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د. هالل احلجري

ا  عامليًّ يوًما  عام  كل  من  �أكتوبر   31 يوم  �ملتحدة  �لأمم  ت  �أقرَّ

للُمُدن؛ »وذلك �عرت�فا منها باأهمية �لو�سول �لعادل و�ملنا�سب 

�ملناطق �حل�سرية، و�لتي  للخدمات �لأ�سا�سية و�مل�ستد�مة يف 

ُت�سهم يف تعزيز �لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية �ل�ساملة«.

لقد لعبْت �ملُُدن �لُعمانية دور� بارز� يف �حل�سارتني �لإ�سالمية 

�سبيل  -على  وظفار  ونزوى،  و�سحار،  فم�سقط،  و�لعاملية؛ 

�ملثال- كانت مر�كز ح�سارية مل يقت�سر تاأثريها على ُعمان 

وثقافاته.  �لعامل  حل�سار�ت  ج�سور�  كانت  و�إمنا  فح�سب، 

�لتاريخ  وعلماء  و�مل�ستك�سفون  حالة  �لرَّ بذلك  �سهد  لقد 

ُيكننا  كلها،  �سهاد�تهم  �سرد  هنا  ي�سُعب  و�إذ  و�جلغر�فيا. 

نروم  �لتي  �خلال�سة  على  تعيننا  منها  �إ�ساء�ت  نعر�ض  �أن 

�لو�سول �إليها يف هذ� �ملقال.

يقول �ل�سحفي �لربيطاين ديفيد هولدن ُمتحدثا عن �أهمية 

م�سقط �ل�سيا�سية و�لإ�سرت�تيجية: »ويف �لقرن �لثامن ع�سـر 

وبو�كري �لقرن �لتا�سع ع�سر �أمكن �أن تدعى م�سقط �أعظم قوة 

م�ستقلة يف �سبه �جلزيرة �لعربية. وحتى �لعام 1833 ما ز�لت 

م�سقط مهمة لكي تخطب ودها �حلكومات �لبعـيدة كالوليات 

�ملتحدة �لأمريكية، �لتي �أر�سلت بعثة لتوقيع �تفاقية �سد�قة 

وجتارة مع �ل�سلطان، وهي �لتفاقية �لأوىل بني �أمريكا و�أية 

قـوة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سـط«.

حار  �سُ و��سفا  �ملقد�سي  �ل�سهري  �لعربي  �جلغر�يف  ويقول 

و�أهميتها �لتجارية: »هي ق�سبة ُعمان، لي�ض على بحر �ل�سني 

�ليوم بلٌد �أجلُّ منه، عامٌر �آهٌل ح�سٌن طيٌب َنِزه، ذو ي�سار وجتار 

عجيبة  �أ�سو�ٌق  و�سنعاء،  َزِبيد  من  �أ�سرى  وخري�ٍت  وفو�كَه 

وبلدٌة ظريفة، ممتدٌة على �لبحر، ُدورهم من �لآُجرِّ و�ل�ساِج 

له منارة ح�سنة طويلة  �لبحر  نفي�سة، و�جلامع على  �ساهقٌة 

�سعة  ُعذيبة وقناٌة حلوة، وهم يف  �آباٌر  �لأ�سو�ق، ولهم  �آخر  يف 

من كل �سيء، دهليُز �ل�سني وخز�نة �ل�سرق و�لعر�ق ومغوثة 

�ليمن«.

ويقول ياقوت �حلموي و��سفا مدينة نزوى �سناعيا: »ُيعمل 

فيها �سنف من �لثياب منمقة باحلرير جيدة فائقة، ل ُيعمل 

يف �سيء من بالد �لعرب مثلها، وماآزر من ذلك �ل�سنف يبالغ 

يف �أثمانها، ر�أيُت منها و��ستح�سنتها«.

�مل�سريني  باأنَّ  توما�ض  برتر�م  �لربيطاين  �لرحالة  د  ويوؤكِّ

يف  لي�ستعملوه  �للبان  عن  بحثا  ظفار  �إىل  جاءو�  �لقدماء 

حتنيط فر�عنتهم، ورمبا كانت �أعمدة �لنبي �سليمان مدفونة 

فيها »هذ� �إذ� مل تكن ظفار هي نف�ض �جلنة �لتي ورد ذكرها 

يف �لتور�ة، و�ل�سوق �لتقليدية لتجارة �لعاج وري�ض �لطاوو�ض 

قديا«.

�أن تلهمنا  مثل هذه �ل�سور �لر�ئعة للمدن �لُعمانية، ُيكنها 

تخطيطا  �لُعمانية  �لوليات  لكافة  �لآن  ط  نخطِّ ونحن 

فر�ض  توفر  ح�ساري  �إ�سعاع  مر�كز  يجعلها  �سامال  ح�سريا 

مع  �لثقايف  للتو��سل  ج�سور�  وتكون  لأبنائها،  كرية  حياة 

على  يقت�سر  ل  �أن  ينبغي  �حل�سري  �لتخطيط  �إنَّ  �لعامل. 

�لذي  �ملنهج  وفق  يكون  �أن  ينبغي  و�إمنا  وحدها؛  �لعا�سمة 

�أر�ده جاللة �ل�سلطان -حفظه �هلل ورعاه- منذ توليه مقاليد 

د عليه يف خمتلف �خلطابات و�ملنا�سبات، وهو  �أكَّ �حلكم، وقد 

منهج »�لتنمية �ل�ساملة«.

hilalalhajri@hotmail.com

أسرار القرآن الكريم في األحرف المقطعة

أشكال الشرعية ومسار الهيمنة في الفكر السياسي لماكس فيبر

اإلســــالم السياســــي.. تـــــاريخ وِعَبْر
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العالم العربي في القرن الواحد والعشرين.. إلى أين؟

َبْين العدالـــــة والحـــــريَّة

مرجعيــــات المجتهـــــد المعاصــــر

النزعة اإلنسانية في الفكر العربي واإلسالمي
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 هل األخالق ممر الحريـة وما عالقة الخطاب الديموقراطي بهما؟
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اأ�سرار القراآن الكرمي يف الأحرف املقطعة

اأوال: الب�شملة اأو فاحتة الفواحت

تفتتح  مقطع  �أول  �لرحيم«  �لرحمن  �هلل  »ِب�ْسم  عبارة  ت�سكل 

�لعبارة  وهــذه  �لتوبة،  �سورة  عــد�  ما  �لكرمي  �لــقــر�آن  �ــُســَور  به 

ذ�ت طابع �سحري له دللته على �مل�ستوى �لديني و�لتو��سلي، 

بالب�سملة، تطبيقا  يبتدئ  �مل�سلمني ل  فقلما جتد خطابا عند 

لقول �لر�سول �لكرمي »كل �أمر ذي بال ل ُيبتد�أ فيه بب�سم �هلل 

جاءت  وقــد  �لربكة.  ناق�ض  �أي  �أقطع«  فهو  �لرحيم  �لرحمن 

با�سم  ت�سمية  من  �لعرب  به  يبتدئ  كــان  عّما  بديال  �لب�سملة 

�لر�سول  �أر�ــســل  وعــنــدمــا  �لــعــزى.  َوَعــبــد  �لـــالت  كعبد  �آلهتهم 

�بــتــد�أهــا  �لإ�ــســالم  �إىل  لدعوتهم  �ملــلــوك  �إىل  ر�سائله  �لــكــرمي 

�أّنها كانت موجهة �إىل �لكفار.  بب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم مع 

�أم هي  ذ�تها  بحد  �آيــة  �لب�سملة هل هي  �لختالف يف  وقع  قد 

�آية مبا بعدها. ومما يروى عن �أم �سلمة �أّنها قالت » قر�أ ر�سول 

رب  هلل  �حلمد  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�سم  وعــد  �لفاحتة  �هلل 

�لعاملني �آية. وقد �أ�سهب �ملف�سرون يف تف�سري ب�سم �هلل �لرحمن 

يف  يــقــول  فالن�سفي  ذلـــك؛  يف  بــالــغ  بع�سهم  �أّن  حتى  �لــرحــيــم 

ــر�آن، ومــعــاين  ــقـ تــفــ�ــســريه »مــعــاين كــل �لــكــتــب جمــمــوعــة يف �لـ

يف  جمموعة  �لفاحتة  ومعاين  �لفاحتة،  يف  جمموعة  �لــقــر�آن 

نقطتها  يف  �لباء  ومعنى  بائها،  يف  �لب�سملة  ومعاين  �لب�سملة، 

ومعناها: بي كان وما كان وبي يكون وما يكون«. ورمبا يكون 

عنه  لتعرب  �أخــرى  �آيــات  جــاءت  فقد  فيه  مبالغا  �لتف�سري  هــذ� 

مثل كن فيكون.

ثانيا: بدايات ال�شور على �شاكلة اأحرف 

مل يــكــن خــطــبــاء �لــعــرب قــديــا يــبــتــدئــون �أ�ــســعــارهــم بــحــروف 

ن�سمع  بها، فلم  يتباهون  �لتي كانو�  موحدة ول حتى خطبهم 

ما  تبعها  ثم  حــرف  �أي  �أو  فقط  �لباء  بحرف  �بــتــد�أت  بخطبة 

�لتي  �ل�سور  من  �لكثري  �لكرمي  �لــقــر�آن  يف  وجــد  لكن  بعدها، 

مو�سوع  ز�ل  ول  باملعنى.  تخل  ومل  مــوحــدة،  بــاأحــرف  �بــتــد�أت 

هــذه �لأحــــرف �ــســر� مــن �لأ�ـــســـر�ر �لــبــالغــيــة لــلــقــر�آن �لــكــرمي، 

غري  تبقى  �لأحــرف  هذه  وجــود  ف�سرت  �لتي  �لتف�سري�ت  فكل 

و�حــد فقط  ما بني حــرف  �ملطالع  هــذه  تنوعت  وقــد  قطعية. 

مثل: �ساد، قاف، نون وما بيان �أحرف متعددة مثل كهيع�ض. 

�لأحــرف  هذه  دللت  بخ�سو�ض  �لنظر  وجهات  تعددت  ولقد 

وقد تناولها �لكاتب يف ثالث نقاط:

- �لفو�حت �سر من �أ�سر�ر �هلل تعاىل.

- تاأمالت غام�سة يف فحوى �حلروف �لهجائية.

- وجهات �لنظر �ل�ست�سر�قّية يف �ملو�سوع 

هي  �لفو�حت  هذه  �أّن  �لعلماء  بع�ض  يرى  �لأول  �جلانب  ففي 

�لو�سول  يكن  ل  �ل�سر  هــذ�  و�أّن  تعاىل،  �هلل  �أ�ــســر�ر  من  �سر 

�إليه مثلما يقول مالك بن نبي: »لقد حاول معظم �ملف�سرين 

خمتلفة  تفا�سري  �إىل  �ملغلقة  �لآيـــات  مو�سوع  مــن  ي�سلو�  �أن 

تخ�ض  �لتي  �ل�سحرية  للقيمة  ��ستلهاما  �أكرث  �أو  �أقل  مبهمة، 

بها �ل�سعوب �لبد�ئية �لكو�كب، و�لأرقام و�حلروف ولكن �أكرث 

�ملف�سرين تعقال و�أكرثهم �عتد�ل هم �لذين يقولون يف حالة 

فيتناولها  �لثانية  �لنقطة  �أّما  �أعلم«.  �هلل  تو��سع  بكل  كهذه، 

�لذين  و�ملت�سوفة  �لعلماء  بع�ض  تاأويالت  خالل  من  �لكاتب 

يف  �سيء  كل  »علم  �حلــالج:  قال  مثلما  �سيء؛  كل  علم  يرونها 

وعلم  �ل�سور،  �أو�ئل  �لتي يف  �لأحرف  �لقر�آن يف  وعلم  �لقر�آن، 

�لأحــــرف يف لم �ألـــف وعــلــم لم �ألـــف يف �ألـــف وعــلــم �لألـــف يف 

�لنقطة«. لكن يظل هذ� �لقول بنف�سه غري مفهوم متاًما فهو 

�ل�سورة،  �لعلم يف هذه  �ختزل  تف�سرًي� منطقيا كيف  مل يقدم 

و�لكتابة  يكتب  �سيء  هو  �إمّنــا  �لعلم  �أّن  �حلــالج  ق�سد  �إذ�  �إل 

�آخر:  �سوؤ�ل  �إىل  �أحرف و�لأحرف من نقاط وهذ� يحيلنا  من 

مل �بتد�أت �ل�سور بهذه �حلروف دون غريها؟ لندخل يف د�ئرة 

�أخرى من �لأ�سئلة و�لبحث.

�لــكــاتــب بع�ض وجــهــات  فــيــتــنــاول فيها  ــرية  �لأخــ �لــنــقــطــة  ــا  ــ �أّم

ت�سبه  �ل�سور  فــو�حت  بع�ض  �أن  ترى  �لتي  �ل�ست�سر�قية  �لنظر 

لتــز�ل  �لــتــي  بـــاأوروبـــا  �مل�سيحية  �لكنائ�ض  يف  وجــد  مــا  بع�ض 

ببع�ض  �ملرتلون  يبد�أ  يحيث  �لغروري  �لغناء  بتقاليد  حتتفظ 

مثل  �أّن  يـــرى  و�لــكــاتــب   )A O I( مــثــل  �ل�سوتية  �ملــقــاطــع 

�لبد�يات  �أّن  مثلما  بعدها  ملا  بيانات  �أو  ك�سار�ت  �حلروف  هذه 

�أو  �ملغني  لتوجيه  هي  �إمنــا  �أحــرف  من  تتكون  �لتي  �ملو�سيقية 

هذ�  مثل  �أن  �أرى  يل،  وبالن�سبة  �ملق�سود.  �ل�سوت  �إىل  �ملرتل 

�إمنــا هــو حمــاولــة لإقــحــام تف�سري �حلــروف يف حقل  �لتف�سري 

�أربعة  مــدى  على  �حلـــروف  هــذه  وتظل  عنه.  بعيًد�  يكون  قــد 

ع�سر قرنا �سًر� قر�آنيا خال�سا كلما �أوغل �ملف�سرون يف تف�سريه 

ز�ل  ل  ت�ساوؤل  ثمة  لكن  �أ�ــســر�ره.  بحور  يف  وغرقو�  تيها  ز�دو� 

تكن موجودة يف  �ملطالع مل  كانت هذه  �إذ�  �ملمكن طرحه،  من 

على  وبــالغــاوؤهــم  �لعرب  خطباء  يعرت�ض  مل  مَل  �لــعــرب،  لغة 

�لنبي حممد وهم �لذين وقفو� له باملر�ساد؟ مَل مل تكن هذه 

�خلالدة،  معجزته  يف  �أو  حممد  نبوة  يف  طعن  م�سدر  �لنقطة 

و�لعرب �أدرى بلغتها؟ هذ� �لت�ساوؤل يزيدنا غمو�سا يف تف�سري 

�أّن �لعرب بنف�سها وقفت حائرة  هذه �حلروف، فهذ� يدل على 

�ملو��سم  تقيم  كانت  �لتي  �لقر�آنية، وهي  �لبالغة  �أمام معجزة 

من �أجل �سماع جديد خطبائها و�سعر�ئها.

�لقر�آن �لكرمي هو �ملعجزة �خلالدة �لتي �أنزلها �هلل على نبيه حممد خامت �لأنبياء و�ملر�سلني، �ملر�سل �إىل �لعاملني كافة مع �متد�د �لزمان و�ملكان، وللقر�آن 

�أ�سر�ر ل ز�لت تتجلى للنا�ض حتى يومنا هذ� ول ز�ل تف�سريه يتجدد يوما عن يوم؛ فعلى مدى �أربعة ع�سر قرنا مل يتوقف �ملف�سرون عن �لتف�سري ومل تنته 

�أ�سر�ر �لقر�آن �لكرمي. ومن هذه �لأ�سر�ر ح�سب ما كتب عنها �لكاتب عبد �ملالك �أ�سهبون »فو�حت �ل�سور يف �لقر�آن �لكرمي )�لوظائف و�لرهانات �لفنية(« 

وفو�حت كل �سيء هي بد�يته؛ وفو�حت �ل�سور بد�ياتها، وتتعدد �لفو�حت ما بني �لب�سملة و�حلروف �ملقطعة �لتي تبتدئ بها بع�ض �ل�سور مثل �أمل، �ألر، كهيع�ض. 

هذ� �خلطاب �لفتتاحي يف �لقر�آن �لكرمي -ح�سب ما يرى عبد �ملالك- يكن در��سته يف ثالث �سور خمتلفة: خطاب �لب�سملة »ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم«، 
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اأ�سكال ال�سرعية وم�سار الهيمنة يف الفكر 

ال�سيا�سي ملاك�س فيرب

هو  �ملقال  هــذ�  خــالل  من  ر�سده  يف  ن�سرت�سل  �سوف  ومــا 

�لـــذي لقـــى مــكــانــة مــركــزيــة يف  �لــ�ــســرعــيــة  مــفــهــوم �لهيمنة 

�ل�سو�سيولوجيا �ل�سيا�سية ملاك�ض فيرب، فقد وردت م�سنفاته 

�سياقات  ويف  �أعماله  يف  مو�قع  خم�سة  من  �أكرث  يف  �مل�سهورة 

�ل�سخم  كتابه  يف  ن�سجا  �لأكـــرث  �لن�سخة  جــاءت  خمتلفة. 

�ل�سياق  هــذ�  يف  و�ملجتمع«.  »�لقت�ساد  وفــاتــه  بعد  �لــ�ــســادر 

�لف�سول  لتنظيم  ومــبــد�أ  مقدمة  مبثابة  م�سنفاته  جــاءت 

�لبريوقر�طية  وبالرتتيب  بالتحليل  تتناول  �لتي  �لأ�سا�سية 

يهم  ومــا  �لفيود�لية  ثــم  و�لباتريونيالية  و�لبطريركية 

�أم  ينجح  بال�سرعية  ما  �دعــاء  كان  �إذ�  ما  معرفة  لي�ض  فيرب 

ل يف ديومة �لهيمنة، لكن ما يهمه هو )كيف( ي�سهم �سكل 

هذ� �لدعاء يف ت�سكيل وتنظيم �لعالقات د�خل هذه �لهيمنة. 

ثالثة  على  للهيمنة  م�سنفاته  تاأ�سي�ض  �إىل  يدفعه  ما  وهذ� 

�أ�سكال جمردة يكن للمطالبة بال�سرعية �أن تاأخذها.

ذ�ت  ظاهرة  �لهيمنة  �عتبار  من  �أول  فيرب  ينطلق  حيث 

عقديا  ت�ستنج  ل  فهي  مثاليا،  �عتبار�  ولي�ض  و�قعي  وجــود 

فعال  توجد  لكنها  معني  معيار  �أو  مــا  قيمة  مــن  قانونيا  �أو 

لإ�سد�ر  ز�عمة  �سلطة  هناك  كانت  كلما  توجد  فهي  وو�قعا: 

فند فيرب  وقــد  و��سع.  نطاق  تتبع فعال على  �أو�مــر حمــددة 

�أ�سكال لل�سرعية كالتايل: ثالثة 

�لـــعـــاد�ت و�لــتــقــالــيــد:  �ملــ�ــســتــنــدة عــلــى �سلطة  �لــ�ــســرعــيــة   -

ويار�سها  �لتقليدية،  �لتاريخية  بال�سرعية  �أي�سا  وت�سمى 

�لأب �لأكرب �أو �سيخ �لقبيلة مثال. »ت�ستند �لهيمنة �لتقليدية 

يف  �ملحفورة  للتقاليد  �ملقد�ض  بالطابع  �مل�ستمر  �لإيان  على 

�لذ�كرة و�لعادة �ملر�سخة يف �لإن�سان على �حرت�مها«.

