
1



2

دار السالم للنشر والتوزيع
مجيع احلقوق حمفوظة 
ملركز ابن إدريس احللي 

للدراسات الفقهية والثقافية
2010م



3

رؤى ثقافية

جملة فصلية تعىن بتقدمي 
مراجعات نقدية ألهم اإلصدارات 

على الساحتني العربية 
واألجنبية..

 رئيس التحرير:
حممد طاهر احلسيين

 مدير التحرير:
عالء السعيدي

 املدير الفين:
حيدر الياسري

 املراجعة اللغوية:
عقيل الشامي

1- أن ال تكون املراجعة قد سبق نشرها. وأن تتناول 
بالواقع  االرتقاء  يف  األمهية  وذات  احلديثة  املطبوعات 

الثقايف.
2- أن يتراوح عدد الكلمات يف املراجعة بني 10,000 

و 15,000 كلمة.
الربيد  عنوان  على  مطبوعة  املراجعات  ترسل   -3

اإللكتروين لــــ )رؤى ثقافية(.
4- تقدم املجلة مكافأة مالية عن املراجعة اليت تقبل 

للنشر، مبوجب نظام املكافآت املعمول به يف املجلة.
يتم  اليت  املراجعات  بنشر مجيع  املجلة غري ملزمة   *

إرساهلا.
* املواد املنشورة تعبِّر عن رأي كتاهبا وال تعبِّر بالضرورة 

عن رأي املجلة أو املركز.
* تعنون املراسالت باسم رئيس التحرير.

ضوابط النشر

العراق - النجف 
 هـ 009647800069293

العدد 1  آذار 2010

website: http://ibnidrees.com
e.mails: ibnidreesalhilli@yahoo.com

             ibnidree@ibnidrees.com

سعر النسخة

العراق  2500 دينار عراقي  - لبنان 4000 ل.ل – سورية  
100 ل.س - الكويت 1 د.ك  األردن 2 دينار أردين – مصر 
 8 قطر   – دراهم   8 املتحدة  العربية  اإلمارات   – جنيهات   10
رياالت – تونس 4 دينار – املغرب 20 درهم – الواليات املتحدة 

3 دوالر.



4

المحتوى

إفتتاحية العدد: خيارات النهوض... واألزمة املؤبدة! .......................... 5  

رئيس التحرير    

فتنة احلداثة: قراءة نقدية يف كتاب »اإلسالم واحلرية« ملحمد الشريف ......... 9  

قاسم ُشعيب    

وجهًا لوجه مع الفكر األصويل خلالد غزال ................................. 27  

عقيل الشامي    

السياسة واحلكم للدكتور حسن الترايب ..................................... 41  

حممد بلقايد    

نشأة العراق احلديث للكاتب األمريكي هنري فوستر ........................ 53  

عباس املنشداوي   

املرأة وقضاياها: دراسات مقارنة بني الزنعة النسوية والرؤية اإلسالمية ....... 63  

ظافر قطيع     

بني فقه اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه للدكتور وجيه كوثراين ............. 75  

متام زمام    

فلسطني - السالم ال التمييز العنصري جليمي كارتر ....................... 85  

أمحد الشيمي    

إعادة تشكيل اجلغرافيا االقتصادية: تقرير التنمية يف العامل لعام 2009م ... 97  

هشام منور    

متابعات ثقافية .......................................................... 101   



العدد 1 آذار 2010

خيارات النهوض... واألزمة المؤبدة!

واملفكّرون  والرّواد  التاريخ  ذلك  منذ 
خيوضون غمار هذه املواجهة، وهي مواجهة 
متعددة،  أمناطًا  وتّتخذ  )وطيسها(  يزداد 
واالقتصادي  والسياسي  منها  العسكري 
واالجتماعي كذلك، وكان يف مجلة الُسبل 
سبيل  املواجهة،  هذه  يف  اختريت  اليت 
على  )اجلهاد(  وإعالن  واملواجهة  املقاطعة 
العريب  اجلمهور  وتعبئة  اجلديد،  الوافد 
التخويف  واإلسالمي ضده، عرب حماوالت 
هذه  تعرية  وعرب  مشاريعه،  ومن  منه 
عسى  أرباهبا،  أجندة  وفضح  املشاريع، 
)جحافل(  دفع  يف  املقاطعة  هذه  تفلح  أن 
العريب  عاملنا  أبواب  دّق  الذي  الغازي 
اختار  فيما  استئذان.  دومنا  واإلسالمي 
اجلديد  بالوافد  الترحيب  سبيل  آخرون 
التهليل  وإعالن االستسالم له، فضاًل عن 
وإحياء  إنقاذ  مشاريع  كوهنا  ملشاريعه، 
)سريريًا(  ُأعلن عن موهتا  اليت  األمة  هلذه 
الزمان، ومل يبق أمامها سوى أن  يف ذلك 
بأذيال  تتعلق  أن  وأهنا البد  ق موهتا،  ُتصدِّ
اخليارين  هذين  بني  وكان  اجلديد.  املنقذ 
خيار ثالث انتهجه عدٌد من رّواد الفكر يف 
عاملنا هذا، وكان يف مجلتهم علماء دين، 
املواجهة،  هذه  خضم  يف  أنفسهم  وجدوا 
فال هم ينكرون أوضاع السوء اليت تعيشها 
هم  وال  عمومًا،  واإلسالمية  العربية  األمة 
اهلزمية،  وقبول  االستسالم  على  قادرون 
هذه  به  حيفظون  وسطًا  سبياًل  فاختاروا 
بأسباب  فتأخذ  وقيمها،  وتراثها  األمة 
النهوض، واالنفتاح على العامل من دون أن 

تتشرنق على نفسها.

عصر النهضة األوربية وتشظي آثارها على عاملنا العريب واإلسالمي، منذ 
انطلق رّواد الفكر العريب واإلسالمي يف عاملنا بالتفكري اجلاد يف 
مواجهة حتدياته الكبرية والشرسة أيضًا، بغية حتديد املوقف السليم من هذه 

التحديات، واختيار السبل الكفيلة بنهوض عاملنا العريب واإلسالمي.

هذه اخليارات مل تبق حبيسة املاضي، 
ومل تكن سبياًل تارخييًا يف يوم ما، يف ذلك 
العهد الذي فوجئت األمة ورّوادها بالوافد 
اجلديد، بل ظلت قائمة يتردد صداها إىل 
بعد، وهي  املعركة مل حتسم  وكأّن  اليوم، 

معركة كما يبدو مستمرة ومؤبدة.
ويف ظل هذا التأبيد قد نستشعر الزهو 
وحنن نشهد عدم استسالم هذه األمة أمام 
باخليبة  نشعر  قد  ولكننا  عليها،  يفد  ما 
وحنن الزلنا مل نصل إىل قرار بشأن السبيل 

األجنع من هذه السبل.
بأسلوب  يفكّر  يزال  ال  من  هناك  إذ 
نفسه  حبس  يف  بأسًا  جيد  وال  املقاطعة، 
يف شرنقة، وال يكترث ملا حوله من عوامل 
جديدة حتاصره يف بيته، بل يف غرفة نومه، 
ده يف أوالده وجمتمعه، ال تكاد تفارقه  وهتدِّ

يف حياته كلها، صغريها وكبريها...
يكون  أن  يأبه  ال  يزال  ال  من  وهناك 
يكون  أن  يف  جدًا  ف  يتشرَّ ورمبا  )إّمعة(، 
أن يشعر  لعامٍل آخر، دون  ثقافيًا(  )ملحقًا 
إستالهبا،  واإلسهام يف  أمته  تدمري  بذنب 
ق( لربامج اآلخر دون أن  وهو ال يزال )يسوِّ
يعتين بقدرهتا على النجاح يف بيئته، وما 

ُيهدد منظومة القيم يف هذه البيئة.
يقف  واخليارين  السبيلني  هذين  وبني 
على  قادر  سبيٍل  عن  يفتشون  آخرون 
ليكون  وحاضرها،  ماضيها  بني  املوائمة 

اخليار األجنع حلفظ املستقبل.
تتسّيد  تزال  وال  كانت  اخليارات  هذه 
يف  أحدها  ينجح  فهل  الفكرية،  احلياة 
هبا  ويدفع  واقعها  من  األمة  هذه  انتشال 
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املنشود  التحديث  حنو  الصحيح،  االجتاه  يف 
كنت  وإذا  حديث؟!  جمتمع  وبناء  حياتنا  يف 
أنشد  فإين  )التحديث(  مصطلح  استعملت 
نفر  ُيصرُّ  الذي  )احلداثة(  مصطلح  استبعاد 
لكونه  نظرًا  به،  التبشري  على  مثقفينا  من 
يعرب  ومصطلحًا  جهة،  من  ملتبسًا  مصطلحًا 
والكون  العامل  عن خيار فكري وفلسفي جتاه 
ال ميكن  معريف  موقف  بذلك  وهو  واألشياء، 

اختزاله يف جمرد اصطالح.
ولذلك ندعو إىل موقٍف وسط جيمع عليه 
املثقفون ورّواد الفكر، ميكن أن يكون مدخاًل 
فيه  تسهم  فكري  وتصاحل  )ثقافية(  ملصاحلة 
اخليارات الفكرية مجيعها، يف حماولٍة حلفظ 
التخلف  براثن  يف  تبقى  أن  من  جمتمعاتنا 
والتحّجر، وحفظها من أن تزنلق حنو خيارات 
تدفع هبا جتاه السقوط واالستالب، وإن كانت 
تأليه  وباسم  )احلداثة(،  باسم  اخليارات  هذه 
العقل والعقالنية، إذ ليس مثة ما يربِّر القفز 
العقل  تأليه  إىل  التخلف  وتقديس  تأليه  من 
والعقالنية وتصنيمهما، والذي استدعى الثورة 
املعرفية اليت اختذت صيغة )ما بعد احلداثة(.

فكرية  رؤية  صياغة  نستسهل  أن  نريد  ال 
وال  البناء،  )حمنة( جمتمعاتنا يف طريق  جتاه 
املختلفة،  الفكرية  الرؤى  من  ننال  أن  نريد 
ولكننا نؤكد على أن تكون الرؤية الفكرية هذه 
املجتمعات ومستلزمات  بواقع هذه  نتاج وعٍي 
هنوضها، ومقومات مشروع تنميتها، إذ إن جناح 
ودوائرها  أمناطها  اختالف  على  التنمية  هذه 
واجتماعية..  ونفسية  ثقافية  بعوامل  مرهون 
هذه  يتجاوز  تنموي  مشروع  إجناح  ميكن  وال 

العوامل ويتنكّر هلا.
على  قادر  الوراء  إىل  )االرتداد(  خيار  فال 
والتخلف،  اجلهل  مستنقع  من  األمة  انتشال 
وهو  وحتّجر ومجود.  )بالدة(  من  ُيصاحبه  ملا 
هلا  قبل  ال  ضرائب  األمة  مل  ُيحِّ ذلك،  فوق 
ألنه  يلزم(،  ال  ما  )لزوم  من  وهي  بتحملها، 
الدين  باسم  الناس  رقاب  على  )سيفًا(  ُيصلت 
تارة، وباسم األصالة تارة أخرى، ويستند إىل 
وعندئٍذ  معينة،  ومدارس  الجتاهات  قراءات 
يكّلفنا  )رهبانيٍة( مبتدعة مل  أقرب إىل  تكون 
اهلل هبا، بقدر ما كّلفنا أنفسنا هبا، وجعلناها 

شريعة عامة، وهي مل تزنل من السماء.

احلاضر  مع  القطعية  خيار  كان  وإذا 
بناء  مبتطلبات  الوفاء  عن  عاجزًا  واملستقبل 
خيار  فإن  واإلسالمية،  العربية  جمتمعاتنا 
خارج  د  ويغرِّ أوهامه  يف  يستغرق  )احلداثة( 
السرب، وهو يتوهم يف حتسس قدرته ومدى 
يستورد  ألنه  باألمة،  النهوض  يف  جناحها 
تلك  بسهولة يف  استنباهتا  ال ميكن  )بضاعة( 
املجتمعات. كما أهنا بضاعة ال متّثل )وحيًا(، 
وإذا اعتربت كذلك – كما يرّوج البعض – نكون 
ورطة صناعة  أمام  ونكون  مزيَّف،  أمام وحي 
آهلة جديدة، رمبا تكون أكثر سطوة من اآلهلة 
)احلداثة(  هذه  أن  عن  فضاًل  هذا  التارخيية. 
اليت ُيراد هلا أن تكون خيار األمة يف النهوض 
غري مربأة من العيوب وغري مزّنهة من اخلطايا 

أيضًا.
فهل يراد ملجتمعاتنا أن تكون )ذياًل( لتقع 
أوروبا  جمتمعات  فيه  وقعت  مستنقع  يف 
)احلداثة  ورطة  قبيل  من  عمومًا،  والغرب 
األسرة؟  تفكيك  إىل  آلت  واليت  االجتماعية( 
من  احلداثة  هذه  اختزنته  ما  على  عالوة 
صوٍر متناقضة لعامل احلداثة، على املستويات 
حيث  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
احلرية واهليمنة، واحترام احلقوق وانتهاكها، 

واالزدهار والفقر املدقع...
ويف سبيل جتاوز األزمة املستمرة يف واقعنا 
احلايل رمبا يكون من األفضل للنخب الثقافية 
احلضاري  النهوض  عملية  يف  تتشارك  أن 
اآلخر،  بالبعض  بعضها  يقبل  وأن  لألمة، 
لصياغة هوية عربية أو إسالمية ينظوي حتت 
نات الثقافية مجيعها وإن اختلفت،  ظلها املكوِّ
لتجمع بني تراث األمة وخيارات صنع مستقبلها، 
دون أن تدخل هذه اخليارات – وتدخل معها 
األمة – يف احتراٍب ومهي ال يعود على األمة 
إاّل مبزيٍد من التمزق والتشظي، إذ ميكن هلذه 
أن  دون  األمة،  لصاحل  تشتبك  أن  اخليارات 
تشتبك لصاحل متزيقها، وهو إذ يدعو النخب 
املحافظة إىل عدم املبالغة يف تسييد التقاليد 
تقديسها،  والغلو يف  املصطنعة  التدين  وصيغ 
صّح  إن   – احلداثوية  النخب  يدعو  فإنه 
التعبري – إىل عدم افتعال احلرب مع منظومة 
القيم السائدة يف املجتمع دينية أو غري دينية، 
فإن استعداء املجتمع بذريعة )صدمة( باجلديد 
إىل  املجتمع  بتقسيم  يتسّبب  وهو  غري جمٍد، 
انفالتًا،  يزداد  وآخر  تشّدِده،  يزيد يف  صنٍف 
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أوطانًا وال  يبين  ما ال حيمد عقباه، وال  وهو 
يشيدها.

العدد  فقد ضّم  ما حتدثنا عنه  ويف ضوء 
من  عددًا  ثقافية(،  )رؤى  جملتنا  من  األول 
املراجعات املهمة كتبها باحثون تلّمسوا املنهج 
نقديًا  قرأ  إذ  احلداثوية،  الكتابات  السائد يف 
)قاسم شعيب( كتاب )اإلسالم واحلرية( للكاتب 
التونسي حممد الشريف، الذي عاجل يف كتابه 
اإلسالمية يف  باملرجعية  تتصل  مهمة  مسائل 
ضوء املنهج احلداثوي، وهي قراءة شيقة جيد 
مهمة،  نقدية  مالحظاٍت  طّياهتا  بني  القارئ 
خيار  خيتزنه  الذي  العنف  مدى  عن  تكشف 
احلداثة جتاه التراث ومنظومة القيم السائدة، 
آلهلة  واملطلق  الواعي  االنبطاح  عن  فضاًل 

احلداثة!
الشامي(  )عقيل  يقرأ  نفسه  السياق  ويف 
مع  لوجه  )وجهًا  غزال  خالد  الكاتب  كتاب 
الفكر األصويل(، يف نقده ملا أمساه باألصولية 
حماولة  يف  ومسّلماهتا،  النظرية  وثوابتها 
ورائها  ومن  واملسّلمات  الثوابت  هذه  لتجاوز 

الرؤية الشاملة للعامل.
ويف سياٍق قد ال يبتعد عن ما تقدم يتابع 
واحلكم(  )السياسية  كتاب  بلقايد(  )حممد 
رؤية  عن  عبارة  وهو  الترايب،  حسن  للدكتور 
إسالمية للسلطة وشرعيتها وآلياهتا من وجهة 
اإلسالمية  الشريعة  يف  اختصاصي  نظر 
والفكر اإلسالمي، وهي رؤية تستحق القراءة 
من  خالية  أهنا جاءت  برغم  واملطالعة طوياًل، 
يف  كتبت  كوهنا  والشرعية،  الفكرية  املراجع 

السجن كما يشري إىل ذلك الدكتور الترايب.
لكتاب  نقدية  قراءة  قطيع(  )ظافر  وقَدم 
)املرأة وقضاياها( ملجموعة من املؤلفني عاجلوا 
من خالل مقاالهتم مسائل مهمة تتصل بقضايا 
املرأة، يف ضوء الرؤية اإلسالمية، وهي قضايا 
املرجعية  على  االتكاء  ضرورة  بني  تتأرجح 
االستجابة  وضرورة  جهة،  من  اإلسالمية 
للتحديات املعاصرة املشروعة اليت تتصل هبذه 

القضايا.
التنمية  وال يبتعد عن هذا السياق )تقرير 
اإلنسانية العربية للعامل 2009م( والصادر عن 
الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، إذ قّدم )هشام 

منّور( قراءته هبذا اخلصوص.

كما ضّم العدد عددًا من القراءات النقدية 
اإلصدارات  من  لعدٍد  املهمة،  واملراجعات 
احلديثة ذات التأثري الثقايف الكبري يف املكتبة 
العربية وغري العربية، فقد قرأ )حممد احلسن( 
كتاب )إعادة كتابة التاريخ – إسقاط اخلالفة 
اهلادي،  يوسف  للكاتب  ُأمنوذجًا(  العباسية 
التاريخ  من  مهمًا  تارخييًا  مقطعًا  يعاجل  وهو 
سياسي  تأثري  يزال  وال  له  كان  اإلسالمي، 
العريب  املجتمع  أبناء  نفوس  يف  وعقيدي 

اإلسالمي.
وقرأ )متام زمام( كتاب وجيه كوثراين )بني 
فقه اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه – الدولة 
واملواطن(، وهو كتاب يعاجل قضايا اإلصالح يف 
الشيعي، مبا هلا من أمهية كربى يف  الوسط 
الذي  لبنان،  وخصوصًا  اليوم  العريب  املجتمع 

جعله الدكتور كوثراين أمنوذج الدراسة.
قراءة  الشيمي(  حسني  )أمحد  م  قدَّ فيما 
العنصري(  التمييز  ال  )السالم  لكتاب  نقدية 
ال  كتاب  وهو  كارتر،  جيمي  األسبق  للرئيس 
حيتاج إىل التأكيد على أمهيته، لبداهة فاعلية 
كاتبه  وأمهية  الفلسطينية من جهة،  القضية 
وهو رئيس أمريكي كان على مقربة من املشهد 

السياسي الفلسطيين.
ثقافية(  )رؤى  من  األول  العدد  يضّم  وإذ 
الكرام  القرّاء  نأمل من  فإننا  املراجعات،  هذه 
وخصوصًا أهل الفكر والثقافة املشاركة يف رفد 
واقتراحاهتم،  بإسهاماهتم ومالحظاهتم  املجلة 
القراءة  لرفد  الصيغ  أفضل  تقدمي  سبيل  يف 

وحركة التعّلم.

         رئيس التحرير
        حممد احلسيين
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فتنة الحداثة
قراءة نقدية يف كتاب »اإلسالم واحلرية« 

ملحمد الشريف

قاسم ُشعيب
تونس

أمام تعاين  الفكري  الضياع  اليوم حالة من  املجتمعات اإلسالمية 
كبري عدد  وتكريس  الغريب،  احلداثوي  النموذج  هيمنة 

بالدنا  يف  احلداثة  هذه  دعاة  من 
التبعية  حالة  ترسيخ  أجل  من  جهودهم 
الفكرية والثقافية هلذا النموذج بعيدًا عن 
أية خصوصيات تنطلق على أساس اإلسالم 

يف مبادئه ومفاهيمه وتشريعاته.
وكتاب »اإلسالم واحلرية: سوء تفاهم 
للراحل حممد الشريف )1936- تارخيي«، 
2008م(، الذي صدر ألول مرة سنة 1999م 
إىل  مؤلفه  ترمجه  مث  الفرنسية،  باللغة 
بترا  دار  عن  2008م  سنة  وصدر  العربية 
للنشر والتوزيع يف دمشق يف 229 صفحة 
هذا  ضمن  يتحرك  املتوسط،  احلجم  من 
لإلسالم  قراءته  يف  ينطلق  وهو  األفق، 
على أساس املرجعية الغربية اليت يؤمن هبا 

مؤلفه.
الغربية  احلداثة  فكر  يصبح  وعندما 
فإن  الشريف،  األستاذ  لدى  مرجعيًا  فكرًا 
احلداثة،  هذه  تستحيل  أن  يعين  ذلك 
أقنوم  إىل  ونتاجاهتا،  ورؤاها  مبادئها  يف 
يف  مناهجنا  له  ُنخضع  أن  جيب  مقدس 
ما  ليصبح  الّسلوك،  وطرائقنا يف  التفكري 

هو تارخيي شيئًا ال تارخييًا. 
عندما  اإلسالميني  أن  واملفارقة 
وأحكامه  مبادئه  يف  اإلسالم  أن  يعلنون 
وقيمه شيء فوق التاريخ، ألنه خياطب يف 
الرفيعة  وقيمه  اإلنسانية  طبيعته  اإلنسان 
العلمانيني  أصوات  ترتفع  شيء،  كل  قبل 
أن  حني  يف  والرجعية،  باجلمود  لتتهمهم 
يف  حرجًا  جتد  ال  نفسها  األصوات  هذه 
الدعوة إىل االلتصاق بفكر احلداثة الغربية 
انطلقت  احلداثة  هذه  أن  رغم  وثقافتها 

قبل قرون يف حميط ثقايف خيتلف متامًا 
عن املحيط العريب – اإلسالمي.

املطبات  إىل  أبدًا  يشري  ال  الشريف  إن 
يف  الغربية  احلداثة  إليها  انتهت  اليت 
احلاد  الطبقي  التفاوت  حيث  االقتصاد 
االجتماع  ويف  املالية،  واألزمات  والتشرد 
حيث التفكك األسري والشذوذ واجلرمية 
تراجع  يرصد  ال  وهو  واالنتحار،  واإلدمان 
اإلنسانية  واألخوة  واملساواة  احلرية  قيم 
والتضييق  القمع  ممارسات  توسع  أمام 
الشعوب  ضد  احلروب  وتزايد  والعنصرية 

املستضعفة يف طول العامل وعرضه.
السيد  يغض  اليت  املآزق،  هذه  إن 
أنتجت  اليت  هي  عنها،  الطرف  الشريف 
تيار ما  الغريب، هو  العامل  تيارًا واسعًا يف 
بعد احلداثة، يعمل من أجل نقد احلداثة 
العقالنية  هي  كما  األساسية،  مبادئها  يف 
املبادئ  هذه  ألن  والعلمانية،  واحلرية 
أوصلت  اليت  هي  احلداثة  فكر  رآها  كما 

املجتمعات الغربية إىل مآزق حقيقية.
يريدون  الذين  العرب،  الوضعيني  لكن 
ليس فقط يف  بالغرب  املسلمني  استلحاق 
السياسية واالقتصاد كما هو حادث، وإمنا 
أيضًا يف الفكر والثقافة... يتجاهلون متامًا 
واقع املجتمعات الغربية اليوم. لقد فشلت 
كل األنظمة العلمانية اليت أنشأها االستعمار 
يف البالد العربية واإلسالمية، وعلى مدى 
أكثر من نصف قرن مل حيصد العرب سوى 
الفشل والعجز والتبعية والتخلف، غري أن 
الوضعيني العرب يقولون إن املطلوب اليوم 
ذلك  الشريف  وحيدد  الثقايف،  التغيري  هو 
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من خالل تغيري جذري يف مناهج التعليم.
بالنسبة للشريف، ال يتحدد يف  إن املأزق، 
فشل األنظمة العلمانية التابعة يف هذا العامل 
العريب، ولكنه يف غياب األساس الثقايف هلذه 
الشريف جمرد  يقوله  ما  أن  ورغم  اخليارات. 
يوتوبيا، إال أنه حىت لو فرضنا جناح الوضعيني 
العرب يف جتريد املجتمعات العربية من انتمائها 
إال  يوصلها  لن  الغريب  البديل  فإن  اإلسالمي، 
اليت  الغربية  املجتمعات  إليه  وصلت  ما  إىل 
انطلقت على أساس قيم حمدودة من الواضح 
أهنا تتآكل اليوم ليجد الغرب نفسه أمام أكثر 
من مأزق اجتماعي واقتصادي وبيئي وسياسي 
قرون  مدى  على  بناه  ما  كل  يدمر  أن  ميكن 
من الزمن. وللمفارقة، فإن الَغْرب الذي يبحث 
اإلسالم،  أنظمة  يف  ملشاكله  حل  عن  اليوم 
سواء كان ذلك يف االقتصاد أو يف االجتماع، 
يريد الوضعيون العرب أن جيعلوا منه النموذج 

الذي ينبغي استنساخه.

فشل التحديث: � 
الذي  الثقايف  املأزق  برصد  الشريف  يبدأ 
يشهده العامل أمام تصاعد التطرف اإليديولوجي 
والتعصب الديين يف العامل كله، وبلوغه الذروة 
ذلك  على  تشهد  كما  اإلسالمي،  العامل  يف 
الوقائع يف أفغانستان واجلزائر والعراق ومصر 
التفسريات املتداولة  وباكستان، وهو ال يهمل 
لصعود هذه الظاهرة، كما هو الفقر والبطالة 
االجتماعي  والفساد  والزنوح  السكن  وأزمة 
هذه  يعترب  ال  لكنه  السياسي،  واالستبداد 
ألن  الظاهرة،  هذه  لتفسري  كافية  األسباب 
الكثري من البالد اإلسالمية يعيش أهلها الرفاه 
االقتصادي، وهي مع ذلك ال تتوقف عن إنتاج 

املتطرفني.
أي  قبل  ثقافية  له  بالنسبة  واملشكلة 
األصولية«  »احلركات  هذه  ألن  آخر،  شيء 
بدياًل عن  التيوقراطية  الدولة  رأيه  تطرح يف 
إىل  وتدعو  املرأة  وتضطهد  العلمانية،  الدولة 
أن  يعين  وهذا  البدنية.  العقوبات  إىل  العودة 
اإلسالمي  العامل  يف  املنتشرة  احلركات  هذه 
أيضًا  وهي  واإلرهاب،  العنف  ثقافة  تتبىن 
حركات مشولية ال ترى لآلخر أي نصيب من 

احلقيقة.
أن  املعاصر  املسيحي  الفكر  استطاع  لقد 
كان  الذي  القدمي  املسيحي  الفكر  يتجاوز 

أو يف عصور  الصليبية،  احلروب  زمن  سائدًا 
ُيقاد  التفتيش، أو عندما كان غاليلي  حماكم 
كروية  األرض  إن  قال  ألنه  املقصلة،  إىل 
الشكل، وأهنا تدور حول نفسها. ومتكن جممع 
الفاتيكان الثاين ]1962-1965م[ من التخلص 
كان  ما  وأبطل  الوسطى،  القرون  إرث  من 
حترمي  وأصبح  املضاد«.  »اإلصالح  بــ  يسمى 
الطالق وإباحة تعدد الزوجات من املاضي دون 
املتدينني.  لدى  حىت  أسف  أي  ذلك  يثري  أن 
الفكر  داخل  حدث  الذي  التطور  هذا  لكن 
اإلسالمي  الفكر  داخل  حيدث  مل  املسيحي 
بالقوة نفسها، وألجل ذلك أجنز الغرب الكثري 
اإلسالمي  العامل  لكن  املختلفة،  املجاالت  يف 
 - الشريف  حبسب   - ألنه  مكانه،  يراوح  بقي 
مل جيد حىت اليوم حاًل إلشكالية العالقة بني 

الدين واحلياة.
اإلسالمية  البالد  أغلب  استطاعت  لقد 
والقوانني  األنظمة  من  بالكثري  العمل  إيقاف 
واملرأة  احلدود  مسائل  هو  كما  اإلسالمية، 
احتجاجات  أية  هناك  تكون  أن  دون  والربا، 
أروقة  يف  ذلك  مقاومة  واحنصرت  شعبية، 
اجلامعات الدينية. والشريف إذ يؤكد ذلك)1(، 
غري أنه يرى أن هذه التغريات ال تزال هشة، 
واخلطابات  الثقافية  املرجعيات  بسبب ختلف 
السياسية. لقد جرى تعميم التعليم يف العامل 
أن  هو  صاحبنا  يقلق  ما  أن  غري  اإلسالمي، 
وال  اجلاد،  للحوار  والتعليم مل ختضع  التربية 
زالت برامج التعليم تدّرس اإلسالم ال باعتباره 
دينًا فحسب، وإمنا أيضًا بوصفه هوية ونظامًا 

سياسيًا وتشريعيًا.
يف  والتحديث  العلمنة  مشروع  فشل  لقد 
به  التضحية  متت  أن  بعد  العريب،  املشرق 
بدوره،  فشل  الذي  الوحدة  مشروع  لفائدة 
دعاة  لدى  القطرية  الذهنية  جتذر  بسبب 
الوحدة العربية. يف مصر، مثاًل، ضحى عبد 
قضييت  لصاحل  التحديث  مبشروع  الناصر 
الوحدة العربية وحترير فلسطني، فقد اضطر، 
حبسب الشريف إىل مماألة القوى املحافظة يف 

املجتمع املصري. 
ورغم أنه قاوم اإلخوان ووصل به األمر إىل 
إعدام سيد قطب، إال انه حتالف مع مؤسسة 
األزهر، وعّطل كل ما من شأنه أن ُيحرج هذه 
بترا،  دار  واحلرية،  اإلسالم  الشريف،  حممد   )1(

دمشق، 2008م، ص11.
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املؤسسة.
اجلزائر  يف  مدين  بو  هواري  يكن  ومل 
خمتلفًا كثريًا عن عبد الناصر. كان هو اآلخر 
اشتراكية،  وميوالت  عروبية  نزعة  حيمل 
قياديًا  دورًا  اجلزائر  تلعب  أن  حيلم  وكان 
ذلك  وكان  كله،  الثالث  والعامل  أفريقيا  يف 
قوة  اجلزائر  تكون  أن  له  بالنسبة  يستدعي 
هو  مما  أكثر  سكاهنا  عدد  يكون  وأن  وازنة، 
عليه، وأن تكون أقوى من جرياهنا، وهو لذلك 
رفض حتديد النسل واختلق مشكلة الصحراء 
مشروع  وَنَسف  املغرب،  إلضعاف  الكربى 
الوحدة التونسية -  الليبية حتسبًا من تصاعد 
البو  احللم  هذا  وكان  الشرقي،  اجلار  قدرات 
مديين حيتاج إىل أوسع دعم شعيب، وهو لذلك 
سعى إىل إرضاء الفئات التقليدية يف املجتمع 
بالتدريس  املصريني  »لألصوليني«  ومسح 
قوى  ما  وهو  التربية،  قطاع  يف  اجلزائر  يف 
نفوذ اإلسالميني، كما أنشأ معاهد للدراسات 

اإلسالمية التقليدية.
هؤالء  كل  عن  خمتلفًا  كان  بورقيبة  لكن 
عروبية  اجتاهات  حيملون  كانوا  الذين 
هذا  يكن  مل  الشريف،  وحبسب  واشتراكية. 
ما  كل  العروبة.  أو  لإلسالم  مناهضًا  الرجل 
يف األمر أن الزعماء العرب كانوا ينظرون إليه 
زيارته  يف  وجدوا  وقد  اإلحتقار،  من  بشيء 
التفاوض  إىل  ودعوته  1965م،  سنة  ألرحيا 
مع إسرائيل على قاعدة »خذ وطالب«، وشن 
حرب عصابات ضدها يف وقت واحد بداًل عن 
املقاطعة واحلروب التقليدية، وجدوا يف ذلك 
فرصة للهجوم عليه وتصويره أمام الرأي العام 

العريب رجاًل خائنًا لقضية العرب األوىل.
الناس  عواطف  خياطب  الناصر  عبد  كان 
فكان  بورقيبة  أما  دائمًا  مشاعرهم  ويلهب 
يشدهم إليه لكنه كان خياطب عقوهلم. وكان 
إىل  األمة  مصائب  كل  يرجع  الناصر  عبد 
بعد  أنه  يؤكد  بورقيبة  كان  بينما  االستعمار، 
خروج االستعمار فإن املشكلة كامنة فينا، وأنه 
البد من تغيري ما بأنفسنا حىت تتغري أحوالنا، 
املرأة«  »حترير  إىل  يدعو  كان  لذلك  وهو 
وحتديد النسل وحتديث التعليم واإلدارة. ومع 
ذلك ال ينسى الشريف أن يذكر بأن بورقيبة مل 
يكن خيتلف عن اآلخرين يف استبداده، وإعجابه 
وممارسة  احلزبية،  التعددية  ورفض  بنفسه، 

التعذيب، ومصادرة احلريات السياسية.

بورقيبة  مارسه  الذي  التحديث  كان 
هذه  لكن  للدميقراطية،  ومفتقرًا  منقوصًا، 
احلداثة كانت أقل استبطانًا يف البالد العربية 
األخرى، ألهنا مل تكن أولوية لدى حكامها)2(.

النظام  من  جزءًا  كان  الذي  الشريف،  إن 
االستبدادي يف بالده عندما كان وزيرًا للتربية 
العلمنة  مشروع  أن   - هنا   – يعترف  والعلوم، 
ومل  فشل،  قد  العريب  العامل  يف  والتحديث 
حتقق األنظمة على اختالف توجهاهتا شيئًا. 
لكنه يرفض أن تكون هذه األنظمة السياسية 
الزوجات  بتعدد  تقبل  دامت  ما  علمانية 
وهو  القاصرات،  وتزويج  الشرعي  والطالق 
مبا  يقبل  ال  إنه  وتركيا.  تونس  هنا  يستثين 
يقوله أوليفييه كاريه )olivier carre( الذي 
كتب يف جريدة لوموند )Le monde( عدد: 
1994/10/13م: “إن إشكال العامل اإلسالمي 
ال يتمثل يف إنتاج العلمانية، فهي موجودة، بل 
الشريف  إن  يرفضها”.  الذي  الواقع  تدّبر  يف 
هنا يرفض االعتراف بتسلط القوى العلمانية 
املسقطة يف العامل اإلسالمي، من أجل التغطية 
على فشلها. ألن ُمجرد وجود بعض التشريعات 
ال  الشخصية  األحوال  قوانني  يف  اإلسالمية 
ينفي أبدًا الطابع العلماين هلذه األنظمة اليت 

ُتخضع الدّين وال َتْخضع له.
والتوفيق بني اإلسالم واحلداثة ليس فقط 
أمرًا ممكنًا، ولكنه أيضًا ميثل القراءة األقرب 
إىل روح الدين ووقائع التاريخ بالنسبة للشريف. 
فبسبب  اآلن،  ذلك مل حيدث حىت  كان  وإذا 

سوء الفهم لإلسالم واحلداثة معًا. 
لقد تأسست العقالنية الغربية على نتاجات 
ابن رشد الفلسفية، فإذا كان هذا الفيلسوف 
الكتب  وإحراق  والتهميش  بالتكفري  قد ووجه 
يف حميطه، فإنه لقي أوسع ترحيب يف أوروبا 
فعرف باسم )Averroes( وهو حتريف المسه 
العريب “ابن رشد”. وهذا يعين أن العقل هو 
واحلداثة)3(،  اإلسالم  بني  املشترك  األساس 
لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة معرفة 
بعالقته  األمر  يتعلق  عندما  العقل  حدود 
هو  حدوده  حيترم  الذي  فالعقل  باإلسالم، 
اإلسالم،  مع  يتناقض  ال  الذي  العقل  وحده 
وهو وحده الذي ميكنه أن يقرأ النص ويتفهمه 

ويؤوله دون تعسف.

)2(  م ن، ص17.

)3(  م ن، ص30.
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العنف والظالمية: � 
يف  العنف  مسؤولية  الشريف  حيمل 
بـــ  يسميهم  مـــــــــن  إىل  واإلسالمي  العريب  العامل 
اجلزائري  بالنموذج  يذكر  وهو  »األصوليني«، 
اليت دفعت إىل تفجر  باألسباب  يقر  أن  دون 
العنف، رغم أنه تبّين اليوم أن الكثري من املجازر 
معينة  مجاعات  احلقيقة  يف  هبا  تقوم  كانت 
يف اجليش اجلزائري. ورغم أن أية ممارسات 
ممن  البعض  ميارسها  قد  إرهابية  أو  عنفية 
ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم ال ميكن أن جتد 
اإلسالمية،  الشرعية  الناحية  من  مربرًا  هلا 
أجل  من  ذلك  عن  التغاضي  عادًة  يتم  أنه  إال 
العنف  يربر  احلقيقة  يف  اإلسالم  أن  اإلحياء 
احلقيقة  يف  إهنا  إليهما.  ويدعو  واإلرهاب 
قراءة الكثري من »الفقهاء« الذين يبيحون قتل 
كل من يسمونه كافرًا، وهو أمر ال أساس له 

يف القرآن وال يف سنة الرسول )ص()4(.
إن األستاذ الشريف ال يقول احلقيقة كاملة، 
يزال  وال  كان  والقمع  والعنف  اإلرهاب  ألن 
الذي  ميثل ثقافة املجتمع كله، فهذا املجتمع 
طويلة،  لقرون  االستبداد  ثقافة  على  ترّبى 
البيوت  يف  واإلرهاب  والقمع  العنف  ميارس 
واالقتصادية  التعليمية  واملؤسسات  والشوارع 
واالجتماعية، متامًا كما ميارسه رجال السياسة، 
سواء كانوا يف السلطة أو يف املعارضة. إن هذا 
ثقافة  هي  واالستبداد  العنف  ثقافة  أن  يعين 
شاملة لكل فئات املجتمع، وليس من اإلنصاف 

إلصاقها بفئة دون أخرى.

اإلسالم والقانون: � 
اإلسالمية،  التشريعية  املنظومة  تبقى 
الربيطانية،  التشريعية  املنظومات  جانب  إىل 
العائالت  أهم  واجلرمانية  والرومانية، 
وال  العامل.  يف  الكربى  القانونية  التشريعية 
بقية  عن  اإلسالمية  التشريعات  ختتلف 
القانونية،  الفروع  من  كثري  يف  املنظومات 
حىت تلك اليت تعترب حديثة، كما هي العقود. 
اإلسالمية  الشريعة  متيز  يلغي  ال  ذلك  لكن 
يف كثري من التشريعات اليت تثري اليوم الكثري 
من اجلدل بشأهنا، بني داٍع إىل التخلي عنها، 

)4( انظر مثاًل: السيد حممد حسني فضل اهلل، كتاب 
أيضًا:  وانظر.  بريوت، 1996م.  املالك،  دار  اجلهاد، 
املحجة  دار  اإلسالم،  يف  اجلهاد  الشامي،  عقيل 

البيضاء، بريوت، 2008م.

ومهتم باملحافظة عليها.
هذه  من  أقسام  ثالثة  بني  الشريف  ومييز 
أصبحت  اليت  القوانني  هو  األول  القوانني. 
العقاري،  القانون  مواد  بعض  مثل  منقرضة، 
هو  والثاين  واملغارسة...  واملساقاة  كاإلنزال 
تلك القوانني املتعلقة بالعبودية، وهي قوانني 
الذي  هو  والثالث  نسياهنا.  الفقهاء  حياول 
ويتعلق  به،  يتمسكون  اإلسالميون  يزال  ال 
والقانون اجلنائي  الشخصية  األحوال  بقوانني 
وحرية املعتقد. وهذا القسم هو حمور اخلالف 

اجلوهري بني العلمانيني واإلسالميني.
الشريف  يكف  ال  العلمانيون،  يفعل  وكما 
وجتاوز  بالقرآن  االكتفاء  إىل  الدعوة  عن 
ذلك،  يف  يقدموهنا  اليت  واحلجة،  احلديث. 
قرن  من  أكثر  بعد  ُدّونت  السنة  هذه  أن  هي 
من وفاة النيب)ص(، بسبب منع أيب بكر وعمر 
من تدوين احلديث. وهذه املدة الطويلة كفيلة 
نسبة  ووضع  السنة،  من  كبرية  نسبة  بضياع 
ونسيان  النيب)ص(،  لسان  على  أخرى  كبرية 
قسم آخر. وهذا ما جعل أبو حنيفة النعمان ال 
يعترف إال بصحة )17( حديثًا يف مقابل )50( 
إن  أكد أمحد بن حنبل صحتها.  ألف حديث 
هذه السّنة مل تكن إال تعاليم ظرفية، يف رأي 
الشريف، من أجل التعامل مع واقع أهل اجلزيرة 
التعامل  ينبغي  وال  املرحلة،  تلك  يف  العربية 

معها باعتبارها مصدرًا ثانيًا للتشريع.
دليل  له  ليس  الشريف  يقوله  ما  أن  غري 
ضرورة  على  يؤكد  نفسه  فالقرآن  يسنده، 
طاعة الرسول)ص(. كما أن الرسول)ص( نفسه 
كان يؤكد دائمًا أنه ال غىن عن سنته، ورغم 
أن السنة مل تدون إال يف فترة متأخرة، إال أن 
علماء الرجال حاولوا التعامل مع هذه املشكلة، 
وقسموا  والتعديل،  احلرج  علم  فأبدعوا 
وإذا  وضعيف،  وحسن  صحيح  إىل  احلديث 
كان اإلشكال بقي مطروحًا يف املجال السين، 
بسبب الزنعة الطاغية لتعديل مجيع الصحابة 
رغم أن سري كثري منهم ال تؤيد ذلك، إال أن 
املشكلة ليست مطروحة يف هذا املستوى يف 
املدرسة الشيعية اليت يعتمد علماؤها يف نقل 
رواياهتم على سلسلة األئمة من أهل البيت)ع( 
املتصلة بالنيب)ص(، وهي السلسلة اليت مساها 

أمحد بن حنبل بالسلسلة الذهبّية.
لكن نقد املتون يبقى نقطة ضعف أساسية 
من  الكثري  ألن  معًا،  والشيعة  السنة  لدى 
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الروايات اليت تبدو صحيحة يف سندها، هي 
يف احلقيقة مناقضة لنصوص قرآنية واضحة، 

أو أهنا تقف يف مقابل املعقول اإلنساين.
إن احلل على هذا األساس ليس يف جتاوز 
السنة كما يدعو إليه الشريف وجوقة العلمانيني، 
ألنه ال غىن عن هذه السنة يف فهم اإلسالم، 
السنة ليست على منط واحد. بل هي  فهذه 
اليت  الشارحة  السنة  أوهلا  خمتلفة،  أصناف 
كانت مهمتها تفسري القرآن وشرح أحكام الدين 
َلة، وهي  وعقائده وقيمه، وثانيهما السنة املَفصِّ
واملفاهيم  األحكام  بتفصيل  هتتم  اليت  السنة 
والصوم  الصالة  أحكام  هي  كما  املجملة، 
واحلج، اليت مل يدخل القرآن كثريًا يف تفاصيل 
أدائها. وثالثها السنة التشريعية، ألن القرآن مل 
يشرع لكل تفاصيل احلياة، بل ترك للنيب)ص( 
مهمة ملء الفراغات التشريعية بصفته الدينية 
أحيانًا، وبصفته السياسية أحيانًا أخرى. وهو 
َ}َما  األوىل:  آيتني:  يف  القرآن  إليه  أشار  ما 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا{  آَتاُكُم الرَّ
)احلشر : 7(، والثانية: }َأِطيُعوْا اهللَّ َوَأِطيُعوْا 

ُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم{)النساء : 59(. الرَّ
والشك أن السنة يف كل هذه احلاالت ثابتة 
ّنة اليت كان يطلقها  إال عندما يتعلق األمر بالسُّ
النيب)ص( بوصفه حاكمًا وقائدًا سياسيًا، ألن 

هذه السنة كانت تتعامل مع واقع متغري.
بني  مييزون  األصول  علماء  أن  جند  إننا 
األحكام  أن  والشك  وموضوعاهتا،  األحكام 
تبقى ثابتة ما دامت موضوعاهتا ثابتة. غري أن 
تغري هذه املوضوعات يفرض بشكل آيل تغري 
أحكامها. أّما عندما تنقرض بعض املوضوعات، 
كما هو موضوع الرق، فإن األحكام املتعلقة هبا 

ُتجّمد وُتعّلق بشكل تلقائي.
السنة  جتاوز  إىل  يدعو  الذي  الشريف  إن 
النص  هو  الكرمي  القرآن  أن  ويعترب  النبوية، 
القداسة  وصف  عليه  ينطبق  الذي  الوحيد 
باعتباره صادرًا عن اهلل – سبحانه – على حنو 
كامل ومباشر. وهو بذلك يريد أن مييزه عن 
هذه  من  شيئًا  متلك  ال  اليت  التراث  مكونات 
القداسة. والنص القرآين، عند الشريف، رسالة 
دينية  عناصر  يتضمن  ألنه  باألساس،  دينية 
ومصري  واخللق  الكون  أصل  هو  كما  خالصة، 
أخالقية،  مبادئ  يتضمن  كما  متامًا  العامل، 
مثل التصّدق والنجدة والّرفق، رغم أنه يتناول 

أحيانًا بعض القواعد القانونية.

بني  التمييز  كيفية  يف  املشكلة  وتبقى 
ذات  القانونية  والقواعد  األخالقية  القواعد 
الفقهاء  يقوله  ما  رغم  اإللزامية.  الصبغة 
بني  عددها  يتراوح  التشريعية  اآليات  أن  من 
آية)5(.   )6236( جمموع  من  آية  )200و500( 
مها:  حمددين،  مبجالني  تتعلق  اآليات  وهذه 
والشريف  اإلرث.  وقانون  اجلنائي،  القانون 
يريد بذلك إبراز اجلانب العقائدي واألخالقي 
اجلانب  أمهية  من  والتقليل  اإلسالم،  يف 

التشريعي فيه.
غري أن حتديد اآليات التشريعية هبذا العدد 
يهتموا  مل  الفقهاء  ألن  دقيقًا،  يكون  ال  قد 
بتلك اآليات اليت تطلق قواعد تشريعية عامة، 
َباِت  يِّ الطَّ َلُهُم  }َوُيِحلُّ  تعاىل:  قوله  هو  كما 
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث{)األعراف : 157(، أو  َوُيَحرِّ
وال متلك  إرشادية  اعتربوها  اليت  اآليات  تلك 
}ُقْل  تعاىل:  قوله  هو  كما  تشريعي،  بعد  أي 
اْلَخْلَق{ َبَدَأ  َكْيَف  َفانُظُروا  اأْلَْرِض  ِسرُيوا ِفي 

)العنكبوت : 20(.
كما أن إلغاء السنة ال وجاهة له، ألن هذه 
إهلي.  وحي  منها  كبري  قسم  يف  هي  السنة 
اإلسالم  يف  التشريعي  املجال  أن  يعين  وهذا 
الشريف.  األستاذ  تصوره  مما  بكثري  أوسع 
لكن يف املقابل البد من التأكيد على ضرورة 
القرآن  هو  فيما  األول  النص  بني  التمييز 
هو  فيما  الثاين  والنص  املوثوقة،  والسنة 
تفسري املفسرين واجتهاد الفقهاء واملتكلمني. 
فإذا كان النص األول ميثل املرجعية العقيدية 
والفكرية والتشريعية لكل املسلمني فإن النص 
الثاين، مبا هو جمرد اجتهاد يف فهم النص، 

ال يلزم إال أصحابه.
النحو يصبح االجتهاد يف فهم  وعلى هذا 
العلمية  املؤهالت  ميلك  من  لكل  حقًا  النص 
الضرورية لذلك، وهو ما يعين ضرورة حتصني 
ميلكون  ال  الذين  املتطفلني  أمام  االجتهاد 
هذه  ملثل  الالزمة  واملنهجية  املعرفية  العدة 

املمارسة.
إىل  الشريف  يدعو  مواٍز،  خط  ويف 
»التأويل  أساس  على  االجتهاد  ينطلق  أن 
من  األنسب  »التأويل  باعتباره  املقاصدي« 
ضرورة  يعين  وهذا  الدينية«)6(،  الوجهة 
البحث  أجل  من  للنص  احلريف  الفهم  جتاوز 

)5(  م ن، ص96
)6( م ن، ص124
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وال  وقيمه.  القرآن  روح  عن  النصوص  وراء 
ميكن حتقيق ذلك إال من خالل إدماج عنصر 
الزمن يف فهم النص، فما كان قاعدة صاحلة 
يف  مالئم  غري  يصبح  أن  ميكن  معّين،  لوقت 
عصر آخر بسبب التغريات اليت تصيب الواقع 
وجيزة  فترة  يف  القرآن  كان  فإذا  باستمرار. 
بعض  تغيري  إىل  اضطر  سنة   )23( تتجاوز  ال 
أحكامه فيما عرف بالنسخ، فإن أكثر من )14( 
قرنًا من الزمن مرت على نزول القرآن كفيلة 

بتغيري الكثري من أحكامه.
الشريعة  نسخ  ينبغي  أنه  يعين  ال  و»هذا 
كلها«)7(، بل إن املطلوب هو االهتداء مبقاصد 
الدين من أجل إقرار ما ينبغي إقراره من أحكام 
الشريعة، وتغيري ما ينبغي تغيريه. فقد تضمن 
اإلسالم من املبادئ »ما كان حقًا بالغ الثورية 
يف  العربية  اجلزيرة  شبه  جمتمع  إىل  بالنظر 

القرن الّسابع امليالدي«)8(.
املفكر  حبوث  إىل  الشريف  استند  وقد 
منهجًا  يعتمد  الذي  الطاليب  حممد  التونسي 
يف  احلاصل  التطور  ألن  االجتاه،  »سهمي« 
اجتاه  يأخذ خطًا مستقيمًا يف  التاريخ  حركة 
يف  االستخالف  أمانة  حتقيق  هو  حمدد 
من  اإلنسان  حيمله  ما  أساس  على  األرض 
عقل، فاإلنسان بالنسبة للطاليب ليس مطالبًا 
باكتشاف  مطالب  هو  بل  العمياء،  بالطاعة 
اجتاه اخلط السّهمي والتقدم حنوه من خالل 

إمالءات العقل)9(.
عنه  يقول  الذي  الطاليب  حممد  لكن 
معمقة  حبوث  وصاحب  »ورع  أنه  الشريف 
وأفكار جريئة«)10( تراجع عن كثري من أفكاره 
يف كتابه األخري )ليطمئن قليب(، وأصبح يعترب 
يتضمنه.  كلمة وحرف  ُملزمًا يف كل  القرآن 
وأنه ال جمال لتجاوزه يف كل أحكامه ومبادئه 
من  الكثري  على  هجومًا  شن  وقد  وقيمه. 
العلمانيني املشتغلني بالفكر اإلسالمي وأمساهم 
بـــ »االنسال خسال ميني« الذين يريدون تضليل 
ثقافتهم اإلسالمية. ويف  الناس وسلخهم من 
التونسي  املفكر  الطاليب  خّص  الكتاب  هذا 
معه  يتفق  الذي  الشريف،  املجيد  عبد  اآلخر 
األستاذ حممد الشريف يف كثري من طروحاته، 
خارج  واعتربه شخصًا  العنيف  خّصه هبجومه 

)7( م ن، ص124.

)8( م ن، ص125.
)9(  م ن، ص127.
)10( م ن، ص126.

اإلسالم ال هدف له سوى مسخ هذا الدين.
من  أكثر  الشريف  حممد  اجتاه  ويتضح 
طه  حممد  حممود  ألفكار  استحضاره  خالل 
الذي أعدمه نظام النمريي بتحريض من حسن 
الترايب كما يقول)11(. فقد ذهب هذا املفكر 
السوداين يف كتابه )العاملية اإلسالمية الثانية( 
هي  عام،  بشكل  املكية،  السور  هلجة  أن  إىل 
هلجة الدعوة إىل دين سالم وأخوة وحب وحرية 
ومساواة بني البشر، كما هو قوله تعاىل: }اْدُع 
اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل  ِإِلى 
َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  ِإنَّ  َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم 
ِباْلُمْهَتِدين{،  َأْعَلُم  َوُهَو  َسِبيِلِه  َعن  َضلَّ  ِبَمن 
ذات  فهي  املدنية  الّسور  أما   .)125 )النحل: 
اجتاه تشريعي، وتدعو املسلمني إىل الدفاع عن 

أنفسهم ضد اعتداءات املشركني. 
جوهر  أن  ذلك  من  طه  حممود  ويستنتج 
الرسالة اإلسالمية هو السور املكية، ألهنا تركز 
يتجاوز  الذي  اإلنساين  األخالقي  البعد  على 
بعده  خبلود  خالد  فاإلسالم  واملكان.  الزمان 
مرتبطة  فهي  املدنية  السور  أما  األخالقي. 
أجل  من  يناضل  النيب  كان  الذي  بالواقع 
بني  تفاضلية  نظرة  تتضمن  وهي  إصالحه، 
املسلمني،  وغري  واملسلمني  والنساء،  الرجال 
املدنية ذات  القرآن  آيات  أن هلجة بعض  كما 
نزعة قتالية واضحة، كما يبدو ذلك يف سورة 

التوبة.
وعلى هذا النحو كان القرآن املدين مراعيًا 
املدينة، فهو خطاب خاص  السائد يف  للوضع 
بأهلها وال ميكن تعميمه. ويصل حممود حممد 
طه إىل أن السور املدنية قامت بدورها وأهنت 
مهمتها، وأن ما يهم املسلمني اليوم هو فقط 

السور املكية.
وعندما حياول بعض الفقهاء حل التعارض 
احلاصل بني بعض اآليات على أساس النسخ، 
القانون  يلغي  الالحق  القانون  أن  باعتبار 
السابق، يأيت حممود حممد طه ليقول لنا أن 
اخلطابني املكي واملدين ليسا من الوزن نفسه، 
فهو ال ُيلغيه، وإمنا فقط ُيعّلق العمل به لعدم 

قابليته للتطبيق يف ظروف خاصة.
املدين  النص  بأن  للقول  أنه ال صحة  غري 
نص خاص حىت يقال إنه ال يلغي النص املكي، 
بل إن النص املدين ال خيتلف يف قوته اإللزامية 
عن النص املكي. وفكرة ارتباط النص املدين 

)11( م ن، ص127.
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بظروف خاصة ال يسندها دليل، ألن التشريع 
الذي  الثقايف  للمعطى  ناظرًا  القرآين مل يكن 
بقدر  املرحلة  تلك  يف  العريب  اإلنسان  مييز 
ما كان ينظر إىل املعطى الطبيعي فيه والذي 
يتجاوز أية أطر مكانية أو زمانية. إن الشريف 
طه،  حممود  يقدمها  اليت  الرؤية  هذه  يتبىن 
بن  عمر  »اجتهادات«  ببعض  يستشهد  وهو 
اخلطاب اليت أوقف مبقتضاها العمل بالنص، 

وهي:
1- تعليق العمل حبد السرقة عام املجاعة، 
احلد،  هلذا  إلغاء  يكن  مل  احلقيقة  يف  وهذا 
العنوان  مبقتضى  للعمل  تعليقًا  كان  ولكنه 
األويل بسبب وجود عنوان ثانوي هو الضرورة 

أو احلاجة.
املفتوحة  األراضي  توزيع  عن  امتناعه   -2
يف العراق على الفاحتني. وهو إجراء ال خيتلف 
عن إجراء مماثل اختذه النيب)ص( عندما وزع 
أراضي خيرب على الفاحتني دون أن تتحول إىل 
الشريف  يورده  ما  بعكس  هلم،  خاصة  ملكية 

ويذهب إليه كثريون)12(.
بيت  من  سهمهم  قلوهبم  املؤلفة  منعه   -3
املال، وكان ذلك إجراء منافيًا آلية صرحية يف 
القرآن، ومناقضًا لسرية النيب)ص(. غري أن ما 
فعله عمر ال يعين إلغاء هلذا التشريع، ألن ذلك 
ليس من صالحياته، وهو أمر يتجاوزه متامًا.

