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يف �أك�ثر من ف�صل واح��د من الكتاب .وي�ستح�ضر امل��ادة  18من
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي تن�ص على حرية التفكري
وال�ضمري وال��دي��ن وي�ق��رر ب ��أن الإن���س��ان ح��ر يف اعتقاد م��ا ي��راه
منا�س ًبا له وتطبيق �شعائر دينه وطقو�س معتقده كما يحب.
ثم ي�ستدرك« :مع ذلك ف�إن حرية التدين تتعار�ض �أحيا ًنا مع
حقوق الإن���س��ان» ،وميثل على ذل��ك ب�أتباع الفرقة الن�صرانية
ُ
«�شهود يَهوَه» الذين يحرمون على �أنف�سه �ضخ دم جديد يف ج�سم
مري�ض بفقر الدم �أو غريه يحتاج �إليه من �أجل البقاء على قيد
احلياة ،وذلك التزامًا بالآية الواردة يف الإجنيل (�أعمال الر�سل،
�« :)15:29أَنْ َ ْ
ت َت ِن ُعوا َع َّما ُذب َح ِللأَ ْ�ص َنا ِمَ ،وع َِن ال َّد ِمَ ،وا ْلَخْ ُنوقِ ،
َوال� ِّز َن��ا ،ا َّلتِي �إِنْ َحف ِْظ ُت ْم �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم مِ ْنهَا َف ِن ِع َّما َت ْف َع ُلو َنُ .كو ُنوا
ُم َعا َف ْيَ» .ف�شهود يهوه يعتربون �أن ال��دم يف هذه الآي��ة ي�شمل
حتى ال��دم املتربع به لإنقاذ حياة �إن�سان ،ويف�ضلون -واحلالة
ه��ذه -تركه مي��وت على �ضخ دم جديد يف ع��روق��ه .ث��م يعر�ض
الكاتب ملا يعتربه عالقة �شائكة بني الإ�سالم والإع�لان العاملي
حل�ق��وق الإن �� �س��ان ال ��ذي ج�ع��ل �سب ًعا وخم�سني دول ��ة �إ�سالمية
تعتمد �سنة � 1990إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم،
تتمثل يف �إ��ش�ك��ال�ي��ة ال�ن�ظ��رة �إىل امل��رت��دي��ن ع��ن الإ� �س�ل�ام التي
يعتربها الكاتب متعار�ضة مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
فهو يرى �أن هذا الإعالن العاملي ين�ص على حرية التدين ،و�أن
بع�ض املعتقدات الدينية للديانات املختلفة -ومنها الإ�سالم-
تتعار�ض م��ع ح��ق تقرير امل�صري املن�صو�ص عليه يف الإع�ل�ان
العاملي حلقوق الإن�سان � ً
أي�ضا ،مما ي�ضيف �إىل الدميقراطيات
القائمة نزعة اخ�ت�لاف ج��دي��دة ت�ضاف �إىل ن��زع��ات االختالف
الأخرى ال�ضامرة يف املجتمع.
