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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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أما قبل...
َّ
أبو نصر بن عراق :األمير الذي تواضع للعلم فرفعه
إشكالية المجتمع الحديث في ظل هيمنة النظام الديني
التمكين المشترك للحوار الديني والمؤمل منه
السلطة ونظرية السيادة
القسطنطينية في نبوءات المسلمين والمسيحيين
الكنيسة بين النظرية والتطبيق في قضايا المواطنة والتعددية
النظرة التشاؤمية في فلسفة شوبنهاور
رؤية للخطاب السياسي المستقبلي للعالم اإلسالمي
سيادة القانون وفصل السلطات
صناعة الدستور في تونس :بدايات ومشكالت
واقعنا بين سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة

د .هالل احلجري

من �أعجب الأعمال الأدبية التي كتبت يف �سن مبكرة
جدا مل�ؤلفها ،رواية بعنوان «ال�ضيوف ال�صغار»؛ كتبتها
الأديبة الإجنليزية ديزي �آ�شفورد ( ،)1972-1882حني
كان عمرها ت�سع �سنوات!
وديزي �آ�شفورد ا�سم ال�شهرة ملارغريت ماري جوليا
ديفلني ،ن�شرت جمموعة قليلة من الأعمال الروائية
والق�ص�صية وامل�سرحية ،ولكن �شهرتها �أتت من هذي
النوفيال التي كتبتها بقلم ر�صا�ص يف عام  ،1890يف
دفرت مذكرات ،وكانت مليئة بالأخطاء الإمالئية التي
يقع فيها الأطفال عادة ،لتكت�شفها �سنة  1919وتن�شرها
كما هي «.»The Young Visiters
و رغم �أن الرواية مكتوبة برباءة الطفولة ،ف�إنها
�ساخرة ال �شعوريا من املجتمع الفيكتوري .وتدور
�أحداثها حول �ألفريد �سالتينا البالغ من العمر 42
عاما ،وهو زنيم يرغب يف �أن ي�صبح رجال نبيال .يدعو
�سالتينا فتاة ا�سمها اثيل مونت�شيو البالغة من العمر
 17عاما للعي�ش معه .يتلقيان دعوة لزيارة �صديق
�ألفريد ،برنارد كالرك ،فيقبالن الدعوة ب�سهولة،
وتن�ش�أ عالقة حب بني �إيثيل وكالرك .ي�سعى �ألفرد
للح�صول على ن�صيحة برنارد حول كيفية �أن ي�صبح
من النبالء ،فيزوده بر�سالة �إىل �صديقه الأر�ستقراطي
�إيرل كلين�شام .ي�سافر �ألفريد متحم�سا �إىل لندن لزيارة
الإيرل  ،تاركاً �إثيل مع برنارد .يعطي �إيرل كلين�شام
تلميذه ن�صائح ليكون من الطبقة العليا :اح�صل على
الكثري من املال ،وحافظ على ما�ضيك اخلفي ،وارتدِ
املالب�س املنا�سبة ،و�أكرث من ذلك تع ّلم كيف ت�صيد،
وتطلق النار ،وتركب اخليل .ثم يدعوه ملرافقته �إىل
حفل ا�ستقبال ا�ست�ضافه �أمري ويلز .يت�سلح �ألفريد
بهذه املعرفة الأر�ستقراطية ويتمكن من احل�صول على
وظيفة مع العائلة املالكة .تنتهي �أحداث الرواية بزواج
برنارد و�إثيل عن حب ،بينما تنهار حياة �سالتينا ويتزوج
خادمة يف ق�صر باكنجهام ،كما �أن اللورد كلين�شام يتزوج
�أي�ضاً لكنه زواج غري �سعيد.
هكذا تتمكن هذه الطفلة من التغلغل يف املجتمع
الفيكتوري وتعرية �أمناط حياته امل ُ َز َّوقة .حققت
ريا حيث �أعيد طبعها  18مرة يف
الرواية
ً
جناحا كب ً
عامها الأول ،كما �أنها عر�ضت على خ�شبة امل�سرح يف
لندن �سنة  ،1920و�أنتج منها م�سرحية مو�سيقية �سنة
 ،1968وحتولت �إىل فيلم �سنة .1984
hilalalhajri@hotmail.com
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�أبو ن�رص بن عراق :الأمري الذي توا�ضع للعلم فرفعه
فاطمة نا�صر
ُ
ي�ستعر�ض املفكر ر�شدي را�شد يف مقاله -مبجلة التفاهم�« -أب��و ن�صر بن عراق عندما كان الأم�ير عاملاً»� ،إ�سهامات �شخ�صية �إ�سالمية مل تنل حظها من التعريف واالنت�شار رغم
�أ�سبقيتها يف تناول علوم الريا�ضيات وعلم الهيئة الريا�ضي ،بل وقد تتلمذ على يديه العامل املعروف �أبو الريحان البريوين ،ولعل ذلك يعود �إىل ُندرة �أعماله الباقية؛ فهي على الرغم
من كرثتها مل تنل ن�صيب البقاء .ولكن ،من هو �أبو ن�صر بن عراق؟ ..ينتمي �أبو ن�صر �إىل �أ�سرة عريقة حكمت خوارزم وهي املعروفة ب�أوزباك�ستان حالياً .وال يُعرف تاريخ حمدد
لوالدته ووفاته� ،إال �أن �أغلب الدار�سني حددوا تواري َخ تقريبية ا�ستناداً لتاريخ والدة ووفاة تلميذه البريوين ،فمن املرجح �أن تكون والدته يف  950ميالدية يف خوارزم (�أوزباك�ستان
احلالية) ،و�سنه وفاته بعد �سنه  ١٠١٧كما يذكر كاتب املقال ،وهناك م�صادر �صادفتها �أثناء بحثي عن هذه ال�شخ�صية حددت �سنة وفاته يف  ١٠٣٦يف غزنه (�أفغان�ستان احلالية).
لقد انتهى حكم �أ�سرته خلوارزم حني ا�ستوىل ال�سلطان حممود
الغزنوي على خوارزم يف الثالث من يوليو �سنة  ١٠١٧ميالدية.
وال�سلطان حممود لي�س بغريب على �أ�سرة بني العراق فخليفة
خوازم�شاه امل�أمون كان زوج �أخته .وقد عا�ش �أبو ن�صر وتلميذه
ال �ب�ي�روين يف ب�ل�اط ال���س�ل�ط��ان حم �م��ود امل �ع ��روف ع�ن��ه رع��اي�ت��ه
الكبرية للعلوم والعلماء .وكذلك بنو العراق من قبله عرفوا
برعايتهم للعلم و�أهل احلكمة ،و�أبرز من تنعموا بهذه الرعاية
يف عهدهم� :أبو علي بن �سينا و�أبو ال�سهل امل�سيحي و�أبو اخلري
اخلمار و�أبو الريحان البريوين وبالطبع ابنهم �أبو ن�صر عراق
(ابن �أخ خليفة خوارزم�شاه).
العلوم التي خا�ض فيها ابن عراق
كما هو معروف يف ذل��ك ال��زم��ان من تعدُّ د اهتمامات العقول،
و�سعة اطالعها على معارف �شتى ،كان �أبو ن�صر بارعاً يف العلوم
الريا�ضية والفلك ب�شكل خ��ا���ص ،ول��ه �أي�ضاً �شواهد ت��دل على
�آرائه يف �أمور الدين والفل�سفة ،وهي �آراء -كما �سرنى -تنم عن
معرفة عميقة و�شخ�صية رزينة.
�أمور الدين والفل�سفة :ورد يف ر�سالة البن عراق بعنوان «ر�ؤية
الأهلة»؛ حيث تتناول الر�سالة مناق�شات تتعلق بالفلك والق�ضايا
الدينية املتعلقة :كر�ؤية الأهلة و�صوم رم�ضان .وتك�شف كتابة
اب��ن ع��راق عن طِ باعه ون��وع �شخ�صيته امليالة للحكمة واحلِلم
والبعد عن ال�شدة والتع�صب .فيقول يف مناظرته ملن �سماهم
«ف��رق��ة م��ن ال �غ��ال �ي��ة»« :وق ��د ك�ن��ت ك�ث�ير االج �ت �م��اع م��ع ه ��ؤالء
القوم واملناظرة �إياهم ،فمرة جماهراً باملخالفة ،ومرة م�سترتاً
باملقاربة؛ �إذ كان الزمان يف �أيام �أبي عبداهلل خوارزم�شاه يوجب
ذل��ك خا�صة على �أم �ث��ايل» .وه��ذه املناق�شات ك��ان��ت ت��دور حول
�س�ؤالني حمورين؛ هما:
 هل ما يعرفه العلماء بالتقريب يعرفه اهلل على وجه التحقيق�أم بالتقريب �أي�ضاً؟
 هل ع�صمة الأئمة متتد من �أم��ور الدين �إىل م�سائل الفلكوالعلوم؟
العلوم التي برع وملع فيها ابن عراق
* «الريا�ضيات»
تعد ر�سائله لتلميذه البريوين ور�سائل �أخ��رى يف الريا�ضيات
�أبرز ما حفظ من تراث هذه ال�شخ�صية الفذة.
و�أهم ما و�صلنا من م�ؤلفاته يف هذا املجال:

 -1جم �م��وع��ة ر� �س ��ائ ��ل �إىل ت �ل �م �ي��ذه ال� �ب �ي�روين يف خم�ط��وط��ة
حمفوظة مبكتبة خدابخ�ش ببتنا بالهند ،ون�شرت دون حتقيق
عام .١٩٤٨
 -2كتاب «�إ�صالح كتاب ماناالو�س يف الأ�شكال الكروية».
� -3ضمنية كتاب الأ�صول.
 -4ر�سالة يف اجلواب عن بع�ض امل�سائل الهند�سية.
 -5ر�سالة يف معرفة الق�سي الفلكية بع�ضها من بع�ض.
 -6عدد من الأعمال املفقودة :ككتاب «تهذيب التعاليم» ،وكتاب
«�إحداث النقط على اخلطوط» ر�سالة يف عمل امل�سبع.
ك �ث�يرة ه ��ي �إ� �س �ه��ام��ات اب ��ن ع� ��راق يف ال��ري��ا� �ض �ي��ات ،خ��ا� �ص��ة يف
الهند�سة الكروية التي ارتبط ا�سمه بها ،وعلم اجلرب الذي مل
ي�صلنا �شيء من م�ؤلفاته فيه ،ولكن ر�سالة عمر اخليام «يف ربع
الدائرة» ت�شري �إىل �أعمال ابن عراق يف هذا املجال .كما كان من
�أهم خمرتعي ح�ساب املثلثات الكروية .وميكن ح�صر �إ�سهاماته
الرئي�س ّية يف فرعني:
 الهند�سة الإقليد�سية الهند�سة الكروية وح�ساب املثلثات الكروية�أم ��ا �أب ��رز �أع�م��ال��ه يف الهند�سة الإق�ل�ي��د��س�ي��ة ،فقد ك��ان يف عمل
القطوع املخروطية واملعادالت اجلربية .وفيما يتعلق بالهند�سة
ال�ك��روي��ة وح���س��اب امل�ث�ل�ث��ات ال �ك��روي��ة ،فيجب �أن ن�شري �إىل �أن
ه��ذا الفرع يف الريا�ضيات يعد �أول ما اكت�شف من الهند�سيات
الال�إقليد�سية .ويُعنى ه��ذا الفرع الريا�ضي بدرا�سة اخلوا�ص
امل�تري��ة ع�ل��ى ��س�ط��ح ال �ك ��رة .و�أب� ��رز م��ن �أ��س�ه��م ف�ي��ه �أب ��و ال��وف��اء
ال �ب��وزج��اين ،وه��و معلم اب��ن ع ��راق ،واخل�ج�ن��دي وك��و��ش�ي��ار بن
لبان وبالطبع ابن عراق� .أما قبلهم فكانت الإ�سهامات �أكرثها
ع�ن��د ع�ل�م��اء الإ� �س �ك �ن��دري��ة م�ث��ل ب�ط�ل�ي�م��و���س يف ك�ت��اب��ه امل �ع��روف
«املج�سطي» ،وكتاب «يف الأ�شكال الكرية» ملناالو�س .وهذه الكتب
اليونانية ُنقلت �إىل العربية من خالل ترجمة حنني بن �إ�سحق
واب�ن��ه يف ال�ق��رن التا�سع امل �ي�لادي .وق��د ��ض��اع الأ��ص��ل اليوناين
لهذه الكتب َ
ول يتبق �إال ترجماتها العربية التي متت ترجمتها
�إىل ال�لات�ي�ن�ي��ة وغ�يره��ا م��ن ال �ل �غ��ات .وت�ع��د ن�ظ��ري��ه م�ن��االو���س
«ال�شكل القاطع» الأداة الرئي�س ّية يف احل�سابات الفلكية حتى مت
التو�صل �إىل قانون اجليوب .و أ�ب��رز �أعمال ابن عراق فيما ذكر
ال م�ستق ً
�أنه تعمق فيها و�أ�ضاف �إليها لت�صبح بذلك ف�ص ً
ال من
فروع الريا�ضيات .كما �أن ابن عراق قد اكت�شف مفهوم «املثلث

القطبي» الذي يُن�سب حتى اليوم وللأ�سف �إىل العامل الفرن�سي
( )Francois vieteالذي عا�ش بني  ،١٧٠٣-١٥٤٠ويقوم
مفهوم املثلث القطبي على فكرتني:
�أوال� :إن كان مثلثا كرويا معلو َم الزوايا ،لكنه جمهول الأ�ضالع،
فمن املمكن معرفة �أ�ضالعه برد ح�سابها �إىل ح�ساب زوايا مثلث
قطبي.
ثانيا :مفهوم الثنائية ،وحت��دي��دا عالقة التحول بني �شكلني،
ت��رج��ع ال�شكل امل�ت�ح��ول �إىل �أ��ص�ل��ه ،م��ع االح�ت�ف��اظ بخ�صائ�ص
جديدة وببع�ض خ�صائ�ص ال�شكل الأ�صلي.
ول�ق��د َب � َرز اب��ن ع ��راق يف ه��ذا امل�ج��ال؛ الأم ��ر ال ��ذي ح��دا ب��ه �إىل
ت�صحيح بع�ض م�ؤلفات من �سبقوه يف ه��ذا املجال كت�صحيحه
لكتاب «زي��ج ال�صفائح» لأب��ي جعفر اخل ��ازن .كما �صحح كتاب
«الأ�شكال الكرية ملناالو�س» والذي كان يعد �أحد �أمَّات الكتب يف
جماله.
الت�صحيح املفقود
و�أعني بهذا �أن الأعمال الت�صحيحية كالتي قام بها ابن عراق يف
جماله الريا�ضي تكاد تنعدم يف حا�ضرنا اليوم .وك�أن من تقدمونا
وم��ن �سبقونا ال يقعون يف اخل�ط��أ ،وال ُيكن امل�سا�س ب�أعمالهم
ب�إعادة النظر واملراجعة والت�صحيح �إن تطلب الأمر كما فعل ابن
عراق.
و�أختم بالت�أكيد على �أهمية النظر يف خ�صائ�ص و�سمات الع�صر
الذهبي للفكر الإ�سالمي ،وكيف متكنا حينها من ت�صدر الأمم
م�ع��رف� ًّي��ا ،وت���ص��دي��ر م��ا ن�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه م��ن اك�ت���ش��اف��ات وف�ت��وح��ات
م�ع��رف�ي��ة ..لقد ُك� َّن��ا متوا�ضعني ب��رف�ع��ة .ف�ن��أخ��ذ م��ن غ�يرن��ا غري
متع�صبني ونرد ما يرد عليه ،ال ن� ُأخذ �إال احلق وال نعطي �إال احلق.
وب�ين �أيديكم م��ا قاله اب��ن ع��راق يف ت�صحيح كتاب �أب��ي جعفر،
وقوله هذا ي�ستحق �أن يعمم ويعمل به اليوم« :و�إن كان بع�ض
النا�س يعظم �أن ي�ستدرك على مثل �أبي جعفر يف ت�أليفاته �سهوا
وق��ع ل��ه ،ف ��إن الأوىل مب��ؤث��ر احل��ق �أال يتهيب ذل��ك ،وال يطوي
عن �أهل العلم باباً من �أبوابه ظهر له ،و�إن كان الذي يُ�ستدرك
عليه ما ي�ستدرك فا�ض ً
ال متقدماً يف ذلك العلم ،ف�إن العامل �أقل
ما ي�سلم من �أن يقع له ما وقع لأبي جعفر .و�أب��و جعفر نف�سه
ا�ستدرك على ماناالو�س يف كتابه املو�سوم بالأ�صول الهند�سية
غلظاً �أو �سهواً وقع له».
f_wahaibi@hotmail.com
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�أ�سماء القطيبي
ي�ستعر�ض الأ�ستاذ حممد الرحموين يف مقاله «املذاهب الفقهية واملجتمعات وال�سلطات يف �أزمنة الإحياء املعا�صرة» واملن�شور يف جملة «التفاهم» التحوالت املفاهيمية مل�س�ألة
الفقة الإ�سالمي وتطبيقاته وتطوره ،وذلك من خالل منوذجني بارزين يف التاريخ الإ�سالمي وهما :الإ�صالحات التي حدثت يف الدولة العثمانية ،والأخرى التي حدثت
�إبان الثورة الد�ستورية عند ال�شيعة .حيث �إن الإ�صالحات العثمانية ابتد�أت بف�صل ال�سلطة الق�ضائية عن ال�سلطة املبا�شرة للحاكم وامل�ؤ�س�سات الدينية ،مما �سمح ب�إدخال
مفاهيم حديثة مثل احلرية واملواطنة وامل�ساواة ،وهو ما يعد خطوة يف االجتاه نحو ت�أ�سي�س جمتمع مدين ال يتعار�ض مع ال�شريعة ،بل ينطلق من خاللها مواكبا تغريات
الع�صر .وهي خطوة كبرية ال�سيما و�أنّ نفوذ الدولة العثمانية كان ميتد لأغلب البلدان الإ�سالمية ،وهو ما �أثر عليها كافة ،وظهر ذلك يف �صدور جملة للأحكام العدلية
�سنة  1876م وحماوالت فردية لالنفتاح على مفاهيم جديدة تبناها مفكرون مثل حممد عبده ،والطاهر بن عا�شور الذي �ألف كتابه الهام «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية».
�أما الإ�صالحات التي حدثت قي �إي��ران فهي نتاج ت�أثر ب�إ�صالحات الدولة العثمانية ،وقد واجه امل�صلحون ال�شيعة عوائق �أكرب من تلك التي واجهها �أ�صحاب املذاهب
الأخرى ،كون املذهب ال�شيعي يقر بالع�صمة ،التي تعطي احلق لكبار رجال الدين بالتدخل يف القرارات ال�سيا�سية ،لكنهم ا�ستطاعوا  -م�ستغلني التدهور االقت�صادي يف
البلد� -إقناع ال�سلطة الدينية �أن الإ�صالح �إمنا ي�أتي مل�صلحة املجتمع يف ظل غيبة الإمام .لكن هذه الفرتة من االنفتاح الديني مل ت�ستمر طويال ،وتراجعت الأمة مرة
�أخرى �إىل ع�صر التقليد.