ي�سمى  ما  �أو  �ل�سخ�سية:  �ملز�يا  على  �لقائمة  �ل�سرعية   -

�ل�سلطة  �ساحب  يدعي  وفيها  �لكاريزمية،  بال�سرعية  �أي�سا 

زعيما  منه  جتعل  متميزة  وبــطــولت  نـــادرة  مــز�يــا  �متالكه 

�لف�سائل  يــعــتــقــدون يف  �خلــا�ــســعــون  فــيــهــا  ويــكــون  مــلــهــمــا. 

ل�سخ�ض  و�ل�ستثنائية  �خلطابية  �أو  �لدينية  �أو  �لبطولية 

ما ويظهرون تفانيا مطلقا يحركه حما�ض ودو�فع عاطفية.

- �ملــ�ــســروعــيــة �ملــوؤ�ــســ�ــســيــة: �لــقــائــمــة عــلــى قـــو�عـــد حكم 

و�ملجتمع  �ل�سلطة  �لتز�م  �أ�سا�سها  �إيجابية  وكفاءة  عقالنية، 

�ملرتبطة  �لهيمنة  �أّن  كما  قانونيا،  حمددة  وحقوق  بو�جبات 

وكذلك  �لــقــوي  �ملوؤ�س�ساتي  بالطابع  تت�سم  �ل�سرعية  بهذه 

بالبريوقر�طية �لتي هي خا�سية �أ�سا�سية لل�سلطة �ل�سيا�سية 

و�لال�سخ�سية  �لــعــامــة  فــالــقــو�عــد  �لعقالنية.  على  �ملبنية 

يتم  �ل�سيا�سي  و�لتوظيف  و�حلــظــوة،  �لمــتــيــاز  مكان  تــاأخــذ 

و�ملح�سوبية  �لقر�بة  �أ�سا�ض  على  ولي�ض  �لكفاءة  �أ�سا�ض  على 

وتلك هي �سمة �مل�سروعية �حلديثة.

ما  نــادر�  �لــثــالث  �ل�سرعيات  هــذه  �أن  فيرب  ماك�ض  ويــرى 

من  ل�سكل  ذ�تــي  �كتفاء  هناك  لي�ض  �أنــه  كما  منفردة.  تكون 

�لتقليدية  �لهيمنة  ظــل  ففي  لل�سرعية،  �لثالثة  �لأ�ــســكــال 

يزعم �ملهيمن �أنه يثل مبد�أ تنبع م�سد�قيته من �أقدميته، 

مع  يقطع  جــديــد�  مــبــد�أ  �أّن  كاريزميا  �ملهيمن  يزعم  بينما 

�ملا�سي ينبع من �سخ�سه �ل�ستثنائي هو، و�أخري� �إن �لهيمنة 

�ملقبولة من  �لقو�عد  �ملعتمدة على جمموعة من  �لعقالنية 

طرف �جلميع تدعي �أنها فوق كل �لأ�سخا�ض.

ــان فــيــرب مــيــال �إىل ديــقــر�طــيــة بــرملــانــيــة  ويف �لـــو�قـــع كـ

يــحــكــمــهــا رئــيــ�ــض قــــوي ذو حـــظـــوة كـــاريـــزمـــيـــة متــكــنــه مــن 

كان  �إن فيرب  �إذ  �لربملانية،  �لتخفيف من غلو�ء �خل�سومات 

�آنذ�ك باجلمهورية  معاديا للنظام �لربملاين �خلال�ض �ملمثل 

ي�ستند  )رئي�ض  هناك  يكون  �أن  بذلك  يــاأمــل  فكان  �لثالثة، 

ميال  فــكــان  �ل�سعبية(  لالنتخابات  �لــثــوريــة  �ل�سرعية  �إىل 

�لرئي�ض  حيث  �ل�ستفتائية  بالديقر�طية  ي�سميه  ما  �إىل 

�سلطة  على  تعلو  و�سلطة  هيمنة  لــه  �ملطلوبة  بكاريزميته 

�لربملان. ورمبا لو قدر لفيرب �أن يعي�ض �إىل حدود �سنة 1933م 

لكان �أدرك و�قعيا �ملاآلت �لبعيدة و�لدر�مية لهيمنة �لنموذج 

�لرئا�سي �لكاريزمي �لذي طاملا تطلع �إليه. و�ل�سبب يف ذلك 

يعود �إىل �أن �لديقر�طية كانت حتتوي يف جوفها �لرغبة يف 

بلغة  �لعمومي  �لف�ساء  على  �لت�سلط  نحو  و�لنزوع  �لهيمنة، 

ظاهريا  تّدعي  وهي  هابرما�ض،  يورغن  �لأملــاين  �لفيل�سوف 

�أنها منظومة معرفية منغر�سة يف منبت �حلرية، جاءت لكي 

عليها.  تق�سي 

وما يهمنا يف هذ� �ملقام هو موقع هذه �لأفكار من �ل�سرعية 

�أ�سكال  �أي �سكل من  �لعربية وحتت  �ل�سيا�سية يف جمتمعاتنا 

على  ولالإجابة  تندرج؟  فيرب  ماك�ض  طرحها  �لتي  �ل�سرعية 

هـــذ� �لــتــ�ــســاوؤل نــ�ــســتــعــر�ــض مــا طــرحــه، �لــبــاحــث �جلــز�ئــري 

يف  �ل�سيا�سية  لالإ�سكالية  تقديه  خالل  من  عــدي،  لهو�ري 

خالل  من  و�سح  حيث  �جتماعي،  بطابع  �لعربية  �لتجربة 

�أطــروحــتــه �أن �لــتــجــربــة �لــعــربــيــة مــا ز�لـــت �أ�ــســرية �ملــرحــلــة 

�أن  ت�ستطع  ومل  �لتقليدية،  بــالــروح  �مل�سبعة  �لكاريزماتية، 

جميع  حتوي  مزيفة  حد�ثة  وتبنت  �ملرحلتني،  هاتني  تربح 

�ملــتــطــلــبــات �حلـــد�ثـــيـــة، مـــن جــمــعــيــات و�أحــــــز�ب ومــنــظــمــات 

عــالــيــة من  درجـــة  عــلــى  �أي  قــانــونــيــة مع�سرنة؛  وتــ�ــســريــعــات 

�لعربية  للتجربة  �لعمق �حلقيقي  �أّن  �إل  �لفوقي،  �لتحديث 

مل يتغري، من حيث جوهرها �لتقليدي، فهي تريد �أن تكون 

وبــني  بينها  يــحــول  د�خــلــًيــا  ــا  نــكــو�ــسً تعي�ض  لكنها  حــد�ثــيــة، 

�لتقليدية،  �ملرحلة  حبي�سة  بقيت  ولذلك  �حلد�ثي  مبتغاها 

ت�ستمدها  كاريزماتية،  مب�سحة  �لأحــيــان  بع�ض  يف  متزجها 

من �لتاريخ.

ويبقى �ل�سوؤ�ل هل ي�ستطيع �ملجتمع �لعربي �أن ينتقل من 

�إىل �ملرحلة �لعقالنية �لقانونية؟ �ملرحلة �لتقليدية 

حممد الكمزاري

يفند �لكاتب عبد�لو�حد �لعلمي يف مقاله )م�سادر �ل�سرعية و�أنو�عها يف �ل�سو�سيولوجيا �ل�سيا�سية ملاك�ض فيرب( يف جملة �لت�سامح مفهوم �ل�سرعية وير�سد 

ما  وهي  فيرب  ماك�ض  �أعمال  يف  متميزة  مكانة  �ل�سيا�سة  ل�سو�سيولوجيا  �أن  �إليه  �لإ�سارة  جتدر  ومما  فيرب.  ماك�ض  فكر  يف  وردت  كما  و�أنو�عها  م�سادرها 

فتئت تثري �لنقا�ض و�ل�سجال بني د�ر�سي فكره و�مل�ستلهمني لأطروحاته �ل�سو�سيولوجية و�لفل�سفية و�ل�سيا�سية، بل ل نبالغ �إذ� قلنا �إن مد�ر �سو�سيولوجيا 

�ل�سيا�سة �ملعا�سرة يكاد ل يغادر �ملو��سيع و�لإ�سكالت �لتي ��ستغل عليها فيرب مثل ماهية �لدولة �ملعا�سرة وعالقتها بالقت�ساد �لر�أ�سمايل؟ و�أمناط �لإد�رة 

�لبريوقر�طية، ور�سده لأ�سكال �ل�سيا�سة �لنتخابية، و�أمناط �ل�سلطة، و�أ�سكال �ل�سرعية، كما ل نبالغ �إذ� قلنا �إّن �أكرب �مل�ساريع �ل�سو�سيولوجية و�لفل�سفية 

�أي�سا كان ل بد لها -لبناء �سروح م�ساريعها- من �ملرور عرب بو�بة �ل�سو�سيولوجيا �لفيربيية �إن ��ستلهاما �أو نقد�.
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ــادة، يف مــقــالــتــِه �ملعنونة  يــذكــر �لــكــاتــب �لــ�ــســوري ر�ــســو�ن زيــ

»�ملنظور �لغربي حلركات �لإ�سالم �ل�سيا�سي« يف جملة �لت�سامح 

بــنــاء�ً على  �لــتــي بــدت يف غــايــة �ل�سلبية -  بـــاأن �ــســورة �لإ�ــســالم 

ــر�ه مــعــهــد )بــيــو( �لــــدويل لــالأبــحــاث يف متــوز/ ــ ��ــســتــطــالع �أجـ

تاريخيٍة  �أ�سباٍب  �إىل  يعوُد  ذلك  ور�ء  �ل�سبَب  باأنَّ   -  2005 يوليو 

�سبتمر/ مــن  ع�سر  �حلــادي  �أحـــد�ث  مــن  بكثري  �أبــعــد  و�سيا�سيٍة 

رئي�ض  ب�سكٍل  نــابــٌع  �ل�سلبية  �لــ�ــســورة  هــذه  بــنــاء  �أنَّ  �أي  �أيــلــول، 

�لغربية  �لإعـــالم  و�سائل  تطلقها  �لتي  �لتلقائية  �لأحــكــام  مــن 

و�لـــنـــخـــُب �لــ�ــســيــا�ــســيــة و�لــفــكــريــة و�لــثــقــافــيــة. ويــــرى �لــكــاتــب 

�لإيرلندي مالي�ض رونفن �أن �لف�سل �لإ�سالمي يعزو �إىل وجوِد 

و�لــذي  �لإ�سالمية  �ملجتمعات  د�خــل  �لد�خلي  �لتمّزُق  من  نــوٍع 

م�سمونه  عـــاٍل،  وتعليم  تقليدي  مــا�ــٍض  بــني  �لتمزق  يف  جت�ّسد 

غــربــي ومـــدين، �لـــذي �أدى بـــدورِه �إىل تــاأّجــٍج يف �لــهــويــِة د�خــل 

هذه �ملجتمعات و�لتي لعبت فيما بعد دور�ً حمورياً يف ��ستدعاء 

و�لغرب،  �لإ�سالم  بني  �لتقليدي  و�ل�سد�م  �ل�سر�ع  من  �أمنــاط 

بينما يرى مو�طنه فريد هاليد�ي - �ساحب كتاب �ساعتان هزتا 

�لعامل - �أن �حلركات �لأ�سولية يف جمملها، ل �لإ�سالمية منها 

�لآخــر  �أنَّ  �إذ  مــعــاً،  و�لديوقر�طية  للحد�ثة  معادية  وح�سب، 

�لدينية  �لهوّيتان  تت�سابك  وحينما  مبدئّياً،  مرفو�ض  عندها 

و�لإثـــنـــّيـــة يف �أحـــد�هـــمـــا؛ يــتــكــامــل �لـــعـــد�ء لــالآخــر حــتــى ي�سري 

�أقرب �إىل كونِه عد�ًء عن�سرّياً، �إذ يختلف مع رونفن يف كون �أنَّ 

ت�سبُّ  و�إمّنا  �لعوملة،  �أو  بالتنمية  �لأ�سولية ل تكرتُث  �حلركات 

جاَم غ�سبها على حكامها، وعلى �لف�ساد �لأخالقي وعلى �لغرب 

و�إ�سر�ئيل.

�أبعَد من ذلك يف حتليالتِه ليقر�أ  �إىل  �لبع�ض يذهُب  �أن  بيد 

�لإ�سالم  �سعود  مّكنت  �لتي  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �خللفية 

�لــذي  �لعربي  �لتحديث  م�سروع  �نهيار  يف  متمثلة  �ل�سيا�سي 

�خلم�سينات  منذ  �ل�ستقالل  بعد  مــا  �لعربية  �لأنــظــمــة  قــادتــُه 

ثم  �إ�ــســالمــيــة،  كــقــ�ــســّيــٍة  فل�سطني  حتــريــِر  يف  �لــذريــع  وف�سلها 

ف�سل  ثــم  و�لإ�ــســالمــي،  �لعربي  �لــوعــي  يف  �مل�ساألة  تلك  ت�ساعد 

�لتنمية �لقت�سادية �لجتماعية وهو �لأمر �لذي �نعك�َض ب�سكٍل 

للمو�طنني،  �ملعي�سي  �مل�ستوى  وتدهور  �لفقر  �زديــاِد  على  كبري 

�لت�سلطية  �أ�سكال  مــن  �سكٍل  منــو  �لأحـــد�ث  تلك  مــع  تــر�فــق  ثــم 

ــرى؛  �لــ�ــســيــا�ــســيــة �ملــطــلــقــة �لــتــي �خــتــلــفــت بــني دول عــربــيــة و�أخــ

�لديوقر�طية  لإجنــاز  �أفــٍق  تبلوِر  �نــعــد�م  يف  ت�سابهت  �أنها  �إّل 

كقوٍة  �إ�سر�ئيل  جنِم  �سعوِد  مع  هذ�  كلُّ  تر�فق  وقد  �ل�سيا�سية، 

يف  �لعرب  وف�سل  وتكنولوجيٍة  و�قت�ساديٍة  وع�سكريٍة  �إقليميٍة 

كالقومّيِة  بها  وحلمو�  و�سعوها  �لتي  �ل�سعار�ت  من  �أيٍّ  حتقيِق 

لنمو  خ�سبة  بيئة  خلَق  هذ�  كل  �إ�سر�ئيل،  مو�جهة  يف  �لعربية 

�ملتو�سطة و�لفقرية �لأمر  �لأرياف  �ل�سيا�سي و�كت�ساحِه  �لتدّين 

د�خل  �ملتطرفة  �لتيار�ت  لنمو  �سهاًل  مرتعاً  بــدورِه  �سكلَّ  �لــذي 

هذه �لقرى و�لأحياء �ملعدمة.

ــســـالم  ــات �لإ�ـ ــركـ ــذه �لـــدر��ـــســـات �لــتــ�ــســنــيــفــيــة حلـ �رتـــكـــزت هــ

بالت�ساحلية  ُف  يت�سِ �أعــظــم«  »تــيــار�ً  هــنــاك  �أنَّ  على  �ل�سيا�سي 

)�إ�ــســالم  �لتقليدي  �لفقة  يف  عليه  يطلق  مــا  وهــو  و�لعـــتـــد�ل، 

�لأكـــرثّيـــة( �أو مبــفــهــوم فــقــهــي )�لــ�ــســو�د �لأعـــظـــم( وهـــو �لــذي 

عندما  �لفقهّية  �لجتهاد�ت  من  �لكثري  يف  منُه  �حلجّية  توؤخذ 

فالإ�سالُم  �مل�سلمني.  جمهور  �إىل  عليه  ما  �إىل  ــاُع  �لإرجـ يجري 

يقا�ُض  و�نق�سامات  فرٌق  و�لآخرون  �لو�سط،  �لطريق  هو  �ل�سني 

�سدق �إ�سالمها مبدى ُقربها �أو ُبعدها عن �لإ�سالم �لأكرثي يف 

و�ملمار�سات. �لعتقاد�ت 

تق�سيماٍت  ة  عــدَّ �لــدولــيــة(  ــات  �لأزمـ )جمموعة  تقرير  يذكر 

ت�سمية  عليِه  يطلق  �أولــهــا  �ل�ُسني،  �ل�سيا�سي  �لإ�ــســالم  لتيار�ت 

�أّنُه ي�ستمُل على حركاٍت  -�لتوجُه �لإ�سالمي �ل�سيا�سي-، مبعنى 

و�ل�سعي  �لديني  �ل�سيا�سي على �خلطاب  للعمل  �لأولوية  تعطي 

خا�ض  وب�سكٍل  �لعنف،  ولي�ض  �سيا�سيٍة  و�سائل  بو��سطة  لل�سلطة 

�لإخو�ن  هو  �لرئي�ض  و�ملثال  �سيا�سّية،  كاأحز�ٍب  �أنف�سهم  تنظيم 

�مل�سلمون �ليوم يف م�سر وفروعهم �ملختلفة يف �لأردن و�جلز�ئر.

�لــنــ�ــســاط �لتب�سريي  يــ�ــســتــمــُل عــلــى  �لــثــاين فــهــو  �لــتــيــار  ــا  ــ �أّم

�حلــركــات من هذه  وتتجنب  و�حــد،  �آن  و�لأو�ــســويل يف  �ملتجدد 

�ل�سلطة  �إىل  ت�سعى  ل  وهــي  �ملبا�سر،  �ل�سيا�سي  �لن�ساط  �لفئة 

�لن�ساط  على  تــركــُز  بــل  �سيا�سية،  كــاأحــز�ٍب  نف�سها  ت�سنُِّف  ول 

�لــتــبــ�ــســريي كــالــدعــوة لــتــثــبــيــت �أو �إحـــيـــاء �لإيـــــان كــاحلــركــات 

�ل�سلفية �ملنت�سرة يف �لعامل �لعربي وجماعة �لتبليغ �لتي ولدت 

يف �لهند يف �لقرن �ملا�سي و�نت�سرت يف �لعامل.

�أّما �لتيار �لثالث فهو تّيار �جلهاديني، وهم ن�سطاء ملتزمون 

يف  �أو  �لإ�سالم  عن  دفاعاً  يعتربونه  مبا  معنيون  لأنهم  بالعنف 

فئتني  �لتيار  هذ�  وي�سم  �لإ�ــســالم،  د�ر  لتو�سيع  �لأحيان  بع�ض 

هما: رئي�ستني 

َتِتمُّ  �سلفية  نظرٍة  ذوي  �أنا�ٍض  من  �ملوؤلفة  �جلهادية  �ل�سلفّية 

تتبعُه  �لــذي  �مل�سامل  �لن�ساط  عــن  تخّلو�  كمتطرفني  تعبئتهم 

�لدعوة لين�سمو� �إىل �سفوِف �جلهاد �مل�سّلح.