ث��م يخ�ص�ص ال�ك��ات��ب ع��دة ف�صول ملناق�شة ال�سلفية؛ �أهمها:
«�أ�سا�س ال�سلفية» و»�أن��واع ال�سلفية» .فيعر�ض يف الف�صل الأول
�إىل تاريخ الدعوة ال�سلفية يف احلجاز ويتوقف عند دعوة ال�شيخ
حممد بن عبدالوهاب (� )1792-1703إىل االقتداء بال�سلف مع
الرتكيز على �أعمال ال�شيخ ابن تيمية ( )1328-1263و�أعمال
الإم ��ام �أح�م��د ب��ن حنبل ( )855-780دون غريهما م��ن علماء
الإ��س�لام .ثم يتوقف عند امل�صطلح «�سلفية» متهيدا للتمييز
بني املذاهب املختلفة فيها .ويرى �أن ال�سلفية ب�شكل عام تيار
�إ�سالمي حمافظ جدًا م�ؤ�س�س على عقيدة الوالء والرباء التي
تدعو �إىل الف�صل ب�ين امل�سلم وغ�ير امل�سلم يف جمتمع متعدد
الديانات والأع ��راق والثقافات ،و»�إىل ال�براء من ذوي الأفكار
امل�غ��اي��رة م��ن امل�سلمني كال�صوفيني وال�شيعة» ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل
االحتقان يف املجتمع ورمب��ا ال�صدام .وي��رى الكاتب �أن �أخطر
طرح لل�سلفيني يف الغرب هو «رف�ضهم للدميقراطية التي ت�ضع
القوانني الو�ضعية فوق ال�شريعة» ،لذلك يرف�ض ال�سلفيون يف
الغرب «مبد�أ امل�ساواة بني الرجل وامل ��ر�أة ،ومبد�أ ف�صل الدين
عن الدولة ،ومبد�أ حرية التعبري ومبد�أ حرية تقرير امل�صري
كاف ملنع ال�سلفية يف الغرب؟ «بالطبع ال»،
الخ» .ولكن :هل هذا ٍ
يقول الكاتب ،وي�ضيف ب�أنه ال ميكن �إق�صاء ال�سلفية «م��ا دام
ال�سلفيون يعربون عن �آرائهم هذه بطريقة ال ت�ضر باملجتمع
ال��دمي �ق��راط��ي» .وي ��رى ال�ك��ات��ب يف ه ��ذه احل��ال��ة �أن ال�سلفيني
«ال ي�خ�ت�ل�ف��ون ع��ن �أت �ب ��اع ال��دي��ان��ات الأخ� ��رى ال��ذي��ن ي�ج�ه��رون
مبعتقداتهم (مهما كانت غريبة) ويدافعون عنها» ،يف �إ�شارة
�ضمنية �إىل مواقف اليهود املت�شددين وبع�ض الفرق الن�صرانية
الأ� �ص��ول �ي��ة ك��ال�ط��ائ�ف��ة الإجن �ي �ل �ي��ة و� �ش �ه��ود ي �ه��وه م ��ن ق�ضايا
اجتماعية وفكرية وفل�سفية كثرية ال تختلف يف جوهرها �شي ًئا
عن مواقف ال�سلفيني .ويقرر الكاتب �أن��ه يجب على املجتمع
الدميقراطي الت�سامح �إزاء الأفكار الدينية املحافظة مهما بدت
غريبة ومرفو�ضة؛ فاملنع غري وارد ما دام الأمن والنظام العام
للدولة ال يت�أثران بتلك الأف�ك��ار .وا�ستطرادًا يف ه��ذا ال�سياق
ينتقل ال�ك��ات��ب �إىل ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين ث�لاث��ة �أن� ��واع م��ن ال�سلفية،
معتمدًا يف ذلك على تقارير مل�ؤ�س�سات �سيا�سية و�أمنية؛ هي:
(« )1ال�سلفية غري ال�سيا�سية التي تركز -ع�بر الوعظ -على
التدين ال�شخ�صي واالل�ت��زام باملنهج ال�سلفي» .يدين �أ�صحاب
هذا التيار ا�ستعمال العنف يف الدعوة.

(« )2ال�سلفية ال�سيا�سية التي ت�سعى -عرب الوعظ� -إىل حتقيق
ح�ضور �أقوى للتعاليم الإ�سالمية يف املجتمع».