�أدت ع��وام��ل ع ��دة �إىل تقهقر امل ��د الإ� �ص�لاح��ي ال��ذي
اب�ت��د�أ يف العديد من ال��دول الإ�سالمية� ،أب��رزه��ا عدم
وجود قاعدة م�شرتكة تتحرك على �أ�سا�سها اجلماعات
الإ�صالحية ،وهو ما �أ�ضعف توا�صلها و�شتت جهودها،
والعامل الآخ��ر هو تزايد النفوذ الغربي يف املنطقة،
حيث اع ُتربت الإ�صالحات نوعا من اخل�ضوع للنفوذ
الغربي ،وحماولة م�س ّي�سه للغزو الثقايف للمنطقة.
وك ��ان م��ن �أب ��رز ال�ق���ض��اي��ا ال�ت��ي �أث�ي�ر ح��ول�ه��ا اجل ��دال
ق���ض�ي��ة امل� � ��ر�أة ،وه ��و م ��ا ي�ج�ع�ل�ن��ا ن�ت���س��أل ع ��ن ال�سبب
ال ��ذي يجعل دائ �م��ا م��ن ق�ضايا ح�ق��وق امل ��ر�أة ق�ضايا
متجددة يتم الرتكيز عليها يف املنعطفات االجتماعية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة .ف�ل�ع� ّ�ل ذل ��ك ي��رج��ع �إىل ك��ون
الق�ضية معيارا لق�ضايا اجتماعية �أخ ��رى� ،أو لعلها
م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي ي�سهل احل��دي��ث ف�ي�ه��ا وال�ن�ق��ا���ش
حولها ،خا�صة عند �أولئك الذين ال ميلكون احلما�سة
وال��رغ �ب��ة يف ال�ت�غ�ي�ير ،ي�ت���ض��ح ذل ��ك يف امل �ق��ارن��ة بني
الق�ضايا ال�ت��ي ك��ان يتداولها الإ��ص�لاح�ي��ون -خا�صة
احلقوقية منها -والتي مل تكن تفرق بني اجلن�سني،
وبني تراجع م�ستوى االهتمامات �إىل العودة للحوار
العقيم حول امل��ر�أة يف الإ��س�لام ،وحدودها و�أحكامها،
و�أهليتها وغري ذلك ،وهو �أمر حظي بن�صيب وافر من
امل�ؤلفات والفتاوى عرب تاريخ الإ�سالم.
�أم ��ا فيما يخت�ص بتخوف ال���س��واد الأع �ظ��م م��ن كون
التغيري م�ؤامرة غربية هدفها نزع الهوية الإ�سالمية
من امل�سلمني لي�سهل انقيادهم وتغريبهم ،فهو �أمر
ميكن تفهمه يف ظل امتداد النفوذ الغربي يف املنطقة.

ويف ظ ��ل اخل �ط ��اب ال��دي �ن��ي ال� ��ذي ي �ت �ب �ن��اه اخل�ط�ب��اء
والوعاظ يف مثل هذه الفرتات ،وهو يف جممله خطاب
ع��اط�ف��ي ال ي�سعى ل�ع��ر���ض �أدل ��ة منطقية .ولتقريب
ال�صورة للقارئ �أ�ست�شهد باقتبا�س من كتاب «احلداثة
م��ن م�ن�ظ��ور �إ� �س�لام��ي» ل�ل��دك�ت��ور حم�م��د ��س�ع�ي��د بني
عاي�ش متحدثا عن الفرتة التي نتناولها فيقول« :مل
ت�ترك �أف�ك��ار ال�ث��ورة الفرن�سية يف ال�ع��امل الإ�سالمي
لل�صدفة ،فقد عملت الأن�ظ�م��ة الفرن�سية املتعاقبة
ع�ل��ى ال�تروي��ج ل�ه��ا ب�شكل ك�ب�ير م��ن خ�ل�ال و�سيلتني
الأوىل هي قوة ال�سالح ،والثانية وهي �أكرث ت�أثريا هي
الرتجمة والن�شر ،فتغلغلت الأفكار الغربية يف العامل
الإ��س�لام��ي ب�ت���س��ارع ،ح�ين مت �إر� �س��ال �أع ��داد متزايدة
م��ن امل�سلمني �أوائ ��ل ال�ق��رن التا�سع ع�شر �إىل معاهد
التعليم ال �ع��ايل يف ال ��دول ال �غ��رب �ي��ة ...وال�ع��دي��د من
ه�ؤالء التالميذ �أ�صبحوا بعد عودتهم ناقلني لعدوى
الأفكار اجلديدة» ،هذه اللغة التي يغلب عليها ال ُكره
ورف�ض الآخر هي اللغة التي كان يخوف بها الوعاظ
العامة ،معززين �أفكارهم تلك مبا يلخ�صه الأ�ستاذ
حم�م��د ال��رح �م��وين يف م�ق��ال��ه ب �ث�لاث �أف �ك ��ار رئي�سية
وه ��ي م�ف��اه�ي��م ال���ش�م��ول�ي��ة ،واحل��اك�م�ي��ة ،واجل��اه�ل�ي��ة؛
ح �ي��ث ذك� ��روا �أنّ الإ�� �س�ل�ام ن �ظ��ام � �ش��ام��ل ،وال ي�ح�ت��اج
للتفاعل مع الأنظمة الأخ��رى ،وهو �صالح لكل مكان
وزم ��انّ � .أم ��ا احلاكمية فهي ال��زع��م ب ��أنّ ال�ق��ان��ون من
عند الب�شر ،وال�شريعة من عند اهلل ،لذا فاحلكم هلل
كونه حميطا �إحاطة تامة مبا يتنا�سب مع عبادهّ � ،أما
مفهوم اجلاهلية فهو مفهوم خطري ُيكفِر كل من ال

يقر احلكم مبا �أنزل اهلل ،ا�ستنادا لقوله تعاىل« :ومن
مل يحكم مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الكافرون» .وجميع
هذه الأفكار � ّإن��ا يف م�ضمونها ت�سعى جلعل ال�سلطة
الدينية املحرك الأ�سا�سي لبقية ال�سلطات ،توجهها
كيف ت�شاء حتت ا�سم الدين وحكمة اهلل.
مل ي�ك��ن ل �ه��ذا ال�ف�ك��ر امل�ت���ش��دد ال ��ذي �أف� ��رز ج�م��اع��ات
م �ت �ط��رف��ة ،و�أ ّث � � ��ر � �س �ل �ب��ا ع �ل��ى الأن �ظ �م ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة �أن ي�ستمر ل�ف�ترة طويلة،
خا�صة مع تراجع النفوذ الغربي يف املنطقة ،لذا فقد
ت��راج��ع �شيئا ف�شيئا امل��د الإ� �س�لام��ي امل�ت�ط��رف ،وب��د�أ
بع�ض ك�ب��اره يف امل�شاركة يف غمار احل�ي��اة ال�سيا�سية،
وحثوا �أتباعهم على امل�شاركة يف االنتخابات وامل�ساهمة
يف العمل اجلمعياتي ،مما يعد خطوة تقارب تقلل من
الهوة التي حدثت بني �أ�صحاب الفكرين .ومثا ًال على
ذل��ك حركة النه�ضة التون�سية بقيادة زعيمها را�شد
الغنو�شي ال�ت��ي ��ص��اغ��ت م���ش��روع ال��د��س�ت��ور التون�سي
اجل ��دي ��د ،م�ك�ت�ف�ي��ة ب��ذك��ر الإ�� �س�ل�ام ك��دي��ن ر� �س �م��ي يف
البالد ،وهو ما �أنقذ تون�س من الكثري من ال�صراعات
ال��دي�ن�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت �ستفتك مبجتمعها
املتنوع .وبف�ضل جناح هذه التجربة وغريها ،ولـ «�أن
اهلل يبعث ل�ه��ذه الأم ��ة على ر�أ� ��س ك��ل م��ائ��ة �سنة من
ي�ج��دد دي�ن�ه��ا» ك�م��ا ورد يف احل��دي��ث ال�ن�ب��وي ،تنازلت
الأنظمة واجلماعات عن �آرائها املتع�صبة ،وخماوفها
يف �سبيل �إعادة م�شروع النه�ضة ،وامل�ساهمة يف م�شروع
الدولة املعا�صرة.
asmaalqutibi@gmail.com
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التمكني امل�شرتك للحوار الديني وامل�ؤمل منه
منال املعمرية
�إن التعاي�ش ال�سلمي بني �أنا�س من خمتلف الأديان والثقافات لهو �أمر ذو حيوية مهمة بالن�سبة �إىل م�ستقبل العامل الذي يتميز ب�شهادته على تغريات عميقة وعلى العوملة .وكل من
ميلك �إرادة ح�سنة مدعو �إىل الإ�سهام يف هذا الإطار .وهذا ينطبق على امل�سيحيني وعلى امل�سلمني بخا�صة ،والذين عليهم �أن يبحثوا عن �سبيل �سواء ،وذلك ملا يكون هذا الأمر ممكنا.
هايرني�ش م�سنغهوف من خالل مقاله «احلوار بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف النظرية والتجربة» املن�شور مبجلة التفاهمُ ،يطمئن ب�أن الكني�سة الكاثوليكية قد قطعت على نف�سها العهد
ب�أن تدعم كل اجلهود التي تبذل بهدف حتقيق هذه الغاية.
يعرج هايرني�ش م�سنغهوف ب��داي��ة على كاتدرائية �آخ��ن يف �أملانيا،
وهي كني�سة �أ�سقفية يعدها رمزا دينيا �ساهم ب�شكل رئي�سي يف تطور
�شعوب �أوروب ��ا .فيذكر ب ��أن ك��ات��درائ�ي��ة �آخ��ن ق��د ا�ست�ضافت اللقاء
ال�ع��امل��ي امل��و��س��ع لإق��ام��ة ال���ص�ل��وات م��ن �أج ��ل ال���س�لام .وال ��ذي �أ�سهم
امل�سلمون فيه بدورهم بلقاء ال�صالة من �أج��ل ال�سالم ،وذل��ك لأن
ه��ذا التجمع ك��ان جتمعاً روح�ي�اً للتقاليد الدينية .ومي�ك��ن �أي�ضا
تف�سري م�شاركة امل�سلمني يف ال�صالة من �أجل ال�سالم ب�آخن بواقعة
�أن العديد من املواطنني امل�سلمني اليوم يحيون بهذه املدينة التي
هي مدينة مو�سومة بقوة بالطابع الكاثوليكي .ولقد حدث �أنه يف
ع��ام 2003م ق��ام م�سنغهوف با�ستقبال ممثلي �أك�بر دي��ان��ات العامل
بالكاتدرائية والرتحيب بهم ،ملقيا بدوره خطابا جاء فيه ما يلي:
« �إمنا الرب رب و�أب لكل بني الب�شر ،و�إمنا هو «ا َّل ِذي ُيرِي ُد �أَ َّن جَ مِي َع
ال� َّن��ا�� ِ�س ُي� َ�خ� َّل���ص��ون» ،و�إن ال��رب ل�يرع��ى ك��ل ال�ن��ا���س ،و�إن ��ه ليحب كل
النا�س ،و�إن الرب لهو رب كل النا�س».
منذ مائة �سنة خلت ما كان بالإمكان االعتقاد ب�أن تكون قد �ألقيت
م�ث��ل ه��ذه ال�ك�ل�م��ات م��ن ل��دن �أ��س�ق��ف ك��اث��ول�ي�ك��ي ،ف�ع�لاق��ة الكني�سة
الكاثوليكية ب��الأدي��ان الأخ��رى كانت تو�صف -يف �أف�ضل �أحوالها-
باالهتمام بهذه الأدي��ان ،لكن مع حفظ امل�سافة فيما بينها .ولئن
ك��ان �أك �ي��دا �أن ه��ذا امل��وق��ف م��ا ك��ان ال�سبب ال��وح�ي��د لل�صراعات يف
املا�ضي؛ ف�إنه �أ�سهم يف �إذكائها!
�إن دعوة الكني�سة �إىل احل��وار بني الأدي��ان والت�أكيد من قبلها على
احلرية الدينية والكرامة الب�شرية يعد منظورا جديدا وتغيريا
جوهريا كونه �أمرا غري م�سبوق!
فالكني�سة ب�ه��ذا املقت�ضى ال ترف�ض م��ا ه��و ح��ق مقد�س للديانات
ك �م ��ا �أن� �ه ��ا ت� �ب ��دي ب �� �ص ��راح ��ة رغ �ب �ت �ه ��ا ب ��امل �� �ص ��احل ��ة واالع � �ت ��راف.
ويف ف�صل متعلق بامل�سلمني ،ح����ض امل�ج�م��ع امل�ق��د���س اجل�م�ي��ع على
�أن يتنا�سوا امل��ا��ض��ي وي�ن���ص��رف��وا ب��إخ�لا���ص �إىل ال�ت�ف��اه��م امل�ت�ب��ادل،
وي���ص��ون��وا وي �ع ��ززوا م�ع�اً ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واخل�ي�ر الأخ�لاق��ي
وال�سالم واحلرية لفائدة جميع النا�س ،واحل��ال �أن ه��ذه الر�سالة
ال ت�شو�ش على التزام الكني�سة وتعلقها بي�سوع امل�سيح ،وال تتقاطع
مع مقت�ضيات الإميان امل�سيحي اخلا�ص بالكني�سة .واحلق �أن �إجنازا
مثل هذا لهو �إجن��از ملفت للنظر بحق .على �أن هذا الأم��ر ما كان
ليلغي اجلداالت الثنائية وخ�صومات املا�ضي ،ولكن ن�ش�أ عنه �إجالل
«جديد» مت �إبدا�ؤه باخل�صو�ص جتاه امل�سلمني.
ويف �إط��ار ال�سعي امل�ستمر لإق��ام��ة مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات املثمرة ،ف��إن
املنتدى الكاثوليكي الإ��س�لام��ي ال��ذي انعقد يف ع��ام  ،٢٠٠٨وال��ذي
�ضم ال��زع�م��اء املمثلني ل�ل�إ��س�لام وممثلي املجمع ال�ب��اب��وي لإق��ام��ة