كسب  التشريع  هبذا  اإلسالم  أراد  لقد 
أصدقاء جدد إىل جانبه، وحتييد جهات أخرى 
قد متثل خطرًا على الدين وأهله. والشك أن 

هذه الفئة تبقى موجودة يف كل العصور.
4- منع عمر املسلمني من الزواج بالكتابيات. 
بنص  مباح  ذلك  أن  يعترف  نفسه  عمر  لكن 
أنه  سأله،  عندما  حذيفة  أجاب  وقد  القرآن، 
ال  املسلمات حىت  النساء  ملصلحة  ذلك  ارتأى 
الكتابيات.  مجال  بسبب  عنهن،  العزوف  يتم 
إجراء  كان  هذا  عمر  إجراء  أن  يعين  هذا  إن 
خاطئ  إجراء  احلاالت  كل  يف  وهو  سياسيًا، 
ينطوي على قدر من الروح الشوفينية بسبب 

ما عرف عن عمر من حتيز ضد غري العرب.
هبذه  االستشهاد  الشريف  أراد  لقد 
يف  رؤيته  تأكيد  أجل  من  العمرية  اإلجراءات 
غري  وتارخييتها.  اإلسالمية  الشريعة  ظرفية 
جمرد  كان  عمر  فعله  ما  أن  الواضح  من  أنه 

اإلعالم  مركز  اقتصادنا،  الصدر،  باقر  حممد   )12(
اإلسالمي، قم 1375 هـ ش، ص426.

إجراءات سياسية مؤقتة، وال ميكنها بأية حال 
أن تتحول إىل بديل عن النصوص الواضحة يف 

القرآن والسنة.
ويهمنا – هنا - التأكيد على متييز الفقهاء 
أن  ميكن  فاملوضوع  وموضوعه.  احلكم  بني 
يكون طبيعيًا ال يتبدل وال يتغري، كما هو شرب 
احلرمة،  حكمه  يبقى  الذي   - مثاًل   – اخلمر 
ألن من طبيعته اإلسكار. كما ميكن أن يكون 
اللحية  حلق  مسألة  هي  كما  ثقافيًا  املوضوع 
اليت كانت حمرمة باعتبار نظرة العرف الذي 
كان، يف تلك العصور، يرى يف ذلك عيبًا قد 

يصل إىل درجة انتهاك حرمة فاعله.
هو  وما  طبيعي  هو  ما  بني  التمييز  وهذا 
ثقايف يف املوضوعات هو الذي يعطينا القدرة 
على التمييز بني األحكام الثابتة اليت ال تتغري 
واألحكام  الثابتة،  الطبيعية  ملوضوعاهتا  تبعًا 
حتمل  اليت  موضوعاهتا  لتغري  تبعًا  املتغرية 
بعدًا ثقافيًا وظرفيًا. لقد كان اإلسالم واقعيًا 
يف أحكامه، وكان دائمًا ينطلق يف ذلك على 
أساس القيم اليت يؤمن هبا، واليت ال غىن عنها 

من أجل مصلحة النوع اإلنساين.
أن  ليعترب  بعيدًا  يذهب  الشريف  أن  غري 
إنسانية  غري  اليوم  أصبحت  الشريعة  أحكام 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  منسجمة  وغري 
وقيم احلرية واملساواة، وأن النظر املوضوعي 
يقتضي – بالضرورة – أن تزنل هذه الشريعة 
شهد  الذي  التارخيي  سياقها  يف  اإلسالمية 
وضعها، وأن تقارن بقوانني احلضارات القدمية 

األخرى )13(.
بشكل  هدفه  عن  الشريف  يفصح  وهنا 
اإلسالمية  الشريعة  إلغاء  يريد  إنه  واضح. 
بقوانني  استبداهلا  أجل  من  يف كل خطوطها 
أغرق  الذي  الغريب  النموذج  عن  مستنسخة 
واحلروب  املفرطة  الغرائزية  يف  اإلنسانية 
الزنعة  وهذه  االجتماعي.  والفساد  املدمرة 
اليت تريد إقصاء اإلسالم يف أبعاده التشريعية 
والتنظيمية، تريد خنق البعد الديين يف حياة 
اإلنسان من أجل أن تكون احلياة العامة بال دين 
وال أخالق. وميكن أن نرصد هذا االجتاه لدى 
التشريعات  الكثري من  الشريف يف موقفه من 

اإلسالمية.

)13( اإلسالم واحلرية، م س، ص106.
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اإلسالميون واملرأة: � 
ضد  بالتمييز  الفقهاء  الشريف  يتهم 
من  به  يؤمنون  ما  أساس  على  املرأة)14( 
احلقوق  يف  واملرأة  الرجل  بني  اختالف 
كما  الشريعة،  تفاصيل  بعض  يف  والواجبات 
هي قضية تعدد الزوجات، وحصر حق الطالق 
بالرجل، والتمييز يف اإلرث. غري أن ما يقوله 
على  ينطلق  القضايا  هذه  مثل  يف  الفقهاء 

أساس نصوص قرآنية واضحة.
بواقعية  يعترف  اإلسالم  أن  الواضح  من 
واملرأة،  الرجل  من  لدى كل  اجلنسية  الرغبة 
األطر  ضمن  بينهما  املتبادلة  املتعة  يقر  وهو 
اليت حيددها. فاجلنس يف اإلسالم ليس شرًا 
وال هو خطيئة ال تربرها إال احلاجة للتناسل، 
العكس  على  هو  بل  الكنيسة،  رأي  هو  كما 
على  اهلل  ِنَعم  هي  كما  إهلية،  نعمة  ذلك  من 

اإلنسان.
هي  الشريف  تعجب  مل  اليت  النقطة  لكن 
إقامة  يف  الرجال  أكثر  برغبة  اإلسالم  إقرار 
لتعدد  وتشريعه  متعددة،  جنسية  عالقات 
الشريف  وحجة  ذلك،  أساس  على  الزوجات 
يف رفضه لتعدد الزوجات هو ضرورة احترام  
امرأة  اليت ال تريد أن تشاركها  املرأة  عاطفة 
اجلنسية  احلاجة  ومراعاة  زوجها،  يف  أخرى 
للمرأة ألن رجاًل واحدًا قد ال يليب حاجة أكثر 
الزواج  الشريف  ينتقد  كما  واحدة.  امرأة  من 
بـــ  املؤقت الذي يقره فقهاء اإلمامية، ويسميه 

»اخلناء املقنع«.
الشك أن الشريف ينطلق يف هذه األحكام 
يؤمن  اليت  الثقافية  اخللفية  أساس  على 
فرنكفونية.  بثقافة  يساري  رجل  فهو  هبا، 
التشريعات  يتفهم معقولية  أن  بإمكانه  وليس 
اإلسالمية يف هذا املستوى أمام هيمنة اآلخر 
الغريب يف املجاالت املختلفة، السيما الثقافية 
أكثر  جعلت  اليت  هي  اهليمنة  فهذه  منها. 
املشتغلني بالفكر اإلسالمي يفكرون من خالل 
هذه الثقافة املهيمنة حىت عندما يتعلق األمر 
ببعض »اإلسالميني« الذي بدأوا يشككون يف 

رجاحة الكثري من األحكام اإلسالمية.
أن هناك جني  تقول  العلمية  املعطيات  إن 
لدى الرجل يدفعه إىل إقامة عالقات متعددة 
مع أكثر من امرأة. وهذا يعين أن الرغبة يف 
العالقات املتعددة لدى الرجل مسألة طبيعية. 

)14( م ن، ص51.

حّرك  الذي  هو  الطبيعي  املعطى  هذا  ولعل 
اإلسالم حنو إقرار تعدد الزوجات)15(.

الزوجات  تعدد  حترم  اليت  التشريعات  إن 
جنسية  عالقات  إقامة  من  الرجال  متنع  مل 
التشريعات  هذه  أن  يعين  وهذا  متعددة)16(. 
هي يف احلقيقة ضد الطبيعة يف الوقت اليت 
ينبغي فيه أن يتماهى التشريعي مع الطبيعي. 
إن أهم ما مييز التشريع اإلسالمي هو واقعيته. 
يف  يشرع  وهو  اإلنسان،  بطبيعة  يعترف  إنه 
مبا  الطبيعة  هذه  مع  ينسجم  الذي  االجتاه 

خيدم مصلحة النوع اإلنساين.
وتبعًا هلذه الواقعية اليت اختارها اإلسالم، 
مت إقرار نوعني من الزواج، األول زواج دائم، 
يتفق فيه الطرفان؛ الرجل واملرأة على احلياة 
مؤقت  زواج  والثاين  دائم.  بشكل  املشتركة 
يتفق فيه الطرفان على احلياة املشتركة ملدة 
حمددة على أساس ضوابط معينة حتدد لكل 

طرف حقوقه وواجباته. 
إن الزواج هنا سواء كان دائمًا أو مؤقتًا عقد 

بني رجل وامرأة يضع لكل طرف حدوده.
ويؤخذ على الشريف أن تشبيه الزواج املؤقت 
أو بعض أنواع الزواج الدائم كزواج املسيار أو 
الزواج السياحي باخلناء أو البغاء، ال أساس له 
كان  مهما  الزواج  ألن  املفهومية،  الناحية  من 
يعين  ال  بينما  طرفني.  بني  عقد  هو  نوعه 
وهو  للجنس،  فوضوية  ممارسة  سوى  البغاء 
ال يزيد عن كونه عالقة عابرة بني اجلنسني 
خارج أية ضوابط تضمن لكل طرف حقوقه، 
ودون مراعاة للشروط اليت حيددها اإلسالم، 
كما هي مسألة العدة بالنسبة للمرأة، أو كوهنا 
خلية ليس هلا ارتباط بأي رجل آخر، أو كوهنا 

خارج دائرة املحارم، كما حتددها الشريعة.
خاطئة  ممارسات  هناك  أن  صحيح 
من  منحرفة  سلوكيات  على  التغطية  حتاول 
الزىن  ليصبح  مضللة  عناوين  إلباسها  خالل 
هذه  أن  غري  مؤقتًا،  زواجًا  أو  سياحيًا  زواجًا 
املمارسات، اليت ال متثل أبدًا مصاديق للزواج 

)15( تطالب بعض املنظمات يف روسيا اليوم بتشريع 
ومشاكل  السكان  عدد  تراجع  ملعاجلة  الزوجات  تعدد 

اجتماعية أخرى.
)16( حسب إحصائيات 2006م يف فرنسا، فإن الرجال 
أما  امرأة.   13 إىل   12 مع  جنسية  عالقات  يقيمون 
النساء فتقيم عالقات جنسية مع عدد أقل من الرجال 
يتراوح بني 5و6 رجال كردة فعل على خيانة األزواج، 

أو بسبب احلاجة إلشباع الرغبة اجلنسية.
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إدانة هذه  إىل  تدفعنا  أن  ينبغي  ال  الشرعي، 
األمناط من الزواج من أساسها.

الزواج  حترمي  أو  الزوجات  تعدد  منع  إن 
املرأة)17(،  احترام  أبدًا  ينتجا  مل  املؤقت 
إىل  املرأة  ُحّولت  ذلك،  من  العكس  على  بل 
الدعارة  اخلناء وشبكات  بيوت  لتنتشر  سلعة، 
األسرة  نظام  دّمر  ما  وهو  نطاق،  أوسع  على 
ورفع نسب الطالق بسبب اخليانات الزوجية، 
وأوجد ظاهرة األطفال جمهويل الّنسب، وهي 
أهنا  مبا  اإلنسانية  املجتمعات  هتدد  ظاهرة 
تنتج اجلرمية على حنو واسع، بسبب األوضاع 

النفسية واالجتماعية هلؤالء األطفال.
لتعدد  النساء  رفض  عن  يقال  ما  وحىت 
رغبة  أساس  على  ينطلق  ال  فإنه  الزوجات، 
ثقافة معادية  ما يعكس هيمنة  بقدر  طبيعية 
للتعدد أصبحت املرأة، كما الرجل، تفكر من 
على  ينطلق  الرفض  هذا  كان  ولو  خالهلا. 
أساس من الطبيعة لوجدناه يف كل املجتمعات، 
ويف كل املراحل التارخيية، وهو ما ال يستطيع 
من  الكثري  إن  بل  إثباته.  غريه  وال  الشريف 
النساء يف جمتمعات عربية وأفريقية خمتلفة 
تطالب زوجها بالزواج مرة أخرى، بسبب قوته 
البيت  أو رغبتها يف تقاسم أعمال  اجلنسية، 
مع امرأة أخرى، أو بسبب مرض أو عقم. إن 
املرأة يف كل هذه احلاالت، أو حىت يف احلاالت 

العادية، ال تطالب باالنفصال عن زوجها.
إن تشريع تعدد الزوجات ليس فيه أي حتيز 
ضد املرأة، ألن املرأة ترفض بطبيعتها عالقات 
جنسية متعددة يف وقت واحد، وعندما جتد 
نفسها واقعة يف ممارسة اخليانة الزوجية أو 
البغاء فإهنا تكره نفسها. لكنها يف املقابل ال 
ترفض أن تشاركها امرأة أخرى الزوج نفسه 
أو  نفسية  لضغوط  خاضعة  تكون  عندما  إال 

اجتماعية معينة.
ما  احلقوق  من  املرأة  اإلسالم  أعطى  لقد 
مل تعطه هلا أية منظومة تشريعية أخرى، فهي 
تربية  أو  البيت  بأعمال  أبدًا  مطالبة  ليست 
األبناء وإرضاعهم أو تغطية مصاريف األسرة. 
عندما  لزوجها  باالستجابة  فقط  مطالبة  إهنا 
)17( انتشرت من الغرب يف السنوات األخرية »ظاهرة 
أو  بالتعري  الرجال  بعض  يقوم  حيث  االستعراء« 
ممارسة العادة الّسرية أمام النساء يف األماكن العامة 
)الشوارع، حمطات املترو، السينما، املسارح...(، وهي 
ظاهرة تعكس مدى االحترام الذي جتده املرأة يف هذه 

املجتمعات، كما يتحدث عنه الشريف!..

يتعلق األمر حبقه اجلنسي. 
اليت  املرأة  ضرب  مسألة  الشريف  ويورد 
نص عليها القرآن وأقرها الفقهاء الذين أكدوا 
أن هذا الضرب مسموح به فقط يف حالة عدم 
الوسائل  استنفاذ  بعد  اجلنسية  استجابتها 
األخرى يف الوعظ واهلجر. وهم يشترطون أن 
ال يؤدي الضرب إىل إمحرار اجلسم أو اسوداده. 
ويف تصورنا، فإن هذا الضرب املسموح به هو 
ملعاجلة بعض احلاالت الشاذة أو املرضية، ألن 
النساء ال تستمتع مبمارسة اجلنس إال  بعض 
عندما يكون مصحوبًا ببعض اإليالم اجلسدي، 

وهذه هي حالة النساء املزوشيات.
املرأة  الفقهاء  حرمان  الشريف  وينتقد 
الزوج.  فقدان  عند  أبنائها  على  الوالية  من 
والشريف حمق يف ذلك، ألن القرآن ال يتضمن 
احلديثية  والنصوص  املعىن،  هبذا  نص  أي 
الوضع  إىل  تصورنا  ناظرة يف  كانت  املوجودة 
االجتماعي الذي كان سائدًا زمن النص، حيث 
االبن  ألن  قائمًا،  الكبرية  العائلة  مفهوم  كان 
أبيه بعد زواجه، ويبقى  ال ينفصل غالبًا عن 
اجلد هو رئيس العائلة الذي ُتستند إليه الوالية 
األمر  وهذا  األب.  غياب  عند  األحفاد  على 
كل  الزوجة  تتحمل  حيث  اليوم  له  وجود  ال 
مسؤوليات األبناء عند غياب الزوج أو موته يف 

أغلب األحيان.

حق الطالق: � 
ينتقد الشريف الفقهاء الذين ال يزالون، يف 
رأيه، يفهمون النص القرآين فهمًا حرفيًا. وهو 
اآلية 231 من سورة  فهموا  الفقهاء  إن  يقول 
َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن  َساء  النَّ َطلَّْقُتُم  }َوِإَذا  البقرة: 
ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{،  َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرِّ
موجهة للرجال دون سواهم، وأعطوها صبغة 
قانونية على هذا األساس ليجعلوا من الطالق 
خانة  يف  ويدرجوه  املرأة،  دون  للرجل  حقًا 
اإليقاعات اليت ال حتتاج إال إىل طرف واحد. 
ألنه يف  عداًل،  فيه صاحبنا  يرى  ال  ما  وهذا 
هذه احلالة يكون الطالق طردًا للزوجة حىت 

عندما ال يكون ذلك مربرًا.
نقده  يوجه  الشريف  فإن  احلقيقة،  ويف 
السين  الفقه  وهو  يعرفه،  الذي  للفقه  هنا 
الذي يعترب جمرد التلفظ بعبارة »أنت طالق« 
الطالق  هذا  مثل  أن  حني  يف  الطالق.  يوقع 
ألن  مثاًل،  اإلمامي  الشيعي  الفقه  يقع يف  ال 
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الطالق الصحيح جيب أن تتوفر فيه جمموعة 
الزوجة يف طهر مل  تكون  الشروط، كأن  من 
قاصدا  الزوج  يكون  وأن  زوجها،  فيه  يواقعها 
يكون  ال  حبيث  طبيعية،  حالة  يف  للطالق 
هذا  يشهد  وأن  مازحًا،  أو  سكرانًا  أو  غاضبًا 
الطالق رجلني عدلني، وعندما حيشر الشريف 
البلدان  بعض  أمساء  جانب  إىل  إيران  اسم 
العربية األخرى، فإن ذلك ال يعين شيئًا سوى 

غياب املعرفة لديه بالفقه الشيعي اإلمامي. 
أن  من  الشريف  يقوله  ما  صحيحًا  وليس 
ألن  زوجته،  تطليق  حق  ميلك  وحده  الرجل 
الزوجة من حقها أن تضع ما تشاء من الشروط 
اجلائزة يف عقد الزواج، كأن تشترط أن تكون 
أن  كما  نفسها.  تطليق  زوجها يف  وكيلة عن 
الفقهاء يقرون اخللع، وهو الطالق الذي تطلبه 
تبذله  مبال  مقرونًا  لزوجها  الكارهة  الزوجة 
للزوج باعتباره اخلاسر األول يف هذا الطالق. 
الرجوع  للزوج  بائنًا فال حيق  يقع  وهذا اخللع 
البذل.  يف  الرجوع  املرأة  قررت  إذا  إال  عنه 
إلزام  يقرون  ال  احلالة  هذه  يف  الفقهاء  لكن 
نقطة  وهي  ذلك.  رفض  إذا  بالطالق  الرجل 
حتتاج إىل إعادة النظر، ألنه ليس من املمكن 
أن تستمر إْمرأة يف احلياة بشكل طبيعي مع 

رجل تكرهه.
األبناء غري الشرعيني: � 

أبيه،  الّزىن إىل  ابن  الفقهاء نسبة  يرفض 
هذا  تشجيع  عدم  بضرورة  ذلك  يربرون  وهم 
بنتائجه.  االعتراف  عدم  خالل  من  العمل 
من الواضح أن اإلسالم حيرم الزىن، لكنه يف 
املقابل ُيريد إحلاق األبناء بآبائهم احلقيقيني 
احلقيقة،  إىل  دائمًا  يدعو  الدين  هذا  أن  مبا 
تتعلق  اليت  االعتبارات  بعض  بسبب  أنه  غري 
للفراش«،  »الولد  أن  اعترب  املجتمع  مبصلحة 
فراش  يف  يولدون  الذين  األوالد  أن  مبعىن 
يكن هناك  ما مل  الزوج  إىل  ينسبون  الزوجية 

دليل قاطع على خالف ذلك.
ال  عزباء  المرأة  املولود  يولد  عندما  أما 
ألن  خيتلف،  األمر  فإن  زواج،  بعقد  ترتبط 
ابن  نسبة  احلالة  هذه  يف  يرفضون  الفقهاء 
الزىن إىل أبيه، واستحقاقه لواليته وحضانته 
عسريًا  الشريف  يعتربه  الوضع  هذا  ومرياثه. 
على الطفل وغري عادل يف حق أمه اليت ُتْلزم 
الطرفان.  ارتكبه  فعل  تبعات  حتّمَل  وحدها 
أو حديثي ميكن  ورغم غياب أي نص قرآين 

أن يؤكد موقف الفقهاء، يف تقدير الشريف، 
من  الزىن  ابن  الفقهاء حيرمون  هؤالء  أن  إال 

أي حقوق.
ورمبا كان الشريف حمقًا فيما ذهب إليه، 
فالقرآن يؤكد }َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها 
 ،)164 )األنعام:  ُأْخَرى{  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َواَل 
والشك أن ابن الزىن مل يرتكب أي جرم يتحمل 
عواقبه. غري أن املشكلة يف تلك العصور كانت 
يف صعوبة التعرف على األب احلقيقي للمولود 
بطريقة غري شرعية. فمع غياب األدلة القاطعة 
على نسبة الولد إىل والده، كان البد لألم أن 
تتحمل مسؤولية تربيته وتنشأته. ومن املمكن 

أن يكون الفقهاء ناظرين إىل هذه النقطة.
اليوم وأصبح ممكنًا  أن األمر اختلف  غري 
التعرف على الوالد احلقيقي للطفل من خالل 
العلمية. ويف هذه احلالة فإنه  الوسائل  بعض 
نسبة  يف  املنطقية،  الناحية  من  مشكلة،  ال 
الولد ألبيه، وحنن جند فقيها كبريًا مثل السيد 
حممد حسني فضل اهلل يرى جواز نسبة الولد 
يتوقف  أنه  القطع بذلك)18(، غري  ألبيه عند 
االبن  باستحقاق  ُيفيت  عند هذه اخلطوة فال 
غري الشرعي لإلرث مثاًل. ويف كل األحوال، 
فإن املسألة تبقى مفتوحة أمام البحث ما دام 

ليس هناك أي نص قرآين مينع من ذلك.
مل  إذا  أّنه  إىل  النهاية  يف  الشريف  ويصل 
غري  بالطفل  االعتراف  عدم  من  ُبّد  يكن 
الشرعي، بسبب ال أخالقية إجنابه، ومل يكن 
مفّر من إقصائه عن عائلة أبيه وإرثه، أفليس 
يف  حبقه  االعتراف  األقل  على  اإلمكان  يف 
أو حبقه يف  أو جرب ضرر،  بتعويض  املطالبة 
اإلعالة كما يقول أهل القانون)19(، وهذه يف 
احلقيقة رؤية وجيهة، ألنه من غري املقبول أن 
يستمر األبناء غري الشرعيني يف حياة املعاناة، 
بسبب ذنب مل يرتكبوه، خاصة وأن كثريًا من 
الفئة  هذه  حْتِرم  واإلسالمية  العربية  البلدان 
حىت من احلصول على البطاقة الشخصية أو 
جواز السفر، وهو ما يعين حرماهنم من التعليم 

والعمل والزواج والسفر.

دار  ج3،  الشريعة،  فقه  فضل،  حسني  حممد   )18(
املالك، بريوت، 2002م، ج3، ص521.

س،  م  واحلرية،  اإلسالم  الشريف:  حممد   )19(
ص104.
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نظام اإلرث: � 
رصاص  يوفرها  مل  اليت  التشريعات  من 
التيار العلماين، تلك اليت تتعلق بنظام اإلرث يف 
اإلسالم. والشريف، يف هذا الكتاب، يكرر دون 
ملل هتمة غياب املساواة بني الذكر واألنثى يف 
توزيع اإلرث. من الواضح أن اإلسالم هو أول 
ما  بعكس  اإلرث  األنثى يف  اعترف حبق  من 
كان سائدًا يف احلضارات السابقة اليت كانت 

حترم األنثى من اإلرث.
اإلقرار حبق  أن  يعترف  الشريف  أن  ورغم 
األنثى يف اإلرث كان مكسبًا مهّمًا، إال أنه يرى 
أن آيات اإلرث ال متثل أحكامًا ملزمة)20(، بل 
هي جمرد منارات ُيهتدى هبا. ودليله على ذلك 
الوصية يف  بصالحية  يقبل  نفسه  القرآن  أن 
اإلرث، بل إنه ينصح بذلك، ألن الوصية تعطي 
املكلف حرية التصرف يف أمواله بالنحو الذي 
يقل  ال  أن  لألنثى  يريد  بذلك  والقرآن  يراه، 
على  وهو  الذكر.  نصيب  نصف  عن  نصيبها 
ُيْفرط  أن ال  املسلم  لإلنسان  يريد  النحو  هذا 

يف استخدام حريته يف الوصية.
يقوله علماء  ما  والشريف يرفض – هنا - 
أهل السنة من أن آية الوصية منسوخة بآيات 
اإلرث. غري أنه ال يشري إىل علماء الشيعة الذين 
وأن  منسوخة،  ليست  الوصية  آية  أن  يقولون 
املكلف له حق الوصية، وهي وصية جتري فقط 
واستثناء  الديون  تصفية  بعد  التركة  ثلث  يف 
مصاريف جتهيز امليت. والفقه الشيعي جيمع 
بذلك بني الوصية والنص. وهذا ما يضمن عدم 
حرمان األنثى من حقها يف اإلرث، ألننا نعلم 
الثروة مركزة يف أغلب األحيان يف أيدي  أن 
الرجال، وإلغاء النص من أجل العمل بالوصية 
األنثى  الشريف، قد حيرم  وحدها، كما يقول 
الذين  والعلمانيون  اإلرث.  يف  نصيب  أي  من 
ينادون اليوم بالعمل بالوصية دون النص على 
املخاطر  حجم  يقدرون  ال  الغربية،  الطريقة 
كثرية يف  أمثلة  هناك  ألن  ذلك،  عن  الناجتة 
ويف  اإلرث،  من  البنات  حترم  الغريب  العامل 
أحيان أخرى يتم حرمان كل األوالد، أو حىت 
كل العائلة من أجل أن يوصي امليت إىل هذه 
العشيقة أو تلك الصديقة أو حىت ذلك الكلب 

العزيز على قلبه!.
بني  املساواة  يقر  ال  اإلسالم  أن  صحيح 
ترث  فالبنت  دائمًا.  اإلرث  واألنثى يف  الذكر 

)20( م ن، ص96.

نصف نصيب الولد الذكر، لكن األمر خيتلف 
نصيبها  يتساوى  اليت  مثاًل  لألم  بالنسبة 
لذلك  فإن  احلقيقة،  ويف  األب.  نصيب  مع 
مربراته، ألن االبن الذكر ال يزال يف الغالب يف 
بداية حياته، وهو حيتاج إىل مصاريف إضافية 
زوجته  على  والنفقة  واملهر  الزواج  أجل  من 
وأبنائه وأقاربه الذين ال معيل هلم. إن املساواة 
بني االبن والبنت يف اإلرث، ال ميكن أن تكون 
ظلمًا  احلالة  هذه  يف  ستكون  إهنا  بل  عداًل، 

لألبناء الذكور.
وإقرار الوصية إىل جانب النص، كما يفعل 
الفقه الشيعي، ميكن أن يعطي املّوِرَث هامشًا 
من احلرية ميكنه من التصرف بالطريقة اليت 
يعوض  أن  ميكن  كما  تركته.  ثلث  يف  يراها 
عن بعض املحجوبني عن اإلرث، كما هي حالة 
اجلد،  حياة  يف  والدهم  هلك  الذين  األحفاد 

والذين حيجبهم العم عن اإلرث.
احلرية  إعطاء  هو  الّشريف  يريده  ما  إن 
للمسلم يف الوصية ألبنائه على أساس املساواة 
بني اجلنسني، لكن الوصية على هذا النحو ال 
املورِّث يف  ألن  اهلدف،  هذا  أن حتقق  ميكن 
م مزاجه وليس شيئًا آخر،  هذه احلالة سُيَحكِّ

وقد حيرم بعض أبنائه أو ُكلَّهم. 
ُله اإلسالم واجبات أوسع من  إن الذكر ُيحمِّ
األنثى، ومن الطبيعي أن يعطيه حقوقًا موازية 

لذلك.
احلقوق  املساواة يف  ضرورة  إىل  والدعوة 
إىل  بالدعوة  يقترن  أن  جيب  اجلنسني،  بني 
املساواة بينهما يف الواجبات، وهو ما ال يفعله 
الواجب  مقولة  ختتفي  الذين  احلداثويون 

تقريبًا من خطاباهتم.
اإلرث  نظام  على  يأخذ  الشريف  إن 
اإلسالمي تسببه يف تفتت الثروة، وهو ما منع 
يف رأيه من »التراكم الالزم لتطور األمالك« 
رغم اعترافه بأنه أفضل من النظام األورويب 
أخالقيًا واجتماعيًا. لقد كان ذلك واحدًا من 
أهداف اإلسالم الذي يريد إنتاج جمتمع ال مكان 
فيه للطبقية احلادة. لكن الغريب هو أن يصدر 
مثل هذا النقد من رجل حيمل جذورًا يسارية 

تتبىن النظام االشتراكي يف االقتصاد.

نظام العقوبات يف اإلسالم: � 
احلدود  يف  العلمانيني  من  الكثري  جيد 
من  اإلسالم  على  للهجوم  مربرًا  اإلسالمية 
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أحيانًا  واهلمجية  أحيانًا  بالقسوة  وصفه  أجل 
أخرى)21(، ويعترب الشريف أن هذه العقوبات 
سيئة  بصورة  اإلسالم  ظهور  يف  السبب  هي 
من  قسمًا  أن  يرى  وهو  املسلمني،  غري  لدى 
هذه األحكام صنعها الفقهاء، بينما أقر القرآن 
تارخيية معينة  آخر يف ظروف  الكرمي قسمًا 
فإن  ذلك  وألجل  املاضي.  من  اليوم  أصبحت 
اليوم  استبداله  من  البد  اجلزائي  النظام  هذا 

بنظام آخر أكثر حضارية...
يقسم الفقهاء – عادة - العقوبات إىل حدود 
وتعزيرات. واحلدود هي عقوبات حمددة يف 
القرآن والسنة، أما التعزيرات فأمرها متروك 
للقاضي على أن تكون دون احلدود. والشك 
أن حتديد هذه التعزيرات يف نصوص قانونية 
األمر  يبقى  ال  حىت  ضروري  شيء  واضحة 
مرتبطًا مبزاج القاضي أو تقديره الشخصي، 
وبذلك يتم ضبط اجلنح واجلرائم وحتديد ما 

يقابلها من عقوبات.
أن  صحيح  هل  هو:  املطروح  السؤال  لكن 
هذه العقوبات البدنية أكثر قسوة من العقوبات 
تتمحور  واليت  اليوم،  عامل  يف  هبا  املعمول 
إن  السجن ملدد خمتلفة؟  أساسا حول عقوبة 
ميثل  السجن  أن  يبني  دقيقًا  علميًا  حتلياًل 
عقوبة  أية  من  بأشواط  قسوة  أكثر  عقوبة 
والعقل  والبدن  للنفس  تدمري  إنه  أخرى، 
مجيعًا، ألن السجني يتعرض للتعذيب النفسي 
وحرمانه  لإلذالل  تعرضه  بسبب  الشديد، 
نسب  ارتفاع  ُيؤكّده  األمر  وهذا  حريته.  من 
السجني  أن  كما  السجون)22(.  يف  االنتحار 
احلركة،  وقلة  التغذية  سوء  من  عادة  يعاين 
ما  وهو  كافيًا،  وقتًا  للشمس  التعرض  وعدم 
السجناء.  اليت حتاصر  األمراض  كثرة  يفسر 
ألنه  العقلي،  للتدمري  معرض  أيضًا  والسجني 
حمروم من احلياة العامة مع الناس، وقد أصبح 
واضحًا اليوم أن العقل ال ينمو وال يتطور إال 
العالقات  ومن خالل  االجتماعي،  الوسط  يف 
العامة، فضاًل عن حرمان الّسجناء – عادة - من 
الكتب ووسائل االتصال واإلعالم كالتلفزيون 

والراديو والصحف واإلنترنت...
العائلة  ملؤسسة  تدمري   - أيضًا   – والسجن 
هذه  ألن  لعائلة،  ربًا  السجني  يكون  عندما 

)21(  م ن، ص72.
)22( وصلت نسبة انتحار السجناء يف فرنسا مثاًل إىل 
الرئيس  17 حالة لكل 10 اآلف سجني، وهو ما دفع 

الفرنسي للقول إّن ذلك ُيمّثل فضيحة لفرنسا.

العائلة ختسر معيلها، وحيرم األبناء من أبيهم، 
متامًا كما حترم الزوجة من زوجها، وهذا ميكن 
الزوجات  وحىت  األبناء،  احنراف  يسبب  أن 
السجن  أن  يعين  هذا  إن  احلاالت.  بعض  يف 
ليس فقط تدمريًا لذات السجني، بل إنه أيضًا 
إن  حقوقه.  على  واعتداء  للمجتمع،  إفساد 
الدولة حمترمة  تكون  عندما  كله حيدث  هذا 
هي  كما  التطبيق،  بزناهة  وملتزمة  للقوانني 
الدولة  تكون  أما عندما  تقدمًا.  األكثر  الدول 
استبدادية وظاملة فإن السجني جتتمع عليه – 
عادة - عقوبة السّجن وإهانة الكرامة والتعذيب 

اجلسدي املمنهج.
ال  القرآن  املقررة يف  احلدود  فإن  ولذلك 
ميكن إال أن تكون عقوبات مطلقة ودائمة. إذ 
لو مل تكن كذلك، لترك أمرها إىل النيب)ص( 
على أساس أن السنة النبوية ميكن أن تتضمن 
يؤكد  ما  هناك  يكون  عندما  ظرفية  نصوصًا 
بصفته  أحيانًا  يشرع  قد  فالنيب)ص(  ذلك. 

السياسية دون صفته الدينية.
إقرار  يف  يتورط  أن  ميكن  ال  القرآن  إن 
ذلك  وألجل  وثابتة،  دائمة  ليست  عقوبات 
فإن عقوبة الردة وعقوبة رجم الزاين مثاًل مل 
احتماٍل  وجود  يعين  ما  وهو  القرآن،  ترد يف 
لظرفية هاتني العقوبتني. أما خبصوص بقية 
كان صارمًا يف شروطه  اإلسالم  فإن  احلدود 
شروطه يف  هي  كما  التهمة،  إثبات  أجل  من 

إثبات جرمية الزىن أو السرقة.
غري أن الشريف ال مييز يف احلدود بني ما هو 
منصوص عليه يف القرآن، وما هو منصوص 
النظام  أن  ويعترب  الّسنة،  يف  فقط  عليه 
اجلنائي اإلسالمي كله جيب جتاوزه. فهو يرى 
الكرامة«،  من  »حتط  البدنية  العقوبات  أن 
وقد أداهنا الفصل اخلامس من امليثاق العاملي 
حلقوق اإلنسان)23(، وهو بذلك ُيعلن التصاقه 
أصبحت  اليت  الغربية  بالثقافة  واضح  بشكل 
من  النظر  جيب  الذي  املقياس  له  بالنسبة 
خالله إىل الثقافات األخرى، يف الوقت الذي 
اليت  البدنية  العقوبات  أن  واضحًا  فيه  أصبح 
السجن  القرآن أرحم بكثري من عقوبة  يقرها 
العقوبات  لنظام  اإلسالم  أراد  لقد  املدمرة. 
ا حبيث تتقلص نسبة  فيه أن حيقق ردعًا عامًّ
ال  ما  وهذا  مستوياهتا.  أدىن  إىل  اجلرمية 
الذي  الوضعي  العقوبات  نظام  على  ينسحب 

)23( م ن، ص77.
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ال حيقق إال ردعًا خاّصًا. وهذا ما مل يفهمه 
الشريف الذي راح يربر...

السجن  إىل  النيب)ص(  جلوء  عدم  يربر 
اجلزيرة  يف  الدولة  بغياب  املجرمني  لعقاب 
العربية زمن النيب)ص(. إن ما يقوله الشريف 
كانت  الدولة  هذه  ألن  احلقيقة،  عن  بعيد 
قائمة يف زمن النيب)ص(، وكان من اليسري بناء 
الذي كان  النيب)ص(،  لكن  املدينة،  سجن يف 
حيتجز فعليًا بعض األسرى لفترات حمدودة، 

مل يفعل ذلك. 
وحىت خلفاء النيب)ص( أو أئمة اإلسالم)ع( 
احلدود  استبدال  يف  منهم  أحد  يفكر  مل 
املنصوصة بعقوبة السجن أو غريها، رغم أن 

السجون كانت موجودة يف تلك العصور.
وإذا كان من الوجيه التمييز بني ما جاء به 
اإلسالم وما جاء من أجله من أجل التمييز بني 
احلداد،  الطاهر  فعل  كما  ومقاصده  شريعته 
فإنه ميكننا القول إن الشريعة اإلسالمية هي 
األقدر على حتقيق مقاصد هذا الّدين وقيمه. 
الذي  التذييل  خالل  من  ذلك  تأكيد  وميكن 
جنده بعد كل أية تقر عقوبة معينة، حيث جند 
قوله:  تأكيدًا على حكمة اهلل، كما هو  دائمًا 
َجَزاء  َأْيِدَيُهَما  َفاْقَطُعوْا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  }َوالسَّ
َحِكيٌم{.  َعِزيٌز  َواهللُّ  َن اهللِّ  مِّ َنَكااًل  َكَسَبا  ِبَما 
اِني َفاْجِلُدوا  اِنَيُة َوالزَّ )املائدة: 38( ويقول: }الزَّ
َفْضُل  َوَلْواَل   ... َجْلَدٍة  ِمَئَة  ْنُهَما  مِّ َواِحٍد  ُكلَّ 
َحِكيٌم{  اٌب  َتوَّ  َ اهللَّ َوَأنَّ  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم   ِ اهللَّ

)النور:10،2(...

حرية املعتقد: � 
عن  اخلروج  أن  التقليديون  الفقهاء  يؤمن 
مليًا  أو  فطريًا  خروجًا  كان  سواء  اإلسالم 
يتناقض  حكم  وهو  اإلعدام.  فاعله  يستحق 
بشكل واضح مع روح اإلسالم ومنطوق القرآن 
و}َفَمن  يِن{  الدِّ ِفي  ِإْكَراَه  }اَل  يؤكد:  الذي 
يرى  كما  َفْلَيْكُفْر{  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاء 
عن  القرآن  يتحدث  وعندما  الشريف)24(. 
أّية  حيدد  ال  فإنه  أعماهلم،  ويدين  املرتدين 

عقوبة يف شأهنم.
التونسي  املفكر  ذلك  يف  الشريف  ويتابع 
حممد الطاليب الذي يعترب أن اإلسالم خيتلف 
عن املسيحية اليت كانت تقول »ال جناة ملن هو 
خارج الكنيسة«، ويعترب أن املوحدين مجيعًا <ال 

)24( م ن، ص57.

خوف عليهم> استنادًا إىل اآلية الكرمية: }ِإنَّ 
اِبِئنيَ  َصاَرى َوالصَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنَّ
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم  َمْن آَمَن ِباهللَّ
ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  َربِِّهْم  ِعنَد  َأْجُرُهْم 
ال  أنه  يعين  ما  وهو  َيْحَزُنوَن{)البقرة:62(، 

فرق بني األديان ما دامت كلها توحد اهلل.
بالدقة  له  عالقة  ال  الكالم  هذا  أن  غري 
إىل  تعرضت  السابقة  األديان  ألن  العلمية، 
حتريفات واسعة يف عقائدها وشرائعها بشهادة 
القرآن  نفسه. واإلسالم بوصفه الدين اخلامت، 
يقدم نفسه بوصفه الضامن للحقيقة الدينية، 
يلتزم دينا آخر غري  وهو ما يعين أن كل من 

اإلسالم يعيش الضالل الديين.
وإذا كان اإلسالم هو الذي ميثل احلقيقة 
أن  القرآن، فإن ذلك ال يعين  الدينية حبسب 
غري املسلمني مجيعهم كفارًا. بل هناك دائمًا 
املستضعفني الذين ال ميلكون املعرفة الدينية، 
واملشتبهني الذين يظنون أهنم مهتدون، وهؤالء 
كما  األمر  وليس  بالكفار.  وصفهم  يصح  ال 
ذهب إليه الطاليب وتابعه فيه الشريف عندما 
حاول املساواة بني اإلسالم وبقية األديان، ألن 
التوحيد احلقيقي ال وجود له إال يف اإلسالم، 
تشريعية  ملنظومة  وجود  ال  أنه  كما  متامًا 

وقيمية متكاملة إال يف هذا الّدين.
وآرائهم  عقائدهم  يف  اآلخرين  وختطئة 
تكفريهم  اإلسالم  يف  يعين  ال  الدينية 
يدعو  ذلك،  من  العكس  على  بل  ومعاداهتم، 
هو  وذلك  اآلخرين  مع  التعايش  إىل  اإلسالم 
ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم  قوله: }اَل َيْنَهاُكُم اهللَّ
وُهْم  ن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّ ِفي الدِّ

َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم{)املمتحنة : 8(.
إن القرآن ال يكتفي بعدم ذكر أي عقوبة 
التنديد  إىل  ذلك  يتجاوز  بل  املرتد،  شأن  يف 
بإكراه الناس على اإلميان، ألنه يرى أن حرية 
التفكري واالعتقاد حق لكل إنسان ال ميكن أن 
فإن  ولذلك  اهلل.  أمام  إال  عنه  مسؤواًل  يكون 
النقد الذي يوجهه الشريف للفقهاء التقليديني 
الوجاهة،  من  الكثري  ميلك  السلفيني  وعموم 
قتل  عن  تتحدث  اليت  احلديث  نصوص  أما 
املرتد، فالبد من فهمها يف سياقها التارخيي، 
يعين فقط  يكن  اإلسالم مل  اخلروج عن  ألن 
خروجًا عن الدين، بل كان يعين أيضًا خروجًا 
»اخليانة  يشبه  فيما  وقوانينها  الدولة  على 

العظمى« هذه األيام.
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اإلسالم والدولة: � 
يعترب الشريف أن نظام السلطنة العثمانية، 
اليت يسميها خطأ خالفة، كانت عقبة كأداء 
أمام حتديث الفكر اإلسالمي وحترير اإلنسان 
وألجل  اإلسالمي،  املجتمع  وتطوير  املسلم 
متكن  عندما  به  بًا  ُمَرحَّ أتاتورك  كان  ذلك 
حىت  »اخلالفة«  وإلغاء  البالد«  »حترير  من 
احلميد  عبد  مثل  الدين«  »علماء  بعض  أن 
حدثا  كان  ذلك  لكن  باركوه.  قد  باديس  بن 
خطريًا بالنسبة لعلماء الزيتونة واألزهر الذين 
مل يكونوا ليقبلوا بالفصل بني الدين والدولة. 
سنة  امُلسلمني  اإلخوان  حركة  تأسيس  وكان 
احلدث  ذلك  على  مباشرة  فعل  ردة  1928م 
حبسب الشريف، فاعتربت إلغاء اخلالفة مؤامرة 
اإلسالمي...  العامل  إخضاع  أجل  من  أوروبية 
العنصر  بقي  الدينية  احلركات  تكاثر  ومع 
اخلالفة  نظام  بعودة  املطالبة  بينها  املشترك 
تطبيق  تلتزم  اليت  اإلسالمية  الدولة  وبناء 
السنة  ذلك  يف  يستوي  اإلسالمية،  الشريعة 

والشيعة يف رأي الشريف)25(.
نظام  أساس  إسالمية على  دولة  وجود  إن 
اخلالفة ال عالقة له باإلسالم حسب الشريف، 
اختراعًا بشريًا حيمل  إال  ليست  ألن اخلالفة 

صبغة بشرية.
إال  السلطة  تذكر كلمة خالفة مبعىن  ومل 
مرة واحدة يف القرآن عندما كان يتحدث يف 
اآلية 26 من سورة ص عن خليفة داوود. أما 
كلمة شورى فلم تستخدم إال مرتني يف سورة 
جعل  ما  وهذا  عمران،  آل  وسورة  الشورى 

الشريف ينفي وجود الدولة يف اإلسالم.
املصطلحات  بعض  غياب  جمرد  لكن 
غياب  أبدًا  ينفي  ال  القرآن  يف  السياسية 
البعد السياسي يف اإلسالم، ألن هذا اإلسالم 
يهتم  يكن  ومل  املضامني،  على  يركز  كان 
القرآن  تضمن  لقد  الشكلية.  بالنواحي  كثريًا 
يف  املختلفة  اجلوانب  تشمل  قوانني  والسنة 
كثرية  نصوص  وهو حيدد يف  اإلنسان،  حياة 
طبيعة العالقة بني احلاكم واملحكوم... وفوق 
متكاملة،  قيمية  منظومة  اإلسالم  ذلك ميلك 
واإلخاء  واحلرية  والعدل  احلق  قيم  هي  كما 
ال ميكن حتقيقها يف  كلها  وهذه  والفضيلة، 
الواقع دون وجود الدولة اليت تؤمن بذلك كله 

وتتبناه.

)25( م ن، ص138.

وإذا كانت اخلالفة يف اإلسالم املبكر هي 
فإنه  لدولتهم،  املسلمون  اختاره  الذي  الشكل 
جديدة  آليات  عن  البحث  اليوم  املمكن  من 
للحكم ميكن أن ُتحقق أهداَف اإلسالم وقيمه، 
األفضل  الصيغة  إجياد  خالهلا  من  وميكن 
لتطبيق قوانينه، كما هي اآلليات الدميقراطية 

يف احلكم.
إن مشكلة السيد الشريف تكمن يف عجزه 
بني  الرسول)ص(  شخصية  يف  التمييز  عن 
مهماته التبليغية لرسالة اهلل، ومهماته القيادية 
يف إدارة شؤون املسلمني وإصالحهم. فالقرآن 
كما خياطب النيب)ص( بالعنوان األول: }َيا َأيَُّها 
بَِّك{، خياطبه  ُسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ الرَّ
ِبَما  َبْيَنُهم  اْحُكم  }َوَأِن  الثاين  بالعنوان  أيضًا 

ِبْع َأْهَواءُهْم {)املائدة : 49(. َأنَزَل اهللُّ َواَل َتتَّ
أي  تتضمن  ال  األوىل  املهمة  كانت  وإذا 
إىل  الرسالة  تبليغ  حدود  يف  وتتوقف  إكراه، 
بالضرورة  تتضمن  الثانية  املهمة  فإن  الناس، 
السلطة.  وتلك هي طبيعة  اإلكراه،  من  شيئًا 
اليت  والتعزيرات  احلدود  وجدت  ذلك  وألجل 
ويف  الناس.  حياة  تنظيم  أجل  من  وضعت 
بطاعة  املؤمنني  يطالب  القرآن  كان  كله  ذلك 
}َأِطيُعوْا  الشرعيني  خلفائه  وطاعة  الرسول 

ُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم{. اهللَّ َوَأِطيُعوْا الرَّ
إن طاعة أويل األمر هنا تتحرك يف طول 
طاعة اهلل ورسوله، وليس طاعة احلكام على 
حنو مطلق كما يومهنا الشريف الذي يريد أن 
حيي التصور السين التقليدي الذي يرى ضرورة 

طاعة احلاكم مهما كان ظاملًا أو فاسدًا.
إن الشريف يفترض منذ البدء أن النيب)ص( 
مل يكن أبدًا رجل ألمة وال زعيمًا لدولة، وهذا 
اليت  التارخيية  الوقائع  مع  بشدة  يتناقض  ما 
قوانينها  هلا  دولة  أسس  النيب)ص(  أن  تثبت 
ومؤسساهتا وجيشها... ومل يكن الرسول)ص( 
يزعم  كما  اإلسالم  املستقبل  جتاه  المباليًا 
أجل  من  ما ميكنه  كل  فعل  إنه  بل  الشريف، 
مستقبل الدين واألمة معًا. لقد قّدم للمسلمني 
يف حياته يف أكثر من موقع ومناسبة الشخص 
الذي ميكنه أن يكون خليفته احلقيقي، غري أن 
بالطموحات  اصطدمت  النيب)ص(  خمططات 

السياسية غري املشروعة لبعض الصحابة.
لقد كان الشريف حمقًا يف القول أن أبا بكر 
مت فرضه على املسلمني، حىت قبل أن ُيوارى 
يقول  عندما  خيطئ  لكنه  الثرى،  النيب)ص( 
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أسس  وعمر  الدولة،  أسس  أرسى  بكر  أبا  إن 
النيب)ص(،  أسسها  الدولة  ألن  اإلمرباطورية. 
ومل يفعل أبو بكر وعمر سوى االحنراف هبذه 
الدولة عن قيمها وأهدافها عندما فتحا الباب 
أمام األمويني للحكم باسم الدين الذي حاربوه 

طوياًل.
لقد امتلك الشريف اجلرأة الكافية لتوصيف 
النيب)ص(  وفاة  بعد  احنرافات  من  وقع  ما 
وفساد  السقيفة  مؤامرة  عن  حتدث  عندما 
معاوية،  ومترد  اجلمل  ثالوث  وتواطؤ  عثمان 
ينبغي  ما  لكن   ،)26( األموية  اخلالفة  وزيف 
أصاب  الذي  االحنراف  أن  هو  عليه  التأكيد 
الدين  مببادئ  حلق  الذي  والتزييف  الدولة، 
بعد وفاة النيب)ص(، ال ميكن أبدًا أن يتحمل 
مسؤوليتهما اإلسالم، ومها ال يعنيان أبدًا أن 
الدين والسياسة ال يلتقيان. لقد سقط اإلسالم 
أبدًا  ميكن  وال  معينة،  سياسية  أهواء  ضحية 

لوم الضحية على ما حّل به.
اخلالفة  نظام  ُيدين  أن  الشريف  أراد  لقد 
كان  اإلسالمي  املجتمع  إن  يقول  أن  أجل  من 
أسريًا الدين)27(، وأن احلرية والعدالة ال ميكن 
غري  إسالمي)28(،  نظام  ظل  يف  يتحققا  أن 
أن هذا خلط بني اإلسالم والتاريخ الذي كتب 
بامسه. كان عليه أن يدرس جتربة النيب)ص( 
أن احلرية  ليكتشف  مث جتربة اإلمام علي)ع( 
والعدالة احلقيقيتان ال ميكن أن يتحققا خارج 

النظام السياسي اإلسالمي كما أراده القرآن.

احلروب املقدسة: � 
أن  يقول  خطري  تعميم  إىل  الشريف  يصل 
تشترك  أمر  التسامح  وعدم  والقسوة  العنف 
ببعض  يستشهد  أن  بعد  األديان  كل  فيه 
املقدس>،  <الكتاب  يرويها  كما  اليهود  جرائم 
وممارسات بعض املسيحيني من خالل احلروب 
قواًل  مستعيدًا  التفتيش،  وحماكم  الصليبية 
لروسو يقول فيه: <مل تنشب احلروب الدينية 
دولة  لكل  كانت  حيث  الوثنية  املجتمعات  يف 
شعائرها وآهلتها>. وهو يرجع ذلك إىل نزعة 
األديان  هذه  يف  واهليمنة  واإلكراه  التّوسع 
االستنتاجات  هذه  مثل  أن  غري  »السماوية«. 
تظلم كثريًا هذه األديان يف حقيقتها األوىل، 

)26( م ن ، ص 154- 155.
)27( م ن، ص158.
)28( م ن، ص158.

ألن األنبياء مل يكونوا أبدًا دعاة عنف وحرب، 
وحىت  وحمبة،  سالم  دعاة  دائمًا  كانوا  بل 
حالة  هي  كما  للحرب  بعضهم  اضطر  عندما 
الرسول حممد)ص(، فإن ذلك كان فقط من 

أجل غايات دفاعية...
بعدهم  جاءوا  الذين  أولئك  ممارسات  أما 
وحكموا باسم أدياهنم، فإن أخطاءهم ال ميكن 
أبدًا أن تتحملها تلك األديان يف صفائها األّول. 
وألجل ذلك البد من التمييز على حنو حاسم 
بني خط األنبياء الذين جاءوا من أجل خدمة 
اإلنسان، وخط التزوير الذي كان يقوده احلكام 
الذين مل يكونوا ميلكون أية شرعية للحكم باسم 
عادة  يستعينون  كانوا  والذين  األديان،  هذه 

بطبقة من الكهنة تربر هلم ممارساهتم...
إن الدين يف صفائه األول ال يتناقض أبدًا 
مع احلرية اليت تعين احترام اإلنسان إلمالءات 
العقل، واليت تريد لإلنسان أن يتحرك من أجل 
يقول  وعندما  حياته.  العليا يف  قيمه  حتقيق 
ميارس  مل  الدميقراطي  احلكم  إن  الشريف 
له  عالقة  ال  ذلك  فإن  الدين)29(،  باسم  أبدًا 
باحلقيقة إذا كان املقصود بالدميقراطية سيادة 
على  واحلكم  الناس  حرية  واحترام  القانون، 
النيب)ص(  حىت  واختيارهم.  رضاهم  أساس 
نفسه مل يصبح حاكمًا إال بعد أن بايعه الناس 
صارمًا  وكان  هلم.  قائدًا  ونصبوه  املدينة  يف 
يف تطبيق القوانني ومل يكن مستعدًا الستثناء 
لو كان هو نفسه،  أي فرد من جمتمعه حىت 
وهو الذي كان يقول: <واهلل لو أن فاطمة بنت 
حممد سرقت لقطعت يدها>، وكان يقول يف 
آخر حياته: <إنكم ال متسكون علي بشيء، مل 
إال  أهنكم  ومل  القرآن،  به  أمر  مبا  إال  آمركم 

عما هنى عنه القرآن>.
ورمبا كانت جتربة اإلمام علي يف احلكم 
مثااًل آخر من حيث التزامه املبادئ الدميقراطية 
اليت ال ختتلف يف العمق عن مبادئ اإلسالم يف 
احلكم. فقد جاء إىل السلطة باختيار الناس، 
ومل حياول أن يكره أحدًا على بيعته، كما أنه 
أعطى اجلميع حرية التعبري والتنقل، ومل مينع 
خيططون  كانوا  الذين  أولئك  عن  حىت  ذلك 

للحرب ضده.
املشكلة  أن  يعترف  الشريف  أن  واحلقيقة 
األديان  اتباع هذه األديان، وليس يف  هي يف 

)29( م ن، ص163.
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شن  الذي  بكر  أبا  أن  صحيح  نفسها)30(. 
حربًا على املتمردين، مل يلتزم يف ذلك سرية 
عمله  كان  القرآن،  يف  جاء  وما  النيب)ص( 
عماًل سياسيًا بعيدًا عن وصايا الدين وأحكامه. 
عهد  يف  متت  اليت  الفتوحات  أن  وصحيح 
عمر، كانت مادية وتوسعية يف دوافعها أكثر 
من كوهنا تبشريية، لكن ذلك ال يعين أن الدين 
الدين يرفض  السياسة. إن  يتناقض دائمًا مع 
فقط السياسة اليت ال أخالق هلا، وهو يدعو 
األخالقية،  بالقيم  منضبط  سياسي  فعل  إىل 
وهذا شيء ممكن عندما يكون الفاعل السياسي 
إليها  يدعو  اليت  القيم  هبذه  ذاته  يف  ملتزمًا 

العقل والدين معًا.

اإلسالم والعلمانية: � 
تداخل  الشريف  يرجع  أن  مثريًا  كان  رمبا 
معاوية.  إىل  اإلسالم  السياسي يف  مع  الديين 
فهذا الرجل بالنسبة له هو الذي »أدمج مشايخ 
ال  جعلهم  حمكمًا  إداجمًا  الدولة  يف  السنة 
يستقّلون حىت اليوم>)31(، ومن أجل ذلك مل 
يتم الفصل بني الدين والسياسة يف اإلسالم، 

كما حدث بالنسبة للمسيحية.
ما فعله معاوية إمنا هو يف احلقيقة  لكن 
للسياسة  وقيمه  أحكامه  يف  للدين  إخضاع 
فئة  اخترع  عندما  ضوابط  أية  تلتزم  ال  اليت 
ملمارساته  التربير  مهمتها  جعل  الكهنة  من 
اآليات  وتأويل  األحاديث،  اختالق  خالل  من 
القرآنية، مل يكن معاوية هو الذي ابتدع البعد 
السياسي لإلسالم، بل إنه فقط قلب العالقة 

بني البعدين الديين والسياسي. 
إطار  تتحرك يف  السياسة  كانت  أن  فبعد 
الدين وقيمه مع النيب)ص(، أصبحت مع معاوية 
ليتحول  ألهدافها،  وختضعه  الدين  تستخدم 
ممارسات  لتربير  أداة  جمرد  إىل  الدين  هذا 
سياسية خارج أية ضوابط أخالقية أو قيمية.