(« )3ال���س�ل�ف�ي��ة اجل �ه��ادي��ة ال �ت��ي ت���س�ع��ى �إىل حت�ق�ي��ق �أه��داف �ه��ا
با�ستعمال العنف»
وي���ض�ي��ف ال �ك��ات��ب ب � ��أن ال���س�ل�ف�ي��ة اجل �ه ��ادي ��ة مت ��ار� ��س ال��وع��ظ
�أي��ً��ض��ا ع�بر و�سائل التوا�صل االجتماعي ال�ستقطاب ال�شباب
�إىل �إيديولوجيتهم التي تعتربها الأج�ه��زة الأم�ن�ي��ة «م��راد ًف��ا
ل�ل��إره ��اب الإ� �س�ل�ام ��ي احل� � ��ايل»؛ وذل� ��ك م ��ن �أج� ��ل جت�ن�ي��ده��م
ل�ل��ذه��اب وال�ق�ت��ال يف ب ��ؤر ال �ن��زاع يف يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي التي
خ�صو�صا يف �سوريا والعراق
ت�شهد توت ًرا طائفياً غري م�سبوق
ً
واليمن� ،أو من �أج��ل �شن هجمات �إرهابية خ��ارج الأماكن التي
خ�صو�صا يف الغرب .ذلك �أن انت�شار
يوجد فيها تنظيم داع�ش،
ً
�أف�ك��ار ال�سلفية اجلهادية ب�ين بع�ض ال�شباب امل�سلم يف الغرب
�إمنا هو نتيجة للدعاية التي يروج لها تنظيم داع�ش يف و�سائل
�إعالمه� .أهم هذه الأفكار :تنظيم احلياة الإن�سانية يف الغرب
بناء حد م�ؤ�س�س على عقيدة الوالء والرباء يف�صل بني امل�سلم
وغري امل�سلم يف جمتمع متعدد الديانات والأع��راق والثقافات،
و�إ��ش�ع��ال فتيل ال���ص��دام ب�ين امل�سلمني وغ�يره��م يف املجتمعات
التي ي��وج��دون فيها .يف ه��ذا ال�سياق ،يدعو لكاتب �إىل �سحب
ال�تراخ�ي����ص م��ن اجل�م�ع�ي��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ـ»ال���س�ل�ف�ي��ة ال�سيا�سية»
و»ال�سلفية اجلهادية» التي تربر ا�ستعمال العنف �ضد جميع من
يختلف �أتباعُها معهم� ،سواء كانوا من �أتباع املذاهب والتيارات
الإ�سالمية الأخرى� ،أو من غري امل�سلمني.
ثم يركز الكاتب على ثالثة نتائج؛ �ض َّمنها ف�صو ًال كثرية يف
كتابه؛ هي:
(� �� )1ض ��رورة ال�ت�ح�ل��ي ب��ال�ت���س��ام��ح جت ��اه ال �ت �ع��ددي��ة يف الآراء
ال�سيا�سية واالجتماعية «ب�شرط �أال ت�شكل هذه الآراء تهديدًا
للدميقراطية».
(� )2ضرورة الدفاع عن احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني «بغ�ض
النظر عن الأحزاب التي حتكم البالد».
(� )3ضرورة احليلولة دون ملء حزب ما «املكان الفارغ» للقوة
وا�ستيالئه عليه ،و�إنهاء نزعة االختالف ال�ضامرة يف املجتمع؛
«وبالتايل الق�ضاء على الدميقراطية ذاتها».
وي���س�ت�ن�ت��ج ال �ك��ات��ب ب��ال �ق��ول�« :إن ع ��دم اح� ت��رام ه ��ذه ال�ن�ت��ائ��ج
الثالث ي�ؤدي بطريقة تلقائية �إىل اال�ستبداد» .ويلمح الكاتب
بذلك �إىل القول بطريقة ت�صل �إىل حد الت�صريح ب�أن احلركة
خ�صو�صا �إمنا هي
ال�سلفية عمومًا واحلركة اجلهادية ال�سفلية
ً
ذلك احلزب الذي يحاول ملء «املكان الفارغ» للقوة واال�ستيالء
عليه و�إن �ه ��اء ح��ق االخ �ت�لاف ال���ض��ام��رة يف املجتمع والق�ضاء
بالتايل على الدميقراطية ذاتها ،ويدعو �إىل �ضرورة الت�صدي
لها �ضمن ح ��دود دول ��ة ال�ق��ان��ون للحفاظ على الدميقراطية

�أو ًال ،ثم على احلقوق واحلريات املكت�سبة للمواطنني يف �أوروبا
و�سائر دول الغرب ثان ًيا.