هذا احلوار بني الأديان� ،أ�صدر بالغا ختاميا َ ِإلقرار م�ؤثر باملحبة
باعتبارها �أ��س��ا���س ال��دي��ن ،وب��احل��ري��ة الدينية وبحماية الأق�ل�ي��ات
الدينية ،كما اع ُترب دعوة �إىل نظام اقت�صادي ومايل �أخالقي .ومبا
وغياه �إىل حال �أف�ضل؛ ف�إن
�أن اجلانبني معا عانيا من و�ضع �صعب ّ
الأزمة كانت لها �آثار �إيجابية على احلوار.
يف ال� � � �ق� � � ��� � � �س � � ��م ال � � � � � �ث� � � � � ��اين م� � � � � ��ن امل � � � � � � �ق� � � � � � ��ال ،ي� � ��� � �س� � �ت� � �ع � ��ر� � ��ض
م � �� � �س � �ن � �غ � �ه� ��وف يف ع � � �ج� � ��ال� � ��ة ع� � � � � ��دة ن � � �ق� � ��اط م � � � ��ن أ�ه � � �م � � �ه� � ��ا:
 .1م� � ��ا ال � � � ��ذي ي� �ن� �ت� �ظ ��ره م� �ع� ��� �ش ��ر امل� ��� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن م� � ��ن احل � � � ��وار.
 .2وم� ��ا ال � ��ذي ي �ت��وق �ع��ون��ه م ��ن ال �� �ش ��رك ��اء امل �� �س �ل �م�ين يف احل� � ��وار.
ي�أمل امل�سيحيون من امل�سلمني �أن يكون هناك تفاهم متنام؛ ذلك
�أن ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات امل�سيحية الإ��س�لام�ي��ة �شهد على حقب تعاون
وتبادل ،ال�سيما يف امل�سائل الفل�سفية والالهوتية؛ لكنه �أي�ضا كان
تاريخ تباعد من الطرفني و�صراعات عنيفة .ويف القرون املا�ضية
�أظ�ه��ر امل�سيحيون وامل�سلمون �أح�ك��ام��ا م�سبقة بع�ضهم ع��ن بع�ض
و�أ�ساء بع�ضهم �إىل بع�ض ،و�أكنوا ال�ضغينة لبع�ضهم بع�ضا ،وهذه
�أم��ور م�شينة عليهم �أن ي�صححوها و�أن يتجاوزوها ب��إج��راء حوار
م �ف �ت��وح .وح�ي�ن ن�ت�ح��دث ب��ان�ف�ت��اح ،وب�ث�ق��ة م�ت�ب��ادل��ة ح��دي��ث �إن���س��ان
لإن�سان ،ومواطن ملواطن ،والهوتي لالهوتي ،ف�إنه ميكننا حينها
�أن نفهم �أفكار غرينا الدينية فهما جيدا.
�إن على كل �إن�سان �أي�ضا �أن يحرتم قناعات الآخر الدينية ،ولن يكون
اتخاذ القرار بالن�سبة �إىل �أتباع �إميان بعينه حقيقيا و�أ�صيال �إال �إذا
بني على فتح وهداية ،وبكل حرية ونزاهة ميكن �أن ي�شرح كل منا
�إميانه للآخر ،وكل دين من حقه فعل ذلك باملثل .وال�سيما عندما
يكون امل�سيحيون يعي�شون يف بلدان ذات �أغلبية م�سلمة �أو حني يكون
امل�سلمون يعي�شون يف بلدان ذات �أغلبية م�سيحية ،ففي كلتا احلالتني
عليهم معا �أن ي�سعوا �إىل �إج ��راء ح��وار فيما بينهم .ولي�س يهدف
احل ��وار �إىل ب�ي��ان درج ��ات االخ�ت�لاف��ات ،و�إمن ��ا يبتغي فهماً �أح�سن
وتعاي�شا �أف�ضل .واحل��ال �أن االح�ت�رام والت�سامح �شرطان قبليان
�ضروريان لهذا الأمر.
وي�ؤمل من مثل هذا احلوار �أن ي�ؤدي �إىل حت�سنات يف ال�سلوك بقدر
ما يتعلق الأمر باجلوانب العملية للعي�ش امل�شرتك .ولهذا الداعي،
ذكر م�سنغهوف �أمثلة ا�ستقاها من بلده ،وقد حتققت فيه منذ �أمد.
�إن بناء امل�ساجد مثال م�س�ألة ح�سا�سة يف القرى واملدن التي انطبعت
�أميا انطباع بالكنائ�س لعهود قد خلت .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن عدد
امل�ساجد �صار ي�صعب ح�صره؛ فف�ضال ع��ن بيوتات ال���ص�لاة ،ثمة
م�ساجد كربى �شيدت .هذا ويتمنى مو�سنغهوف كما يطالب البع�ض
من امل�سيحيني ب�أن تلقى اخلطب يف امل�ساجد باللغة الأملانية ،ذلك �أن

الإ�سالم �صار جزءا من �أملانيا ،ولذلك ينبغي �أن يُدعى �إليه ويوعظ
بل�سان البلد ،حيث ي�شكل امل�سلمون  %٥من ال�سكان.
ونتيجة لذلك ،وبناء على ما �سبق ،ف�إنه ملن املتوقع من امل�سلمني
ت �ك��ري ����س م �ف �ه��وم احل ��ري ��ة ال��دي �ن �ي��ة وت ��وف�ي�ر احل �م��اي��ة ل�ل�أق�ل �ي��ات
ال��دي�ن�ي��ة يف ب�ل��دان�ه��م وذل ��ك ب�ج��دي��ة ت��ام��ة ،ف�م��ن ح��ق الأق �ل �ي��ات �أن
حتظى ب��االح�ترام اخلا�ص بقناعاتها الدينية وممار�سة �شعائرها
يف امل �ج ��ال اخل���ص��و��ص��ي وال �ع �م��وم��ي م �ع��ا .وع �ل��ى ع �ل �م��اء الإ� �س�ل�ام
بدورهم �أن ي�ستخدموا نفوذهم على عامة امل�سلمني لكي يف�سروا
�إىل �أتباعهم �أن الأم��ر املتعلق مبالحقة امل�شركني (ال�ت��وب��ة؛ الآي��ة
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ال�ص َل َة َو�آَ َتوُا الزكاة فخلوا َ�س ِبيل ُه ْم ِ�إ ّن الل غفو ٌر رَحِ يمٌ») الذي يعود
َّ
�إىل احلقبة املبكرة من تاريخ الإ��س�لام ما ع��اد �صاحلا اليوم؛ فكل
الزعماء الدينيني من واجبهم الدعوة �إىل ثقافة املحبة والتفاهم
وعدم العنف .على �أننا نحتاج �إىل �أكرث من جمرد االحرتام املتبادل.
�أَ َو ل�سنا ملزمني ب�أن ن�شهد على �إمياننا ب�إله واحد ،ال �سيما يف عامل
مهدد باالغرتاب الديني وبتنامي النزوع االقت�صادي امل��ادي؟ هذا
الإميان من �ش�أنه �أن يجمعنا� .ألي�ست هذه العقيدة امل�شرتكة تدعونا
�إىل ��ض��رورة العمل م��ا �أم�ك��ن ذل��ك �سوية ل�صون احل�ي��اة الب�شرية
وب�ن��اء ع��امل �أك�ث�ر ع ��د ًال و�إق��ام��ة ال���س�لام واحل �ف��اظ على اخلليقة؟
عندما يلتقي امل�سيحيون وامل�سلمون ،ف�إن عليهم �أال يكونوا «وجها
لوجه»؛ و�إمنا «جنبا �إىل جنب» .ينبه هايرني�ش م�سنغهوف �إىل �أن
املرياث الإ�سالمي �إن كان �سيزهر وي�ؤتي ثماره يف �أوروبا ،ف�إن عليه
�أن يعري االنتباه �إىل تاريخ �أوروبا وقناعاتها وجتاربها ور�ؤاها .هذا
وي��أم��ل �أن يعمد امل�سلمون �إىل �إغ�ن��اء احلياة الأوروب�ي��ة يف جانبيها
الثقايف والروحي ويف جماالت اخللق والإبداع والتقومي التحليلي.
ولئن جنح هذا الأمر ،ف�إنه �سوف تعمل هذه ال�سريورة على تغيري
امل�سيحيني وامل�سلمني ،وهذه عملية �ضرورية بالن�سبة �إىل م�ستقبل
جتمع ال�شعوب وتوحدها.
م�ن��ذ ب ��دء ال �ق��رن ال���س��اب��ع امل �ي�ل�ادي �إىل ب��داي��ة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن،
متيز موقف الكني�سة من امل�سلمني -يف جانب كبري منه -بالبعد
والإدانة ،ومنذ ع�صر النه�ضة �أبدت �أوروبا اهتماما جديدا بالإ�سالم
وبال�شرق ،ومهدت ال�سبيل من �أج��ل تغري يف ال��ر�ؤي��ة .وف�ضال عن
ه ��ذا� ،أدت ال�ت�غ�ي�يرات ال���ش��ام�ل��ة �إىل ف�ه��م ج��دي��د ل��وح��دة ال�شعوب
والثقافات ،وال ي�سعنا �إال �أن نكون مدينني لهذا التطور معا�صرين
ل��ه ،ومم�ه��دي��ن ل�ل�ح��وار م��ن جانبنا كم�سلمني ،ن��اب��ذي��ن لكل �أن ��واع
احلدية والتقوقع واالنغالق.
manalalmaamari1@gmail.com
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ال�سلطة ونظرية ال�سيادة
�أجمد �سعيد
يف مقالته املعنونة بـ«نظرية ال�سيادة ،واحلقوق الفردية يف الدولة احلديثة» واملن�شورة يف جملة التفاهم ،يتعمق �إم��ام عبدالفتاح �إم��ام يف مفهوم ال�سيادة يف املجتمعات
احلديثة �أو ما ي�سمى الدول احلديثة التي بدورها تعنى بفردانية الإن�سان ،وي�ست�شهد يف �أطروحته ب�أحد رواد القرن ال�ساد�س ع�شر وهو الإجنليزي توما�س هوبز ،الذي
عار�ض فكرة �أر�سطو ال�سائدة يف الرتاث الغربي وال�شرقي ب�أن الإن�سان هو كائن مدين بطبعه ،فجاء هوبز ليعار�ض هذه الفكرة ويقول ب�أن احلالة الطبيعية للإن�سان هي
حالة الفو�ضى ،و�أن املجتمعات احلديثة هي من �صنع الإن�سان برغبة جادة منه� ،أما �إن�سان �أر�سطو فهو ذلك الإن�سان الذي تدجنه التن�شئة االجتماعية ليكون �صاحلاً للحياة
يف جمتمع �سيا�سي �أو اجتماعي .وانطالقاً من �إن�سان هوبز ف�إ َّن هذه التن�شئة هي التي تلغي حالة الفو�ضى التي تكون هي حالته الطبيعية� ،أو مبا ي�سمى فطرة الإن�سان،
ويف تلك احلالة الفطرية ف�إ َّن كل �إن�سان يحاول املحافظة على حياته اخلا�صة بقواه اخلا�صة ،وما �أن تت�ساوى قوى فردين ف�إ َّن ال�صراع ي�صبح عنيفا وداميا ،ومن هنا �أطلق
هوبز مقولته ال�شهرية التي ت�صف تلك احلياة العقيمة التي تت�سم بالوح�شية والكراهية وق�صر الأمد ،والتي بطبيعة احلال لن تنتج �أي جمتمع ح�ضاري.
وهناك �إجماع يدعم فكرة �أن املجتمع البدائي � -إن
�صحت ت�سميته ب��ذل��ك -ال��ذي يت�شكل م��ن احلالة
الفطرية للإن�سان �أي الإن�سان الطبيعي يف حالة
ال�ف��و��ض��ى ،ف�ه��و جم�ت�م��ع ال ي�ن�ت��ج ��ش�ي�ئ�اً� .أم ��ا ج��اك
ب��و��س�ي��ه ف �ي �ق��ول« :ع �ن��دم��ا ي�ستطيع ال �ك��ل ف�ع��ل ما
ي�شاءون ،ف��إن ذلك يعني �أال �أح��د ي�ستطيع فعل ما
ي�شاء ،وعندما ال يكون هنك �سيد ،وحيث الكل �سيد
الكل عبيد»  .وكما ي�ستدل توما�س هوبز جم��ددا
بق�صة م��ن ح�ضارة ف��ار���س القدمية التي تتمحور
حول حاجة الإن�سان وجتمعاته الإن�سانية لل�سلطة
فيقول »:جرت العادة عندما ميوت امللك يف فار�س
يف الع�صور القدمية �أن ي�ترك النا�س خم�سة �أي��ام
ب �غ�ير م �ل��ك ،وب �غ�ير ق ��ان ��ون ب�ح�ي��ث ت �ع��م ال�ف��و��ض��ى
واال�ضطرابات جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد .وك��ان الهدف
من وراء ذلك هو �أنه بنهاية الأي��ام اخلم�سة ،وبعد
�أن ي�صل ال�سلب وال�ن�ه��ب واالغ�ت���ص��اب �إىل �أق�صى
م��دى ،ف ��إنَّ م��ن يبقى منهم على قيد احل�ي��اة بعد
ه��ذه الفو�ضى الطاحنة ��س��وف ي�ك��ون لديهم والء
حقيقي و�صادق للملك اجلديد� ،أو تكون التجربة
ق��د علمتهم م��دى رع��ب احل��ال��ة ال�ت��ي ي�ك��ون عليها
املجتمع �إذا غابت ال�سلطة ال�سيا�سية».
�إن �أي جتمع �إن�ساين يحتاج �إىل �سلطة لكي يحيل
ال �ف��و� �ض��ى ال �ف �ط��ري��ة �أو ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة �إىل جم�ت�م��ع
منظم� ،أي جمتمع م�صنوع ولي�س جمتمعا طبيعيا،
جمتمع م�صنوع يخلقه الإن�سان وينظمه ب��إرادت��ه
احل ��رة .انطالقا م��ن ه��ذه النقطة امل�ح��وري��ة ،ف ��إنَّ
ال�سلطة ت�صبح رك�ي��زة �أ�سا�سية يف ب�ن��اء �أي دول��ة،
والدولة يف ذلك ال تختلف عن التجمعات الأخرى
لأنه وبب�ساطة كل التجمعات الإن�سانية حتتاج �إىل