السين  اإلسالم  أصبح  األساس  هذا  وعلى 
الذي أسس له معاوية عائقًا أمام <قيام نظرية 
يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان من جّراء ما 
واعتباره  للعنف  تربير  من  العلماء  عليه  دأب 
مشروعًا، فلم تْصُب الشعوب اإلسالمية دائمًا 

إال إىل مستبد عادل>)32(.

)30(  م ن، ص168.

)31(  م ن، ص169.
)32( م ن، ص169.

أما العلمنة، فإهنا ممكنة فقط يف اإلسالم 
الشيعي، حبسب الشريف، ألنه يتضمن مؤسسة 
دينية مستقلة، أما اإلسالم السين الذي يفتقر 
ملثل هذه املؤسسة، والذي مت فيه دمج الدين 
يف الدولة، فإنه ال جمال فيه للفصل بني الدين 
والدولة. إن مثل هذا العمل ال يعين شيئا سوى 
يف  الدولة  ألن  والالشيء،  الدين  بني  الفصل 
اإلسالم السين هي اليت تبين املساجد ومعاهد 
واملفتني  املساجد  أئمة  وتعني  الديين،  التعليم 
أن  أبدا  للدولة  والدعاة، وال ميكن  واملدرسني 
تتخلص من واجباهتا الدينية)33(. وألجل ذلك 
يدعو الشريف إىل الفصل بني الوظائف الدينية 
والوظائف السياسية داخل الدولة، ووضع حد 

الستغالل الدين ألغراض سياسية.
تتناقض  العلمنة  هذه  أن  احلقيقة  لكن 
وإذا  األصلية.  نصوصه  اإلسالم يف  مع  متامًا 
الشيعة مؤسسة  املسلمني  لدى  اليوم جند  كنا 
دينية مستقلة عن الدولة، فإن ذلك كان نتيجة 
منذ  الذي مورس ضدهم  واإلقصاء  التهميش 
وليس  السلطة،  على  األمويون  استوىل  أن 
بسبب إمياهنم بالفصل بني الدين والدولة. لقد 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلنشاء هذه املؤسسة 
اضطهاد  من  ضدهم  ميارس  كان  ما  ملقاومة 

وإبعاد.
إقصاء  سوى  شيئًا  تعين  ال  العلمنة  إن 
اإلسالم يف تشريعاته وقيمه من أجل اختزاله 
ووجود  ضيقة.  دائرة  يف  اخلاص  بعده  يف 
يعين  ال  الشيعة  لدى  مستقلة  دينية  مؤسسة 
مهما  القائمة  بالسلطة  االعتراف  عدم  سوى 
كان املذهب الذي تدعيه أو األيدولوجيا اليت 
تستند إليها. فهذه املؤسسة تدعو يف النهاية 
إىل الدولة اإلسالمية احلقيقية، وتنتظر اليوم 

الذي يصبح فيه ذلك ممكنًا.
ومن أجل فك االرتباط بني الدين والسياسة 
داخل اإلسالم السين يقترح الشريف <إحداث 
سلطة دينية رابعة على غرار السلطة القضائية 
تكون مستقلة عن السلطات األخرى وال نفوذ هلا 
عليها، وميكن أن تكون أساسًا سلطة أخالقية 

ال تبت يف شيء سوى إدارة املساجد>)34(.
أئمة  يقف  أن  ضرورة  إىل  يدعو  وهو 
املساجد موقفًا حمايدًا من السلطة التنفيذية، 
فال يدعون للحكام كما هي العادة، وال يوجهون 

)33(  م ن، ص171.
)34(  م ن، ص 171 - 172.
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إليهم أدىن انتقاد. وعلى هذه السلطة الرابعة 
أن تنظم نفسها دميقراطيًا، فيتم انتخاب أئمة 
تنتخب  كما  جهة،  كل  يف  واملفتني  املساجد 
اهليئة االنتخابية جملسًا إسالميًا أعلى، ومفت 
أكرب للبالد، فاملؤمنون ينتخبون إمام مسجدهم، 

وأئمة املساجد ينتخبون املفتني وهكذا.
أن  ليقول  يستدرك  الشريف  أن  غري 
اقتراحه ال ميكن تطبيقه يف هذه املرحلة، ألن 
»األصوليني« سيستغلونه لإلمساك هبذه السلطة 
الدينية والسيطرة عليها، لتكون سالحهم يف 

اهليمنة على أجهزة الدولة!)35(.
يسميهم  من  أن  النحو  هذا  على  يقر  إنه 
داخل  مقموعة  أكثرية  ميثلون  »األصوليون« 

)35( م ن، ص174.

األنظمة  أن  ضمنًا  يعترف  وهو  جمتمعاهتم، 
العلمانية القائمة ال متلك أية مشروعية شعبية 
ما  أن  يقول  كله  ذلك  وبسبب  سياسية.  أو 

يقترحه هو مشروع للمستقبل)36(.
لكن الشريف حياول أن يرجع هيمنة »الفكر 
السائدة  الديين  التعليم  مناهج  إىل  األصويل« 
تدّرس  زالت  ال  واليت  اإلسالمي،  العامل  يف 
األفكار اليت ُيْؤمن هبا »األصوليون«، كما هو 
نظام اخلالفة، ومنظومة احلدود، وهو ألجل 
ذلك يدعو إىل ثورة يف مناهج التعليم الديين 
على حنو خاص من أجل التخلص من كل هذه 
األفكار اليت مل يتوقف عن مهامجة أصحاهبا 

على امتداد الكتاب.

)36(  م ن، ص174.
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وجها لوجه مع الفكر األصولي
خلالد غزال

غزال  من  خالد  ملؤلفه  األصويل(  الفكر  مع  لوجه  )وجهًا  كتاب  يقرأ 
بكافة األصولية  ضد  شديدًا  موقفًا  يتخذ  صاحبه  بأن  يشعر 

عقيل الشامي
اليمن

واضح  ذلك  إن  بل  وأنواعها،  أشكاهلا 
استعراض  يلي  وفيما  الكتاب،  عنوان  من 
الكتاب فيه  خمتصر ألهم ما ذكره مؤلف 
مع  عنه،  إمجاليًة  فكرًة  ن  يكوِّ أن  أراد  ملن 

نقد ملا ارتأيت ضرورة يف نقده.
يف   - األصولية  املؤلف  ف  عرَّ لقد 
األفكار  منظومة  بأهنا   – كتابه  مقدمة 
األيديولوجيا  إليها  تستند  اليت  واملفاهيم 
دينية(، حبيث  أو  )سياسية  نوعها  كان  أيًا 
لتلك  الفكرية  ل تلك املنظومة اهلوية  تشكِّ

األيديولوجيا.
ورأى أن هذه األصول تستند إىل ثوابت 
أمهها  منها،  تنطلق  ومسلَّمات  نظرية 
عي مبوجبها  تشكيل رؤية شاملة للعامل، تدَّ

امتالك احلقيقة املطلقة واحتكارها.
هو  الكتاب  من  الغرض  كان  وقد 
املوجودة  األصوليات  على  النقد  تسليط 
خاصة   – ونقاشها  العربية  املجتمعات  يف 
قوة يف  من  له  متثِّ ملا  اإلسالمية  األصولية 
تعيني  هبدف  وذلك   – املجتمعات  هذه 
املجتمعات  جتاوز  يف  تساعد  قد  مداخل 
الدخول  عن  وعجزها  لتخلُّفها  العربية 
بناء  يعين  الذي  األمر  العصر.  هذا  يف 
مشروع هنضوي جديد يعتمد على شرطني 

أساسيني، مها:
على  السياسي  اإلصالح  حتقيق   -1

قاعدة اعتماد الدميقراطية.
خالل  من  الديين  اإلصالح  حتقيق   -2
الدينية  للنصوص  التارخيية  القراءة 

سة. املقدَّ
ويشتمل الكتاب على أربعة فصول:

الفصل األول:
حياول اجلمع بني القواسم املشتركة بني 

األصوليات الدينية وغري الدينية.
الفصل الثاين:

الدينية،  غري  األصوليات  بعض  يتناول 
وحتديدًا:

1- األصولية النازية الفاشية.
2- األصولية الشيوعية.
3- العلمانية األصولية.
4- األصولية العلمية.

الفصل الثالث:
ث عن األصوليات الدينية املرتبطة  يتحدَّ
باألديان السماوية الثالثة، وهي: اليهودية، 

واملسيحية، واإلسالم.
الفصل الرابع:

ن مواجهة مع الفكر األصويل  وقد تضمَّ
عن طريق القيام بقراءة يف فكر عدد من 
واملسلمني  العرب  والفالسفة  املفكرين 
الذين صبَّت طروحاهتم يف مقارعة الفكر 
اإلسالمي  التاريخ  بداية  منذ  األصويل 
وحىت اليوم، كفرقة املعتزلة، وابن خلدون 
عبد  علي  والشيخ  رشد،  وابن  باجه  وابن 
الرصايف...  ومعروف  وطه حسني  الرزاق 

وغريهم.

بني  املشترك  األول:  الفصل  � 
األصوليات الدينية وغري الدينية

مخس  الفصل  هذا  يف  املؤلف  ذكر 
بني مجيع  مشتركة  قواسم  اعتربها  نقاط 
األصوليات، سواء كانت دينية أو غري دينية، 

وهذه املشتركات هي:
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احلقيقة  وامتالك  االصطفائية  أواًل: 
املطلقة واحتكارها:

ان  حيث يرى املؤلف أن هاتني الصفتني ُيعدَّ
لألصوليات  املشتركة  اخلصائص  أهم  من 
مطلق  تفضيل  من  إليه  يان  يؤدِّ ملا  وأخطرها 
بشتَّى  ونعته  وفكره،  لآلخر  واحتقار  للذات، 
الفكرية  قيمته  من  حتطُّ  اليت  األوصاف 

واألخالقية.
االستبداد  إىل  املصري  يعين  الذي  األمر 
نتيجًة  وذلك  األعمى،  ب  والتعصُّ الرأي،  يف 
للتمسك احلريف بنصوص حتمل من التقديس 
ما ال يسمح بنقدها ومتحيصها، أو إخضاعها 
التقديس  هذا  عن  فينجم  والتجربة.  للربهان 
تترتب عليه  العقيدة قد  للنصوص مجوٌد يف 
املخالف  تكفري  حد  إىل  تصل  ممارسات 

ونبذه.
االعتقاد  أن  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا 
االعتقاد  من  ينتج  النصوص  تلك  بقدسية 
أن  لنا  ميكن  هنا  ومن  مصادرها،  بقداسة 

نتصور احتماالت أربعة:
االعتقاد  خطأ يف  هناك  يكون  أن  األول: 

بقداسة املصدر، يف حني أنه ليس مقدسًا.
ولكن  مقدسًا،  املصدر  يكون  أن  الثاين: 

اخلطأ يف االعتقاد بصدور النص عنه.
الثالث: أن يقع خطأ يف فهم النص الصادر 

عن مصدر مقدس.
الرابع: أن يصدر النص عن مصدر مقدس 
ويكون نصًا واضحًا جليًا ال جمال ألن  فعاًل، 

خيتلف اثنان يف فهمه، وفيما يدل عليه.
واحلقيقة أن املشكلة تقع يف االحتماالت 
يف  االستبداد  ينشأ  ومنها  األوىل،  الثالثة 
الرأي والتعصب األعمى، ونبذ اآلخر، وادعاء 
امتالك احلقيقة املطلقة. وأما لو فرضنا حتقق 
االحتمال الرابع فال أعتقد أننا سنكون حباجة 
إىل نقد ذلك النص ومتحيصه، ألنه لن يكون 
الصحيحة،  والتجربة  للربهان  مناقضًا  حينها 
كما أننا لن نعاين - أصاًل - من تلك املشاكل 

املذكورة. 
ثانيًا: معاداة الدميقراطية ورفض اآلخر 

واستخدام العنف:
وذلك ألن احلقيقة املطلقة اليت ال خياجلها 
شك تضع معتنقها – حبسب املؤلف – يف حالة 
الذي  اآلخر  وبالتايل رفض  هلا،  التعصب  من 
الدميقراطية  يؤمن هبا، وهذا يعين معاداة  ال 

مبا هي االعتراف باآلخر والتعددية واملساواة 
يف احلقوق والواجبات، واإلقرار حبرية الرأي 
على  واحلفاظ  الديين،  والتسامح  والتعبري، 
السلمية  التسويات  إىل  واالحتكام  السلم، 

لالختالفات.
معاداة  هي  النظرية  تكون  وعندما 
األمر - يف  الدميقراطية ورفض اآلخر، فإن 
دة  ل إىل ممارسات عنيفة متعدِّ التطبيق - يتحوَّ
األشكال، فمن التكفري والنبذ وهدر الدم على 
ككل، مما  املجتمع  إقصاء  إىل  الفرد،  صعيد 

يتسبَّب يف حروب أهلية ودينية.
ما  أن  جهة  من  حمق  املؤلف  أن  والشك 
ذكره كثريًا ما حيدث مع العديد من احلركات 
 – مضى  وفيما   – احلايل  والواقع  األصولية، 
خري شاهد على ذلك، ولكن من غري املمكن أن 
استثناء فيها،  جنعل من ذلك قاعدة عامة ال 
وذلك ألن ادعاء حيازة جمموعة من النصوص 
– مبجموعة  – يف ضوئها  واإلميان  املقدسة، 
من العقائد واألفكار املعينة ال يعين بالضرورة 
معاداة اآلخر ورفضه واستخدام العنف كوسيلة 
وحيدة يف التعامل معه، كما أن ذلك ال يعين 
احلقيقة  امتالك  ادعاء   – أيضًا   - بالضرورة 
املجاالت  ذات  األفكار  مجيع  يف  املطلقة 
املختلفة، وبكل التفاصيل واجلزئيات املوجودة 
فيها، واحلقيقة أن ادعاء ذلك هو عبارة أخرى 

عن ادعاء العصمة املطلقة.
وعبادة  ة  واملهدويَّ ة  اخلالصيَّ ثالثًا: 

ة: الشخصيَّ
واملسيحية  اليهودية  الدينية  فاألصوليات 
واإلسالمية تتالقى على القول مبجيء املهدي 
املخلِّص للبشرية واملنقذ هلا من الشقاء، والذي 
سيمأل األرض قسطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا 
وجورًا، وإن اختلفوا يف شخصية هذا املخلِّص، 

أهو املسيح أم املهدي املنتظر.
فإننا  الدينية  غري  األصوليات  يف  وأما 
املخلِّص  هو  اجلرماين(  )العنصر  أن  جند 
به  ملا سيقوم  وذلك  واألملان،  اإليطاليني  عند 
الشعوب  من  هلا  وتنقية  للبشرية،  حترير  من 
جند  وكذا  للحياة.  الصاحلة  غري  الضعيفة 
لدى  املصطفاة  الطبقة  هي  )الربوليتاريا(  أن 
الشعوب  بتخليص  ستقوم  واليت  الشيوعية، 
وحتريرها من الطبقات اليت تقوم باستغالهلا.

بقدرة  اإلميان  أن  يف  املشكلة  وتكمن 
نوع  إىل  يتحول  اخلالص  حتقيق  يف  املنقذ 
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يف  احلال  هو  كما  للشخصية،  التقديس  من 
تقديس كل من أتباع األديان الثالثة – مثاًل – 
الذي  األمر  لنبيِّهم )موسى وعيسى وحممد(، 
سة بوصفها  يترتب عليه عبادة الشخصية املقدَّ

جزءًا ال يتجزأ من اإلميان الديين.
واحلقيقة أن القارئ يشعر بأن لدى املؤلف 
والتقديس،  القداسة  فكرة  أصل  من  عقدًة 
أصاًل،  هبا  يؤمن  ال  أنه  هو  يل  يظهر  والذي 
ومناقشة مثل هذه الفكرة ال يسعها استعراٌض 

خمتصٌر كالذي حنن بصدده.
بني  مالزمة  ال  فإنه  حال،  أي  وعلى 
التقديس والعبادة، وتقديس من ذكرهم املؤلف 
وغريهم من األنبياء )ع( ال يعين عبادهتم من 
جاؤوا  فيما  اتِّباعهم  يعين  بل  أتباعهم،  قبل 
يف  خيدش  وال  عنهم.  صدوره  صح  مما  به 
قد  األتباع  من  كثريًا  أن  ذكرناه  ما  صحة 
الشخصيات  التقديس إىل عبادة  ينتقلون من 
أن  يؤثر يف حقيقة  يقدسوهنا، وهذا ال  اليت 
املقدسات وإن تعددت إال أن املعبود واحد ال 

شريك له.
مث إن جمرد االعتقاد بظهور خملص ما يف 
لذاته، واألمر  إشكال فيه  األزمان ال  زمن من 
األدلة  إىل   – احلقيقة  يف   – يرجع  ذلك  يف 
اليت ابتنت عليها مثل تلك العقيدة، واملهم أال 
تتحول تلك العقيدة إىل مصدر وسبب للخمول 
والكسل والتواكل، وهو ما جنده يف كثري من 
األحيان، إال أهنا يف بعض األحيان تكون دافعًا 
إجيابيًا يدفع صاحبه إىل حماولة حتقيق كل ما 
وغريها  السامية  املعاين  من  يستطيع حتقيقه 
ذلك  لظهور  متهيدًا  العليا  واملثل  القيم  من 

املخلِّص.
رابعًا: املاضي يف وجه احلاضر:

بتقديس  قاطبة  األصوليات  تتسم  حيث 
له  املاضي وحماولة استبدال احلاضر به ملا ميثِّ
الذي  احلاضر  والصفاء، خبالف  الطهارة  من 
القيم  صعيد  على  والفساد  الشرور  حيمل 

األخالقية واإلنسانية.
خامسًا: املؤامرة واختراع العدو:

تصوير  إىل  األصوليات  سعت  فطاملا 
متربِّص  خارجي  ولعدو  ملؤامرة  هدفًا  نفسها 
أتباع  شحن  يف  تساعد  املؤامرة  فنظرية  هبا. 
أفعااًل  هلم  تربر  استنفار  بعوامل  األصوليات 
تبدأ من النبذ والرفض لتصل إىل االضطهاد 

وقتل اخلصوم.

وختم املؤلف الفصل األول بالتأكيد على أن 
مجيع األصوليات – بال استثناء – حتولت على 
إىل  سعت  سياسية  حركات  إىل  التاريخ  مدى 
معتقداهتا  واستخدمت  السلطة،  إىل  الوصول 
يف صراعاهتا السياسية واالجتماعية لتفرض 
بالفرد  بدءًا  الشعب  السياسي على  مشروعها 

وانتهاء بالدولة.
غري  األصوليات  الثاين:  الفصل  � 

الدينية
)1( األصولية الفاشية النازية

النازية  لأليديولوجية  العامة  السمات 
الفاشية:

العنوان  هذا  ُذِكر حتت  ما  تلخيص  ميكن 
فيما يلي:

إنسان  خلق  على  الفاشية  ركزت   –1
للدولة  باإلخالص  رئيسي  يتسم بشكل  جديد 
والطاعة  احلديدي  وباالنضباط  والزعيم، 
املطلقة والعمياء يف تنفيذ األوامر، والتضحية 

من أجل األمة.
سواء   – الصايف  العرق  نظرية  حتتل   -2
أكان اجلرماين أم الروماين – موقعًا خاصًا يف 
هذه األيديولوجية ملا يتمتعان به من اصطفائية 
خاصة ومتميزة عن سائر الشعوب اليت تقع يف 
مزنلة أدىن منها، ويترتب على ذلك ممارسات 
مرعبة ضد اآلخر من قبيل التصفية والتطهري 

حفاظًا على العرق املتميز وضمانًا لوحدته.
3- نظرية املؤامرة جاهزة لالستخدام بشكل 
لألمة،  املعادية  القوى  سحق  من  فالبد  دائم، 

واليت ال تنفك حتيك املؤامرات ضدها.
تتصف  اليت  األجماد  استحضار   -4
التعبئة،  سبيل  يف  اجلرمانية  الشعوب  هبا 
والتركيز على تاريخ بطوالت اجلرمان أفرادًا 
لتأليه  د  متهِّ التعبئة  وهذه  وجمموعات، 
وسيلة  بوصفهما  واحلرب  العنف  منطق 
وحيدة لتحقيق األهداف الرامية إىل استعادة 

اإلمرباطورية اجلرمانية.
5- متجيد القوة واعتبار احلرب من القوى 
الطبيعة من أجل أن  الضرورية اليت حتتاجها 

تنمو وتتجدد.

الزعيم اإلله: � 
موقعًا  الفاشية  النازية  العقيدة  تعطي 
إىل  النظرة  تقرب  الذي  للزعيم  متميزًا 
العبادة،  وجوب  عليه  يترتب  مما  تأليهه، 
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فالزعيم يقبع فوق اجلماهري، وما يقوله ميثل 
صميم  يف  يقع  يفعله  وما  املطلقة،  احلقيقة 
مصاحل األمة، واإلخالص له هو أحد العناصر 
نة للنازية الفاشية، بل إنه عنصر رئيسي  املكوِّ
وبطروحاهتا  النازية  بالعقيدة  اإلميان  يف 
جيسد  الزعيم  ألن  ذلك  والفكرية،  السياسية 
يلهم  الذي  واألقوى  األعلى  اإلنسان  منوذج 
اجلماهري العمياء بطبيعتها، ويقودها إىل النور 

واحلقيقة.

الدولة التوتاليتارية: � 
وبعد اجلمع بني مسات النازية الفاشية من 
أخرى،  من جهة  الزعيم  وعقيدهتا يف  جهة، 
تصبح النتيجة الطبيعية لذلك هي دولة تقوم 
الدميقراطية  رفض  أساس  على  سياستها 
القائمة  الديكتاتورية  وتشكل  للحكم،  كوسيلة 
األساسية  القوى  سائر  واضطهاد  نبذ  على 
ميزًة أساسية هلذه الدولة، فالبد من قمع كل 
احلركات السياسية غري املنتمية إىل تنظيمات 
الدولة، واستخدام كل وسائل اإلرهاب إلخضاع 
السياسي  التماسك  تأمني  أجل  من  الشعب 

واالجتماعي من خالل منطق القوة.

الدين الفاشي: � 
متلك الفاشية مفهومًا خاصًا للدين، أساسه 
ملناصريها  تقدمها  اليت  الصوفية  النظرة 
الديين  الشعور  نبش  من  فالبد  وأتباعها، 
لتعبئة اجلماهري، ولتمجيد الزعيم الذي ميثل 
خطأ،  كل  عن  املعصوم  اإلهلية  العناية  رجل 
فما يصدر عنه هو احلق واحلقيقة يف آن معًا، 
حتكم  اليت  والقواعد  القانون  متثل  وقيادته 

األمة جمموعة وأفرادًا.
وقد ترتَّب على هذا الدمج بني الدين وتأليه 
الزعيم قيام منظومة من األيديولوجيا حكمت 
مفاهيُمها جممل السياسات النازية الفاشية يف 
السمة  العنف  استخدام  وكان  وإيطاليا،  أملانيا 

املركزية لتلك السياسات.
ل  وميكن القول - ختامًا – إن التاريخ قد محَّ
العامل  النازية مسؤولية جر  الفاشية  األصولية 
إىل احلرب العاملية الثانية بكل ما ترتَّب عليها 
بلدان  من  كثري  يف  بشرية  وإبادة  جمازر  من 
العامل، وال يزال انبعاث هذه األصولية يف أكثر 
من مكان يف العامل اليوم يثري اهللع يف املجتمع 
األملاين أواًل، وثانيًا يف املجتمعات اليت حياول 

بعض مواطنيها تقليد النازية.
)2( األصولية الشيوعية

د األصولية يف الشيوعية – املستندة  تتحدَّ
أصاًل إىل النظرية املاركسية – يف كوهنا تقدم 
للتاريخ  مشوليًا  تفكريًا  حتمل  نظرية  نفسها 
قادرًا  علمًا  ذاهتا  حد  يف  وتشكل  وللمجتمع، 
يف  حلتميات  ومقررًا  احلقائق،  كشف  على 
يسمى  الذي  العلم  هذا  ويتجلى  التطور. 
املفسر  وصفه  يف  للتاريخ(  املادي  )املفهوم 
الذي يصل حتمًا يف  املجتمعات  لتاريخ تطور 

النهاية إىل حتقيق الشيوعية على األرض.
لقد جتلَّت األصولية الشيوعية على صعيد 
املمارسة يف قضيتني مركزيتني جنم عن األخذ 

هبما نتائج خطرية وكارثية، مها:
حيث  الروسية،  الثورة  قراءة  كيفية   -1
عاملي  طابع  ذات  أهنا  على  تصويرها  جرى 

وكوين.
اللينيين  احلزيب  النموذج  استنساخ   -2
وفرضه يف كل مكان، األمر الذي يعين االلتزام 
الكامل حبرفية النصوص التنظيمية اليت قاهلا 
لينني بعيدًا عن متايز التشكيالت االجتماعية 

يف كل بلد والظروف السياسية اخلاصة به.
الشيوعية  بني  فرق  ال  أنه  املالحظ  ومن 
والنازية يف طبيعة احلكم الذي جرت ممارسته، 
واحتقارها  الدميقراطية  رفض  يشكل  حيث 
ما  الشيوعية،  ممارسة  يف  رئيسيًا  عنوانًا 
أبشع  مارست  متسلطة  دولة  نشوء  إىل  أدى 
أنواع اإلرهاب ضد املجتمع باسم بناء اإلنسان 

االشتراكي اجلديد.
أضف إىل ذلك بروز ظاهرة ُتعترب من أخطر 
تولدت عن األصولية يف  اليت  السلبية  النتائج 
الشيوعية، حيث حتول قادة األحزاب الشيوعية 
بشرية  فوق  خصائص  حتمل  شخصيات  إىل 
ومرشدوه  الشعب  ملهمو  فهم  إهلية،  وشبه 
يف طريقه، وموجهوه حنو اخلالص، كالمهم 
خيانة  ومعارضتهم  بعينها،  احلقيقة  هو 
وعمالة لإلمربيالية يستحق صاحبها اإلزالة من 

الوجود.
الشيوعية  األصولية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
املعسكر  اهنيار  يف  مهمًا  دورًا  لعبت  قد 
الشيوعي يف تسعينيات القرن املاضي بسبب 
على  القائم  احلكم  ومنط  العقائدي،  اجلمود 
النظرية  أن  حني  واإلرهاب، يف  الديكتاتورية 
أجل  من  نظرية  وصفها  يف  قامت  الشيوعية 
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قامت  اليت  التجربة  لكن  واإلنسانية،  اإلنسان 
بامسها تولدت عنها أنظمة دكتاتورية أدت إىل 

إبادة املاليني من البشر.
الدولة  هيمنة  األصولية:  العلمانية   )3(

على الدين
إن من أهم املبادئ اليت تقوم عليها العلمانية 
الدولة،  عن  الدين  فصل  مسألة  إليها  وتدعو 
دوره  ملمارسة  الديين  للمجال  احلرية  وإعطاء 
احلرية  وكذا  واألخالقي،  واإلنساين  الروحي 
وحقه  يريد،  الذي  الدين  اعتناق  لإلنسان يف 

يف ممارسة شعائره الدينية.
ولكن املؤلف يرى أن العلمانية قد انقلبت 
وقامت  عليها،  تقوم  اليت  األسس  هذه  على 
شعارًا  العلمانية  من  جعلت  سياسية  أنظمة 
من  وبداًل  وأنظمتها،  دستورها  يف  مركزيًا 
الفصل بني الدين والدولة، وإعطاء احلرية لكل 
جمال يف ممارسة دوره، قامت الدولة باهليمنة 
على الدين، ووضعه حتت سلطتها، وإخضاعه 

لقوانني صارمة.
لت  وهذه حقيقة ال غبار عليها، فقد حتوَّ
علمانية  إىل  عيه  تدَّ كانت  مما  العلمانية 
متطرفة تضع يف رأس أولوياهتا التصدي للدين 
وحماربته عرب اخللط بني العلمنة والصراع ضد 
رجال الدين، وهذا تعلُّق أعمى بالعلمانية شبيه 

بتعلق املتدينني املتعصبني بالدين.
قبل  من  للدين  املتطرف  الرفض  إن 
العلمانية جعلها حتول اإلحلاد إىل دين للدولة 
وعقيدة رمسية هلا، وهذا ما أدى إىل احنراف 
بعدم  القائل  األصلي  معناها  عن  العلمانية 
ملواطنيها،  الدينية  العقائد  يف  الدولة  تدخل 
وضمان  العبادة  حلرية  املجال  يف  واإلفساح 
اتسمت  ممارسة  إىل  احنرافها  حتقيقها، 
بتدخل الدولة – وبواسطة العنف – ملنع الناس 
من ممارسة حقوقهم يف التدين والتعبري احلر 
من  العلمانية  حتولت  حبيث  معتقداهتم،  عن 
فصل بني الدين والسياسة إىل إلغاء الدين من 

حياة البشر بقرارات سياسية وإدارية.
البشرية  العلمية: خالص  األصولية   )4(

عرب العلم
ما  إىل  املؤلف  أشار  العنوان  هذا  وحتت 
تفسري  حول  والدين  العلم  بني  الصراع  مساه 
الوجود  وقضايا  واملجتمعات  الطبيعة  حقائق 
غيبية  نظرة  الدين  أن  اعترب  حيث  البشري، 
بينما  املاورائيات،  إىل  شيء  كل  تفسري  تعيد 

على  القائم  تفسريه  تكريس  إىل  العلم  يسعى 
احلقائق احلسية والعيانية.

ومع الثورة العلمية اهلائلة يف العصر احلديث 
حدثت احنرافات غري قليلة جعلت العلم ينحو 
منحًى أصوليًا على غرار األصوليات الدينية، 
فقد حول العلم نفسه إىل دين، وكرس عبادته 
املطلقة  احلقيقة  للبشرية  يقدم  وصفه  يف 
اليت ميلكها، وهي حقيقة متكنه من اجتثاث 
البشر،  عقول  يف  املعششة  البالية  األفكار 
تأسست  اليت  األيديولوجيات  على  والقضاء 
إىل  وصواًل  األديان،  على  رئيسي  بشكل 
االدعاء بأن العلم قادر على إعطاء جواب عن 
أي موضوع يف احلياة، إضافة إىل الوهم الذي 
تولد لدى العلم عن تقدمي حلول - أيضًا - لكل 

املعضالت.
وهكذا جعل العلم من نفسه طريق اخلالص 
للبشرية، وهو تصور وضع العلم - إىل حد بعيد 
إياها اليت تقيم فيها األصوليات  – يف اخلانة 

الدينية.
حني  احلقيقة  كبَد  املؤلف  أصاب  وقد 
عن  اإلجابة  على  قادر  العلم غري  أن  إىل  أملح 
مجيع األسئلة اليت ُتطرح عن احلياة والوجود 

والكون، وهذا أمر واضح.
فعلى سبيل املثال جند أن العلم مل يستطع 
– إىل يومنا هذا – أن يكشف عن ماهية الروح، 
فما هو الفرق – من حيث املادة – بني جسد 
حي؟  إنسان  وجسد  دقائق،  قبل  مات  إنسان 
وأوضح من ذلك السؤال عن الفرق – ماديًا – 
بني شخصني على قيد احلياة أحدمها عاقل 

واآلخر جمنون.
إن اجلواب على هذين السؤالني هو القول 
ذلك  ومع  بينهما،  مادي  فرق  أي  بعدم وجود 
يف  غاية  فرق  بوجود  بالوجدان  نشعر  فإننا 
الوضوح، األمر الذي يعين وجود شيء يتجاوز 
عنده  يقف  مما  وهذا  وراءها،  ما  إىل  املادة 

العلم عاجزًا عن تفسريه.
ومن جهة أخرى جند أن املؤلف قد جانب 
نظرة  الدين يف جمرد  اختصر  حني  الصواب 
غيبية ال عالقة هلا – وال تعترف – باحلقائق 
املادية احلسية. فالقرآن يُعجُّ باآليات اليت تؤكد 
العقل – أعين احلواس  على استخدام أدوات 
الكون  هذا  آفاق  يف  ر  والتفكُّ التدبُّر  يف   –
خملوقات  من  حيتويه  مبا  األطراف  مترامي 

حية وجامدة.
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خالل  من   – ُيويل  اإلسالمي  الدين  إن 
يف  احلسية  للحقائق  كربى  أمهية   – القرآن 
بـ  تسمى  وما  الغيبيات  االستدالل على  طريق 
)املاورائيات(، فالعقل هو األساس يف االعتقاد 
واإلميان بوجود اهلل الواحد األحد، وال ميكن 
له أن ينطلق يف ذلك من الغيب، بل البد من 
االستناد على احلقائق املادية املحسوسة، ودور 
الشرع – بعد إميان العقل بوجود الشارع – هو 

إرشاده وتوجيهه ليس إال.
ولذا فإننا ال نتصور وجود أي تعارض بني 
الدين الصحيح والعقل السليم، وعليه فإنه ال 
وجود ألي صراع بني العلم والدين حول تفسري 
الوجود  وقضايا  واملجتمعات  الطبيعة  حقائق 
ر، والقرآن  البشري كما حاول املؤلف أن يصوِّ
مليء بآيات أشارت إىل بعض احلقائق الكونية 
إال بعد قرون من  العلم  اليت مل يكشف عنها 
نزول تلك اإلشارات. ومن جهة أخرى جند أن 
النظريات )العلمية( اليت تتناقض يف جوهرها 
أمام  تسقط  أن  تلبث  ما  أهنا  الدين، جند  مع 
ما  خطأ  ُتثبت  اليت  وحقائقه  نفسه  العلم 
النظريات.  تلك  أصحاب  واعتقده  إليه  ذهب 
إليه  ل  توصَّ ما  ذلك  على  األمثلة  أبرز  ومن 
الغرب مؤخرًا من حقائق علمية  بعض علماء 
بـ  ُعِرفت  اليت  الشهرية  النظرية  أسقطت 

)نظرية دارون(.

األصوليات  الثالث:  الفصل  � 
الدينية

)1( األصولية اليهودية
أكثر  اليهودية  األصولية  املؤلف  يعترب 
وذلك  الواقع،  مالمسة  عن  بعدًا  األصوليات 
واعتبارها  فيها،  تتجلى  اليت  لالصطفائية 
الواقع  فهم  يف  مطلقة  حقائق  حتمل  نفسها 
على  الواسع  االعتماد  إىل  إضافة  وتفسريه، 

األساطري والغيبيات إىل حد اخلرافات.
أساطريها  األصولية  هذه  وظفت  وقد 
وخرافاهتا سياسيًا مما أدى إىل والدة األصولية 
يف  األصوليات  أبشع  متثل  اليت  الصهيونية 
عنفها وهيمنتها على شعوب أخرى، واستخدام 
العنف وحده يف تكريس سيطرهتا وصواًل إىل 

إزالة شعوب مناهضة ملشاريعها.
وحتت عنوان )األصولية يف النص التورايت( 
جند حماولة لفهم هذه األصولية عرب الدخول 
األصولية  مفاصل  لتبيان  التوراة  نصوص  إىل 

مسألة  أسسها  فأول  ومبادئها.  اليهودية 
على  وتفضيلهم  إسرائيل  لبين  اهلل  اصطفاء 
نتائج  عليه  سيترتب  ما  وهو  مجعاء،  األمم 
سائر  إىل  اليهودي  الشعب  نظرة  يف  خطرة 

شعوب العامل.
أيضًا   - اليهودية  األصولية  أسس  ومن 
احلقيقة  متلك  أهنا  على  نفسها  تقدميها   -
املطلقة، ألن مبادئها نزلت من السماء مباشرة، 
مما يعين أن كل ما عداها من شرائع وأديان 

هي باطلة وزائفة.
)2( األصولية املسيحية

نظر  يف   – املسيحية  األصولية  ارتكزت 
تتجلى  رئيسيتني،  قاعدتني  على   – املؤلف 
األوىل يف املوقع اخلاص للمسيح الذي يوازي 
يف  حتمل  املسيحية  كون  يف  والثانية  اإلله، 
للبشر  املرشدة  املطلقة  احلقائق  دواخلها 

واملفسرة للكون.
نزاعات  املسيحية  الديانة  شهدت  وقد 
األول  القرن  منذ  كنيستها  داخل  وانقسامات 
لوالدهتا وحىت القرن السابع عشر، وقد كانت 
اخلالفات يف القرون األوىل حول أمور تتصل 

بالعبادة والطقوس ومسائل الغفران والتوبة.
على  املسيحية  تستقر  أن  وقبل 
الكاثوليكية  وهي   – ثالث  رئيسية  كنائس 
عرفت   – والربوتستانتية  واألرثوذوكسية 
يف  وانقسامات  االجتهادات  يف  اختالفات 
والسياسة.  والعقيدة  الالهوت  طالت  الرأي 
مبعزل  خالف  أي  قراءة  املستحيل  من  وكان 
السائدة، هذه  السياسية  بالسلطة  العالقة  عن 
العالقة اليت بدأت عندما سعى رجال الكنيسة 
إىل االستنجاد بالسلطة من أجل تثبيت املوقع 
السياسية  السلطة  حماولة  مث  للبابا،  الديين 
طريق  عن  الدينية  السلطة  على  السيطرة 
عرب  أو  معينة،  بقواعد  الكنيسة  تلزم  قوانني 
تعيني رجال دين من قبل احلاكم، يف ظل سعي 
باستقالليتها  لالحتفاظ  الكنيسة  من  حثيث 
منتجًا  الصراع  هذا  واستمر  السلطة،  عن 
فيه  سالت  الواحدة  الطائفة  أبناء  بني  اقتتااًل 
دماء، وُمورست خالله أشكال متنوعة ورهيبة 
باهلرطقة  االهتامات  ستار  حتت  التعذيب  من 

والزندقة.
وحتت عنوان )األصولية املسيحية اجلهادية( 
اعتمدت  قد  األصولية  هذه  أن  إىل  إشارة 
والدفاع  املسيحي  الدين  لنشر  اجلهاد  نظرية 
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عن معتقداته. ومتثل احلروب الصليبية اليت 
والثالث عشر  عشر  الثاين  القرنني  جرت يف 

ذروة العمل اجلهادي باملعىن املسيحي.
)3( األصولية اإلسالمية

يؤكد املؤلف يف بداية حديثه عن األصوليات 
اإلسالمية أهنا وإن اشتركت يف كثري من األمور 
واألهداف  التوجهات  يف  تتساوى  ال  أهنا  إال 
تعاليمها،  حتقيق  يف  املستخدمة  والوسائل 
يف  مركزية  وسيلة  العنف  يرى  من  فمنها 
ممارسته، ومنها املعتدل الذي يتوسل الوسائل 

السلمية سبياًل إىل أهدافه.
اإلسالمية  األصولية  املؤلف  أنصف  وقد 
لنا  يذكر  مل  ولكنه  التقسيم،  هلذا  بذكره 
إذا كان يعتقد بوجود فوارق أخرى بني  فيما 
األصوليتني اإلسالميتني، أم أن االختالف يف 
األهداف  عدمه يف حتقيق  من  العنف  توسل 

هو الفارق الوحيد بينهما.
إليه  تستند  الذي  األساس  أن  يذكر  مث 
اصطفاء  على  قائم  اإلسالمية  األصولية 
اإلسالم واملسلمني يف وصفهم أفضل البشر، 
احلقائق  – حيمل  كدين   – اإلسالم  كون  ويف 
املطلقة والنهائية حول الكون والطبيعة والعلم 

واملعرفة.
االعتقاد  يف  إشكال  هناك  أن  أعتقد  وال 
خاصة  املطلقة،  احلقائق  حيمل  دين  بوجود 
عون أنه دين مساوي  فيما إذا كان أصحابه يدَّ
له يف  مطلق ال حدود  موجود  قبل  من  ُمزنل 
حني  ينشأ  اإلشكال  ولكن  وصفاته،  ذاته 
بأهنم   – دين كان  أي   – الدين  عي أصحاب  يدَّ
فهمًا  وفهموه  كاماًل،  استيعابًا  استوعبوه  قد 
وفهمهم  استيعاهبم  خالل  من  وذلك  مطلقًا، 
أيديهم،  بني  اليت  الدينية  النصوص  جلميع 
أي  ودون  استثناء،  بال   – كلها  صدرت  واليت 
شك - عن املصدر املقدس، األمر الذي يعين 
حيملها  اليت  املطلقة  احلقائق  امتالك  ادعاء 
َمن  خطأ  يف  شك  ال  مما  وهذا  الدين.  ذلك 
الزمن عن  به  يبتعد  به، خاصة عندما  يعتقد 

العصر الذي صدرت فيه تلك النصوص.
األصولية  صعود  )عوامل  عنوان  وحتت 
األمور  بعض  إىل  املؤلف  أشار  وازدهارها( 
اليت اعتربها عوامل أدت إىل ازدهار األصولية 

اإلسالمية، وهي:
العدو  أمام  العربية  األنظمة  هزمية   -1
اهلزمية  فهذه  1967م،  عام  الصهيوين 

بل  عربية،  جليوش  هزمية  جمرد  تكن  مل 
حتديثي  ملشروع  هزمية  حقيقتها  يف  كانت 
وقد  واجتماعيًا،  واقتصاديًا  سياسيًا  هنضوي 
األصولية  حاولت  فراغ  إحداث  اهنياره  سبب 
اجلاهز  البديل  نفسها  يف  رأت  حيث  مأَله، 

للخالص.
الصعد  على  العريب  االحندار  تواصل   -2
وكذا   – والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
 – الشاملة  التنمية  حتقيق  يف  األنظمة  فشل 

أمران تتغذى منهما األصولية.
إسرائيل،  أمام  واهلزمية  الفشل   -3
األرض  استعادة  عن  القومي  املشروع  وعجز 
يشكل  اليوم،  وحىت  1948م  منذ  املغتصبة 
مادة للتنظيمات األصولية اليت ال ترى وسيلة 
للخالص من هذا االحتالل إال باستمرار العمل 

املسلح ضد إسرائيل.
من  األصولية  التنظيمات  استفادة   -4
العربية جتاهها يف شكليها  األنظمة  سياسات 
املحتضن والقمعي، واألول واضح، وأما الثاين 
فألن القمع أفاد األصوليات يف تقدمي نفسها 
ضحية لالستبداد والديكتاتورية السائدة، وهو 
مع  متضامن  شعيب  التفاف  يف  ساعد  أمر 

ضحايا هذا القمع.
5- استخدام األصولية لتقنيات التكنولوجيا 
احلديثة، وخصوصًا ما يتصل باإلعالم وكيفية 

توظيفه يف نشر فكرها ومبادئها.
وهنا يظهر من كالم املؤلف أنه آسف جدًا 
خيبة  من  العريب  القومي  املشروع  إليه  آل  ملا 
أمل، ذلك املشروع )التحديثي النهضوي( الذي 
فشلت أنظمته فشاًل ذريعًا على مجيع الصعد 

دون استثناء.
بفكرة  يؤمن  ال  أنه  أيضًا  يظهر  والذي 
الكفاح املسلح يف سبيل طرد املحتل واسترجاع 
األراضي املغتصبة، مع أن هذا األمر هو حق 
واملضطهدة  املظلومة  الشعوب  مكفول جلميع 
امتداد  على  والتاريخ  األرض،  بقاع  يف مجيع 
البشرية خري شاهد على أن ما أخذ بالقوة ال 
يسترد إال بالقوة، وأن أي حديث عن أي وسيلة 
أخرى السترجاع احلقوق املغتصبة هو ختدير 
للعقول، وجمرد أوهام ال أساس هلا على أرض 

الواقع.
الرئيسية للخطاب  )املفاصل  وحتت عنوان 
التأكيد  الكتاب  صاحب  حياول  األصويل( 
للخطاب  الرئيسية  املعضالت  إحدى  أن  على 
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 – الديين  النص  قراءته  يف  تكمن  األصويل 
خصوصًا القرآن - بعيدًا عن التاريخ الذي نزل 
فيه، وبالتايل إسقاطه ذلك النص على العصر 
املسافة  االعتبار  يف  األخذ  دون  من  احلاضر 
واالقتصادية  االجتماعية  والتغريات  الزمنية 
العريب  التاريخ  عرفها  اليت  والسياسية 

واإلسالمي.
وهنا البد من الوقوف قلياًل مع املؤلف فيما 
ذكره من قراءة النص الديين بعيدًا عن التاريخ 
الذي نزل فيه، وهو بالتأكيد يريد اإلشارة هنا 
إىل ما عرف باسم )تارخيية النص(، وما اشتهر 
القول بضرورة  من  وأمثاله  أركون  عن حممد 
يف  تأخذ  تارخييًة  قراءًة  الديين  النص  قراءة 
فيهما،  صدر  اللذين  واملكان  الزمان  االعتبار 
الزمان  بذلك  الديين  النص  تأطري  يعين  ما 
واملكان، وفهمه يف ضمن ذلك اإلطار اخلاص، 
احلاضر  العصر  إىل  تعديته  جواز  وعدم 
زمنية  مسافة  وجود  باعتبار  عليه  وإسقاطه 
بعيدة، إضافة إىل حدوث جمموعة كبرية من 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  التغريات 

اليت عرفها التاريخ العريب واإلسالمي.
املؤلف  من  أستعري  الفكرة  هذه  وملناقشة 
نفسه ما سيذكره فيما يأيت من ضرورة التمييز 
بني الدين والفكر الديين، حيث رأى أن الدين 
الفكر  أما  املقدس،  الديين  النص  إىل  يستند 
لذلك  والتفسريات  الشروحات  فهو  الديين 
النص، وكذا االجتهادات اليت جرى إنتاجها – 

من خالله - على امتداد التاريخ اإلسالمي.
 - الديين  النص  بني  التمييز  يعين  وهذا 
وبني   - الصحيحة  والسنة  القرآن  املتمثل يف 
ال  إذ  األخرى،  البشرية  النصوص  من  غريه 
 – مثاًل   – القرآين  النص  أن خنضع  لنا  ميكن 
ملنهج النقد التارخيي، فهو ليس بذلك النص 
البشري الذي يتأثر بواقعه النفسي واالجتماعي 

دون أن يكون له أي تأثري فيه.
إن القرآن - بوصفه كالم اهلل الذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه، والذي قد 
التحريف  من  وصونه  حبفظه  اهلل  تكفل 
ال   – ذلك  على  شاهد  والواقع خري  والتبديل، 
ميكن أن يكون حمدودًا بزمان ومكان معينني، 
بل البد وأن يكون صاحلًا لكل زمان ومكان، 
آياته متحدثًا  وذلك ألنه مل يكن يف كثري من 
نزل  اليت  واملرحلة  بعصره  خاصة  أمور  عن 
هداية  كتاب  بوصفه   – جاء  قد  إنه  بل  فيها، 

شامل - مبجموعة من العقائد واألفكار والقيم 
اليت تصلح بطبيعتها لكل زمان ومكان.

وبعد ذلك يشري املؤلف إىل مقولة )اإلسالم 
املركزي  الشعار  مساها  واليت  احلل(  هو 
للحركات األصولية اإلسالمية باعتبارها قاعدة 
للفكر السياسي األصويل تتكون من شروحاهتا 
وتفاصيلها نظرية متكاملة يف السياسة واحلكم. 
ومن هنا تصر مجيع احلركات األصولية على 
أن اإلسالم دين ودولة، وأنه دين شامل وكلي 

النظرة.
ويرى أن هذه النظرية ال تقوم على أساس 
يف  تولدت  ما  مبقدار  وديين  وتارخيي  فعلي 
اليت  السياسية واالجتماعية  الصراعات  سياق 
اندلعت بعد وفاة الرسول )ص( على من خيلفه، 
على رغم أن الدراسات العلمية واملوضوعية – 
يقرر  مل  اإلسالم  أن  تؤكد   – قوله  حد  على 
نظامًا معينًا للحكم، كما أن القرآن مل يتطرق 
بنظام  يقل  ومل  وشؤونه،  احلكم  قضية  إىل 
حمدد للسياسة. ومع ذلك جند أن األصوليات 
املركزي  شعارها  ترمجة  حتاول  اإلسالمية 
الدولة  إقامة  وجوب  على  يقوم  عملي  بشعار 
وتفرض  اإلسالم،  قواعد  تطبق  اليت  الدينية 
نظامًا سياسيًا قادرًا على حل مشاكل البشرية 
عمومًا. ولذا فإن اخلطاب اإلسالمي يرى أن 
على  انتهى  الذي   – اإلسالمية  اخلالفة  نظام 
يد مصطفى كمال أتاتورك بعد أن ساد على 
الدولة  هذه  ميثل  كان  أنه   – قرون  امتداد 
الدينية، ويعبِّر من خالهلا عن موقع املسلمني 

ودورهم.
ولو سلمنا أن القرآن – كما ذكر املؤلف - 
مل يقرر نظامًا معينًا للحكم، ومل يقل بنظام 
مل  أنه  يعين  ال  ذلك  أن  إال  للسياسة،  حمدد 
عن  النظر  بغض  احلكم  فكرة  بأصل  يهتم 
شكل حمدد للنظام. إن من يطلع على القرآن 
والسنة يتضح له - مبا ال يدع جمااًل للشك - 
أن أحكام الدين اإلسالمي وتشريعاته مل تكن 
منحصرة يف جمموعة من الطقوس واملراسيم 
العبادية واآلداب الفردية فقط، بل إهنا جاءت 
سواء  حياته،  اإلنسان يف  إليه  حيتاج  ما  بكل 
ما كان منها على املستوى الفردي أو العائلي 
هي  احلكم  مسألة  فإن  ولذا  االجتماعي،  أو 
فهو  اإلسالمي،  الدين  يف  جدًا  مهمة  مسألة 
واقتصاد  وعبادة  ودولة،  دين  حقيقته  يف 

وسياسة.
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النيب  فعله  ما  أول  كان  املنطلق  هذا  ومن 
حممد )ص( حني هاجر إىل املدينة هو تأسيسه 
جبميع  هلا  التمهيد  بعد  اإلسالمية  للدولة 
)ص(  وفاته  بعد  وحىت  الضرورية،  مقدماهتا 
إىل  االحتياج  يف  املسلمني  من  أحد  يشك  مل 
احلكومة، بل أمجعوا على وجوهبا وضرورهتا.