ريا عن �سل�سلة الكتب والدرا�سات الكثرية
ال يختلف الكتاب كث ً
التي ت�صدر تباعًا حول ق�ضية التطرف الإ�سالمي الذي �أنتج
ال�ق��اع��دة وداع����ش و�أخ��وات�ه�م��ا .لكنه يتميز ع��ن �أك�ثره��ا مبنهج
علمي وا��ض��ح ولغة وا�ضحة و�صريحة ال تنق�صها املو�ضوعية
العلمية بقدر ما ينق�صها �إخفاق الكاتب يف �إخفاء ا�ستيائه من
خ�صو�صا .فالكاتب عَلماين
الدين والتدين عمومًا ،والإ�سالم
ً
ليربايل ينتمي �إىل املدر�سة العلمانية الفرن�سية امللتزمة ،ذلك
�أن ال َعلمانية يف الغرب علمانيتان :واح��دة مبثابة تيار مدين
�إن�سني ع��ام ي��دع��و �إىل التحرر م��ن هيمنة ال��دي��ن دون �إلغائه
(ي�سميها امل�ف�ك��ر ال��راح��ل ع�ب��دال��وه��اب امل �� �س�يري« :العلمانية
اجل ��زئ �ي ��ة») ،جن��ده��ا يف ك ��ل دول ال �غ ��رب ب ��درج ��ات م�ت�ف��اوت��ة،
خ�صو�صا يف اململكة امل�ت�ح��دة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة.
ً
و�أخرى مبثابة �إيديولوجية �سيا�سية حركية كفاحية (ي�سميها
امل�سريي« :ال َع ْلمانية ال�شاملة») ،جندها يف فرن�سا والربتغال
فقط .ففرن�سا وال�برت�غ��ال هما ال��دول�ت��ان الوحيدتان تقري ًبا
ال�ل�ت��ان ُت�ط� َّب��ق العلمانية فيهما تطبيقًا �شمول ًيا ي�ه��دف �إىل
�إل�غ��اء دور ال��دي��ن كل ًيا م��ن املجتمع .وال�ك��ات��ب ينتمي �إىل هذا
ال �ت �ي��ار ال�ع�ل�م��اين ال�ك�ف��اح��ي ال ��ذي ي ��رى -م�ث�ل��ه يف ذل ��ك مثل
ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة� -أن وج ��ود امل���س�ل�م�ين يف ال �غ��رب �أع ��اد
�إىل التدين اع�ت�ب��اره .و�إذا كانت الكني�سة الكاثوليكية �-أك�بر
كنائ�س الن�صرانية -تعترب ه��ذا ال�ت�ط��ور �إي�ج��اب� ًي��ا لأن��ه يجعل
الكاثوليكيني ي�ع�ي��دون ال�ن�ظ��ر يف ت��دي�ن�ه��م وي �ح��دون هويتهم
ال��دي�ن�ي��ة م��ن ج��دي��د ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ج�يران�ه��م امل�سلمني ال��ذي��ن
�أ��ص�ب�ح��وا يلتقون معهم يف م��واق��ف معينة مثل موقفهم من
الإج�ه��ا���ض وامل ��وت الرحيم وزواج املثليني وم��ا �أ�شبه ذل��ك من
ق�ضايا ال تختلف مواقف الن�صارى واليهود وامل�سلمني ب�ش�أنها،
ف�إن العلمانيني �أتباع «ال َع ْلمانية ال�شاملة» م�ستا�ؤون جدًا من
هذا التطور .والكاتب ال يخفي امتعا�ضه من ذلك يف كتابه ،فهو
يقرر يف �أحد ف�صول الكتاب «�أن الدين والرموز الدينية فقدت
ت�أثريها على املواطنني يف العقود الأخ�ي�رة» .وي�ضيف« :لقد
�أدت علمنة املجتمع �إىل تقلي�ص ع��دد امل�ؤمنني ال��ذي يرتادون
يرا ،وج�ع�ل��ت الآب ��اء يقلعون ع��ن تعميد �أبنائهم
الكنائ�س ك �ث� ً
لتكري�سهم يف الديانة الن�صرانية ،وق َّل عدد الذين يتزوجون يف
الكني�سة ،وكادت �شعائر ال�صوم وال�صالة تختفي ،و�صار بع�ض
النا�س يختارون �شريك حياة لهم من جن�سهم ،وقل عدد الذين
ي��و��ص��ون ب��دف�ن�ه��م يف م�ق��اب��ر ع��ام��ة و�أ��ص�ب�ح��وا يف�ضلون ح��رق
جثثهم ون�ثر ال��رم��اد يف الطبيعة» .وي�ضيف الكاتب ب ��أن هذه