قطب  ل�سيد  �ملتطرف  بالفكر  تاأثرو�  ن�سطاء  وهم  �لقطبيون 

وهو  عــدو،  �أقــرِب  �سد  �جلهاد  ل�سنِّ  مهّيئني  �لبد�ية  يف  وكانو� 

�إّبان  م�سر  يف  وخا�سة  بالكفر  و�سفوها  و�لتي  �ملحلّية  �لأنظمة 

حكم عبد �لنا�سر و�ل�ساد�ت، وقبل �لتوجه يف �جلهاد �سد �لعدو 

�إ�سر�ئيل و�لغرب. �لبعيد وخا�سة 

�ل�سرق  �إىل  �ل�سرق  �أق�سى  من  جميعاً،  �مل�سلمني  على  ختاماً، 

�لأو�سط و�لأدنى و�ل�سمال �لأفريقي، �أن يتعّلمو� در�ساً موؤملاً من 

�سرورة  يدركو�  و�أن  �سبتمرب/�أيلول،  من  ع�سر  �حلادي  �أحــد�ث 

�إحياء �إ�سالٍم معتدل كالإ�سالم �لدعوي �أو �خلاليف، و�أن يتفّهمو� 

وتعددّيٍة  ومتــدٍن  وعــوملــٍة  �إن�ساٍن  حقوِق  من  �لع�سر  مقت�سيات 

�ل�سعور  لي�ض  هذ�  كل  من  �لباعث  يكون  و�أن  وثقافية،  �سيا�سية 

بالأ�سف ول بالأ�سى ملا يحدث، ولي�ض من باب �خليبِة و�لهز�ئم 

ا  �ملتعددة يف �ستى �لنو�حي �لفكرية و�لتنموية و�ل�سيا�سية، و�إمنَّ

�حل�سار�ت  بني  �مل�سرتك  �لعي�ض  ب�سرورة  منهم  و�إدر�كـــاً  رغبًة 

يف  ت�سهم  �لدينية  �خلــطــابــات  تلك  يجعلو�  ل  و�أن  و�لــ�ــســعــوب، 

�لأمر:  لزم  و�إن  و�حلّجة  بالكلمة  بل حتاربها  دموي،  بناء جيل 

فقاتلو� �لتي تبغي، وكما قال كارل بوبر: �لت�سامح �لالحمدود 

مت�ساحمني  كّنا  فــاإن  �لت�سامح،  على  �لق�ساء  �إىل  حتماً  يــوؤدي 

ب�سكٍل مطلق حتى مع �ملتع�سبني، و�إن كّنا ل ند�فع عن �ملجتمع 

و�ملت�ساحمني  �لت�سامح  �لق�ساء على  �سيتم  فاإنه  �سد هجماتهم، 

يف �آن و�حٍد.

الإ�ســــالم ال�سيا�ســــي.. تـــــاريخ وِعرَبْ

 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م4

ب�شام الكلباين

ي�سَهُد �لعامل يف �لآونة �لأخرية ذكرى و�قعة هّزت كيان �ل�ستقر�ر �لغربي لأول مّرة بعد �نتهاء جنون �حلرب �لعاملية �لثانّية. لقد م�سى على �أحد�ث �حلادي 

�ل�سحايا  �لأمريكيون مع ذوي  وذكرى يحييها  تذكارّياً  ون�سباً  تاريخاً  و�أ�سبحت  �أبرياء،  �سبتمرب/�أيلول خم�سة ع�سر عاماً، وقد خّلَفت �سحايا  ع�سر من 

لالأعو�م �لقادمة، ولكّن �لأبعاد �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لفكرية لن ُتركن يف رفوف �لتاريخ، بل جعلت و�ستجعُل من هذ� �مل�سهد �ملاأ�ساوي م�سار�ً يغرّي �ملوقف 

�لغربي من �لإ�سالم و�مل�سلمني، وقد جعلت �لغرب يتفّننون يف ترهيِب وتق�سيِم �جلماعات �لإ�سالمية هادفني يف �ملقام �لأول �إىل معرفة حقيقة ما �إذ� �أ�سبَح 

�لإ�سالم تهديد�ً فكرياً وحتري�سا دينيا وح�سب �أم �أّنه جتاوز تلك �ملرحلة باأبعاد مل يتوقعها �أكرب �ملحللني �ل�سيا�سيني يوماً.

bassam.alkalbani@aiesec.net



اأوال: اجتاه اخلالفة االإ�شالمية

كــانــت بــد�يــة هــذ� �لجتـــاه ردة فــعــل لإلــغــاء �خلــالفــة �لإ�ــســالمــيــة 

و�لــتــاأيــيــد �لــــذي نــالــه مـــن بــعــ�ــض �ملــفــكــريــن، فــمــثــال �أظـــهـــر �لــكــاتــب 

�مل�سري علي عبد�لرز�ق مثل هذ� �لتاأييد يف كتابه )�لإ�سالم و�أ�سول 

لها  عالقة  ل  �خلالفة  �أن  مفادها  نتيجة  �إىل  �نتهى  حيث  �حلــكــم(، 

بالدين، و�إمنا هي من �لأمور �لتي ُيرجع فيها �إىل �لعقل و�لتجربة، 

وكــذلــك �لــكــاتــب �أنــطــون فـــرح �لـــذي �أظــهــر تــاأيــيــد� �ــســريــحــا لفكرة 

عدم  �سرورة  �أهمها:  �ملبادئ  من  عــدد  على  �عتماد�  �لدولة  علمانية 

و��ستحالة  �لإنــ�ــســانــيــة،  م�ستقبل  �أجـــل  مــن  �لإنــ�ــســاين  �لــفــكــر  تقييد 

ــدة. ــ  تــوحــيــد �ملــــذ�هــــب و�لــــفــــرق �لــديــنــيــة حتـــت خـــالفـــة ديــنــيــة و�حـ

�أما بو�در �لرجوع لفكرة �خلالفة �لإ�سالمية فظهرت لأول مرة عند 

و�لذي  �لعظمى(،  �لإمامة  �أو  )�خلالفة  كتابه  يف  ر�سا  ر�سيد  �لكاتب 

�لإ�ــســالمــي،  �لــعــامل  بــاإ�ــســالح  �لإمــامــة  كعالقة  مو��سيع  فيه  ناق�ض 

ورَبط بني نه�سة �لأمة �لإ�سالمية وفتح باب �لجتهاد �ملطلق ولي�ض 

�لكاتب م�سطفى  تابع هذ� �لجتاه  �أبرز من  �ل�سيا�سي فح�سب، ومن 

و�خلالفة  �لدين  من  �لنعمة  منكري  على  )�لنكري  كتابه  يف  �سربي 

حرية  هــو  �ل�سيا�سية  �حلــريــة  مــن  �ملق�سود  �أن  �عترب  حيث  ــة(  و�لأمـ

يف  للدخول  �لعلماء  بــدعــوة  قــام  كما  �حلــكــومــة،  حرية  ولي�ض  �لأمـــة 

�لتوجه  هــذ�  تبّنت  �لتي  �جلماعات  �أبــرز  مــن  ولعل  �ل�سيا�سة.  عــامل 

رمز  هــي  �خلــالفــة  �أن  ر�أت  و�لــتــي  �مل�سلمني(،  )�لإخــــو�ن  جماعة  هــي 

و�سعت  ولكنها  بها،  �لهتمام  ينبغي  �إ�سالمية  و�سعرية  �لأمــة،  وحدة 

خطو�ت متهيدية لها متثلت يف بناء كل من �لفرد و�لأ�سرة و�ل�سعب 

و�حلكومة. 

ثانيا: اجتاه الرف�ض املطلق للنظم ال�شيا�شية الو�شعية

رف�ض  �إىل  �جتهت  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  متعددة  جماعات  ظهرت 

وتــكــفــري جميع �لــنــظــم �لــ�ــســائــدة حــا�ــســر� ومــا�ــســيــا، و�عــتــربتــهــا من 

�لفكري  �لتوجه  متثل  وقــد  ليحاربها،  �لإ�ــســالم  جــاء  �لتي  �جلاهلية 

�جلاهلي  �حلاكم  �إز�لــة  �سرورة  على  عام  ب�سكل  �جلماعات  لدى هذه 

ن�سوء  �إىل  �لتطرف  �أدى هذ�  وقد  �هلل،  ليحل حملها حكم  وحكومته 

ظاهرة �لعنف �ل�سيا�سي يف �ملجتمعات �لإ�سالمية و�لذي �عتربته هذه 

�جلماعات جهاد� يف �سبيل �هلل، ولكن ح�سل تر�جع لبع�ض قياد�ت هذ� 

�لجتاه خا�سة يف منت�سف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي، حيث ن�سرو� روؤى 

 فقهية ت�سحيحية لكثري من �ملفاهيم مثل: �جلهاد، و�لتكفري، و�لغلو.

ال�شيا�شي  النظام  بيين  واملييقييارنيية  التقريب  اجتييياه  ثالثا: 

الغربية والدميقراطية  االإ�شالمي 

ــع �لــنــظــام  ــو�ر مـــو�ـــســـوعـــي مــ ــ ــذ� �لجتـــــــاه �إىل خـــلـــق حــ ــ يــنــحــو هـ

�لديقر�طي �لقادم من �لغرب بدل �أ�سلوب �لرف�ض �ملطلق، وقد كان 

�أو�ئل �ملمثلني لهذ� �لجتاه باعتكافه على ت�سحيح  حممد عبده من 

ب�سالحيات  �ملتعلقة  تلك  وخا�سة  �لإ�ــســالمــيــة  �ل�سيا�سية  �ملفاهيم 

�خــتــالف هذه  ومــدى  �لأمــة جتــاه حاكمها،  �أو  �ل�سعب  ودور  �حلــاكــم 

�لــقــرون  يف  �مل�سيحية  ــا  ــ �أوروب يف  �لأو�ــســاع  عليه  كــانــت  عما  �ملفاهيم 

�ملدنية. عن  �لدينية  �ملوؤ�س�سة  ف�سل  لعملية  مهدت  و�لتي   �لو�سطى 

��سرُتط  لو  حتى   - عبده  حممد  بيان  ح�سب   - �لإ�سالم  يف  فاحلاكم 

فيه كونه جمتهد�، �إل �أن ذلك ل يعطيه �أية ميزة �أو منزلة �أعلى من 

غريه من طلبة �لعلم، كما �أن طاعته مرهونة مبدى �لتز�مه باأحكام 

�لقر�آن و�ل�سنة، و�لتي متى ما خالفها كان لالأمة موقف �سده �سو�ء 

�إذن  �أعــظــم.  مف�سدة  يــورث  ل  ذلــك  كــل  د�م  مــا  �خلــلــع  �أو  بالن�سيحة 

�حلــاكــم يف �لــنــظــام �ل�ــســالمــي عند حممد عــبــده يــقــرتب كــثــري� من 

�حلاكم �ملدين بل و�لنظام �لإ�سالمي ككل يقرتب من �لنظام �لغربي 

يف ف�سل �ملوؤ�س�ستني �لدينية و�ملدنية. 

تــابــع بع�ض �ملــفــكــريــن هــذ� �لجتـــاه مبــزيــد مــن �لــتــنــظــري، فمثال 

ــســــالم و�لــديــقــر�طــيــة  ــ �أقــــر حمــمــد عــبــد�جلــبــار حتـــت عـــنـــو�ن )�لإ�

ــو�ة �لــ�ــســورى  يف مــعــركــة �لــبــنــاء �حلــ�ــســاري( و�لــ�ــســيــد عــمــر حتــت )نــ

و�لـــديـــقـــر�طـــيـــة: روؤيـــــــة مــفــاهــيــمــيــة( بــعــ�ــســا مــــن �أوجـــــــه �لــ�ــســبــه 

ــتـــعـــدديـــة و�ملــوؤ�ــســ�ــســيــة  بـــني �لـــنـــظـــامـــني، كــــالعــــرت�ف بـــاحلـــريـــة و�لـ

ــارو� �إىل  ــ ــسـ ــ وتـــــــد�ول �لــ�ــســلــطــة ولمـــركـــزيـــتـــهـــا ومـــر�قـــبـــتـــهـــا، كــمــا �أ�ـ

عـــو�ئـــق تــهــيــئــة �ملـــنـــاخ �لإ�ـــســـالمـــي لــتــجــربــة ديـــقـــر�طـــيـــة حــقــيــقــيــة 

 لــعــل �أهــمــهــا ��ـــســـرت�ط �لــعــلــمــانــيــة و�لــر�أ�ــســمــالــيــة لــلــديــقــر�طــيــة.

�أبــو طــالــب يف )�لتعددية  �أوجـــه �لخــتــالف، فيو�سح �ــســويف  �أمــا عــن 

�لتعددية  مفهوم  كتقييد  منها  بع�سا  �لإ�سالمي(  �لفكر  يف  �حلزبية 

يف �لنظام �لإ�سالمي و�هتمامه بالدين و�لدنيا مقابل �هتمام �لنظام 

�لديقر�طي �لغربي بالدنيا فقط.

حقوق   - االإن�شان  )حقوق  احلقوقي  البحث  اجتاه  رابعًا: 

اأهل الذمة(

�لإ�سالميني حول  �ملفكرين  �أبحاث  تدور  �لجتاه �حلديث  يف هذ� 

كانو�  ممن  �مل�سلمني  غري  فئة  من  �ملعا�سر  �لإ�سالم  موقف  تو�سيح 

ُيــ�ــســمــون بــاأهــل �لــذمــة قــديــا، وتــذكــر �لــكــثــري مــن �لأبـــحـــاث �ملعنية  

ــاو�ة جتـــاه هــذه  �عــــرت�ف �لإ�ـــســـالم مبــبــادئ �حلــريــة و�لــعــد�لــة و�ملــ�ــس

�أن هذه �حلقوق �سرور�ت كما عند  �إىل  بع�سها ذهب  �أن  �لفئة، حتى 

حتى  بل  �ل�سريعة،  مقا�سد  مع  متاما  متو�فقة  و�أنها  عمارة  حممد 

و��ستخد�م  �لذمة(  )�أهــل  م�سطلح  �إلغاء  �سرورة  �إىل  بع�سها  ذهبت 

 مــفــهــوم )�ملــو�طــنــة( بــدل عــنــه كــمــا عــنــد حمــمــد عــبــد�ملــلــك �ملــتــوكــل. 

�شاد�شا: اجتاه االجتهاد االإ�شالمي

ــرورة �جــتــهــاد نــوعــي يف قــ�ــســايــا �لــفــقــه  ــسـ ظــهــرت �حلـــاجـــة �إىل �ـ

�حلــيــاة،  مــيــاديــن  �ستى  يف  طــــر�أت  �لــتــي  �لــتــغــري�ت  نتيجة  �ل�سيا�سي 

ولكن  ��ستيعابها،  على  قــادرة  �لقدية  �لفقهية  �لآر�ء  تعد  مل  و�لتي 

هذه �ل�سرورة - ح�سب ر�أي �لكاتب - مل يتم �سدها متاما يف ما عد� 

بع�ض �ملحاولت �لفردية �لتي متثلت يف مو��سيع مثل: �حلريات كما 

�لإ�سالمية(،  �لــدولــة  يف  �لعامة  )�حلــريــات  يف  �لغنو�سي  ر��ــســد  عند 

بتحديد  جادة  حماولة  قدم  �لذي  عطية  جمال  عند  كما  و�ملوؤ�س�سية 

و�لــعــمــر�ن  و�لــزكــاة  �لجــتــهــاد  موؤ�س�سات  مــثــل:  �إ�ــســالمــيــة  موؤ�س�سات 

من  ن�سو�ض  على  �عتماد�  �إطالقها  على  �سو�ء  و�لتعددية  و�لــعــدل، 

تاريخية  �أمثلة  على  �عتماد�  �ل�سيا�سية  �لتعددية  �أو  و�ل�سنة  �لقر�آن 

خــا�ــســة عــهــد �خلــالفــة �لــر��ــســدة، و�أخــــري� �حلــكــومــة، حــيــث مت طــرح 

هي  هــل  �لإ�ــســالم،  يف  �حلكومة  بطبيعة  �ملتعلق  وهــو  �لأهـــم  �لــ�ــســوؤ�ل 

�سفة  �إطــالق  على  �لــدر��ــســات  خمتلف  �تفقت  وقــد  مدنية.  �أم  دينية 

�أنها جامعة خلري �لدنيا  )�لإ�سالمية( على طبيعة �حلكومة معتربة 

�سمانات  �لد�ستور،  مثل:  حماور  مناق�سة  متت  �أي�سا  وهنا  و�لآخــرة، 

�حلرية، ومر�قبة �حلاكم.

يف ر�أيــي، يكن دمــج �لجتــاهــات �لثالثة �لأخــرية يف �جتــاه و�حد 

للمفكرين  ينبغي  �لذي  �لأهم  و�ل�سوؤ�ل  �لإ�سالمي(،  )�لجتهاد  وهو 

على  �ل�سيا�سة  لتاأ�سي�ض  �حلاجة  ماهي  هو:  به  �لبدء  �لجتاه  هذ�  يف 

�أ�سا�سه  �لجتاه  هذ�  يف  �ملبذول  �جلهد  �أن  �لو��سح  من  ديني؟  �أ�سا�ض 

�عتقاد م�سبق ب�سمولية �لإ�سالم، ولي�ض �أي �إ�سالم، بل نف�سه �لإ�سالم 

بالفهم �لتقليدي �ملعتمد على جمموعة ن�سو�ض وتف�سري�ت قدية. 

على  يعمل  �إ�سالمي  �جتــاه  عــن  تغافل  �أو  غفل  �لكاتب  فــاإن  بالتايل 

ــاه عــلــمــاين من  �ــســيــاغــة قــــر�ءة جــديــدة لأ�ــســول �لإ�ـــســـالم، وهـــو �جتـ

�أنه ينطلق من د�خل �لدين،  حيث �ل�سيا�سة ولكنه خمتلف من حيث 

�أركون  كما عند حممد  ومفاهيميه،  �لدين  لأ�سول  فهم خا�ض  ومن 

�لفقه  مو��سيع  كل  �أن  ذلك  �إىل  �أ�سف  وغريهم.  و�سرو�ض  زيد  و�أبــو 

للتاأكد  حقيقية  لتجربة  وتفتقر  �لتنظري،  طور  يف  ماز�لت  �ل�سيا�سي 

�إير�ن  �لإ�سالمية يف  �لدولة  تقييم جتربة  ولعل  فاعلّيتها،  من مدى 

ملفهوم  �جلــبــار  �لتنظري  بعد  خا�سة  �لفجوة  هــذه  ي�سد  �أن  باإمكانه 

�لدولة �لإ�سالمية �لذي قام به مفكرو �لثورة �لإير�نية �إّبان تطورها.

الإ�ســـــــالم وال�سيا�ســـــــة

5 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م 
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ــة �لــتــاريــخ مبــقــارنــة �لأحــــــد�ث بني  ــسـ حــيــُث تــكــون در��ـ

لفرتة  �أو  �ل�سعوب  مــن  ل�سعب  و�حلــا�ــســر  �ملا�سي  �لــزمــن 

لوي�ض  �إليها  �أ�ــســار  �لتي  �ملقارنات  �أهــم  ومــن  �لتاريخ،  من 

هــي �ملــقــارنــة بــني �لــوعــي �جلــديــد �لــكــبــري وفــهــم �لــتــاريــخ 

�لغربيني  وبني  �لإ�سالمية  �لعربية  �ملوجود بني �حل�سارة 

و�لــوعــي  �لــتــاريــخ  تعطي  �لــثــانــيــة  �لــفــئــة  وهـــذه  �مل�سلمني، 

جند  بينما  فح�سب.  �لكتابة  باب  من  ولي�ض  كبرية  �أهمية 

�لكثري من �لكتابات �لتي تعتمد �ملقارنة �سو�ء يف �لأحد�ث 

مل  ولكن  �لأخـــرى،  بــالأمم  ومقارنتها  �لعاملية  �أو  �ملحلية 

�ملــثــال ل  ــه. وعــلــى �سبيل  ذ�تـ يكن لها حــظ مــن �لهــتــمــام 

كتابة  ت�ستاأنف  مل  �لتي  �لهندية  �حل�سارة  نذكر  �حل�سر، 

يكتفو�  مل  �لذين  �إليها،  �مل�سلمني  دخــول  بعد  �إل  �لتاريخ 

بتدوين �لتاريخ �خلا�ض بهم، بل عادو� �إىل ما�سي �لهند؛ 

�إياناً منهم باأهمية �لأخذ من درو�ض �لتاريخ. ومن جانب 

�آخر، عندما نقف على عبارة: »هذ �لتاريخ �نق�سى ومات، 

�إجنلرت�،  يف  �ل�سعب  عامة  لــدى  عنه«  للحديث  د�عــي  ول 

موجود�  كان  و�إن  �لتاريخية  بالكتابة  �لهتمام  �أنَّ  نتبنيَّ 

�لوعي  بذلك  يكن  مل  �ل�سعب  �أنَّ  �إل  �لكبار  �ملوؤرخني  عند 

�أهمية  من  �لتاريخية  للكتابة  ما  بــاإدر�ك  له  ي�سمح  �لــذي 

بالغة.