�سلطة ُعليا؛ لكن الدولة تتمتع ب�سلطة �أعلى وذات
ط��اب��ع خ��ا���ص و� �س �م��ات خم�ت�ل�ف��ة مت�ي��زه��ا ع��ن ب��اق��ي
ال�سلطات الأخ� ��رى ،ون �ظ � ًرا مل��ا تتمتع ب��ه ال�سلطة
ال�سيا�سية ل�ل��دول��ة م��ن ��ص�ف��ات ذات �ي��ة خ��ا��ص��ة فقد
�سماها الفرن�سي جان ب��ودان �صاحب الكتب ال�ستة
للجمهورية بـ»ال�سيادة».
جان ب��ودان املفكر ال�سيا�سي الفرن�سي هو �أول من
نادى مببد أ� ال�سيادة ،رغبة منه يف �إثبات حق الدولة
بالبقاء واال�ستمرار .ومن هنا تتعاقب امل�صطلحات
ال�سيا�سية يف ال��دخ��ول للمجتمعات امل��دن�ي��ة التي
تتمتع ب�سلطة �سيا�سية مدنية ،وم��ع ب��ودان جاءت
كلمة ال�سيادة لتجد لها مكانا يف مفردات احلقوق
وال�سيا�سة ،لتحذو حذو كلمة الدولة عندما دخلت
يف ه��ذا احلقل مع ميكافيللي .وب�سبب ما عا�صره
ب� ��ودان م��ن ث� ��ورات وان �ق�لاب��ات م�ث��ل ال �ت��ي ق ��ام بها
مارتن لوثر وجون كالفن يف بدايات القرن ال�ساد�س
ع �� �ش��ر ،ف �ق��د ت � ��راءى ل� �ب ��ودان �أن ه ��ذه ال �� �ص��راع��ات
الدينية قد ت ��ؤدي لتكون �صدعا كبريا يف اللحمة
الوطنية الفرن�سية ،التي كان بودان يف�ضلها كثريا،
ال�سيما �إذا كانت م�صحوبة بالت�سامح الديني ،ويف
�سبيل احلفاظ على الوحدة الوطنية ن��ادى ب��ودان
ب��ال���س�ي��ادة امل�ط�ل�ق��ة وو� �ض��ع ن�ظ��ري��ة ال �� �س �ي��ادة ال�ت��ي
ترتكز يف يد امللك وحده فقط .ومع وجود نظريته
�إال �أن��ه �أك��د على ن�شر الت�سامح الديني ،و�أن��ه يجب
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام امل�ل�ك��ي الفرن�سي �أن ين�شر الت�سامح
الديني يف �أوروبا ل ُيقلل من �أ�ضرار احلروب الأهلية
الفادحة و�أخطائها.
قد يكون بودان هو �أول من نادى بال�سيادة كنظرية
خا�صة به ،و�أتى بعده �آخرون مثل هوبز وجون لوك

اللذين ناق�شا هذه النظرية ،ولكن يجب القول �أن
االهتمام الذي �أواله جان جاك رو�سو لفكرة ال�سيادة
منقطع النظري ،ورغم �أنه مل يكن �أول من كتب عن
العقد االجتماعي� ،إال �أنه كان �أ�شد اهتماما بفكرة
ال�سيادة ممن �سبقوه كهوبز ولوك .كتب رو�سو عن
ال���س�ي��ادة يف ال�ك�ت��اب الأول م��ن العقد االجتماعي،
والف�صل ال�سابع عن �صاحب ال�سيادة ،ثم كتب بعد
ذلك يف الكتاب الثاين ثالثة ف�صول :الأول بعنوان:
ال�سيادة ال تقبل التنازل ،والثاين بعنوان :ال�سيادة
ال تتجز�أ ،والثالث :حدود ال�سيادة .ونرى االهتمام
العميق الذي �أواله رو�سو بفكرة ال�سيادة وتفنيدها
مبا ينا�سب املجتمع املدين كدولة م�ستقلة ،ولكنها
مل ت�ك��ن ب�ت�ل��ك ال �ق��وة ال �ت��ي ن ��ادى ب�ه��ا ب� ��ودان رغ��م
اخل�صائ�ص الالمنطيقة التي و�ضعها يف نظريته.
لل�سيادة عند بودان خ�صائ�ص عدة منها :ا�ستمرارية
ال�سيادة ،ويجب �أن تكون مطلقة ال ميكن �أن تكون
ن���س�ب�ي��ة .و�أخ �ي��را ي �ج��ب �أن ت �ك��ون � �س �ي��ادة ال تقبل
النق�ض .قد نرى �أن ب��ودان و�ضع قيودا ف�ضفا�ضة
لل�سيادة ،وقد تكون هذه القيود تتعار�ض مع تعريفه
لل�سيادة ،ومع ذلك يجب القول ب��أن كتابات بودان
ع��ن ال���س�ي��ادة رغ��م ك�ثرت�ه��ا ،ك��ان��ت تفتقر للرتابط
املنطقي ،فقد كان يعتقد ب�أن قانون الطبيعة فوق
القانون الو�ضعي ،وي�ضع معايري للحق غري قابلة
للتغيري ،وال ت��وج��د �أي ��ة و�سيلة قانونية ملحا�سبة
�صاحب ال���س�ي��ادة «امل �ل��ك» �إذا انتهك ذل��ك القانون
الطبيعي.
لعل ال���س��ؤال ال��ذي يتبادر ل�ل�أذه��ان� :أال ميكن �أن
تكون هناك قيود على ال�سيادة عند بودان؟
amjdsaeed01@outlook.com
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الق�سطنطينية يف نبوءات امل�سلمني وامل�سيحيني
زينب الكلبانية
يف مقاله «النبوءات والر�ؤى واملراثي املتعلقة بفتح امل�سلمني للق�سطنطينية �سنة 1453م» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ ،ي�شري الكاتب حامت الطحاوي �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة،
مرتبطة ب�أثر ال�صراع الإ�سالمي/امل�سيحي لي�س على ال�صعيد ال�سيا�سي والع�سكري فقط؛ بل كان �صراعا ثقافيا ودينيا اعتمد كافة الأدوات والآليات الثقافية .وهو الأمر الذي
جتلى يف ال�صراع العثماين/البيزنطي الذي ح�شد فيه الطرفان كافة �أ�سلحتهما من �أجل ح�سمه ،ظهر فيها �سالح النبوءات والر�ؤى املتعلقة مبدينة الق�سطنطينية.
ك��ان حديث الر�سول ال�ك��رمي« :لتفتحن الق�سطنطينية ،فنعم
الأمري �أمريها ،ونعم اجلي�ش ذلك اجلي�ش» ،هو الوقود الذي قاد
حملة م�سلمة بن عبدامللك يف ح�صاره للق�سطنطينية �سنة 717م،
وق��اد العثمانيني حل�صاراتهم املتتالية ملدينة الق�سطنطينية
1402-1394م1422 ،م ،ث��م ح�صار واقتحام املدينة �سنة 1453م
بقيادة حممد ال�ث��اين ،امللقب مبحمد ال�ف��احت؛ حيث ك��ان الفتح
ل���س�ب�ب�ين؛ الأول� :أن ��ه ��ض�م��ن خ�ط��ة ت��و��س��ع ال ��دول ��ة العثمانية
وام�ت��داده��ا ،وال �ث��اين :العتقاد حممد ال�ف��احت �أن املدينة مركز
ل�ل�ت��آم��ر الأوروب � ��ي ع�ل��ى ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وامل���س�ل�م�ين ،و�سبب
رئي�سي للعديد من الفنت واحل��روب الأهلية� ،إ�ضافة �إىل كونها
مدينة ذات موقع �إ�سرتاتيجي مهم بني قارتي �أوروبا و�آ�سيا.
وا�ستعدادًا لفتح الق�سطنطينية ،عقد حممد الفاحت اتفاقيات
مع البندقية ،وجنوه ،وفر�سان القدي�س يوحنا يف رود���س ،حتى
ال ي�ج��د �إم�ب�راط ��ور امل��دي �ن��ة ق�سطنطني احل� ��ادي ع���ش��ر حليفا
ل��ه ،وح��ا��ص��ر ب�ع��ده��ا امل��دي�ن��ة ب�ب�ن��اء قلعة �أورم �ل��ي يف البو�سفور
على اجل��ان��ب الأوروب� ��ي ،ث��م منع ال�ت�م��دي��دات م��ن ال��و��ص��ول �إىل
الق�سطنطينية ،و�أ�شرف على و�صول ال�سلع �إىل الدولة العثمانية،
كما بنى مدافع كبرية للح�صار �أطلق عليها ا�سم املدافع امللكية.
وعندما �أر��س��ل الإم�براط��ور ق�سطنطني مفاو�ضني ملنع حممد
الفاحت من ح�صار املدينة قطع الأخري ر�ؤو�سهم ،مما �أذن بقيام
احل ��رب .ا�ستمر ح�صار امل��دي�ن��ة  45ي��وم�اً يف ال�ع��ام 1453؛ حيث
هجم حممد الفاحت على املدينة من ال�شمال والغرب ،و�ضربت
املدافع امللكية �أ�سوار املدينة ،ودخل العثمانيون �إىل املدينة من
باب رومانو�س ،وقتل الإم�براط��ور ق�سطنطني ،وفتحت الدولة
العثمانية الق�سطنطينية يف  29من �شهر مايو لعام  ،1453وكان
لهذا الفتح �آثار كبرية جدًّا يف العرب وامل�سلمني و�أوروبا كذلك.
�أم� ��ا ع �ن��د احل ��دي ��ث ع ��ن ال �ن �ب ��وءات وال � � ��ر�ؤى امل�ت�ع�ل�ق��ة مب��دي�ن��ة
الق�سطنطينية ،ف�ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأح ��ادي ��ث امل �ت��وات��رة من
اجل��ان��ب الإ� �س�لام��ي؛ �أه�م�ه��ا :ح��دي��ث رواه الإم ��ام ال�ب�خ��اري يف
�صحيحه« :ق��ال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� :أول جي�ش من
�أمتي يغزون البحر قد �أوجبوا .قالت �أم حرام :قلت :يار�سول اهلل
�أنا فيهم؟ قال� :أنتِ فيهم .ثم قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أول جي�ش م��ن �أم�ت��ي ي�غ��زون مدينة قي�صر (الق�سطنطينية)
مغفور لهم .فقلت� :أنا فيهم يا ر�سول اهلل؟ قال :ال».
كما ذكر �أن الأحاديث املتعلقة بفتح الق�سطنطينية ج��اءت على

ن��وع�ين :الأول م�ط�ل��ق وق �ب��ل ف�ت��ح م��دي�ن��ة روم ��ا ح���س��ب ح��دي��ث
ع�ب��داهلل ب��ن عمرو ب��ن العا�صَ « .ع� ْ�ن اَ ُب��ي َق� ِب�ي��لٍ ؛ َق ��ا َلُ :ك� َّن��ا عِ ْن َد
ي ُت ْف َت ُح اَ َّو ًل:
َعبْدِ َّ ِ
َا�ص ،و َُ�س ِئ َل� :أيُّ ا ْلَدِ ي َن َت ْ ِ
الل ب ِْن َع ْمرِو ب ِْن ا ْلع ِ
ُالل ِب ُ�ص ْندُوقٍ َل ُه حِ لَ ٌق؛ َقا َل:
ا ْل ُق ْ�س َط ْنطِ ي ِن َّي ُة اَ ْو رُومِ َّي ُة؟ َف َدعَا َع ْبد َّ ِ
َف�اَ ْخ� َر َج مِ ْن ُه ِك َتابًاَ ،ق��ا َل َف َقا َل َع� ْب�د َّ
ُاللَِ :ب ْي َن َما َن ْح ُن حَ � ْو َل ر َُ�سولِ
الل �صَ َّلى َّ ُ
الل �صَ َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم َن ْك ُتبُ ِا ْذ ُ�س ِئ َل َر�� ُ�س� ُ
الل
�ول َّ ِ
َّ ِ
ي ُت ْف َت ُح اَ َّو ًل ُق ْ�س َط ْنطِ ي ِن َّي ُة اَ ْو رُومِ َّي ُة؟ َف َقا َل
َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم �أَيُّ ا ْلَدِ ي َن َت ْ ِ
الل �صَ َّلى َّ ُ
ر َُ�س ُ
الل َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم :مَدِ ي َن ُة هِ َر ْق َل ُت ْف َت ُح اَ َّو ًل َي ْعنِي
ول َّ ِ
ُق ْ�س َط ْنطِ ي ِن َّي َة ».
�أما النوع الثاين من �أحاديث فتح الق�سطنطينية ،فيقرن بفتحها
قبيل زم��ن ال��دج��ال ،ووق��ت امللحمة ،ويكون بالتكبري ،وينطبق
على من يفتحها �آخر الزمان .كما ذكر ابن تيمية �أن البخاري قد
روى يف �صحيحه عن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال� :أول جي�ش يغزو الق�سطنطينية مغفور له.
قال� :أول جي�ش غزاها كان �أمريهم يزيد بن معاوية ،وكان معه
�أبو �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه.
وال مي �ك��ن �إغ� �ف ��ال دور الأح� ��ادي� ��ث ال �ن �ب��وي��ة ال �� �ش��ري �ف��ة ح��ول
الق�سطنطينية يف �إث ��ارة حما�سة امل�سلمني لفتحها ب��داي��ة من
القرن الثامن امليالدي ،وما احلمالت التي قام بها الأمويون؛ �إال
جت�سيدا ملحاولة حتقيق حديث الر�سول الكرمي ،ولعلنا وجدنا
ذكرا فيما �سبق للقائد الأموي م�سلمة بن عبدامللك الذي �ضرب
ح�صاره حول املدينة خالل الأعوام 718-716م.
�أما على اجلانب امل�سيحي ،فهناك العديد من النبوءات والر�ؤى
امل�سيحية القدمية املتعلقة مبدينة الق�سطنطينية ،منذ ن�ش�أتها،
ب�أوامر الإم�براط��ور ق�سطنطني يف القرن الرابع امليالدي ،كما
ن�ش�أت العديد من النبوءات املتعلقة ب�سقوطها على يد �أعدائها،
قبل �أن ت�ع��ود ل��دح��ره��م لت�ستمر دورة حياتها م��ن ج��دي��د ،كما
ن� أش� العديد من الأ�ساطري ح��ول الإم�براط��ور ودوره يف الدفاع
ع��ن الق�سطنطينية ،وع��ودت��ه لإن �ق��اذ امل��دي�ن��ة م��ن ج��دي��د .وك��ان
من الطبيعي �أن حتظى م�س�ألة �سقوط الق�سطنطينية عا�صمة
امل�سيحية الأرثوذك�سية يف قب�ضة العثمانيني امل�سلمني باهتمام
بالغ م��ن امل��ؤرخ�ين امل�سيحيني املعا�صرين ،ورك��ز العديد منهم
ع�ل��ى ت�ل��ك ال � ��ر�ؤى ال���س��اب�ق��ة .ف���ض�لا ع ��ن االل �ت �ف��ات �إىل بع�ض
ال�شواهد الغريبة واملعجزات التي واكبت �سقوط املدينة .ولأنهم
اعتربوا �أن زوال العا�صمة البيزنطية هو حدث ا�ستثنائي ،فقد