احلالة ب��د�أت تتغري مع هجرة امل�سلمني �إىل ال�غ��رب« .فامل�سلم
(العادي) يعترب القر�آن د�ستوره الأعلى ،وال�سلفيون يرف�ضون
الدميقراطية باعتبارها طاغو ًتا ويدعون �إىل الكفر به ،ولكنهم
خ�صو�صا �آلية
يفعلون ذل��ك با�ستخدام �آل�ي��ات الدميقراطية،
ً
حرية التعبري عن ال��ر�أي» .و�إذا كانت الدميقراطية تبيح ذلك
وتبيح لأت�ب��اع ال��دي��ان��ات �أن يعتربوا كتبهم املقد�سة د�ستورهم
الأعلى ،ف�إن الكاتب يدعو يف نهاية املطاف �إىل عدم قبول ما من
�ش�أنه �أن يتعار�ض مع القيم العامة للح�ضارة الغربية كما تن�ص
عليها الد�ساتري الوطنية والإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان،
و�إىل �سحب الرتخي�ص من �أي��ة جمعية �أو منظمة تنتمي �إىل
ال�سلفية ال�سيا�سية �أو �إىل ال�سلفية اجلهادية التي يدعو �أتباعها
�إىل تدمري احل�ضارة الغربية ،ويجندون اجلنود لذلك.
--------------------- الكتاب« :ال�سلفية مبواجهة الدميقراطية؟». امل�ؤلف :ديرك فريهوف�سات. ال�ن��ا��ش��ر :دار ه��اوت�ك�ي��ت (ب�ل�ج�ي�ك��ا/ه��ول�ن��دا)2016 ،م ،باللغةالهولندية.
 -عدد ال�صفحات� 141 :صفحة.
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«السلفية بمواجهة الديمقراطية؟»..
لديرك فيرهوفستات

عبدالرحمن السليمان *

ُ
ُ
أحداث التي تلتها؛ مرو ًرا بظهور تنظيم داع�ش وانتهاء بالهجمات الإرهابية التي ي�شنها �أن�صار تنظيم داع�ش يف العوا�صم واملدن
هجمات احلادي ع�شر من �سبتمرب ،وال
ال تزال
الغربية ،تثري يف الغرب ت�سا�ؤالت حول الإ�سالم وعالقة بع�ض التعاليم الإ�سالمية -كما يروج لها يف بع�ض مواقع ال�شبكة العنكبية -بالتطرف امل�ؤدي �إىل الإرهاب .طرحت هذه
الت�سا�ؤالت ،وال تزال تطرح يف العديد من مراكز البحث الإ�سرتاتيجية وامل�ؤ�س�سات واملعاهد العلمية واجلامعات وكذلك يف ال�صحافة .منذ ذلك الوقت ،ت�صدر الكتب والدرا�سات
تباعا.
التي تعالج مو�ضوع النزاعات القومية والطائفية يف العامل العربي والإ�سالمي ،وكذلك ظاهرة التطرف لدى بع�ض ال�شبان امل�سلمني الذين ن�ش�أوا وترعرعوا يف الغربً ،
ريا كتاب «ال�سلفية مبواجهة الدميقراطية» مل�ؤلفه البلجيكي ديرك فريهوف�ستات .يطرح هذا الكتاب بع�ض الق�ضايا ال�شائكة على الر�أي العام
من هذه الكتب التي �صدرت �أخ ً
خ�صو�صا.
البلجيكي ،وهي الق�ضايا التي باتت تلح بنف�سها على املواطنني يف الغرب عمو ًما ،وامل�سلمني منهم
ً
يف هذا العمل ،يناق�ش جيجك بوا�سطة «العيون» الهيجلية ثالثة موا�ضيع رئي�سة خمتلفة :الأنطولوجي :على �ضوء االكت�شافات العلمية التي ُتظهر ب�شكل م�ستمر التناق�ضات
والنق�ص يف ت�صورات الإن�سان عن الكون ،واحلقيقة ،والذات ،واملقد�س...وغريها من املوا�ضيع ،كما يناق�ش اجلزء الثاين اجلانب اجلمايل :وعالقته باحلداثة ،واجلمال ،والقُبح،
واجلانب املو�سيقي من املنظور الهيجلي ،يف حني �أن اجلانب الثالث يناق�ش الالهوت ال�سيا�سي ويتطرق للتحوالت املختلفة يف جوانب ال�سلطة ،والعادات ،والعالقات االجتماعية.