باحلكم  اهتمام اإلسالم  يدل على  إن مما 
أنه مل يكن دينًا منحصرًا يف التقنني والتشريع 
مبسألة  خاصًا  اهتمامًا  أوىل  فقد  فقط، 
ع أحكامه ومقرراته إال لكي  التنفيذ، ومل ُتشرَّ
تنفذ، وقد أسلفنا أن تلك األحكام والتشريعات 
مل تقتصر على األحكام الفردية فقط، بل إن 
اليت ال  الكثري من األحكام االجتماعية  هناك 
يكون تنفيذها منوطًا باألفراد، بل حتتاج إىل 

وجود دولة وحكومة قادرة على تنفيذها.
وال خيفى على كل من يقرأ القرآن أن فيه 
املشتملة على جمموعة من  اآليات  من  الكثري 
اخلطاب  كان  اليت  العامة  السياسية  األحكام 
فيها موجهًا إىل األمة، ومن ذلك اآليات اليت 
املعتدين،  ومقاتلة  للعدوان  التصدي  أوجبت 
من  بتنفيذ جمموعة  أمرت  اليت  اآليات  وكذا 
يرتكبون  من  حق  يف  والتعزيرات  احلدود 
التكاليف  من  ذلك  إىل غري  املحرمات،  بعض 
تنفيذها على وجود  يتوقف  اليت  االجتماعية 
أنه  يعين  الذي  األمر  ذلك،  على  قادرة  دولة 
جيب على املجتمع اإلسالمي أن يقوم بتشكيل 
بتلك  القيام  مهمة  إليها  ليفوض  الدولة  تلك 

التكاليف والوظائف.
فيمكن  اخلالفة  يف  املؤلف  رأي  عن  وأما 
وضع  سياسيًا  نظامًا  كانت  أهنا  يف  اختصاره 
الفقهاء  ووظف  خدمته،  اإلسالمي يف  الدين 
على  املشروعية  وإسباغ  شرعيته،  تربير  يف 

قراراته.
وجود  على  مؤشر  فهو  صح  إن  وذلك 
إشكاالت تطبيقية، وليس بالضرورة أن يكون 

إشكالية قائمة يف أساس النظرية اإلسالمية.
ويذكر - بعد ذلك - أن اخلطاب األصويل 
فالدين  الديين،  والفكر  الدين  بني  مييز  ال 
الديين  الفكر  أما  املقدس،  النص  إىل  يستند 
فهو الشروحات والتفسريات واالجتهادات اليت 
اإلسالمي،  التاريخ  امتداد  إنتاجها على  جرى 
األمرين فيسبغ  يدمج بني  واخلطاب األصويل 
بالقرآن،  أسوة  الديين  الفكر  على  القداسة 
وهكذا حتولت اجتهادات الفقهاء وتفسرياهتم 

إىل قواعد إهلية.
ذكرها  اليت  املعضلة  هذه  فإن  ولإلنصاف 
تعد إحدى املشكالت األساسية اليت عاىن منها 
املسلمون يف املاضي، وما يزالون يعانون منها 
حىت يومنا هذا. وهي مشكلة ميكن حلُّها عن 
وااللتزام  األمرين،  بني  االرتباط  فك  طريق 
املقدسة  النصوص  بني  والتمييز  بالفصل 
وغريها من النصوص االجتهادية اليت حتتمل 

اخلطأ كما حتتمل الصواب.
العملية  املمارسة  )مسات  عنوان  وحتت 
لتهمة  الكاتب  تعرض  اإلسالمية(  لألصولية 
التطرف الديين اليت يعاين منها الدين اإلسالمي 
نتيجة لإلرهاب الذي متارسه بعض احلركات 
األصولية، حبيث يتم إسقاط ما تقوم به هذه 
وهو  ككل،  اإلسالمي  الدين  على  احلركات 
تعميم يطال اإلسالم من دون وجه حق. هذا مع 
أن احلركات األصولية تستند يف استخدامها 
على  الذي حيتوي  القرآين  النص  إىل  للعنف 
آيات تدعو إىل استخدامه ضد غري املسلمني، 
العنف(  )آيات  أو  اجلهاد،  آيات  عليها  ويطلق 
يرى  واليت  أن يسميها،  املؤلف  كما استحسن 
أهنا آيات نزلت يف مرحلة حمددة من التاريخ 
مواجهة  ويف  الدعوة،  نشر  خالل  اإلسالمي 
ينتقد  فإنه  ولذا  هلا.  تصدوا  الذين  املشركني 
رجال الدين عندما يعترضون على من ينتقي 
يدعو  القرآين  النص  أن  إلثبات  اآليات  هذه 
إىل اإلرهاب، ويهمل اآليات الكثرية اليت تدعو 
إىل املحبة والرمحة والتسامح وكل ما يناقض 
الدعوة إىل العنف، ينتقدهم بأهنم يف نقاشهم 
هذا يتجاهلون مسألة جوهرية عندما يتعاطون 
مع القرآن يف وصفه كتلة واحدة، ويف كونه 
يصلح لكل زمان ومكان، وكان األحرى هبم أن 
نصوصه،  بعض  بتقادم  القول  على  يتجرأوا 

وعدم صالحيتها للزمن الراهن.
وهكذا وصل إىل نتيجة وهي أن املؤسسة 
الدينية توقع نفسها يف التناقض حني تستنكر 
أعمال العنف املنفذة من قبل بعض احلركات 
جماهبة  إىل  يومًا  تلجأ  مل  أهنا  إال  األصولية، 
األصوليني بعدم صالحية )آيات العنف( للزمن 
الراهن، وليس ذلك – برأيه – إال ألن الدخول 
يف مثل هذا النقاش سُيفتح على كيفية قراءة 
النص القرآين، ألن القراءة املتمسكة بوحدانية 
النص القرآين، ومنع جتاهل أي من آياته إمنا 
تصب يف صاحل اخلطاب األيديولوجي حلركات 
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ختليص  إىل  سبيل  وال  اإلسالم،  يف  العنف 
إال  اإلرهاب  تربير  هتمة  من  اإلسالمي  الدين 

باعتماد القراءة التارخيية للنص القرآين.
وهنا البد من توضيح مسألة مهمة، وهي أن 
صاحب الكتاب وإن كان قد أنصف حني اعترب 
أن هتمة التطرف الديين تطال اإلسالم من دون 
عن  تصدر  اليت  للممارسات  نتيجًة  حق  وجه 
بعض احلركات األصولية، إال أنه أخفق - يف 
القرآنية  النصوص  أن  اعترب  اعتقادي – حني 
إليها بعض احلركات األصولية  استندت  اليت 
يف استخدامها للعنف، أهنا آيات خاصة بالفترة 
اليت نزلت فيها، وهذه هي ذات الفكرة اليت 
أطلقنا عليها سابقًا اسم )تارخيية النص( اليت 
يريد أصحاهبا أن يطبقوها كمنهج عام لقراءة 
القرآين،  النص  فيها  مبا  النصوص،  مجيع 
لتكون النتيجة هي القول بأن نصوصه ليست 
صاحلة لكل زمان ومكان. وهكذا يكون املؤلف 
ما  بني  توَّمهه  الذي  التعارض  حبل  قام  قد 
يسمى بـ )آيات اجلهاد( وبني غريها من اآليات 
العنف  مع  يتناقض  ما  كل  إىل  تدعو  اليت 
واملساواة  والرمحة  والعدالة  املحبة  معاين  من 

والتسامح وغري ذلك.
هو  ليس  ذكره  ما  أن  يل  يتراءى  والذي 
فمن  التعارض،  ذلك  حلل  الوحيد  السبيل 
املساس  أو  التعرض  دون  املشكلة  املمكن حل 
بفكرة صالحية النص اإلهلي جلميع العصور 
اجلهاد  آيات  فهم  خالل  من  وذلك  واألزمنة، 
فهمًا صحيحًا خيتلف عن فهم تلك احلركات 
فال  األخرى،  اآليات  مع  ويتماشى  األصولية، 
ويصبح  أصاًل،  للتعارض  جمال  هناك  يكون 
متكاماًل  كاًل  وأحكامه  آياته  جبميع  القرآن 

صاحلًا لكل زمان ومكان.
ال  اجلهاد  آليات  الصحيح  الفهم  وهذا 
يكون إال إذا حاولنا أن ندرسها ضمن سياقاهتا 
التارخيي،  اجلانب  مالحظة  مع  النصية، 
اليت نزلت فيها،  الظروف واملالبسات  مبعىن 
قد  معينة  بفترة  كانت خاصة  بأهنا  لنقول  ال 
انقضت وولَّت إىل غري رجعة، بل لنفهم أهنا 
العامة يف  القواعد  لتضع جمموعة من  جاءت 
الذين ال  الظاملني  املعتدين  مع  التعامل  كيفية 
القوة  بغري  العدوانية  أعماهلم  عن  يرتدعون 
د بزمان  والعنف، ومثل هذه القواعد ال تتحدَّ
معني أو مكان خاص، ومسألة استخدام العنف 
هي  املقابل  العنف  ضد  النفس  عن  للدفاع 

االجتماعية  األعراف  مجيع  هبا  تسلِّم  مسألة 
والقوانني الوضعية وغريها، وال ميكن أن تتغري 
قناعة البشرية يف التسليم هبا بتغري األمكنة، 

أو مبرور املسافات الزمنية املتباعدة.
وأما فهم آيات اجلهاد بأهنا جتيز للمسلمني 
– بل تأمرهم – بأن يقاتلوا غريهم ويقتلوهم 
ملجرد كوهنم غري مسلمني، وبالتايل إلجبارهم 
تدل  ال  ما  فهذا  اإلسالم،  يف  الدخول  على 
عليه تلك اآليات عندما تأخذ بسياقاهتا كاملة 
كما أسلفنا، وهو ما ال ينسجم – أيضًا - مع 
أساس من  القائمة على  اإلسالمي  الدين  روح 
من  كثري  بداللة  والتسامح  والرمحة  املحبة 
لو  املعقول –  فإنه من غري  القرآن، وإال  آيات 
اتَّبعنا مراَد املؤلف – أن يكون القرآن قد أجاز 
للمسلمني أن يستخدموا العنف ضد غريهم ال 
لشيء إال لنشر دعوهتم، وأن هذا اجلواز كان 
حمددًا بفترة معينة سرعان ما انتهت فانتهت 
معها صالحية تلك النصوص املجيزة، ولذا مل 

يعد ذلك جائزًا يف الوقت الراهن.
إن ذلك – حقًا – لكالم غريب، ألن الذي ال 
جييز للمسلمني اليوم استخدام العنف ضد غري 
املسلمني – يف غري حالة الدفاع عن النفس – 
ليس هو التقادم الذي طرأ على آياٍت ونصوٍص 
كانت جتيز هلم ذلك يف املاضي، وإمنا هو - 
يف احلقيقة – أن قرآهنم منذ نزل على نبيهم 
مل جيز هلم ذلك أبدًا، بل أمرهم بأن يربُّوا من 
يكونوا  وأن  إليه،  ويقسطوا  عليهم  يعتد  مل 
من الدعاة إىل سبيل رهبم باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، وأن جيادلوا باليت هي أحسن، إذ ال 
القرآن  ورد يف  قد  أنه  كما  الدين.  إكراه يف 
حترمي العدوان على اآلخر باعتباره أساسًا من 

أسس العقيدة والشريعة اإلسالميتني.
وأما ما أجازته آيات اجلهاد للمسلمني فهو 
مقاتلة الذين يقاتلوهنم، ورد عدوان من يعتدي 
عليهم ليس إال، وهذا – كما أسلفنا – مسلَّم 
عند مجيع البشر باختالف أعراقهم وقومياهتم 
وأزماهنم. ولوال خوف اإلطالة - اليت ال تليق 
مبثل هذه املراجعة املختصرة - لكنا عرضنا 
عى داللتها على  جلميع اآليات القرآنية اليت ُيدَّ
ما يسمى بـ )جهاد الدعوة(، وأثبتنا من خالل 
مالحظة سياقاهتا اليت وردت فيها أهنا ال تدل 
وردِّ  للمعتدين  التصدي  أكثر من وجوب  على 
الدفاعي(،  )اجلهاد  بـ  يسمى  فيما  عدواهنم 
يف  العنف  استعمال  للمسلمني  جتيز  ال  وأهنا 
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نشر الدعوة إىل اإلسالم فضاًل عن القول بأهنا 
توجب ذلك عليهم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرآن 
على  مشتماًل   – آياته  بعض  يف   - جاء  قد 
وطريقتها  الدعوة  ألسلوب  األساسية  الركائز 
اليت جيب على الداعية إىل اإلسالم أن يسري 
عليها، وينتهج هنجها، وفيه إرشاد له إىل أن 
يتخذ طريقًة يف التبليغ حتبِّب املخاطب إىل ما 
ده  وتبعِّ ره  تنفِّ أن  به منه، ال  وتقرِّ إليه  يدعوه 
عنه.. طريقًة تشعره بأن دور داعيه معه دور 
ينفعه  عما  الباحث  له،  والناصح  به  الرفيق 

وُيسعده.
كما أن هناك الكثري من اآليات اليت حاول 
للداعية  يوحي  أن  خالهلا  من  الكرمي  القرآن 
فرض  مهمة  ليست  ميارسها  اليت  مهمته  أن 
رسالته على الناس، وقسرهم على اتباع دعوته 
واالعتقاد هبا، وإمنا هي مهمة اإلنسان الذي 
يفتح للناس باب املعرفة، ويدهلم على طريق 
املستقيم..  الصراط  إىل  ويهديهم  اخلري، 
مهمته هي مهمة املبلِّغ الذي يبلغ رساالت ربه، 
بثواب  يبشرهم  الذي  املبشر  دور  هو  ودوره 

اهلل، والنذير الذي ينذرهم عقابه.
ما  املعاين  هبذه  توحي  اليت  اآليات  ومن 

يلي:
- }اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة 
اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو 
َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن{ 

]النحل: 125[.
يِّنيَ  َواأُلمِّ اْلِكَتاَب  ُأْوُتوْا  لِّلَِّذيَن  }َوُقل   -
َتَولَّْوْا  ِإن  وَّ اْهَتَدوْا  َفَقِد  َأْسَلُموْا  َفِإْن  َأَأْسَلْمُتْم 
]آل  ِباْلِعَباِد{  َبِصريٌ  َواهللُّ  اْلَبالُغ  َعَلْيَك  َفِإنََّما 

عمران: 20[.
َفِإن  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا   َ اهللَّ }َوَأِطيُعوا   -
اْلُمِبنُي{  اْلَبالُغ  َرُسوِلَنا  َعَلى  َفِإنََّما  َتَولَّْيُتْم 

]التغابن: 12[.
َفِإن  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا   َ اهللَّ َأِطيُعوا  }ُقْل   -
ْلُتْم  ُحمِّ ا  مَّ َوَعَلْيُكم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  َفِإنََّما  َتَولَّوا 
ُسوِل ِإال اْلَبالُغ  َوِإن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَّ

اْلُمِبنُي{ ]النور: 54[.
َنِذيٌر  َلُكْم  َأَنا  ِإنََّما  اُس  النَّ َأيَُّها  َيا  }ُقْل   -

ِبنٌي{ ]احلج: 49[. مُّ
اْلُمِبنُي{  اْلَبالُغ  َفِإنََّما َعَلْيَك  َتَولَّْوْا  - }َفِإن 

]النحل: 82[.
َعَلْيِهْم  َأْرَسْلَناَك  َفَما  َأْعَرُضوا  }َفِإْن   -

َحِفيظًا ِإْن َعَلْيَك ِإال اْلَبالُغ{ ]الشورى: 48[.
اُس َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن  - }ُقْل َيا َأيَُّها النَّ
َوَمن  ِلَنْفِسِه  َيْهَتِدي  َفِإنََّما  اْهَتَدى  َفَمِن  بُِّكْم  رَّ
َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم ِبَوِكيٍل{ 

]يونس: 108[.
بُِّكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن  - }َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر{ ]الكهف: 29[.
بُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر  - }َقْد َجاءُكم َبَصاِئُر ِمن رَّ
َعَلْيُكم  َأَنْا  َوَما  َفَعَلْيَها  َعِمَي  َوَمْن  َفِلَنْفِسِه 

ِبَحِفيظ{ ]األنعام: 104[.
َعَلى  اْعَمُلوْا  ُيْؤِمُنوَن  اَل  لِّلَِّذيَن  }َوُقل   -
َمَكاَنِتُكْم ِإنَّا َعاِمُلوَن * َوانَتِظُروا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن{ 

]هود: 121 - 122[.
ْشُد ِمَن  َن الرُّ َبيَّ يِن َقد تَّ - }اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
َفَقِد  ِباهللِّ  َوُيْؤِمن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْكُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ 
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم َلَها َواهللُّ 

َسِميٌع َعِليٌم{ ]البقرة: 256[.
َعَلْيِهم  لَّْسَت  ٌر *  َأنَت ُمَذكِّ ِإنََّما  ْر  - }َفَذكِّ

ِبُمَسْيِطر{ ]الغاشية: 21 - 22[.
َرُسوِلَنا  َعَلى  َأنََّما  َفاْعَلُموْا  َتَولَّْيُتْم  }َفِإن   -

اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي{ ]املائدة: 92[.
]املائدة:  اْلَباَلُغ{  ِإالَّ  ُسوِل  الرَّ َعَلى  ا  }مَّ  -

.]99
اْلِحَساُب{  َوَعَلْيَنا  اْلَباَلُغ  َعَلْيَك  }َفِإنََّما   -

]الرعد: 40[.
اآليات  تقسيم  لنا  ميكن  فإنه  هنا  ومن 
إىل  اإلسالم  إىل  بالدعوة  املتعلقة  القرآنية 

صنفني:
إىل  الدعوة  أن  على  الدالة  اآليات  األول: 
فقط،  والبيان  بالشرح  تكون  إمنا  اإلسالم 
ين يف أن خيتاروا. ويترك األمر بعدها للمدعوِّ

الثاين: اآليات الدالة على أن القوة واإلكراه 
ليسا من وسائل الدعوة، وأن التواصل مع الكفار 
ليس هدفه فرض السلطان عليهم، وإمنا هو 
جمرد الدعوة باحلسىن، وإثارة دفائن العقول.

ولذا فإنه ال معىن وال مربر وال دليل على 
مل  إن  املسلمني  غري  جهاد  مبشروعية  القول 
تكن هلذا اجلهاد دوافع وأسباب ومربرات سوى 
حماربني  كوهنم  من  بد  ال  بل  كفارًا،  كوهنم 
لنا قتاهلم والتصدي هلم،  ومعتدين كي جيوز 
وأما مع كوهنم مساملني فال مناص من وجوب 
معاملتهم باملثل، ألن طبيعة الدعوة اإلسالمية 
قال  ذلك،  تقتضي   – القرآن  أقرها  كما   –
ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم  تعاىل: }ال َيْنَهاُكُم اهللَّ
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وُهْم  ن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّ ِفي الدِّ
 * اْلُمْقِسِطنَي  ُيِحبُّ   َ اهللَّ ِإنَّ  ِإَلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا 
يِن  َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّ الَِّذيَن  ُ َعِن  َيْنَهاُكُم اهللَّ ِإنََّما 
ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم  َوَأْخَرُجوُكم مِّ
اِلُموَن{  َأن َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّ
]املمتحنة: 8 - 9[. وقال أيضًا: }َوَقاِتُلوْا ِفي 
َسِبيِل اهللِّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ اهللَّ 

اَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن{ ]البقرة: 190[.
وقد ُيقال بأن ما ذكرناه يتعارض مع السرية 
العملية للنيب حممد )ص( يف حروبه وغزواته 

اليت خاضها ضد املشركني والكفار.
احلروب  لتلك  التارخيي  الواقع  ولكن 
فإن  بذلك.  القول  إىل  املصري  يأىب  والغزوات 
املتتبع للحروب اليت حدثت يف صدر اإلسالم 
- وحتديدًا يف فترة ما بعد هجرة النيب )ص( 
الصالة  عليه  وفاته  وحىت  املنورة  املدينة  إىل 
كان  واحدة  معركة  فيها  جيد  ال   – والسالم 
اهلدف من ورائها محل الناس على الدخول يف 

اإلسالم قسرًا.
ولوال خشية اإلطالة الستعرضنا مجيع تلك 
الظروف  نا  وبيَّ األخرى،  تلو  واحدة  الغزوات 
معركة،  بكل  حتيط  كانت  اليت  واملالبسات 
وعندها ستتضح لدينا األهداف والدوافع اليت 
جند  ولن  احلروب،  تلك  خالهلا  من  انطلقت 
اعتناق  املسلمني على  إجبار غري  بينها هدَف 

اإلسالم والدخول فيه.
لقد كانت مجيع تلك احلروب داخلًة حتت 
عنوان الدفاع باختالف مصاديقه، فتارة يكون 
والعرض عن طريق  واملال  النفس  الدفاع عن 

التصدي للعدوان الفعلي.
املتربصني  وتارة أخرى عن طريق مباغتة 
الشر،  تون  ُيبيِّ الذين  وأهله،  باإلسالم 
ويضمرون الرغبة يف القضاء على املسلمني، 
النيب  أن غدروا  بعد  لذلك،  أنفسهم  ون  وُيِعدُّ
)ص(، ونقضوا ما كان بينه وبينهم من عهود 

ومواثيق.
وتارة ثالثة يكون الدفاع دفاعًا عن الدعوة 
احلواجز  كل  طريق حتطيم  عن  اإلسالم  إىل 
إىل  وصوهلا  دون  اليت حتول  واملعنوية  املادية 
اآلخرين، فليس من حق أحد أن ينصب نفسه 
وصيًا على غريه من الناس، ليقف حائاًل بينهم 
الذي  اجلديد(  )الكالم  هذا  يسمعوا  أن  وبني 
واعتناقه  واعتقاده  قبوله  بني  خميَّرون  هم 
عن قناعة وطيب خاطر، وبني رفضه ورفض 

االخنراط فيه وبني أتباعه.
)ص(  حممد  النيب  حروب  فإن  وهكذا 
وغزواته كانت كلها دفاعية، يصد هبا العدوان 
عن نفسه وأتباعه، ويردُّ هبا تربص املتربصني، 
وكيد الغادرين، ويفتح هبا الطرق املسدودة أمام 
الدعوة إىل دين اهلل احلنيف. ومل يكن فيها أي 
هجوم ابتدائي على أناس آمنني مساملني، كل 

ما اقترفوه هو أهنم مل يكونوا مسلمني.
التاريخ  كتب  ذلك  يف  فلرياجع  شاء  ومن 
َير، ولسوف جيد ما ذكرناه واضحًا جليًا. والسِّ

بعض  وجود  إىل  اإلشارة  من  البد  وأخريًا 
بعض  داللة  دعوى  ناقشت  اليت  الدراسات 
آيات القرآن – وكذا بعض الروايات – على ما 
يسمى بـ )اجلهاد االبتدائي(، وقد خُلصت تلك 
الدراسات إىل نتيجة مفادها عدم صحة القول 
مبشروعية اجلهاد االبتدائي باملعىن املصطلح 
يعين  الذي  األمر  املسلمني،  فقهاء  عند  عليه 
أن اجلهاد يف اإلسالم ليس جنسًا ذا نوعني: 
فصل  ال  واحد  نوع  هو  بل  ودفاعي،  ابتدائي 
له، فهو الدفاع ال غري، والدفاع متام حقيقته. 
وكل ما ميكن أن يذكر له من أقسام فإمنا هي 

أصناف يف ضمن اخلصوصية الدفاعية.

مع  لوجه  وجهًا  الرابع:  الفصل  � 
الفكر األصويل

به  الذي ختم  الفصل  املؤلف يف هذا  أراد 
أطلق  ملا  النماذج  بعض  يستحضر  أن  كتابه 
عليه اسم ضحايا اإلرهاب األصويل يف التاريخ 
مل  الذي  اإلرهاب  ذلك  واإلسالمي،  العريب 
يقل بشاعة عما قامت به حماكم التفتيش يف 
أوروبا يف قمع املفكرين املخالفني يف الرأي، 

واستخدام اإلرهاب الفكري واملادي ضدهم.
بفرقة  النماذج  لتلك  سرده  يف  بدأ  وقد 
املعتزلة اليت اعترب أهنا كانت تارخيًا للعقالنية 
العربية املتعثرة، فقد كانت – من وجهة نظره - 
أهم الفرق الكالمية اليت عرفها التاريخ، حيث 
الرئيسة  املسائل  وضع  أساسيًا يف  دورًا  لعبت 
لعلم الكالم، وفرضت جدااًل يف قضايا دينية 
مل يكن من املألوف التطرق إليها، كما واتسمت 

طروحاهتا حبد كبري من الشجاعة.
ومن املعتزلة انتقل املؤلف إىل احلديث عن 
ابن خلدون الذي رأى أن تراثه وفكره ال يزاالن 
يثريان سجااًل ونقاشًا يف العاملني العريب والغريب 
على السواء بالنظر إىل مشوليته وتطرقه إىل 
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راهنية  موضوعات  كثريون  فيها  جيد  قضايا 
تستحق التطرق إليها والتدقيق فيها.

مث عرج على ابن باجه الذي كان من فالسفة 
يف  واملعرفة  الشهرة  قليلي  واملسلمني  العرب 
قدمه  ما  رغم  واإلسالمي  العريب  العاملني 
زاخر  تراث  من  واإلسالمية  العربية  للفلسفة 
ظل يقبع يف اهلامش، ومل ينل االهتمام الذي 

يستحق يف زمانه أو يف األزمنة الالحقة.
ذلك  رشد،  ابن  إىل  املغمور  ذاك  ومن 
الفيلسوف الذي كان ينتمي إىل أسرة عريقة 
رفيع،  اجتماعي  مبوقع  متيزت  األندلس  يف 
دورًا  لعبوا  وفقهاء  قضاة  من صفوفها  فخرج 
ابن  زمن  فإن  هنا  ومن  السلطة،  يف  مهمًا 
سياسية  تطورات  جبملة  متيز  قد  كان  رشد 
والفلسفي،  الفكري  واجتماعية صبغت عمله 
حيث  بالسلطة  عالقته  يف  أثرها  تركت  كما 

كان قاضيًا ومسؤواًل يف هذا املجال.
الشيخ  عن  املؤلف  حتدث  رشد  ابن  وبعد 
فمعروف  حسني،  طه  مث  الرزاق،  عبد  علي 
واملفكرين  اب  الكتَّ من  وغريهم  الرصايف، 
رغم   – جيمعهم  ما  أهم  من  أن  اعترب  الذين 
تنوع انتماءاهتم الفكرية والسياسية - هو أهنم 
حياهتم  وقضوا  تها،  وتزمُّ األصوليات  عارضوا 
وإبداء  التعبري  حرية  يف  حقهم  عن  دفاعًا 
وأصبحوا  االضطهاد،  نصيبهم  فكان  الرأي، 
التاريخ  الفكري األصويل يف  ضحايا لإلرهاب 

العريب واإلسالمي.
وختامًا جتدر بنا اإلشارة إىل مسألة مهمة، 
وهي أن املؤلف - رغم قيامه يف هذا الكتاب 

حبملة شرسة ضد كل تيار أو مذهب أو حزب 
أو اجتاه أو جمموعة من البشر الذين ميتلكون 
منظومة من األفكار واملفاهيم اخلاصة هبم يف 
ل اهلوية الفكرية  الدين أو السياسة، واليت تشكِّ
سلوكهم  يف  يعتمدوهنا  اليت  لأليديولوجيا 
وتعاملهم مع اآلخرين يف هذه احلياة – رغم 
كوهنم  بتهمة  ضدهم  شرسة  حبملة  قيامه 
 – أصوليًا  تلك  كان حبملته  أنه  إال  أصوليني، 
حتمله  ما  بكل   – لألصولية  تعريفه  حبسب 
الكلمة من معىن، فواضح مما ذكره يف كتابه 
أنه حيمل جمموعة من األفكار املتطرفة ضد 
بعض املفاهيم الدينية والسياسية، وهو يدافع 
ما  وينتقد  حيملها،  اليت  األفكار  تلك  عن 
عي  يدَّ بكونه  ُتشعر  خيالفها بطريقة متشددة 
امتالك احلقيقة املطلقة فيما يقول ويعتقد، 
بذلك  ح  عيها – حيث مل يصرِّ يدَّ يكن  وإن مل 
ال  أصوليني  اعتربهم  ممن  الكثري  فهناك   –
عوهنا أيضًا، ولذا فإنه ال فرق بينه وبينهم. يدَّ

العقائد  من  جمموعة  اإلنسان  حيمَل  أْن 
واألفكار اليت يؤمن هبا ويعتقد صحتها كمبادئ 
أساسية – بغض النظر عن اجلزم بصحة مجيع 
تفاصيلها – ال ُيعدُّ هتمة حيتاج إىل إثبات براءته 
منها، ولكن التهمة أن ال حيترَم اإلنساُن اآلراء 
املخالفة، وأن يتعامل مع أصحاهبا بعدوانية ال 

لشيء إال لكوهنم يتبنوهنا ويؤمنون هبا.
وهذا هو التعصب املقيت الذي يشعر معه 
صاحبه أنه الوحيد الذي على صواب يف هذا 

العامل، وأما غريه فال قيمة هلم وال آلرائهم.
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السياسة والحكم
للدكتور حسن الترايب

)السياسة واحلكم(، للمفكر اإلسالمي املعروف حسن الترايب، كتاب 
اخلمسمائة صفحاته  عدد  تبلغ  الكبري  احلجم  من  كتاب 

حممد بلقايد
تونس

عن  صدر  صفحة،  وعشرين  ومثان 
ميتاز  الكتاب  هذا  ببريوت.  الساقي  دار 
مبّيزة، وهي يف نفس اآلن نقيصة، وهي 
أن صاحبه كتبه وهو بالسجن، فلم يسعفه 

ذلك باملصادر واملراجع الكافية. 
من  للسجن  إسالمي  مؤلف  تعرض  إن 
األزمة  مدى  تعكس  إسالمية  قبل حكومة 
اليت تعيشها التيارات اإلسالمية خاصة بعد 
جناح بعضها يف اعتالء سدة احلكم، ولعل 
هذا  تناول  يريد  الكتاب  هذا  يف  املؤلف 
املوضوع، وهو من أشد املوضوعات تعقيدًا 
مسألة  خاصة  اإلسالمية،  الساحة  على 

عالقة الدين بالسياسة.
شقَّ  املؤلف  حياول  الكتاب  هذا  يف 
طريق لكتابه عند القّراء )النخبة( بدءًا من 
قصٍد  بغري  أو  بقصد  فهو خيفي  العنوان، 
يف  يقدمه  الذي  للطرح  اإلسالمي  البعد 
ذلك يف  بعد  يشري  كان  وإن  الكتاب،  هذا 
الساحة  على  توازن  حدوث  إىل  املقدمة 
اإلسالمية بني الزنعة التغريبية اليت كانت 
إىل  نظرًا  اإلسالمية.  الزنعة  وبني  سائدة 
بداية توبة املجتمعات املسلمة وعودهتا إىل 

أصوهلا.
إن العودة إىل هدى اإلسالم يف القضايا 

السياسّية تواجه حتديني أساسيني: 
للطرح  مواجهة  ذلك  يتطلب  أّواًل: 

العلماين الالديين السائد بقوة. 
غري  اإلسالمية  األطروحات  ثانيًا: 
اإلسالم  هدي  إىل  وللوصول  الناضجة. 

حسب رأيه البد من عدة أمور: 
بني  املعرفة  توحيد  من  الّبد  أّواًل: 
احلياة.  حقائق  وبقية  السياسية  احلقيقة 

املثال  إىل  النظر  بني  التوحيد  ثانيًا: 
اإلسالمي وواقع كسب املسلمني. 

بسرية  اخللف  سرية  وصل  ثالثًا: 
السلف. 

العامة  احلياة  ظاهر  بني  اجلمع  رابعًا: 
وباطن الوجدان. 

خامسًا: الربط بني املبادئ ذات التوجه 
العام وبني تفاصيل املناهج.

مث يشري املؤلف إىل النقطة الفارقة بني 
وهي  الالديين،  والطرح  اإلسالمي  الطرح 
الظاهر  يتحد  أن  اإلسالم  هدي  من  أنه 
والباطن: يقول ص15: <بالء كل الثقافات 
أن تتفاصل فيها األحكام القانونية الضابطة 
لظاهر السلوك واألخالق الباطنية املوجهة 
مبا  للحياة  وموت  فساد  وذلك  لدوافعه، 

جيعلها قاصرة ال تتكامل>.
الكتاب  مقدمة  خالل  من  إذن  يظهر 
َيُروُم  الذي  للمشكل  املزدوجة  الطبيعة 

املؤلف معاجلته: 
مستندة  قوّية  أطروحة  مواجهة  أّواًل: 
إىل جتربة ناجحة بشكل ما وقعت يف العامل 
الغريب، واليت ترى ضرورة فصل السياسة 
عن الدين واألخالق وامليتافيزيقا، وأن لكل 
واحد من تلك القطاعات جماهلا اخلاص. 

ثانيًا: حماولة إنضاج للمشروع اإلسالمي 
رفع  جمرد  بدل  حقيقي  مشروع  وتقدمي 

شعارات.
من هنا حاول املؤلف من خالل الفصول 
األربعة عشر - اليت يشتمل عليها الكتاب 
املتفرعة  الفرعية  املوضوعات  معاجلة   -
عن اإلشكالية األساسّية، وقبل أن نعرض 
أن  البد  الفصول  تلك  حمتويات  باختصار 
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اتبعه  الذي  العام  املنهج  إىل   - أّواًل   - نشري 
الكاتب، والذي ُيكرره تقريبًا يف مجيع الفصول. 
يف  فلسفية  عامة،  مبقدمة  يبدأ  دائمًا  فهو 
الذي  باملوضوع  يربطها  مث  األحيان،  معظم 
يتوافق  ما  خالهلا  من  ويبني  معاجلته،  يريد 
بعد  يعرض  مث  وهدية،  اإلسالم  أطروحة  مع 
ذلك سردًا أو حتلياًل لألطوار اليت مر هبا هذا 
واملسلمني،  اإلسالم  سرية  خالل  من  املوضوع 
وهي  واألصل،  النموذج  بني  عادة  والتمييز 
 - الراشد  والعهد  )ص(  الرسول  عهد  فترات 
االحنراف  وبني عصور   - األربعة  اخللفاء  أي 
التالية هلا مع إبراز األسباب اليت أّدت إىل ذلك. 
واألطوار  الغرب  لسرية  يتعرض  ذلك  بعَد  مث 
التارخيية اليت مر هبا ذلك املشكل. ليقدم يف 
األخري هدي اإلسالم املعاصر احلقيقي وحّله 

للمشكل.

الدين والسلطان: � 
الدين  عالقة  هي  اإلشكاليات  تلك  أول 
بدأ  حيث  واالنفصال،  التوحيد  بني  بالسلطة 
املؤلف مبقدمة فلسفية انطلق فيها من إقرار 
الدين  دور  اإلنسان،  حقيقة  كونية،  حقائق 
هذه  من  هدفه  اإلنسان.  حياة  يف  وتغلغله 
حياة  توحيد  الدين يف  دور  إبراز  هو  املقدمة 
الغيب،  وعامل  املشهود  العامل  بني  اإلنسان 
األسباب  بني  حياته  سياقات  توحيد  وكذلك 
مع  الفرد  توحيد  مث  والقوى،  والوظائف 
املجتمع، فالفرد حّر أصاًل، وهو طوعًا يتآخى 

مع اآلخرين.
أّما اإلشراك فهو يعين الفصل بني احلياة 
هتديد  أكرب  وهو  العامة،  واحلياة  اخلاصة 
اإلشراك  <وكلمة  يقول يف ص26:  للتوحيد، 
تعبري دقيق عن مذهب اإلنسان حيث يفاصل 
عامة  حياة  بني  ويشارك  حياته  شعاب  بني 

وأخرى خاصة...>.
إن أوضح منوذج على امللل املشركة: 

مملكة  بعد  احنرفوا  الذين  اليهود  أّواًل: 
واحنراف  واالنقسام  الفساد  حبلول  سليمان 
هو  اليهود  يوحد  ما  وأصبح  الدين،  رجال 
للدين  يعد  ومل  اآلخرين،  ضد  هوّيٍة  عصبيُة 
هداية تقوى يف السياسة، بل غدا - كما يقول 
الّناس  على  التفاضل  إلمحاء  تراثًا   - املؤلف 

بالعرقية. 
ثانيًا: النصرانية اليت مل تأت يف بدايتها مع 

عيسى )ع( لفصل احلياة عن الدين، وإّنَما بفعل 
اجلربوت والطغيان الذي مارسته السلطات يف 
ذلك الوقت مل َيِتم الدين على مستوى الواقع، 
بل مال احلوارّيون مع االضطهاد إىل الرهبانية. 
الدين  تكييف  بولس  القديس  بعد ذلك حاول 
وظهرت  احلرية،  من  جمااًل  ليفتح  الواقع  مع 
املقولة املشهورة: <إن ما هلل من اهلدى اخللقي 
فهو هلل، وَما لقيصر فهو لقيصر>، واألسوأ من 
ذلك أن الكنيسة حتّولت مع رجاهلا إىل وسطاء 
بني العباد ورهبم، وقد استغل األباطرة وامللوك 
ذلك للسيطرة على الرعية. وبعد جميء عصر 
النهضة والتنوير َتمَّ التخلي عن الدين، وسادت 
فكرة أن الدين والتخلف ظاهرتان متالزمتان. 
املصاحل  معادلة  هي  السياسة  أصبحت  لقد 
نظريات  يف  جتلت  واليت  والعامة،  الفردية 
ما  النهاية  يف  أمثرت  واليت  الطبيعي،  احلق 
يسمى بالدميقراطية. كل هذه التغريات دخلت 

يف نظر املؤلف بتأثري جهتني:
أّواًل: العودة إىل الفكر اليوناين العقالين. 

وثانيًا: التأثر باحلضارة اإلسالمية، خاصة 
يف مسألة البيعة يف احلكم، فيقول يف  ص34: 
البيعة  عقد  من  السياسية  الثقافة  <واختذت 
لنظرية  أساسًا  اإلسالم  يف  السلطان  لوالية 

عقد اجتماعي...>.
أما هدي اإلسالم فيجعل من طريق اإلنسان 
احلياة  بني  يوحد  كما  واحدًا.  أمرًا  ووجوده 
الدنيا وحياة اآلخرة. والديانة اإلسالمية جاءت 
املحّرفتني  والنصرانية  اليهودية  عكس  على 
اإلنسان.  حياة  يف  التوحيدي  البعد  لتكريس 
السلطة  وسياسة  متكاملة،  جتربة  فالدين 
التوحيد كسائر وظائف احلياة.  مؤسسة على 
فالسلطان كله هلل، واملؤمنون بالتايل يتحاكمون 
وعلى  إمجاعهم  على  تقوم  واحدة  إىل سلطة 
جمموعة من املبادئ احلقة )احلرية، التساوي، 
الرسول  وسرية  القرآن  كّرسها  الشورى...( 
وعلى  الرسول )ص(  وفاة  بعد  وكذلك  )ص(، 
امتداد ثالثة عقود، أي مع اخلالفة الراشدة، مث 
توالت بعض االجتهادات املبشرة لتزنيل أحكام 
االبتالءات كان أسرع من  ولكن مبلغ  املبادئ، 
منّو الفقه السياسي املستوعب ملشكالت احلياة 
قاعدة  تأسيس  فرصة  تتوافر  فلم  السياسية، 
حياته  يف  مهتديًا  اإلنسان  فيها  يكون  قومية 
وكذلك  بالغيب،  اإلميان  مبوجبات  السياسية 
مبادئ الرشد السياسي اإلسالمي، وهي احلرية 
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واملساواة والشورى واإلمجاع وغريها، واليت مل 
الواقع، بل على  أن تتزنل على أرض  يتح هلا 
العكس من ذلك، وخاصة بعد الفترة الراشدة، 
يف  الدين  عن  انفصل  السياسي  املجال  فإن 
حني بقيت بقّية املجاالت مرتبطة به. والسبب 
يف ذلك أن الفقهاء مَلا تعرضوا لسخط األمراء 
وامللوك املنفردين بالسلطان قاموا باتقاء املجال 
السياسي، وتوجهوا باخلطاب إىل بقية مجهور 

املسلمني مبا يتعلق بشؤون حياهتم األخرى.
املعاصر  اإلسالمي  بالواقع  يتعلق  فيما  أما 
األمر  وهذا  الدين،  ظاهرة  جتدد  يشهد  فإنه 
خلق أزمة يف املجتمع حبيث تضاربت املذاهب 
والدعوات يف هذا اإلطار خاصة، بني الدعوة 
جمال  يف  به  واالسترشاد  الدين  أصول  إىل 
من  التقليدية  الثقافة  أنصار  وبني  السياسة، 
السياسة  األوضاع  رهان  وبني  أخرى،  جهة 
السائدة من جهة ثالثة وضواغط النفوذ الغريب 

الكثيفة...
أو  السياسي  التوحيد  دعاة  أّواًل  يربز 
يطرحون  كانوا  البداية  وهم يف  اإلسالميون، 
املبادئ األوىل فقط أو هم يدافعون عن أصول 
منهاجًا.  وتفصيلها  تزنيلها  توّلي  قبل  احلق 
هذه احلركات سرعان ما تفشل وتعجز عند 
الشعارات،  برفع  فقط  تكتفي  فهي  التحدي 
احلركات  هذه  من  اآلخر  البعض  يقوم  أو 
فهي  كاماًل،  ربطًا  باملصلحة  الشريعة  بربط 
وهذا  واالستقالل.  احلجّية  يف  كالنصوص 
املصلحة  ألن  للمؤلف،  بالنسبة  فادح  خطأ 
ثانيًا  املوجهة.  بالنصوص  مرتبطة  والضرر 
العلمانيون  أي  السياسية،  الالدينية  دعاة  يربز 
القائلون بضرورة الفصل بني الدين والسياسة، 
وهم حبسب املؤلف يتراوح كفرهم بني الصريح 
واملخفي، ويرد املؤلف على منطق العلمانيني 
بأن منطق الفصل فاسد، ألن األلوهية إما أن 
تنكر مطلقًا أو تقبل بشكل كامل، وال ُيعقل أن 
اهلل عامل حكيم يف األخالق، أما يف السياسة 
فال. أما حجتهم بأن إقحام الدين يف السياسة 
كان  إذا  املؤمن  غري  اآلخر  إقصاء  عنه  ينجر 
اجلدال بني املؤمن والكافر. فريد عليها املؤلف 
بأن هذا الدليل يترتب عليه - عقاًل - حظر 
كل املذاهب املختلفة مهما كانت. مث إذا كان 
وبني  بينه  حيال  فكيف  مسلمًا  كله  املجتمع 
حبسب   - الدين  أن  ذلك  إرادته،  عن  التعبري 
املؤلف - فيه عقد إميان بني الفرد وربه، وفيه 

فيما  املسلمني  بني  مواطنة  عقد   - أيضًا   -
بينهم وبني غريهم.

وهي  أخرى،  حبجة  العلمانيون  يستشهد 
حسن  يف  اإلسالمية  التقليدية  العلوم  فقر 
الفقهاء  اعتزل  فقد  ونظمه،  احلكم  سياسة 
معاصرون  آخرون  فقهاء  ونادى  املجال،  هذا 
معترك  من  إخراجه  خالل  من  الدين  حبفظ 

السياسة وفتنها. 
البشرية  املجتمعات  أن  أيضًا  احلجج  ومن 
قد ختتلط فيها امللل الدينية، ومن اخلطأ أن 
يقام السلطان على شرع اإلسالم ويف الرعية 
على  وللرد  ومظلمة.  ُمجاَنَبة  يستشعر  من 
أسس  اإلسالم  سلطان  أن  املؤلف  يرى  ذلك 
إن  يقول  مث  خمتلطة،  أمة  على  األمر  ألول 
ليس  هذا  أن  يقال  وقد  شعاب،  اإلسالم  دين 
إجابة على احلجة اليت ذكرت، ولكن الظاهر 
وبعد استعراض هذه الشعاب أن املؤلف يريد 
التأكيد على اجلانب الطوعي واالختياري يف 
أّول  إن  أّواًل:  يقول:  فهو  الشعاب،  هذه  كل 
شعاب اإلسالم هي العقيدة، وهي أصل التدين 

وكّلها خاضعة حلرية الفرد واختياره.
أّما ثاين هذه الشعاب، َشْرُعه ألصول ونظم 
طوعًا  تنفذ  األحكام  وهذه  وعالقاته  املجتمع 
مّلة  غري  مّلة  على  تنفذ  ال  وأيضًا  كرهًا،  ال 
اإلسالم ولكن احلد األدىن املشترك بني امللل 

جيب أن يتواضعوا عليه.
ثالث هذه الشعب، هي الشريعة السلطانية 
على  احلكم  يؤسس  أن  اإلسالم  هدي  ومن 
وحرّيات  حرمات  هنا  وتوجد  مواطنة  عقد 
خبيار  يقع  فهو  السلطة  تويل  أما  أساسية. 

الرعية انتخابًا.
إن القرارات الكربى مؤسسة على الشورى، 
إما باإلمجاع، أو بالرأي الغالب. مث إن أنظمة 
ومتكاملة  متفاصلة  تكون  أن  جيب  احلكم 
الدولية  للعالقات  بالنسبة  أما  ومتوازنة. 
فاألصل فيها السالم، أو الدفاع عن العدوان. 
كل هذه األحكام يف نظر املؤلف هي إسالمية، 

وهي مقبولة لدى اإلنسانية.
أما آخر هذه الشعاب فهي تتعلق بالتوجيه 
أن  يقول ص65: <وهدي اإلسالم  األخالقي، 
بذاته  املجتمع  َرَشَد  ما  مداه حمدود  السلطان 

يف ذلك>.
ودوافعها  السياسّية  األخالق  إن  وحيث 
فال  السلطانية  األحكام  وراء  هي  وضوابطها 



العدد 1 آذار 2010 44

بواسطة  ينفذ  ال  الدين  ألن  للفصل،  معىن 
وتضابط  الوجدان  بدفع  جيري  بل  السلطة، 

املجتمع احلر يف السياسة.
هذه هي أطروحة املؤلف، مقابل األطروحة 
العلمانية، وهو يشري - أيضًا - إىل أطروحة أخرى 
والنفاق،  التبعيض  مواقف  اسم  عليها  يطلق 
الفريق فرق بني األطروحتني فهو  وكأن هذا 
ُيَبّعض وحياول أن جيمع بني القدمي واجلديد، 
هو هنج  املنهج  هذا  والنفاق،  الرياء  فيقع يف 
الدول اإلسالمية خّلفه االستعمار، والغرب يف 
احلقيقة كان أصدق من غالب املسلمني، ألنه 

كان صرحيًا يف إبعاد الدين.

صور أحكام السلطان: � 
إىل  املؤلف  مير  العام  العرض  هذا  بعد 
تفاصيل، وأّول املشكالت تتعلق بصور األحكام 
إسالمية.  وأنواعها من وجهة نظر  السلطانية 
يتحّدث املؤلف - أّواًل - عن السياسة الشرعية، 
هي  األخرية  فهذه  بالشريعة،  ذلك  ويربط 
احلجة العليا عند املسلمني، وهي فوق سلطان 
تضمن  فإهنا  لشموليتها،  ونظرًا  األرض، 
للمؤمن أال حييد على طريق احلق والتوحيد، 
وهي تضمن أال يزنلق والَّة السلطان يف حبال 
الشهوة والتسلط والتجّبر، فهي إذن تلعب دور 

ن للعملية السياسية.  الرقيب واملحصِّ
تأيت بعد ذلك الدساتري أو األحكام السلطانية 
اإلمجاعية، وميكن القول أن األحكام السلطانية 
هي اليت تؤسس النظام السلطاين العام واحلياة 

السياسية، وهي: 
أّواًل: من أعم األحكام العملية ألهنا هتم كل 

املجتمع. 
ثانيًا: من أهم وأخطر األحكام، ألهنا تتعاىل 
بقوهتا على  وتقع  التكاليف،  بقية  حّجة على 
من يتولون مواقع السلطة، وميلكون هبا أسباب 

القوة النافذة. 
ثالثًا: من أكثر األحكام ثباتًا عرب الزمان.

الدستورية  األحكام  ثان  مستوى  يف  تأيت 
أصلها  يكون  قد  أحكام  وهي  العرفية، 
تطورات  عدة  بعد  حيدث  ما  وهو  األعراف، 
خيضع هلا املجتمع. مث يأيت يف مستوى ثالث 
األحكام  وهي  املكتوبة،  الدستورية  األحكام 
اليت تقع مجلًة ومّرة واحدة وتوثق بالكتابة إّما 
أو  استقالل  عند  أو  جديد،  سلطان  لتأسيس 

تفرق سلطان كبري إىل دويالت...

لقد كانت املدينة املنورة منوذجًا بعد هجرة 
اليت  الصحيفة  من خالل  إليها  الرسول )ص( 
وضعت، وكانت عبارة عن دستور مكتوب. بعد 
ذلك جتاوز املسلمون ذلك، وأصبح دستور األمة 
هو القرآن. أّما املجتمعات اإلسالمية املستقلة 
دساتري  على  فقد حصلت  استعمار  بعد طول 
صورية غري حمترمة من الشعوب، وهي - يف 
أغلبها - دساتري مترمجة حرفيًا عن الدساتري 
الغربية. مث ظهرت بعد ذلك دساتري مشروطة 
بعدم صدور ما جيانب اإلسالم، وهو َما رفضه 
املؤلف إىل أن ظهرت دساتري إسالمية غري خالية 

من الشوائب مثلَما وقع بإيران والسودان.
هي  السلطانية  األحكام  صور  ثالث 
التشريعية، وهي تسمى بالتشريعات التأسيسّية 
أو البنيوية، وهي تأيت لتتم تأسيس السلطان، 
بل  املزّنلة،  األصولية  بالشرائع  ليست  فهي 
االستنباط  بواسطة  األخرية  تلك  تزنل  هي 
العليا،  الدستور  بأحكام  واالهتداء  واالجتهاد 

ومتضي بعد ذلك بقرارات إمجاع نيابية. 
رابع صور األحكام السلطانية هي اخللقية، 
ألن الضوابط اليت ذكرت عند اإلسالميني ال 
الفتنة وشهوة السلطة.  الوقوع يف  تكفي ملنع 
إذا  إاّل  كافية  السلطان وحدها غري  أحكام  إن 
الضبط  ووراء  السياسية.  األخالق  اكتنفتها 
حبكم القانون الظاهر القاصر البد من التحصن 
والعاملون يف  هبا.  والتواصي  األخالق  بتذكر 
جمال السياسة هم األكثر عرضة للفنت، فهم 
يتم  اخللقي  والضمان  للتقوى.  أشد  حباجة 
االتصال  تكثيف  بواسطة   - املؤلف  حسب   -
وكذلك  واملناصحات،  واملخاطبات  باملراقبات 
عدم انعزال السياسة عن املجتمع، بل انفتاحها 
عليه، وبالتايل يتاح للرأي العام التدخل للتقومي 
اقتصرت  الغربية فقد  النظم  أما  الضغط.  أو 

على النصوص املكتوبة.

مصدر السلطان: � 
فيها  يبحث  اليت  الفرعية  املشكالت  من 
الكاتب - أيضًا - مشكلة مصدر السلطان، وهو 
يعترب أن املجتمع املؤمن هو مصدر السلطان، 
فاهلل تعاىل وإن كان هو السلطان األعلى على 
الكون برمته لكنه ترك للبشر يف جمال احلياة 
خيارًا فيما ال تضبطه األقدار. أما ما ال يعلمه 
البشر فحكمه إىل الغيب، وبالتايل ميكن القول 
ال  ولكنها  األعلى،  السلطان  هي  الشريعة  أن 
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تقع على العباد كرهًا وإمنا باخليار. الشريعة 
معلومات  من  وثوابت  ضوابط  لوضع  تتدخل 
فيها  ُيفّعل  لإلنسان  مساحة  وإتاحة  الغيب، 

إمكانياته.
اخلالصة أن السلطان هو القوة اليت تنظم 
وتنفذ بشكل إلزامي، وهذا السلطان إنَّما يقوم 
املصدر  هي  والشريعة  املؤمن  املجتمع  بإرادة 
اجلامع واألعلى هلدي احلياة. لقد أخطأ سلف 
املباشر  السلطان  تصوروا  حينما  املسلمني 
 - الشريعة  اهتداًء حبكم   - األرض  األول يف 
هو أمري املؤمنني ال يعلو عليه عال. أما األدلة 
جبعله  يصرح  فالقرآن  املؤلف  يذكرها  اليت 
عدة  خالل  من  مجيعًا  للمؤمنني  االستخالف 
يقودها  مجاعة  متّكن  فهو  السرية  أما  آيات، 
الرسول )ص( يف املدينة كانوا يطيعونه طوعًا 
يف حياته، وعند وفاته دالت إليهم السلطة. مث 
إن القرآن صّرح بأن األمر العام شورى بينهم، 
يزنل  مل  اليت  األمور  يف  )ص(  الرسول  وأن 
فيها وحي ملزم بأن يشاور أصحابه. أما السنة 
فيمكن اإلشارة إىل احلديث النبوي <ال جتتمع 

أميت على ضاللة>.
اخلطرية  األمور  يف  يكون  اإلمجاع  هذا 
دون كافة األمور التفصيلية املتشعبة، أو تلك 
اخلربة  ذوي  إىل  حتتاج  تكون ختصصّية  اليت 

واالختصاص.
كما أن واقع املسلمني تارخييًا يؤكد ذلك، 
انعقد  فقد  )ص(  الرسول  وفاة  بعد  خاّصة 
قبول  عدم  فكرة  على  مؤسس  شورى  مؤمتر 
سلطة أو والية أمر بالكره والغصب. مث تتالت 
الشورى لتنتهي بنهاية اخلالفة الراشدة حيث 
ومل  شكلي،  عمل  جمرد  إىل  املبايعة  حتولت 
إىل  أّدى  مّما  اإلمجاع  ناجتة عن  املبايعة  تكن 

تباعد الدين عن السياسة.
فترات طويلة حتت  فقد عاش  الغرب  أّما 
كل  ميتلكون  معينني  أفراد  وهيمنة  سلطة 
السلطات، مث ختلصت تلك املجتمعات من ذلك 
وأصبح للشعوب كلمتها وحضورها، إال أنه كان 
فهي  املؤلف.  نظر  وجهة  من  ناقصًا  حضورًا 
ُنُظم من حيث الظاهر عادلة، ولكنها منطبعة 
السلطة  إىل  الوصول  فأصبح حظ  املال،  بأثر 
من نصيب املالك لألموال أو الذي تدعمه جهة 
الكاتب من  ذات قوة مالية... وهذا ما يعتربه 

مساوئ الدميقراطية غري املباشرة.
أما املسلمون اليوم - وبعدما ضيعوا الفقه 

هيمنة  على  التغلب  فإهنم حياولون   - الراشد 
الغرب، ولكنهم ظلوا متأثرين بالفقه التقليدي 
مصدرًا  األول  األمري  إال  يعرف  ال  الذي 

للسلطة.

األحزاب والقوى السياسية: � 
من املشكالت الفرعية األخرى اليت يعاجلها 
األحزاب  ِل  وَتَشكُّ املواالت  مسألة  هي  املؤلف 
والقوى السياسية. وكما قلنا يف البداية ينطلق 
املؤلف من مقدمة عامة فقد حاول يف البداية 
والتوحد من  الَتَشّعب  املواالة بني  حل مشكلة 
منظور إسالمي، فاعترب أن اإلنسان َتشّدُه إىل 
بين جنسه عالقات وانتماءات متشعبة ومتعددة 
فيدخل يف عالقات خمتلفة، وقد يكون خمتارًا 
يؤسس  واإلسالم  جمربًا،  يكون  وقد  ذلك  يف 
أصل العالقات يف احلياة على اخليار واحلرية، 
مع رّبه أو مع اآلخرين، فالناس يتخريون أحرارًا 
ال  كذلك  والدين  وأسباهبا،  احلياة  أهداف 
يعتنق كرهًا، وبالتايل على املستوى السياسي 
والطغيان.  اجلربوت  بوقع  السلطان  ينعقد  ال 
يقرب  الذي  وهو  األساس،  هو  إذن  فالتعدد 
هو  التشعب  أن  كما  الفرد،  من  اجلماعة 
الدين  التنافس بني األفراد، وليس  يثري  الذي 
لتويل  الناس  حياة  يهدي  ولكنه  التعدد،  ضد 
والصّلة  واحد،  واإلله  الوحدة،  وجهتها صوب 
بفضل  مدعوون   - أيضًا   - والّناس  الواحدة، 
يبقوا  ال  وأن  التعاون،  إىل  اإلسالم  هدى 
اإلسالمية  وخاصة  األحزاب  إن  متعازلني. 
اخلواطر  لشوارد  املقربة  وهي  للرأي،  أمجع 
عند شتات األفراد. وللتأكيد على هذا التصور 
يستعرض املؤلف سرية املسلمني، فيؤكد على 
املدينة يف  التشّعب كان موجودًا يف حياة  أن 
عهد الرسول)ص(، فاملتحزبون هلل منقسمون 
يربطهم  الذين  املهاجرون  أقسام،  ثالثة  إىل 
وخزرجًا،  أوسًا  واألنصار  القرشي،  النسب 
إىل  باإلضافة  بإحسان،  املتبعني  من  ومجهور 
هؤالء كان يف املدينة وما حوهلا فئات أخرى، 
سواء من األعراب الذين ظلت تنازعهم أهواء 
اجلاهلية وكذلك املنافقون الذين شكلوا حزبًا 
معارضًا لسياسة األمر العام يف املال واجلهاد 

والشعائر اجلامعة، مث يوجد هناك اليهود...
كل تلك األحزاب متراضية يف املدينة أّول 
عهد  أواخر  ذلك  بعد  التأزم  وقع  مث  األمر، 
الرسول )ص( بانتقال اجلموع العربية اجلاهلية 
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إىل حوزة اإلسالم، وإثر وفاته ظهرت األزمة 
حياة  يف  اليهود  فقد  وقد  الردة.  حبروب 
الرسول )ص( دورهم يف املجتمع، وبعد وفاته 

فقد األنصار دورهم السياسي.
عن  الفقه  انفصل  الراشدة  اخلالفة  بعد 
أساسًا  الفقهي  االختالف  يكن  ومل  السياسة، 
الختالف املذاهب السياسية، فعرفت املذاهب 
الفقهية التعدد والتشعب والتعايش يف أغلب 
األحيان، يف حني أن األحزاب السياسية كانت 

تدفع األمور حنو الصراع والتحارب.
أّما املجتمع الغريب فكان جمتمعه متشعبًا 
يف  مث  والتنازع  التناحر  إىل  هبم  أدى  مما 
مرحلة ثانية تطوروا حنو توحد القوميات، بعد 
التخلص من تلك الوحدة الومهية املتجلية يف 
ذلك  ومع  الرومانية،  واإلمرباطورية  الكنيسة 
دخلوا يف حروب طائفية وقومية طويلة، ومع 
إمكانية  اجلماهري  أمام  ُفِتَحت  الثورات  قيام 
التعبري السياسي احلر فتشعبت القوى أحزابًا 
كانت يف البداية متنافرة تنافرًا كبريًا، ولكنها 
اجلو  من  نوعًا  وخلقت  تقاربت  بعد  فيما 
الرأمسالية  فاعتدلت  الدميقراطي.  التنافسي 
االشتراكية  واستقامت  االشتراكية  بضغوط 

من روح التطرف. 
أما يف الواقع اإلسالمي املعاصر، فاألحزاب 
فيه كانت يف مرحلة أوىل جماهدًة لالستعمار، 
واهلدف األساسي كان حترير الوطن، مث ظهرت 
بعد ذلك والءات قومية أوسع متأثرة بالغرب. 
لقد دفع استعالء الغرب إىل عودة البعض إىل 
الدينية  الوالءات  فتحركت  القدمية  األصول 
أو  املوروثة، وقد تنهض أيضًا والءات عرقية 
قاعدة  الوالءات  وتكون هذه  أو حملية،  قبلية 
للوالءات احلزبية. ولكن الواقع اإلسالمي اليوم 
وال  الوالءات  هذه  تنفتح  فال  جربويت،  واقع 
تفصح عن نفسها بشكل طبيعي حىت حيدث 
يعدل  أن  ميكن  وبالتايل  بينها،  فيما  التدافع 

بعضها بعضًا.
األحزاب  ظهرت  اليت  األحزاب  مجلة  من 
مع  اختلفت  البداية  يف  وهي  اإلسالمية، 
األحزاب األخرى على مستوى املبدأ )مسلم/ 
كافر( مع عدم اإلميان بالدميقراطية، أو اإلميان 
نظريًا واملخالفة فعليًا، ولكن مع اشتداد قمع 

األنظمة تغّير خطاب األحزاب اإلسالمية. 
زالت  ما  اإلسالميني  واقع  أن  يرى  املؤلف 
تشوبه بعض الشوائب، فبعض اإلسالميني ما 

األكثر  اآلخر  والبعض  اآلخر،  يرفضون  زالوا 
االلتزام  يشترطون  أهنم  إال  يقبلونه  انفتاحًا 

بثوابت اإلسالم. 