بينهما يف  �لــو�قــعــة  �حلـــرب  �إبــــان  و�إيـــــر�ن  �لـــعـــر�ق  ويف 

�سور  من  �أخــرى  �سورة  جتلَّت  �ملن�سرم،  �لقرن  ت�سعينيات 

�أهمية �لتاريخ؛ حيُث كان �لإعالم ي�ستخدم �أ�سماء �لرموز 

فكلمة  مــرة؛  كل  يف  �ل�سعب  لينتف�ض  �ملعروفة  �لتاريخية 

»يزيد« �أو »معاوية« مثاًل لها دللة تاريخية كفيلة باإ�سعال 

ُي�سبح  وبهذ�  �أخـــرى!  و�إخــمــادهــا يف جهة  �حلــرب يف جهة 

��ستدعاوؤها  يكن  �ل�سعب  �أذهــان  يف  ذ�كــرة  د�ئماً  للتاريخ 

جتاه  �ملـــر�د  �لجتـــاه  يف  وتطويعها  �لأمـــر،  تطلب  مــا  متى 

يفوتنا يف  بــذكــاء، ول  لــهــذ�  �لــقــادة  �سعى  ولــطــاملــا  �لآخــــر، 

هـــذ� �ملــقــام ذكـــر كــلــمــات �أ�ــســامــة بــن لدن بــعــد �أحــــد�ث 11 

�مل�سلمون  يــعــاين  عــامــاً   30 مــن  �أكـــرث  »مــنــذ  �سبتمرب:  مــن 

لدن  بن  كلمات  ��ستطاعت  لقد  و�لإذلل«،  �ل�ستعمار  من 

�لثامن  �لقرن  �إىل  و�مل�سلمني  �لعرب  بذ�كرة  تعود  �أن  هذه 

ودخول  �لعثمانية  بالدولة  �لإطاحة  بعد  وما حدث  ع�سر، 

�أدت  وقائع  من  �لأحــد�ث  هذه  تلى  وما  مل�سر،  �لفرن�سيني 

�إىل تر�جع �لدولة �لإ�سالمية و�نتهاء �خلالفة. �إنَّ كلمات 

و�مل�سلمني،  �لــعــرب  نفو�ض  يف  �لــنــار  �أ�سعلت  تلك  لدن  بــن 

وقذفتهم يف �سرك �ل�سعور بالإهانة و�لإحباط بكل تاأكيد؛ 

فامل�سلمون و�لعرب و�إن مل يقعو� لوقت طويل حتت مظلة 

للهيمنة،  رهــنــاً  طــويــاًل  زمــنــاً  عا�سو�  �أنــهــم  �إل  �ل�ستعمار، 

وتاجر فيهم �لأوروبيون باملعاهد�ت و�لوثائق!

بــاأنــه وعلى مــدى مائة عــام كانت يف كل  �لــقــول  وُيــكــن 

�إىل  �أخرى، و�سوًل  �أخرى �سد  مرة قوة غربية تتحد مع 

ت �للعبة و�أ�سبح  �لثمانينيات و�لت�سعينيات، ومن هنا تغريَّ

�سقوط  بعد  �ملتحدة  �لــوليــات  يف  مُمــثــاًل  ــد�ً  ُمــوحَّ �لقطب 

�لحتاد �ل�سوفيتي، وبه بد�أ �لهجوم على �لوليات �ملتحدة، 

وقامت هي بدورها بالرد حتت م�سمى »حماربة �لإرهاب«، 

ــده  ــرب مــبــنــيــة عــلــى �أيــديــولــوجــيــة حمــــددة، ووحـ ــي حـ وهـ

�أو ف�سلها. �مل�ستقبل �سينبئ عن مدى جناحها 

وعن َكْون �لوليات �ملتحدة هي �لقوى �مل�سيطرة �لأوىل 

�لآن، تكرُث �لإ�سار�ت يف مو�سوع تختلف �لآر�ء حوله وهو 

و�سف �لوليات �ملتحدة بالإمربيالية، خا�سة على هام�ض 

�ن�سحبت  وملــاذ�  و�ل�سومال،  لبنان  مــن:  كــل  مــع  �أحــد�ثــهــا 

�أ�ساًل!  به  جــاءت  ما  �إمتــام  وقبل  وجيزة  بعد فرتة  منهما 

ويبدو �أن �سبب �لتباين يف �لآر�ء يكمن يف �أن �لبع�ض يلجاأ 

�إىل تف�سري �لأحد�ث �لتاريخية من وجهة نظره �خلا�سة، 

بينما �لبع�ض يعاين من نق�ض يف �إمربياليته من �لأ�سا�ض.

ويرى لوي�ض �أن �لوقوف على عتبات ��ست�سر�ف م�ستقبل 

هما:  ق�سيتني؛  على  �لوقوف  �أوًل  يتطلب  �لعربي  �لعامل 

و�لعر�ق.  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�أنَّ  �إىل  لــويــ�ــض  ــار  ــ ــس �أ�ــ �لــفــلــ�ــســطــيــنــيــة،  �ملـــ�ـــســـاألـــة  وعــــن 

ــر مــبــا�ــســرة بــني �لــدولــتــني  �حلـــل يــكــُمــن يف مــنــاقــ�ــســة �لأمــ

جتربة  يف  ولــهــم  و�ــســطــاء،  دون  و�إ�ــســر�ئــيــل  �لفل�سطينية 

�أر�سا  �ملغرب  �إ�سر�ئيل مثال عندما �تخذ من  �ل�ساد�ت مع 

قام  ثم  ومن  كو�سيط،  ولي�ض  �لإ�سر�ئيلي  باملفو�ض  للقاء 

�لفل�سطينية  �لدولتني  �أنَّ  ومبــا  مبا�سرة.  �لأمــر  بت�سوية 

�أن  فعليهما  �لد�خلية  بالديقر�طية  تــقــر�ن  و�إ�ــســر�ئــيــل 

مو�سوع  عن  و�أمــا  �خلــارج،  يف  كذلك  �لديقر�طية  تنفذ� 

ــر  ــ �لأمـ ــدو  ــبـ يـ ول  حــــل  �إىل  �لـــو�ـــســـول  فــيــمــكــن  ــدود  ــ ــ �حلـ

م�ستحياًل.

وعــلــى �جلــانــب �لآخــــر بــالــنــ�ــســبــة لــلــعــر�ق، فــــاإنَّ �خلــطــاأ 

�حلادث هو �للغط بني �حلرية و�ل�ستقالل، وهناك فارق 

ي�سربك  �ل�ــســتــقــالل  »فــفــي ع�سر  �لــكــلــمــتــني؛  بــني  كــبــري 

�لــعــ�ــســكــري بـــاحلـــذ�ء عــلــى �لـــفـــم، ويف عــ�ــســر �ل�ــســتــعــمــار 

ي�سربك باحلذ�ء على �لر�أ�ض«.

�إىل  �لتطرق  ينبغي  باأنه  �لكاتب  ــد  �أكَّ �لإطـــار،  هــذ�  ويف 

�إىل  ذهــب  ولكنه  و�قت�سادية،  �سيا�سية  ��سطالحات  عــدة 

تاأجيلها حلديث قادم له يف نف�ض �ملو�سوع.

و�لــبــرتول  �لــغــاز  عــن  لوي�ض  ث  حتــدَّ حديثه،  نهاية  ويف 

�إيجاد  �أهمية  على  ُموؤكد�ً  �أو �ل�ستبد�ل،  ما بني �ل�ستنفاد 

بد�ئل �أكرث �أمناً و�سالمة على �لبيئة وبعيد�ً عن �مل�سكالت 

�ل�سيا�سية.

ما  وبا�ستغالل  �لآخـــر  مــع  بــالحتــاد  بيد  يــد�ً  �لعمل  �إنَّ 

�ملا�سي  �أخطاء  ترميم  قادر على  �لــرثو�ت  هو موجود من 

م�ستقبل  �إىل  و�لــو�ــســول  �حلــا�ــســر  يف  ح�سل  مــا  وجتــــاوز 

و�لبعد  �لنق�سام  ولكن  �لعربية،  لل�سعوب  بالن�سبة  �أف�سل 

�إل  �إيجابية  بنتائج  ياأتي  لن  �سده  و�لعمل  بل  �لآخــر  عن 

فـــرق �ل�ــســتــ�ــســهــاديــني و�لنــتــحــاريــني، وعــنــد هــذ�  ل�سالح 

�سو�ء  �مل�سيطرة؛  للقوى  مفتوحا  �خليار  �سيكون  �ملنعطف 

�أ�ــســيــاد  دور  لتمثيل  غــريهــا،  �أو  �ملــتــحــدة  �لـــوليـــات  كــانــت 

�ل�سالم و�ل�ستعمار و�لهيمنة من جديد.

�لعربية،  �ل�سعوب  �أبــنــاء  على  يــرتتــب  ج�سيم  دور  ــة  ثــمَّ

كما  م�ستقبلهم  ل�سنع  �أيديهم  بني  �لآن  متاح  و�لختيار 

تبقى  لن  �خلــيــار�ت  بــاأن  ثقة  على  ليكونو�  لكن  يــريــدون، 

�جلد  �سو�عد  عــن  فلي�سمرو�  �ل�سكل  بــذ�ت  متاحة  د�ئــمــاً 

و�لعمل.

 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م6
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تفرق  كانت  �لــذي  �لــوقــت  ففي  للحرية؛  بالن�سبة  �حلــال  وكــذ� 

�حلرية  تتطور  �لـــدم،  يف  حتى  و�لعبد  �حلــر  بــني  �لت�سريعات  فيه 

�لتف�سيل  ولعلَّ  ديــن.  �أو  لعرق  تفريق  دون  �جلميع  لت�سمل  �ليوم 

�لــتــالزم  عــالقــة  لفهم  �ــســروري  �أمـــر  �ملفهومني  هــذيــن  م�سرية  يف 

وكــذلــك  بينهما،  �لــفــاتــرة  �ملــا�ــســي  عــالقــة  وفــهــم  بينهما،  �حلــالــيــة 

م�ستقبلهما. ل�ست�سر�ف 

اأوال: العدالة 

مرَّ هذ� �ملفهوم بثالث مر�حل؛ هي:

يعرف  مبــا  �سبقت  �لــتــي  �لع�سور  هنا  ونعني  �لأوىل:  �لع�سور 

كما  �لــعــد�لــة  �عــتــرب  �لـــذي  �لــيــونــاين.  كالع�سر  �لكتابية.  ــان  �لأديــ

قانونياً؛  �سكاًل  حينها  تتخذ  ومل  �أخالقية  ف�سيلة  �لكاتب  يقول 

يف  يتجلى  ذلــك  وجنــد  �لــطــمــع،  ونــبــذ  �لقناعة  منبعه  يــكــون  حيث 

وجهة نظر �أر�سطو حولها؛ حيث ي�سدد على �أن ل ياأخذ �ملرء �أكرث 

�أكرث من ح�سته ون�سيبه. ويف هذ� �لع�سر �رتبطت  �أو  من حاجته 

�لب�سر  لطبيعة  ت�سند  �لــتــي  وحــدهــا،  �لطبيعة  مبــفــهــوم  �لــعــد�لــة 

�لعد�لة  �سون  يف  ومهمته  �لأخــالقــي  �ل�ساأن  �إعــالء  مهمة  وحدها 

�لب�سر. وتفعيلها بني 

�لع�سور �لو�سطى: وفيه ربط مفهوم �لعد�لة وتطبيقه بالإر�دة 

�لإلهية �لتي متثلت يف �ل�سر�ئع �ل�سماوية و�لكتب �لتي جاءت بها. 

�أمر �لتفاوت  وهنا نرى ربط �لعد�لة بالإر�دة �لإلهية؛ حيث يكون 

لإر�دة  خا�سعا  �أمـــر�  �ملختلفة  �لجتماعية  �ملــنــازل  يف  �لب�سر  بــني 

لنعد�م  مــربر  �إبـــد�ء  دون  �لطاعة  ت�ستوجب  �لتي  �لإلــهــيــة  �لـــذ�ت 

�هلل  ق�سمه  مبا  ر�سا  يف  �لنا�ض  ويكون  �ملو��سع.  بع�ض  يف  �لعد�لة 

بينهم ويف تف�سيل بع�سهم على بع�ض.

�لتحولت  هــذه  وبـــد�أت  �لــكــربى:    )1( �لإبي�ستيمية  �لتحولت 

�لــعــقــل ون�ساطه  �لأول  عــ�ــســر، وكـــان حمــركــهــا  �لــقــرن �خلــامــ�ــض  يف 

�لفكري.  وهذ� �لن�ساط جتلى يف جانبني؛ �لأول مرتبط بالفيزياء 

�لكون  جمــال  �إىل  �ملغلق  نظامه  مــن  �لطبيعي  �لــعــامل  نقلت  �لتي 

�لعقد  فــكــرة  تبلورت  حيث  �إنــ�ــســاين  و�لــثــاين  و�لــالنــهــائــي.  �ملفتوح 

و�ل�سيا�سية  �لجــتــمــاعــيــة  �لــعــالقــة  لتنظم  �أتـــت  �لــتــي  �لجــتــمــاعــي 

و�أعلت من �ساأن �لإر�دة �لإن�سانية �لتي غلبت يف هذه �ملرحلة �لإر�دة 

�لتعاقدية  �لوطن قائم هنا على مبد�أ  �لالهوتية. فتق�سيم ثرو�ت 

�أن  فكرة  ن�سفت  وهنا  �لفعليني.  �مل�سلحة  �أ�سحاب  وهم  �لب�سر  بني 

�خلري�ت هبات �هلل وهو ُمقدرها وُمق�سمها بني �لنا�ض.

ثانيًا: احلرية

حالة  مــن  فتطورت  �لــعــد�لــة؛  عــن  تطورها  يف  �حلــريــة  ت�سذ  مل 

و�سلت  �أْن  �إىل  �إلــهــي  كــمــقــدر  �إرجــاعــهــا  ومـــن  للطبيعية  �إيــعــازهــا 

يف  ال  ف�سَّ وديكارت  كانط  �أن  مثال  ونــرى  �إن�ساين.  ومكت�سب  كحق 

�لقرن  يف  �حلرية  فاأ�سبحت  و�لإن�سان؛  �لطبيعة  بني  �ملرحلة  تلك 

�لقر�ر  وتتمثل يف: حرية  �ل�سمري  تعرب عن حرية  ع�سر  �خلام�ض 

�ملــثــالــيــة ملفهوم  �لــنــظــرة  �لإر�دة وحــريــة �لخــتــيــار. وهـــذه  وحــريــة 

�حلرية تغريت كثري�ً يف �لقرن �لع�سرين لتكون نظرة �أكرث و�قعية 

فقط  �لوقت  يحتاج  فالأمر  بالغريب؛  لي�ض  هذ�  ولعل  و�سمولية. 

منتلك  حــقــاً  فهل  عليها؛  �حلــكــم  ثــم  ومــن  تطبيقها  �خــتــبــار  ليتم 

حماطون  فنحن  ل؛  و�قــعــيــا،  وغــريهــا؟  و�لإر�دة  �لخــتــيــار  حــريــة 

حلريتنا  ممار�ستنا  حتدد  �لتي  و�لثو�بت  �حلتميات  من  مبجموعة 

�سئنا ذلك �أم �أبينا؛ فاحلرية �ملطلقة لي�ست �سوى »وهم« كما يقول 

هذ�  على  �أكد  �لذي  نيت�سه  وعقبه  �سبينوز�،  �لهولندي  �لفيل�سوف 

ك�سفت  مفيدة  زلــة  �أو  �أكــذوبــة  جمــرد  �لإر�دة  حرية  و�عترب  �لوهم 

عيوباً كثرية ملفهوم �حلرية �ملطلقة. ومن ذلك �لزمن وحتى �ليوم 

ل تز�ل �حلرية متثل مقاومة لهذه �ملحدد�ت �حلتمية.

ثالثا: احلرية والعدالة معًا

ـــد �لــكــاتــب تــــالزم هــذيــن �ملــفــهــومــني كــمــا يــتــ�ــســح يف �سابق  ــوؤكِّ ُيـ

لــه ح�سور حتى مت ربطهما  يكن  �لــتــالزم مل  هــذ�  �أن  �ملــقــال، غــري 

مرتبطا  كــان  �لليرب�يل  فالتطور  تطورها.  ومــر�حــل  بالليرب�لية 

مبــفــهــوم �حلـــريـــة ولــكــن لــيــ�ــض �حلـــريـــة �لـــفـــرديـــة، و�إمنــــا �حلــريــة 

�ملوؤ�س�سية �لتي ترتبط بالدول و�أنظمتها. وهي ت�سمل ثالث حريات 

�ل�سيا�سية.  و�حلــريــة  �ل�سوق،  وحرية  �لقت�ساد،  حرية  �أ�سا�سية: 

-كما  �لتي  �ل�سلطة  على  �لفرد  تقدم  �لليرب�لية  فــاإنَّ  �ملقابل،  ويف 

يقول �لكاتب- لديها ميل تلقائي �إىل �حلد من �حلريات. و�نت�سار 

�نتخاب  حق  له  �لأول؛  �ل�سلطات  حمدد  يجعله  للفرد  �لليرب�لية 

�لكاتب  ويــرى  �ل�سلطة.  يف  ممثليه  ير�قب  من  وكذلك  يثله  من 

�أن �لــلــيــرب�لــيــة تــطــورت هــي �أيــ�ــســاً لــتــرتك �عــتــد�لــهــا ومــو�زنــتــهــا 

�أخــرى  ــارة  وتـ �ملــتــطــرفــة«  »�لــلــيــرب�لــيــة  يــقــول عنه  مــا  �إىل  لتتحول 

»�لليرب�لية �ملتوح�سة«، ويف كالهما يرى �أنها ت�سمح للقوي بالتهام 

�سماها  �ملتطرفة كما  �لليرب�لية  باأن  �لتنويه  �ل�سعيف. وهنا يجب 

وردت  �أنها  رغم  �ل�سلبية،  من  �سيئاً  �مل�سطلح  على  �أ�سبغت  �لكاتب 

 An extreme( �أوكــ�ــســفــورد:  قامو�ض  يف  �لأجنبي  تعريفها  يف 

 laissez-faire political philosophy advocating
 only minimal state intervention in the lives
بكلمة   )extreme( كلمة  ترجم  �لكاتب  ولعل   ،)of citizens
�لتعريفات  مــن  بــغــريه  �لتعريف  هــذ�  مبقارنة  ولــكــن  »مــتــطــرفــة«، 

من  �لأق�سى  �حلــد  �لفرد  منح  هي   )extreme( معنى  �أن  جند 

�لأفر�د. وكذلك يف قوله  �لدولة يف حياة  �ل�سلطة وتهمي�ض تدخل 

لليرب�لية  �لعملي  �لتطبيق  بها  و�سف  �لتي  �ملتوح�سة«  »�لليرب�لية 

بريطانيا  يف  تات�سر  مــارجــريــت  مرحلة  �سهدتها  و�لــتــي  �ملتطرفة 

لتو�سيح  قلياًل  هنا  �لوقوف  �ملهم  من  �أمريكا.  يف  ريجان  ورونالد 

حتى  �أو  متطرفة  �أو  �سريرة  بطبعها  لي�ست  �لليرب�لية  �ملفاهيم  �أنَّ 

�لدولة  باأو�ساع  ومرهون  مرتبط  �لعملي  تطبيقها  ولكن  وح�سية، 

ذكرها  �لتي  تات�سر  فمارجريت  �سوؤونها؛  على  و�لقائمني  وحالتها 

�حلــزب  مــن  تكن  مل  �ملتوح�سة  �لليرب�لية  �ساحبة  بــاأنــهــا  �لــكــاتــب 

نظام  ليرب�لية  �أن  �إل  �ملــحــافــظــني!  مــن  ــا  و�إمنـ �أ�ــســا�ــســا،  �لــلــيــرب�يل 

�لتي  كذلك  وهــي  لل�سلطة،  �لو�سول  لها  �أتاحت  �لتي  هي  �لدولة 

 )Tatcherism( أتاحت لها �تخاذ قر�ر�ت قا�سية �سميت يف وقتها�

ولل�سعب  لل�سوق  �ملجال  �إف�ساح  يف  لها  ممار�ستها  وكانت  لها.  ن�سبة 

�إنَّ وظيفة �حلكومة هي يف �لبتعاد قدر  دون تدخل �حلكومة، »بل 

�لإمكان عن طريقهم«.