عرج كعادته على الكثري من املوا�ضيع املتداخلة ،والأ�سماء التي تبدو متباعدة ،والتخ�ص�صات التي ُتعترب تقليديا بدون روابط ،وهنا مكمن قوة و�أ�صالة �أطروحات
وهو يف ذلك ُي ّ
الفيل�سوف ال�سلوفيني« ،التي مل تبق ِ مو�ضوعا على الأر�ض مل يكن قمحا ملطحنة جيجك الثقافية» كما قال ذات يوم الناقد االجنليزي ال�شهري تريي �إيجلتون.
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ت�ن�ب��ع �أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ك �ت��اب م ��ن ك ��ون ال �ك��ات��ب واح� � �دًا م ��ن �أه ��م
املفكرين الليرباليني يف الأرا�ضي املنخف�ضة ،و�أ�ستا ًذا جامع ًّيا
له ح�ضور قوي يف احل��راك الثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي يف
بلجيكا .فهو �أخ��و ال�سيا�سي الليربايل البلجيكي املعروف غي
فريهوف�ستات الذي �شغل من�صب رئي�س وزراء بلجيكا من 1999
�إىل  2008يف ثالث حكومات متتالية ،والذي ير�أ�س حال ًيا كتلة
«احتاد الليرباليني والدميقراطيني من �أجل �أوروبا» يف الربملان
الأوروب � ��ي ،وواح ��د م��ن م�ف�ك��ري احل ��زب ال�ل�ي�برايل البلجيكي
الذين يدعون �إىل حتقيق �أهداف املذهب الليربايل يف ال�سيا�سة
واالق�ت���ص��اد وامل�ج�ت�م��ع وال ��دي ��ن .وه ��و م��ن املثقفني احلركيني
الذين يكافحون يف �سبيل �إخ��راج الدين ورم��وزه ال�شكلية من
املجتمع واحل�ي��اة العامة .بذلك يكون الكتاب وثيقة تخت�صر
الكثري من الكتب والدرا�سات التي كتبت يف العالقة ال�شائكة
بني الغرب والإ�سالم ال�سيا�سي على وجه اخل�صو�ص.
يبحث الكاتب يف كتابه العالقة بني ما �أ�صبح يُدعى بالإ�سالم
ريا
ال��رادي�ك��ايل ،والدميقراطية الغربية .ويركز يف طرحه كث ً
على امل�ؤ�س�سات واجلمعيات ال�سلفية من جهة ،وعلى الأعمال
الإرهابية التي تنفذ با�سم تلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات ال�سلفية
من جهة �أخرى .ثم يطرح ال�س�ؤال التايل« :هل متثل ال�سلفية
تهديدًا لدميقراطيتنا ،وكيف ميكن لنا �أن ندافع عن �أنف�سنا
�ضمن ح ��دود دول ��ة ال �ق��ان��ون»؟ ميثل ه��ذا ال���س��ؤال الأط��روح��ة
العامة للكتاب ،وي�ح��اول الكاتب الإج��اب��ة عنه بو�ضوح يتمثل
يف دعوته �إىل �سحب الرتخي�ص القانوين من اجلمعيات ذات
التوجه الراديكايل التي تريد تقوي�ض �أ�س�س الدميقراطيات
الغربية ،ومنعها من مزاولة �أي ن�شاط يف بلجيكا .كما يدعو
�إىل �إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ف �ك��رة ال�ت���س��ام��ح وي�ع�ت�بر ال�ت�ح�ل��ي ب��ه مع
جمعيات �إ�سالمية �سلفية التوجه يف الغرب «يرف�ض �أع�ضا�ؤها
طريقة احلياة الغربية» ويدعون �إىل تغيريها بالعنف� ،ضر ًبا
م��ن ال�سذاجة .ث��م يختم الكاتب دع��وت��ه ِب� َ�ح� ِّ�ث املجتمع امل��دين
على الدفاع عن القيم الدميقراطية املكت�سبة املتمثلة يف حرية
التعبري عن ال��ر�أي والف�صل بني الدين والدولة وامل�ساواة بني
الرجل واملر�أة واحلق يف تقرير امل�صري ال�شخ�صي.