ت�صوروا �ضرورة وج��ود أ�ح��داث ا�ستثنائية مواكبة لهذا احلدث
اجللل.
وعلى �سبيل املثال� :سوف جند �أن رواية الرو�سين�سطور �-إ�سكندر-
الذي عا�صر �أحداث الفتح العثماين للق�سطنطينية قد متاهت
�أحيانا مع بع�ض روايات �شهود العيان الآخرين ،الذين حتدثوا
عن حدوث عالمات �إعجازية �أثناء ح�صار الق�سطنطينية �أ�شارت
�إىل قرب �سقوطها يف �أيدي العثمانيني.
من ذلك ما حدث من عالمة �أ�صابت ال�سكان بالرعب يوم  21من
مايو 1453م ،دون �أن يو�ضح لقرائه طبيعتها� ،أو دالالت حدوثها.
على �أن��ه ميكننا -بعد مقارنة ذلك مع باقي امل�صادر املعا�صرة-
�أن نف�سر ذلك ب�أنه ق�صد ما �سبق �أن �أ�شار �إىل حدوثه الطبيب
البندقي نيقولو باربارو يف ال�سابعة م�ساء من ليلة  22من مايو،
حيث كان القمر ب��درا ،قبل �أن يتحول فج�أة لي�صبح هالال على
الرغم من �صفاء اجلو وعدم وجود �أي غيوم بال�سماء .وا�ستمرت
هذه الظاهرة لأرب��ع �ساعات ،بعدها �أخذ حجم القمر يف العودة
لطبيعته ليعود ب��درا كامال يف منت�صف الليل ،وي�ب��دو �أن ذلك
ك ��ان ت��أك�ي��دا ع�ل��ى ال�ن�ب��وءة ال�ق��دمي��ة ال�ت��ي ن�سبت ل�ل�إم�براط��ور
ق�سطنطني العظيم م�ؤ�س�س مدينة الق�سطنطينية ،الذي ذكر �أن
مدينته لن ت�سقط يف �أيدي �أعدائها �إال عندما يتحول القمر �إىل
بدر معتم ،ويعك�س هذا ثقافة امل�ؤرخني امل�ستقاة من الأ�ساطري
ال�سابقة املتعلقة بن�ش�أة و�سقوط مدينة الق�سطنطينية يف الفكر
البيزنطي.
كان من الطبيعي بالن�سبة مل�ؤرخنا امل�سيحي الأرثوذك�سي -الذي
ب��د�أ رحلته م��ن �أج��ل زي ��ارة الأم��اك��ن ذات القدا�سة امل�سيحية يف
مدينة الق�سطنطينية� -أن يهتم بنبوءات العرافني حول امل�صري
النهائي للعا�صمة الأرثوذك�سية الأوروبية؛ خا�صة اجلزء الذي
ع�ل��ق منها ب���ص�ح��وة امل�سيحية م��ن ج��دي��د ،وق �ي��ام الإم�ب�راط ��ور
البيزنطي بهزمية امل�سلمني ،ومطاردتهم حتى اجلزيرة العربية.
واحلقيقة �أن تلك النبوءات مثلت م�لاذا لل�سكان البيزنطيني،
فمن ناحية قررت حتمية �سقوط املدينة من قبل ،كما �أنها ب�شرت
�أي���ض��ا ب��إم�براط��ور م�سيحي�� ،س��وف ي�ق��وم م��ن ج��دي��د ب��ا��س�ترداد
الق�سطنطينية وطرد امل�سلمني حتى بالدهم.
ويف اخل �ت��ام ،جن��د �أن ال �ن �ب��وءات وال� ��ر�ؤى ال�ت��ي ظ�ه��رت م��ن كال
الطرفني قد �أثرت عليهم ت�أثريا بالغا ،على الرغم من الت�شكيك
يف �صحة هذه الر�ؤى.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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�إنَّ عامل ما بعد احلداثة �أفرز العديد من الق�ضايا ال�شائكة؛ ومن بينها :ق�ضية املواطنة والتعددية باعتبارهما م�صطلحني فكريني لأ�سلوب حياة يتخذها الإن�سان� .إنَّ هذه
الق�ضايا ترتبط ارتباطا وثيقا بالدولة احلديثة ،التي ي�سود فيها مفهوم العلمانية ،وهو انف�صال الدين عن الدولة ،لكنه باملنظور الإيجابي .وعليه ،ي�أتي ت�سا�ؤل الكاتب يف
املقدمة :هل امل�ؤ�س�سة الدينية (الكني�سة) ال ر�ؤية لها يف ظل الق�ضايا املعا�صرة واملفاهيم احلديثة؟ هذا ما حاول املحلل ال�سيا�سي �إميل �أمني مناق�شته وت�سليط ال�ضوء عليه يف
مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم»« -ر�ؤية كن�سية لق�ضايا املواطنة والتعددية قراءة مو�ضوعية يف �ضوء جتليات الألفية».
�إ َّن الكني�سة منط تاريخي مكون من جمموعة من الرهبان والراهبات
ي��ر�أ� �س �ه��م ب��اب��ا ال�ك�ن�ي���س��ة ،ول �ه��ا دور رئ�ي���س��ي يف ط ��رح ق���ض��اي��ا ال�ن��زع��ات
وال�صراعات ،ويت�ساءل �أمني :هل من �إطار مرجعي للر�ؤية الكن�سية حول
الق�ضايا الع�صرية املنت�شرة؟ ويجيب م�شريا �إىل �أن الأمر معقد وال بد
من النظر �إىل االختالف القائم بني ر�ؤى كل من :الكني�سة الكاثولوكية
الرومانية والأرثوذك�سية القبطية والكني�سة الإجنليكانية والأرثوذك�سية
الرو�سية واجلماعات الربو�ستاتنية املنت�شرة يف ال�ع��امل .وعليه ،اعتمد
الكاتب على القوا�سم امل�شرتكة بني ر�ؤى الكني�سة املعا�صرة يف الق�ضايا.
وع�ل�ي��ه ،ف� ��إ َّن م��ن �أه ��م امل�ف��اه�ي��م ال �ت��ي ط��رح�ه��ا ال�ك��ات��ب وط ��ن وم��واط��ن
وم��واط �ن��ة؛ ح�ي��ث ت �ع��ددت ال���س�ي��اق��ات امل�ع��رف�ي��ة يف حت��دي��د ت�ع��ري��ف دقيق
وم��وح��د للمفاهيم ،وم��ن خ�لال ه��ذا امل�ق��ال ح ��اول ال�ل�ج��وء �إىل حتديد
مفهوم موحد وم�شرتك.
كما ي�شري �إىل �أن هنالك الكثري من اجلدال والنقا�ش بني علماء االجتماع
يف االتفاق على مفهومي الوطن والأمة ،ف�أ�شار الكاتب �إىل تعريف الوطن
بال�صورة املتفق عليها من قبل العلماء والباحثني وهو �أن الوطن م�ساحة
م��ن الأر� ��ض يعي�ش عليها جم�م��وع��ة م��ن الأف� ��راد ت��رب��ط بينهم رواب��ط
م�شرتكة؛ مثل :اللغة ،والدين ،والعادات ،والتقاليد والتاريخ ...وعلماء
االجتماع اتفقوا على �أربعة �أبعاد؛ هي :اجلغرافيا متثل الأر�ض ،والتاريخ
ميثل حركة اجلماعة ،والب�شر ميثلون املواطنني ،وامل�شروع القومي ميثل
الق�ضايا امل�صريية.
و�أو�ضح ابن تيمية �أن الأمة تلتقي يف فعل واحد ي�ستهدف هدفا واحدا.
فنجاحها يظهر يف الق�ضايا امل�صريية للم�شاريع القومية� .أم��ا مفهوم
املواطن ،فهو الفرد الذي يعي�ش يف املجتمع وله حقوق وواجبات �أ�سا�سية
ت�شتمل على كل الأب�ع��اد احلياتية� ،سواء كانت االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية.
�أم ��ا م�ف�ه��وم امل��واط �ن��ة ،ف�ق��د ب� ��د�أت م�لاحم��ه يف ال �ق��رن اخل��ام ����س ع�شر
وال�ساد�س ع�شر� ،إال �أنه ظهر فعليًّا بنظرية العقد االجتماعي التي جاء
بها الفيل�سوف الفرن�سي ج��ان ج��اك رو�سو يف القرن الثامن ع�شر ،ومل
يطبق يف ك��ل ال��دول �إال ب�صدور ال�ق��ان��ون ال��دويل ال��ذي يحمي مواطنة
الإن�سان يف �أي جمتمع مدين معا�صر.
فاملواطنة تعتمد على مفهومني �أ�سا�سيني يت�شاركان لتحقيق املواطنة؛
هما :امل�شاركة وامل�ساواة .فم�شاركة املواطن يف بناء وطنه ،ت�سهم يف حتقيق
درج��ة املواطنة ،ومعاملة الوطن للمواطن مب�ساواة تامة دون التفرقة
بينهم مبا يحقق درجة املواطنة احلقيقية من قبل املواطنني ،وعليه ف�إن
العالقة تبادلية وحتمية بينهم.

م��ن ه�ن��ا؛ ي��أت��ي ال�ك��ات��ب ليحدد الإط ��ار ال�ع��ام ل�ل��ر�ؤي��ة الكن�سية؛ في�شري
�إىل تعدد ر�ؤى املجامع امل�سكونة الكن�سية والتي تعترب م�صدر التعليم
الكن�سي ،البابا من جهة ومن جهة �أخرى جمموع الأ�ساقفة املنت�شرين يف
العامل كله ،واملتحدين مع الكر�سي الر�سويل؛ حيث �إن املجامع ال�شرقيّة 8
جمامع ،والغربيّة  13جممعًا .والأقرب للر�ؤية احلديثة املجمع امل�سكوين
الفاتيكاين الثاين ،والذي يتمحور حول الإن�سان.
وق��د ج��اء ف�ي��ه �أح ��د ال�ن���ص��و���ص ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ذك ��رت ال��ر�ؤي��ة الكن�سية
امل�سيحية؛ وهي« :يهيب املجمع بامل�سيحيني كمواطنني يف املدينة الأر�ضية
وال�سماوية �أن يقوموا بواجباتهم الزمنية ب�أمانة ون�شاط مهتدين بروح
الإجنيل» ،انفرد الن�ص بذكر لفظة املوطنني ودوره��م يف خدمة الوطن
بر�ؤية دينية كن�سية� ،إ�ضافة الهتمام هذا املجمع بالإن�سان حتديدا� ،إال �أن
بقية الن�ص يذكر ر�ؤية لبع�ض املفاهيم التي ال تزال تتبنى من املجامع
ال�شرقية والغربية .وبعدها ،يناق�ش الكاتب �أن الر�ؤية م�ضى عليها �أكرث
م��ن خم�سني �سنة� ،إال �أن�ه��ا توجد توجيهات للإ�صالح وال�ب�ن��اء� ،إ�ضافة
�إىل دع ��وة م�ؤمنيها لأن ي�ك��ون��وا ف��اع�ل�ين اجتماعيني ب���ص��ورة �إي�ج��اب�ي��ة،
لي�ستطيعوا �أن يتعاملوا مع كافة الق�ضايا الوطنية كونهم مواطنني،
وبهذا هم يقدمون اخلدمة للجماعة الب�شرية -املواطنني -واجلماعة
الكن�سية يف �آن واحد كونهم جزءا منهم.
كما ي�ؤكد الكاتب جت��ذر ر�ؤي��ة الكني�سة لفكرة املواطنة ودور مواطنيها
يف بناء جمتمعاتها منذ انعقاد املجمع امل�سكوين ال�ث��اين يف ال�ستينيات
و�إىل فرتة حديثة العهد بدعوة لالجتماع من البابا بندكتو�س ال�ساد�س
ع�شر و�أ�ساقفة الكاثوليك يف �سينود�س ال�شرق الأو�سط  2010يف (�سوريا
ولبنان والأردن وفل�سطني و�إ�سرائيل وم�صر وقرب�ص وتركيا و إ�ي��ران،
�إ�ضافة للرعايا الكاثوليكية املقيمة يف اخلليج العربي)؛ حيث مت البحث
يف التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه امل�سيحيني و�إي�ج��اد ح�ل��ول م�شرتكة ملمار�سة
�شعائرهم الدينية .وبهذا ،ف�إن البابا بندكتو�س يدعو املواطنني العرب
من امل�سيحيني �إىل تعزيز املواطنة؛ حيث ال بد �أن يظهروها لأوطانهم
فهم مبثابة املخترب ال��ذي يحقق م�ستقبل ال��و��ض��ع الكن�سي يف ال�شرق
الأو�سط.
ويت�ساءل الكاتب حول ر�ؤية الكني�سة الأرثوذك�سية امل�صرية وعالقتها بني
امل�سيحي واملجتمع ،وبني الكني�سة والدولة يف ظل �سيادة منظومة املواطنة
والقوانني والت�شريعات الدولية .حيث يعد غريغوريو�س معلم وقدي�س
الكني�سة امل�صرية الذي اهتم بدرا�سة الالهوتية يف البحث العلمي على
�أنه اهتم بعالقة الدين والدولة من خالل تقدميه اقرتاحا لو�ضعها يف
الد�ستور الدائم للبلد وتعديل اخلطابات املتعلقة بذلك �أكرث من مرة،

�إال �أن الكاتب يرى �أن الر�ؤية الكن�سية ومناق�شتها لفكرة املواطنة املجردة
عن م�سارات الدولة الدينية يف �أنها تتكرر وت�شكل تعرثا بني امل�صريني
مل يتم االتفاق عليه .وي�شري �إىل �أن املواطنة يف العامل العربي ت�سري يف
اجتاه معاك�س ،وهذا ما ي�ؤكده الأب غريغوريو�س حينما انتق�ص من فكرة
املواطنة ومييل لطرح املنظومة الدينية كعامل متايز واختالف وب�أكرث
�سلبية يف الد�ستور امل�صري الأخري؛ وبالتايل نق�صت �أطروحات املواطنة
يف الكني�سة والأزهر ال�شريف.
ويعترب الأب والقدي�س متى امل�سكني كاتبا ومفكرا رهبانيا م��ن عائلة
غنية ،زهد يف دنياه وترك كل ما ميتلكه ،تخرج من كلية ال�صيدلة وعمل
ب�صيدليته اخل��ا��ص��ة� ،إال �أن��ه زه��د وذه��ب لينت�سب ك��راه��ب يف الكني�سة.
يعد متى امل�سكني من املهتمني بدور امل�سيحيني يف املجتمع والعالقة بني
الكني�سة والدولة ،و�أو�ضح �أن امل�سيحي لكي ي�ؤدي دوره يف املجتمع ال بد له
�أن يحبه حبا �ضمرييا بعيدا عن تيارات الفكر املنهبطة التي ال تتنا�سب
مع الفكر امل�سيحي.
ي�شري ال�ك��ات��ب �إىل حتمية وج ��ود اله ��وت حت��ري��ر ع��رب��ي يعنى بالو�ضع
االجتماعي للإن�سان؛ بحيث يكون مماثال لالهوت �أمريكا الالتينية،
ولكن البد �أن يتم مراعاة اخل�صو�صية ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
اخل��ا��ص��ة ب��ال��وط��ن ال�ع��رب��ي .ويف �سياق ذل��ك ،ق��دم ال�ك��ات��ب جمموعة من
التو�صيات التي تراها الكني�سة منا�سبة لت�أ�صيل �أفكار املواطنة والتعددية
يف هذه الع�صرنة اجلديدة ،ومت�سقة مع حقوق الإن�سان؛ ومنها :جتذير
حب الوطن واملواطنة ،وحث املواطنني امل�سيحيني على خدمة وطنهم،
�إ��ض��اف��ة �إىل تعميق ال ��والء مبفهومه ال��وا��س��ع م��ن خ�لال دع��وة الكني�سة
مل�ؤمنيها يف ت�شكيل فكر الهوتي جديد يعرتف بعمق الوطنية ،ويقد�س
التعددية يف العقيدة وال�ه��وي��ة .كما �أ��ش��ار الكاتب �إىل �أهمية الإ��ص�لاح
بني التعليم والإعالم؛ حيث �إن املواطنة الكاملة والتعددية الأمنوذجية
ترتكز على �أ�سا�سني؛ هما :التعليم والإعالم ،وذكر الكاتب �أي�ضا �ضرورة
�إ�صالح اخلطاب الديني يف الكني�سة من خالل ت�ضمينه ق�ضايا الوطن
واملواطنة والتعددية� ،إ�ضافة �إىل �أهمية تنمية العمل امل�شرتك بني كل
من امل�سيحيني وامل�سلمني ،و�إيجاد احللول للم�شاكل العلمية ،و�أي�ضا بذل
اجلهود امل�شرتكة حلل م�شاكل ال�صراع الثقايف بينهم.
� ...إ َّن جميع الديانات ال�سماوية تدعو لتدعيم وت�أ�صيل الفكر الوطني
والوطنية ،و�إن التعددية وجدت من �أجل التعارف وتقبل الآخر من �أجل
الت�سامح والعي�ش ب�سالم و�أم��ن وا�ستقرار؛ لذلك ن�ؤكد على �أن ًّكل من
الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية يدعو لل�صالح وجتذير املواطنة يف نفو�س
�أبنائها.
heenosaid@gmail.com
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النظرة الت�شا�ؤمية يف فل�سفة �شوبنهاور
حممد الكمزاري