سلطة التشريع وضبط اإلمارة: � 
أيضًا،  املؤلف  يعاجلها  اليت  املسائل  من 
التشريعية،  املختلفة،  السلطات  حقيقة 
املَكّملة  واملؤسسات  والقضائية،  والتنفيذية، 
هلا أو املتفرعة عنها. وأوىل تلك السلطات هي 
السلطة التشريعية، ولضبط هذه السلطة البد 

من معرفة أصول التشريع ومصادره.
وجيب أّواًل حسب املؤلف اإلميان بالشريعة، 
والتشريع هو التفعيل البشري للشريعة تزنياًل 
املجتمع  فهو  املؤمن  املجتمع  أما  الواقع.  إىل 
حياته  عن  الدين  يفصل  ال  الذي  املوحد 
ليست  الشريعة  نصوص  أن  وباعتبار  العامة. 
واقع احلياة  االجتهاد، وألن  مفعلة فالبد من 
إذ  اإلمجاع،  ذلك  بعد  يأيت  ومتجّدد.  متغري 
النص  بواسطة  يتم  أن  ميكن  ال  التشريع  إن 
الضروري  فمن  وهلذا  فحسب،  واالجتهاد 
االعتماد على الشورى لتجاوز القضايا املختلف 

عليها اجتهادًا.
التشريع  ُنُظَم  املؤلف  َيبَحُث  ثانيًا، 
إىل  حيتاج  العام  الشأن  أن  معتربًا  األساسية، 
هي  األنظومات  هذه  وأول  تديره،  أنظومات 
اإلمجاع املباشر ألمة املؤمنني، وهذه األنظومة 
ليست مؤسسة، وإمنا يقوم هبا اجلمهور بشكل 
تأيت  باألمور اخلطرية، مث  يتعلق  فيما  مباشر 
يتم  تشريع  وهو  الربملان،  أو  التشريع  أنظومة 
استفتاء  عن  عبارة  وهي  الشورى،  بواسطة 
وإمنا  مباشر،  غري  بشكل  ولكن  للجمهور، 
للقيام لذلك.  يتم عرب تفويض بعض األفراد 
ويعترب املؤلف هذه األنظومة األقرب لإلمجاع 
الذي هو أساس السلطان. أّما اإلمارة والقضاء 
إن  التشريعية.  القرارات  لتنفيذ  أداتان  فهما 
إصدار  هو  دورها  ليس  التشريعية  األنظومة 
األحكام فقط، وإمنا عليها توجيه اإلمارة على 

مستوى التنفيذ.
إن أصول التشريع اليت مت ذكرها - واليت 
إمنا   - والشورى  واإلمجاع  االجتهاد  أبرزها 
تأسست حبكم القرآن والسنة النبوية استهداًء 
بالوحي، أما بعد وفاة الرسول )ص( فقد سبب 
اجلديدة  املسائل  وتضاعف  البالءات  تطور 
اختالفًا واجتهادًا وشورى بقدر اإلمكان، مث بعد 
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أن تولت احلكم خالفات ضالة مت تضييع تلك 
األصول واملصادر يف السياسية، لقد أصبحت 
السلطة مبنية على القوة والغلبة، وليس على 
اإلمجاع والشورى، ورّبما كان لتأثري احلضارات 

الفارسية والرومانية دور كبري يف ذلك. 
بعد  األوضاع  تغري  فبعد  الغرب  يف  أما 
القرون الوسطى وعهود اإلقطاع أصبح للشعب 
احلياة  ضبط  يف  أساسيًا  دورًا  واملجتمع 
أنظومة  أصبحت  بريطانيا  ففي  السياسية، 
يف  العليا  السلطة  هي  الربملان  أو  التشريع 
البالد، ويف فرنسا وإن كان النظام رئاسيًا فإن 
إرادة الشعب هي السلطة العليا، إما باالقتراع 
املباشر الختيار رأس الدولة، أو من خالل نّوابه 
الذين اختارهم للتشريع واملراقبة. مع ذلك ال 
البلدان  يف  الغربية  التجربة  استنساخ  ميكن 
اإلسالمية، بل يدعو املؤلف إىل إحياء أصول 

التشريع اإلسالمي.

سلطة اإلمارة والتنفيذ واإلدارة: � 
األخرى،  الفرعية  واملشكالت  املسائل  من 
مشكلة اإلمارة واإلدارة. أّواًل تناول َما ُيسّميه 
املؤلف  يرى  واليت  العليا،  األمريية  األنظومة 
يتواجدوا مجاعة،  أن  من طبيعتهم  البشر  أن 
وأن يقوم على رأسهم شخص خيتارونه حسب 
ع القرآن على هذا األساس  مؤهالته، وقد شرَّ
التكامل  ضرورة  مكة  يف  نزوله  بداية  منذ 
والتوحد، فمنهج املسلمني يف احلياة هو السري 
وعلى  الوحدة.  مثال  حنو  سعيًا  التوحد  حنو 
مستوى اإلمارة مل يكن الرسول )ص( منفردًا 
بالسلطة، بل كان له وزيران ال يكاد خيالفهما 
إذا ما اتفقا على شيء. واقتداًء بالرسول ومع 
أكثر  الراشدون  اخللفاء  كان  الوحي  غياب 
منهم  واحد  ينفرد  ومل  بالشورى،  متسكًا 
باألمر، بل كان الواقع واقع شورى، ولكن بعد 

ذلك أصبحت اإلمارة استفرادًا بالسلطة. 
إن سلطة اإلمارة هي األكثر عرضة للفنت 
لعدة أسباب: أّواًل: ملا متكنه من أسباب القوة. 
وبالتايل  غريه،  عن  احلاكم  استغناء  وثانيًا: 
بالسلطة  انفرد  إذا  ثالثًا:  املشورة.  حيرم 
الطغيان.  إىل  ذلك  به  فيؤدي  اهلوى  به  خال 
عرضة  األكثر  هي  التنفيذية  األوامر  رابعًا: 

لالرجتال... 
تتبني  وغريها  األمور  هذه  إىل  بالنظر 
خطورة اإلمارة وسرعة جنوحها إىل االحنراف، 

بالغة  مسألة  يف  البحث  املؤلف  حاول  لذلك 
إذ  لإلمارة،  األهلية  مسألة  وهي  األمهّية. 
يرى أن أهلية التويل مؤسسة على أهلية أصل 
النفس،  ورضى  الرشد،  بلوغ  وهو  التكليف، 
التكليف مبين على  وهو األساس األهم، ألن 
جمال  يف  أما  ورّبه،  العبد  بني  تراضي  عقد 
السياسية فالتراضي مشروط برضا اجلمهور، 
وإذا عدنا إىل هدي اإلسالم بالنسبة للصفات 
األخرى اليت البد من توفرها جند أن اإلسالم 
حيث على اختيار األكثر علمًا وقوة، واألكثر 
دراية وطاقة ألداء أثقال الوالية، وهذه املعايري 
هي اليت كانت سائدة يف عهد الرسول )ص( 
ذلك  بعد  األمور  ولكن  الراشدين،  واخللفاء 
بأحكام  العلم  بعض  هناك  فكان  تغريت. 
مسألة  خاصة  ومنها  السلطانية،  الشريعة 
األهلية يف اإلمارة. أّما األهلية لوالية الشورى 
أهل  شروط  ظهرت  ولذلك  تنتظم،  مل  فإهنا 
احلل والعقد، ولكنها كانت مبهمة، ولقد توىل 
املاوردي  ما يف  مثل  العلماء صياغتها،  بعض 
يف كتابه )األحكام السلطانية(، أو ما ورد عند 
الشرعية(،  )السياسية  كتابه  يف  تيمية  ابن 
أما  والشوكة.  الكالم  مثل  على صفات  وركز 

ابن خلدون فقد ركز على مسألة العصبية. 
هناك  كانت  فقد  باإلمارة  يتعلق  فيما  أما 
معايري ناقشها املؤلف وبني عدم صحتها، من 
بني تلك املعايري )القرشّية(. مع أن القرآن يقر 
بأنه ال أفضلية بن البشر بالنسب، واألحاديث 
النبوية تقول بأنه ال فضل لعريب على أعجمي 
إال بالتقوى. يصطدم املؤلف بأحاديث متواترة 
تؤكد أحقية قريش باإلمارة مثل حديث <الناس 
ملسلمهم  مسلمهم  األمر  هذا  لقريش يف  تبع 
والة  <قريش  وكذلك  لكافرهم>،  وكافرهم 
الناس يف اخلري والشر إىل يوم القيامة>... . 

من  لقريش  األمهية  املؤلف  فسر  لقد 
جهة دورها املكاين والزماين، وليس من جهة 
اإلسالم  نصرت  اليت  فهي  كنسب.  أمهيتها 
ونشرته بني العرب. لقد حازت قريش الوالية 
تعصبًا، والذي يدل على ذلك إصرار عمر على 
تولية سامل موىل حذيفة اخلالفة من بعده يف 
بداية  املسألة  تأزم  بدأ  لقد  حّيًا.  بقائه  حالة 
من مقتل عثمان، وعدم حصول علي بن أيب 
املؤلف،  نظر  يف  الكامل  اإلمجاع  على  طالب 
وجنوح معاوية بعد ذلك باخلالفة إىل مآهلا غري 
معيار  إىل  القرشية  ذلك  حول  لقد  األصيل، 
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أساسي وأصلي لتويل اإلمارة، يقول ص284: 
أهل  عند  التقليدي  الفقه  على  غلب  <لقد 
السنة حتت وطأة الواقع الغالب لوالية قريش 
منذ اخلالفة الراشدة مث ما تالها بغري إحسان 
قرونًا اختذوا من األحاديث املروية لديهم كأهنا 
أحكام يعززها إمجاع الصحابة، حّجة خالدة... 
ودلياًل على شرطية القرشية يف األهلية لوالية 

اخلالفة...>. 
معيار  وهو  الذكورة،  املعايري  تلك  ثاين 
ليس  احلكم  هذا  أن  ويعترب  املؤلف،  يرفضه 
من  العديد  معه  يتعامل  كما  خالدًا،  حكمًا 
الفقهاء. ويعترب أنه على مستوى أصول الدين 
واألنثى سواء.  الذكر  فإن  األساسية  وتكاليفه 
ومها يف إطار السياسة يف شركة مواالة وفقًا 
لقوله تعاىل: }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 
ورد على  ما  أما   .)71 : َبْعٍض{)التوبة  َأْوِلَياء 
لسان الرسول )ص( <ال يصلح قوم ولوا أمرهم 
على  فهمته  التقليدية  الثقافة  فإن  امرأة>، 
أساس التعليل، ولكنه يف احلقيقة كان وصفًا 
لواقع معني، أي أن الفرس يف تلك الفترة لن 
ينصلح حاهلم وهو كائن سواء ولوا أمرهم امرأة 

أم رجاًل. 
الكاتب  املجتمع اجلاهلي حبسب  لقد كان 
ال يرتضي تولية امرأة، ولقد بقي ذلك مؤثرًا 
عائشة  حماولة  أن  حىت  العربية،  العقلية  يف 
يف معركة اجلمل - وهي ُسّنة يف نظره - مت 
رفضها من طرف الفقهاء وحرفوها إىل أمور 

أخرى.
يف األخري ميكن القول أنه يوجد نوعان من 
معايري األهلية - حسب املؤلف - معايري حكمية 
سقوط إحداها يؤدي إىل سقوط املترشح ألي 
مثاًل.  كالعقل  السلطة،  مناصب  من  منصب 
أمام  تطرح  تفاضلية  أخرى  معايري  وتوجد 
والتفاضل  املترشحني،  بني  ليختار  اجلمهور 
والربامج  املناهج  تقدمي  حسب  يكون  أساسًا 
هو  املعروض  الرأي  يكون  وبالتايل  املوعودة، 
واملترشح،  اجلمهور  بني  العالقة  يف  األساس 
وعلى اجلمهور أن خيتار أي تلك املناهج أكثر 
توافقًا مع إرادته، وأيضًا عليه أن خيتار األفراد 
ما  هذا  تنفيذها،  على  القادرين  الصادقني 
يسميه املؤلف العهد أو عهد الوالية بني أصل 
السلطة وهو اجلمهور وبني املفوضني ممثلي 
بالشريعة  يؤمن  األصل  كان  فإذا  الشعب. 
َفَعليه أن ينظر أي هذه املضامني أكثر توافقًا 

مقوالت  تبني  من  للناخبني  والبد  الشرع،  مع 
املرشحني والتعرف على أهلّياهتم. مث من هنا 
ترتبط املسألة بدرجة استقامة املجتمع حبيث 
يراعي يف عملية االنتخاب الدستور األساسي 
يف العقد االجتماعي التأسيسي. هكذا كانت 
خاصة  الراشدة،  اخلالفة  عهد  يف  احلالة 
خالفة األول، فقد كان عقدًا بّينًا يف االجتماع 
التأسيسي. أما بعد اخلالفة الراشدة فقد ظل 
كانت  لقد  املضمون.  من  فارغًا  رمسا  العهد 
مشهودًا  اقتراعًا  اإلسالم  يف  املسنونة  البيعة 

على املأل على سنة البيعة للرسول )ص(.
إن احلكم بفوز املرشح هو عقد بينه وبني 
يربز  الذي  املعاهد  كان  وإن  اجلمهور،  غالب 
اإلمارة  أن  يتجلى  هنا  من  فقط.  القريع  هو 
فإن  وبالتايل  اجلمهور،  أو  اجلماعة  أساسها 
هلذه األخرية احلق يف مراقبة وتقومي اإلمارة، 
وهلا ذلك بعدة طرق، منها الدستور الذي كان 
وفق إرادة اجلمهور واختياره، ومن ذلك حتديد 
أجل لإلمارة وإمكانية عزل احلاكم حىت قبل 
انتهاء األجل. وحتديد األجل قد يكون نّصًا يف 
العهد الدستوري التأسيسي لكل نظام، بل إن 
حكم الرسول )ص( ذاته كان له أجل مقدر يف 
املدينة، ويرى املؤلف قياس أجل اإلمارة على 
عشر  الوالية  يتجاوز  ال  أن  واألحسن  الدين، 

سنوات اقتداًء بفترة حكم النيب )ص(.

وشعاهبا  اإلمارة  سلطان  � 
التنظيمية:

أيضًا،  املؤلف  تناوهلا  اليت  املسائل  من 
سلطان اإلمارة وشعاهبا التنظيمّية، إذ يعترب أن 
من َمَهاّم السلطة األمريية الفصل بني األفراد 
البعض.  بعضهم  أو كّفهم عن  العدل  مبيزان 
املواالة.  مشاعر  تضمن  حينما  يقع  ذلك  كل 
املجتمع،  عمل  يكمل  أو  لينهي  يأيت  اإلسالم 
فاألفراد بوازعهم الديين يتعاونون ويتكافلون 
ويتناصرون وال يعتدي أحد على آخر، فاملجتمع 
بالسلطان،  يكون  ومتامه  اإلصالح  أصل  هو 
لذلك فإن شعب ووظائف سلطان اإلمارة أكثر 
إن من مجلة  التشريعية.  األنظومة  من  كثافة 
وهو  العام،  األمن  وشعبها  اإلمارة  تكاليف 
حمدد بواسطة الدستور الذي حيّدد احلرمات 
الواقع فهي  أْرض  املنفذ على  أما  واحلريات. 

اإلمارة اليت حتيله إىل شعبة خمتصة.
املهمة  البداية هبذه  املسلمون يف  قام  لقد 



49العدد 1 آذار 2010

نظام  قام  الراشد  العهد  منذ  ولكن  عفوًا، 
كذلك  لالحتساب،  نظام  قام  مث  للشرطة، 
للحرمات، ألن  نظام لالستخبارات دون هتك 
ذلك خمالف هلدي اإلسالم، لذلك البد من أن 
يراقب هذا النظام بواسطة الرأي العام، ويكون 

مضبوطًا بالقضاء.
ومهمتها  العدل،  شعبة  اإلمارة  شعب  من 
إقرار العدل يف املجتمع املؤمن القّوام بالقسط. 
أما التشريع فيجب أن يكون صادرًا من اإلميان 
لتنظيم   - العدل  أنظومة  وتقوم  اهلل،  بشرع 
هذا القطاع - بتحضري مقترحات التشريع بني 
يدي أنظومة الشورى، مث إن شعبة العدل يف 
لكل  والقضاء  التشريع  متد  اليت  هي  اإلمارة 
الثالثة  الشعبة  واخلدمة...  التدبري  أسباب 
املؤلف  يعترب  الصحة،  هي  ذكرها  اليت ميكن 
من  مبادرة  عن  ُيعرب  أن  البد  اجلانب  هذا  أن 
خصوص املجتمع اإلسالمي، ويف حالة مل تتم 
فإن  منظوماته،  تتوافر  ومل  املجتمع  استجابة 
للسلطان دورًا يف القيام بالتكليف، أما الواجب 
عليه، فهو مراقبة األمراض املعدية مثاًل، ألنه 
يستدعي سياسة عاّمة حتصر أسباب اخلطر.

ذلك  العلم،  شعبة   - أيضًا   - الشعب  من 
أن نشر العلم هو من أهم األمور يف املجتمع، 
فلقد كان رسول اهلل )ص( يقوم بذلك، ولكن 
ما يؤكد عليه هدي اإلسالم هو أن يبقى العلم 
منذ  املسلمني  بني  السلطان  حّرين.  والتعليم 
إاّل  العلم  تكاليف  يف  يسهم  مل  األول  العهد 
قلياًل، ولكن إذا احنسر العلم يف املجتمع فعلى 
يقيد  أن  له  وليس  بدوره،  يقوم  أن  السلطان 

منهج العلم.

وقضاء  العدالة  سلطة  � 
اخلصومات:

ينطلق املؤلف كما جرت عادته من األصول 
العالقات  أساس  أن  فيعترب  العامة،  والقضايا 
توجد  ولكن  والسالم،  املساواة  هو  البشر  بني 
مفارقة أن احلياة من جهة حمدودة، ومن جهة 
يتحقق  لذلك  اهلوى  مطلقة  النفوس  أخرى 

التعدي على اآلخرين.
السرية،  وتصلح  تعلم  املقابل  يف  الشريعة 
واخليانة  الظلم  من  الغيب  يف  العواقب  تذكر 
هديها  وتقوي  بالشورى  توصي  مث  والتعدي، 
السلطان  إطار  أما يف  واملجتمع.  النفوس  يف 
هبدى  العامة  األحكام  بوضع  األنظمة  فتقوم 

تنظم  لكي  املستقبل  مّتجه حنو  الشريعة  من 
منظور احلياة ليأيت وفقًا للخطة املشروعة.

أحكام  األحكام خيتلف عن  من  النوع  هذا 
القضاء، فهي ال تدبر واقعات احلياة املنظورة 
حكم  تشريع  على  تقوم  هي  بل  مستقباًل، 
وتتزنل  واقعة،  ماضية  حادثات  على  منصبٍّ 
حاكم،  كتاب  فالقرآن  بعينه.  خماطب  على 
تتزنل  ومنه  الواقع،  اهلل حنو  من  وهو شريعة 
األحكام من أويل األمر تشريعًا وصواًل إىل أن 
الدنيا حكم حاكم قاٍض يف  الدرجة  يقع عند 
عني الواقعة. أّما هدي الدين يف القضاء فهو 
اليت تصدرها  القضاء  أحكام  إلزامية  م  ُيقوِّ ال 
أنظومات القضاء فقط، وإمنا املجتمع املؤمن 
يتخذ تدابري من التقوى يستغىن هبا عن القضاء 
واالجتهاد  العلم  بنشر  وذلك  اإلمكان،  قدر 
مبعايري العدل، وترسيخ القيم يف النفوس. إن 
مشاعر  على  الناس  عالقات  يؤسس  اإلسالم 
مستوى  يف  إسالمًا.  واإلخاء  أصاًل  التساوي 
العالقات  تنظيم  اإلسالم  هدي  يفرض  آخر 
وتوثيقها باملعاهدات واملعاقدات، وأن يفي كل 
تلك  توثيق  بوعده متذكرًا عقاب اآلخرة، مث 
املعاهدات بالشهود وغري ذلك من التدابري. أما 
الدين للقضاة فهو حبثهم على القسط  هدي 
وتبني الواقع، وتزنيل موازين احلق عداًل، وغري 

ذلك من الشروط.
وهي  القضاء  يف  األهم  املسألة  تبقى 
االستقالل، أي أن يكون مستقاًل عن األنظومة 
التشريعية واألنظومة األمريية. سلطان القضاء 
ُمَتأٍت من األصول العليا من اجلمهور خاّصة إذا 
كان اخلصام والطعن حول شرعية التشريعات 
توفر  من  البد  ولذلك  والتشريعّية،  األمريّية 

احلصانة للقضاة خاصة من السلطان.
وهذا ما تشهد عليه سرية املسلمني األوائل، 
سواء كان يف عهد الرسول )ص(، أو يف عهد 
يعد  فلم  ذلك  بعد  أما  الراشدة،  اخلالفة 
الفقهاء يتولون القضاء يف األمور السياسية إال 
مستندًا  القضاء  كان  فلقد  الغرب  أّما  قلياًل، 
الرأمسالية  وبظهور  األعراف،  إىل  أوروبا  يف 
املادية هذا املجال، فأصبح ال يقترب  غشيت 

من القضاء خصم إال قادرًا ذا مال.
يكون  أن  يقتضي  فإنه  اإلسالم  هدي  أما 
القضاء الذي يزنل األحكام العليا على القضايا 
اجلميع،  على  حكمه  ماضيًا  غالبًا  باحلق 
أنظومة  وال  أمريية  أنظومة  منه  تتحصن  ال 
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تشريعية، ولذلك البد أن يرجع اختيار القضاة 
ال لألنظومة األمريية وال األنظومة التشريعية، 
وإمنا ميكن ذلك بإحراز توفر املشرحني على 
على  يعرضون  مث  صارمة  تأهيلية  شروط 

اجلمهور فينتخب القضاء األعلى منصبًا.

أنظمة املحاسبة: � 
أنظومة  القضاء البد من وجود  إىل جانب 
للمحاسبة واملراجعة العامة، مثل مراقبة املال 
العام الذي جيب أن ال تتواله اإلمارة، ألن اإلمارة 
فقد  كاسب،  جهد  بغري  األموال  تلك  تقبض 
ال تقدرها قدرها املحسوب، وال ميكن للعامة 
لقد  تتبني مصارفها، ألهنا كثرية وجليلة.  أن 
كان رسول اهلل )ص( يف املدينة يبّين حساب 
نفقاته، وكذلك السياسة الرشيدة للمال العام 
كانت وفقًا لتقوى اخلليفة الراشد، مث بعد ذلك 
مل يتطور يف اإلسالم نظام املراقبة واملحاسبة. 
على  الضغوط  تطورت  فكما  الغرب  يف  أما 
املال  ملراقبة  الضغوط  تطّورت  العامة  السلطة 
املال،  حساب  فنون  بالتايل  وتطّورت  العام، 
وخضعت إمارة احلكم ملراجعة حساب خزانتها 

املالية موارد ومصارف.
هدي اإلسالم يف املقابل يقوم على أساس 
العام،  املال  رقابة  السلطة  أنظمة  بعض  تويل 
ومراجعة حساباته، وأن تكون أنظومة املراجعة 
يف  كان  من  وكل  احلكم،  إمارة  عن  مستقلة 
عليه  تقوم  أن  يلزم  مؤسسة  أو  فردًا  سلطة 

والية مراجعة مستقلة حتاسبه.
الغرب  الفرق بني هذا اهلدي وما عند  إن 
يوالوا مراجعة  أن  الناس  يعلم  الدين  أن هدي 
حسنات  حساباهتم  وميزان  أنفسهم  كسب 
احلسابات  خالف  على  دائم،  بشكل  وسيئات 

اليت تتم عرضًا عند األزمة املالية.
بعد ذلك يتم رفع بيان املحاسبة من طرف 
لتتخذ  التشريعية  األنظومة  إىل  املراجعة  ويل 
على  ُيعرض  ذلك  بعد  مث  واحللول،  العربة 
اجلمهور. هذه املراقبة كما تكون يف املال تكون 
يف اإلدارة ذلك أن كل أنظمة السلطة األساسية 
اإلداريني.  العاملني  من  مدد  هلا  والشرعية 
وهدي املؤمنني الذين اجتهدوا وعرفوا العمل 
إيقاعه،  فيحسنوا  عملهم  يتقنوا  أن  الصاحل 
على  يقوم  السلطات  يف  العمل  كان  وإذا 
فإن  والتيارات  والتوجهات  املذاهب  اختالف 
اإلدارة ليست كذلك، فهناك إمجاع على حسن 

جمموعة  إىل  العامة  الرقابة  توكل  اإليقاع. 
من املؤهلني يف علم اإلدارة، وبالتايل فإن فن 
لكن  وتعلمه،  عليه  التدرب  علم جيب  اإلدارة 

ذلك ال يكفي يف رأي املؤلف.

وتكاملها  السلطات  تفاصيل  � 
وتضابطها:

من املسائل املهمة مسألة تفاصيل السلطات 
وتكاملها وتضابطها، فهو يعترب يف البداية أن 
متفاصلة،  ِعضى  له  واحد  جسم  السلطان 
الرعية  قاعدة  أي   - لألساس  األقرب  العضة 
اإلمارة  األحكام،  تشرع  اليت  األنظومة  - هي 
اليت  وهي  ذلك،  بعد  تأيت  اليت  السلطة  هي 
تفصل األحكام التشريعية وتزنهلا أوامر نافذة 
يف الواقع، هذه األنظومة مل تغب يف أي وقت 
من تاريخ البشرية. السلطة الثالثة هي سلطة 
القضاء، وهي سلطة مباينة للسلطة التشريعة 
واإلمارة، ويتمثل هدي اإلسالم يف االنفصال 
التام بني هذه السلطات، ومن األحسن اعتزال 
وليس  السياسية.  االختالف  مواقع  القضاة 
االستشهاد بالرسول )ص( يف مجعه السلطات 
كان  ألنه  بينها،  االتصال  على  دلياًل  الثالثة 
السلطات،  هذه  عمل  كيفية  يف  املثال  ميثل 
بعد  أما  بالوحي،  حمكومًا  كان  فإنه  وكذلك 
وفاة الرسول فال يوجد وحي يعصم أحدًا من 
ألي  حيق  وال  الثالث،  املجاالت  يف  األخطاء 
تتحكم  أو  الثالث  السلطات  جتمع  أن  جهة 
بني  ميايز  كان  )ص(  الرسول  إن  مث  فيها. 
أو  حكمًا  أو  ملفوظًا  نّصًا  يبلغه  الذي  الوحي 
فيه  شاور  الذي  االجتهادي  الشأن  وبني  هديًا 
يعين  ال  السلطات  بني  الفصل  ولكن  صحبه، 
عدم تكاملها وتضابطها. إن الضابط للسلطات 
هو املجتمع الذي من األحسن أن يكون مؤمنًا، 
ألنه بذلك يكون منضبطًا بنفسه وقادرًا على 
منظومة  خالل  من  وذلك  السلطات،  ضبط 
القيم املعتملة يف النفوس، واليت هي الضابط 

الوحيد الذي يعلو الرعية.

والتبسط  املركزي  التقّبض  � 
الالمركزي:

بني  السلطة  اقتسام  مسألة  املؤلف  عاجل 
املركز واألقاليم منطلقًا من ذلك يف اعتبار  أن 
األقدار هي اليت تؤدي إىل تنظيم املجتمعات 
يف األرض دواًل يف حوزات معينة. داخل هذه 
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املجتمعات قد تفترق الوالءات وختتلف، وقد 
قيمومة  ثانية  جهة  من  نزاعات.  إىل  تتحول 
السلطان ودميومته ووحدته وقف على صدق 
الوالء والطاعة له. وحىت ال يكون الوطن الواحد 
ظاهريًا موحدًا وممزقًا داخليًا فيجب أن يرتب 
الوطن أقاليم منتِسَجة ال تتفتق. هدي الدين 
هو الشركة احلرة، ال احتكار السلطة أو املال 
أو الثروة. وعلى السلطان أن حيترم خصوصية 
كل مذهب ملجموعة ما وآرائهم. كذلك الشأن 
بالنسبة الختالف امللل، فاهلل سبحانه وتعاىل 
هلم  ألقى  وإمنا  عبادته،  على  عباده  يكره  مل 
األوىل  املسلمني  سرية  ويف  األمر،  من  بّينات 
عربة لذلك، فقد كان جمتمع املدينة جمتمعًا 
متنوعًا قبائل وطوائف خمتلفة، ولكن الرسول 
بالصحيفة،  املركزية،  السلطة  بسط  )ص( 
أنفسهم  نصيٌب من حكم  فرقة  فلكل  طوعًا، 
اإلمارة  إىل  فيعود  بينهم  مشتركًا  كان  ما  إال 
العامة، ولكن اليهود تباعدوا عن مركز السلطان 

واملواالة ومت إجالؤهم نتيجة خيانتهم. 
وتشعبت  ذلك  بعد  اإلسالم  أمة  وامتدت 
على  تطّور  ذلك  يواكب  ومل  وشعوبًا،  أممًا 
مستوى  على  عادل  وتوزيع  التنظيم  مستوى 
جمرد  بعد  فيما  اخلالفة  وأصبحت  السلطة، 
رمز، ضعيفة السلطة يف املركز وأكثر ضعفًا 
على األطراف، مما أدى إىل انفراط اخلالفة، 
ومشاكلها.  مهومها  إىل  جهة  كل  فانصرفت 
املعاصر  اإلسالمي  العامل  قوميات  وتعصُب 
ليس أفضل حااًل، فقد تضاعفت حّدة الزنعات 
الطائفية والقومية خاصة بعد استقالل الدول 
بعد طول استعمار، وحتّولت إىل أقطار متنازعة 
يف معظم األحيان بفعل املوازنات بني القوى 
ومساومات  معاهدات  تفرض  اليت  اإلمربيالية 
فقد  الدين  مستوى  على  أّما  املصاحل.  على 
كان الوالء املّلي املتعصب هو العامل الرئيسي 
الغرب مل  يف متزيق األوطان، لذلك فإنه يف 
للوالء  يعد  ومل  الدين،  على  يبين  احلكم  يعد 
على  النازلة  األحكام  يف  كبري  شأن  املّلي 
املواطنني، ولكن مع ذلك بقيت رواسب ترتبط 
باإلرادات، ففي إيرلندا الشمالية ذات األغلبية 
مر  كما  الكاثوليك،  قمع  يتم  الربوتستانتية 

اليهود يف أوروبا بفترات من االضطهاد...
حسب  ذلك،  حيصل  مل  املسلمني  عند 
املؤلف، فحني يصدق اإلميان يظهر تعبريه يف 

معامالت احلياة عداًل وقسطًا بني امللل.

يقوم  السلطان  أن  اإلسالم  هدي  خالصة 
إمجاعًا بالشورى لتوحيد األفراد واجلماعات، 
ولذلك البد أن تقام هذه الشورى داخل تلك 
حمور  يف  تتركز  وأن  واجلماعات،  األقاليم 
مستوى  على  األمر  كذلك  املركز،  هو  واحد 
بأن  الناس  يذكر  الدين  فإن  الدينّية  امللل 
الرساالت  أهل  من  كانوا  وإن  واحد  رب  اإلله 
فإهنم يرجعون إىل أصل واحد، وهم سائرون 
لتحري  فهو  االختالف  أما  واحد،  مصري  إىل 

احلق.
وحرية  العبادة  حرية  من  البد  ولذلك 
الطوائف الدينية يف معابدها ومرامسها. لقد 
كان هدي اإلسالم خريًا مما هو معروف يف 
يف  أحرارًا  الناس  يترك  فهو  اليوم،  الغرب 
 - التزاوج  مثل   - اليت ختصهم  احلياة  عقود 
يضبطوهنا بأحكام ملتهم. هدي اإلسالم يظهر 
مناط  تزلزل  اليت  التوترات  حالة  يف  أيضًا 
ال  أن  يرى  أنه  ذلك  ما.  جمتمع  يف  الوحدة 
يستيئس املؤمنون فور ُبُدّوها، بل أن يصابروا 
يف سبيل املعاجلة واملصاحلة، ويف حالة العجز 
ال جيوز لفرط احلرص متتني ذات البني كرهًا 

وعنوة على اجلاحنني للخروج.
خالصة ذلك أنه إذا اجته إقليم حنو اخلروج 
فعلى املؤمنني أن يتقوا شهوة التنطع املركزية، 
مث  املصاحلة،  يف  اجلهد  بذل  عليهم  فأواًل 
وتعذر  الرجاء  نفذ  <فإذا  ص472:  يقول 
وصل اإلرادات فعندئذ ينبغي أن ينفتح البوح 

للفصال>.

الدولة الوطنية ووحدة األمة: � 
ببعضهم  متصلني  املؤمنني  أن  اعترب  إذ 
وأن  املؤمنة،  نفوسهم  بواسطة  وثيقًا  اتصااًل 
فطري  بشكل  اجلماعة  إىل  يندفع  الفرد 
النسب األدمي.  للرب األعلى وألصل  توحيدًا 
بشكل  يقع  أنه  شروطه  أهم  من  التجمع  هذا 
بفعل  ذلك  بعد  املؤمنون  حياول  مث  طوعي، 
كما  العامة  حياهتم  يزكوا  أن  دينهم  هدي 
زكوها أفرادًا. واليت تتمثل يف إقامة السلطان 

على أساس اإلمجاع.
لقد تأسست الدولة اإلسالمية بعد اهلجرة 
اإلسالم  أمة  وألن  املدينة،  أهل  مع  معاقدة 
اليهود وظلت  أمة منفتحة ضّمت سكاهنا من 
إليها والداخلني فيها  منفتحة على املهاجرين 

من النصارى من اجلنوب...
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يف عهد اخلالفة الراشدة والعصر األموي 
على  اخلالفة  امتدت  األول  العباسي  والعصر 
أرض واسعة وضمت يف إطارها أقوامًا تكاثروا 
أما  يسودهم.  السلطان  كان  لكن  تضاعفًا. 
أحكام الشريعة فهي كانت تسود أيضًا ال بقوة 
مع  ولكن  والعرف.  باإلميان  وإمنا  التبطش، 
الساحة  شهدته  الذي  واهلائل  السريع  التطور 
يرافق ذلك تطور على مستوى  اإلسالمية مل 
الشورى  واختاذ  اإلسالم  مببادئ  التزكي 
للتعاقد، ويف األخري اهنارت اخلالفة  كأساس 
يربطهم  ال  دويالت  إىل  املسلمون  وتشتت 
باإلسالم إال هوية فارغة. وعلى هذا األساس 
األمة  املؤلف جلمع  يراه  الدين كما  فإن هدي 

املتفرقة هو: 
أّواًل: القبول بالواقع القطري املوجود مؤقتًا 
وحتسينه لينهضوا بعد ذلك جمددًا حنو املثال، 
السابق  بأن تبىن األقطار على األصول  وذلك 
ذكرها، فيجب أن يبىن السلطان على أساس 
باإلصالحات  القيام  مث  الطوعي،  التعاقد 
املطلوبة من تنظيم تعاطي السلطة وتقسيمها 
تتحسن  األساس  هذا  وعلى  ذلك...  وغري 

العالقات بني األقطار. 
ثانيًا: البد من السعي إىل استبدال الوعي 
اليت  الدينية  باهلوية  بالوعي  الضيق  القطري 
يتواىل هبا املسلمون. أوىل خطى الوحدة بني 
قطرين هي خفض وقع األحكام اليت تفصل 

بني قطرين. 
إىل  القطرية  حمدودية  لتجاوز  ذلك  بعد 
الفضاء اإلسالمي األوسع البد من إقامة أنظمة 

مباشرة على  وقع سلطة  سلطان مشتركة هلا 
تكون  السلطة  هذه  مباشر،  بشكل  املواطنني 
يف البداية حمدودة، مث بعد ذلك يتسع مداها 
حنو  املسلك  تطور  إىل  اجلميع  اطمأن  إذا 

التوحيد.

واملجتمع  السلطان  عالقات  � 
العاملية:

أن  اإلسالم  هدي  بأن  املؤلف  يرى  حيث 
البد  بل  اخلارج،  حنو  الدولة  سلطان  ينفتح 
من التعارف والتواصل والتثاقف وبناء املواثيق 

والعهود...
لقد كانت دولة املسلمني يف املدينة منوذجًا، 
فكانت كلمتها لسالطني الدول والقوى حوهلا 
أن يبسط السالم بينهم، أّما َما حدث من غزو، 
مّلا  فإنه  والفرس،  الروم  خاصة إلمرباطورييت 
شعرت هذه الدول بقوة اإلسالم وخطره على 
عليه  القضاء  حاولت  نفوذها يف مستعمراهتا 
حكمًا  األرض  تلك  فأصبحت  البداية،  منذ 
واقعًا دار حرب لدى املسلمني، فارتدوا عليها 

بدفوع اجلهاد الغازية.
هدي اإلسالم يف العالقات الدولية املعاصرة 
بني  احلركة  من  احلر  مداها  هلا  الشعوب  أن 
األقطار، وخاصة املسلمني الذين حيملون دعوة 
اإلسالم. والقبول بالتنظيم الدويل اجلامع اليوم 
للعامل، وأن يسعى كل سلطان مسلم إىل إصالح 
هذه األنظومة الدولية وترشيد تأسيسها على 

قيم احلرية واملساواة والشورى واإلمجاع. 
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نشأة العراق الحديث
للكاتب األمريكي هنري فوستر

للمؤلف، حيتوي  ومقدمة  للمترجم،  الكتاب على مقدمة قصرية 
وثالثة عشر فصاًل ومالحق مخسة ويقع الكتاب يف 616

عباس املنشداوي
العراق

صفحة من احلجم املتوسط، وقد ُنشر 
الكتاب سنة 1935م كما يعلن املترجم يف 
على  العراق  حصل  أن  بعد  أي  مقدمته، 
وقبوله  1932م،  سنة  رمسيًا  استقالله 
عضوًا يف عصبة األمم بعد أن ختلص من 

أدران االنتداب وأصبح أهاًل لالستقالل.
ومؤلفه،  الكتاب  على  املترجم  ويثين 
العراق  نشأة  موضوع  يعاجل  الكتاب  ألن 
احلديث وتكوين احلكم الوطين يف أعقاب 
الكتاب  مؤلف  أما  األوىل.  العاملية  احلرب 
وقد  أوكالهاما،  جامعة  من  أمريكي  فهو 
نظر إىل مستقبل العراق وتطوره احلديث 
 - االقتصـــــــادي  امليدان  يف  والسيما   -
معًا،  وجريئة  وجديدة  عميقة  نظرات 
قلب  ويعتربه  بالعراق،  معجب  فاملؤلف 
يف  احلضارة  ومصدر  األوسط  الشرق 
العامل وأساسها القوي، كما أنه يدافع عن 
أغنت  اليت  اإلسالمية  العربية  احلضارة 
الفكر اإلنساين، ومهدت لعصر النهضة يف 

الغرب.
ويقول املؤلف يف مقدمته بأن األفكار 
ميثاق  من  تتألف  الكتاب  ملادة  األساسية 
والوصاية  االنتداب  ومن  األمم  عصبة 

واحلماية ووقت انتهائها بصفة تامة.
فإن ظهور حكومة دميقراطية بني العرب 
البد هلا أن تلفت االنتباه، وبصفة مباشرة 
بنظر  نأخذ  حني  السياسي  العامل  لدى 
باعتباره  للعراق  التارخيي  الدور  االعتبار 
االجتماعية،  األصول  مصادر  من  مصدرًا 
اإلمربيايل  للصراع  استراتيجيًا  ومركزًا 
قرون  ضحايا  من  وضحية  السلطة،  على 

االضطهاد واالستغالل.

إن وضع كتاب موسع عن هذا املوضوع 
الدراسات  ألن  ذلك  اإلغراء،  يثري  كان 
املقتضبة اليت نشرت قباًل مل تكن كاملة، 

وهذا الكتاب مسامهة تفي باحلاجة.

األساس  األول:  الفصل  � 
التارخيي

يف اليوم الثالث من شهر تشرين األول 
سنة 1932م حترر العراق من نظام الوصاية 
ليصبح  األمم،  عصبة  عليه  فرضته  الذي 
دولة مستقلة على أساس هنج الدميقراطية 

الغربية.
ُطبِّقت  اليت  )العراق(  كلمة  برزت  وقد 
التشكيل  لب  من  االستعمال  يف  حديثًا 

والتأليف الذي أعقب احلرب.
االسم واملوقع:

)بالد  يعين  العراق،  بأن  املؤلف  يقول 
الرافدين( أي دجلة والفرات، وأن )العراق( 
بعد  االستعمال  يف  دخلت  عربية  كلمة 
امليالدي،  السابع  القرن  يف  العريب  الفتح 
وقد أطلقت يف ذلك الوقت على جزء من 
الوادي الذي عرف لدى القدماء باسم )بابل( 
أو )كلديا(، واالسم القدمي لبالد )كلديا( هو 
)عراق العرب(، وهو الوادي الذي ميتد من 
مصب هنر العظيم على دجلة إىل الرمادي 
على هنر الفرات، أي عند الدرجة 34 من 
ومن  العريب،  اخلليج  حىت  العرض  خط 

الصحراء السورية حىت اجلبال اإليرانية.
الربيطانيني  بني  األخري  الصراع  ويف 
الربيطانيون  بذل  املوصل  حول  واألتراك 
كلمة  أن  يربهنوا على  لكي  اجلهود  بعض 
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اليت  البالد  من  اجلزء  ذلك  تشمل  )العراق( 
جيري النهران فيها.

ويطلق كلمة )العراق( على ذلك اجلزء من 
غريب آسيا، والذي كان يشمل الواليات التركية 

السابقة، وهي البصرة، بغداد، املوصل.

تاريخ العراق القدمي � 
عند التقاء هنري دجلة والفرات ليؤلفا معًا 
)شط العرب( تقع مدينة القرنة، واليت تقول 
التقاليد عنها بأهنا مهد العنصر البشري. فقد 
وهنا  هنا،  يتزنهان  كانا  وحواء  آدم  بأن  قيل 
منت الثمرة املحرمة، فيعترب )العراق( من أشهر 
البشرية،  الدول اليت كانت مشتهرة باألصول 
التارخيية  للعصور  أصيلة  حضارية  وبوتقة 
إنه  إذ  البشرية  املواطن  أغرب  ومن  السالفة، 
يف صحراء مهملة وجبال جرداء، لكنه مع ذلك 
موقعه  جيعل  مما  اإلنتاج،  فائض  املياه  وافر 
العامل كله، وقد  طريقًا عامليًا وملتقى لطرق 
العراق  أي   - األرض  من  القطعة  هذه  كانت 
خالل  اجلائعة  البشرية  إىل  بالنسبة  تبدو   -

العصور ككزن مثني حتاول السيطرة عليه.
هنر  فعرب  مقدسة،  أرض  العراق  أرض  إن 
منها  جلب  اليت  الكلدان(  )أور  تقع  الفرات 
هذا  اختذ  وقد  الصادق،  األب  إبراهيم  )يهوا( 
من  سبيله   - إبراهيم  أي   - املشهور  الزعيم 
أي   - )كنعان(  أرض  إىل  الصحراء  هناك عرب 

فلسطني - حيث سكن مدينة اخلليل.
الفلسفات  ظهرت  النهرين  بالد  ويف 
املتناقضة عن )هابيل( و )قابيل(، وقد حصل 
كثري من االصطدام بني اإلمرباطوريات يف هذه 

القطعة اخلصبة من أرض العراق.
وقد انتشرت املدنية خالل قرون من عهد 
السومريني سنة أربعة اآلف قبل امليالد حىت 
األكديني  عهود  فكانت  العباسيني،  عصر 
من  بعدهم  جاء  ومن  واآلشوريني  والبابليني 
احلضارة  مراكز  ارتبطت  فقد  الساسانيني، 
والعواصم بأمساء عظيمة، من أمثال سرجون 
ونبو  وسنحاريب،  ومحورايب،  األكدي، 

خذنصر، وهارون الرشيد.
بالد  املقدوين  األسكندر  اجتاح  ولقد 
مدينة  يف  م  ق.   333 سنة  وتويف  الرافدين 
بابل بالعراق، وغزت روما بالد الرافدين لكن 
بقي السلوقيون يسيطرون على بالد الرافدين 
إىل أن تغلب عليهم الفارسيون، وهكذا بقيت 

بالد الرافدين تتقاذفها أيدي روما تارة، وأيدي 
الساسانيني تارة أخرى.

عريب وعراقي: � 
ويستمر املؤلف يف الفصل الثاين يف البحث 
حول األصول التارخيية للعرب الساميني، وهم 
ذات  إىل  ينتمون  وهم  العربية،  اجلزيرة  أبناء 
إليها  ينتمي  اليت  الكربى  العرقية  املجموعة 
والفينيقيون، فمن هذا  البابليون واآلشوريون 
العرب  العربية - خرج  اخلزان - أي اجلزيرة 

إىل العراق وبالد الشام ومشال أفريقيا.

ظهور اإلسالم وفتوحاته: � 
النيب  شخصية  ظهور  املؤلف  يستعرض 
الدين اجلديد  إىل  وبداية دعوته  حممد )ص( 
)اإلسالم(، وانتشاره يف اجلزيرة العربية على 
يد رجال أشداء آمنوا باهلل وبتعاليم اإلسالم، 
البلدان واملمالك، وبعد وفاة  فأخذوا يفتحون 
فالدولة  الراشدون،  اخللفاء  جاء  )ص(  النيب 
وطدت  اليت  العباسية  فاإلمرباطورية  األموية، 
مكانتها سنة 750م، حيث بلغ العراق درجة من 

العظمة واملجد مل يَر العامل هلا مثياًل.
العباسيني،  أيام  بغداد  عظمة  تناول  مث 
وتركيزها يف الدفاع عن احلدود، ويف توطيد 
الثقافة،  وانتشار  املدنية،  الفتوحات، وتطوير 
والتقدم العلمي، وازدهار التجارة بني البلدان، 

واالهتمام الفائق بالزراعة.
إىل جانب هذا الرخاء هلذه احلضارة اليت 
قامت يف بغداد كانت هناك نقاط ضعف تدب 
التدهور  من  فترة  ومرت  بغداد،  حضارة  يف 
)جنكيز  حفيد  )هوالكو(  فأخذ  واالحنطاط، 
خان( يف سنة 1258م باحتالل بغداد، وسقطت 
الدولة العباسية، ودمرت مدن العراق، ووسائل 
الرافدين  بالد  استحالت  فقد  فيه،  مبا  الري 
فتحول  صحراوية،  وأراضي  مستنقعات  إىل 

سكاهنا إىل بدو، ومن سكنة األهوار.
لكن نشاهد اليوم يقظة وطنية شاملة بني 
للتقدم  حيفزهم  ماضيهم  ألن  العراق،  شعب 

والتطور.
لقد مضى عصر األتراك - املوصوف بعصر 
التخلف – إىل غري رجعة، وأصبحت بريطانيا 
متأخرة  شعوب  مع  استعمارية  جتربة  متارس 

منها شعب العراق.
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والنجدة  األورويب  االجتاه  � 
األمريكية 

يستعرض املؤلف يف الفصل الثالث إنشاء 
نظام االنتداب يف العراق من قبل عصبة األمم، 
جعلها  األوروبية  القومية  الدول  ظهور  إن  إذ 
حنو  مصاحلها  فوجهت  بينها،  فيما  تتنافس 
الشرقني األدىن واألوسط، وهنا يكمن السبب 
األوىل،  العاملية  احلرب  لنشوب  الغور  عميق 
فعن االرتباك الذي أصاب القوى اليت اشتركت 
يف تلك احلرب، وحماوالت صنع السالم اليت 
حدثت فيما بعد - برز مشروع بسط احلماية 

الربيطانية على العراق.
العدو  اندحر  أن  بعد  احللفاء  صفوف  إن 
فالواقع  االنسجام،  عن  تكون  ما  أبعد  كانت 
مستمرًا  كان  وانكلترا  فرنسا  بني  الصراع  أن 
بيكو   – سايكس  معاهدة  وأن  بعيد،  أمد  منذ 
املسيو  أشار  كما   – أمرين  إىل  تتطلع  كانت 
بيشو املتحدث باسم فرنسا يف املؤمتر السري 
دول،  احتاد  أو  عربية  دولة  إنشاء  األول:   –
وانفصال العرب عن تركيا. الثاين: اختاذ قرار 

بشأن ادعاءات كل من فرنسا وبريطانيا.
ومنذ ذلك الوقت حصلت مراسالت مطولة 
األمور،  من  كثري  حول  بريطانيا  فرنسا  بني 
واالنقسام  االحتكاك  إىل  بيشو  املسيو  وأشار 
احلقيقي  وكان سببه  تطور يف سوريا،  الذي 
وجود قوات إنكليزية هناك، يف حني أن فرنسا 

مل ترسل سوى القليل من هذه القوات.
ولغرض تنفيذ هذه النوايا فإن احلكومتني 
الفرنسية واإلنكليزية قد اتفقتا على التشجيع 
واملساعدة إلنشاء حكومتني وإدارتني يف سوريا 
املصاحل  بيشو عن  املسيو  والعراق، مث حتدث 
الفرنسية يف سوريا، وخسارة فرنسا للموصل 

وتنازهلا عنها إىل بريطانيا. 
الربيطانية  اإلمرباطورية  احتفظت  لقد 
ألف  تسعمائة  بني  تتراوح  بقوات  هلما  واهلند 
ومليون رجل يف تركيا والقفقاس، وقد بلغت 
إصابة،  ألف  مائة ومخسة وعشرين  اإلصابات 
الباونات.  من  املاليني  مئات  احلملة  وكلفت 
 – بريطانيا  وزراء  رئيس   – جورج  لويد  وكان 
بذل أقصى جهده لكي يتعاون رجال احلكومة 
على  ذلك  يساعدهم  وسوف  معه،  الفرنسية 

احتالل سوريا.
كان هناك توتر شديد بني بريطانيا وفرنسا 
1916م،  سنة  عقد  الذي  السري  املؤمتر  يف 

إقراره  الذي سبق أن مت  االنتداب  حول نظام 
من قبل عصبة األمم مل يزل هذا التوتر، وقد 
يف  واضحة  بدت  االستعماري  التوسع  روحية 

هذا املؤمتر.
يف ذلك الوقت كانت الدبلوماسية األمريكية 
أكثر  اآلن ظهرت  أهنا  )خمبأة(، غري  تزال  ما 
املصاحل  إىل  نظرهتا  يف  ولوذعية  عاملية 
األمريكي  الرئيس  آراء  خالل  من  البشرية، 
املحكومني(، يف ظرف  )رضا  بــ  القائلة  ولسن 
أصبح فيه النفوذ الغريب يسيطر على مصاحل 

الشرقني األدىن واألوسط ومصائرمها.

والثورة  الغربية  السيطرة  � 
الشرقية:

ويف الفصل الرابع يسترسل املؤلف فيقول: 
الدبلوماسية  عالقاهتم  الربيطانيون  وّطد  لقد 
مع الدول املحلية للخليج العريب قبل أن يزنلوا 
1914م،  سنة  األول  تشرين  شهر  يف  قواهتم 
بيانًا  الربيطاين  السياسي  املقيم  أصدر  حيث 
اخلليج  منطقة  يف  العرب  حكام  إىل  موجهًا 
وإىل رعاياهم يوضح فيه بأن تركيا قد دخلت 
احلرب بتحريض من أملانيا لكي حتطم نفسها، 
وأنه بدا مستحياًل وجود أي أمل يف احلفاظ 

على اإلمرباطورية العثمانية.
جاء  الذي  برسي كوكس  السري  أذاع  ولقد 
سياسي  بصفة ضابط  اهلند  من  اجليوش  مع 
رئيس، أنه ليس لدى احلكومة الربيطانية أي 
سيظلون  داموا  ما  العرب،  السكان  مع  نزاع 
يف موقف ودي، فال يؤون القوات التركية أو 
حيملون السالح معها، وإنه ال يوجد ما خيشون 

منه، كما أن أمواهلم لن متس بأذى.
ورغم هذا النداء فإن رجال الدين يف النجف 
وكربالء بذلوا كل ما بوسعهم إلثارة املقاومة 
والفرات  دجلة  قبائل  وكانت  اإلنكليز،  بوجه 
اليت أثريت بعامل األمل يف إصابة الغنائم دون 
إراقة الدماء أكثر من توقعها الثواب يف اليوم 
اآلخر قد جتمعت على شواطئ األهنار ملقاومة 

القوات الربيطانية.
ويف اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين 
كوكس  برسي  السري  أذاع  1914م  عام  الثاين 
بأن اإلدارة التركية قد زالت من الوجود كلية، 
وإن العلم الربيطاين يرفرف اآلن على املنطقة، 
والشؤون  احلرية  تتوفر  سوف  لذلك  ونتيجة 
الدينية والدنيوية على حد سواء، وأن كل ما 
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بقي هو أن على العرب أن يكونوا أصدقاء.
فطرحت أمام الغازي مهمة شاقة هي إجياد 
حكومة مدنية، وإجياد عالقات سياسية حمددة 

مع بريطانيا.
العسكريني  احلكام  طبيعة  من  وكان 
أن  قضايا  حبدوث  يسمعون  حني  الربيطانيني 
بأن  هلم  يسمحوا  وأن  املختارين،  يستدعوا 
اعتاد  مثلما  اإلجراءات،  اختاذ  يف  يشاركوا 
يعرفوا  أن   - أيضًا   – السياسيون  الضباط 
أن  واستطاعوا  القرية.  أو  القبيلة  شيخ  آراء 
)نظام  بــ  عرف  ما  1916م  سنة  يف  ينفذوا 
دعاوي العشائر( الذي ظل ساري املفعول طيلة 
احلكم امللكي، وقد أظهرت بعض القبائل الود 
يقول:  كوكس  برسي  السري  لكن  للربيطانيني 
إن املشكلة معقدة كثريًا يف منطقة الفرات يف 
سنة 1917م ليس بسبب وجود قبائل كثرية، 

وإمنا وجود مدينيت كربالء و)النجف(.
كان  بغداد  احتالل  بعد  األوىل  األيام  ويف 
كل  من  بالزوار  يعج  السياسي  احلاكم  مكتب 
الدرجات مبا يف ذلك أشهر العوائل اإلسالمية، 
كوكس  برسي  السري  بني  عالقة  حصلت  إذ 

ونقيب بغداد، وأخذ يتبادل الزيارات معه.
وكانت للشيعة تطلعات إىل بسط سيطرهتم 
من  شيء  الفارسي  للنفوذ  كان  احلكم،  على 
التأثري على زعامتهم، ويف االضطراب القائم، 
النفوذ الشيعي تقع يف قلب  وذلك أن مراكز 
والكاظمية  والنجف  كربالء  مدن  يف  العراق 
بالنفوذ  املدن  هذه  تأثرت  وقد  وسامراء، 

الفارسي األمر الذي اتعب الربيطانيني.

تعهدات الربيطانيني والفرنسيني: � 
غادرها  بغداد  الربيطانيون  يدخل  أن  قبل 
العثمانيني،  مع  املتعاطفون  والعرب  األتراك 
آخر  مكان  أي  ويف  البصرة  ومثلما حدث يف 
كانت فترة انعدام وجود حكومة فترة للنهب 
والسلب، لكن السرعة اليت حقق هبا اجلنرال 
التصرفات  من  قللت  بغداد  احتالل  )مود( 
بغداد  تطهري  ومت  حد،  أدىن  إىل  الالقانونية 
مث  ومن  للربيطانيني،  املعادية  العناصر  من 
نفذ اجلنرال )مود( تعليماته بإصدار بيان يبدأ 
بالقول بأن الربيطانيني قد جاؤوا ليس بصفة 

فاحتني بل حمررين.
بالنسبة لفرنسا فقد صيغت تعليمات وزارة 
اخلارجية الفرنسية وقدمت إىل املسيو )جورج 

فلسطني  أراضي  يف  فرنسا  مفوض  بيكو( 
لكي  األراضي  بتنظيم  يقوم  وأن  وسوريا، 
انكلترا  لوضع  مساويًا  وضعًا  لفرنسا  يضمن 
البالد، وأن تؤكد  العالقات مع سكان  يف كل 
هذه التعليمات على التوجه إىل العرب باحلرية 
الشعوب  أننا حنرر  هو  نفعله  ما  <إن  فتقول: 

اليت خضعت طوياًل لألتراك>.
وقد توسعت اإلدارة املدنية يف العراق من 
اليت قدمها  للخدمات  الربيطانيني، وكان  قبل 
السري برسي كوكس تأثري كبري، فقد كان هلذا 
السياسي  النظام  باعتباره مسؤواًل عن  الرجل 
يف  وشهرة  طويلة  جتربة  العراق  يف  اجلديد 
اخلدمة يف اخلليج العريب، وإذ رفع إىل منصب 
القوانني  بتعديل  احلق  فله  املدين(  )املندوب 

وتقدمي اإلصالحات.
كانت  فإهنا  البصرة  إىل والية  بالنسبة  أما 
البصرة  تضم  وكانت  مستقلة،  كمنطقة  تدار 

والعمارة والناصرية والكوت.
أما والية املوصل فقد افترض بأن تعطى 
ولكن  بيكو،  وفقًا التفاق سايكس  إىل فرنسا 
أن  االتفاق  مت  الصلح  مؤمتر  يعقد  أن  قبل 

تعطى املوصل إىل بريطانيا.