تتفق  �لــتــي  رولـــز،  �ملــفــكــر  �آر�ء  �لــكــاتــب  ي�ستعر�ض  �خلــتــام،  ويف 

�لـــنـــا�ـــض بحتمية  بــقــبــول  ــك  ــ �لـــعـــد�لـــة وذلـ ــة ومـــبـــد�أ  ــريـ فــيــهــا �حلـ

و�أن  ملنفعة،  �أد�ة  �لفروقات  هذه  تكون  �أن  �سرط  بينهم،  �لفروقات 

حتد  �لنظرية  هــذه  �أن  �لكاتب  ويــرى  للجميع.  �لفر�ض  تت�ساوى 

�لكاتب  ره  ُيــكــرِّ �لــذي  �لتوح�ض  �أنَّ  غري  �ملتوح�سة.  �لليرب�لية  من 

تكن  ومل  عليه،  و�لقائمني  �لر�أ�سمايل  �ل�سوق  �سلطة  توح�ض  كان 

كغريها  تاأثرها  يدركون  فهم  �تهام؛  حمل  �لغرب  لدى  �لليرب�لية 

يعني  ل  ب�سببهما  وتــرديــهــا  �ملــ�ــســالــح.  ولــغــة  �لــر�أ�ــســمــالــيــة  بــقــوة 

ب�سرية  فكرة  �سوى  �لليرب�لية  لي�ست  �لنهاية  ففي  �أبد�ً؛  �سيطنتها 

وحتقق  �حلرية  لت�سون  �لزمن  مع  و�ستتطور  �لزمن  مع  تطورت 

�لعد�لة.

بَْي العدالـــــة واحلـــــريَّة

7 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م 

فاطمة بنت نا�شر

يف مقاله �ملن�سور مبجلة �لت�سامح، و�لذي حمل عنو�ن »�لعد�لة و�حلرية: تعار�ض �أم تكامل؟«، يتتبَّع �لباحث و�لأكاديي �ملغربي حُممد �سبيال هذين �ملفهومني من 

حيث �لن�ساأة و�لتطور، و�أين و�سلت بهما �حلال �ليوم. ولعلنا جند تاريخاً حافاًل بذكرهما يف فروع �لفل�سفة وتاريخها، خا�سة ذلك �ملتعلق باجلانب �ل�سيا�سي؛ حيث 

نرى تد�خاًل كبري�ً بينهما. �إل �أنَّ هذه �لإرث �لفكري قلما جنده جامعاً لهذ� �لتد�خل �أو مف�سر�ً لرت�بطية هذه �لعالقة؛ فالعد�لة يف �لغالب متثلها �ملوؤ�س�سة وتتبع 

�ل�سق �ل�سيا�سي. �أما �حلرية، فغالبا ما تن�سب لالإن�سان �سو�ء كفرد �أو جماعة. وكالهما يتطور وتتطور مفاهميه مبرور �لزمن؛ فقد جند �ليوم �أن قانون حمور�بي 

�لذي كان ي�سرب به �ملثل يف �لعد�لة هو قانون همجي يتعار�ض مع حقوق �لإن�سان، ولكنه كان ول يز�ل ي�سكل نقطه فارقة يف وقته ويف تاريخ تطور مفهوم �لعد�لة. 
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مرجعيــــات املجتهـــــد املعا�ســــر

�لوحي  ماهية  مــن  جـــزء�  �للغة  لــكــون  وذلـــك 

�لكرمي ول ُيكن ملُجتهد �أن ُيعطي �أبعاًد� ُمعينة 

�ملــرجــعــيــة؛  بــهــذه  �إحــاطــتــه  بــعــد  �إل  مــا  لق�سية 

�لألفاظ  �لدللت وقو�عد  لكونها تعطي قانون 

ومــعــانــيــهــا و�لــقــو�لــب وحمــتــويــاتــهــا. و�لــثــالــثــة، 

�لرتبوية  �حلــالــة  ومعناها  �لتزكوية  �ملرجعية 

لــلــمــجــتــهــد ومــــــدى حتــلــيــه بـــ�ـــســـفـــات �لــتــقــوى 

و�لـــ�ـــســـالح و�ملــ�ــســد�قــيــة و�لأمــــانــــة و�لأخـــــالق 

�حلفاظ  يف  تكمن  �ملجتهد  فم�سد�قية  �ملهنية. 

م�سد�قية  يف  وتتمثل  �لإن�سانية  �حلــقــوق  على 

ــبــاعــه ملنهج  �تِّ �أعــمــالــه و�أقـــو�لـــه وتــ�ــســرفــاتــه ويف 

عن  و�بــتــعــاده  و�ل�سفافية  و�لأمــانــة  �ملو�سوعية 

ــطــرف  ــة و�أ�ــســالــيــب �ملُــجــامــالت و�لــتَّ ــيــ �لزدو�جــ

دد؛ بل  ــذرع و�لــــرتَّ �لــتَّــخــوف و�لــتَّ وتــركــه لعقلية 

وينت�سر  �لــبــاطــل  ويــزهــق  �حلــق  يــحــق  �أن  عليه 

لــلــمــظــلــومــني ويــ�ــســد �ملــعــتــدي وعــلــى هــــذ� كله 

وفــقــهــه،  و�جــتــهــاد�تــه  �أفـــكـــاره  م�ستوطنة  يــبــنــي 

�لقول  وعلى مقولة �حلق و�لعدل و�لإح�سان يف 

و�لعمل. 

�لذي  �لــو�قــع  بها  فــرُي�د  �ملُجتهد  و�قعية  �أمــا 

�حلياة  جمــالت  جميع  يف  �ملُجتهد  هــذ�  يعي�سه 

�جتماعية.  �أو  �سيا�سية  �أو  �قت�سادية  كانت  �سو�ء 

�ملجتهد  ُمنجز�ت  َمعرفة  به  ُيــر�د  �لو�قع  وهــذ� 

وغريها.  ونظمه  وفنونه  وعلومه  و�كت�سافاته 

�لـــو�قـــع ل  ــدور يف جمـــال  تــ �لــتــي  �إنَّ �لأحــــــد�ث 

ُيــكــن �إهــمــالــهــا مــن قــبــل �ملــجــتــهــد �ــســو�ء كانت 

ـــه فيما  �أم ل؛ لأنَّ لــهــا عــالقــة بــحــقــوق �لإنــ�ــســان 

ومت�سابكة.  ُمرت�بطة  �لأحــد�ث  كل  �ستكون  بعد 

�ملجتهد  بــني  يــكــون  �لـــذي  �لتعاي�ض  هــذ�  وعــلــى 

و�آر�ءه  تــ�ــســور�تــه  يــطــلــق  �أن  يــكــن  و�لأحــــــد�ث 

�أفكاره. وبهذ�  بحيث تكون �جلودة و�لأ�سالة يف 

�أن  �ساأنها  من  �لتي  �ل�سائكة  �لأفــكــار  عن  يبتعد 

�لإن�سانية. ويف هذ�  وتبتعد عن �حلقوق  تتخلى 

�أ�سا�ض و�سروري  �أن ي�سبط ما هو  �ل�سدد عليه 

�أو طــائــفــة من  ـــا�ـــض  �لـــنَّ يف حــقــوق جــمــاعــة مـــن 

يفتقر  حــاجــي  حــق  هــو  مــا  ي�سبط  و�أن  ــدول  �لــ

�لــتــاأكــيــد و�أن يــ�ــســبــط مـــا هو  �إلـــيـــه عــلــى وجــــه 

حت�سيني وكمايل وُيتمم �حلق �ل�سروري و�حلق 

ــم.  �لأوىل و�لأهــ يــقــدم  �أن  �أيــ�ــســاً  ولـــه  �حلــاجــي 

باأحو�ل  يعلم  �أن  ا  �أي�سً �لــو�قــع  تف�سيالت  ومــن 

�لإن�سان ومظاهرها وجتلياتها وجمالت  حقوق 

�إخــفــاقــهــا ومــ�ــســاحــات �زدهـــارهـــا حــتــى يــتــم ر�سم 

حملياً  �ملعا�سرة  لالإن�سانية  �حلقوقية  �خلارطة 

و�لهياكل  �ملوؤ�س�سات  �إنَّ معرفة  ودولًيا.  و�إقليمًيا 

و�لأهــلــيــة  و�لــقــانــونــيــة  �حلــقــوقــيــة  و�لتنظيمات 

�لـــتـــي لـــهـــا �ـــســـالت حُمـــــــددة بـــــاإقـــــر�ر �حلـــقـــوق 

�إحدى  من  هي  و�حرت�مها  وتفعيلها  �لإن�سانية 

�ملُعا�سر. للُمجتهد  �لو�قعية  تف�سيالت 

�لـــديـــن �خلـــادمـــي على  نـــور  �أطــلــعــنــا  �أن  بــعــد 

مرجعية �ملُجتهد �ملعا�سر وو�قعيته ُيطلعنا على 

�ملرجعية  �ملجتهد  ُيطبق  كيف  وهــو  �آخــر  جانب 

ــذ� مــا يطلق  و�لــو�قــعــيــة عــلــى �أر�ــــض �لــو�قــع وهـ

عليه منهجية �ملجتهد �ملعا�سر. حيث يجب على 

�ملجتهد �ملُعا�سر تنزيل �ملرجعية على �لو�قع من 

و�ل�سيغ  و�لبد�ئل  و�حلــلــول  �ملــو�قــف  ر�سم  �أجــل 

�لعملية �لتي ُتر�سخ �حلقوق �لإن�سانية وتفعيلها 

خدو�ض  �أو  �سو�ئب  �أّي  عنها  ومتنع  وتطويرها 

ــد تــ�ــســو�ــض عــلــيــهــا. تــبــنــى مــنــهــجــيــة �ملــجــتــهــد  قـ

�لتن�سيق  ركيزة   : �لأوىل  ركيزتني  على  �ملعا�سر 

كالتن�سيق  �لــ�ــســرعــيــة  �ملــرجــعــيــة  ــفـــرد�ت  مـ بـــني 

و�لأ�سل  و�ملن�سوخ  و�لنا�سخ  و�خلا�ض  �لعام  بني 

و�لــفــرع و�لــقــو�عــد و�ل�ــســتــثــنــاء�ت. وطــريــق هذ� 

ــاع و�ل�ـــســـتـــقـــر�ء ومــالءمــة  ــمــ هـــو �لــنــ�ــض و�لإجــ

�لأخرى  �لركيزة  �أما  �لعقل.  و��ستقامة  �لفطرة 

�لإنــ�ــســاين  �لــو�قــع  مــفــرد�ت  بــني  �لتن�سيق  فــهــي 

و�حلــيــاتــي كــالــتــنــ�ــســيــق بـــني �لــعــلــوم �لإنــ�ــســانــيــة 

و�لوقائع و�حلكايات وبني �لنظر�ت �لقت�سادية 

�لدينية  و�لثو�بت  و�لديقر�طية  �ملــال  و�أزمــات 

و�لطريق  و�لــهــويــات.  و�خل�سو�سيات  و�لــعــوملــة 

�لــتــنــ�ــســيــق هـــو �لإحـــ�ـــســـاء  �إىل هــــذ�  لـــلـــو�ـــســـول 

و�خلــرب�ت  و�لتجارب  و�ل�ستطالع  و�ل�ستبيان 

وغريها.

بــاأمــر  لي�ض  �لــو�قــع  �إىل  �ملــرجــعــيــة  تــنــزيــل  �إنَّ 

عدة  ي�سلك  �أن  �ملجتهد  على  يجب  حيث  �سهل؛ 

م�سالك من �ساأنها �أن تاأخذه �إىل عامل  �لو�سوح 

و�لتَّخريج  �لقيا�ض  م�سلك  ومنها  و�ل�ستبيان 

�أحمد  و�لتَّنقيح و�لتحقيق �لذي متيز به �لإمام 

�ل�ساملي.  �لدين  نــور  �جلليل  و�ل�سيخ  حنبل  بن 

ـــا مــ�ــســلــك �ل�ــســتــقــر�ء لــتــقــريــر �لــكــلــيــات  ــسً و�أيـــ�ـ

ومــ�ــســلــك ربــــط �جلـــزئـــيـــات ومــ�ــســلــك �لــتــحــريــر 

و�لــتــحــقــيــق و�لـــتـــوثـــيـــق وغـــريهـــا �لـــعـــديـــد مــن 

�مل�سالك. يقول �هلل تعاىل يف �سورة �لتني )ولقد 

�لآيــة  ت�سري  تــقــومي(.  �أح�سن  يف  �لإن�سان  خلقنا 

هي  �لإن�سانية  �حلقوق  �حــرت�م  �أنَّ  �إىل  �لكرية 

يف  �لإنــ�ــســاين  �خلــلــق  �إبــقــاء  �إىل  �ملثلى  �لطريقة 

هذه  هتك  ويكون  تقومي،  و�أف�سل  حالة  �أح�سن 

�ملذكور  �لتقويي  لالإح�سان  خُمالفة  �حلــقــوق 

�إحدى  �لــود�ع هي من  يف �لآية �لكرية. خطبة 

�لأقــــو�ل �لــنــبــويــة �لــتــي تخ�ض حــقــوق �لإنــ�ــســان 

�ملــ�ــســاو�ة  تــقــريــر  �إىل  �لــر�ــســول فيها  و�لــتــي دعـــا 

�آدم  من  �لنَّا�ض  جميع  و�أن  �لإن�سانية  و�لكر�مة 

حمرتمة  �لنَّا�ض  حقوق  و�أنَّ  تــر�ب  من  �آدم  و�أن 

بــن �خلــطــاب ر�ــســو�ن �هلل  ومرعية. وقــول عمر 

عــلــيــه )مــتــى ��ــســتــعــبــدمت �لــنــا�ــض وقـــد ولــدتــهــم 

�أمهاتهم �أحر�ر�( �أي باأّي م�سوغ �أو مربر ُي�ستعبد 

ــهــم ولـــدو� �أحــــر�ر� مبوجب  �لــنــا�ــض؟ ومــعــلــوم �أّن

�ملــرجــعــيــة �جلــزئــيــة يعتمد  �إّن  �خلــلــق و�حلــيــاة. 

�ملعرفة  �أهل  من  وغريه  �ملُعا�سر  �ملجتهد  عليها 

و�لــعــمــل يف جمــال �حلــيــاة �لإ�ــســالمــيــة ويكنها 

يف  و�سيا�سته  �لــديــن  بــــر�أي  �ملــجــتــهــد  ت�سعف  �أن 

ومر�جعة  وتر�سيخها  �لإن�سانية  �حلقوق  تقرير 

من  عــلــيــهــا  ُيــعــر�ــض  مــا  ومــالحــظــة  تطبيقاتها 

�ملرجعية  هـــذه  �أنَّ  بــيــد  ــات.  و�خـــرت�قـ مــ�ــســكــالت 

�جلــزئــيــة ل تــكــفــي وحـــدهـــا كـــي تــوؤ�ــســ�ــض لعمل 

�إىل  حتتاج  وقد  وموثق،  ُمنظم  �إن�ساين  حقوقي 

ــذ� �لعمل  ــر مــعــريف �ــســرعــي يــفــ�ــســل هـ �إطــــار �آخــ

ــو�ره  ــ �حلــقــوقــي ويــ�ــســبــط �أحـــو�لـــه ويــر�ــســد �أطـ

�ملكمل  وهذ�  نق�سانه  ويكمل  هفو�ته  وي�ستدرك 

�لكلية. هو �ملرجعية 

�ملفهوم  ببيان  يعنى  و�لــذي  �لكلية  �ملرجعية 

و�لــذي  تــعــاىل  �هلل  ل�سرع  �لكامل  و�لــبــنــاء  �لــعــام 

يـــتـــقـــرر مبـــوجـــبـــه روؤيـــــــة مــتــكــامــلــة ومــنــهــجــيــة 

ــقــة ومـــنـــظـــومـــة تـــرتـــبـــط فـــيـــهـــا جــمــيــع  مــتــنــا�ــس

مــكــونــاتــهــا وتـــتـــكـــامـــل فــيــهــا جــمــيــع �لــعــنــا�ــســر 

�ملرجعية  بهذه  و�ملُتغري�ت.  و�لثو�بت  و�لو�سائل 

جميع  يــطــلــق  �أن  �ملــعــا�ــســر  �ملــجــتــهــد  يــ�ــســتــطــيــع 

�لأحكام يف �إطار حقوق �لإن�سان و�إبد�ء �ملالحظة 

و�ل�ــســتــثــنــاء و�لعـــرت��ـــض عــلــى بــعــ�ــض �ــســورهــا 

بــاإعــمــال  �إل  يــتــاأتــى  كــلــه ل  هـــذ�  �إنَّ  و�أحـــو�لـــهـــا. 