ت�ستعر�ض الباحثة �أمل مربوك عبداحلليم يف مقالها مبجلة التفاهم «ال َع َال �إراد ًة ومتث ً
ال عند �شوبنهاور» جمموعة من �أفكار الفيل�سوف الأملاين �أرتور
�شوبنهاور (1788م _ 1860م) والذي ُيعد حالة فل�سفية خا�صة يف الن�سق الفكري العاملي .فهي تنطلق من نقطة البداية يف فل�سفة «�شوبنهاور» والتي تنبع
من داخل الفرد �أو باطن الذات؛ حيث يرى �أ ّنه لكي ن�صل �إىل ماهية الأ�شياء يجب �أال نبد�أ من اخلارج؛ و� ّإنا من الفرد الذي ُيعد وحدة الوجود احلقيقي.
ولكن كيف كان الفرد نقطة بداية يف فل�سفة «�شوبنهاور؟ ا�ستطاع «�شوبنهاور» �أن يرى يف الفرد وجهني« :مت ّثال» و«�إرادة».
«التمثل» يعني �إذا نظرنا �إليه من اخلارج يعني مثول
ال�شيء يف الوعي ،بحيث ال يقوم �إال من خالل هذا
الوعي� ،أما «الإرادة» �إذا نظرنا �إليه من الداخل
فكلمة «�إرادة» لديه» ال ت�شري �إىل املفهوم العادي
وامل�ألوف لهذه الكلمة  -حيث يت�صورها النا�س عادة
ب�أنّها �إرادة واعية ت�سرت�شد بالعقل  -لكنّها ت�شري �إىل
رغبة ملحة ال تهد�أ وقوة عمياء ال عاقلة� ،أو اندفاع
�أعمى ُيحرك كل �شيء وبه يتحقق وجوده وي�ستمر يف
احلياة ،مبعنى �أنها متتد فيما وراء احلياة الواعية
لت�شمل �أي�ضاً قوى الطبيعة الالع�ضوية .ومن هنا
كانت «الإرادة» عند «�شوبنهاور» تعرب عن االجتاه
الالعقالين يف فل�سفته باعتبارها قوة ال عاقلة ،وهي
 يف الوقت نف�سه � -أ�سا�س لالجتاه الت�شا�ؤمي يففل�سفته؛ حيث تُعد م�صدراً للأمل واملعاناة وال�شر..
وهذه النظرة ميكن �أن ينظر بها كل فرد �إىل نف�سه
على حدة ،وال ي�ستطيع �أن ي�شعر بها �شعوراً وا�ضحاً
�إال يف نف�سه فح�سب.
�إن الفكرة عن الت�شا�ؤم هي الفكرة الرئي�سة التي يدور
حولها كتاب �شوبنهاور الأهم :العامل �إرادة ومتثّل،
وهو كتاب ي�شي ب�إخفاق كبري يف احلياة ،وجتارب
مل ينتج عنها ما كان ي�صبو �شوبنهاور لتحقيقه ،بل
�أو�صلته العتزال النا�س ولعن احلياة .بحيث كان
يرى الوجود ب�ؤر ًة للحزن والك�آبة ،ويعترب احلياة
�شراً كامالً ،ال مكان فيها للفرح وال�سعادة .وما ُي�س َّمى
بال�سعادة عبارة عن تقليل كمية الأحزان وامل�صائب ال
�أكرث .حيث يرى �شوبنهاور �أن الإن�سان كلما زكا عقله
كلما كان �شعوره بالأمل �أ�شد ،وكلما تبلد عقله كلما
كان انخراطه يف اللذة �أكرب و�أو�سع.
مما ال �شك فيه ت�أثر �شوبنهاور بالبوذية ،بل هو الذي
بعثها يف الغرب ،فالبوذية مثله ،ترى �أن العامل كله

جمرد وهم ،هذه هي ر�ؤية �سدهارتا بوذا (- 563
 483قبل امليالد) .فهذا الرجل كان يقول يف مبادئه
الأربعة:
 1احلياة معاناة.� 2إن املعاناة �سببها االرتباط بالرغبات. 3املعاناة تتوقف عندما تتوقف عالئق الب�شربالرغبات.
 4احلرية من العذاب تتم مبتابعة طريق الثمان(تعاليم بوذا).
ور�أى �أنّ الوجود ما هو �إال �سقوط م�ستمر يف املوت».
ومي�ضى «�شوبنهاور» يف ت�صوير احلياة على هذه
ال�صورة الت�شا�ؤمية ،مما ي�ؤكد �أنّ خوفه من احلياة
هو الذي دفعه �إىل طلب اخلال�ص يف «الرنفانا» �أو
العدم ،فاحلياة عنده لي�ست �شيئاً �إيجابياً؛ و�إمنا
هروب من املوت .وهذا الهروب يكون بقتل الوقت
كما يقول العامة� .إذن فال�شقاء ال مهرب منه ،وكل
�أمل يزول ليحتل غريه مكانه ،ولكل فرد ن�صيبه
املحدد من ال�شقاء وفقاً لطبيعته التي تتحدد مرة
و�إىل الأبد .وال�شقاء الذي يالقيه الفرد يف حياته ال
تفر�ضه قوة خارجية؛ و�إمنا فطرته نف�سها هي التي
حتدد كمية الآالم التي �سيتعر�ض لها طوال حياته.
وملا كانت حياة الإن�سان �سل�سلة من احلاجات والآالم
التي تنتهي لتبد�أ من جديد� ،إذن لي�ست ال�سعادة �شيئاً
�إيجابياً بل هي �سلبية يف ماهيتها ،فال وجود لل�سعادة
يف ذاتها؛ و�إمنا ت�أتى ال�سعادة من �إر�ضاء حاجة �أو
لنفي �أمل من الآالم ،لذلك فالأمل �شيء �أويل و�شرط
�ضروري لوجوب ال�سعادة.
والغريب يف �أمر الإن�سان  -كما ر�أى «�شوبنهاور» -
�أنه حينما ال يجد ال�صعاب يخرتعها ،وعندما يحيا
يف ُي�سر يحاول �أن ُيدخل يف حياته التعقيد .وهذا

ما نالحظه يف ال�شعوب التي �سارت حياتها هينة
لينة مبا وهبتها الطبيعة من مناخ معتدل و�أر�ض
خ�صبة؛ ف�إن هذه ال�شعوب تخرتع عاملاً خيالياً ب�آلهته
و�شياطينه وقدي�سيه؛ لتقدم له ال�ضحايا والقرابني
وال�صلوات واالعرتافات�...إلخ .وخدمة هذا العامل
اخليايل متلأ فراغ احلياة الواقعية وخلوها من
الآالم واملتاعب ،فت�صبح كل حادثة من حوادث العامل
نتيجة لعمل من �أعمال تلك الكائنات املخرتعة
اخرتاعاً.
وال معنى للتفا�ؤل كما ر�أى «�شوبنهاور» ،ويكفي
�أن يتطلع �أ�شد النا�س تفا�ؤ ًال على �أماكن الب�ؤ�س
والتعا�سة واملر�ض والقتال واجلرمية لريوا �إىل �أي
حد كان هذا العامل هو �أف�ضل عامل ممكن ،واملذاهب
التي تدعو �إىل التفا�ؤل ما هي �إال مذاهب لفظية
خالية من املعنى ت�صدر عن ر�ؤو�س خالية من الذكاء،
وال �أحد يظن �أن الإميان امل�سيحي يدعو �إىل التفا�ؤل،
و�إمنا  -على العك�س من ذلك  -يجعل احلياة وال�شر
كلمتني مرتادفتني.
هذه ال�صورة املظلمة التي ير�سمها «�شوبنهاور» حلياة
الإن�سان لي�س فيها �سوى نتيجة واحدة ،وهي  -كما
يقول « -من الأف�ضل للإن�سان �أن يختار العدم ،و�أن
ي�ؤثر املوت على احلياة .ولو �أن املوت -انتحاراً -معناه
العدم املطلق النتحر النا�س جميعاً؛ لكن االنتحار
ال ُي�صلح ما �أف�سده الوجود .والعزاء الوحيد عما يف
احلياة من �شر هو ق�صرها.
و�أخريا ف�إنّ فل�سفة �شوبنهاور لي�ست �سوى منهج
�آخر� ،شقي وحزين وال يحمل يف ثناياه �إال اخلوف
من الأمل� .إنها طريق العاجزين عن مواجهة احلياة،
واملعر�ضني عن الفاعلية والت�أثري.
m-alkumzari@hotmail.com
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ر�ؤية للخطاب ال�سيا�سي امل�ستقبلي للعامل الإ�سالمي
حممد ال�شحي
ال �شك �أ َّن الفل�سفة ،التي تو�صف ب�أ َّنها �أم العلوم ،و�أنها قد خرج من رحمها كل التطبيقات احلديثة التي تو�صف بالعلمية و ُت�صبغ ب�صبغة املقبولية العاملية ،حتى لي�شار �أحياناً
�إليها بو�صفها الالهوت اجلديد و�أفيون ال�شعوب البديل ،ال �شك �أ َّنها املالذ الأول والأخري لكل من �أراد مُقاربة التطبيقات العلمية لعلوم ال�سيا�سة احلديثة ،ولكل من يروم التنب�ؤ
بالتقلبات ال�سيا�سية من حوله .وال�سيا�سة ،كما ال �شك تدركون ،من �أهم جماالت البحث الفل�سفي ب�شكل عام؛ ملا لها من ارتباط مُبا�شر بيوميات الفرد الإن�ساين .ومن �أجل حتليل
احلالة ال�سيا�سية يف الربازيل باملقام الأول ،يعمد �أ�ستاذ الفل�سفة ال�سيا�سية الربازيلي ريناتو جانني روبريو �إىل خطابات القادة والر�ؤ�ساء يف مقاله «الإ�سالم و�أمريكا الالتينية
والر�ؤية امل�ستقبلية» املن�شور يف جملة التفاهم ،لي�ست�شرف التحوالت يف خيارات ال�شعوب.
ُي�ؤكد الكاتب �إجراء �أ�شبه بالالواعي الذي يفعله عديد من
املحللني ال�سيا�سيني وال يت�سم بالدقة واملو�ضوعية ،ولعل
لهذا الإجراء م�سوغا بحثيا �إذا كان �ضمن �إطار البحث� ،إال
�أنه لي�س كذلك عندما يخرج الأمر عن الإطار ذاته� .أعني به
الت�صنيفات الآلية للجن�س الب�شري يف كتل غربية ،و�أخرى
�شرقية ،وثالثة �شرقية �أق�صى ،ورابعة �أفريقية �شمالية،
و�أحياناً تغدو �ضمن كتلة البحر املتو�سط .ولعل هذا له
مرجعه فيما يعرف -مثال -عند اجلاحظ وابن خلدون
بطبائع ال�شعوب ،فلكل �شعب طبيعة يف تعامله مع ق�ضية
�إن�سانية بعينها .و ُي�ؤكد الكاتب على �ضرورة الأخذ بعني
االعتبار الفروق الدقيقة املهمة التي تقوم داخل كل كتلة من
هذه الكتل؛ لذلك جنده ي�ؤكد على �أنَّ الثقافة الربازيلية
املرتبطة بالربتغالية «الغربية» هي ثقافة من�شقة عن
الثقافة الغربية على الرغم من �أنّ بلدا كالربازيل مل
ُتافظ على �سكانها الأ�صليني �إال فيما ندر.
يدعم الكاتب دعواه تلك ب�أنَّ العن�صر القوي يف ثقافة
الربازيل -كما يف ثقافات بع�ض ال�شعوب الالتينية -هو
ذاك التعلق الوجداين الكبري باملجتمع .ويف هذه النقطة
من املقال يبد�أ حتليله امل�ش ِّرح لطبيعة الفل�سفة ال�سيا�سية
يف الربازيل وترابطاتها مع �سياقها العاملي .يعطف على
مالحظته تلك �أن حكم القانون و�سيادته واملقاربة العقالنية
للعامل مل يكونا �أبدا العن�صرين الأ�سا�سيني يف الربازيل،
ويربط بني هذه املالحظة وظاهرة ا�ست�شراء الف�ساد على
نطاق وا�سع.
�إنَّ هذه املالحظة لدقيقة؛ فما الدولة �سوى �صورة مم ِّثلة
ملا هو عليه املجتمع ،ف�إن كان املجتمع ذا �سمة ممتدة،
ويقيم للروابط الأ�سرية ،واملجتمعية (ويف حالتنا العربية
اخلليجية القبيلة) ،ف�إنه ال بد واجدٌ طريقة لاللتفاف
حول املواد القانونية ليك ّر�س ذاته يف خدمة الغول الأكرب
«املجتمع» ،خو ًفا غري ُمد َرك �أحيانا من الإق�صاء الذي
قد ُيار�س �ضده �إن هو مل يفعل ذلك� ،إذن فهو ،بفعله
هذا ،ي�ضمن انخراطه باملجتمع و َقبوله فيه فردا من �أجل
جمتمع .بينما يف احلال الأخرى ،يف املجتمع النووي ،ال

يعب�أ الفرد بر�أي املجتمع الكبري ،وهو ال يجد نف�سه مك َّر ً�سا
خلدمته ،بل هو �أداة ،بكل ما لهذه الكلمة من دالالت جافة،
لتنفيذ القوانني والأنظمة ،وبالتايل هو غري خائف من
الإق�صاء غري املوجود �أ�صال بالفعالية ذاتها التي يتمتع بها
يف املجتمع املمتد.
كما يلحظ الكاتب �أن هذه ال�سمة� ،سمة العاطفية الغالبة،
حت ّولت من كونها �سمة �سلبية �إىل �إيجابية؛ �إذ �إنها �أ�سهمت يف
�إ�شراك جمموعات كبرية من ال�ساكنة يف �صنع القرار واختيار
الر�ؤ�ساء ور�ؤ�ساء الوزراء ،فهذه املجموعات اجلماهريية
�أميل خلطاب العاطفة منها خلطاب العقالنية .وتتقاطع
هذه الفكرة مع ما يقرره جو�ستاف لوبون يف �سيكولوجية
اجلماهري من �أن اجلماهري حتركها العواطف ال العقالنية،
ولذلك يرى �ضرورة وجود هذا اخلطاب ناب ًعا من نخبة
مثقفة عقالنية ل�ضمان الكفاءة يف العمل ال�سيا�سي .قد تبدو
فكرة لوبون مفرطة يف ال�سذاجة واملثالية �إال �أنها ال تختلف
ريا مع ما ذهب �إليه كاتب املقال .ومن النقاط املحورية
كث ً
يف املقال ،مالحظة الكاتب �أن الثقافة الغربية ب�سطت
مفاهيمها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على العامل
�أجمع� ،شرقه وغربه ،ويقر بتفاوت هذا الت�أثري بني ال�شرق
والغرب ،وبتغاير التعامل الغربي مع ال�شرق الإ�سالمي
بالن�سبة لتعامله مع الثقافة الربازيلية مثال؛ فمع الأول
ُ
احتمت ثقافة البلدان الإ�سالمية ،ومع الأخرى مت �سحق
الديانات املحلية وحمق التماثيل اخلا�صة بها .و ُيرجع هذا
�إىل قوة النزوع الإ�سالمي .لكنني ال �أفهم ما يعنيه الكاتب
بقوة النزوع الإ�سالمي ،على �أنني �أظن �أن ال�سبب يف ذلك �أن
الثقافة الإ�سالمية عموما �أثرت املحتوى الديني لها بالعلوم
والتفا�سري واملنطق وحتى الفل�سفة ،الأمر الذي �أعطاها
فيما �أ ّدعي -متانة وثقال ح�ضاريا و ُبعدًا حيو ًّيا ،يف حني�أن الثقافات الأخرى كانت �أبعد من هذا الإثراء فنُظر �إليها
بو�صفها ثقافة حي ًة فح�سب.
كما يالحظ الكاتب �أن الثقافات املغلوبة (دعني �أ�ستخدم
هذا املفهوم مبدلوالته الب�سيطة) بد�أت تعي �ضرورة �إ�ضفاء
ب�صمتها اخلا�صة على تلك املفاهيم الثقافية الغربية،