تطلع العراقيني إىل احلرية: � 
املؤلف يف توصيف موقف سكان  ويستمر 
العراق من االحتالل الربيطاين فيقول: تنبئنا 
قبل  كانوا  العراق  سكان  بأن  بل(  )غرترود 
اهلدنة قد تقبلوا حقيقة االحتالل الربيطاين، 
وأذعنوا إىل مطامح اإلدارة الربيطانية، غري أن 
أقسامًا من السكان قد جتاوزت حد اإلذعان، 
لقد كانت تتطلع إىل املستقبل الذي تغدو فيه 
قادرة على ممارسة التجارة والزراعة يف ظل 
سلطة  وجود  مع  الربح  فيه  يشيع  الذي  األمن 

مركزية قادرة على حفظ األمن والنظام.
بغداد  ففي  العراقيني  إىل  بالنسبة  أما 
أي  فاق  تطورًا  السياسية  املطامح  تطورت 
مكان آخر من العراق. ففي غضون أسبوع من 
فكرة  كانت  اإلنكليزي  الفرنسي  البيان  نشر 
اختيار أمري عريب قد متت مناقشتها يف كل 
مكان، ونالت يف األوساط اإلسالمية مصادقة 
مجاعية. غري أنه مل تكن هناك فكرة حمددة 
هذا  مللء  انتخابه  سيتم  الذي  الشخص  عن 
االختيار  تقلب  األوىل  الدرجة  ففي  املركز. 
أعضاء  أحد  أو  احلجاز،  ملك  أبناء  أحد  بني 
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من  معروفة  وشخصية  مصر،  سلطان  أسرة 
املوصل هو هادي باشا العمري، وقد ذكر اسم 
نقيب بغداد هو عبد الرمحن النقيب يف هذا 

الشأن.
الزعامة  على  تنافس  هناك  كان  وقد 
حسني  الشريف  ثار  فقد  القومية،  العربية 
واقترح  1916م،  سنة  يف  استقالله  وأعلن 
نفسه ليكون ملكًا على احلجاز، مث ما لبث يف 
سنة 1917م أن صار يطمح إىل أن يصبح ملكًا 
جوبه  املطمح  هذا  أن  غري  العربية.  للجزيرة 
بالتحدي من قبل ابن سعود. وسرعان ما أصبح 
الشريف حسني يف نزاع مع ابن سعود. وفقد 
احلسني عرشه وقوض حلمه يف حكم اجلزيرة 
قربص  يف  املنفى  إىل  إرساله  ومت  العربية، 
ابن  القالقل لإلنكليز وحلليفهم  حىت ال يثري 

سعود.

فيصل والقضية العربية: � 
للحسني  الثالث  االبن  )فيصل(  اختيار  مت 
أن يكون قائدًا للكتيبة العربية يف احلملة ضد 
انتخب  وقد  وسوريا.  فلسطني  يف  األتراك 
املستشرق  الشاب  اآلثاري  <لورنس>  العقيد 
والرحاله بني العرب ليكون املستشار الربيطاين 
احلميم لفيصل. وقد استطاع األمري فيصل أن 

يلعب أوراقه بصورة جيدة.
السورية  العاصمة  حنو  يتقدم  أن  فقبل 
دمشق، كان قد ضمن لنفسه املساندة من لدن 
خمتلف اللجان، ولذلك رتب دخوله الظافر يف 

الثالث من تشرين أول سنة 1919م.
دول  احتاد  إنشاء  يريد  فيصل  كان  لقد 
عربية حتت توجيه الواليات املتحدة األمريكية 
السابق  مستشاره  لورنس  ومع  ومحايتها، 
إىل جانبه. ويف  الذي وقف  النشط  ومسانده 
اليوم العاشر من شهر آذار سنة 1920م عرض 
الذي  فيصل،  على  وفلسطني  سوريا  عرش 
عبد  عّين  وكذلك  ملكًا،  أصبح  وبذلك  تقبله 
اهلل ثاين أوالد احلسني ملكًا على العراق، غري 
هبذا  االعتراف  رفضتا  وفرنسا  بريطانيا  أن 
اإلجراء قاطبة، وأعلمتا فيصل بأن مثل هذه 
اإل من قبل ممثلني  تقرر  أن  األمور ال ميكن 

عن الدول.
وقد انتقل املركز الرئيسي للحركة العربية 
القومية إىل بغداد اليت تؤلف املركز السياسي 
بأن  بل(  )غرترود  املس  تؤكد  إذ  للعراق، 

الرجال البارزين يف جيش )فيصل( يف احلرب 
السورية كانوا من أصل عراقي، وأهنم خاضوا 
غمار القتال يف تلك احلرب يف سبيل حترير 
العراق مجعية  تألفت يف  هذا  وعلى  العراق. 

باسم )العهد العراقي(.
فقد كان )فيصل( عربيًا حقيقيًا وقديرًا، 
يف  حمقون  العرب  بأن  صراحة  يعلن  وكان 
قضيتهم، وإهنم قد نالوا حريتهم بالقتال الذي 
خاضوا غماره، وقد وعدهتم الدول باستقالهلم، 
بالطرق  مينح  أن  جيب  االستقالل  هذا  وإن 

الدستورية.
سنة  آيار  شهر  من  الثالث  اليوم  يف  أعلن 
1920م أن بريطانيا قد تقبلت االنتداب على 

العراق.
لقد حكم األتراك طوياًل يف العراق، ويعود 
ذلك إىل جناحهم يف إثارة األحاسيس الطائفية 

بعضها ضد البعض اآلخر.
كان التقارب قد بدأ بني الطوائف اإلسالمية 
حني  1919م  سنة  صيف  يف  حمددة  بصفة 
االجتماعات  حتضر  الطوائف  هذه  أخذت 
جيتمعون  القوم  فأخذ  مبجموعها،  الدينية 
تزامنت  ولقد  البعض،  بعضهم  مساجد  يف 
مع  )ص(  حممد  الرسول  مبولد  االحتفاالت 
الطقوس اليت كانت تقام يف ذكرى استشهاد 
احلسني )ع(، فبعد إقامة الصلوات كانت تعقب 
السياسية  اخلطب  فيها  تلقى  جتمعات  ذلك 

وتنشد األشعار الوطنية.

أمستعمرة أم انتداب أم معاهدة؟ � 
يسترسل املؤلف يف الفصل اخلامس كيف 
من  الكثري  احتالل  تقدم على  بريطانيا  كانت 
وتسيطر  واألوسط  األدىن  الشرقني  بلدان 
هدفني  لتحقيق  االحتالل  جاء  وقد  عليها، 
مزدوجني، مها: االنتصار العسكري، والتوسع 
توزيع  على  االتفاق  مت  ولقد  االستعماري، 
أمالك )الرجل املريض( بني بريطانيا وفرنسا، 
وقعت  قد  الضم  فكرة  الصراع ضد  وأن حدة 

على عاتق الرئيس األمريكي )ولسون(.
)ولسن(  الرئيس األمريكي  ويبدو أن طلب 
بتأليف جلنة لتقرير مصري الشعوب ورغائبها 
اليت حتررت حديثًا مثل آخر جهوده يف هذا 

املجال.
)ولسون(  األمريكي  الرئيس  بعث  ولقد 
بلجنة خاصة هي جلنة )كنغ – كرين(، اليت مل 
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تقم بزيارة العراق، ولكن عرض عليها عدد من 
العراقيني منهاجًا خيص بالدهم، وقد خلصت 

اللجنة ذلك املنهاج، كما يلي:
استقالاًل  مستقاًل  العراق  يكون  أن   -1

تامًا.
2- تكون احلكومة يف شكل مملكة دستورية 

مدنية.
أبناء  من  واحدًا  امللك  يكون  أن  جيب   -3

ملك احلجاز.
الثانية  املادة  ضد  االحتجاج  جيب   -4

والعشرين من ميثاق عصبة األمم.
5- جيب أن ال تتدخل حكومة خارجية يف 

البالد.
6- بعد االعتراف باالستقالل جيري طلب 

املساعدة االقتصادية والفنية من أمريكا.
7- يفرض احلظر على كل أنواع اهلجرة، 

وعلى األخص هجرة اهلندوس واليهود.
8- طلب االستقالل التام لسوريا.

لدن  من  تدخل  حدوث  عدم  يطلب   -9
فرنسا يف سوريا.

العراقية ال ميكن أن تدرس  القضية  وألن 
األوسط  الشرق  تشمل  أن  دون  من  كفاية 
العريب  الوضع  إدخال  الضروري  فمن  برمته، 

برمته.
اليت  املذكرة  يف  )فيصل(  األمري  يقول 
إىل  جئت  <لقد  الصلح:  مؤمتر  إىل  قدمها 
أوروبا نيابة عن أيب وعن عرب قارة آسيا لكي 
أقول بأهنم ينتظرون من الدول يف املؤمتر بأن 
ال تعلق أمهية ذات بال على اخلالفات الظاهرة 
للوضع...>، ويستمر )فيصل( ليقول بأن شعبه 
يطالب بأن ال تتخذ أية خطوة ال تشتمل على 
حتت  املناطق  هذه  لوحدة  النهائي  املطمح 

حكومة ملكية واحدة.

على  االنتداب  بشأن  االتفاق  � 
البالد اليت سلخت من تركيا:

يف )سان رميو( يف اليوم اخلامس والعشرين 
من شهر نيسان سنة 1920م أحال إىل عصبة 
اليت  األراضي  على  االنتداب  مسألة  األمم 
سلخت من تركيا إىل بريطانيا وفرنسا، وهبذا 
قد  بيكو   - سايكس  معاهدة  روحية  تكون 
تعرضت لنقض جريء، ومل يعط سوى اهتمام 

ضئيل لرغبات الشعوب.
واليت  1920م،  سنة  يف  العراق  ثورة  وإن 

)تقرير  مبدأ  تطبيق  فشل  أعقاب  يف  جاءت 
املصري( قد أعطت درسًا للربيطانيني.

يف  مؤمتر  عقد  1920م  آذار  شهر  ويف 
الربيطانية  االستعمارية  القضايا  عن  القاهرة 
إليه  دعا  الذي  واألوسط  األدىن  الشرقني  يف 
)تشرشل( وزير املستعمرات، والذي ضم كل من 
)برسي  والسري  بل(  )غرترود  واملس  )لورنس( 
اختيار  مت  وقد  املؤمتر،  حلضور  كوكس( 
واملجتمعني  تشرشل  قبل  من  )فيصل(  األمري 
يف املؤمتر. وعند عودة السري )برسي كوكس( 
إىل بغداد وجد أن السيد )طالب النقيب( كان 
يتجول يف محلة دعائية تتجه يف الظاهر إىل 
ترشيح )النقيب( - أي نقيب بغداد - إال أهنا 
إىل  نفسه  هو  وصوله  إىل  الواقع  يف  ترمي 
مت  أن  الدعاية،  تلك  نتيجة  وكانت  العرش. 

إبعاد السيد طالب النقيب.
سوريا  من  عادوا  الذين  العراقيون  وكان 
األسرة  من  أمري  ترشيح  بقصد  نشطوا  قد 
الشريفية، لذا بعث هؤالء إىل الشريف حسني 
بصفة  أوالده  بأحد  يبعث  بأن  إليه  يطلبون 
بأن  واضحًا  وأصبح  العراق.  لعرش  مرشح 
حلبة  نطاق  خارج  أصبحوا  قد  املرشحني  كل 
شهر  من  عشر  احلادي  اليوم  ويف  السباق. 
متوز 1921م ووفقًا القتراح النقيب الذي كان 
احلكومة  اختارت  العراقية  احلكومة  يرأس 
العراق،  على  ملكًا  )فيصل(  إعالن  باإلمجاع 
بشرط أن تكون حكومة دستورية ودميقراطية 

مقيدة بالقانون.
عام  آب  شهر  من  والعشرين  الثالث  ويف 
1921م أعلن تتويج فيصل ملكًا على العراق. 
1920م  سنة  يف  العراقية  الثورة  قيام  وعند 
الربيطاين  للتفكري  مدرستان مميزتان  ظهرت 
عام،  بشكل  والعرب  العراق  موضوع  حول 
فإحدى هاتني املدرستني تعتقد بأن العرب بعد 
أن حترروا من احلكم التركي، قد يوجهون إىل 
سريحبون  وأهنم  هلم،  حمترم  ذايت  مستقبل 
بإنشاء جمموعة من الدول العربية، مع الوعد 
من  يوم  يف  العربية  للكيانات  احتاد  بقيام 

األيام.
العرب  أن  تعترب  فإهنا  الثانية  املدرسة  أما 
آخر  أو  لسيد  إخضاعهم  وترى  قادرين،  غري 
ترى يف  فهي  العظمى،  للدول  بصفة خمالب 
اإلدارية  للصناعات  كثرية  خام  <مادة  العرب 
ولذكاء العنصر الربيطاين>، وهي ترى أن من 
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واملواد  النفط  يستثمروا  أن  الربيطانيني  حق 
األخرى يف العراق.

لقد غدا واضحًا اآلن بأن مصري العراق قد 
تقرر بأن يكون أكثر حتررًا من شقيقته - أي 
سوريا – اليت كانت حتت االنتداب الفرنسي. 
بريطانية  فكرة  )الوصاية(  فكرة  كانت  لقد 

وأمريكية وليست فرنسية.

على  وصية  تصبح  بريطانيا  � 
العراق:

أما يف الفصل السادس فيستمر املؤلف يف 
حتديد احلوادث املهمة لفرض االنتداب على 
العراق. فقد قرر جملس العشرة – أي عصبة 
األمم - يف باريس يف اليوم الثالثني من شهر 
كانون الثاين سنة 1919م بأن العراق مع البلدان 
العربية األخرى اليت كانت تابعة لألتراك جيب 
التركية.  اإلمرباطورية  عن  هنائيًا  تنفصل  أن 
على  ضمنية  موافقة  العشرة  جملس  ووافق 

الدول اليت ستتوىل االنتداب.
غري أن الوضع قد تعقد نتيجة أن الواليات 
عصبة  يف  عضوًا  تكن  مل  األمريكية  املتحدة 
فقد  )االنتداب(،  نظام  مناقشة  عند  األمم 
سبق ملجلس العصبة أن أجل تدقيق النظر يف 
العراق،  تشمل  اليت  )أ(  من صنف  االنتدابات 
)ب(  صنف  من  االنتدابات  يف  النظر  أن  غري 
يف  السابقة  األملانية  املستعمرات  تشمل  اليت 

أفريقيا قد مت إرجاؤه.
والنقيب  )فيصل(  امللك  عن  عرف  وقد 
)الذي كان يتوىل منصب رئيس الوزراء( بأهنما 
كانا يريدان معاهدة بني العراق وبريطانيا بداًل 
عنهما  )بل(  املس  ذكرت  وقد  االنتداب،  من 

بأهنما لن يقبال االنتداب.
التطورات  من  واضحًا  غدا  ذلك  وعلى 
اليت حصلت يف العراق، ومن التغري الناتج يف 
لنظام  التام  التطبيق  بأن  الربيطانية  السياسة 
االنتداب على العراق كان جتربة غري مرغوب 
كان  وكذلك  العراقي،  الشعب  قبل  من  هبا 

موقف الواليات املتحدة األمريكية.
لذلك عقدت معاهدة بني العراق وبريطانيا 
بداًل من االنتداب الذي سوف ينتهي حاملا يتم 
قبول العراق يف عصبة األمم، فقد مت التوقيع 
على املعاهدة يف اليوم العاشر من شهر تشرين 
األول سنة 1922م، وقد نشر امللك فيصل نص 
وبعد  العراقي.  للشعب  خطاب  يف  املعاهدة 

ذلك قلصت املعاهدة بني العراق وبريطانيا من 
عشرين عامًا إىل أربعة أعوام وقد أحدث ذلك 
انطباعًا حممودًا بني الساسة العراقيني وامللك 
االنتخابات،  إىل  فيصل  امللك  ودعا  ووزرائه، 
التأسيسي  املجلس  إىل  الدعوة  ووجهت 
الشيعة فقد أصدروا يف  أما زعماء  لالنعقاد، 
شهر حزيران 1923م بيانات ضد االنتخابات، 
وقد انفجرت األزمة بني النظام والشيعة أثناء 
اجلنوبية،  األلوية  إىل  زيارته  امللك يف  غياب 
وعند ذلك مت اعتقال )جمتهد الكاظمية(، أي 
وتسفريهم  ولديه  مع  اخلالصي  مهدي  الشيخ 
بعض  ذلك  على  احتجاجًا  وغادر  إيران،  إىل 
العلماء البارزين من الشيعة مع أقربائهم بصفة 
تقدمت  ذلك  ورغم  فارس.  بالد  إىل  طوعية 
خصص  مث  االنتخابات،  بإجراء  احلكومة 
املالية  وزارة  الوزارة،  يف  للشيعة  منصبني 
إىل  باإلضافة  واملواصالت،  األشغال  ووزارت 

اإلجراءات التصاحلية.
كان االهتمام بفرض االنتداب على العراق 
إدراجه يف جدول أعمال عصبة األمم  قد مت 
عقد  ولذلك  1924م.  سنة  حزيران  لشهر 
املجلس التأسيسي العراقي جلسة طارئة. ويف 
1924م  حزيران  شهر  من  عشر  السابع  اليوم 
مع  املعاهدة  الربيطانية  احلكومة  طرحت 
العراق لكي تنظر فيها مع االتفاقات الالحقة 
هلا والربوتوكول )اليت جرى التوقيع عليها يف 
1923م  سنة  نيسان  شهر  من  الثالثني  اليوم 
على  الربوتوكول  وينص  الوثيقة(،  مسودة  مع 
إهناء املعاهدة العراقية الربيطانية يف مدة أربع 
األمم  عصبة  يف  العراق  قبول  عند  سنوات 

خالل تلك املدة.
غري أن قضية املوصل مل تتم تسويتها عقب 
عقد معاهدة )لوزان( بني تركيا واحللفاء لذلك 

قرر إحالتها إىل عصبة األمم.

الصراع على نفط املوصل: � 
العالقات  بتوصيف  املؤلف  وميضي 
املوصل  يف  والعراقية  الربيطانية  واملصاحل 
املجلس  قبل  لقد  السابع،  الفصل  خالل  من 
التأسيسي العراقي مشروع االنتداب يف اليوم 
العاشر من شهر حزيران سنة 1924م، وختم 
املجلس التأسيسي قراره بشرط له مغزاه هو 
واالتفاقات  الربيطانية  العراقية  املعاهدة  أن 
امللحقة هبا جيب أن تكون الغية وباطلة إذا ما 
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أخفقت احلكومة الربيطانية يف ضمان حقوق 
العراق يف والية املوصل بكاملها.

على  الربيطانية  اإلمرباطورية  اعتمدت 
ما  وسرعان  سيطرهتا،  بسط  يف  البحار 
النفط،  على  تعتمد  السيطرة  هذه  أصبحت 
فمن أين تستطيع أن حتقق التزود هبذا املصدر 

النفطي؟ 
الربيطانيني  الدين  رجال  أحد  كتب  ولقد 
الذي أمضى عشرات السنني بني بغداد وسوريا 
الربيطانيني  إىل  موجهة  كراسة  1917م  سنة 
يرى  فهو  املستقبل(،  مفتاح  )العراق  بعنوان 
املنطقة مبثابة مفتاح للماضي، وذلك ملوقعها 
معظم  مع  وثيقًا  ارتباطًا  ومرتبطة  اجلغرايف 
وبسبب  وكذلك  التاريخ.  يف  املثرية  العصور 
مشروع سكة حديد بغداد، أصبح العراق ميتلك 
على  حيتوي  أنه  كما  كله،  املستقبل  مفتاح 
الكثري من األهنار اجلوفية للنفط الثمني اليت 
جتد طريقها إىل الظهور على سطح التربة هنا 
وهناك، وقد تعهدت احلكومة الربيطانية بأن 
الفرنسية مخسًا وعشرين يف  متنح احلكومة 
عن  تنازهلا  عن  هلا  تعويضًا  النفط  من  املائة 
املوصل إىل بريطانيا، وكذلك لضمان مساندة 

فرنسا ضد الواليات املتحدة األمريكية.

إىل  املوصل  بضم  تفوز  بريطانيا  � 
العراق:

وميضي املؤلف حول قضية املوصل باحلديث 
املناقشات  عن  كتابه  من  الثامن  الفصل  يف 
اليت دارت بني وزير خارجية بريطانية )كرزن( 
ووزير خارجية تركيا )عصمت( حول املوصل، 
ذلك أن )كرزن( كان يرى بأن بريطانيا موجودة 
يف املوصل نتيجة )حق الفتح(، وأهنا كانت قد 
استولت على املدن الرئيسية يف والية املوصل 
يف اليوم الذي أعلنت فيه اهلدنة، وإن كان قد 
اعترف بأن شروط اهلدنة ال عالقة هلا بتسوية 

شروط الصلح.
)لوزان(  معاهدة  على  املصادقة  متت  وقد 
يف اليوم الرابع والعشرين من شهر متوز سنة 
املادة  من  الثانية  الفقرة  وتضمنت  1923م، 
الثالثة من املعاهدة املذكورة ما يلي: <جيب أن 
حتدد احلدود بني تركيا والعراق، وفق إجراء 
خالل  وبريطانيا  تركيا  بني  عقده  يتم  ودي 
تسعة أشهر. ويف حال عدم التوصل إىل اتفاق 
بني احلكومتني خالل املدة املذكورة فإن الزناع 

ينبغي أن حيال إىل جملس عصبة األمم>
فأصر الربيطانيون على ما يلي:

1- الوعد الذي قطعوه للعرب أثناء احلرب 
العرب  هؤالء  بوضع  السماح  عدم  واملتضمن 

حتت احلكم التركي مرة أخرى.
الذي عقد يف  )سان رميو(  2- يف مؤمتر 
شهر نيسان سنة 1920م وافقت بريطانيا على 
االنتداب من قبل عصبة األمم على العراق مبا 

يف ذلك والية املوصل.
1922م  سنة  األول  تشرين  شهر  يف   -3
عقدت بريطانيا معاهدة مع امللك فيصل تعهد 
فيها كل طرف من الطرفني املتعاقدين بأن ال 
يتنازل أو يؤجر أية أرض يف العراق إىل طرف 

ثالث.

إطار احلكومة العراقية وعالقاهتا  � 
املعاهدة:

أما يف الفصل التاسع فيقول املؤلف: حني 
1917م  سنة  آذار  شهر  بغداد يف  احتالل  مت 
إىل  العسكري  االحتالل  من  االهتمام  حتول 
اإلدارة املدنية وإنشاء حكومة مدنية للعراقيني، 
يتألف  دولة  مؤقت يضم جملس  دستور  وسن 
من أعضاء بريطانيني وعرب مع رئيس عريب 
احلكومة  وأن  الشعب.  قبل  من  تعيينه  يتم 
السري  لعودة  اخلطط  وضعت  قد  الربيطانية 
املمثل  باعتباره  بغداد  إىل  كوكس(  )برسي 
العسكرية  اإلدارة  إلهناء  العراق  الربيطاين يف 

القائمة.
اليوم  يف  )فيصل(  امللك  تتويج  مت  وقد 
1921م.  سنة  آب  شهر  من  والعشرين  الثالث 
الكتاب  من  الفصل  هذا  يف  املؤلف  وأخذ 
يستعرض الدستور املؤقت واملعاهدة اإلنكليزية 
العراقية. ووفقًا هلذه املعاهدة فإن العراق قد 
من  توجيهه  يتم  أن  املعاهدة  مبوجب  وافق 
قبل املندوب السامي الربيطاين يف كل األمور 
واملصاحل  االلتزامات  على  تؤثر  اليت  املهمة 

الدولية واملالية.
للملك  الرئيسية  السلطات  حددت  مث 
هو  أنه  القانون  حسب  احلسني(  بن  )فيصل 
يصادق  الذي  وهو  للدولة،  األعلى  الرئيس 
على القوانني، ويتقاسم امللك والربملان السلطة 
البالد، فهناك جملس لألعيان  التشريعية يف 
للدولة  الوزراء  عدد  حدد  مث  للنواب،  وآخر 

حبيث ال يتجاوز التسعة وال يقل عن الستة.



61العدد 1 آذار 2010

وقد اشترطت املعاهدة اإلنكليزية العراقية 
فرض رقابة بريطانية على مالية العراق.

إنشاء  قبل  الربيطانية  اإلدارة  � 
احلكومة املؤقتة:

املؤلف  استعرض  العاشر  الفصل  ويف 
اإلدارة املدنية من تعليم وقضاء مدين وجزائي 
املحافظة  خالل  من  باالقتصاد  واالهتمام 
باإلدارة  واالهتمام  والزراعة.  األراضي  على 
والسكك  واجليش  الشرطة  وتطور  القضائية 

احلديدية واملالية واملوظفني اإلداريني.

الوصاية يف ظل احلكم الوطين: � 
جرى  فقد  عشر  احلادي  الفصل  يف  أما 
وإجراء  املؤقتة  احلكومة  تشكيل  استعراض 
انتخايب  قانون  واختيار  بلدية،  انتخابات 
الوطنية  اجلمعية  يؤلفون  الذين  للمواطنني 
)املجلس التأسيسي(، وتشكيل اجليش الوطين، 
االعتماد  وكذلك  اإللزامي،  التجنيد  وإعالن 
والنظام.  القانون  الشرطة لصيانة  على قوات 
وإن مجيع نفقات اإلدارة املدنية مبا يف ذلك 
أن  جيب  الربيطانيني  املستشارين  مرتبات 
تتحملها الوزارات العراقية. واالهتمام بالتطور 
االقتصادي، وإجياد تسهيالت للنقل، وإصالح 
انتشار  ومنع  الصحة،  وسائل  وهتيئة  الري، 
والصناعة،  بالتجارة  واالهتمام  األمراض، 

وحقوق امتياز استغالل النفط العراقي.

إهناء االنتداب: � 
مل يتحقق التوقيع على املعاهدة اإلنكليزية 
سنة  األول  تشرين  من  العاشر  يف  العراقية 
1922م إال بعد تأكيد من لدن وزير املستعمرات 
بأن االنتداب سوف ينتهي يف اللحظة اليت يتم 
األمم،  عصبة  يف  عضوًا  العراق  قبول  فيها 
تضمن  بأن  املنتدبة  الدولة  تلزم  املعاهدة  وإن 
مثل هذه العضوية، وقد وافقت بريطانيا على 
العراق على  تقدمي توصية مشروطة حبصول 
عضوية عصبة األمم سنة 1932م، أما املعاهدة 
اإلنكليزية العراقية لسنة 1930م فقد خطط 
هلا بأن تنفذ عند انتهاء االنتداب، وقد حصل 
سنة  يف  األمم  عصبة  عضوية  على  العراق 

1932م، وتويف امللك )فيصل( سنة 1933م.
وبعنوان  املؤلف  يذكر  الكتاب  هناية  ويف 

)املالحق( مخسة مالحق هي:

إىل  مود  اجلنرال  بيان  األول:  امللحق   -1
أهايل بغداد يف 19آذار 1917م.

)فيصل  امللك  خطاب  الثاين:  امللحق   -2
األول( يف يوم تتوجيه يف 23 آب 1921م.

1922م  سنة  معاهدة  الثالث:  امللحق   -3
املنعقدة يف العاشر من شهر تشرين األول عام 

1922م.
وجهه  الذي  الكتاب  الرابع:  امللحق   -4
العسكري  جعفر  الوزراء  رئيس  إىل  )فيصل( 

حول مفاوضات معاهدة سنة 1927م.
فيصل(  )امللك  بيان  اخلامس:  امللحق   -5

إىل الشعب عن معاهدة 1922م.
بعض املالحظات حول تعليقات املترجم 

والكتاب بشكل عام:
- ص109 يذكر املؤلف <أن العراقيني كانوا 
إال  يتذكرون  ال  واجلهلة  البسطاء  من  آنذاك 

ملامًا أجماد ماضيهم السحيق>.
هذا  <أن  العبارة  هذه  على  املترجم  يعلق 
األكثرية  ألن  ذلك  الواقع،  يناقض  القول 
العريب  العنصر  من  تتألف  للعراقيني  املطلقة 

بشكل بارز وملموس>.
إنين مل أجد عالقة بني تعليق املترجم ومنت 
املؤلف، ألنه يوصف حالة الشعب العراقي من 
التأخر والبساطة واجلهل، ومل يشكك بعروبة 

العراق. 
كوكس(:  )برسي  السري  يقول  ص119   -
<إن املشكلة املعقدة كثريًا يف منطقة الفرات 
يف هذا الوقت 1917م ليس وجود قبائل كثرية 

وإمنا وجود مدينيت كربالء والنجف>.
إن هذه العبارة تشري صراحة - وبدون لف 
ودوران - إىل أن السبب الرئيسي يف مقاومة 
املوقف  هو  اإلنكليزي  لالحتالل  العراقيني 
ضد  للجهاد  الشعب  حيرض  الذي  الديين 
املحتلني. وكان قادة املجاهدين هم علماء الدين 
واملراجع يف كربالء والنجف والكاظمية. ومل 
يعلق املترجم على ذلك، ألنه مما ال يتماشى 
مع تفكريه الذي يدعي فيه أن املقاومة كانت 

بسبب الشعور بالقومية العربية.
- ص147 ينكر املترجم أن العراق يف تلك 
الفترة كان متأخرًا، وينكر كذلك أن العرب مل 
يعرفوا احلرية يف ظل الدولة العثمانية، وأهنم 

ليسوا يف حاجة إىل الوصاية.
جاء  <لقد  املؤلف  يقول  ص122   -
نظامًا  يضعوا  أن  أساس  على  الربيطانيون 
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للحكم قد ال يعترف باالمتيازات السابقة اليت 
ُمنحت للشيعة>.

إنين أجد غرابة يف هذا القول فأية امتيازات 
أو  العثمانيني  أيام  أكان  للشيعة، سواء  ُمنحت 
االحتالل الربيطاين، فقد كان الشيعة يف كل 

العصور مضطهدين ومهمشني.
- ص159 يف اهلامش يقول املترجم <لكن 

الثوار الذين درهبم املرحوم مولود خملص>
خملص،  مولود  غري  إىل  املترجم  يشر  مل 
رغم  املترجم،  مدينة  نفس  من  تكرييت  ألنه 
وجود كثري من رجاالت العراق الذين سامهوا 

بتدريب وقيادة املقاومة ضد املحتلني.
مرة  اهلامش  املترجم يف  يعلق  - ص166 
ومييزه  وبطوالته  خملص  مولود  حول  أخرى 
ذلك  كل  أحدهم،  يذكر  ومل  اآلخرين،  عن 
لرجال  هذا  منطق  فأي  مدينته  البن  تعصبًا 

يكتبون التاريخ، وأية أمانة علمية.
الشيخ  عن  املترجم  هامش  ص236   -
مهدي اخلالصي ونفيه ومقاطعته لالنتخابات 
واملجلس التأسيسي يقول <لقد تأثر عدد كبري 
 – الفرس  من  معظمهم   – الشيعة  علماء  من 

فقرروا مغادرة العراق>. ويف هذا التعبري من 
العنصرية والطائفية ما ال خيفى على القارئ، 

ومن مث فال حاجة إىل التعليق عليه.
- ص437 يذكر املؤلف <كان مسو النقيب 
وكانت  بغداد،  يف  السنية  الطائفة  زعيم  هو 
هذه الطائفة متثل النفوذ العريب املميز، وهي 
أكثر متسكًا بقواعد اإلسالم، وأكثر تعلمًا من 

الطائفة الشيعية>.
إن هذا الرأي جيايف احلقيقة، وفيه حتيز 
حساب  على  اإلسالمية  املذاهب  ألحد  كبري 
غريها، وهو بعيد كل البعد عن األمانة العلمية 

يف كتابه التاريخ.
- التكرار يف ذكر املعاهدات وذكر السنوات 

يشكل خلاًل يف استعراض األحداث.
كانت  بل  حتليلية،  تكن  مل  املؤلف  نظرة 
وصفية الغرض منها ذكر األحداث دون الغوص 
يف خلفياهتا، لذلك كان الكتاب عبارة عن ذكر 
لسنوات معاهدات األحداث املهمة، وقد تناول 
فترة مهمة من تاريخ الدولة العراقية، هي فترة 
إىل  األوىل  العاملية  احلرب  بعد  الدولة  نشوء 

دخول العراق يف عصبة األمم عام 1932م.
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المرأة وقضاياها
دراسات مقارنة بني الزنعة النسوية والرؤية اإلسالمية

الذي بني أيدينا عبارة عن جمموعة من الدراسات ملفكرين الكتاب 
وقد وقضاياها،  املرأة  ملسألة  يتصدوا  أن  حاولوا  بارزين 

ظافر قطيع
سوريا

حاول كل منهم أن يعاجل املوضوع ذاته 
من  إذ  اخلاصة،  رؤيته  ووفق  زاويته،  من 
اجللي أن قضية املرأة قد حظيت باهتمام 
مل حتظ قضية يف العقود القليلة املاضية 
مبثله، هبذا اخلصوص، فقد عقدت األمم 
املتحدة مؤمترات دولية عدة، واجنزت هلا 
التمييز  أشكال  كل  على  القضاء  اتفاقية 
ضد املرأة، ودعت مجيع الدول إىل التوقيع 
منذ  ذلك  وسبق  هبا،  وااللتزام  عليها 
السبعينيات يف أوروبا حركة نسوية رفعت 
مع  ومساواهتا  املرأة  <حترير  هلا:  شعارًا 
الرجل ومشاركته املواقع اليت كان يشغلها 
وحده عرب القرون>، ومن املالحظ أن هذا 
يعد شأنًا  املرأة مل  أوضاع  بتغيري  االهتمام 
غربيًا، بل انتقلت عدواه إىل بالد املسلمني، 
اليت  نفسها  النسوية  فكرة  ذلك  يف  مبا 
تسللت أيضًا إىل بعض النخب واجلمعيات 
الشعارات  رفعت  اليت  اإلسالمية  النسائية 
نفسها، وطالبت باملساواة عينها، ولكن من 
ما  تتضمن  اليت  اإلسالمية  األصول  خالل 

تدعو إليه حبسب دعواها.

أم  فكر  مأزق  املرأة:   مشكلة  � 
مأزق مفكر 

- حممد حسن زراقط
اإلنسانية  مقاييس  الغريب حبسب  من 
واإلسالم أن تولد يف الفكر البشري مشكلة 
امسها مشكلة املرأة وحقوقها، أما غرابتها 
مبقاييس اإلنسانية فألن اإلنسانية  مدينة 
واملرأة،  الرجل  اجلنسني  لكال  بوجودها 
مبزنلة  يكونا  أن  الطبيعي  من  وبالتايل 

مشكلة  هي  املشكلة  تكون  وأن  واحدة، 
اإلنسان نفسه ال الرجل و ال املرأة 

فألن  اإلسالم  مبقاييس  غرابتها  أما 
القرآن  وهو   - األول  اإلسالمي  النص 
مساوية  مكانة  للمرأة  أعطى   - الكرمي 
للرجل يف تشكيل اإلنسانية وخروجها إىل 
َأيَُّها  }َيا  تعاىل:  قال  عندما  الوجود  عامل 
نَّْفٍس  ن  مِّ َخَلَقُكم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقوْا  اُس  النَّ
َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل 
ِبِه  َتَساءُلوَن  الَِّذي  اهللَّ  َواتَُّقوْا  َوِنَساء  َكِثريًا 
َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهللَّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا{ )النساء 
: 1(، ولكن بعد أن اختلط املاء النازل من 
اإلنساين  )الفهم   - األرض  بنبات  السماء 
ضفاف  على  النابتة  واالجتهادات  للنص، 
البواكري  تتشكل  بدأت   - القرآين(  الوحي 
اإلنساين  الفكر  يف  املرأة  ملشكلة  األوىل 
الفكر  إىل  تسربت  ولقد  واإلسالمي، 
من  موروثة  صورة  اإلسالمي  الفلسفي 
الفالسفة  بعض  اليوناين عرب عنها  الفكر 
التصورات بىن  املسلمني، وعلى مثل هذه 
وساء  املرأة  عن  تصورهم  املسلمني  بعض 
ختلف  كما  صورهتا،  فتخلفت  هبا،  الظن 
وال  األخرية.  املسلمني يف عصورهم  واقع 
الدوافع  عن  البحث  املقالة  هذه  يهمنا يف 
املرأة  حترير  إىل  الدعوة  وراء  الكامنة 
هذه  أصحاب  كان  إذا  ما  وال  وطبيعتها، 
الدعوة جنحوا يف دعواهم هذه أم ال، وإمنا 
نكتفي باإلشارة إىل أهنم رمبا فكوا للمرأة 
التصورات  هبا  كبلتها  اليت  قيودها  بعض 
بقيود  أثقلوها  ولكنهم  لسنوات،  اخلاطئة 

من نوع جديد.
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لقد كثرت دعوات حترير املرأة، كما كثر 
دعاهتا، وتعددت املنطلقات، فمنهم من حسب 
احلرية  إىل  الوصول  سلم  يف  درجة  أول  أن 
التحرير  يف  يقال  ورمبا  اجلسد،  حترير  هو 
مبحض  املرأة  متارسه  خيار  أنه  اجلسدي 
واالتصال  اإلعالم  وسائل  دور  ولكن  إرادهتا، 
اجلمعي يسقط مقولة االختيار الواعي.          

من  اإلسالمية  الضفة  إىل  انتقلنا  وإذا    
التحرير  بعض حماوالت  أن  فإننا جند  العامل 
يف  كما  واستعبادي،  خاطئ  بشكل  بدأت  قد 
هبلوي،  رضا  وإيران  أتاتورك  تركيا  منوذجي 
ناهيك عن املستوى الفكري وحماوالت قاسم 

أمني وزينب فواز. 
امرأة  أم  كان  رجاًل  اإلنسان  حترير  إن   
هو اهلدف األول، وإن مئة قيد وألف ثوب ال 
تكفي الستعباد حر، وعري وتفلت من القيود 
العبودية  كهوف  يف  تعيش  روحًا  حيرران  ال 
املظلمة، وتعاين من مراراهتا من دون أن تريد 

اخلروج والفكاك من األسر.

األسس النظرية للبحث يف حقوق  � 
املرأة 

- السيد علي املوسوي
إن مشكلة البحث عن حقوق املرأة ال تزال 
ال  وهي  والغرب،  الشرق  يف  قائمة  مشكلة 
ختتص بالشرق وحده، وال ميكننا احلديث عن 
وصول الغرب إىل صيغة هنائية تضمن حقوق 
عن  نتحدث  حىت  األقل،  على  الغربية  املرأة 
يف  وتطبيقها  غربية  ألفكار  استرياد  عملية 
الشرق، ال سيما املسلم منه. والبحث يف موضوع 
املتعلقة  األحكام  تفاصيل  يكون يف  قد  املرأة 
هبا، أي يف أن أي حكم هو الضامن حلقوقها 
والرافع للظلم عنها، بعبارة أخرى لنخرج من 
دائرة األحكام التفصيلية، ولنبحث يف املناهج 
األحكام، فال  تؤدي إىل والدة مثل هذه  اليت 
إشكالياته  بطرح  الباحث  يقوم  أن  يف  جدوى 
عن بعض املوضوعات واألحكام كقتل املرتد، 
ليثري إشكالية احلرية اإلنسانية يف وجه احلكم 
الشرعي القاضي بقتل املرتد، ويطرح ما لديه 
أو  اضطهاد،  من  حياته  يف  يعيشه  ما  نتيجة 
تأثر بالغرب وباحلرية املطلقة )املزعومة( اليت 
منحها إلنسانه، ويالحظ على هذه الطريقة:

من  دائمًا  لدينا  إذ  هلا،  هناية  ال  أهنا   -1
اإلشكاليات  من  الكثري  يولد  ما  املفردات 

األسئلة  وتثري  األذهان،  يف  تنشأ  اليت 
واالستفهامات. 

املنهج يعتمد بشكل عام على  2- أن هذا 
طرح املفردات بشكل جتزيئي. 

3- أن اعتماد هذا املنهج سوف يولد مشكلة 
مرحلة  ويف  اإلشكال،  إثارة  مرحلة  يف  تأيت 
مستقلة،  مفردة  إىل  ينظر  أنه  أي  اجلواب، 
ويطرح ما ميكن أن يثار عليها متناسيًا ترابطها 
باإلجابة  سيقوم  من  يف  وكذلك  غريها،  مع 
عنها، فقد يقوم بااللتزام بأمر ال يلتزم به يف 
حل مفردة أخرى، فيقع يف مشكلة التناقض 

الداخلي. 
بشكل  املشكلة  ال حيل  املنهج  هذا  أن   -4

جذري. 
لنظام حقوقي  واألفضل أن يطرح املتبين 
منهجه املستخدم يف توصله هلذا النظام ويأيت 
املنهج  هذا  على  مالحظاته  ليسجل  اآلخر 
الشهيد  فعل  كما  لديه،  ما  على  باالعتماد 
السيد حممد باقر الصدر يف كتابه )اقتصادنا(، 
)نظام  الشهيد مطهري يف كتابه  ما قدمه  أو 
حقوق املرأة يف اإلسالم(. إن ما نسعى إليه هو 
مالحظة املناهج العامة، أو الفرضيات املسبقة 

للبحث يف موضوع حقوق املرأة.

الفرضيات املسبقة: � 
الفرضية األوىل: النظام الطبيعي ودوره 

يف النظام احلقوقي اإلسالمي:
لعل فكرة بناء احلقوق على أساس النظام 
اإلسالمي،  الفكر  يف  جدًا  قدمية  الطبيعي 
النظام  بفكرة  يقول  الطباطبائي  فالسيد 
الطبيعي، وأن اإلسالم فرق بني الرجل واملرأة 
يف الوظائف والتكاليف العامة االجتماعية اليت 
التعقل  أعين  األمرين  بأحد  قوامها  يرتبط 

واإلحساس. 
كتابه  يف  مطهري  الشهيد  بىن  وكذلك 
الفوارق  يربز  تراه  إذ  املرأة(،  حقوق  )نظام 
يف  واملرأة  الرجل  بني  املوجودة  الطبيعية 
جوانب كثرية، فأصحاب هذا املنهج يعتمدون 

على مقدمتني:
1- التفاوت التكويين الطبيعي بني الرجل 

واملرأة أمر مسلم به، وال ميكن إنكاره.
يف  املنشأ  هو  التفاوت  هذا  إن   -2
اختالف احلقوق واألحكام املقررة يف النظام 

اإلسالمي.
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وهنا ترد بعض املالحظات:
به،  أمر مسلم  التكويين  التفاوت  إن  أواًل: 
ولكن هل من املقبول احلديث عن أن هذا النوع 
من التفاوت يوجب تفاوتًا يف القيم احلقوقية 

واألخالقية.
طبيعي  نظام  وجود  عن  احلديث  ثانيًا: 
ثابت أمر خاطئ. بعبارة أخرى: إن ما ينبغي 
بنظرة  وحقوقها  املرأة  أحكام  إىل  النظر  هو 
تارخيية، فهل يوجب االختالف يف األدوار إىل 

االختالف يف احلقوق والقيم؟
احلقوق  مقولة  ثبات  الثانية:  الفرضية 

وتغريها:
من الفرضيات املسبقة مقولة أن احلقوق 
ميكن  ال  ثابتة  اجلنسني  من  واحد  لكل 

تغيريها:
أن  ميكننا  ال  أواًل:  ذلك:  على  ويالحظ 
الدينية عن مقوالت احلقوق  نفصل احلقوق 
األخرى، ذلك أن مجيع األحكام املترتبة على 
احلقوق  على  تترتب  الدينية  غري  احلقوق 
احلقوق  مقولة  بني  فرق  هناك  نعم  الدينية. 
الدينية، فإذا كانت  الوضعية ومقولة احلقوق 
مقولة احلقوق مقولة متغرية فإن ذلك يتم يف 
احلقوق الوضعية، وليس يف احلقوق الدينية، 
الرتباط ذلك بقابلية الرؤية الكونية الوضعية 

للتبدل، وعدم قابلية الرؤية الدينية لذلك ..
إىل  الراجعة  والقوانني  األحكام  إن  ثانيًا: 
متغرية،  تكون  أن  البد  البشري  االجتماع 
متغري  هو عنصر  االجتماع  وذلك ألن عنصر 
معرفة  تغّير  هو  ذلك  يف  واملنشأ  ثابت،  غري 
اإلنسان باإلنسان وبالطبيعة وبالواقع اخلارجي، 
البد  فكان  املعرفة،  هبذه  مرتبط  واالجتماع 
تبعًا  متغرية  تكون  أن  من  والقوانني  لألحكام 

لذلك.
ثالثًا: إن فرضية كون هذا النظام احلقوقي 
ثابتًا وأبديًا يقود إىل التمسك به بوصفه وسيلة 
حتقق العدالة، وأنه النموذج الوحيد الذي ميكنه 
حتقيق العدالة املنشودة للبشرية، ولكن العدالة 

نفسها ليست أمرًا ثابتًا، بل هي متغرية.
الفرضية الثالثة: اجلمود على الظاهر أو 
استنباط ما وراء املعىن ومالحظة املقاصد:

على  األغلب  يف  املعتمد  النص  ميثل 
الظهور املستند الذي يعتمد عليه الفقهاء يف 
باملرأة،  املتعلق  احلقوقي  للنظام  استنباطهم 
وهذا الظهور نستطيع اعتباره املنشأ يف والدة 

يرى  من  مثة  ولكن  القائم،  احلقوقي  النظام 
أنه ال بد من اخلروج من اجلمود على الظاهر 
فكرة  ملعرفة  أو  اللفظ،  وراء  ما  الستنطاق 
املقاصد اليت كان يسعى الشارع إىل حتقيقها 

يف مسألة املرأة، وحنن هنا أمام فرضني:
الظاهر واإلفراط يف  األول: اجلمود على 

ذلك. 
الثاين: اخلروج عن الظاهر واعتبار القانون 
معينة،  مقاصد  إىل  للوصول  معربًا  اإلسالمي 
حبجة  القوانني  مجيع  تغيري  على  والعمل 
الوصول إىل غرض الشارع وقصده األساسي. 
أو  الزمان  ثقافة  دور  الرابعة:  الفرضية 

الزنعة الذكورية: 
 يعتمد الفقهاء على اعتبار النظم احلقوقية 
ومكان،  زمان  لكل  وصاحلة  دائمة  واألحكام 
وأهنا مل تكن خاضعة لتأثري ثقافة زمان عصر 
النص. واجتاه آخر يرى أن هذه األحكام كانت 
واقعة حتت تأثري ثقافة ذلك الزمان، ولذا ال بد 
من العمل على فهم األحكام فهمًا جيردها من 
تأثري ثقافة ذلك الزمان عليها. وهنا يالحظ أن 
هذا ميكن أن يتم بفرض عدم إمياننا بعصمة 
اخلامتية  عنصر  أن  وأيضًا  األديان،  مؤسسي 
يف اإلسالم مينع هذا الرأي، ألنه رسالة جاءت 
لتكون قانونًا وتشريعًا للناس إىل يوم القيامة. 

املرأة  قضايا  قراءة  يف  إشكاليات  � 
إسالميًا         

* املرأة يف هنج البالغة منوذجًا 
- جنف علي مريزائي

صياغة  يف  متنوعة  عناصر  غياب  إن 
التاريخ  وعي  عنصر  مثل  الدينية،  النظريات 
املحيطة  واخلصوصيات  اخلاصة،  وسياقاته 
االجتماعي  الفهم  جتاهل  أو  املرأة،  مبوضوع 
الشمويل للدين، وإمهال التوجه املقصدي إىل 
للتركيز  أسس  قد  ذلك  كل  والدين،  الشريعة 
حني  يف  الرجالية،  القواعد  على  االجتهادي 
تطرح الضرورة نفسها إلجياد خمرج للنصوص 
املتقطعة  والقراءات  التجزيئية،  الرؤى  من 

واملتشتتة أحيانًا. 

املرأة يف هنج البالغة:  � 
 إن القراءات املجتزأة أو االنتقائية ال ميكنها 
التعبري عن عمق وكنه الرؤية اإلسالمية جتاه 
املوضوع، وال متثل إدراك املوقف الشمويل له.
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البالغة إىل  الرضي يف هنج  السيد  ينسب 
اإلمام علي )ع( قوله: 

إىل  رأيهن  فإن  النساء  ومشاورة  <إياك   -
أفن، وعزمهن إىل وهن>، أي أن املرأة ال تتسم 
يف رأيها بالكمال واملتانة، واألفن هو النقص 

والضعف..
واألكثر  وإثارة  جداًل  األكثر  الرواية  ولعل 

صراحة ما تضمنته اخلطبة الثمانون: 
- <معاشر الناس إن النساء نواقص اإلميان 
فأما  العقول،  ونواقص  احلظوظ  ونواقص 
نقصان إمياهنن فقعودهن عن الصالة والصيام 
عقوهلن  نقصان  وأما  حيضهن،  أيام  يف 
فشهادة امرأتني كشهادة الرجل الواحد، وأما 
األنصاف  على  فمواريثهن  حظوظهن  نقصان 

من مواريث الرجال>. 
بعض  بل  الناس،  بعض  لدى  تركز  ولقد 
أحد  إىل  هبم  دفعت  املرأة  إىل  نظرة  العلماء 
إنسان  وأهنا  املرأة  بدونية  القول  إما  أمرين: 
اجلانب  يف  الرجل  دون  الثانية  الدرجة  من 
الرواية  هذه  بأن  االعتقاد  وإما  اجلوهري، 
ضعيفة وغري قابلة لالحتجاج العلمي واإلسناد 

املعريف. 
املرأة  إىل  والشمويل  الكلي  النظر  إن   -
كال  أن  على  يدل  العام  القرآين  املنظار  من 
عدم  وهي  مشكلة،  من  يعانيان  املفهومني 
هذه  استفهام  خالل  من  الداللة  فهم  حماولة 
األحاديث ضمن جمموعة متكاملة أخرى، كما 
بعيدًا  وحدها  الروايات  هذه  النقاش حول  أن 
وإيضاحًا  فهمًا  يتكامل  أن  ميكن  ما  كل  عن 
وإكمااًل وتقييدًا وختصيصًا، وما إىل ذلك من 
من  منقولة  مفردات  حتكم  أصولية  عالقات 
قريبة  ونتائج  انطباعًا  سيترك  الشرع  خطاب 
اإلسالمي  فاخلطاب  املاضيني،  الرأيني  من 
يتعلق  فيما  الكرمي  القرآن  يف  والشرعي 
باألوامر والنواهي، أو يتصل باجلانبني الواقعي 
واملوضوعي يتوجه صوب اإلنسان مطلقًا، وإن 
قدرًا  تتطلب  اإلنسان  قبل  من  له  االستجابة 
حمددًا من اإلنسانية ال ميلكه كل إنسان، وأما 
َل اهللُّ  َفضَّ الكرمي: }ِبَما  القرآن  يعرب عنه  ما 
َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم{

أقل  املرأة  يبلغ اعتبار  )النساء : 34(، فإنه ال 
إميانًا وعقاًل.

بأمور  عالقة  من  هلا  ملا  النصوص  وهذه 
ضوء  يف  فهمها  تتطلب  موضوعية  واقعية 

البيئة والظرف والسياق الزمين هلا.
فنقصان العقل يطرأ على املرأة كجنس من 
اإلنسان له خصوصياته العاطفية واإلحساسية، 
امرأة،  كوهنا  فقط  باملرأة  تتعلق  ال  واملسألة 
- يف  النساء  كل  وليس   - النساء  أكثر  ولكن 
يقعن   - احلاالت  كل  وليس   - احلاالت  أكثر 
واإلحساس  الشديدة  العاطفة  تأثري  حتت 
الرجال،  أكثر  من  أشد  وضغطهما  القوي، 
ألن بعض النساء قد ال يتأثرن هبذا املستوى، 
يتأثرون  قد  أخرى  جهة  من  الرجال  وبعض 
مبشهد عاطفي فيسقطون عنده، ويصبحون 
فاألمر  عقلي،  انطالق  أي  على  قادرين  غري 

مرتبط بشدة العاطفة واإلحساس. 
كل  ويف  دائم  بشكل  املرأة  اعتبار  إن 
احلاالت أقل كفاءة أو عقاًل يف صياغة القرار 
الصائب، أو حماولة تقسيم العقل إىل ما يعبد 
العقل  وإىل  اجلنان،  به  وتكسب  الرمحن  به 
املادي واالجتماعي، ومن مث اعتبار املرأة هي 
املادي  العقل  يف  الرجل  من  عقاًل  األضعف 
الروح  مع  يتالءم  وال  الواقع،  جيانب   - دومًا 
السائدة ملوقعية اإلنسان -  الرجل واملرأة - يف 

جممل عناصر الرؤية والنظرية الشرعيتني.

 - النسوية   مواجهة  يف  اإلسالم  � 
تقابل يف الرؤية واألهداف 

- حممد لفنهاوزن
ُتعّرف النسوية غالبًا بأهنا هنضة هتدف إىل 
حلقوق  بالكامل  مساوية  حقوقًا  املرأة  إعطاء 
الرجل، واألمر األكثر إثارة لالنتباه يف النسوية 
هو جتاوز هذه احلركة ما هو أكثر من التساوي 
بني اجلنسني أمام القانون، إذ هتدف إىل إزالة 
كل الفوارق بني اجلنسني على مستوى األدوار 
اجلنسي  التفاوت  على  املبنية  االجتماعية 

بينهما. 
من  الثاين  النصف  يف  النسوية  أدت  لقد 
القرن العشرين إىل تغيريات أساسية يف الفكر 
الغريب مل يكن لغريها من احلركات االجتماعية 
على اآلداب والعادات والتقاليد، ومل تنج اللغة 
النسوية،  سيطرة  من  األديب  التعبري  وطرائق 
وقد عملت النسوية على الترويج ملبادئها خارج 
املتاحة  القدرات  من  مستفيدة  الغريب  العامل 
املحلية  الثقافات  إضعاف  على  وعملت  هلا، 

للبلدان املستهدفة بدعايتها.
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الفلسفة النسوية : � 
أشهر  دوبوفوار  سيمون  إن  القول  ميكن   
وتدعي  اإلطالق،  على  النسوية  فالسفة 
بإرادته،  جنسه  خيتار  اإلنسان  أن  دوبوفوار 
حرية  قضية  على  تؤكد  الوجودية  أن  كما 
اختيار اإلنسان ملاهيته، وقد استفاد النسويون 
املتأخرون من أفكار ميشيل فوكو وجاك دريدا 
لتحليل كثري من املوضوعات املرتبطة باملرأة، 
وقد وضع النسويون نصب أعينهم هدفني من 

دراستهم لتاريخ الفلسفة: 
األول: السعي إىل كشف التوجه الذكوري، 
جان  إىل  وصواًل  وأرسطو،  أفالطون  من  بدءًا 
النقد  األوفر يف  السهم  لديكارت  وكان  رالز، 

يف هذا املجال. 
العمل  يف  املرأة  دور  تظهري  الثاين:   

الفلسفي. 
أما االجتاه النسوي يف فلسفة العلم واملعرفة 
فقد كان يهدف إىل إبطال دعوى حيادية العلم 
اجلنسوية يف  اخللفية  وإبراز  اجلنوسة،  جتاه 
كثري من مؤلفات العلماء وآثارهم. ويف فلسفة 
السياسي  بالبعد  النسويون  يهتم  األخالق 
النسويات  السحاقيات  طرحت  وقد  للمسألة. 
املرأة ال ميكن  أن  فلسفة األخالق على ضوء 
أن تؤسس لعالقة مع الرجل دون أن تقع حتت 

سلطته ويف قبضته.

النظرية السياسية للنسوية: � 
تلتقي  للنسوية  السياسية  النظرية  إن   
بعض  تبىن  ولقد  مبادئها،  يف  املاركسية  مع 
النسويني املوقف املاركسي من العائلة حبرفيته، 
ورأوا أن النظام العائلي هو األساس واملنطلق 

للنظام الرأمسايل، وليس نتيجة له.