�جلزئية  باملرجعية  �ملـُـعــ�ــســدة  �لكلية  �ملرجعية 

�ل�سرعي  �لأ�ــســويل  مــبــد�أ  نقرر  يجعلنا  مــا  وهــو 

و�لو�سائل  بالكليات  �جلــزئــيــات  بــربــط  �ملــعــروف 

باملقا�سد و�ملعقول باملنقول وغري ذلك مما تقرر 

معه  يــدرج  و�لــذي  و�لتوثيق  �لتحقيق  �أهــل  عند 

مــر�د  وحت�سيل  �ل�سو�ب  و�إدر�ك  �حلــق  حتقيق 

ومق�سوده.  �ل�سارع 
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اأحمد املكتومي

يف هذه �لفرتة من �لزمن �لَغام�ض يحتل �ملُجتهد �ملُعا�سر مرتبة �لتَّقدي�ض و�لتَّبجيل بغ�ض �لنظر عن مرجعية هذ� �ملجتهد ما �إذ� كانت تن�سفه �أم ل. نور �لدين 

�خلادمي يو�سح لنا يف مقالة مبجلة �لت�سامح )�ملُجتهد �ملعا�سر وحقوق �لإن�سان( مرجعية �ملجتهد �ملعا�سر و�لتي ُير�د بها �مل�سادر �ملعرفية �لإ�سالمية �لتي ينبغي 

عليه �لرجوع �إليها و�لنطالق منها يف ُمعاجلة حقوق �لإن�سان وتفعيل م�سالكها و�آلياتها. يف حقيقة �لأمر، �أنَّ �ملرجعية تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام: �لأوىل وهي �ملرجعية 

�ل�سرعية �ملُت�سلة بالوحي �لكرمي )�لكتاب و�ل�سنة( وما يبنى عليها من قو�عد ومقا�سد و�سو�بط ل�سمان حقوق �لإن�سان فكان خري دليل على هذ� مولنا جالل �لدين 

�لرومي �لذي يرى �لإن�سان روًحا من �هلل يجب �ملحافظة عليها و�إعطاوؤها �حلرية يف �جلانبني �لروحي و�ملادي. �لثانية، �ملرجعية �للغوية و�لتي تت�سل باللغة �لعربية 

وقو�عدها و�أ�ساليبها وحقائقها ومعهود �لعرب يف �لتَّخاطب.
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النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ�سالمي

تناولت  حا�سمة  حمــاولت  ثالث  �إىل  �لإ�سارة  �بتد�ًء  بنا  حــريٌّ 

هذه �لق�سية؛ هي:

�لإ�سالم«  يف  »�لإن�سان  بكتاب  �سريعتي  علي  �لدكتور  رد  �أوًل: 

ــزت �لإنــ�ــســان  �أنــهــا مــيَّ �لــتــي تــرى  على مــوقــف �حلــ�ــســارة �لغربية 

�لتي  �ل�سابقة  و�حلــ�ــســار�ت  �لأديـــان  جميع  عن  مغايرة  بطريقة 

��ستحقرته وجعلته قربانا لالآلهة، وعاجز� عن �لتعبري �أمام �هلل، 

باأنه ل يجوز  �سريعتي  ويرد  �ل�سخ�سية.  �لإر�دة، حمطم  م�سلوب 

وتعميمه  لالإن�سان  ظلم  من  �ل�سابقة  �لديانات  يف  جاء  ما  �عتبار 

�أ�سا�ساً  �لإن�سان  كون  من  منطلق  �لإ�سالم  �أن  و�أكد  �لإٍ�سالم،  على 

�لإن�سان  ب�سلبية  �لقبول  يعني  ل  بالإ�سالم  �لإيان  و�أن  حلركته، 

وعدم جدو�ه كبع�ض �لديانات �ل�سابقة.

�لإن�سانية  »�لنزعة  حــول  جعيط  ه�سام  �لدكتور  مقال  ثانياً: 

�لروؤية  مع  تطابقه  �إىل  ويذهب جعيط  �لإ�سالم«،  و�لعقالنية يف 

�لأوروبية و�لتطور �لتاريخي للنزعة �لإن�سانية يف �لفكر �لأوروبي 

�حلديث، ولكنه ُيوؤمن يف �لوقت ذ�ته بوجود �لنزعة �لإن�سانية يف 

�لإن�سان  مبكانة  �أي�ساً  ُيوؤمن  كما  و�لإ�ــســالم.  �لثالث  �لعامل  دول 

ل من �هلل -عزَّ وجل- فالإن�سان له مكانة مركزية  يف �لقر�آن �ملنزَّ

مــن �لــقــر�آن، وهــو �لـــذي �خــتــاره �هلل يف �أر�ــســه، وبــذلــك فاخلطاأ 

�أن  �عترب  �لــذي  غروبناوم  فان  �لفرن�سي  للم�ست�سرق  �خلطاأ  كل 

�لإ�سالم ومنذ بد�يته �أظهر قليال من �لعتبار لالإن�سان !

ثالثاً: �ساحب �ملحاولت �لأعمق و�لأقوى و�لأ�سبق يف �لرتكيز 

�لدكتور  و�لإ�ــســالمــي  �لــعــربــي  �لفكر  يف  �لإن�سانية  �لــنــزعــة  على 

ــون. كــتــب كــتــابــني؛ �لأول كــر�ــســالــة دكـــتـــور�ه بــعــنــو�ن  ــ حمــمــد �أركـ

»نزعة �لأن�سنة يف �لفكر �لعربي.. جيل م�سكويه و�لتوحيدي«، ثم 

�سدر له بعد ذلك كتاب �آخر بعنو�ن »معارك من �أجل �لأن�سنة يف 

�لتغيري  �لكتابني تت�سح مالمح  �لإ�سالمية«. يف هذين  �ل�سياقات 

يف نظرة �أركون للنزعة �لإن�سانية كالتايل:

با�ستك�ساف  حمكومة  �أركــون  عقلية  كانت  �لأول  �لكتاب  يف   -1

فرتة ظهور �لنزعة �لإن�سانية و�لتبجيل فيها، ويف �لكتاب �لثاين 

كانت �أفكاره مد�فعة عن �لإن�سانية يف �ل�سياقات �لإ�سالمية.

2- يف �لكتاب �لأول كان �هتمام �أركون بالتعريف بالأن�سنة، ويف 

�لكتاب �لثاين �ن�سغل بقيا�ض �أين و�سلت فكرة �لأن�سنة!

ومناظر�ت  �لتاريخ  يف  باحثا  �أركـــون  كــان  �لأول  �لكتاب  يف   -3

و�ل�سياقات  باحلا�سر  �أ�سبح مهتماً  �لثاين  �لكتاب  �لفال�سفة، ويف 

�ملعا�سرة. �لإ�سالمية 

4- يف �لكتاب �لأول كان �أركون حمكوماً بالبحث �لأكاديي كون 

�ل�سوربون،  دكتور�ه يف جامعة عريقة وهي جامعة  ر�سالة  �لكتاب 

ويف �لكتاب �لثاين حترر من �لقيود �لأكاديية فقد �أ�سبح �أ�ستاذ�ً 

ذ� مكانة مرموقة بدًل من كونه طالب دكتور�ه.

�إن�سانية  نــزعــة  وجــود  على  ــون  �أركـ بــرهــن  �لأول  �لكتاب  يف   -5

�لكتاب  ويف  �لأوروبـــي،  �لفكر  يف  �لنزعة  لتلك  م�سابهة  �إ�سالمية 

�لثاين لفت �لنظر �إىل وجود عدة �أنو�ع من �لنزعات �لإن�سانية.

ــون يــقــوم على �أمــريــن مهمني؛  ولــذلــك؛ جــوهــر �أطــروحــة �أركـ

هما:

�إنــ�ــســانــيــة عربية  نــزعــة  وجـــود  عــلــى  بــرهــنــتــه  �لأول:  ــر  �لأمــ  -

بعد  �ملــيــالدي  �لهجري/�لعا�سر  �لــر�بــع  �لــقــرن  خــالل  �إ�سالمية 

�لقدية. �لإغريقي وفل�سفته  بالفكر  �مل�سلمني  ت�سبع 

-  �لأمر �لثاين: حتليل كيف �ندثرت تلك �لنزعة بعد جميء 

�مليالدي،  ع�سر  �لهجري/�حلادي  �خلام�ض  �لقرن  يف  �ل�سالجقة 

�مل�سلمني  عــنــد  �لــ�ــســمــور  ذلــك  �أ�ــســبــاب  تو�سيح  �ملــفــكــر يف  ومــهــمــة 

وتنامي �لنزعات �لإن�سانية يف �لفكر �لأوروبي منذ ع�سر �لنه�سة 

�حلديث.

م نف�سه مفكر�ً ذ� �ساأن خا�ض بق�سية �لنزعة  �أر�د �أركون �أن يقدِّ

هذه  يف  �خلا�ض  م�سطلحه  �بتكار  �إىل  دفعه  ما  وهــو  �لإن�سانية، 

�لفكر  عــهــد  لإحــيــاء  وذلـــك  »�لأنــ�ــســنــة«؛  م�سطلح  وهــو  �لق�سية 

باب  وفتح  �لإن�سانية  �لنزعة  بق�سية  �ملرتبط  و�لإ�سالمي  �لعربي 

�ملناق�سة حول هذ� �ملو�سوع.

جديد  م�سطلح  �أو  لفظ  م�سكلة  �أمام  هنا  ل�سنا  �أننا  و�حلقيقة 

د�خل  �لإن�سانية  �لنزعة  لتوليد  حتد  �أمــام  و�إمنــا  �بتكاره،  يجب 

ربط  �أركـــون  �أن  كما  �جتماعيًّا.  وممار�ستها  �لفكرية  منظومتنا 

ف�سره  ما  وهو  �لعقالنية،  و�لفل�سفة  �لإن�سانية  �لنزعة  بني  د�ئماً 

خالل  و�لإ�ــســالمــي  �لعربي  �لفكر  يف  �لإن�سانية  �لنزعة  بــازدهــار 

�لإغريقية،  �لفل�سفة  من  �لت�سبع  ب�سبب  �لهجري  �لر�بع  �لقرن 

ب�سبب  �لهجري  �خلام�ض  �لــقــرن  بعد  �لنزعة  هــذه  و��سمحالل 

تر�جع �لف�سلفة من �لفكر �لإ�سالمي وموت �لرت�ث �لعقلي.

ق�سية  يف  ون�سو�ساً  كتباً  م  قــدَّ من  �أعمق  هو  �أركـــون  �أنَّ  ورغــم 

�لنزعة �لإن�سانية، وكان �أكرثهم ن�ساًل؛ �إل �أنه و�جه بع�ض �لنقد 

كالتايل:

�أ- نزعة �أركون كانت حمكومة بالنزعة �لغربية لالأن�سنة و�لتي 

قــامــت ب�سبب هــجــوم �لــنــا�ــض عــلــى �لــالهــوت و�إ�ــســقــاطــه و�إحـــالل 

�لإن�سان بدًل منه ليمار�ض كافة حقوقه وحريته، ولذلك �لنزعة 

�لإن�سانية يف �ل�سياق �لغربي خمتلفة متاماً عن ظروف �لنزعة يف 

�لفكر �لإ�سالمي بد�يات �لقرن �لر�بع �لهجري.

�لأوروبيني جاءت ردة فعل عنيفة للغاية �سد  �لنزعة عند  ب- 

�لنا�ض مكان �لالهوت، وهو ما  باإحالل  �لالهوت و�لدين؛ وذلك 

قام على �أ�سا�سه ع�سر �لنه�سة منذ �لقرن �ل�ساد�ض ع�سر �مليالدي 

فاأ�سبح  �لكني�سة،  �سد  �مل�ستميت  و�لــعــد�ء  نهائياً  �لــديــن  بف�سل 

�لقرن  يف  �ملــدويــة  �سرخته  نيت�سه  و�ــســرخ  �لــديــن،  مــكــان  �لعقل 

نزعة  مع  �لتعامل  يجب  لذلك؛  �لإلــه«.  مات  »لقد  ع�سر  �لتا�سع 

�لدين،  وبــني  بينها  �لــعــد�ء  ب�سبب  �حلــذر  من  ب�سيء  �لأوروبــيــني 

وينبغي �لتعاطي بطريقة نقدية لت�سفيتها من عد�وتها للدين.

ج- يــحــاول �أركـــون �إثــبــات �أنــه �سد �لإيــدولــوجــيــا و�أنـــه يقف يف 

للعلمنة يجعلها مبثابة  �أركون  �ملعريف، ولكن تبجيل  �ملوقف  �سف 

�لعلمنة  بــدون  لالأن�سنة  �لو�سول  يكن  فال  لالأن�سنة،  �لعقيدة 

وهذه هي �لأيدولوجيا بحذ�فريها!

د- قال �لدكتور حممد �إقبال يف كتابه »جتديد �لتفكري �لديني 

يف �لإ�سالم« �إنَّ �لفل�سفة �ليونانية �لقدية �أغ�ست عيون فال�سفة 

معارفه  مــن  و�ل�ستلهام  �لــقــر�آن  روح  عنهم  وحجبت  �مل�سلمني، 

�ل�سافية، وهذ� ما وقع فيه �أركون �أي�ساً برتك �لقر�آن و�لتم�سك 

�لعربي  �لفكر  على  �إ�سقاطه  وحماولة  با�ستماتة،  �لغربي  باملعنى 

ي�سلكه  مل  طــريــقــاً  ي�سلك  �أركـــون  جعل  �لنهج  هــذ�  و�لإ�ــســالمــي. 

علي  كالدكتور  ومعارفه  �لــقــر�آن  من  ��ستلهمو�  �لذين  �لآخـــرون 

�إن�سانية  نــزعــة  فيه  فــالــقــر�آن  جعيط،  ه�سام  و�لــدكــتــور  �سريعتي 

بكلمة  بــد�أ  كما  »�لإنــ�ــســان«،  با�سم  كاملة  �ــســورة  فهناك  و��سحة؛ 

�سورة  يف  »�لــنــا�ــض«  بكلمة  و�ختتم  �لعلم،  لطلب  ت�سجيعاً  ــر�أ«  »�قـ

�لنا�ض.

هـ- �أعطى �أركون �إيحاء�ت يف كتاباته �أنها �لوحيدة �لتي ت�ستحق 

�ملــجــال،  لــه يف هــذ�  �لــقــر�ءة  هــنــاك مــن ي�ستحق  �لـــقـــر�ءة، ولي�ض 

و�مل�ست�سرقني  �ملفكرين  بــاأ�ــســمــاء  حفلت  كتاباته  �أن  عــن  ناهيك 

عندما  �إل  و�لإ�سالمي  �لعربي  �لعامل  مفكري  من  وخلت  �لغرب، 

يذكرهم يف مو�سع �لنقد و�لتقليل من جهدهم.

للبحث  ورحــب  وو��ــســع  لنا  مفتوح  �ملــجــال  �أنَّ  هنا  و�خلــال�ــســة 

ــالع و�لــكــتــابــة عــن �لــنــزعــة �لإنــ�ــســانــيــة يف �ملــنــظــور �لعربي  و�لطــ

و�لإ�سالمي.

9 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م 

اأمين البيماين

د �لدكتور حممد �أركون �أنَّ هذ� �لنق�ض ل  تكت�سُب در��سة �لنزعة �لإن�سانية يف �لفكر �لعربي و�لإ�سالمي �أهمية بالغة ب�سبب حمدودية ما مت كتابته عنها، ويوؤكِّ

�ه �إىل �لكتب �لعلمية و�ل�ست�سر�قية. وهذ� ما �سنناق�سه يف مقال زكي �مليالد �ملعنون »�لفكر  يقت�سر على كتب �لرت�ث و�لفكر �لعربي و�لإ�سالمي، و�إمنا يتعدَّ

�لإ�سالمي و�لنزعة �لإن�سانية«، و�ملن�سور يف جملة »�لت�سامح«.

albimani92@hotmail.com



�لقانون(  )ُحــكــم  مفهوم  بو�سعيب  يــقــارب  مقاله  م�ستهل  يف 

ول  ن�سبًيا،  �لقدية  �ملبادئ  من  �لقانون  حكم  مبد�أ  �أنَّ  ليو�سح 

لأنَّ  �ل�سرفة  �لغربية  �حل�سارة  مبتكر�ت  �أحد  بعِده  �لغلو  يحق 

مو��سفاته ت�سمح بظهوره يف كل جمتمع تو�ق للحرية و�لعد�لة 

�لجــتــمــاعــيــة. هـــذ� مــن حــيــث �ملُــمــار�ــســة غــري �ملــنــظــمــة �إن �سح 

�لقانون  حكم  فلمبد�أ  و�لتنظري،  �لتنظيم  �إطــار  يف  �أمــا  �لــقــول، 

�لقانون.  �سيادة  ومبد�أ  �ملقيدة،  �حلكومة  مبد�أ  منها  مــر�دفــات 

يف  �أهمية  من  للمفهوم  ما  بقدر  �مل�سطلح  تنوع  كثرًي�  يهم  ول 

جــعــل �لــقــانــون فــوق �جلــمــيــع، وهــو جــوهــر مــقــولــة )مــبــد�أ حكم 

لكونه  نظًر�  »مبد�أ مرن  بو�سعيب  �ملبد�أ بح�سب  �لقانون(. وهذ� 

يو�سي  ملا  وفًقا  �لعامة  �مل�سلحة  يخدم  �سليم  ديقر�طي  بعد  ذ� 

به �لقانون �لذي هو ذ�ته يف �لأخري نتاج �جتماعي نفعي«. 

�لعملية  يف  �لكربى  �لتحولت  حتدث  �لقانون  حكم  مبد�أ  يف 

ُمــتــعــددة،  �آر�ء  �إىل  ــد  ــ �لأوحـ ــر�أي  ــ �لـ ل  يــتــحــوَّ �لــ�ــســيــا�ــســيــة، حــيــث 

وفــق منظومة  �أقــطــاب تعمل  �إىل  ذ�تـــه  مــع  �ملـُـتــمــاهــي  و�لــقــطــب 

مت�ساو  ب�سكل  �لــقــانــون  وتطبق  و�حلــريــة  �لــعــدل  تــوفــر  �ساملة، 

��ستخد�مات  �لقانون  ��ستثناء، ومل�سطلح حكم  دون  على �جلميع 

�أدبيات  يف  ي�سيع  �ملثال،  �سبيل  على  �لــو�حــدة،  �لأمــة  �إطــار  خــارج 

رجـــال �لــقــانــون �لـــدويل �لــعــام مــ�ــســري� �إىل �ــســرورة �حـــرت�م ما 

و�أطر  معاهد�ت  من  �لدولية  و�ملنظمات  �لأمــن  جمل�ض  ي�سدره 

�آلــيــات  تر�سيخ  يف  بالغة  �أهــمــيــة  �لــقــانــون  حكم  وملــبــد�أ  قــانــونــيــة. 

�لقانونية  �ل�سرعية  مــبــد�أ  وفــر�ــض  �حلــديــثــة،  �لــديــوقــر�طــيــة 

)�لت�سريعية  �لثالثة  �ل�سلطة  �أقانيم  فيهم  مبن  �جلميع  على 

و�لتنفيذية و�لق�سائية( ومن يف حكمهم.