وبهذا ،ف�إن الكتاب يندرج حتت تلك الكتب والدرا�سات الكثرية

ال�ت��ي �أ�صبحت تنظر بعني ال��ري�ب��ة �إىل الإ� �س�لام وامل�سلمني يف
الغرب نتيجة للهجمات الإره��اب�ي��ة التي وقعت يف الغرب منذ
هجمات احلادي ع�شر من �سبتمرب  2001حتى عملية بر�شلونة
يف �إ�سبانيا ،وعملية مدينة تركو يف فنلندا يف �أغ�سط�س ،2017
وذهب �ضحيتها مواطنون �أبرياء كثريون .و�إذا كان �أكرث تلك
الكتابات يندرج حتت التعميم الظامل وتهييج الر�أي العام �ضد
امل�سلمني يف الغرب الذين يقدر عددهم بحوايل �ستني مليو ًنا،
ف ��إن ه��ذا الكتاب ي�ح��اول بو�ضوح ال�ت��أث�ير يف ال�ق��رار ال�سيا�سي
وجعله يعيد النظر يف الرتاخي�ص املمنوحة مل�ؤ�س�سات حم�سوبة
على التيار ال�سلفي ،ويف مقدمتها م�سجد بروك�سيل الكبري الذي
تديره رابطة العامل الإ�سالمي ،وحتويل ملكيته والقيمومة
عليه و�إدارة �أن�شطته �إىل املجل�س الإ�سالمي البلجيكي املتكون
م ��ن م���س�ل�م�ين ب�ل�ج�ي�ك�ي�ين ي�ن�ت�خ�ب�ه��م امل���س�ل�م��ون ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ون
ليمثلوهم ل��دى احلكومة ول�يرع��وا م�صاحلهم يف تعليم م��ادة
الرتبية الإ�سالمية و�إدارة امل�ساجد واملقابر الإ�سالمية .كما
ي�ح��اول �أن يكون مو�ضوع ًيا يف طرحه ال��ذي مييزه ع��ن غريه
الو�ضو ُح يف الر�ؤية والتعبري عنها م ًعا.
يق�سم الكاتب كتابه �إىل �أربعة ع�شر ف�ص ً
ال ي�ستهلها بالقول:
«�إن اجليل الأوروبي احلايل هو �أول جيل �أوروبي يف التاريخ ن� أش�
وترعرع ب��دون �أن يعرف وي�لات احل��روب» .فهذا اجليل يعي�ش
منذ احلرب العاملية الثانية «يف جمتمعات دميقراطية تعرتف
بحقوق املواطنني وحرياتهم وتدافع عنها» .ثم ي�سرد الكاتب
ت�ل��ك احل ��ري ��ات؛ و�أه �م �ه��ا« :ح��ري��ة التعبري ع��ن ال ��ر�أي وح��ري��ة
تقرير امل�صري وحرية التنقل بحرية داخ��ل االحت��اد الأوروب��ي
وخ��ارج��ه وح��ق الت�صويت وانتخاب احلكام وانتقاد �سيا�ساتهم
وحرية اختيار الزوج وال�صديق واحلزب ال�سيا�سي والتجمعات،
وحرية امللب�س وامل�أكل ،وحرية التقا�ضي واللجوء �إىل الق�ضاء
لف�ض النزاعات بطريقة نزيهة»...الخ .وعلى الرغم من �أن هذه
املجتمعات الدميقراطية تبدو �أم � ًرا بديهيا للن�شء وال�شباب،
ف��إن�ه��ا مل تن�ش�أ ه�ك��ذا م��ن ت�ل�ق��اء نف�سها« ،ف�ل�ق��د خ��ا���ض �آب��ا�ؤن��ا
و�أجدادنا حرو ًبا عاملية �شر�سة من �أجلها و�ضحوا يف �سبيل متتع
الأجيال الالحقة بها ب�أرواحهم» .وي�ضيف الكاتب ب�أن التمتع
بهذه احلريات واحلقوق مل ي�أت نتيجة للحروب والت�ضحيات

فح�سب ،بل وكذلك «بعد التخل�ص من �شياطني املا�ضي املتمثلة