اإلهليات النسوية: � 
وإهليات  النسوية  اإلهليات  فكرة  ترتبط 
التاريخ  مستوى  على  وثيقة  بروابط  التحرير 
باملاركسية،  متأثر  املفهومني  وكال  والتنظري، 
إىل  وينظران  ما،  لنقد  يتصديان  أهنما  رغم 
التحرير،  وسائل  من  وسيلة  بوصفه  الدين 
وتقسم اإلهليات النسوية إىل شعبتني: األوىل: 
بشكل  األديان  مقاربة  إىل  تسعى  معتدلة 
خمتلف، بغية إزالة عناصر ترجيح كفة الرجل 
ذلك  تتجاوز  متطرفة  والثانية:  املرأة،  على 

لتتوصل إىل رفض حمورية الرجل يف األديان، 
وتستبدل عبادة اإلله واإلميان به بعبادة اآلهله 

املؤنثة، بل وحىت بالسحر.
 وحبسب لوسي إيريفاري يبقى احترام اإلله 
قناعًا  اهلل  غافاًل عن كون  املرء  دام  ما  قائمًا 
يستر سيطرة الذكر على العائلة، ولذلك تعتقد 
بأن اإلله املؤنث وحده هو الذي ميكنه حترير 

املرأة وإسعادها مع سائر أفراد املجتمع.
الشعارات املتضادة بني اإلسالم والنسوية: 
يف الوقت الذي ترفض فيه النسوية مفهوم 
التكامل بني الرجل واملرأة فإن اإلسالم يؤكده 
يؤديه  الذي  االجتماعي  الدور  أساس  على 
سلطة  اإلسالمية  القوانني  فتعطي  الطرفان، 
للرجل يف إدارة العائلة، األمر الذي ال تقبل به 

النسوية بأي حال.
يعترف  اجلنس  من  موقفه  يف  واإلسالم 
الشخصية اإلنسانية، وال يرى  البعد من  هبذا 
بعض  يف  احلال  هو  كما  رذيلة،  الشهوة  يف 
النصوص الدينية املسيحية، ولكنه يضع عددًا 
من القيود على تلبية هذه الغريزة واالستجابة 

هلا.
إن من أهم األدوار اليت أعطيت للمرأة يف 
اإلسالم هو دور األمومة والزوجية، ومها ليسا 
الدورين الوحيدين اللذين تقوم هبما، نعم لقد 
املناصب،  بعض  تويل  من  املرأة  اإلسالم  منع 
مثل إمامتها للرجال يف الصالة، وهذا ما أثار 
النسويني، ألن مشروعهم هو حترير  حفيظة 

املرأة من دوري األمومة والزوجية.
من  لكثري  رافضًا  موقفًا  يقف  اإلسالم  إن 
القيم األخالقية اليت تروج هلا النسوية، سواء 
نسوية  أم  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  نسوية 
اإلسالمي  الفلسفي  والفكر  املرأة،  مركزية 
مجيع  إىل  وينظر  التوحيد،  ملفهوم  انعكاس 
جوانب الوجود بوصفها جتّل للتوحيد، والعقل 
عنه،  والدفاع  التوحيد  فهم  األساس  وظيفته 
يعمل  النسوي  الفلسفي  الفكر  أن  حني  يف 
على كشف مكامن االختالف، بداًل من وجوه 

االشتراك يف الوجود .
السياسية  الفلسفية  النظرية  يف  أما 
لإلسالم فإن اإلسالم ينظر إىل الظلم بوصفه 
معصية هلل وخروجًا عن إرادته، واحلاكم الذي 
مليوله  إرضاء  بالغصب  السلطة  على  يستويل 
بينما  األوىل،  بالدرجة  هو عاص هلل  وأهوائه 
السياسة  جمال  يف  النسوية  الفلسفة  تروج 
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لفكرة مفادها أن استسالم املرأة إلرادة الرجل 
هو املعصية األوىل، وبالتايل فإن التخلص من 
أشكال الظلم االجتماعي رهن بثورة املرأة على 

سلطة الرجل.
إىل  طويلة  مدة  منذ  النسوية  حتولت  لقد 
ضد  االستعمارية  احلرب  أدوات  من  أداة 
شعاراهتا  واستخدمت  األخرى،  الشعوب 
األبواب يف  وفتح  املحلية،  الثقافات  إلضعاف 
البعثات  ركزت  وقد  الوافدة،  الثقافات  وجه 
لتسويغ  املرأة  وضع  على  املسيحية  التبشريية 
أن  املؤسف  ومن  اإلسالمي،  العامل  عملها يف 
ذلك مت حتت محاية املستعمر ورعايته وروجت 
النسوية الغربية – أيضًا - لفكرة نبذ األحكام 
اإلسالمية اخلاصة باملرأة، وقد تلقفت دعوات 
النسوية يف أكثر اجتاهاهتا حدة جمموعة من 
اإلسالمية،  املجتمعات  يف  احلاكمة  الطبقة 
املدارس  يف  تعليمه  تلقى  ممن  وأكثرهم 

األوروبية. 
إن اجلنس املذكر كما اجلنس املؤنث سيف 
له خصوصياته  وكل من اجلنسني  ذو حدين، 
تلطيف  ميكن  وال  والسلبية،  اإلجيابية  وقيمه 
إجيابيات  إىل  بالنظر  إاّل  البطركي  التصور 
يتمكن  وال  املجتمع،  يف  النسائي  العنصر 
إذا حاولوا  إاّل  القيام هبذا األمر  املسلمون من 
للغرب  مقلدين  ال  مسلمني،  بوصفهم  ذلك 
النسوية  يف  ترى  ال  املسلمة  فاملرأة  فحسب، 
فحسب،  املرفهة  باملرأة  ترتبط  غربية  بدعة 
إيديولوجية  متثل  النسوية  هذه  أن  ترى  بل 
حولتها  مزعومة  حرية  سوى  للمرأة  تقدم  مل 
واملرأة  له،  جنسية  وأداة  رجل،  شبه  إىل 
واحترامًا  لعفتها  رمزًا  احلجاب  ترى  املسلمة 
معظم  يرى  بينما  إلنسانيتها،  اإلسالم  من 
النسوية يف احلجاب رمزًا لسيطرة  احلركات 
اإلسالمية،  املجتمعات  يف  املرأة  على  الرجل 
وقد التفت دعاة النسوية إىل أن املرأة املسلمة 
هي يف الغالب وفية لإلسالم ومتعلقة بأهداب 

تعاليمه.

احلركة النسوية اإلسالمية حقائق  � 
وحتديات 

- د. رضا متمسك
مصطلح   )Feminism( مصطلح  إن   
يف  املرأة  حقوق  عن  الدفاع  يعين  فرنسي 
النسوية  وصلت  وقد  املساواة،  حتقيق  طريق 

النهضة  رواد  عرب  اإلسالمية  املجتمعات  إىل 
األوائل، كقاسم أمني وزينب فواز وصواًل إىل 
املعاصرين من أمثال فاطمة املرنيسي ورفعت 
حسن وعزيزة اجلربي وفاطمة أمحد إبراهيم 

ونوال السعداوي. 
أما يف إيران فليس باألمر اجلديد أن تتم 
لآلراء  وفقًا  الدينية  النصوص  تأويل  عملية 
األنثوية، لكن تاريخ املعرفة النسوية اإلسالمية 
ورؤية  إيديولوجية  نظرية  إىل  تستند  اليت 
الدين ال يتجاوز  تعاليم  مشولية تعىن بتحليل 
العقدين األخريين، فبعد قيام الثورة اإلسالمية 
للثورة  املناهضني  اإليرانيني  من  مجاعة  جلأ 
إىل عدة دول، وقد توزعت والءاهتم بني ملكية 
ومعارضة لقيام حكم ديين، وقد انضمت إليهم 
واملاركسية،  اليسارية  التيارات  من  جمموعة 
اهتماماهتم مسألة  وقد وضع هؤالء يف صدر 
للثورة باألساليب السياسية، لكن مع  التصدي 
بالتحليالت  متأثرين   - أدركوا  الزمن  مرور 
باألساليب  الثورة  مواجهة  تعذر   - الغربية 
القصري،  املدى  على  األقل  على  السياسية، 
هو  غاياهتم  لتحقيق  األمثل  السبيل  أن  ورأوا 
متوسطة  ثقافية  استراتيجيات  إىل  اللجوء 
األمضى  السالح  أن  ومنها  املدى،  وبعيدة 
ملحاربة األصولية اإلسالمية يتمثل يف زعزعة 
العالقة  ألمنوذج  بديل  وتقدمي  األسرة،  كيان 
التيارات  وأبرز رموز هذه  الرجل واملرأة،  بني 
ورفعت  شفيعي،  وروحي  مغيثي،  هايدة 
دانش، ونرية توحيدي، وهالة افشار، وافسانة 

جنم أبادي..
ايران  يف  اإلسالمية  النسوية  أطلت  لقد 
برأسها يف خضم سجاالت فكرية بني تقليديني 
يتنكرون للثقافة واحلضارة جبميع مظاهرها، 
ويعارضون أي ظاهرة حداثية مطالبني بالعودة 
لإلنسان،  األوىل  الفطرية  احلياة  منط  إىل 
الشريعة  أحكام  إىل  حيتكمون  وآخرين 
احلضارة  يبخسوا  أن  دون  من  اإلسالمية 
أمهيتها وقيمتها، وحداثيني ال يدعون صراحة 
إىل فصل الدين عن املجتمع لكنهم يرون أنه 
محال قراءات إحداها قراءهتم اليت تنسجم مع 
بأن  يعتقدون  كما  احلداثة وحضارهتا،  ثقافة 
بعض املفاهيم كالعدالة واملساواة هي أهداف 
عامة للدين، وطريق حتقيقها مير عرب أحكام 
املفاهيم  هلذه  تفسريهم  حىت  لكن  الشريعة، 

مقتبس من ثقافة احلداثة الغربية.
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إن النسوية بوصفها حركة اجتماعية غربية 
جمتمعات  ظل  يف  إال  النور  لترى  كانت  ما 
الفرنسي،  اإلنسان  حقوق  بإعالن  آمنت 
أعقب  الذي  الغريب  املساواة  وظهور مصطلح 
نسويات  عن  احلديث  وإن  الفرنسية،  الثورة 
الذي  املشترك  فالقاسم  متعددة غري صحيح، 
حوله  تلتف  الذي  املساواة  مبدأ  هو  جيمعها 
اجتاهاهتا  مبختلف  فالنسوية  التيارات،  هذه 
البشري  الفكري  النتاج  تعتمد  وتياراهتا 
مرجعية يف حل قضايا املرأة، وتسلك املعرفة 
أن  واحلق  نفسه،  السبيل  اإلسالمية  النسوية 
مبدأ املساواة وفكرة فصل احلياة االجتماعية 
بكل  إيديولوجية  رؤية  )العلمانية(  الدين  عن 
من  وجودها  تستمد  معىن،  من  للكلمة  ما 
اإلسالمية  والنسوية  الغربية،  الثقافة  روح 
يف  دورًا  تؤدي  أن  ميكن  ظاهرة  الدين  ترى 
لكن  وخالقه،  العبد  بني  العالقة  أبعاد  ترسيم 
الدين  بسلطة  اإلميان  بالضرورة  يعين  ال  هذا 
فالحقة  اإلنسانية،  االجتماعية  القضايا  على 
ال متثل  بالنسوية   ألصقت  اليت  )اإلسالمية( 
التزامًا حقيقيًا ألصحاهبا، وال تعين اعتماد هذا 
واآلليات،  املبادئ  يف  مرجعية  اإلسالم  التيار 
بل إهنا تسعى لتحقيق أهدافها بانتهاج أسلوب 
احلركة  هذه  تقصدها  اليت  والعدالة  آخر، 
فهم  املساواة  أما  االصطالحية،  العدالة  هي 
يعلنون بوضوح أن التمايز البيولوجي بني املرأة 
والرجل جيب أن ال جير إىل امتيازات لصاحل 
هذا  وميتد  والتشريعات،  القوانني  يف  الرجل 
والدية  اإلرث  جماالت  إىل  التماثلي  املفهوم 
والقصاص وقوامة األسرة وما شابه، والنسوية 
اإلسالمية ليس هلا مشكلة مع املؤسسة األسرية 
واألمومة، بل مع تركيبة األسرة التقليدية، إذ 
تطالب بأسرة عصرية ترتكز على مبدأ تساوي 
واستبداهلا  الذكورية،  القوامة  وإلغاء  األدوار، 

بأسرة الدميقراطية بوصفها احلل األمثل.
واالستراتيجيات  األهداف  أما على صعيد 
اإلسالميني  فيهم  مبن  النسويني  فجميع 
يؤكدون على املساواة بوصفها هدفًا مركزيًا، 

وهذه املساواة تتوزع على عدة حلقات: 
بالثروات  التمتع  فرص  يف  املساواة   -1

واإلمكانات.
2- املساواة يف فرص املشاركة. 
3- املساواة يف الوعي والدراسة.

4- املساواة يف اإلدارة.

ومّلا كان النسويون اإلسالميون قد اعتادوا 
فإن  اآلخرين  بعيون  املجتمع  قضايا  قراءة 
حتفظاهتم هي انعكاس لتحفظات أولئك، وهم 
خلق  طريق  من  املساواة  حتقيق  إىل  يسعون 
صعيد  على  التماثل  مبدأ  فيه  يسود  جمتمع 
واملرأة  الرجل  حتكم  اليت  القانونية  العالقات 
األسرية  والعالقات  االجتماعي  واحلضور 
واالقتصادية، إضافة إىل إزالة قيود اجلنوسة، 
إليه،  ما تصبوا  املرأة من حتقيق كل  لتتمكن 
وإننا إذا أمعنا النظر يف اإلحصاءات املتوافرة 
مبدأ  حتقيق  يف  املرأة  جناح  مؤشرات  عن 
املساواة يف النواحي اآلنفة الذكر يف عشر من 
الدول األكثر تقدمًا يف العامل، وقمنا مبقارنتها 
خارج  اجلنسية  والعالقات  الطالق،  مبعدالت 
الوالدين،  ألحد  الفاقدة  واألسر  الزواج،  إطار 
املزنيل،  والعنف  املنفرد،  العيش  وظاهرة 
لتوصلنا إىل نتائج مذهلة والفتة، وكلها تؤكد 

اإلخفاق الذريع ملبدأ التماثل.
هي  واملرأة  للرجل  املختلفة  األدوار  إن 
وضعت  اليت  املختلفة  للخصوصيات  نتيجة 
فذكورية  اإلنساين،  الكمال  لبلوغ  للجنسني 
بعض املؤسسات االجتماعية ال تدل على نظرة 
لإلنسان  احلقيقية  القيمة  ألن  للمرأة،  دونية 
من  والتقرب  الكمال  إىل  سعيه  مدى  هي يف 
بني  ميايز  هنا  جوهريًا  فرق  وال  تعاىل،  اهلل 

الرجل واملرأة .

ظاهرة العصبوية النسوية  - رؤية  � 
نقدية 

- علي أكرب رشاد
إن الدفاع عن احلقوق املشروعة للمرأة ال 
يتطلب حتريف العلوم واألفكار، كما ال حيتاج 
إىل قلب احلقائق الطبيعية والوقائع اإلنسانية، 
بني  الواقعية  الطبيعية  الفوارق  تضخيم  وإن 
الرجل واملرأة على أسس اجتماعية قد يؤدي إىل 
دق إسفني الثنائية بينهما يف اجلانب الطبيعي 
والوظيفي العضوي، فاإلفراط والتفريط مها 
مدار  على  احلقيقة  عليها  ساحة حنرت  أكرب 
خاطئة  مقولة  دفع  ميكن  ال  وحيث  التاريخ، 
الفيمينسمية  الزنعة  فإن  خاطئة  مبقولة 
املتطرفة ذهبت إىل نعت املنظومة االجتماعية 
تصور  كما  األمومي،  النظام  بصفة  القدمية 
االستناد  دون  من  املاركسيون  الفيمنسميون 
إىل دليل عقلي أو علمي معترب، لقد أدى تلبس 
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املرأة بالطابع الرجويل يف العصر احلاضر إىل 
والغربة  االستالب  من  حالة  املرأة  تعيش  أن 
العاطفية  العالقات  حتولت  فقد  الذات،  عن 
الدافئة القائمة على أساس الطبيعة اإلنسانية، 
عالقات  إىل  والسكينة  باهلدوء  تفيض  واليت 
اعتبارية متيبسة ال روح فيها، حبيث هبطت 
العالقات احلميمية القائمة بني أعضاء األسرة 
بشركة جتارية  النفعية  العالقات  إىل مستوى 
أو حزب سياسي، وإن ما ختسره املرأة املفتونة 
بشعارات العصبوية النسوية هو تلك اجلوهرة 
فاألزمة  النفسية،  بالصحة  املتمثلة  النفيسة 
اإلنسان  حياة  شعاب  يف  الضاربة  األخالقية 
شعارات  تبعات  بني  من  هي  ووجوده  الغريب 
النسوية املتطرفة ونسقها السلوكي، وإذا كان 
حبق  الظلم  وجود  إىل  يشري  النسوية  ظهور 
املرأة فإن تطور هذه احلركة وانبثاق اجتاهاهتا 
اجلديدة حتول إىل دليل على عدم فاعلية هذا 
املسار، وعدم جناعة الوسائل اليت استخدمت 
يف الدفاع عن املرأة وتأمني حقوقها الضائعة.

املرأة واحلداثة من االضطهاد إىل  � 
االستالب

-  مصطفى الويل
إذا كان عصر النهضة يعد اخلطوة األوىل 
حنو ثورة العامل احلديث على خمتلف املستويات 
والصناعية  واالجتماعية  واالقتصادية  العلمية 
األوىل  للمعطيات  حاماًل  بعضهم  بنظر  فهو 
لتحرر املرأة، لكن املفارقة التارخيية الالفتة هي 
أن الثورة اإلصالحية الدينية يف أوروبا بزعامة 
دعت  إذ  املرأة،  على  وبااًل  جاءت  لوثر  مارتن 
وإعادهتا  املرأة  تقييد حرية  إىل  هذه احلركة 
إىل شؤون املزنل حتت وصاية الرجل، وعلى حد 
تعبري أحدهم إهنا حركة رجعية إىل جهة الدين 
املفكرين  العدد األعظم من  اليهودي، ويربط 
يف  سادت  اليت  املعتقدات  بني  االجتماعيني 
الغرب عن املرأة وأفكار الديانة اليهودية اليت 
فعقل  املسيحية،  الديانة  أيضًا  عليها  بنيت 
الرجل جزء من الذات اإلهلية، أما املرأة فهي 
فاليهودي  والشياطني،  احليوانات  ساللة  من 
رب  يا  <أمحدك  كل صباح يف صالته:  يقول 
املرأة  تصلي  بينما  إمرأة>،  ختلقين  مل  ألنك 
رب  يا  <أمحدك  وتقول:  صباح  كل  اليهودية 

ألنك خلقتين ويف مشيئتك وإرادتك>.
املطالب  تالقي  برز  الفرنسية  الثورة  إبان 

النسوية بني ذوات االمتيازات من نساء الطبقة 
الشعبية،  الشرائح  ونساء  وامليسورة  الوسطى 
حيدث  مل  والقانوين  احلقوقي  الوضع  أن  إال 
املساواة االجتماعية  النقلة اجلذرية حنو  تلك 
األسرة  يعد  نابليون  كان  فقد  واإلنسانية، 
مبثابة معسكر، وللرجل وحده احلق ليس بأن 
يأمر فقط وإمنا بأن يرفع صوته ويعلن إرادته، 
وما كان ليعترف باملرأة إال خادمة أو آلة ليس 
العدالة،  من  نصيب  لشخصيتها  وال  وزن  هلا 
وإذا كان الفكر اإلصالحي الذي بدأ بالظهور 
حقوق  بني  ربط  قد  عشر  الثامن  القرن  يف 
املرأة وتطور املجتمع فقد ربط أجنلز بني أول 
التناحر  التاريخ مع تطور  تناحر طبقي عرفه 
بني الرجل واملرأة يف الزواج األحادي، ولطاملا 
تعرض ماركس وأجنلز إىل االهتام بالعمل على 

مشاعية النساء. 
احلداثة يف  العشرين شهدت  القرن   ويف 
الغرب تطورًا يف منظومة األفكار واملؤسسات 
على  احلداثة  فعملت  املرأة،  بقضايا  املتعلقة 
إدخال الرأمسالية واستيعاهبا مع شكل استثمارها 
اخلاص، ولذلك ُصّيرت املرأة موضوعًا لتطور 
املجتمع الرأمسايل، وعلى الصعيد االشتراكي 
ُغّلفت  جديدة  مظامل  من  ناهلا  ما  املرأة  نال 
مسي  ملا  االقتصادية  بالضرورات  أيديولوجيًا 
بسلطة دكتاتورية الربوليتاريا أو لشعار انتصار 

االشتراكية.
أما يف الوسط العريب فقد نقل املثقفون 
يف  تعليمهم  حّصلوا  الذين  األوائل  العرب 
إىل  والتحديث  اإلصالح  مفاهيم  الغرب 
قاسم  مثل  من  املرأة  قضية  ومنها  بالدهم، 
الطهطاوي،  ورفاعة  البستاين  وبطرس  أمني 
ال  أنه  بالدنا  يف  بعالقته  الغرب  أثبت  ولقد 
يريد لنا احلداثة والتطور، فمشاكلنا وحاجاتنا 
يتجزأ  ال  جزء  هي  تواجهنا  اليت  والتحديات 
غري  صراع  والدخول يف  الغرب،  مواجهة  من 
يؤدي  العموم  على  فالغرب  معه،  متكافئ 
وإن  جمتمعاتنا،  لتطور  ومعرقاًل  معوقًا  دورًا 
لتحرير  الغريب  احلداثي  األمنوذج  يقدمه  ما 
ليكون  يصلح  ال  ومشوهًا  قاصرًا  يبقى  املرأة 
مثاًل يقتدى، وال نقصد – هنا - االنتقاص من 
اقتصاديًا  الغرب  حققها  اليت  التغريات  قيمة 
جمتمعاته،  يف  للنساء  وحقوقيًا  واجتماعيًا 
وإمنا نشري إىل حقيقة االستالب الذي يعصف 
احلديث  الغرب  كإنسان يف حضارة  باإلنسان 
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وما بعد احلديث.
يقدمه  الذي  للمرأة  التحرر  أمنوذج  إن 
الغرب اليوم خيتزل يف قضية اجلنس وحرية 
تقودها  اليت  التسليع  عملية  سياق  يف  املرأة 
املوظف  النسق  هذا  الكربى،  الشركات  عوملة 
مردودًا  يعطي  االستغالل  سريورة  ملصلحة 
خطريًا على املرأة يف بالدنا، فهو يدفعها إىل 
السقوط يف براثن التشوه القيمي األخالقي، 
بيع  على  وحيملها  باالستهالك،  ويغريها 

جسدها للدعاية التجارية. 
لتشعر املرأة اجلديدة أهنا مكبلة يف الزواج 
شرعيًا؟  الزواج  هذا  يكون  ال  عندما  حىت 
فعقلية الرجل القدمي اليت ال تزال حية ختلق 
قيودًا نفسية ال تقل صالبة وقسوة عن األغالل 
االصالحية  املفكرة  تعبري  حسب  اخلارجية، 
ألكسندرا كولنتاي عندما خّلصت مهوم املرأة 

اجلديدة على الصعيد اجلنسي.
لقد دفعت احلداثة النساء إىل االسترجال، 
عن  ابتعدن  كالرجال  يكّن  أن  أردن  وكلما 
أنوثتهن عاجزات عن تصور أن األنوثة واملرأة 
خائبون  رجال  فهّن  ميزتني،  تكونا  أن  ميكن 
أن يصرن  يتعرضن إىل خطر  ونساء فاشالت 
الشعور  متاهات  يف  هدف  دون  ومن  يائسات 

بالدونية.

حقوق املرأة يف اإلسالم باملقارنة  � 
أشكال  كل  إلغاء  اتفاقية  مضمون  مع 

التمييز جتاه املرأة  
-  حممد طي

األديان  قيام  أساس  يف  احلرية  كانت 
ليتمكن  إاّل  األديان  هذه  قامت  فما  السماوية 
ألغت  وقد  وممارستها،  امتالكها  من  الناس 
األديان سلطة أي كان على أي كان من الناحية 
املبدئية إال من كلفهم اهلل بذلك، فاألصل هو 
تلتزم  مل  البشرية  املجتمعات  أن  إاّل  احلرية، 
هبذه املبادئ، فراح القوي يفرض سلطته على 
وحياته  حريته  إلرادته يف  ليخضعه  الضعيف 

وماله.
مواقف  يتخذون  املسلمون  واملفكرون 
واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  مبدأ  من  متباينة 
املبدأ،  هذا  يقيد  منهم  فريق  زال  ما  حيث 
فيما يذهب آخرون إىل تأكيده بكل قوة، وإن 
عدد  يف  املساواة  على  متفقون  اجلميع  كان 
من األمور، ال سيما منها القيم اليت يبشر هبا 

الناس  إىل  هبا  يتوجه  اليت  والتكاليف  الدين، 
يف املجال األخالقي والعبادي، غري أن اخلالف 
يربز عندما يتوفر البعد العائلي يف العالقة بني 
الرجل واملرأة، ويذهب فقهاء الثورة اإلسالمية 
يف إيران إىل أن املرأة والرجل يف نظر اإلسالم 
بنفس  ويتمتعان  اإلنسانية،  كامال  إنسانان 

الدرجة من احلقوق.
امللحوظة  والالمساواة  التسلط  مظاهر  أما 
فيعزوها  اإلسالمية  املجتمعات  خمتلف  يف 
بعض املفكرين املسلمني إىل األعراف السائدة 
ما  وهذا  ونصوصه،  اإلسالم  روح  عن  بعيدًا 
تلتقي به املادة اخلامسة من االتفاقية الدولية 
كانت  وإن  اإلسالم  أحكام  مع  إليها  املشار 
املساواة اليت يراها املفكرون املسلمون ال تعين 

املماثلة، بل تعين التوازن والتقابل.
يف  االختالف  مواضيع  تصنيف  وميكننا 
فئات  أربع  يف  واملرأة  الرجل  بني  احلقوق 

أساسية:
1- فئة النشاطات االجتماعية والسياسية: 
احلقوق  على  اإلسالم  علماء  يتفق  إذ   
إاّل  الرجل،  مع  بالتساوي  للمرأة  االقتصادية 
ومغادرة  العمل  موضوع  يف  خيتلفون  أهنم 
بالنشاطات  وللقيام  للعمل،  الزوجي  املزنل 
سيد  مثل  منعها،  فريق  فريى  االجتماعية، 
آخر  وفريق  زهرة،  أبو  والشيخ حممد  قطب، 
اإلخالل  عدم  شريطة  كالرجل،  حريتها  يرى 
احلجاب  تستعمل  وأن  البيتية،  بواجباهتا 
الشريعة  أستاذ  عقلة،  حممد  الدكتور  مثل 
السياسي  النشاط  أما  األردنية،  اجلامعة  يف 
فالذين يرون حقها يف العمل يرون حقها يف 
العمل السياسي، ولكن خيتلفون على حدوده،  
فريى ابن حزم الظاهري أنه من اجلائز أن تلي 
احلكم امرأة، ولعل هذا املوقف يتقبل ما ورد 

باملادتني السابعة والثامنة من االتفاقية.
2-  فئة الزواج والتزويج:

حق  حول  الفقهاء  بني  اخلالف  يثور  إذ   
املرأة يف عقد الزواج أهي اليت تقرره لنفسها 
أم يقرره هلا وليها وهلم تفصيل، كزواج الصغري 
البالغ  من  البالغة  وزواج  وتزوجيهما  والصغرية 
الزواج،  على  الوالية  وموضوع  وتفصيالته، 
حيث نرى بعض الفقهاء يثبت حقوقًا متقاربة 
للرجل واملرأة على صعيد عقد الزواج، وهو ما 
يقارب مضمون االتفاقية إال أن املشكلة تبقى 

يف حال اختالف الدين.
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املرياث  أي  والصدقية،  النصيب  فئة   -3
والدية والشهادة:

بقيمة  له  عالقه  ال  والدية  املرياث  فإن   
مبجمل  متعلق  األمر  ولكن  واملرأة،  الرجل 
فألن  الشهادة  أما  واإلعالة،  القوامة  فلسفة 
الرجل  عند  منها  أقوى  املرأة  لدى  العاطفة 
مما يؤدي إىل عدم التثبت يف بعض األمور، 
وهذا األمر ال يثبت نقصًا، ألنه لو كان كذلك 
فإن النقص ال يزول جبمع النقصني، أي ضم 

شهادة امرأة إىل أخرى.
4- العالقات الزوجية: 

تتلخص  الرجل  واجبات  أن  الفقهاء  يرى   
بأمرين: مادي، أي اإلنفاق على زوجته وأسرته 
دون أن تكلف املرأة بذلك، ومعنوي: يتلخص 
أي  فردية  إما  واحلماية  والرعاية،  باحلماية 
اعتداء  أي  من  وعائلته  زوجته  الرجل  حيمي 
مادي أو معنوي، أو محاية مجاعية تتمثل بواجب 
الرجال يف اجلهاد واحلفاظ على البالد، وهو 
أمر مل تكلف به النساء إاّل تطوعًا، أو يف حال 
الرعاية فتتمثل  أما  الرجال عليه.  عدم قدرة 
حتتاجه،  ما  وسائر  واجباهتا  املرأة  تعليم  يف 
باملعروف،  ومعاملتها  أخطائها،  عن  والصفح 
وإذا كانت القوامة ترتب على الرجل واجبات 
فإهنا ترتب له حقوقًا أيضًا، كحق االستمتاع، 
حال  يف  والتأديب  والطاعة،  املساكنة،  وحق 
النشوز، والطالق، والرد، ولقد أعطى اإلسالم 
أعطاه  ما  تساوي  تكاد  للمرأة  أساسية  حقوقًا 
للرجل  األخرية  الكلمة  جعل  ولكن  للرجل، 
احلكمية  واليته  طريق  من  األسرة  شؤون  يف 
على األوالد، والدرجة اليت يتمتع هبا، وكذلك 
القيومية مقابل اإلنفاق، أما فيما خيص وسائل 
متتع املرأة هبذه احلقوق واليت تقف العادات 
والتقاليد حوائل دوهنا فإن اإلسالم ال ميكن إاّل 

أن يكون من أجنع الوسائل بالنسبة إليها.

مجيع  على  القضاء  اتفاقية  � 
أشكال التمييز ضد املرأة  -  دراسة فقهية 

قانونية 
- فريبا عالسوند

تتضمنها  اليت  العوامل  مجلة  إىل  يضاف 
التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقية 
ضد املرأة على صعيد الفرد واألسرة واملجتمع 
مهم  عامل  اقتصاديًا(   - ثقافيًا   - )سياسيًا 
إليها،  اإلسالمية  البلدان  انضمام  دون  حيول 

الشريعة  ألحكام  الصرحية  خمالفتها  وهو 
اإلسالمية.

بنيوية،  طروحات  االتفاقية  احتوت  أواًل: 
تناقض  هناك  أن  أي  والتماثل،  املساواة  مثل 
مع  التعاطي  علينا  حيتم  مفهومي  فكري 

االتفاقية ضمن رؤية نقدية ما فوق فقهية.
الفقهي  بالنظام  اإلحاطة  إن  ثانيًا: 
اإلسالمي يستدعي أواًل اإلملام بالنظام العقدي 
واألخالقي، وأهم من ذلك كله مراجعة شاملة 
للنصوص الدينية، ويف مقدمها القرآن الكرمي، 
حيث إن مجيع املذاهب اإلسالمية تتفق على 
أن القرآن الكرمي مل يتطرق إىل مجيع القضايا 
املتعلقة باإلنسان يف جمايل الفقه واألخالق.

بني  االختالف  لنقاط  دراسة  � 
الفقه اإلسالمي واالتفاقية:

- املرأة واحلياة الفردية:
أ- البلوغ: 

وهو إهناء الفرد ملرحلة الطفولة والدخول 
يف مرحلة الشباب، وهي حالة تكوينية جيتازها 

اإلنسان بصورة طبيعية.
 ونقطة اخلالف هنا هي سن الرشد، حيث 
لكل مذهب رأيه اخلاص، والقول بتمايز سن 
البلوغ للصبيان والبنات يتعارض جزئيًا مع ما 
املذكورة  االتفاقية  من  املوارد  بعض  يف  ورد 

وجذريًا مع املادة األوىل.
ب- التربج:

قاطبة  اإلسالمية  املذاهب  حترم  حيث   
جلذب  اجلنسية  املفاتن  واستغالل  التربج 
ترى  االتفاقية ال  أن  للدهشة  واملثري  االنتباه. 
ضريًا يف أصل البغاء الذي ميثل أحط مظاهر 
التربج، بل اكتفت املادة السادسة حبث الدول 
املناسبة  التدابري  مجيع  اختاذ  على  األطراف 
أشكال  ملكافحة  منها  التشريعي  ذلك  يف  مبا 

االجتار باملرأة، واستغالل بغاء املرأة.
- املرأة واحلياة العائلية:

تعاجل االتفاقية يف مادهتا السادسة عشرة 
األطراف  الدول  تطالب  حيث  الزواج،  قضايا 
بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على 
املتعلقة  األمور  كافة  يف  املرأة  ضد  التمييز 
بالزواج والعالقات العائلية، على أساس املساواة 

بني الرجل و املرأة. 
الزواج  املساواة يف  أقر اإلسالم حق  ولقد 
بني اجلنسني إميانًا منه بضرورة التشجيع على 
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الزواج، وعد موافقة طريف العقد ركيزتني يف 
مشروعية العقد، ولكن مثة قضايا يف موضوع 
لكنها  اإلسالمية  املذاهب  عليها  الزواج جتمع 
مثل  االتفاقية  من   )16( املادة  مع  تتعارض 
الشريعة  تبيحه  الذي  الزوجات  تعدد  موضوع 
اإلسالمية للرجل بشروط معينة، بينما متنعه 
االتفاقية، وموضوع الطالق الذي له تفصيالت 
العدة  موضوع  وكذلك  اإلسالمي،  الفقه  يف 
عن  الرجوع  وموضوع  بالطالق،  املتصل 
الطالق، وموضوع اإلرث. وهذه كلها مواضيع 
تتعارض مع املادة األوىل والسادسة عشرة من 

االتفاقية.
- املرأة واحلياة املجتمعية:

ينظر اإلسالم إىل احلجاب على أنه اجلواز 
الذي مينحه للمرأة لتسجيل حضور اجتماعي 
وصيانة  املجتمع  كفة  وإن  ومنضبط،  مقنن 
األسرة مرتبطني بتقنني العالقة بني اجلنسني، 
وإذا كان احلجاب موضع إمجاع مجيع املذاهب 
الذي  املساواة  ومبدأ  يتعارض  فإنه  اإلسالمية 

تطرحه االتفاقية.
- حق العمل:

مجيع  على  القضاء  اتفاقية  من  يستشف 
أشكال التمييز ضد املرأة ووثيقة بكني أن حق 
السبيل  بل  األهم،  القضية  هو  للمرأة  العمل 
تبعيتها  املرأة واحلد من  الوحيد ملحاربة فقر 
للرجل واألسرة، واملذاهب اإلسالمية ترى عمل 
املرأة خارج املزنل مباحًا إذا اقترن بإذن الزوج، 
الدين  حقيقة  سطوع  ولعل  جائز،  فغري  وإاّل 
وحكمة تعاليمه يف التمييز بني الرجل واملرأة 
االجتماعية  الربامج  على مجيع  نتمىن  جيعلنا 
من  حتذف  أن  األسرة  اقتصاد  تعاجل  اليت 
بقية  هلا  وتعيد  املرأة  عمل  موضوع  قاموسها 
حقوقها، وتشجع الرجل يف املقابل على حتمل 

مسؤولياته يف اإلنفاق على أسرته.

القوانني  ميزان  يف  االتفاقية  � 
اإليرانية:

املادة األوىل: وهي تتضمن تعريفًا ملصطلح 
التمييز، فترفض التمييز يف القوانني لصاحل 
يرفض  اإلسالم  أن  حني  يف  اجلنسني،  أحد 

االتفاقية،  يف  ورد  الذي  التمايز  مفهوم 
ويرفض كذلك املساحة القانونية الضيقة يف 

تعريف التمايز.
املادة الثانية: تؤكد على مبدأ املساواة، أي 

)التماثل بني الرجل واملرأة(.
العقوبات  قانون  من   )49( املادة  وإن   
املادة  من  )ز(  البند  مع  تتعارض  اإلسالمي 
تعارض  حاالت  إىل  إضافة  لالتفاقية  الثانية 

أخرى.
املادة الثالثة: تؤكد على املساواة التامة أي 
ما  وإفرازاهتا،  وهو  وتأثرياهتا  إلغاء اجلنوسة 
العمل  قوانني  مع  ومنطوقًا  مفهومًا  يتعارض 

اإليرانية.
بندها  يف  تتعارض  حيث  السابعة:  املادة 
من  الثاين  الفصل  من   )109( املادة  مع  الثاين 

الدستور الذي حيدد شروط القائد وصفاته.
اجلنسية  مبوضوع  وتعىن  التاسعة:  املادة 
  976 من  املواد  مع  تتعارض  حيث  واملواطنة، 
إىل 991 من الكتاب الثاين من القانون املدين 

اإليراين.
مسألة  إىل  تنظر  اليت  العاشرة:  املادة 
حيث  استراتيجيًا،  هدفًا  بوصفها  االختالط 
القوانني  مع  خالفية  كنقطة  )ج(  البند  يربز 

املحلية.
تتناول  واليت  عشرة:  احلادية  املادة 
وااللتزامات  املرأة،  عمل  موضوع  بالتفصيل 
املتعلقة بذلك، حيث نلمس خطابًا متاثليًا ال 
يتفق وروح القوانني املحلية، حيث اعترب البند 
)ج( من القسم الثاين للمادة العمل هو األصل 
واألسرة هي الفرع، بينما القوانني اإلسالمية 

تؤكد على حفظ األسرة وصيانة كياهنا.
املادة الرابعة عشرة: حيث تلزم الدول مبنح 
الرجل يف  قانونية مماثلة ألهلية  أهلية  املرأة 
الشؤون املدنية والنظام القضائي، مما جيعلها 

مضادة للمادة الرابعة من الدستور اإليراين.
بإسهاب  وتتحدث  عشرة:  السادسة  املادة 
والعالقات  بالزواج  املتعلقة  القضايا  عن 
سياق  ملعظمها يف  التعرض  مت  وقد  العائلية، 
البحث، ومت تبيني الرأي حول ذلك فال حاجة 

للتكرار.
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بين فقه اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه
للدكتور وجيه كوثراين 

يف الكتاب  سابق  أستاذ  وهو  كوثراين  وجيه  للكاتب 
عديدة  مؤّلفات  له  صدرت  اللبنانية،  اجلامعة 

متام زمام
سوريا

االجتماعية  االجتاهات  أمهها:  من 
والسياسية يف جبل لبنان واملشرق العريب 
والسكان  االقتصاد  الشام:  وبالد  1976م، 
العشرين  مطلع  يف  الفرنسية  والسياسة 
1980م، الفقيه والسلطان 1989م، هوّيات 

فائضة... مواطنة منقوصة 2004م.
وكتاب )بني فقه اإلصالح الشيعي ووالية 
حماضرات  جمموعة  عن  عبارة  الفقيه( 
وأحباث للكاتب مجعت يف جمّلد من 186 
دار  عن  الوسط، صدر  القطع  من  صفحة 
يف  األوىل  نسخته  وطبعت  للنشر،  النهار 

كانون الثاين من العام 2007م. 
العربية  الدول  أكثر  من  لبنان  يعّد 
ساعدت  وقد  ومذهبية،  طائفية  تعدديًة 
هذه التعددية الطائفية على إغناء ثقافته، 

وتقّدمه احلضاري والفكري.
ولألسف   – كانت  املقابل  يف  ولكنها 
على  والويالت  احلروب  جّر  السبب يف   -
القتل  صنوف  عانوا  الذين  اللبنانيني 
الطائفي  الفرز  وعملّيات  والتهجري، 
حىت  باقية  آثاره  زالت  ال  الذي  واملذهيب 

اليوم.
والفقري  مبساحته،  الصغري  ولبنان 
مادّيًا  والضعيف  الطبيعية،  مبوارده 
وعسكريًا، جعلت منه اجلغرافيا - بسبب 
حمطًا   - املحتّلة  فلسطني  لدولة  متامخته 
حيث  الغاصب،  الصهيوين  الكيان  ألطماع 
قام هذا الكيان املحتل باجتياحه يف العام 
1982م، وذلك يف أعقاب احلرب األهلية 

اليت اندلعت يف العام 1975م.
املساعدة  طلب  إىل  بلبنان  دفع  ما 
إليه  دخلت  واليت  سورية،  من  العسكرية 

العملّية  عليه  ساعد  دويل  غطاء  حتت 
اإلسالمية  املقاومة  نّفذهتا  اليت  النوعّية 
واليت  بريوت،  األمريكي يف  املاريزن  مبقر 
القّوات األمريكية من  نتيجتها خروج  كان 
لبنان،  عن  الدفاع  مهمة  وإيكال  لبنان، 
ووقف احلرب األهلية فيه للقّوات السورّية، 

كخيار ال بديل عنه.
لبنان  الوجود السوري يف  وخالل فترة 
مّت دحر االحتالل الصهيوين إىل اجلنوب، 
يف  تشّكلت  اليت  امليليشيات  مالحقة  مث 
فترة احلرب األهلية، وقامت بعمليات قتل 
اللبنانيني،  صفوف  يف  طائفية  وتصفية 
إضافة إىل عالقة بعضها بإسرائيل، كجيش 

لبنان اجلنويب والقّوات اللبنانية.
يف عام 1989م مت عقد مؤمتر مصاحلة 
لبنانية يف الطائف حتت شعار )ال غالب وال 
مغلوب( برعاية سعودية سورية، وبإشراف 
املؤمتر  هذا  يف  ومت  دولّية،  ومباركة 
االتفاق على وقف األعمال احلربية، وحل 
امليليشيات، وإلغاء الطائفية السياسية، كما 
أرضه  بتحرير  لبنان  حق  على  التأكيد  مت 
اخليار  فيها  مبا  املمكنة،  الوسائل  بكل 

العسكري.
الداخلية  لبنان  أوضاع  استقّرت  وهكذا 
خالهلا  استطاع  عامًا  عشر  مخسة  قرابة 
وبفضل مقاومته أن حيّرر جزءًا كبريًا من 
أرضه، ومل يبق يف يد االحتالل سوى مزارع 
شبعا وتالل كفرشوبا وقرية الغجر جبزئها 

اللبناين، وقد مّت ذلك يف العام 2000م.
دومًا  والساعية  إسرائيل  فإن  وبالطبع 
لفرض تفّوقها العسكري واالستراتيجي يف 
أمريكا وحلفاء  املنطقة سعت ومن وراءها 
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لالنتقام  العرب  حلفاؤها  فيهم  مبن  أمريكا 
من املقاومة، وذلك عن طريق ضرهبا داخليًا، 
فوقعت سلسلة من االغتياالت يف لبنان، كان 
أّوهلا وأخطرها اغتيال الرئيس احلريري الذي 
كان له وقع الزلزال على لبنان واملنطقة، لتبدأ 
الطائفية  االصطفافات  من  جديدة  مرحلة 
احلرب  فترة  الذاكرة  إىل  أعادت  واملذهبية 

األهلية.
وبدأت  جديد،  من  لبنان  انقسم  وهكذا 
الفوضى تنتشر، واألحداث األمنية تتزايد هنا 
وهناك، وعاد الشحن الطائفي ليفرض نفسه 

طبقًا يوميًا مهمًا على موائد السياسيني.
وبلغت هذه األحداث ذروهتا وكادت تتفجّر 
لعام  أّيار  من  اخلامس  يف  أهلية  حرب  عن 
يومني  بعد  ودّقته  الرد  سرعة  لوال  2008م 
الفتنة  عني  لتفقأ  أّيار،  من  السابع  يف  أي 
اليت كادت تودي بلبنان خدمًة ملصاحل ضّيقة 
خلفية  على  ذلك  وكان  وصهيونية،  أمريكية 

نصر متّوز للعام 2006م.
كل هذا االنقسام أّدى باللبنانيني ألن يكونوا 
فريقني متناحرين يف كّل شيء، مها: 14 آذار، 
و 8 آذار، وبدأ هذا التناحر يفرض نفسه على 
وانقسم  البالد،  فانقسمت  اللبنانية،  الساحة 
مقسومًا،  بات  فاالقتصاد  شيء،  كّل  معها 
وكّل شيء حىت  واإلعالم  واملواقف  واألعمال 

الرياضة والفن.

والدولة  لبنان  األول:  القسم  � 
وحزب اهلل

بداية الّبد من حتقيق نوٍع من املوافقة بني 
املواطن  وهي  الثالث:  املفردات  هذه  معاين 
أو  اللغة  ناحية  من  إن  والدولة،  واجلماعة 
أّنها  على  بناًء  وذلك  التاريخ،  أو  االصطالح 
إىل  تعود  مصطلحات  من  األصل  يف  اشتّقت 

الالتينية أو اليونانية.
البحث،  يستدعي  معريف  إشكال  هناك 
فمثاًل املواطنة اليت هلا يف األصل معىن لغوي 
ورد على لسان العرب، جذره اللغوي هو الوطن 
املكان،  والسكن يف  النشأة  املواطن مبعىن  أو 
للكلمة  كترمجة  اصطالحًا  اعتمد  أّنه  إاّل 
الدولة  املرتبط مبفهوم   )citoyen( اليونانية 
احلديثة، ذلك أّنه يف اإلرث اليوناين <األثيين> 
الفرد  ذلك  أي  الدولة(،  )عضو  مبعىن  يكون 
خاضع  مدين  جتّمع  إىل  أو  دولة  إىل  املنتمي 

لنظم وقوانني تضمن له حقوقه وتفرض عليه 
واجباته ضمن إطار املجتمع املدين.

أو   )citizenship( املصطلح  أن  كما 
الدولة احلديثة  اكتسب من جتربة  املواطنية، 
يف الغرب وتطّورها - بدءًا من الثورة الفرنسية 
األمم  مث  األمم  عصبة  ميثاق  إىل  وصواًل 
- دالالت  الثانية  العاملّية  احلرب  بعد  املّتحدة 
املفهوم العاملي املرتبط بالدميقراطية وحقوق 

اإلنسان.
إضافة إىل أن مفهوم املواطنة يتطّور ويأخذ 
معناه احلقيقي كّلما كانت الدول أكثر انفتاحًا 
والعيش  واملدنية  السياسية  احلّريات  على 
املشترك، بعيدًا عن االنغالق واجلمود وكبت 

احلرّيات.
الالتيين  أصله  عرب  املصطلح  هذا  وإيراد 
كان هبدف التأكيد على املفارقة، ال من ناحية 
فحسب،  احلرفية  والترمجة  اللغوي  اإلشكال 
بل من ناحية اإلشكال الثقايف أيضًا، فلو نظرنا 
أو  اإلنكليزية  إىل  الكلمة  هذه  اشتقاقات  إىل 
الفرنسية لوجدنا نسقًا منسجمًا إن من ناحية 
اللغة، أو من ناحية الثقافة السياسية املتشّكلة 
مفهوم  حول  واملتمحورة  تارخييًا،  واملتطّورة 

الدولة بأبعاده السياسية واالجتماعية.
التناسق  هذا  فإن  العربية  اللغة  يف  أّما 
واالنسجام مفقود على الصعيدين معًا )اللغة، 
التراث  اللغوي جند  املستوى  والثقافة(، فعلى 
يعطي  القرآنية  بالنصوص  املشبع  العريب 
مفهوم األمة معنًا آخر غري املعىن املعتمد يف 
املفهوم  يف  فاألمة  احلديثة،  الغربية  الثقافة 
الكربى  الدينية  اجلماعة  على  تدل  اإلسالمي 
الدعوة(،  )أمة  اإلسالم  على  عامليًا  املفتوحة 
تارخيي  بكيان  املعىن غري مرتبطة  وهي هبذا 
متكّون جدليًا بني أرض وشعب وهيئة سياسية 
)دولة(. ولكن مع ظهور خنب عربية يف بداية 
القرن التاسع عشر إّبان االنفتاح العريب على 
الغرب شهدت الثقافة العربية اقتباسًا ملفهوم 
الغريب  املصطلح  مع  متامًا  منسجمًا  املواطنة 
)citoyen(، وجند هذا االقتباس عند مفكرين 
الطهطاوي  رافع  رفاعة  مها:  إصالحيني 

وبطرس البستاين.
)املرشد  كتابه  يف  يستخدم  فالطهطاوي 
الوطن(  )ابن  تعبري  والبنني(  للبنات  األمني 
للوطن،  الفرد  انتماء  عن  للتعبري  و)الوطين( 
ومتّتعه باحلقوق املدنية، فهو وطين على رأي 
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الطهطاوي، أي <هو عضو من أعضاء املدينة>.
املعنونة  رسائله  يف  يعّبر  البستاين  وبطرس 
)وطنّيات( عن املعىن احلقوقي لالنتماء املدين 
الوطن حقوق  الوطن، ألهل  أبناء  <يا  للوطن، 
على  حقوق  للوطن  أّن  كما  وطنهم،  على 

أهله>.
مستوى  على  بقي  االنسجام  هذا  لكن 
فيمكن  التطبيق  مستوى  على  أّما  النظرية، 
احلكم  من  تارخييتني  مرحلتني  إىل  العودة 

العثماين، مها: 
1- فترة التنظيمات العثمانية، أو ما عرف 

مبجلس املبعوثان 1876م.
هبا  جاء  اليت  الدستورية  التجربة   -2
السلطة  استالمه  بعد  والترقي  االحتاد  حزب 

1908م.
وقد شهدت كلتا احلالتني التباسًا يف مفهوم 
احلاكم  بني  العالقة  أّن  ذلك  والوطن،  الدولة 
واملجتمع بقيت عالقة سلطان - رعية، وهي 
متّر عرب وسائط من السلطات األهلية واملحلّية 
املوّزعة على عصبّيات قبلّية وعشائرية ومللّية 
نقباؤها  هلا  حرفّية  وتنظيمات  ومذهبّية 

ومشاخيها إضافة إىل الطرق الصوفية.
السياسي  االجتماع  من  منط  هكذا  ويف 
كما  العثماين،  الدستور  تطبيق  وقع  األهلي 
وقعت أيضًا تطبيقات دساتري العشرينّيات من 
وسورية  العراق  من  كل  يف  العشرين،  القرن 

ولبنان ومصر.
يف هذا اجلّو املشحون الذي حيكمه منطق 
شيحا  ميشال  قرأ  العشرية  ومنطق  القبيلة 
االستقالل،  إّبان  اللبنانية  السياسية  احلياة 
أّنه  مفادها  نتيجة  إىل  يتوصل  أن  واستطاع 
ال مستقبل سياسي يف لبنان إذا ظّلت نوعية 
 ، تردٍّ من  عليه  هي  ما  على  اللبناين  املواطن 
نتيجة حالة التناقض بني ما افترضه الدستور 
اللبناين، وبني ما عّبر  املواطن  من وعي لدى 
عنه توجهه الثقايف واالجتماعي من مسلكّيات 
لدى  ضّيقة  واستتباعات  ووالءات  عصبوية، 

األفراد واجلماعات.
احلياة  درس  عندما  حريف  إيليا  أّن  كما 
طريقة  استوقفته  الستينات  يف  السياسية 
التمثيل النيايب يف الربملان، فهو الحظ ظاهرة 
التداخل بني )الربملانية( و)الزعامة( املحلّية، أي 
بني متثيل دميقراطي يرعى حقوق املواطنني، 
يصبح  أن  إىل  جناحه  بعد  النائب  نزوع  وبني 

اخلدمات  طريق  عن  زعيم  مشروع  أو  زعيمًا 
طائفته،  أو  دائرته  أو  ملنطقته  يؤّديها  اليت 
أحزاب  هناك  لتصبح  الوضع  تطّور  وهكذا 
وتّيارات سياسية ذات طابع طائفي، حىت أّننا 
طائفية،  أحزابًا  لبنان  يف  اليوم  نشهد  بتنا 
مسيحي،  حزب  وذاك  شيعي،  حزب  فهذا 
وآخر درزي، أو سّني، إىل آخر ما هنالك من 

أحزاب.

السياسية  أهل  يستقوي  عندما  � 
بالدين:

أردشري  للملك  رأيًا  التاريخ  كتب  تنقل 
من  نوٌع  هو   – الساسانية  الدولة  مؤسس   –
ميثاق لبناء دولة تقوم على التوأمة بني الدين 

والسلطة.
لكن هذا الرأي تبلور ليصبح مشروع عمل 
للمجتمعات اإلسالمية، حىت أّن النص الفقهي 
أو  اإلمارة  أو  اخلالفة  باب  يف  اإلسالمي 
أراء أردشري يف وظيفة  اإلمامة، أصبح يتبّنى 
الدين(،  )حراسة  املتمّثلة يف  ومهّماهتا  الدولة 

على أن يقوم الدين حبماية الدولة.
على أن اخلطورة تكمن يف أّن جلوء السلطان 
إىل االستقواء بالدين يفسح املجال أمام أٍي كان 
يف املجتمع الستخدام الدين باألسلوب نفسه، 
ويتحّول الصراع السياسي بني القوى يف الدولة 
إىل صراع على الدين، ويتحّول رجال السياسة 
إىل فقهاء وخطباء يعّبؤون اجلماهري من خالل 
اخلطاب الديين املشبع بالتطّرف وتكفري اآلخر 
وقيادهتا  تعبئتها  بغرض  وذلك  تفسيقه،  أو 

لتحقيق أهدافهم السياسية.
حادثتان  احلديث  لبنان  تاريخ  مّر يف  لقد 
نتائج  على  كبري  بشكل  تؤّشران  تارخيّيتان، 

هكذا خطاب طائفي مشحون ومها:
أ- ما حدث يف اخلامس من شباط 2006م 
على  االحتجاج  عملية  تسييس  جرى  حني 

الرسوم الدامناركية املسيئة للرسول )ص(.
ب- ما حدث يف األّول من حزيران 2006م 
الساخر  الربنامج  على  االحتجاج  جرى  حني 

الذي تناول األمني العام حلزب اهلل.
العفوية  عن  ناتج  حصل  ما  إّن  يقال  وقد 
يثور عفويًّا  الذي  الشارع  اجلماهريية وغضب 
يف  لكن  واملقّدسات،  الكرامات  امتهان  ضّد 
الدينّية  الثقافة  نتاج  كان  ما حصل  إّن  الواقع 
وخلق  والتحضري،  اإلعداد  يف  املسّيسة 
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االستعدادات والقابلّيات للهياج.
الرأي  هذا  أّن  إىل  اإلشارة  من  البّد  وهنا 
إجحاف وظلم كبري حبق كل  فيه  الكاتب  من 
فهو  لبناين،  غري  أو  لبنانيًا  كان  سواء  مسلم، 
أراد أن يصّور رّدة الفعل على اإلسائة للرسول 
األكرم )ص( على أّنها نتيجة خلطاب سياسي 
أن  العلم  مع  ذاك،  أو  السياسي  الرجل  هلذا 
االعتراض واالستنكار واملظاهرات عّمت كّل 
العواصم العربية واإلسالمية وحىت الغربية، ال 
يف  شهدناه  ما  كان  الفعل  رّدات  أقّل  إّن  بل 
شارعنا العريب، خاّصة وأّن اللبنانيني يف تلك 
طاولة  وهو  يشغلهم،  ما  لديهم  كان  الفترة 
احلوار، وسالح حزب اهلل، والسالح الفلسطيين 
خارج املخّيمات، فلم تكن رّدة فعلهم باملستوى 
حىت  أو  إسالمية،  أخرى  دوّل  شهدته  الذي 
لبنان  يف  االحتجاج  أّن  إىل  إضافة  أوروبّية، 
اقتصر على الشارع املسلم، ومل نشهد أي رّدة 

فعل من رجال دين مسيحّيني.