حكم  مــبــد�أ  حتقيب  ل�ستنكار  �أخـــرى  مــرة  �سعيب  بــو  ويــعــود 

بوجود  م�ستدًل  بعدها،  وما  �لفرن�سية  �لثورة  عهد  يف  �لقانون 

�إ�سار�ت يف �حل�سار�ت �لقدية توؤكد عك�ض هذ� �لجتاه. وُيدلل 

ــون يف دولــتــه  ــو�ح حــمــور�بــي وحمـــــاولت �أفـــالطـ ــاألـ ــك بـ عــلــى ذلـ

ولو  �ملبد�أ  هذ�  لرت�سيخ  �لإ�سالمي  �لنظام  وحماولة  �لفا�سلة، 

�لتحديد  على  و�ل�سنة  �لقر�آن  كن�ض  ب�سمانات  مدفوعاً  �سمنيا 

�لأفر�د  ت�سجيع  وكذلك  و�لو�جبات،  للحقوق  و�لدقيق  �لو��سح 

�سيثابون  كونهم  دينياً  بل  حقوقهم  على  باحل�سول  دنيويا  لي�ض 

على ذلك، بح�سب ر�أي بو�سعيب. لكن �لكاتب يرى �أن مبد�أ �آخر 

مبد�أ  وهو  �لهتمام  على  ي�ستحوذ  كان  �لقانون  حكم  مبد�أ  غري 

و�أطــره  �ل�سريعة  حكم  �سخر  من  هناك  �أن  بيد  �ل�سريعة،  حكم 

د�ستورية. باأطر 

لتاأ�سي�ض  �لفرن�سية  �لتجربة  بو�سعيب  لنا  يعر�ض  وحديثاً 

�ملــفــهــوم �حلـــديـــث ملـــبـــد�أ )حــكــم �لـــقـــانـــون(، حــيــث �ــســعــت �لــثــورة 

�لدين،  »هاج�ض«  عن  بعيد�ً  �ل�سيادة  مفهوم  ل�سقل  �لفرن�سية 

ــو مــا ��ــســطــلــح عــلــيــه �لــ�ــســيــادة �لــوطــنــيــة، حــيــث نــ�ــض عليها  وهـ

مت   1793 �لــتــايل  �لــد�ــســتــور  يف  لــكــن   ،1791 �لفرن�سي  �لــد�ــســتــور 

للتخل�ض  �سريحة  �إ�سارة  يف  �ل�سعبية«  »�ل�سيادة  م�سطلح  �إدر�ج 

ومــهــدت  ــــوي.  �لأبـ بــاإرثــهــا  يتعلق  مــا  وكـــل  �لكني�سة  هيمنة  مــن 

�لقانون(  )حكم  ملــبــد�أ  مــر�حــل-  -على  بو�سعيب  ر�أي  يف  �لــثــورة 

ومتثيل  �حلاكم،  �سيادة  بدل  �لدولة  �سيادة  مبادئ  بتبني  وذلك 

�إليها فح�سب، كذلك تبنت  �لتي ينتمي  �حلاكم للدولة ل للفئة 

�لإن�سان  وحقوق  �لعامة  �حُلريات  و�إقــر�ر  �ل�سلطات  ف�سل  مبد�أ 

وبعدها  �لنتخابي.  �لتمثيل  مبد�أ  طريق  عن  �حلكم  وممار�سة 

وهو  �ل�سعب،  بحاكمية  و�لقول  �ل�سلطات  ف�سل  فكرة  تبني  مّت 

فيها.  و�لتعديل  �لد�ساتري  مبر�جعة  �ملخولة  �لوحيدة  �جلهة 

مو  �سُّ مبد�أ  �إىل  قــادت  بو�سعيب-  نظر  يف   - �لتمهيد�ت  هــذه  كل 

ثم  عليه.  �لقفز  �أو  �لقانون  بتجاوز  �أحد  لأّي  و�أل حق  �لقانون، 

بعد ذلك جاء دور �لفال�سفة بقيادة �لأملاين فيخته، �لذي �أ�س�ض 

ريــادي  لــه دور  كــان  �لــقــانــون، وقــد  مــبــد�أ حكم  يتبنى  لفكر حــر 

�لأوروبية  �ل�سيا�سية  �لفل�سفة  يف  �لقانون  حكم  ملفهوم  بتاأ�سيله 

من  �ملفهوم  هــذ�  نقل  يف  �لأكــرب  �لف�سل  �ساحب  وهــو  �حلديثة، 

�لقارية و�لإقليمية �إىل �لعاملية.

ــم: كــيــف تــر�ــســخ مــبــد�أ حــكــم �لــقــانــون؟ مل  لــكــن �لــ�ــســوؤ�ل �لأهــ

بالقيمة  ي�سمى  �أو ما  �ملبد�أ مادة كتبت بل كان جوهر�  يكن هذ� 

�أ�سبح  حيث  �حلديثة  �لد�ساتري  بها  �أتت  �لتي  �لنوعية  �مل�سافة 

على  �لإيجابية  �نعكا�ساته  �أثبتها  وم�سد�قية  وجاهة  �ملبد�أ  لهذ� 

قــانــون مبد�أ  كــل  �أ�ــســبــح يف  �لــعــامــة. وهــنــا  �ملــو�طــنــني و�مل�سلحة 

ــر�ء�ت و�لــنــظــم، ممــا حــد�  ــ �أ�ــســا�ــســي هــو �حـــرت�م �لــقــو�عــد و�لإجــ

كمادة  �لد�ستور  حكم  مــبــد�أ  ل�ستخد�م  �لد�ستوريني  بالفقهاء 

�لديقر�طية  �أن  بو�سعيب  ويرى  �حلديثة.  �لد�ساتري  �أغلب  يف 

�مل�ساو�ة  قيم  ت�سودها  و�سيا�سية  قانونية  قو�عد  منظومة  تعني 

مبد�أ  هو  �حلقوق  هــذه  لكل  و�لكافل  �لإن�سان،  وحقوق  و�لعدل 

حــكــم �لـــقـــانـــون. ويــ�ــســيــف �لــكــاتــب: »�إن �لــعــمــل مبـــبـــد�أ )حــكــم 

�لقانون( هو �لتز�م باإحدى موجبات �لديقر�طية ولن ت�ستقيم 

هذه �لأخرية ما مل ي�سبقها �لتز�م �مل�سوؤولني باملبد�أ �أعاله، �سكاًل 

يكفل  بــاأن  �أي�ساً  وجــوهــر�ً  �جلميع  على  �لقانون  �سمو  بــاحــرت�م 

�لإن�سان، وهذ� يف  �لعامة وحقوق  �لقانون م�ساألة �حلريات  ذ�ك 

حد ذ�ته �إحدى �لو�جهات �لتي تنا�سل من �أجلها �لديقر�طية. 

�إحقاق  �أركــان  �أهــم  �أحــد  �لقانون  مبد�أ حكم  �عتبار  ولهذ� يكن 

�لديقر�طية«.

لــكــن �لـــقـــول بـــاحلـــريـــة يــبــقــى حــلــمــا ورديــــــا مـــا مل تــتــو�فــر 

بيئة توفر  �مل�سرعون لإيجاد  �سعى  �ل�سدد، وقد  �ل�سمانات بهذ� 

�سبيل  على  منها  �لقانون  حكم  مبد�أ  لتحقيق  �ل�سمانات  هــذه 

�ملثال: مبد�أ ف�سل �ل�سلطات �لذي من �ساأنه توزيع �ل�سالحيات 

توؤثر  �ل�سلطات ب�سالحيات قد  �إحدى  ��ستئثار  مبا ي�سمن عدم 

عــلــى �حلــريــات فيما بــعــد. ومــن هــذه �لــ�ــســمــانــات �أيــ�ــســاً، مــبــد�أ 

د�ــســتــوريــة �لــقــو�نــني، حــيــث يــ�ــســود �ــســمــو �لــد�ــســتــور عــلــى كــل ما 

ومن  عليها.  �سلطة  ل  نــافــذة  ت�سبح  وبــالــتــايل  معها،  يتعار�ض 

ي�سمن  �لــذي  �لقو�نني،  د�ستورية  رقابة  مبد�أ  �ل�سمانات  هــذه 

د�ستورية  موؤ�س�سة  �إن�ساء  طريق  عن  �لد�ستور  هذ�  تطبيق  �آليات 

ملوجبات  �لربملان و�حلكومة  تتبع مدى �حرت�م كل من  مهمتها 

ا وروًحا. وقد �أكد �إعالن دلهي �ل�سادر عن �ملوؤمتر  �لد�ستور ن�سً

�لقانونية  �لدولة  )�أنَّ  1959م، على  �لقانون عام  �لدويل لرجال 

هي دولة توؤكد �مل�ساو�ة بني �ملو�طنني يف �لتز�مهم بقانون ينظم 

ويعهد  �لأ�سا�سية  و�ملبادئ  �لقيم  ويحمي  �لجتماعية  �لعالقات 

بالرقابة على  د�ستورية متخ�س�سة  �أو حمكمة  �إىل حمكمة عليا 

�لقانون عن  كما يكن �سمان مبد�أ حكم  �لهدف(.  حتقيق هذ� 

�لإد�ري،  �لق�ساء  وتعزيز  ونزيهة،  ُحرة  �نتخابات  تقدمي  طريق 

بامل�ساركة  �ملو�طنني  حقوق  و�سمان  �لأقــلــيــات،  حقوق  و�سمان 

�ل�سيا�سية. 

�لنظم  تبتكر  مل  ما  كافية  �أر�هــا  ل  �ل�سمانات  هــذه  كل  لكن 

�سيما  ل  حقيقًيا،  �سماناً  ت�سكل  و�سائل  �ملتطورة  �لديقر�طية 

�ستى  يف  يحدث  ما  متابعة  �لآن  يكن  حيث  �لنا�سئة،  �لــدول  يف 

��ستغاللها بطريقة غري  �أو  للد�ساتري  تعطيل  �لعامل من  �أنحاء 

�إ�ساعة �لفو�سى يف دول جعلت �لديقر�طية  حرة مما ُي�سهم يف 

�سعار� لها.

اخليار ال�سعب: حتقيق مبداأ حكم القانون يف 

الدولة احلديثة

ت�سعى �لنُّظم �ل�سيا�سية �لديقر�طية -�لنا�سئة منها على وجه �خل�سو�ض- �إىل تر�سيخ مبد�أ حكم �لقانون، ملا له من �أهمية يف تثبيت دولة �ملوؤ�س�سات، و�سرورة �لعودة 

�إىل د�ستور مكتوب حتتكم �إليه �أركان �لدولة �لر�سمية و�ل�سعبية ويكون نقطة �لتقاء لكافة �لأطياف �ل�سيا�سية، ل�سيما وقت �لختالف. ولالطالع �أكرث حول هذ� �ملبد�أ 

ن�ستعر�ض للقارئ �لكرمي مقال بو�سعيب �أوعبي )مبد�أ حكم �لقانون يف �إطار �حلقل �لد�ستوري(.

 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م10

عبد اهلل اجلهوري

Abdullah-jahwari@hotmail.com



�لع�سرون  �أن يفتخر بها �لقرن  �لتي يجب  �أهم �ملنجز�ت  �إنَّ من 

توقيع  فقد مت  عامة،  �لإن�سان  بحقوق  و�مللحوظ  �ل�سامل  �هتمامه 

بكافة  �لطبيعية  �لإن�سان  حقوق  �إقـــر�ر  �أجــل  من  دولية  �تفاقيات 

�لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعــالن  �لتفاقيات  تلك  و�أهــم  �أنــو�عــهــا، 

�لذي �سدر يف عام 1984م، و�لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية 

�خلا�ض  �لـــدويل  و�لعهد  1966م،  عــام  يف  �ــســدر  �لــذي  و�ل�سيا�سية 

بــاحلــقــوق �لقــتــ�ــســاديــة و�لجــتــمــاعــيــة و�لــثــقــافــيــة �لـــذي �ــســدر يف 

�لإن�سان  حق  و�ملعاهد�ت  �لتفاقيات  هــذه  كفلت  فقد  1966م،  عــام 

و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �حلماية  و�أعطته  �لطبيعي، 

�لعامل  بها  مرَّ  �لتي  �لتحديات  رغم  و�لعلمية  و�لدينية  و�لثقافية 

يف �لقرن �لع�سرين من �حلرب �لعاملية �لأوىل )عام 1914 - 1916( 

�إىل �حلرب �لعاملية �لثانية )1939 - 1947( �إىل �حلرب �لقت�سادية 

و�لثقافية �مل�سماة باحلرب �لباردة.

ل يــكــن �لــقــول �إجـــمـــاًل �إنَّ �لهــتــمــام بــالــطــفــل بـــد�أ يف �لــقــرن 

�لدولية  و�لعهود  �ملو�ثيق  �إن  �لقول  يكن  ولكن  فقط،  �لع�سرين 

�أولت �لطفل �هتماماً كبرًي�، و�أعطته �حلقوق، و�أُجربت �لدول على 

مغرو�ض  بالطفل  �لهتمام  �أن  �حلقيقة  ولكن  �لتفاقيات،  تطبيق 

�لإن�سانية  �حل�سار�ت  �إىل  نعود  وعندما  �سوي،  �إن�سان  كل  ذ�ت  يف 

�لــذكــر،  ي�ستحق  �أّنـــه  �إل  ب�سيًطا  كــان  و�إن  �هتماًما  جنــد  �لقدية 

فاحل�سارة �لفرعونية كانت حتّرم و�أد �لبنات، ويح�سل �لطفل على 

رعاية �سليمة يف �ل�سنو�ت �لأوىل من عمره، �أما �حل�سارة �ليونانية 

يف  للمدر�سة  �إر�ــســالــه  خــالل  مــن  عناية  �لــذكــر  �لطفل  لقــى  فقد 

�حل�سارة  يف  نبًذ�  �لأنــثــى  �لطفلة  لقــت  �ملقابل  ويف  �ل�سابعة،  �سن 

�لعرب  عند  �ل�ساأن  كان  وكــذ�  �لبنات،  يئدون  كانو�  فقد  �ليونانية 

قبل �لإ�سالم، فاإنهم يدفنون �لأنثى حية خوًفا من �لعار.

كثرية،  ن�سو�ض  يف  بالطفل  عامة  �ل�سماوية  �لديانات  �هتمت 

�لطفل  حقوق  �إبــر�ز  يف  �سّباقا  كان  �لإ�سالم  �إّن  �لقول  يكن  ولكن 

�بنه  ي�سمي  �أن  �مل�سلم  �لأب  و�أجــرب  �لبنات،  و�أد  حــّرم  فقد  �لعامة، 

و�أوجب  �ساحلة،  �أًمــا  له  يختار  �أن  عليه  �أوجــب  كما  لئقة،  باأ�سماء 

ُمنت�سرة  �لكرمي  �لر�سول  تعامل  وق�س�ض  وُيدربه،  يعلمه  �أن  عليه 

�سدد  يف  هنا  ول�سنا  ولــطــفــه،  �لأطــفــال،  مــع  تعامله  يف  �سريته  يف 

على  �لــكــرمي  �لر�سول  فيها  يحث  �لتي  و�لأحــاديــث  �لق�س�ض  ذكــر 

�لهتمام بالطفل، ولكن تكفي ق�سته مع �لأقرع بن حاب�ض عندما 

و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  فــقــال  �أبــنــاءكــم«  »�أتــقــبــلــون  لــه:  قــال 

»نعم« فقال: و�هلل ل نقبل، فقال ر�سول �هلل: وما �أملك �إن كان �هلل 

نزع منكم �لرحمة. كما �أنه توجد ن�سو�ض يف �لكتاب �ملقد�ض تدعو 

�إىل �لهتمام بالطفل.

�هتمامه، لأنها  �أ�سا�سيات  �لطفولة �سمن  �لدويل  �ملجتمع  و�سع 

�لعقل،  وبناء  �ملجتمع،  بناء  هو  هنا  بالبناء  ونق�سد  بناء،  مرحلة 

وفــق  ت�سكله  �أن  ت�ستطيع  �لعجينة  مــثــل  فــالــطــفــل  �لــفــكــر،  وبــنــاء 

ويقول  عليه،  �ساب  �سيء  على  �سبَّ  »مــن  قيل:  وقــدًيــا  ُتــريــد،  مــا 

�لأ�سمعي: 

ده �أبوه وين�ساأ نا�سئ �لفتيان فينا *** على ما كان عوَّ

�لطفل  حقوق  �لطفل  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  كفلت  لذ� 

1989م  20/نوفمرب/  يف  �لتفاقية  وقد �سدرت  و�ملتنوعة،  �ملختلفة 

�لتــفــاقــيــة يف  وتـــعـــرف  1990م،  �ــســبــتــمــرب/   /02 بــهــا  �لــعــمــل  وبــــد�أ 

�سملت  ع�سرة.  �لثامنة  �سن  دون  ما  هو  �لطفل  �أّن  �لأوىل  مادتها 

�لتفاقية حق �لطفل منذ �أن يولد كاحل�سانة و�لر�ساعة و�لنفقة، 

و�لقــتــ�ــســاديــة  و�لجــتــمــاعــيــة  �ل�سيا�سية  حلــقــوقــه  ممــار�ــســتــه  �إىل 

و�لتعليمية و�لأ�سرية، كما كفلت له حرية �لدين و�لفكر و�لوجد�ن، 

بالطفل،  تهتم  ثقافية  بر�مج  �لإعالم  يبث  �أن  يف  �لإعالمي  وحقه 

كما منعت �لتفاقية ��ستخد�م �لطفل يف �أغر��ض جن�سية و�سيا�سية 

وكفلت  �ملُعاق  بالطفل  �لتفاقية  و�هتمت  �حلروب،  يف  �إدخاله  مثل 

�ملادة  يف  جلًيا  ذلك  ويظهر  �ل�سحية  و�لرعاية  �لتعليم  يف  حقه  له 

)23( من �لتِّفاقية، ويكن �عتبارها �لتفاقية �لتي لقت مو�فقة 

�سبه دولية.

ممــا ُيــعــانــيــه �لــعــامل يف �لــوقــت �لـــر�هـــن كـــرثة �ملــو�ثــيــق وكــرثة 

�لو�قع جند خالف كل هذ�،  �أر�ــض  �إىل  ناأتي  ولكن عندما  �لعهود، 

و�سدق فيه �ملثل �لعربي �لقدمي: »�أ�سمع جعجعة ول �أرى طحيًنا«، 

�لطفل  وحقوق  �لإن�سان  حلقوق  �لدولية  �لتفاقيات  وجود  فرغم 

�أ�سبحت  فقد  �لتفاقية؟  �أين  ت�ساأل:  �حلقيقة  جتد  عندما  �أنَّه  �إل 

�لأمم  �تفاقية  �لإن�سان من  فاأين  ورق،  �لتفاقيات جمر حرب على 

�ملتحدة حلقوق �لإن�سان؟ و�أين �لطفل من �تفاقية �لأمم �ملتحدة؟ 

و��ستخد�مه  �لتعذيب  �ستى من  �أنو�ع  �لطفل ياَر�ض عليه  فاأ�سبح 

و�لت�سريد،  و�لعمل  و�حلــرب  �جلن�ض  مثل  م�سروعة  غري  �أمــور  يف 

�لطبيعية  يــار�ــض حقوقه  عــاد  ومــا  فــيــه،  يلجاأ  وطــن  لــه  عــاد  فما 

�لطفل  فقد ه�سم حق  تكون،  �أن  ينبغي  �لتي  �لطبيعية  بالطريقة 

يف �لتعليم، مما جعل مثل هذه �ملجتمعات جمتمعات غري م�ستمرة، 

حكومات  ب�سبب  ذلك  وكل  و�لت�سرذم  و�لأمية  �جلهل  فيها  وتف�سى 

�أر�دت �أن تخدم �أهد�فها �ل�سيا�سية. وقد جتد دوًل تهتم باأطفالها يف 

�حليز �جلغر�يف لها، بينما يف �ملُقابل جتدها ت�ستغل هذه �لفئة من 

�لأطفال  �أو�ساع  ذلك جلًيا يف  ماآربها، ويظهر  لتحقيق  �أخرى  دول 

�إخباري لقناة �جلزيرة يت�سح مدى  يف �لدول �لفقرية، ويف تقرير 

دول  من  �أ�سخا�ض  من  �لفلبني  يف  لالأطفال  �جلن�سي  �ل�ستغالل 

�أخرى.