فاملحتوى الثقايف الغربي ،عندما انتقل �إىل الربازيل،
ف�إنه بد�أ ي�صطبغ ب�صبغة خا�صة متمثلة يف اتخاذ املنحى
العاطفي خطابا م�ؤثرا يف الناخبني .وهو يف �سمته الطوعية
تلك يحيلنا �إىل �سمة م�شابهة يف احلكايات ال�شعبية ،خا�صة
�إذا علمنا �أن التغريات احلا�صلة للمفاهيم الثقافية الغربية
مت�أتية من رغبة ال�ستمالة الغالبية ال�شعبوية .وعلى الرغم
من �أن تلك املفاهيم الغربية ال تخلو من م�ساوئ �أبرزها �أن
االنتخاب حق لفئة من ال�ساكنني دون فئة �أخرى ،كالعبيد
وال�سود مثال يف �أمريكا باعتبارهم مواطنني من درجة ثانية،
�إال �أن هذه امل�ساوئ مت جتاوزها يف التجربة الربازيلية.
ويف حني ع ّدت الثقافة الغربية �إقحام امل�شاعر والأحا�سي�س
يف اخلطابات ال�سيا�سية �ضر ًبا من تكري�س التحيز لدى
احلاكم �أو القا�ضي �أو الربملاين ،وكانت الأعراف ال�سيا�سية
تقت�ضي �أن ي�ستبعدوا يف خطاباتهم كل ما له �صلة بامل�شاعر
مثل «ي�سرين �أن �أ�صدر �إليكم الأوامر بفعل كذا،»..
لكن الأمر اتخذ منحى �آخر مع زعماء �أمثال كارلو�س
ماغالهاي�س وباولو �سليم معلوف يف الربازيل ،فالأول و�ضع
ر�سم قلب حمل احلرف الالتيني  ،والآخر جعل عبارة «�أنا
�أحب �ساوباولو» عالمة حلملته االنتخابية .كما ا�ستعمل
الرئي�س «لوال» ا�ستعارات رنانة يف �سياق ت�أخر امل�شاريع
املنفذة ،فقد ا�ستعمل مثال «الت�سعة �أ�شهر التي ت�ستلزم
والدة املولود» للم�شروع الذي يت�أخر بحدود الت�سعة �أ�شهر،
و»ال�سنتان اللتان تلزمان امل�شروع حتى يدرج» ،و»�شجرة
جابوتيكابا�س التي ت�ستلزم ع�شر �سنوات حتى يبد�أ ثمرها
باال�ستغالل».
ختاما ،ي�ؤكد الكاتب على قيمة االختيار احلر من كل
قيود النبالء واالر�ستقراطيني التي كانت ت�صبغ خياراتهم
االنتخابية ال�سابقة ،وعلى قيمة �أن ُيدمج النا�س �أكرث
ف�أكرث يف العملية ال�سيا�سية ،لذلك وجبت املزاوجة بني
اخلطاب العاطفي والعقالين يف امل�شهد ال�سيا�سي بحيث
تتكامالن يف �صنع ثقافة دميقراطية حقيقية ،خا�ضعة
لل�شروط التاريخية لتتحقق �أهميتها بكل م�ساوئها
وعيوبها يف العامل الإ�سالمي كما تتحقق يف الربازيل.
Alshehhim@hotmail.com
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�سيادة القانون وف�صل ال�سلطات
�سلطان املكتومي
دائما يف الأو�ساط العربية ت�سمع الكثري من املبادئ التي يطالب بها اجلماهري؛ مثل احلرية ،وامل�ساواة ،وحق العي�ش الكرمي ،وجتد مطالبات �أي�ضا لف�صل ال�سلطات ومبد�أ �سيادة
القانون .فما هو مبد�أ �سيادة القانون؟ ومبد�أ ف�صل ال�سلطات؟� ..سيادة القانون ي�أتي على �إثرها مبد�أ ف�صل ال�سلطات ،فهما م�صطلحان ال يفرتقان .وقد كتب الكاتب فايز حممد
ح�سني -يف جملة «التفاهم» -مقاال حمل عنوان «فل�سفة القانون و�سيادة القانون يف الدول احلديثة» ،وقد �شرح هذه املبادئ القيمة التي تطبقها الدول احلديثة.
�سيادة القانون ..مبد�أ عام من املبادئ القانونية الأ�سا�سية
يف جميع ال�شرائع القانونية ،بغ�ض النظر عن الفل�سفة
االجتماعية وال�سيا�سية والدينية التي حتكم النظام القانوين
للدولة .وهو �أن الفرد والدولة يحتكمان فيما بينهما
بالقانون ويكون للفرد حماية من بط�ش الدولة �إذا كانت
م�ستبدة؛ فالدولة هي الأقوى �إذا قارنا بينهما� ،سيادة القانون
مبد�أ نبيل يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.
تطبيق هذا املبد�أ يكون بف�صل �سلطات الدولة ،وحتديد مهام
كل واحدة منها .فال ينبغي مثال من ال�سلطة الت�شريعية
التي تعني احلكام وحما�سبتهم ،و�سن القوانني وح�سم
ق�ضايا احلرب وال�سالم �أن تدير �أمور الدولة اليومية؛ مثل:
الرقابة العامة على الأ�سواق ،والتعليم�...إلخ؛ فهي لي�ست من
اخت�صا�صها ،و�إمنا من اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية.
�أ�س�س �سيادة القانون
 �أوال :مبد�أ �سيادة القانون والتنظيم ال�سيا�سي:حتتاج منظومة حتقيق العدالة �إىل كفالة احرتام مبد�أ
�سيادة القانون ،وكفالة حق التقا�ضي ،والتزام الدولة بتوفري
الو�سائل الفعالة لتمكني متتع الأفراد غري القادرين� ،إ�ضافة
�إىل القادرين ،من اللجوء �إىل الق�ضاء لطلب احلماية
الق�ضائية �إذا مت االعتداء على حقوقهم.
ع َّرف الكاتب �سيادة القانون ب�سيادة �أحكام القانون يف الدولة؛
بحيث ت�سمو �أحكام القانون وقواعده على كل الإرادات يف
الدولة (�إرادة احلكام واملحكومني) .ويتكون مبد�أ �سيادة
القانون من �شقني؛ هما :ال�شق املو�ضوعي ،وي�شري �إىل �أن
كل ما ي�صدر من ال�سلطات يف الدولة يجب �أن يكون متفقا
مع القواعد النافذة يف الدولة .وال�شق الثاين� :شق �شكلي،
وي�شري �إىل �ضرورة احرتام مبد�أ تدرج القواعد القانونية؛
بحيث �أن القاعدة الأدنى يجب �أن تكون متفقة مع القاعدة
الأعلى وهكذا ،مبعنى �أن يحرتم كل ن�ص قانوين الن�صو�ص
الأقوى منه ،فالقواعد القانونية يجب �أن حترتم القواعد
الد�ستورية.
 ثانيا :مبد�أ �سيادة القانون من الرتاث القانوين العاملي�إ َّن مبد�أ �سيادة القانون مبد�أ عام؛ لذا ال ينبغي اعتباره من
خ�صو�صيات الفل�سفة القانونية وال�سيا�سية الفردية ،التي
جتعل حقوق الأفراد وحرياتهم �أ�سا�سا للنظام ال�سيا�سي

والقانوين يف الدولة؛ فاملبد�أ لي�س وقفا على دولة املذهب
الفردي وحدها ،بالعك�س �إنه مبد�أ عام ينطبق حكمه
با�ستمرار ،ويجب العمل به يف كل جمتمع ،ويف مواجهة
كل �سلطة بغ�ض النظر عن الفل�سفة االجتماعية للتنظيم
ال�سيا�سي القائم ،ومرجع ذلك هو �أن القانون ين�ش�أ تلقائيا مع
ن�ش�أة احلياة ذاتها ،ويعي�ش يف �ضمري املجتمع ،ويتطور بتطور
هذا املجتمع ليت�سع دائما لكل املتغريات التي تطر�أ على معنى
العدل وال�صالح العام ،وتبقى ال�سلطة العامة حمكومة به� ،إال
�إذا �أرادت لنف�سها �أن تنحدر �إىل التع�سف واال�ستغالل .وقد �أيد
الكاتب وجهة النظر التي ترى �أن مبد�أ �سيادة القانون يتجاوز
حدود الدول املختلفة ،وهذا املفهوم الذي تبنته اللجنة
الدولية يف م�ؤمتر دلهي يف يناير عام 1959م؛ �إذ عرفته:
«جمموعة املبادئ والنظم والإجراءات التي �إن تتطابق ف�إنها
تت�شابه ،والتي �أظهرت التجربة والتقاليد القانونية يف
دول العامل املختلفة �-سواء من حيث الرتكيب ال�سيا�سي �أو
الأ�سا�س االقت�صادي� -أنها مهمة حلماية الفرد من احلكومة
امل�ستبدة ،والتي تعينه على �أن يتمتع بكرامة الإن�سان».
 ثالثا :تطور م�ضمون مبد�أ �سيادة القانون وم�صادرهمع التقدُّ م الهائل للفكر العاملي تطور مبد�أ �سيادة القانون،
ويتمثل هذا التطور من التحول من امل�شروعية الفردية �إىل
امل�شروعية املو�ضوعية االجتماعية.
وتنق�س ُم م�صادر القانون �إىل م�صادر مكتوبة؛ هي :الد�ستور
والقانون واللوائح ،وم�صادر غري مكتوبة كالعرف واملبادئ
العامة للقانون .ويتطلب �إعمال مبد�أ �سيادة القانون
اخل�ضوع لأحكام القانون باملعنى الوا�سع؛ �أي اخل�ضوع لكافة
القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوين؛ وذلك
بغ�ض النظر عن م�صدر هذه القواعد �أو مركزها يف هرم تدرج
القواعد القانونية.
وقد ميز الكاتب بني امل�شروعية الفردية ال�شكلية ،وبني
امل�شروعية املو�ضوعية وامل�شروعية املذهبية ،ف�إذا كان �أ�سا�س
�إلزامية القانون و�أ�سا�س امل�شروعية هو �أ�سا�س �شخ�صي ويعتمد
على الإرادة الفردية ،ف�إننا نكون �أمام م�شروعية فردية �شكلية،
ومن امل�سلم به �أن مبد�أ امل�شروعية يف �صورة ال�شكلية الفردية
كان من نتاج املذهب احلر والفل�سفة الفردية ،وبعد الثورة
الفرن�سية �أ�صبح هذا املبد�أ ي�شغل �أذهان وكتابات الفقهاء؛ �إال

�أنه قد ظهرت عدة عوامل كانت ال�سبب يف حتول الفكر عن
�صورة امل�شروعية الفردية ال�شكلية �إىل �صور �أخرى جديدة
للم�شروعية� ،أال وهي امل�شروعية املو�ضوعية وامل�شروعية
املذهبية؛ حيث �إن �سيادة القانون قد اجتهت مع ا�ضمحالل
ال�شكلية القانونية التي كانت تنميها الو�ضعية القانونية نحو
املو�ضوعية بدال من ال�شكلية -التي كانت حتدد القيمة والقوة
القانونية للن�ص القانوين على �أ�سا�س �شكلي ،يتمثل يف مكانة
اجلهة التي �أ�صدرته وو�ضعها يف البناء القانوين للدولة،
بغ�ض النظر عن مو�ضوع الن�ص وفحواه.
�سيادة القانون وتاريخ فل�سفة القانون
يرى �أر�سطو �أن ال�سلطة تنبع من اجلماعات؛ لذا فال�سلطة
تكون للقانون ،لي�س للحاكم وهذه يف نظري �إ�شارة رائعة
وتخت�صر املبد�أ كامال .ويرى �أر�سطو �أي�ضا �سيادة القانون
لي�س جمرد �ضرورة ؛ بل هي �شرط ل�صالحية النظام.
اختلف ال�شراح حول وجود مبد�أ �سيادة القانون يف الع�صور
القدمية ،وانق�سموا ب�صدد هذا �إىل ر�أيني على النحو التايل:
الر�أي الأول :وجود مبد�أ �سيادة القانون يف العامل القدمي:
ر�أى بع�ضهم �أن مبد�أ �سيادة القانون مبد�أ قدمي يرجع �إىل ما
قبل ظهور دولة املذهب الفردي بكثري� ،إنه يرجع يف املا�ضي
�إىل اللحظة التي ي�شعر بها الإن�سان �أن احلماية احلقيقية
واجلدية حلقوقه وحرياته ترتكز على ما يقدمه القانون.
الر�أي الثاين :ال وجود ل�سيادة القانون يف العامل القدمي؛
ولكن هناك من يرى �أن الع�صور القدمية مل تعرف �سيادة
القانون؛ حيث �إنها مل تعرف فكرة �إخ�ضاع احلاكم لقواعد
ت�سمو عليه� ،أو و�ضع القيود على �سلطاته.
و�أخريا ..كل املبادئ التي نادى بها الب�شر عرب الأزمنة من
حرية ،ودميقراطية ،وعي�ش كرمي�...إلخ مرتبطة ارتباطا
كبريا مببد�أ �سيادة القانون ،ويجب �أن ي�أتي على �إثرها
ف�صل �سلطات الدولة وحتديد مهام كل منها .ولكن هنالك
فخ يقع فيه النا�س مع وجود �سيادة القانون يف الدولة وهي
املواد الف�ضفا�ضة وعمومية الن�ص القانوين؛ فهذه النقطة
احل�سا�سة ممكن من خاللها �سلب حقوق النا�س ،وتقييد
حرياتهم ،لذا يجب على كل دولة تطبق �سيادة القانون �أن
ت�أخذ بتفا�صيل التطبيق.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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�صناعة الد�ستور يف تون�س :بدايات وم�شكالت
كاملة العربي
عند احلديث حول التجربة الد�ستورية يف العامل العربي ف�إنه دائ ًما ما يذكر الد�ستور العثماين الذي �صدر عام 1876م ،والذي �شارك فيه العرب من املناطق اخلا�ضعة للهيمنة
العثمانية ،رغم �أنه يوجد جتربة د�ستورية عربية �سبقت الد�ستور العثماين بخم�سة ع�شر عا ًما �أال وهي الد�ستور التون�سي الذي �أعلن عنه عام 1861م ،وهو ما يناق�شه حممد احلداد
يف مقاله مبجلة التفاهم «فكرة الد�ستور والدولة الد�ستورية يف الزمن العربي احلديث » والذي ي�ستعر�ض فيه تاريخ �صدور الد�ستور والعقبات التي واجهها.
ما هو الد�ستور ؟
الد�ستور هو «القانون الأعلى الذي يُحدد القواعد الأ�سا�سية
ل�شكل الدولة (ب�سيط �أم مركب) ونظام احلكم (ملكي �أم
جمهوري) و�شكل احلكومة (رئا�سية �أم برملانية) وينظم
ال�سلطات العامة فيها من حيث التكوين واالخت�صا�ص
والعالقات التي بني ال�سلطات وحدود كل �سلطة والواجبات
واحلقوق الأ�سا�سية للأفراد واجلماعات وي�ضع ال�ضمانات لها
جتاه ال�سلطة» .
ويوجد هناك د�ساتري عُرفية �إذا كان املجتمع اتفق على
�سيا�سات وقواعد م�شرتكة كربيطانيا مث ً
ال ،وتوجد د�ساتري
مكتوبة وهذا ما يوجد لدى �أغلب دول العامل ،وتنق�سم
الد�ساتري املكتوبة �إىل ق�سمني :د�ساتري خمت�صرة تقت�صر
على املبادئ العامة ،ود�ساتري مطولة تت�ضمن جمموعة �أكرب
من املبادئ والتنظيمات.
وللد�ساتري تاريخ طويل فقد عرفها الإغريق والرومان ،كما
�أعلنت �إجنلرتا �سنة  1215املاغنا كارتا «امليثاق الأكرب» ،ثم
عرفت بعدها �سنة 1689م وثيقة «قاعدة احلقوق» ،وعرفت
�أمريكا بعد تخل�صها من التبعية الربيطانية الد�ستور
و�أعلنته عام � ،1786أما يف فرن�سا فقد كان للثورة الفرن�سية
التي �أطاحت باحلكم امللكي دور كبري يف �إعالن الد�ستور ،حيث
�أعلن الثوار وثيقة «حقوق الإن�سان واملواطنة» يف  ،1789ثم
�صاغوا بعدها العديد من امل�شاريع الد�ستورية ،وانت�شرت
فكرة الد�ستور بعدها �إىل العديد من الدول الأوروبية وغري
الأوروبية.
وقد حاول املفكرون والإ�صالحيون يف العامل العربي
والإ�سالمي يف القرن الثامن ع�شر الأخذ بفكرة الد�ستور
وطرحها يف امل�شهد لإ�صالح �أنظمة احلكم كونه مل يكن هناك
ما يُحدد للملك �صالحياته ويُقيدها ويعطي النا�س فر�صة
�أكرب للم�شاركة يف �ش�ؤون الدولة.
وقد كانت حماولة رفاعة الطهطاوي هي الأوىل يف هذا
املجال ،يف كتابه «تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باري�س» حيث
قام فيه بتعريب الد�ستور الفرن�سي ،ثم جاء بعدها كتاب «
�أقوم امل�سالك» عام  1867خلري الدين التون�سي الذي حتدث
فيه عن جتربة بالده تون�س وكان هو من امل�شاركني يف هذا
احلدث ،ومل ي�ستخدم خري الدين التون�سي كلمة د�ستور بل