يف التيارات القومية والفا�شية وال�شيوعية» التي �أ�صبحت من
املا�ضي؛ «وبعدما جمعت هذه القيم الأ�سا�سية يف الإعالن العاملي
حل�ق��وق الإن���س��ان �سنة  ،»1948وك��ذل��ك «يف امل�ع��اه��دة الأوروب �ي��ة
حل�م��اي��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان واحل ��ري ��ات الأ��س��ا��س�ي��ة ��س�ن��ة .»1950
وي�ضيف الكاتب ب�أن الد�ساتري الغربية �أ�صبحت تعرتف بهذه
القيم وتن�ص على احرتامها ب�صريح العبارة .ثم يتوقف عند
النظام الدميقراطي الغربي وي�ست�شهد بالفيل�سوف الفرن�سي
�أالن فينكيلكرو ب ��أن «ط��اق��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ك�ب�يرة تكمن يف
كونها �أف�ضل من كل �أنظمة تعاي�ش الإن�سان الأخرى لأنها �-أي
ن�صت على تر�سيم ح��ق االخ �ت�لاف ود�سرتته
ال��دمي�ق��راط�ي��ةَّ -
يف وظيفتها الأ�سا�سية» .وه��ذا يعني �أن الدميقراطية تعرتف
د�ستور ًيا بحق االختالف ال�ضامر يف املجتمع ووج��ود اخلالف
غري القابل للحل ،وتتعاي�ش معه بطريقة عقالنية .بل «�إنها
حتيا م��ن ح��ق االخ�ت�لاف لأن��ه م�صدر طاقتها وجت��دُّ ده��ا» كما
يقول الكاتب« ،ذل��ك �أن نزعة اخل�لاف �أو االختالف ال�ضامرة
يف املجتمع ال ميكن لها �أن ُتزال منه» من جهة« ،وال �أن ت�سيطر
عليه» من جهة أ�خ��رى� .إنه هذا االختالف الدميقراطي وهذا
التدافع امل�ستمر بني القوى من �أجل ملء «املكان الفارغ» للقوة
الذي ال ي�ستطيع �أيُّ �شخ�ص �أو �أي� ُة م�ؤ�س�سة �أن ميلأه لوحده
و�أن ي�سيطر عليه ،هما ال�ل��ذان يف�سران لنا �إغ ��راء امل�ستبدين
ال�ساعني �إىل ملء ذلك «املكان الفارغ» واال�ستيالء على القوة.
م��ن ث�م��ة ك��ان��ت االن�ت�خ��اب��ات احل ��ل الأم �ث��ل للتعامل م��ع نزعة
االختالف والتدافع ه��ذه« ،لأن خيارات املواطنني االنتخابية
ه��ي ن�ت�ي�ج��ة ل�ق�ن��اع��ات�ه��م ال�ف�ك��ري��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
والثقافية والفل�سفية» .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن تغيري دفة الدفع
داخ ��ل املجتمع مم�ك��ن دائ � ًم��ا لأن ��ه يبقى �ضمن دول ��ة ال�ق��ان��ون
و�ضمن احل ��دود املن�صو�ص عليها يف الإع�ل�ان ال�ع��امل��ي حلقوق
الإن�سان ويف الد�ساتري الوطنية.
ثم ي�سقط الكاتب هذا الكالم على العالقة بني الدميقراطية
وحرية التدين «م��ع الرتكيز فقط على احل��رك��ات الإ�سالمية
املتطرفة والهجمات الإره��اب�ي��ة ال�ت��ي ت�شن با�سمها �أو نتيجة
لفكرها» ،وي�ح��اول �أن ينظر �إليها م��ن منظوره ال��ذي � َّأط��ر له