ــعــاين �لــطــفــل �لــعــربــي يف �أوطـــانـــه مــن نــقــ�ــض حـــاد يف حقوقه  ُي

�لعامل  بها  ير  �لتي  �حلــروب  ظل  ويف  مثاًل،  كالتعليم  �لأ�سا�سية 

�لعربي �لآن فال �سك �أن �لو�سع قد و�سل �إىل هذه �لفئة �لربيئة، 

�أن  �لعاملية  �ليون�سيف  ملنظمة   2016  / يونيو  يف  �سدر  تقرير  ويف 

و�لعنف  و�لإ�سابة  �ملــوت  خلطر  معر�سون  طفل  مليون   3.6 هناك 

�لعر�ق  يف  و�لخــتــطــاف  �حلــروب  يف  �لق�سري  و�لتجنيد  �جل�سدي 

فقط، ويف تقرير �سدر عن ذ�ت �ملنظمة يف مار�ض/ 2016م �أن �أكرث 

�ليمن،  �لأطفال يف  �لنتهاكات �جل�سدية �سد  1560 حالة من  من 

900 طفل جر�ء �حلرب، كما نقلت و�سائل �إعالمية  وقتل �أكرث من 

�أنه كل يوم يوت 125 طفاًل ب�سبب �لتلوث وعدم �لرعاية �ل�سحية، 

�إىل ع�سرة ماليني  �لعربية ي�سل  �لعمالة يف �لدول  �أنَّ ن�سيب  كما 

طفل، كما يوجد ما ل يقل عن خم�سة ماليني طفل غري ملتحقني 

بالتعليم، وكل هذه �لإح�سائيات تتحدث عن �لطفل �ل�سوي، فكيف 

�إذن من �حلال �ملزري للطفل �مل�ساب باإعاقة ج�سدية؟!.

�لــدور  ننكر  يجعلنا  ل  �ملخيفة  �لإح�سائيات  هــذ�  كل  وجــود  �إن 

�لكبري �لذي تقوم به بع�ض �حلكومات �لعربية من تقومي �لطفل 

لتح�سني  جهيد  جهد  �إىل  يحتاج  ــر  �لأمـ ولــكــن  و�ملــ�ــســاب،  �لــ�ــســوي 

بع�ض  يف  �أنــه  �إل  �لتعليم  وجــود  فرغم  �لتعليم،  وخا�سة  �لو�سع، 

�مل�سوؤولية،  فقط  �حلــكــومــات  ُنحمل  ل  وهنا  جـــًد�،  �سعيف  �لـــدول 

و�لأ�ــســرة  فاملجتمع  م�سرتكة،  تكون  �لهتمام  يف  �مل�سوؤولية  ولكن 

م�سروع  ينجح  كــي  �لـــدور  بنف�ض  يقومو�  �أن  يجب  كلهم  و�لــدولــة 

�لدول  بع�ض  يف  وموؤ�س�سية  فردية  مبادر�ت  وهناك  �لقادم،  �جليل 

فوق  ولكن  �لأطــفــال،  لتاأهيل  �ملعاهد  �أو  �جلمعيات  مثل  �لعربية، 

ذلك نقول ل بد من تكثيف �جلهد.

�لطفولة هي مرحلة ُمهمة و�أولية يف حياة �لكائن �لب�سري، ويف �ملُقابل هي مرحلة حتتاج �إىل رعاية خا�سة، و�إىل تعامل خا�ض، كما �أنها مرحلة يبني �لإن�سان من 

خاللها تخيالته، ونظرته لالأ�سياء من حوله، ويقال �إّن �ملجتمع �لذي يزيد فيه عدد �ملو�ليد �أكرث من �لوفيات هو جمتمع قابل لال�ستمر�ر و�لبقاء، و�لعك�ض �سحيح، 

و�إعطاوؤه �لأهمية و�لهتمام يف �أّي جمتمع دليل و��سح على رقيه وح�سارته؛ لذ� �أوىل �ملجتمع �لعاملي �لطفل �هتمامه يف �لقرن �لع�سرين من خالل �لتفاقيات �لعاملية 

لتاأمني حياة �لطفل بكافة �أنو�عها �ملُختلفة، ويف مقاله مبجلة �لت�سامح »حقوق �لطفل ح�سب �تفاقية �لأمم �ملتحدة و�لإ�سالم« للباحث �ملغربي جميل حمد�وي تو�سيح 

لهذه �حلقوق �لعاملية �لتي تكفل حق �لطفل �لجتماعي و�لأ�سري و�ملدين و�لعلمي .... �إلخ.

الطفولـــة: الواقـــع الــــذي ل نريــــد

11 محرم ١٤٣٨ هـ  -  أكتوبر 2016م 

عبد اهلل العلوي

abdlla1991@gmail.com



د�فــع فيها فال�سفة �حلــق عن  �ساحة حــرب  يــة  �حُلــرِّ كانت  مــا  د�ئــًمــا   

هنا  ل�سنا  �لع�سور.  مر  على  و�لنِّظام  �لقانون  بدعوى  �ُسلب  �لذي  �حلق 

فاإذ�  بالتَّحرر مثلما يريد  �لإن�سان  �لتي تطالب  �لز�ئفة  �ل�سعار�ت  لرفع 

فقد  حق؛  وعليه  حق  له  لذلك  ا  �أي�سً يريدون  فالآخرون  يريد  هو  كان 

ر �حلرية دوماً بالقانون �أو  �رتبطت �حلرية د�ئًما و�أبًد� بالأخالق. وُتوؤطَّ

�لو�جب �لذي ينظم طريق �حلرية، وقد �أكد ذلك �لفيل�سوف �ل�سوي�سري 

�أّنه  يف  تكمن  ل  �لفرد  »حرية  بقوله:  رو�سو  جاك  جان  �لثورة  �لفرن�سي 

ي�ستطيع �أن يفعل ما ُيريد بل فى �أّنه ل يجب عليه �أن يفعل ما ل ُيريد«. 

 �ــســُنــغــامــر �لـــيـــوم يف مــقــال �لـــدكـــتـــور عـــز �لـــديـــن �خلــطــابــي و�لــــذي 

�لتو��سل  وعقالنية  �لو�جب  �سرورة  بني  و�حلرية  بــ)�لأخالق  عنونه 

�لت�سامح،  مبجلة  �ملن�سور  هــابــرمــا�ــض(  �إىل  كــانــط  )مــن  �لــديــوقــر�طــي 

كر�مة  فيل�سوف  لدى  بالأخالق  وعالقتها  �حلرية  مفهوم  من  و�سنبد�أ 

بني  �لعالقة  طبيعة  �إىل  �سننتقل  ثم  ومــن  كانط،  �إيانويل  �لإن�سانية 

�لفيل�سوف  عامل  يف  �سنبحر  بعدها  كحريات،  و�حلقوق  كاإلز�م  �لقانون 

�لأملاين �ملعا�سر يورغن هابرما�ض �لذي فتح �أعيننا على �آفاق جديدة يف 

بني  �لديوقر�طي  �لتو��سل  بعقالنية  وربطه  بالأخالق  �حلق  �رتباط 

�ملقال، ثم  �لعمومي و�لذي �سنعِرفه تباعاً يف هذ�  �لف�ساء  �لذو�ت د�خل 

هابرما�ض  فيه  �أ�سهب  �لــذي  �لإن�سان  حقوق  وخطاب  �حلــق  خطاب  �إىل 

كثري�ً، و�سنخت�سره يف �سطور حمدودة. 

�لفكرية  تــاأمــالتــه  كــانــط �لأخـــالق حمــور �لرتــكــاز يف ُمعظم   و�ــســع 

�أخالقه  من  �لإن�سان  جتــرد  فــاإذ�  �لو�جب  حُتــدد  �لتي  فهي  و�لفل�سفية، 

ي�سبح حيو�ًنا؛ فما ُييزنا عن �حليو�ن هو �لعقل، و�لذي هو عبارة عن 

عملية ُمعقدة ي�سرتك فيها كل من �لعقل و�حلو��ض، يقول كانط معلقاً: 

حدو�ض  بدون  و�ملفاهيم  عمياء  تظل  مفاهيم  بدون  �حل�سية  )�حلدو�ض 

�أو  ح�سية تظل جوفاء(، هكذ� يبدو �لعقل لدى كانط بناء على �ملقولت 

�لتجربة  معطيات  ولــول  �لفائدة،  عدية  �ستكون  �لتي  �لقبلية  �ل�سور 

�حل�سية فالعقل هو �لذي ي�سفي �ملعقولية على �لعامل وينظمه ويحوله 

�أدق؛  مبعنى  �لو�جب  ي�سوغ  �أو  يحول  بــاأن  �إذن  جدير  فهو  معرفة،  �إىل 

فالو�جب ياأتي بعد �حلق �لذي مُتليه عليه �لأخالق ح�سب توجه كانط 

�سقر�ط وجون  �أمثال  �لفال�سفة  فيه عديد من  �ساركه  و�لذي  �لفل�سفي 

لــوك وولــيــفــري و�آخــريــن. يــقــول �ــســقــر�ط يف هــذ� �لــ�ــســدد:) �لــعــدل هو 

�لو�جب  �إىل مرحلة �سياغة  �لإن�سان  ولي�سل  كل ذي حق حقه(،  �إعطاء 

�ملبد�أ  هي  �لتي  �لإر�دة  ��ستقاللية  يتلك  �أن  يجب  �حلق  �بن  هو  �لــذي 

�لأ�سمى لالأخالق؛ فمفهوم �لإر�دة )�لإر�دة �خلرية( يرتد بنا �إىل مبد�أ 

ي�ستطيع  فباإر�دته  �لإر�دة؛  �ساحب  �لعاقل  لالإن�سان  �لأخالقية  �لأفعال 

�مل�ستقلة. خلق كر�مته 

باملجمل  �أخالقه  �لذي ت�سنعه  �لإن�سان  د�ئًما على مبد�أ   يعول كانط 

و�لتي بطبيعة �حلال مُتلي عليه حقوقه �لنابعة من حريته �لذ�تية، من 

خالل قانون يعي�ض به. يقول كانط يف كتابه �أ�س�ض ميتافيزيقيا �لأخالق 

عن �لطبيعة �لإن�سانية من ز�وية �خلري و�ل�سر ويجيب: )�لإن�سان خرّي 

طرحه  ما  نف�ض  وهو  جتريبية(،  ز�ويــة  من  و�سرير  عقالنية  ز�ويــة  من 

فيقول:)  �لرتبية  م�سكلة  على  يوؤكد  حينما  �لعقل(  وحــدود  )�لدين  يف 

�لإن�سان  فالتز�م  تربيته(،  يجب  �لــذي  �لوحيد  �ملخلوق  هو  �لإن�سان  �إن 

بــالــقــانــون يــجــب �أن يــبــد�أ مــن حــريــتــه �لــتــي تــوؤطــرهــا حــقــوقــه وحقوقه 

�ساماًل  عاماً  نظاماً  يخلق  مما  عليه؛  وي�سري  به  يهتدي  قانوناً  �ست�سوغ 

ا �لتز�م �لقانون على �أنه قانون غري مقبول �لبتة لدى كانط؛  كاماًل، �أمَّ

لــه حــيــاة كــريــة عادلة  نــابــًعــا عــن حــق ي�سمن  يــكــون  �أن  �لــقــانــون  فعلى 

و�آمنة.

بجامعة  �ل�سو�سيولوجيا  ق�سم  يف  �جلدل  هابرما�ض  �أطروحة  �أثــارت   

حفرية  �لعمومي،  بـ)�لف�ساء  عنونها  و�لتي   1961 عام  باأملانيا  ماربورغ 

�لــبــورجــو�زي(،  للمجتمع  مــكــون  كبعد   )publicité( �لعمومية 

يـــعـــرف هــابــرمــا�ــض �لــفــ�ــســاء �لــعــمــومــي كــفــ�ــســاء لأ�ــســخــا�ــض خــا�ــســني 

جمتمعني على �سكل عموم، هوؤلء �لأ�سخا�ض يد�فعون عن هذ� �لف�ساء 

�ل�سلطة، وهم يف نف�ض �لوقت �سدها، وذلك  �ملُنظم من طرف  �لعمومي 

و�لعمل  �ل�سلع  تبادل  للتبادل يف ميد�ن  �لعامة  �لقو�عد  نقا�ض  �أجل  من 

�لجتماعي )�ملجال �لذي بقي خا�ساً و�أهميته ذ�ت بعد عام(، و�سيط هذ� 

�سابق  ل  �أ�سلي  و�سيط  هو  و�ل�سلطة  �لعمومي  �لف�ساء  بني  �لتعار�ض 

على  هابرما�ض  فيها  ويوؤكد  للعقل،  �لعمومي  �ل�ستخد�م  �إّنــه  تاريخًيا، 

م�ساألة  حول  �لتفاهم  ُيريدون  فاعلني  بني  يكون  �أن  يجب  �لتو��سل  �أّن 

وترتكز  بخطابه،  يقرنها  �أن  طرف  كل  يريد  �إ�سالحية  بدعوى  معينة 

على معايري نذكر منها:

- ت�ساوي كل �ملتد�خلني �ملحتملني يف �ملناق�سة.

- توفرهم على نف�ض �لفر�ض يف �لتعبري عن مو�قفهم.

- �لنفتاح على �ملو�قف �لأخرى و�ل�ستماع لها.

�لكونية  �لقيمة  �لبحث عن  بدون  به،  �لإن�سات لالآخر و�لعــرت�ف   -

د�خل �لتَّعبري �لذ�تي لختيار ما.

و�لتز�مات  رو�بــط  لديهم  كاأ�سخا�ض  �ملُجتمع  �أفـــر�د  بني  �لتفاعل   -

ُمتبادلة.

ُمتبادلة يف �خلطاب �لديو�قر�طي، بني �لأفر�د   وهي كلها تنازلت 

تــنــم عـــن �لـــرت��ـــســـي �لــعــقــالين يف عــمــلــيــة �لــتــو��ــســل عــلــى حـــد و�ــســف 

هابرما�ض.

ثالثة  مــن  �لــديــقــر�طــيــة  لأمنـــوذج  �سياغته  يف  هــابــرمــا�ــض  ينطلق   

�لــعــام؛ فيجب  و�لــــر�أي  �لــعــقــالنــيــة، و�لــ�ــســلــطــة،  �أ�ــســا�ــســيــة وهــي  مفاهيم 

ــق يف �ــســيــاغــة حــقــوقــه عــلــى �لــ�ــســكــل �لـــذي  ــدى �لأخــــري �حلـ �أن يــكــون لـ

ــيـــز�ن �لأول. و�نــتــقــد هــابــرمــا�ــض  يـــكـــون مبـ �لـــثـــاين، و�حُلـــكـــم  يــر�ــســي 

من  �ملنبثقة  �لدولة  �سلطة  على  نظرته  تقوم  �لذي  �لليرب�يل  �لأمنــوذج 

�مل�سلحة  �أو  �ل�سعب  خلــدمــة  �أد�ة  جمـــّرد  �لــدولــة  مــن  وجتــعــل  �لــ�ــســعــب، 

يف  تكون  �لتي  �لعمومية  �لإد�رة  هو  �سيق  جهاز  يف  وحت�سرها  �لعامة، 

�لأمنــوذج  �نتقد  كما  �لأفـــر�د،  بني  �لعالقات  من  كن�سق  �ملجتمع  مقابل 

ممار�سة  جُمرد  �ل�سيا�سّية  �ملُمار�سة  جعل  من  ينطلق  لكونه  �جلمهوري 

بــاعــتــبــارهــم  �لـــدولـــة،  �ملــو�طــنــني د�خــــل  بــني  �لــعــالقــات  تــهــدف لتخليق 

مو�طنني �أحر�ر�ً مت�ساوين فيما بينهم، وبالتايل فهذ� �لأمنوذج يختزل 

قطري،  بعد  ذ�  ويجعله  فقط،  �لأخــالقــي  �لُبعد  يف  و�لــتــو�فــق  �لتفاهم 

يف  ويــقــرتح  عليها،  و�ملـُـتــفــق  �مل�سرتكة  �جلماعية  بالهوية  فقط  يرتبط 

�ملُقابل مبد�أ �ملناق�سة كاأ�سا�ض للمبد�أ �لديقر�طي، و�لذي يعتربه �لأد�ة 

�ملثلى لتكوين حقوق �لإن�سان على �ل�سكل �لذي ير�سي جميع �لأطر�ف، 

�أزمات �لعامل �ملعا�سر. ليتجاوزو� معاً 

 وبني هامربما�ض وكانط هنالك �لإتز�ن �ملطلوب جلعل مثلث �حلرية 

حقيقياً وع�سرياً، بل يجب على �لإن�سان �أل ينطلق بحريته كيف ما ي�ساء 

توؤطر  قد  �لتي  �لآخرين  حريات  فهنالك  �لفال�سفة  بع�ض  ُيثري  مثلما 

حريته �أحياناً كثرية. ويجب �أن تكون هنالك �سلطة ولها قانون ود�ستور 

ويجب  �لقانون،  هذ�  عليه  ي�سري  من  حقوق  �حرت�م  مر�عاة  مع  و��سح 

�أن تعي هذه �ل�سلطة �أنَّ �جلمهور له حق �مل�ساركة يف �سياغة حقوقه و�أن 

تنطلق هذه �حلقوق من مبد�أ �لأخالق �لإن�سانية و�أل حتابي حزًبا على 

�آخر �أو مذهًبا على �آخر بل يجب �أن يكون مبد�أ �حلرية و�مل�ساو�ة مكفوًل 

قد  فالقانون  �لذ�تية  �لنفر�دية  م�سطلح  على  نقع  قد  وهنا  للجميع. 

�أو  تفكريك  يف  يقيدك  �أل  يجب  ولكن  �لآخــر،  على  تعديك  بعدم  يحكم 

تفكري  على  �لتعدي  لعدم  ما�سة  حاجة  يف  �ليوم  �أننا  و�أعتقد  توجهك، 

بيئة  نهيئ خللق  �أن  بل يجب  �لآخــر،  �لطرف  توجه  �لآخرين خا�سة يف 

خطابية عقالنية جتر �لنقا�ض �إىل و�دي �حلب و�لوئام و�ل�سالم.

�لن�سو�ض �ملن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ض بال�سرورة ر�أي جملة �لتفاهم �أو �جلهة �لتي ت�سدر عنها.
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�أن �لإ�سالم ومنظومته  �تهامات كثرية ترى  �لبناء �حل�ساري، يف ظل  �ليوم، هي نظرته للمر�أة وحقوقها ودورها يف  �لفكر �لإ�سالمي  �لتي تو�جه  �لُكربى  يات  �لتحدِّ و�حدة من 

ا وتابًعا. ويف هذ� �ل�سياق، نناق�ض من خالل تلخي�سنا ونقدنا  رت دورها، و�ختزلته يف حدود �لأ�سرة و�لأمومة، ف�سال عن �عتبارها جن�ًسا �آخر ثانويًّ �لفقهية قد �أ�ساءْت للمر�أة، وحقَّ

ملقال �سعاد حكيم يف جملة �لت�سامح »�ملر�أة �مل�سلمة نحو تاأ�سيل لنموذج عاملي«، �إمكانية تقدمي منوذج عاملي للمر�أة �مل�سلمة ي�ستند للروؤية �لإ�سالمية ويز�حم �لنموذج �لغربي �ملهيمن.

حيث ترى �سعاد �حلكيم �أنَّ ق�سايا �ملر�أة �مل�سلمة بد�أت تاأخذ حيز�ً يف تد�ولت �لكتاب و�ملفكرين �لعرب يف بد�ية �لقرن �لع�سرين، يف �سكل نز�ع بني تيارين متثل بقا�سم �أمني �لذي كان 

َيَرى �أن �لعاد�ت و�لتقاليد متنع �ملر�أة من �لتقدم و�لتحرر كاحلجاب مثال �لذي يعتربه عادة �جتماعية ولي�ست عبادة. ويف �لوقت نف�سه، كان هناك تيار �آخر يرى �لعك�ض كما هو عند 

ر�سيد ر�سا �لذي يقول �إنَّ �لن�ساء �مل�سلمات بد�أن يتجاوزن �ل�سريعة و�أحكامها حتت تاأثري �لثقافة �لغربية.
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