«تنظيمات» كونها الكلمة امل�ستخدمة يف عا�صمة اخلالفة مبا
ي�ضفي عليها �شرعية دينية ،وهذا يدل على االحتياطات التي
ي�أخذ بها املفكرون وامل�صلحون عند طرح مو�ضوع الد�ستور
كونه كان مو�ضوعا جديدا على عامة النا�س.
يقول «خري الدين التون�سي» �إن الأمر �إذا كان �صادرا من
غرينا وكان �صواباً مواف ًقا للأدلة ،ال�سيما �إذا كنا عليه و�أخذ
من �أيدينا ،فال وجه لإنكاره و�إهماله ،بل الواجب احلر�ص
على ا�سرتجاعه وا�ستعماله ،وكل متم�سك بديانة و�إن كان
يرى غريه �ضا ًال يف ديانته ،فذلك ال مينعه من االقتداء فيما
ي�ستح�سن يف نف�سه من �أعماله املتعلقة بامل�صالح الدنيوية،
كما تفعله الأمة الإفرجنية».
ومن الكتب املهمة � ً
أي�ضا والتي تعر�ضت ملو�ضوع الد�ستور كتاب
�أحمد بن �أبي ال�ضياف (� « )1874-1802إحتاف �أهل الزمان
ب�أخبار ملوك تون�س وعهد الأمان «الذي يبد�أ فيه بتقرير
املبد�أ التقليدي الذي اتفق عليه �أغلب امل�سلمني وهو �ضرورة
�إقامة امللك و�أنه واجب �شرعي ي�صنف �ضمن فرو�ض الكفاية،
وا�ستمد �أحمد بن �أبي ال�ضياف بع�ض �أفكاره يف هذا الكتاب
من ابن خلدون يف فكرتني :الأوىل ت�أ�سي�س مبد�أ احلكم على
مدنية الإن�سان واعتبار احلكم �ضرورة لأن» الإن�سان مدين
بالطبع �أي جمبول على طبع يقت�ضي االجتماع» ،والثانية
هي الإقرار ب�أن منوذج اخلالفة هو منوذج تاريخي قد انتهى
والميكن �إقامته من جديد ،و�أنه مل يبق للم�سلمني �إال امللك،
يقول �أحمد بن �أبي ال�ضياف» وهذا الوازع �إما خالفة عن
�صاحب ال�شرع ،واخلالفة هي حمل الكافة على مقت�ضى
النظر ال�شرعي يف م�صاحلهم الأخروية والدنيوية الراجعة
�إليها� ،إذ �أحوال الدنيا ترجع كلها عند ال�شارع �إىل اعتبارها
مب�صالح الآخرة ،لأن اخللق لي�س املق�صود منهم دنياهم
فقط ،و�إمنا املق�صود منهم دينهم املف�ضي �إىل ال�سعادة يف
�آخرتهم»...
رغم �أن تون�س كانت والية عثمانية لكنها دائماً ما كانت
ت�سلك طريقاً خمتلفاً عن الدولة العثمانية حتى فيما
يتعلق مبو�ضوع الد�ستور ،عندما �أ�صدرت الدولة العثمانية
«التنظيمات» اخلا�صة بها �أر�سلت وفدا �إىل تون�س وحاكمها
«�أحمد باي» ليعلنها يف تون�س ،لكن �أحمد باي رف�ض ذلك
فقد �أراد �أن تكون بالده م�ستقلة يف �سيا�ساتها وتتبع الدولة

العثمانية ب�شكل رمزي فقط ،فاختار اللغة العربية لغة
الدولة ولي�س العثمانية و�أقام عالقات مع دول �أوروبية
وتهرب من دفع الإتاوات ال�سنوية للأ�ستانة ،لقد �أراد �أحمد
باي القيام بالإ�صالحات با�سمه وا�سم عائلته ولي�س با�سم
اخلالفة العثمانية ،ففي عام  1846قام ب�إلغاء العبودية ،ثم
جاء بعده حممد باي و�أر�سلت �إليه الدولة العثمانية وفدا
يعر�ض عليه التنظيمات «خط هاميون» ورف�ضه كما فعل
�سلفه ،و�أعلن وثيقة خا�صة بتون�س عرفت بعهد الأمان والتي
مهدت للد�ستور التون�سي فيما بعد.
وقد �سمي بعهد الأمان لأ َّن الف�صل الأول منه يعلن على
ل�سان الباي «ت�أكيد الأمان ل�سائر رعيتنا و�سكان �إيالتنا على
اختالف الأديان والأل�سنة والألوان ،يف �أبدانهم املكرمة
و�أموالهم املحرمة و�أعرا�ضهم املحرتمة» .وقد �ألغى هذا
العهد م�صطلح «�أهل الذمة» و�أعلن امل�ساواة بني املواطنني.
ومل يكن الباي ملتز ًما يف البداية بعهد الأمان فقد كان
بالن�سبة له و�سيلة للتخل�ص من �ضغط العثمانيني والدول
الأوروبية ،ولكن توا�صل �ضغوطات القنا�صل �أجربه على البدء
بتفعيل عهد الأمان وحتويله �إىل وثيقة د�ستورية ،فك َّون جلنة
من كبار رجال ال�شرع و�أعيان الدولة للإ�شراف على �إ�صدار
الن�صو�ص القانونية اجلديدة املقتب�سة من عهد الأمان ،يقول
احلداد �إن ما عرقل م�سار �إ�صدار الد�ستور �أمران ،الأول :ن�أي
علماء ال�شرع عن هذه املهمة ،والأمر الثاين هو عقلية التملق
التي كانت را�سخة يف عقول بع�ض الأعيان ،حيث جند يف تاريخ
«الإحتاف» العديد من املواقف منها «وملا �أمتمنا �شرح القاعدة
الأوىل وهي قاعدة كل القواعد ،وقر�أناها على الباي يف ذلك
املجل�س ،بدرت من بع�ضهم بادرة يغفر اهلل لهم فيها ،وهي �أن
قال�:أي �شيء بقي ل�سيدنا ،ووافقه يف ذلك بع�ض املتزلفني،
والباي �ساكت»...
وبعد موت حممد باي خلفه �صادق باي الذي تابع نهج
�سابقيه ،وطلب من كبار رجال الدولة والأعيان الإ�شراف على
�صياغة الد�ستور ،ومت ختم �صياغته عام  1860ودخل حيز
التنفيذ يف � 26أبريل .1861
ما ُييز مقال حممد احلداد هو مو�ضوعيته وا�سرت�ساله
يف الطرح التاريخي للد�ستور يف تون�س و�أهم العقبات التي
واجهها �صدور هذا الد�ستور.
alabrikamla@gmail.com
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واقعنا بني �سلطة الفقهاء وفقهاء ال�سلطة
�أم كلثوم الفار�سية
لقد �شهد دور امل�ؤ�س�سة الدينية يف العامل الإ�سالمي موجات من املد واجلزر ،على طول تاريخها ،وخا�صة يف ع�صرنا احلديث ،هذا الع�صر الذي ثار احلديث فيه عن �أزمة امل�ؤ�س�سة
الدينية وعن �إ�شكاالت دورها ومهماتها ،وعن التحديات اجلديدة ،وبخا�صة الدينية ،جتاهها والتي ال تبد�أ من احلركات الدينية ال�صاعدة منذ ع�شرينيات القرن الع�شرين ،كما ال
تنتهي بالف�ضائيات الدينية والزخم الديني والدعوى على �شبكة الإنرتنت ،وهو ما يراه الكثريون �سحباً للب�ساط من حتت �أقدامها ،وعلى �صعيد هذه الأفكار يو�ضح لنا الباحث
م�سفر بن علي القحطاين يف مقاله «امل�ؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية والزمن الإ�صالحي ..التجديد والطهورية» واملن�شور يف جملة التفاهم.
التجديد والطهورية حاجة امل�ؤ�س�سات الدينية الق�ضائية �أو
االجتهادية �إىل م�شاريع جتديد وا�ستقالل حتميها من خطر
االنحراف عن مقا�صدها� ،أو الذوبان يف �أوعية ال�سيا�سة� ،أو
اجلمود عن مواكبة الع�صر وم�ستجداته املتالحقة ،فالفقه
املعا�صر اليوم يعي�ش حالة خمتلفة عن ع�صور الفقه
ال�سابقة ،والفقيه اليوم لو قام بحفظ متون الفقه و�شروحها
فلن يجد يف غري كتاب العبادات �إال القليل الذي ينطبق على
ع�صره ،فلغة الفقه الرتاثي وواقعه الذي �ص ّنف فيه يكاد
يغاير يف �شكله وم�ضمونه عاملنا املعا�صر ،فامل�ساكن واملراكب،
والعالقات واملعا�ش وطبيعة االحتياجات وطرائق الك�سب،
وجماالت التعلم والعمل ،والدولة واملجتمع ،واحلرب وال�سلم،
كل ذلك اختلف عن حاله قبل قرنني �أو ثالثة ،يعني هذا �أننا
يف ع�صرنا احلا�ضر مطالبون مبا كان الأوائل مطالبون به
من �صياغة فقهية تتوافق مع طبيعة الواقع ،وتتالءم مع
احتياجات املجتمع ،دون �أن نخرتع دينا جديدا �أو ن�ضلل من
�سبق ،فالن�صو�ص ال تزال حاكمة يف مقا�صدها الكلية وعللها
اجلزئية على ما ي�ستجد وينزل؛ ولكن وفق معايري الت�أويل
الأ�صويل ولي�س التجهيل العلماين املجتث لقواعد الل�سان
العربي يف الفهم ومراتب احلجج يف الداللة على احلكم.
ومما يُثري الربكة والقلق �أ َّن الفقه �أ�صبح قليل النفع يف حل
م�شكالت عامل اليوم يف جماالته ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والإعالمية وغريها ،و�أ�صبح القانون الب�شري
امل�ستورد هو احلل ال�سحري الحتياجاتنا الت�شريعية ،ومع
ما ي�سعى لتحقيقه بع�ض الفقهاء اليوم من عالجات خا�صة
وا�ضحا يف جماالت الدولة
لبع�ض النوازل؛ ف�إن العجز يبقى
ً
وطبيعة احلكم وتداول ال�سلطة و�أنواعها ،كما �أنه تقا�صر
عن حلول االقت�صاد �إىل ترقيع بع�ض ال�صور املمنوعة
املق ّلدة و�إحلاقها بتع�سف ب�أحكام ال�شريعة؛ �أما م�سائل الفن
والإعالم اجلديد وال�سياحة والرتفيه فال تزال يف بداياتها
حتى اليوم.

هذا كله يجعل دور الفقيه املعا�صر �أمام عدة حتديات
معرفية وواقعية ،لذلك ينبغي تطوير الفقه من خالل
تطوير م�ؤ�س�ساته وحتديث منهجيات النظر مبعايري علمية
ين�صب عليه االهتمام ،كما
وواقعية جديدة ،وهذا ما يجب �أن
ّ
�أن ا�ستقالل الفقيه من �أي تبعية �سلطوية  -متار�س عليه
�ضغوطا ليتماهى مع ظرف �سيا�سي �أو معا�شي؛ يع ّد من �أهم
التحديات يف جناح الفقيه يف �أداء ر�سالته وقبوله يف النا�س.
و�إذا ركزنا احلديث على واقعنا املعا�صر ف�إن احلالة الت�صاحلية
تغلب احلالة الت�صادمية بني �سلطة احلاكم و�سلطة الفقيه؛
فهناك ن�سبة توافق الفقهاء مع �سلطة احلاكم تكاد تكون هي
الغالبة يف امل�شهد الفقهي وال�سيا�سي ،وقد علق الباحث على
ذلك مب�س�ألتني على النحو التايل:
�أ َّوال :جعل خ�ضوع �أكرث انفقا يف كثري من املجتمعات
الإ�سالمية �سبباً لكرث من الظلم واال�ستبداد والف�ساد
مار�سته ال�سلطة دون خوف من الرقابة الدينية التي
�أ�صبحت جزءًا من املنظومة احلاكمة ،و�أ�صبحت حتى
املخالفات الدينية ال�صريحة مربرة بالطاعة العمياء
والت�سليم ال�سلبي لأهواء ال�سيا�سة ،وعلى العك�س من ذلك
التطرف ،هناك من نازع ال�سلطان يف ثوب ُحكمه ،وتط ّفل
على مهامه ،وطلب خ�صومته من غري مربر �شرعي يقت�ضي
هذا اخل�صام اخلطري ،وح�شد بالتايل كل الن�صو�ص و�أقوال
ال�سلف التي تربر له اخلروج عن الطاعة و�إحداث املواجهة،
من خالل ت�أويل يُخالف مقا�صد ال�شرع الكلية وم�صاحله
القطعية ،وتوظيف للأحداث التاريخية التي م ّرت يف
عهد ثورات الطالبيني وبع�ض التابعني ،وبذا حتتاج �أكرث
املجتمعات الإ�سالمية اليوم دورا معتدال و�سطيا للفقهاء،
يعززون فيه �سلطتهم الدينية بالتكامل الإيجابي مع الدولة
ن�صحا و�إر�شادا ،واملحافظة على �سريها دون جنوح وانحراف،
ثم التعايل على �إغراءات املال واملنا�صب مع عدم التعايل عن
حاجات النا�س ومطالبهم املعا�شية ،وهذا الأمنوذج ال�صالح

هو ال�صمام الوقائي من انفالت ال�سلطة عن عقال الر�شد� ،أو
انفالت املجتمع نحو التمرد والغ�ضب.
ثان ًيا� :أن �أ�سا�س �سلطة الفقيه �أو العامل الديني لي�س يف
من�صبه احلكومي �أو نفوذه اجلماهريي ،بل تكمن �سلطته
يف قوته العلمية و�سريته الذاتية ومدى حتقق العدالة
واحليادية يف حياته ،مع الربهان املعريف واحلجج العقلية
التي متنح له القبول واالنت�شار يف املجتمع ،وهذه قبل
�أن تنتج �سلطة مطاعة لهذا العامل �أو الفقيه هي حت ّمله
م�س�ؤولية الن�صح هلل والتوا�ضع للخلق .وعلى هذا الأ�سا�س
خفتت تلك ال�سلطة من الظهور يف املجتمعات املعا�صرة �إال يف
حاالت حمدودة ،ما يجعل بروز هذا الأمنوذج الفريد يتطلب
وجود حما�ضن تربوية وتعليمية ت�ضمن الت�أهل العلمي
والتزكية النف�سية لتعيد للمجتمع توازنه التكويني بوجود
العلماء النا�صحني امل�صلحني.
من املحزن حقاً �أن ي�صبح الفقه �أداة طيعة لال�ستبداد
وو�سيلة قريبة للتوظيف الديني ل�ضرب اخل�صوم ،وب�أيد
متو�ضئة ينطقون بالآيات والأحاديث ،ويغارون على حيا�ض
الدين من االنتهاك؛ لكنهم �أ�صبحوا �سالحا ف ّتاكا يخو�ض
به امل�ستبدون معركة غري مقد�سة ،فكم من الفتاوى �سطرها
التاريخ ا�ستبيحت ب�سببها دماء علماء ،و ُقتل ب�سببها �أبرياء،
وت�شوه بها احلق وتل َّب�س به الباطل ،وال يزال هذا امل�سل�سل
يعيد نف�سه يف ع�صور التخلف والتبعية للأهواء والطغيان؛
ما يجعل فقهنا ال�سامي يف �أ�صعب حلظاته و�أ�ضعف حلقاته
يف تاريخ الأمة ،فبالرغم من كرثة كليات ال�شريعة و�آالف
اخلريجني ومثلها �آالف الأطروحات العلمية التي ي�شتغل
عليها باحثون ويعكفون ل�سنوات طويلة ملنجز معريف ينالون
عليه �أو�سمة الرتقي الأكادميي؛ ف�إنها ما عاجلت الكثري من
�أزماتنا املعرفية ،وتداخل املفاهيم وغياب املعايري والتالعب
القيمي مببادئنا العامة.
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