حزب اهلل ووالية الفقيه: � 
إّن ما مّر على لبنان من أزمات، وما جرى 
إىل  اللبناين  املواطن  يدفع  فيه من صراعات، 
يؤّسس  أن  ميكن  إصالح  أّي  دائمًا،  التساؤل 

لدولة وطن مواطنني، ال دولة طوائف؟
على  سالحه  وضع  أن  منذ  اهلل  وحزب 
)الدولة  شعار  رفع  والبحث،  احلوار  طاولة 
القوّية القادرة(، ولكن عن أّي دولة قوية، وعن 

أي دولة قادرة حتّدث احلزب؟
إّن ما جرى بعد العدوان اإلسرائيلي األخري 
لكوادر  خطابات  من  تبعه  وما  لبنان،  على 
احلزب وقياداته مبا فيها خطابات أمينه العام 
ذات  كّلها  كانت  القادرة،  القوّية  الدولة  حول 
نربة عالية، وتشديد على التمايز، ورفع لسقف 
قدسية السالح وللموقف، إضافة إىل استحضار 
معايري جديدة للخطابات، كاألخالق )أخالقي، 
غري أخالقي(، والديين )مقّدس، غري مقّدس(، 
وأحيانًا كان مستوى اخلطاب يتدّنى إىل ما دون 
احلذاء  )كغبار  وأخالقياهتا،  السياسة  أدبّيات 
إىل  إضافة  املنتقدين،  مواقف  لنبذ  والكعب( 

حالة التخوين كمقّدمة للتكفري.
فهذا اخلطاب املتشنج ذي الطابع األحادي، 
والذي حيمل يف طّياته عنجهّية وتكرب، إضافة 
إىل ما يؤكده احلزب باستمرار ويف كّل مناسبة 
من التزامه مبشروع والية الفقيه، فهو ومنذ 

تأسيسه يلتزم مببادئ ثالثة:
الشامل  الكامل  املنهج  هو  اإلسالم   -1

الصاحل حلياة أفضل.
كخطر  اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة   -2

على احلاضر واملستقبل.
3- القيادة الشرعية للويل الفقيه كخلفية 
للنيب )ص( واألئمة األطهار )ع(، وهو املخّول 
األمة،  يف  للعمل  العريضة  اخلطوط  برسم 

وأمره وهنيه نافذان.
كل ذلك دفع باملواطن اللبناين إىل التساؤل 
جتارب  بعد  اللبنانية،  الدولة  ماهية  عن 
التاريخ اللبناين منذ العام 1975م إىل العدوان 

اإلسرائيلي األخري على لبنان يف 2006م.
إضافة إىل أّن حلزب اهلل ارتباطات تتعّدى 
نائب  لسان  وعلى  فهو  اللبنانية  الدولة  حدود 
أمينه العام الشيخ نعيم قاسم يؤّكد على شرعية 
عالقة  <ال  يقول:  الفقيه،  بالويل  االرتباط 
عالقة  ال  كما  بسلطته،  الفقيه  الويل  ملوطن 
ملوطن املرجع مبرجعّيته، فقد يكون عراقيًا أو 
إيرانيًا أو لبنانيًا أو كويتيًا... فاإلمام اخلميين 
كويل على املسلمني كان يدير الدولة اإلسالمية 
إيران كمرشد وقائد وموّجه هناك، وكان  يف 
يف  املسلمني  لعامة  السياسي  التكليف  حيّدد 
االستكبار...  قوى  ملعاداة  املختلفة  البلدان 
الغّدة السرطانية املزروعة عنوًة يف  وملواجهة 

فلسطني>.
مطلقة  قاسم  الشيخ  يقول  كما  والوالية 
وعامة، فهي تشمل كل صالحيات النيب )ص( 
برسم  عمليًا  تترجم  أهنا  كما  )ع(،  واإلمام 

السياسات العامة لألمة اإلسالمية مجعاء.
من  احلزب  بأن  ليستطرد  يعود  لكّنه 
الناحية السياسية قد ُتركت له احلرّية املطلقة 
يف اإلدارة ومتابعة شؤونه، والقيام باإلجراءات 
ما  وفق  اليومي  السياسي  والعمل  املناسبة 
بعيدًا  الوطنية،  املصلحة  مع  ويتالئم  يتناسب 
عن أي ضغط، وبعيدًا عن أي إمالءات خارجية، 
العالقة  طبيعة  يف  قائمة  املشكلة  تبقى  لكن 
وحتديد ألّياهتا بني اجلزئي والعام، وبني الكّلي 
والتفصيلي، فإذا كان رسم االستراتيجّيات من 
صالحية الويل الفقيه، فما هو اهلامش الذي 
ترك للحزب أو املواطن اللبناين املؤمن بوالية 
ذلك  <إّن  قائاًل:  قاسم  الشيخ  الفقيه؟ جييب 
املنهج  إسالمية  بني  املواءمة  خالل  من  يكون 
ولبنانية املواطنة>، ولكن مبا أّن املنهج سياسي 
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ديين معًا فمن يرسم سياسة املنهج؟ ومن يرسم 
سياسة املواطنة؟

انتخابات  العهد  القريبة  التجارب  من 
فيها،  اهلل  حزب  مشاركة  وموضوع  1992م، 
احلزب  قبل  من  استلزم  الذي  املوضوع  هذا 
الشيخ قاسم نقاشًا داخليًا موّسعًا،  كما يقول 
وكّلفت جلنة من 12 عضو لنقاش هذا األمر، 
قبل  من  املشاركة  أّن  إىل  النقاش  وانتهى 
احلزب تتفّوق فيها اإلجيابيات على السلبّيات، 

وكان القرار بأغلبية 10 إىل 2.
لكن ذلك مل مينع احلزب من استفتاء الويل 
الفقيه يف موضوع املشاركة، واليت مل توضع 
موضع التنفيذ إاّل بعد أن جاء القرار من الويل 
السياسية  اللعبة  دخول  باملوافقة على  الفقيه 

وخوض االنتخابات.
أّنه  دائمًا من  تنطلق  أدبّيات حزب اهلل  إن 
الرغم من  حزب عقائدي وغري طائفي، على 
أّن عقيدته تنطلق من عقيدة الشيعة اإلمامية، 
إاّل أّنه يراهن يف خطاباته على مبدأ املقاومة 
حريص  وهو  احلزب،  لعمل  ومنهج  كأساس 
خالل  من  لبنان  يف  الوطين  دوره  أداء  على 
واقع  أّن  غري  الوطنية،  الوحدة  على  احلفاظ 
بناء  الدعوى، فهو وخالل  احلال خيالف هذه 
يعمل  وتعبئتها  تثقيفها  املتالحقة يف  أجياله 
الذاكرة الشبابية بأحداث تارخيية  على شحن 
اخلط  خلف  والتموضع  التمذهب  إىل  تدفع 
جلعله  املاضي  أسطرة  خالل  من  املذهيب، 
عمله  يف  وهو  واملستقبل،  للحاضر  مرجعية 
السياسي دائمًا ينطلق من عقيدة فرقة دينية 
متخندقة يف خط مذهيب يف مقابل اخلطوط 

والتّيارات املذهبية للطوائف األخرى.
واحلزب منذ انتخابات 1992م وحىت حرب 
متوز 2006م وما بعدها أقام كّل حتالفاته على 
وجودها  هلا  مذهبية  أكثرية  ميّثل  أّنه  أساس 
على  فيجب  وبالتايل  اللبنانية،  الساحة  على 
القوى اليت يتحالف معها أن تكون ذات أكثرّيات 
التحالف  يف  هو  لذلك  وطائفية،  مذهبية 
سنّية  قّوتني  مع  2005م حتالف  عام  الرباعي 
ودرزّية فاعلتني على صعيد مذهبيهما، وعلى 
صعيد الساحة اللبنانية، مّث عندما أراد إسقاط 
حكومة السنيورة حتالف مع قّوة مسيحية هلا 
على  اللبنانية،  األرض  على  الكبرية  شعبّيتها 
السياسية  احلياة  دخوله  ومنذ  أّنه  من  الرغم 
قائم على  برنامج عمله  أّن  أعلن  عام 1992م 

بندين أساسّيني داخليًا ومها:
1- إلغاء الطائفية السياسية.

2- جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
الطائفية  إلغاء  من  لبنان  أراد  ماذا  لكن 

السياسية؟
العقائدي  وهل هو مستعد - وهو احلزب 
يترك  أن   - الفقيه  والية  مببدأ  واملتمسك 
الساحة للعلمانيني والليرباليني أصحاب الثقافة 
املدنية إلدارة احلياة السياسية يف لبنان؟ أم أّن 

اإلسالم هو البديل؟
اهلل  حزب  يقبل  أن  املعقول  غري  من  إن 
بأن يكون لبنان دولة علمانية قائمة على مبدأ 
الويل  بأن  املؤمن  أّنه احلزب  املواطنة، خاصة 
يف  واألخري  األول  الرأي  صاحب  هو  الفقيه 
يرّد  وال  نافذ  ورأيه  والديين،  السياسي  العمل 
أو  )ص(  الرسول  حال  ذلك  يف  حاله  عليه، 

األئمة )ع(.
أّن أصحاب املشروع اآلخر هم  إضافة إىل 
نظام  بدون  املواطنة  دولة  يرون  ال   - أيضًا   –
السلطة  بني  الفصل  مبدأ  على  قائم  علماين 
الدينية والسلطة املدنية، وإاّل فإن البلد سيقع 
حتت رمحة األكثرّيات الطائفية املتفّوقة عدديًا 
على الساحة اللبنانية، وهذا األمر من املستحيل 

أن يقبل به أصحاب مشروع العلمانية.
على أن حزب اهلل، وبدعم من إيران، ومن 
للويل  واملطلقة  العامة  بالوالية  اعتقاده  خالل 
الفقيه يسعى وعلى كّل الصعد يف لبنان، إن 
على صعيد التعليم والصّحة، أو من خالل دور 
العجزة واليتامى، أو عن طريق اخلدمات اليت 
العامة،  للمرافق  دعمه  طريق  وعن  يقّدمها، 
يف  وتعميقه  نفوذه  متكني  إىل  يسعى  هو 
قاعدة  بناء  أجل  من  حتديدًا،  الشيعة  مناطق 
شعبية متينة له، وذلك من أجل السيطرة على 
حال  يف  العددية  األكثرية  وحتقيق  األرض، 

إلغاء الطائفية السياسية.
وهنا البّد من التوّقف قلياًل ملراجعة مجلة 
يبدو  واليت  الكاتب  ذكرها  اليت  النقاط  من 
من  املقاومة  حّق  وإجحاف يف  نوع جتٍن  فيها 
أخرى،  جهة  من  مجهورها  حق  ويف  جهة، 
ذلك أن احلزب ويف كّل حتالفاته اليت أجراها 
اللبنانية كان هدفه دائمًا محاية  على الساحة 
الشرعية  إعطائها  خالل  من  وذلك  املقاومة، 
نزعها  حياولون  لبنان  يف  الكثريون  كان  اليت 
2005م  عام  الرباعي  حتالفه  يف  فهو  عنها، 
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كان يهدف إىل محاية املقاومة ومحاية لبنان، 
ألنه - وكما هو معروف - فإن لبنان كان بعد 
بركان،  فوهة  على  احلريري  الرئيس  اغتيال 
طائفية  حبرب  ينذر  كّله  العام  اجلّو  وكان 
واخلارج  الداخل  من  الكثريون  حاول  جديدة 

إذكاء نارها.
كان  احلر  الوطين  التّيار  مع  حتالفه  ويف 
داخل  إىل  التواصل  جسور  مّد  إىل  يهدف 
هذا  وأّن  خاصة  لبنان،  يف  املسيحي  اخلط 
يف  الذي  السالح  من  خماوفه  له  كان  اخلط 
يد املقاومة، وكان البّد حلزب اهلل من تقدمي 
الكبرية  القاعدة  هلذه  والضمانات  التطمينات 
من اللبنانيني، واليت متّثل جزء مهم وأساسي 

من النسيج الوطين اللبناين.
مهمة  نقطة  يعي  دائمًا  كان  اهلل  وحزب 
تنجح  حىت  مقاومة  كل  أّن  وهي  وجوهرية، 
البلد  مستوى  على  شعيب  تأييد  من  هلا  البّد 
الذي تنشأ به، وهذا - يف احلّد األدىن - هو 
دائمًا أن حيصل عليه، وهو  ما حاول احلزب 
دعم اللبنانيني ملشروع املقاومة بكل طوائفهم 

وفئاهتم، وليس دعم فئة واحدة باخلصوص.
اخلدمات  يوّجه  عندما  الكاتب  إن  مّث 
للبنانيني  احلزب  يقّدمها  اليت  واملساعدات 
وتنظيمية  انتخابية  ملصاحل  خدمة  أّنها  على 
ضّيقة فهذا ظلم وجتنِّ واضحني، ألّنه من غري 
املعقول أن يكون هدف أي تنظيم مهما كانت 

توّجهاته أن يبين قاعدة شعبية له. 
ويقوم احلزب  باملقابل جبعل هذه القاعدة 
خالل  من  إن  باستمرار،  لألخطار  عرضة 
استهداف  خالل  من  أو  بشباهبا،  التضحية 
جعل  خالل  من  حىت  أو  باستمرار،  كوادرها 
أي  يف  والضرب  للقتل  عرضًة  كّله  مجهوره 

مناسبة وألي سبب. 
حزب  ومجهور  اهلل  حزب  واقع  هو  وهذا 
هو  هدفه  إّن  ذلك  بعد  نقول  فكيف  اهلل، 
السيطرة على األرض من خالل شراء الضمائر 

والنفوس.
من  اهلل  حزب  يقّدمه  ما  كل  فإن  وأخريًا 
اإلمناء  قانون  تطبيق  عدم  سببه  خدمات 
لبناين ال  أي  احتاج  ملا  لو طبق  الذي  املتوازن 
إىل حزب اهلل، وال لغري حزب اهلل ملساعدته، 
عليه،  هو  مما  أفضل  املعيشي  الوضع  ولكان 

واملعاناة أقل.

الفقيه  ووالية  الشيعي  اإلصالح  � 
يف التاريخ

االجتاهات التأسيسية يف الفقه الشيعي 
اإلمامي: من البويهية إىل الصفوية

إّن فكرة )والية الفقيه( ليست من خمتصات 
يشري  املصطلح  هذا  إّن  بل  اإلمامية،  الشيعة 
كانت  سنّية  الدولة  على  الفقيه  سيطرة  إىل 
عرب  السلطانية  الدول  سعت  وقد  شيعية،  أم 
التاريخ إىل فرض سلطتها من خالل االعتماد 
على رجال الدين وإحلاقهم هبا، مث االستقواء 
للسيطرة  شرعي  غطاء  إعطاء  أجل  من  هبم 
واالستبداد الذي كانت متارسه تلك السلطانّيات 

على شعوهبا وعلى مّر العصور.
دعم  موضوع  فإن  السنة  لعلماء  وبالنسبة 
السلطان كان على اعتبار أّن دعم اخلليفة أمر 
ضروري حىت يبقى للدولة هيبتها، أّما علماء 
الشيعة فقد رأوا أّن دور الفقيه يقتصر على 
اإلفتاء يف األحكام الشرعية، دون الدخول مع 
الدولة يف أي عمل سياسي، مع احلفاظ على 
معها،  الصراع  بالدولة جتّنبه  العالقة  من  نوع 

وجتّنب البالد الفتنة.
وأّما مصطلح )نائب اإلمام(، والذي متسك 
به أصحاب مشروع والية الفقيه، فقد ارتبط 
بالنّواب األربعة الذين نّصبهم اإلمام املهدي )ع( 
خالل غيبته الصغرى، ولكن هل أّن سلطتهم 
كانت مطلقة كاإلمام؟ أم أهنا مل تكن تتجاوز 

حقل العبادات واملعامالت؟
الظاهر تارخييًا أن نيابة اإلمام عند اإلمامية 
متعّددة،  واملرجعّية  التقليد،  مرجعّية  تساوي 
وال تقتصر على فرٍد بعينه، والشيعة املكّلفون 
هلم حرّية اختيار تقليد أي مرجع ديين معترف 

به يف األوساط العلمية الدينية.
وأّما ما حصل زمن الشاه إمساعيل الصفوي 
من  الكركي  الدين  نور  للشيخ  استقدامه  من 
لإلمام(،  )نائبًا  واعتباره  أصفهان  إىل  النجف 
يفيت  أن  مقابل  املطلقة  الصالحّيات  ومنحه 
اخلراج،  جبمع  الشاه  حبق  الكركي  الشيخ 
صالة  تقام  بأن  وحبقه  الفعل،  هذا  وشرعية 
للدولة  الشرعية  معطيًا  بامسه،  اجلمعة 
كثري  من  مقبواًل  يكن  مل  فإّنه  السلطانية، 
وقد علت  الفترة،  تلك  الشيعة يف  من علماء 
أصوات كثرية معارضة له يف النجف، ومن أهّم 
الشيخ  كتبه  ما  له  وّجهت  اليت  االعتراضات 
إبراهيم القطيفي يف الرّد على رسالة اخلراج 
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الشاه،  ملصلحة  كتبها  واليت  الكركي،  للشيخ 
كما أّنه اعترض بشّدة على إقامة الصالة باسم 

الشاه.
قرون،  أربعة  مدى  وعلى  أّنه  إىل  إضافًة 
هناية  وحىت  عشر  السادس  القرن  من  بدايًة 
العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن 
ظهرت يف األوساط الشيعية اجتاهات وتّيارات 
دينية متعّددة وخمتلفة يف جمال الفقه ميكن 
رئيسّية خّلصت  اجتاهات  بثالثة  أن حنصرها 

الواقع الشيعي آنذاك، وهي:
1- االجتاه اإلخباري: حتّول إىل مدرسة يف 
القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالديني، 
األسترآبادي  املريزا  االجتاه  هذا  أعالم  ومن 
منهجهم  قام  وقد  العاملي،  احلّر  والشيخ 
على اعتبار األحاديث الواردة عن النيب )ص( 
واألئمة )ع( املرجع الوحيد املعصوم من اخلطأ، 

وهم بذلك ينكرون حكم العقل.
2- االجتاه األصويل – اإلصالحي: ومنهجه 
عملية  يف  األصول  علم  استخدام  على  قائم 
هلذا  اإلصالح  صيغة  ذكر  وأّما  االجتهاد، 
الذي  األصويل  االجتاه  عن  فلتمييزه  االجتاه، 
الكركي  الدين  بنور  واملتمّثل  الشاه،  خدم 

وحممد باقر املجلسي.
نقصدها  اليت  اإلصالحية  األصولية  أّما 
الشهيد  أمثال  مستقّلني  بفقهاء  فتتمّثل 
التاسع  الثاين، وهو فقيه إصالحي من القرن 
عشر رفض الذهاب إىل إيران، وفّضل البقاء 
يف قريته العاملية يف لبنان مكتفيًا بالتدريس 

ومساعدة الناس هناك.
ومن  اجتماعي:  عرفاين  نقدي  اجتاه   -3
أبرز أعالمه املاّل صدر الدين الشريازي، تشّبع 
بالفلسفة الصوفية واحلكمة العرفانية، ووقف 
سادت  اليت  الفقهية  للثقافة  الرافض  موقف 

يف أصفهان آنذاك.
هباء  نذكر  أيضًا  االّتجاه  هذا  مناذج  ومن 
ومتّيز  بالعرفان  امتاز  الذي  العاملي  الدين 
واسعة،  اجتماعية  بثقافة  صدرا  املاّل  عن 
بالفقراء  احتكاكه  خالل  من  حّصلها  وخربة 
بالرياضيات  علمه  إىل  إضافة  والدراويش، 
االجتماعي  النقدي  موقفه  أّما  واهلندسة، 
فيتجّلى يف كتابه )الكشكول( الذي سخط فيه 

من الفقهاء العاملني يف خدمة السلطان.
شّكلت  العام  اإلسالمي  السياق  هذا  يف 
احلركة اإلصالحية الشيعية يف إيران والنجف 

النهوض  من  يتجزأ  ال  جزءًا  عامل  وجبل 
مواقف  يف  جتّلى  الذي  اإلسالمي،  الفكري 
اإلصالح  عملّية  واكبوا  شيعة  ملراجع  عديدة 
اليت طالب هبا اإلصالحّيون العرب واإليرانيني 
واألتراك، وكانت هذه املواقف تطالب بإصالح 
الدولة ومؤسساهتا، وحتويل نظام السلطة القائم 
على احلكم الفردي إىل نظام ملكي دستوري 

يقوم على أساس )الالمركزية يف احلكم(.

اإلصالحّية الشيعية احلديثة: � 
البالد  يف  اإلصالحية  النخب  وعي  إن 

العربية متّيز باجتاهني لإلصالح:
أواًل: حترير الدول العربية واإلسالمية من 

كل أشكال االستعمار األجنيب.
الداخلي  االستبداد  على  القضاء  ثانيًا: 
تقييده  خالل  من  الفرد،  باحلاكم  املتمّثل 
يف  املواطنني  حقوق  يضمن  الذي  بالدستور 
لتشكيل  انتخابات  إجراء  خالل  ومن  الدولة، 
جمالس من الشعب ترعى حقوق هذا الشعب 
من  للحّد  احلاكم  مبراقبة  وتقوم  ومصاحله، 
به  يقوم  قد  الذي  بالقرار  والتفّرد  االستبداد 

احلاكم.
وقد ضّمت هذه النخب اإلصالحية آنذاك 
مثّقفني ليرباليني ودميقراطيني، ورجال أعمال 
اخلالفات  متنعهم  ومل  دين،  ورجال  وضّباط 
اإلصالحي  الديين  العامل  نظرة  بني  املبدئية 
حول  االلتقاء  من  العلماين  الليربايل  ونظرة 
الدستورية  الدولة  بناء  وهو  مشترك،  قاسم 
العامل اإلسالمي، ومن األمثلة على ذلك،  يف 
أنطون  بني  املجال  هذا  يف  اإلجيابية  العالقة 
فرح الليربايل وحممد عبده اإلصالحي الديين، 
العملي خالفهما  الصعيد  واليت جتاوزت على 
يف  عمليًا  لتلتقي  رشد،  ابن  عقالنية  حول 
املجتمع  اإلصالح يف  على  قائم  تغيري  برنامج 
املطالبة  على  يقوم  التغيري  وهذا  والدولة، 

بالدستور الذي حيّد من استبداد السلطان.
هذا  عن  بعيدًا  الشيعي  الواقع  يكن  ومل 
مسرحًا  كانت  النجف  وأّن  خاصة  الصراع، 
مها:  آنذاك،  دستوريتني  جتربتني  لتداعيات 
التجربة العثمانية عام 1908م، واليت فرضها 
عبد  السلطان  على  والترّقي  االحتاد  حزب 

احلميد.
حيث  1906م،  عام  اإليرانية  والتجربة 
أن  الشاه  على  الشعبية  احلركة  استطاعت 
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وإقرار  اجلماهري  لصوت  الرضوخ  على  جتربه 
الدستور.

دفاعًا  السياق  هذا  يف  النائيين  ويقّدم 
أفراد  مشاركة  ميثل  الذي  الدستور  مبدأ  عن 
وحّق  السلطان،  مع  ومساواهتم  والوالية  األّمة 
األّمة يف املحاسبة واملراقبة وحتديد مسؤولية 
مع  األمة  مساواة  أّن  يرى  وهو  املوّظفني، 
والواجبات  السلطان )هي مساواة يف احلقوق 

واألحكام، ومساواة يف التقاص واملجازاة(.
أما السّيد حمسن األمني فإّنه يقّدم منوذجًا 
اإلسالمي،  للنظام  االجتماعي  اإلصالح  عن 
بني  والشقاق  اخلالف  نبذ  خالل  من  وذلك 
املحتل  الواحد  العدو  إىل  والنظر  املذاهب، 
خالل  من  ذلك  جّسد  وقد  والفكر،  لألرض 
لسياسات  الرافضة  ومواقفه  احلياتية  مسريته 
االستعمار الرامية إىل إحداث الشقاق والفرقة 
رفض  فإّنه  ولذلك  الواحد،  الوطن  أبناء  بني 
ومنها  له،  فرنسا  قّدمتها  اليت  العروض  كّل 
منصب رئيس علماء الشيعة يف لبنان وسورية، 
مع ما هلذا املنصب من صالحّيات يف اإلدارة 
السامي:  للمفّوض  وقال  واإلفتاء،  واألوقاف 
أكون  أن  ميكن  فال  اهلل،  عند  موّظف  <إّني 

موّظفًا عند املفّوض السامي>.

اإلصالحّية الشيعّية املعاصرة: � 
يف عام 1979م صدر لإلمام اخلميين كتاب 
احلكومة اإلسالمية بالّلغة العربية، وهو عبارة 
طاّلبه  على  ألقاها  حماضرات  جمموعة  عن 
الدولة  إدارة  كيفية  عن  وتتحّدث  بالنجف، 
ويدير  مصاحلها،  يرعى  ومن  اإلسالمية، 
شؤوهنا، وقد أسند اإلمام اخلميين هذه املهام 
بأمر  <إذا هنض  يقول:  العادل،  الفقيه  للويل 
تشكيل احلكومة اإلسالمية فقيه عامل عادل، 
النيب  يليه  كان  ما  الناس  أمور  من  يلي  فإّنه 
يسمعوا  أن  الناس  على  ووجب  منهم،  )ص( 
اإلدارة  أمر  احلاكم  هذا  وميلك  ويطيعوا،  له 
والرعاية والسياسة نفس ما كان ميلكه الرسول 

)ص( وأمري املؤمنني )ع(>.
فكان  النظرية،  هذه  على  االستدالل  وأّما 
وأحاديث  قرآنية  آيات  تفسري  اجتهاد يف  عرب 
خمتارة عن النيب )ص( واألئمة )ع(، وقد أثارت 
اعتراضات  هذه االجتهادات يف حينها موجة 
من الفقهاء الذين كانوا خيتّطون خطًا إصالحيًا 
يف عالقتهم باملجتمع والدولة والسياسة، ومن 

هؤالء نذكر:
1- الشيخ حممد جواد مغنية: فقد تصّدى 
أو  املطلقة  الفقيه  والية  لفكرة  مغنية  الشيخ 
واملجتهد  املعصوم  بني  تساوي  واليت  العامة، 
العادل من حيث العموم والشمول بالعودة إىل 
العادل  <للمجتهد  أّن  يرى  فهو  النصوص، 
األوقاف  وعلى  والقضاء  الفتوى  يف  الوالية 
عدم  مع  األهلية  وفاقد  الغائب  وأموال  العامة 

الوالية الشخصية>.
كما يرى أن والية املجتهد أضيق وأضعف 
شأن  تتعّدى  ال  ألهنا  املعصوم،  والية  من 
السياق  هذا  يف  ويقّدم  واملعامالت،  العبادات 
يف  األنصاري  كالشيخ  العلماء  آراء  من  أدّلة 
دليل  <ال  فيه:  يقول  حيث  )املكاسب(  كتابه 
على وجوب طاعة الفقيه كاإلمام>، ومن )بلغة 
يقتبس  العلوم،  حبر  حممد  للسّيد  الفقيه( 
الشيخ مغنية الرأي التايل: <الشّك يف قصور 
كما  بالناس،  الفقيه  أولوية  إثبات  عن  األدّلة 

هي ثابتة لألئمة عليهم السالم>.
السّيد  امتاز  الصدر:  موسى  السّيد   -2
الصدر بأسلوبه التربوي والتثقيفي القائم على 
أساس بناء الدولة بعيدًا عن احلسابات املذهبية 
والطائفية الضّيقة، ولذلك فهو يرى أّن )التشيع 
وليس  ومواقف(،  و)اجتهادات  وسلوك(  رؤية 
منظومة  عن  مستقّلة  دولة  أو  سلطة  مشروع 
األمة والوطن، كما أّنه ال ميكن ملرجع التقليد 
يف  املسلمني  أمر  ويّل  يكون  أن  الشيعة  عند 
األمور  يف  كما  الدينية  األمور  يف  شيء،  كّل 

السياسية، أي حاكمًا لدولة إسالمية.
الدين:  مشس  مهدي  حممد  الشيخ   -3
مناقشة  الفقيه  والية  مسألة  الشيخ  يناقش 
وتداعياهتا  جوانبها  ويعاجل  عميقة،  أصولية 
الفكر  ففي  والشيعي،  السّني  الفكرين  يف 
السّني يقول الشيخ مشس الدين: <إّن مركزة 
السلطات يف شخص اخلليفة خمالف ألصول 
لألصل  وخمالف  اخلالفة،  يف  السّنة  أهل 
الفقهي األّويل العام يف قضية سلطة اإلنسان 
على اإلنسان، فاألصل األّويل عند أهل السّنة 
إنسان هو عدم  إنسان على  يف قضية سلطة 

مشروعية هذه السلطة>.
بني  ميّيز  فهو  الشيعي  الفقه  يف  أّما 
حيث  املعصومة،  اإلمامة  مرحلة  املرحلتني، 
اإلمام  شخص  يف  السلطات  متركز  وجوب 
املعصوم، ومرحلة الغيبة حيث طرحت مسألة 
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)نائب اإلمام( أو )الويل الفقيه(، وهو يرى أّن 
الوالية العامة ال تستدعي - وإن جلأ القائلون 
 - العقلي  الدليل  أو  اللفظي  الدليل  إىل  هبا 
والية  مع  اإلمام  نائب  والية  بتطابق  القول 

اإلمام املعصوم.
فالفقيه ال يشّرع، وإّنما هو مرجعية شرعية 
يف الرأي الفقهي املعّبر عنه يف مقام اإلفتاء 
وفصل  القضاء  يف  واحلكم  األحكام  وبيان 

اخلصومات.
وهنا جتدر اإلشارة إىل خطأ منهجي وقع 
الذين  العلماء  آراء  نقل  أّنه  وهو  الكاتب،  به 
الفقيه،  للويل  العامة  الوالية  مسألة  عارضوا 
ويف  واعتراضاهتم  آرائهم  شرح  يف  وأسهب 
دلياًل  ينقل  مل  املقابل  يف  وهو  أدّلتهم،  ذكر 
مع  العامة،  بالوالية  القائلني  رأي  يؤيد  واحدًا 
أّنهم مل يقولوا هبا بدون دليل، هو فقط أشار 
إىل اجتهاد يف فهم النصوص، ولكّنه مل يذكر 
هبا،  اجتهدوا  اليت  النصوص  هذه  هي  ما 
وهذا خمالف لألمانة العلمية يف أدبّيات النقل 
الرأي  ذكر  يف  واملحاورة  املناظرة  وأدبّيات 

والرأي اآلخر.

صورة إيران يف اإلدراك العريب: � 
والعرب  اإليرانيني  بني  القومي  اإلشكال 

واخليارات السياسية:
إّن إيران ببعدها اإلسالمي هي دولة قومية، 
وهي ال تنكر قومّيتها، بل تتمّسك هبا وتدافع 
قال:  مطهّري حني  عنه  عّبر  ما  وهذا  عنها، 
لإلسالم  خدمات  قّدمت  اإليرانية  األمة  <إّن 
أكثر من أي أّمة أخرى، وإّن احلضارة اإليرانية 
للحضارة اإلسالمية  قّدمت  والعريقة  القدمية 
مرتضى   – وإيران  )اإلسالم  كربى>  خدمة 

مطهّري ص257(.
ولعّل الثورة اإلسالمية على حّد قول حسنني 
وهج  خيبو  بدأ  عندما  بريقها  فقدت  هيكل 
لتوّجه  إشعاع  مقابل  ويضعف،  فيها  اإلسالم 
قومي، فهو يف كتابه )مدافع آية اهلل( يقول: 
<وحقيقًة فإن من أحد تناقضات حرب العراق 
وإيران أّن الروح اليت دفعت القّوات اإليرانية 

للصمود كانت القومية أكثر منها الدين>.
يف حني أّن العرب مل يكونوا أقّل حّدًة يف 
هذا املجال، فلقد عال يف العراق صوت القومّية 
على الدين، وبدأ أصحاب االجتاه القومي بإعادة 

إحياء التاريخ يف الذاكرة العربية، وبدأ احلديث 
اخلطاب  إىل  وعاد  القادسية(،  )معركة  عن 
واألعجمّية،  كاألعجمي  مصطلحان  العريب 
وكثر استحضار األمثلة من التاريخ كــ )سياسة 
اليت  األموية  والدولة  العربية(،  عمر  اخلليفة 
العرب  <تالحم  لوال  وتتوسع  لتقوى  كانت  ما 
يف  املشتركة  باملصلحة  وشعورهم  ووحدهتم 
تالحم  خالل  من  وذلك  الدولة،  هذه  توسيع 
الّلغة واملثل العربية مع اإلسالم مّما أكسبها – 

أي اللغة – صفة القدسّية>.

يف  اإليراين  اإلصالحي  املشروع  � 
مرآة املثّقف العريب:

مع  إيران  يف  اإلصالحي  املشروع  بدأ 
احلرّية  أعطى  الذي  رفسنجاين،  الرئيس 
واملجاّلت،  الصحف  ورّخص  والتعبري،  للنشر 
والسياسي  االقتصادي  االنفتاح  إىل  إضافة 
العمل  وبدأ  والغريب،  اإلسالمي  العامل  على 
ي وصريح مع العرب ومع  على إنشاء حوار جدِّ
اإلصالحي  املشروع  هذا  تتّوج  وقد  الغرب، 
بوصول الرئيس خامتي إىل سّدة الرئاسة عام 
1997م، والذي بدأ مشروعه اإلصالحي جبملة 
يسّميها حممد صادق  أن  متارين – كما حيب 
استحقاقات  إلجناز  بداية  تعترب   – احلسيين 
يتطّلبها الوضع اإليراين، ويذكر احلسيين يف 

هذا السياق مثانية متارين هي:
واإلقرار  احلوار  على  التمرين   -1

خبصوصّيات اآلخر داخل العائلة الواحدة.
التوّتر  نزع  سياسات  على  التمرين   -2
من  جديد  بأسلوب  اخلارجية  العالقات  يف 

اخلطاب.
أفكار  إنعاش  سياسات  على  التمرين   -3
واملنافسات  التسّلح  سباق  من  بداًل  التنمية، 

القطرّية واإلقليمية.
4- التمرين على سياسة ترميم جسور الثقة 

والتفاهم واإلدراك املتبادل.
التضامن  إلحياء  اجلّدي  البحث   -5

اإلسالمي.
عالقات  إقامة  كيفية  على  التمرين   -7
واألمم  الدول  بني  ومتكافئة  متوازنة  أخّوة 

والشعوب.
ثقافة  تعميم  إمكانية  على  التمرين   -8
املجتمع املدين بني الدول واألقطار الصديقة.

للرئيس  اإلصالحي  املشروع  استطاع  وقد 
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ثقة  كسب  من  التمارين  هذه  وعرب  خامتي، 
ملّرتني  عليه  راهنت  اليت  اإليرانية  األمة 
متتاليتني، كما استطاع هذا املشروع أن يلفت 
إلقامة  تسعى  عربية  وخنب  مفّكرين  نظر 
مشروع هنضوي عريب لالستفادة من املشروع 

اإلصالحي للرئيس خامتي.
له  يكتب  اإلصالحي مل  املشروع  لكّن هذا 
النجاح، بسبب القلق الذي أحدثه يف أوساط 
بالويل  بدورهم  استعانوا  الذين  املحافظني 
املطلقة إلسقاط هذا  السلطة  الفقيه صاحب 
املشروع، وقد حتقق هلم ذلك بوصول الرئيس 
جناد إىل السلطة، ليثبت الويل الفقيه من جديد 
الدولة،  بأمور  واألخري  األّول  املتحّكم  هو  أّنه 

وهو املمسك خبيوط اللعبة، حىت أّنه يستطيع 
أن حيّركها كيف يشاء، وهو كما يصفه الكاتب 
)حازم صاغّية( الثابت واملطلق يف مقابل إرادة 

الشعب اليت هي العارض والنسيب.
ال يزال هناك جدل حول تزوير االنتخابات 

رأت اخلطر حييق هبا من كّل جانب؟
مث أمل يكن من األجدى للغرب وأمريكا لو 
جلأوا إىل احلوار والدبلوماسية بداًل من التهديد 
مل  معادلة  هناك  العقوبات؟  وفرض  بالقّوة 
تتحد  األمة  أّن  وهي  مطلقًا،  الغرب  يفهمها 
عندما تشعر باخلطر اخلارجي يتهّددها، وهذا 

ما حصل يف إيران يف االنتخابات األخرية.  
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فلسطين - السالم ال التمييز العنصري
جليمي كارتر الرئيس األمريكي األسبق  

جيمي كارتر يف األول من أكتوبر عام 1924م مبدينة بليزن بوالية ولد 
روزالني مسيث سنة 1946م، وشغل  من  تزوج  األمريكية،  جورجيا 

أمحد الشيمي 
مصر

والثالثني  التاسع  الرئيس  منصب 
ما بني 1977  الفترة  املتحدة يف  للواليات 
احلزب  إىل  ينتمي  وكان  إىل1981م، 
الدميقراطي األمريكي، وخدم يف القوات 
1953م،  حىت  كفيزيائي  لبالده  البحرية 
جمال  يف  العائلة  أعمال  أدار  بعدها 

الزراعة. 
دخل جمال السياسة عام 1962م عندما 
والية  شيوخ  جملس  يف  عضوًا  انتخب 
جورجيا، ويف عام 1970م انتخب كحاكم 
طويلة  محلة  بعد  1976م  ويف  للوالية، 
عن  للرئاسة  كمرشح  فاز  شديد  وتنافس 
محلتة  يف  واستمر  الدميقراطي،  احلزب 
جريالد  على  صعبًا  انتصارًا  ضمن  أن  إىل 
الواليات  من  رئيس  أول  ليصبح  فورد، 

اجلنوبية منذ احلرب األهلية األمريكية .
منطقة  بعودة  رئاسته  فترة  متّيزت 
اتفاقية كامب  وتوقيع  بنما،  بنما إىل  قناة 
ديفيد للسالم يف الشرق األوسط، وكذلك 
السفارة  يف  الشهرية  الرهائن  أزمة  حل 
رونالد  قبل  من  هزم  بإيران،  األمريكية 
رجيان اجلمهوري عام 1980م خالل سباق 

االنتخابات الرئاسية األمريكية.
القرن  من  التسعينيات  حقبة  وأثناء 
املنصرم ظهر كوسيط دويل بارز ومفاوض 
مشكلة  حل  يف  وساعد  الشامل،  للسالم 
الرئيس آريستيد بضمان عودته إىل هاييت 
للبيت  مغادرته  ومنذ  1994م،  أكتوبر  يف 
للمشاركة يف  تفرغ  األبيض عام 1981م، 
احلزبية  واملنتديات  الدبلوماسية  القنوات 
السياسية  املؤمترات  وحضور  والشعبية، 
عام  للسالم  نوبل  جائزة  ومنح  الدولية، 

2002م، لدأبه املستمر يف التوصل حللول 
يف الصراعات الدولية، والدفاع عن حقوق 
اإلنسان، ومعاجلة قضايا الشعوب بعدالة، 

والسعي الزدهار الدميقراطية يف العامل.
الرئيس األمريكي األسبق جيمي  ومنح 
كارتر يف يونيو عام 2009م جائزة فلسطني 
احتفال ضخم  واإلبداع يف  للتميز  الدولية 
حضره عدد كبري من الشخصيات السياسية 
املضنية  تتوجيًا جلهوده  والدولية،  العربية 
باملنطقة  السالم  خدمة  يف  والدؤوبة 

والعامل.
هي:  كارتر  جيمي  مؤلفات  أبرز 
األرض  السالم يف  إحالل  )نستطيع  كتاب 
الرئيس  )مذكرات  وكتاب  املقدسة(، 
ومؤلفه  كارتر(،  جيمي  السابق  األمريكي 

املتميز بعنوان )أم رائعة(.
الفجر بساعة - مذكرات  وكتاب )قبل 
للرئيس  كان  وقد  الريف(،  يف  الصبا 
الكتابات  من  العديد  األسبق  األمريكي 
خاصة  الغربية  الصحف  يف  الرائعة 
األوسط،  الشرق  تاريخ  لشرح  األوروبية، 
اليت  والعقبات  املنطقة،  تلك  مع  وجتربته 
التوصل  وكيفية  السالم،  عملية  تعترض 
إىل اتفاق سالم ينهي الصراع الفلسطيين 

اإلسرائيلي املتأزم.
انتقد كارتر بشدة يف مقاالته وكتاباته 
إمهال إدارة بوش االبن للقضية الفلسطينية، 
كما قدم اخلطوط العريضة اليت ينبغي أن 
الصراع  أوباما احلالية جتاه  إدارة  تنتهجها 
كارتر  ويؤكد  اإلسرائيلي،  الفلسطيين 
دائمًا على أن هناك فرص مواتية للسالم، 
بشروط تتضمن: تفعيل الرؤية القائمة على 
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دعم مبادرة السالم العربية، والتعامل مع كافة 
األطراف مبا يف ذلك محاس وإيران وسوريا، 
وقد هاجم كارتر بشدة يف اآلونة األخرية أفكار 
الصهاينة، وهنج اللويب اإلسرائيلي يف الواليات 
اليت  االستعمارية  اخلطط  واستنكر  املتحدة، 
كما  املتعاقبة،  أبيب  تل  حكومات  تنفذها 
استهدفته  اليت  إسرائيل  مبؤامرات  اصطدم 
وشعبيته  مكانته  النتقاص  وسعت  شخصيًا، 
عن  دفاعه  بسبب  األمريكية،  األوساط  يف 
الفلسطيين،  للشعب  املشروعة  احلقوق 
قبل  من  العبثية  للتصرفات  املتكرر  وانتقاده 
يف  ورغبتها  العرب،  ضد  وحروهبا  إسرائيل، 
والغرب،  الشرق  بني  واملؤامرات  الفنت  إشعال 
جبانب طرح كارتر خطط للتهدئة القائمة على 

إتاحة الوقت للمفاوضات.
تارخيي  بتسلسل  كتابه  املؤلف  يستهل   *
يف  سامهت  اليت  الرئيسية  األحداث  يبني 
بالشرق  والعسكرية  السياسية  املجريات  تطور 

األوسط ومنها:
أواًل: 1900 ق. م رحالت إبراهيم )ع( من 

أور إىل كنعان.
عليه  موسى  خروج  م  ق.   1200 ثانيًا: 

السالم مع بين إسرائيل من مصر.
 12 داوود  امللك  وحد  م  ق.   1000 ثالثًا: 
قبيلة إسرائيلية، وبىن ابنه سليمان هيكل يف 

القدس.
رابعًا: 930 ق. م انقسم اإلسرائيليون إىل 
مملكتني ضعيفتني، مها إسرائيل واليهودية، 
وقهر اآلشوريون إسرائيل عام 750 ق. م، وأما 
اليهودية فقد دمرها البابليون يف 586 ق. م.

خامسًا: يف 538 ق. م فارس تقهر بابل، 
وتسمح لليهود املنفيني بالعودة إىل القدس.

اإلغريق  اليونان  م  ق.   332 عام  سادسًا: 
كبرية  أجزاء  وحيتلون  املنطقة،  جيتاحون 

منها.
لدولة مستقلة عام  اليهود  سابعًا: تأسيس 
الرومان يسيطرون  167 ق. م، ويف 63 ق م 
على اليهودية، مث والدة املسيح )ع(، وتأسست 
الكنائس املسيحية يف كل أحناء اإلمرباطورية 
الشرقية، ويف 70 ميالدية أمخدت  الرومانية 

الثورة اليهودية ضد حكم روما.
ثامنًا: يف 135 ميالدية قمع الرومان ثورة 
اليهود  وأكرهوا  خالهلا  قتلوا  لليهود،  عارمة 

على املغادرة إىل املنفى.

املسيحي  اإلمرباطور  يقوي  تاسعًا: 
يف  دينه  ميالدية   325 عام  قسطنطني 

املنطقة.
عاشرًا: يف 570م والدة النيب حممد )ص( 
وتوحيد  اإلسالمي،  الدين  وتأسيس  مكة،  يف 
شبه اجلزيرة العربية، وانتشار احلكم العريب 
وفلسطني  ولبنان  والديين سريعًا حىت سوريا 

وفارس ومصر.
تاريخ  من  وفارقة  أخرى  مراحل  لتبدأ 

الصراعات باملنطقة اليت شهدت:
تستويل  صليبية  محلة  أول  1099م  عام 
يف   املسيحي  احلكم  وتؤسس  القدس،  على 
فلسطني، إىل أن فتح صالح الدين القدس عام 
1187م، وسيطر املسلمون على فلسطني رغم 

كافة الصراعات حىت احلرب العاملية األوىل.
استطاع األتراك العثمانيون االستيالء على 
سوريا وفلسطني ومصر عام 1516م، وأسس 
عــــــــام  ذايت  حـــكـــــم  تـــــحت  لــــــــبـــــنـــان  الفرنسيون 

1861م.
القوات الربيطانية حتتل مصر يف 1882م، 

وتبقى هناك حىت عام 1955م.
1917م  عام  بلفور  وعد  بريطانيا  إصدار 
أثناء احلرب العاملية األوىل، وتعلن عصبة األمم 
االنتدابني الربيطانيني على العراق وفلسطني، 
ولبنان،  سوريا  على  الفرنسي  واالنتداب 
فلسطني،  انتداب  عن  األردن  شرق  وتفصل 
ويصري مملكة ذات حكم ذايت، ويطلب العرب 
إىل  اليهودية  اهلجرة  وقف  1936م  عام  يف 
فلسطني، وحظر بيع األراضي لليهود، وحتاول 
الربيطانية تشديد السيطرة على بالد  القوات 

الشام .
استمرار العنف والقتال بني العرب واليهود، 
واشتعال اخلالفات لتوصي جلنة بيل بتقسيم 
قيودًا  بريطانيا  وتعلن  بينهما،  فلسطني 
األراضي  وشراء  اليهود،  هجرة  على  شديدة 
العصابات  بني  املعارك  وتنفجر  فلسطني،  يف 
1939م،  عام  العرب  واملقاومني  الصهيونية 
وتتركها  القضية،  من  بريطانيا  وتنسحب 
لتقسم  1947م،  عام  املتحدة  لألمم  برمتها 
املنظمة الدولية فلسطني إىل منطقة يهودية، 
وأخرى عربية، وثالثة دولية هي القدس وبيت 
للدولة  األراضي  من   %55 وختصص  حلم، 

اإلسرائيلية.
على  1948م  الربيطاين يف  االنتداب  إهناء 
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استقالهلم  يعلنون  واإلسرائيليون  فلسطني، 
هتامجهم،  العربية  واجليوش  أمة،  بصفتهم 
وإسرائيل تنتصر، وينشئ قرار اجلمعية العامة 
مصاحلة،  جلنة   )194( رقم  املتحدة  لألمم 
ديارهم  إىل  لالجئني  العودة  ويشدد على حق 
تعويضات  ودفع  بسالم،  والعيش  وأراضيهم، 
احلروب  جراء  من  واملشردين  للمتضريني 
لألماكن  الوصول  حرية  وضمان  باملنطقة، 

املقدسة.
تأميم مصر قناة السويس للمالحة البحرية 
جعل  مما  واملتوسط،  األمحر  البحر  بني 
لشن  وبريطانيا  فرنسا  إىل  تنضم  إسرائيل 
1956م،  عام  مصر  على  الثالثي  العدوان 
وحتت الضغوط الدولية تنسحب قوات الدول 

الثالث بعد عام واحد.
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لشن 

معارك فدائية ضد االحتالل عام 1964م.
إغالق مصر ممرات تريان، والقوات العربية 
اليهودية هتاجم مصر  هتدد إسرائيل، والدولة 
ستة  غضون  ويف  واألردن،  والعراق  وسورية 
وغزة  اجلوالن  مرتفعات  إسرائيل  حتتل  أيام 
حرب  بعد  والقدس  الغربية  والضفة  وسيناء 

1967م.
 )242( رقم  القرار  يصدر  األمن  جملس 
الذي يؤكد عدم جواز االستيالء على األرض 
وحق  إسرائيل،  انسحاب  إىل  ويدعو  بالقوة، 
يف  األوسط  الشرق  يف  والشعوب  البلدان 

العيش بسالم، وإجياد حل ملشاكل الالجئني.
اإلسرائيلية  القوات  وسوريا  مصر  هتاجم 
1973م،  عام  اجلوالن  ومرتفعات  بسيناء 
وتنجح مصر يف حترير معظم سيناء بعد حرب 
وإصدار  يوميًا،   16 خالل  الشهرية،  أكتوبر 
األمم املتحدة قرارًا برقم )338( ليؤكد ما سبق 

يف القرار )242(.
يف  العربية  القمة  إعالن  1974م  عام  يف 
التحرير  منظمة  باإلمجاع  باملغرب  الرباط 
للشعب  الوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية 
الفلسطيين، وتوافق إسرائيل على االنسحاب 
من األراضي السورية بالفعل ما عدا مرتفعات 

اجلوالن .
تنفجر احلرب األهلية اللبنانية عام 1975م، 
ومبوافقة املجتمع الدويل ترسل سوريا قواهتا 
املعارك  ووقف  واألمن،  النظام  لفرض  هناك 

بني الفئات والتيارات الداخلية اللبنانية .

زيارة الرئيس املصري حممد أنور السادات 
للقدس عام 1977م، وتلخيصه مطالب العرب 
أمام الكنيست بتل أبيب، وقيام رئيس الوزراء 
بزيارة اإلمساعيلية،  اإلسرائيلي مناحم بيجن 
على  1978م  عام  وإسرائيل  مصر  وموافقة 
قرار  مؤكدة  للسالم،  ديفيد  كامب  اتفاقية 
الدويل،  األمن  جملس  عن  الصادر   )242(
من  اإلسرائيلية  القوات  انسحاب  وضرورة 

الضفة الغربية وغزة .
استراتيجية  إىل  ديفيد  كامب  تطرق  رغم 
العرب  بني  للسالم  تنفيذها  ميكن  مقترحة 
وإسرائيل إال أن العرب – حينئٍذ - ما عدا مصر 
رفضوها،   - الفلسطينيني  وخاصة   - بالطبع 
وكأهنا  مصر،  بعزل  بغداد  قمة  يف  وقاموا 

ارتكبت جرمية سياسية ال تغتفر.
وقعت اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل 
عام 1979م، تتضمن انسحاب اليهود من كامل 
املصرية  األرض  من  شرب  كل  وتسليم  سيناء، 
ألصحاهبا، وإقامة عالقات دبلوماسية عادية، 
ومرور املالحة اإلسرائيلية عرب قناة السويس.

صعدت إسرائيل من موجة االستيطان على 
األراضي الفلسطينية عام 1981م، خاصة بعد 

اغتيال الرئيس املصري حممد أنور السادات.
تنفذ املنظمات املسلحة بنجاح عرب احلدود 
اللبنانية هجمات شرسة ضد الدولة العربية عام 
1982م، لترد إسرائيل بشن هجمات وتوغالت 
داخل لبنان، وتسعى إىل تدمري منظمة التحرير 
ليتم  آنذاك،  لبنان  املتمركزة يف  الفلسطينية 
تأسيس جبهة حزب اهلل يف اجلنوب اللبناين، 
املحتلني  ضد  موسعة  بعمليات  القيام  تتوىل 

هناك.
وتضطر إسرائيل إىل إزالة قواهتا جزئيًا من 

لبنان عام 1985م.
انفجار األوضاع بعد االنتفاضة الفلسطينية 
بعنف،  ترد  وإسرائيل  1987م،  عام  األوىل 
تأسيس  يتم  مث  قاسية،  انتقامية  وبأعمال 

حركة املقاومة اإلسالمية محاس.
الضفة  يف  حقوقه  عن  األردن  يتنازل 
الغربية والقدس الشرقية إىل منظمة التحرير 
رئيس  ويعترف  1988م،  عام  الفلسطينية 
والتخلي  الوجود،  يف  إسرائيل  حبق  املنظمة 
ومنظمة  املتحدة  الواليات  وتبدأ  العنف،  عن 
التحرير يف حوار مباشر، رغم ضياع الفرصة 

الذهبية إبان اتفاقية كامب ديفيد للسالم.
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الالجئني  مشاكل  تتفاقم  1991م  عام 
واملشردين باملنطقة العربية بعد حرب اخلليج 
العريب، وقيام العراق بغزو الكويت، مث انفجار 
متعددة  قوات  بواسطة  الكويت  حترير  حرب 
اجلنسيات، وانتقال الفلسطينيني املنفيني إىل 
بالشرق  للسالم  مدريد  مؤمتر  وعقد  األردن، 
العربية  العالقات  على  وتركيزه  األوسط، 

اإلسرائيلية.
ومنظمة  إسرائيل  توصل  1993م  عام 
يف  سالم  اتفاقية  إىل  الفلسطينية  التحرير 
خطة  ووضع  املتبادل،  باالعتراف  أوسلو 
املتبقية،  اخلالفات  كل  حلل  سنوات  خلمس 
واإلسرائيليون  الفلسطينيون  املقاتلون  ويبدأ 
التحرك  واملتشددة  اليمينية  األجنحة  من 
لتقويض بوادر االتفاقية، وتغليب لغة السالح 

على الدبلوماسية.
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  تأسيس 
وتوقيع إسرائيل واألردن اتفاقية سالم شاملة 
السالم  عن  البحث  رحلة  لكن  1994م،  عام 
اغتيال  بعد  كبرية  النتكاسة  تتعرض  املفقود 
اليميين  اجلناح  من  إسرائيلي  ديين  متعصب 
إلسحاق رابني، والذي كان يصفه ياسر عرفات 
بشريكه احلقيقي والصادق يف السالم، وهذه 
االنتكاسة جلهود التسوية أدت الندالع موجات 
الفلسطينيني  بني  العنيفة  اهلجمات  من 

واإلسرائيليني.
الراحل  الرئيس  الفلسطينيني  انتخاب 
ياسر عرفات عام 1996م، واختيارهم أعضاء 
اإلسرائيليون  أعاد  بينما  التشريعي،  املجلس 
عطل  والذي  السلطة،  إىل  الليكود  حزب 

السالم.
توقيع مذكرة )واي ريفر( لتنشر بعد حمادثات 
والفلسطينيني، حتت  اإلسرائيليني  بني  جرت 
رعاية الواليات املتحدة، ويفتح مطار غزة مع 

القيام برحالت طريان إىل الدول العربية.
2000م  عام  لبنان  من  إسرائيل  انسحاب 
عليها،  املتنازع  شبعا  مزارع  منطقة  عدا  ما 
واهنيار املفاوضات الشبيهة بكامب ديفيد بني 
وآرييل  واإلسرائيلي،  الفلسطيين  اجلانبني 
شارون يزور جبل اهليكل ويتحدى اجلميع، مث 
الثانية، بسبب  الفلسطينية  االنتفاضة  تنطلق 
املسلمني،  ملشاعر  اليهودية  االستفزازات 

وكانت هذه االنتفاضة أقوى من األوىل. 
انتخاب آرييل شارون رئيسًا لوزراء إسرائيل 

عام 2001م، الذي أبدى التزامًا لشعب الدولة 
للسالم، وكأهنا  أوسلو  اتفاقية  العربية برفض 
مقابل انتخابه، مث يقوم بتجريف مدرج مطار 
غزة باجلرافات، ومتادى يف اإلطاحة بثوابت 

العملية السلمية، حىت قضى على بوادرها.
دفة  قيادة  يف  العرب  ينجح  2002م  يف 
األمور حنو إطالق خطة سالم سعودية مستندة 
إىل قراري األمم املتحدة رقمي )242 و338 (، 
ووافقت القمم العربية عليها، لكن التفجريات 
الفلسطينية تزايدت قوة وشراسة ضد اليهود، 
يبدي  وعرفات  عليها،  عرفات  يلوم  وشارون 
االستسالم،  ويرفض  شعبه،  حبقوق  متسكه 
ياسر عرفات يف  إقامة  أبيب  تل  قادة  وحيدد 
جدار  ببناء  إسرائيل  وتبدأ  اهلل،  برام  مكتبه 

فصل عنصري داخل الضفة الغربية.
على  وجلنتها  الرباعية  املجموعة  وافقت 
عام  السالم  أجل  من  الطريق  خريطة  خطة 
املتحدة  الواليات  اللجنة  وضمت  2003م، 
املتحدة،  واألمم  األورويب  واالحتاد  وروسيا 
ولكن  الكامل،  بالدعم  الفلسطينيون  ويتعهد 
نقاطًا  ورفضت  وعاندت،  عادت  إسرائيل 
وواصلت  العنف،  واستمر  باخلطة،  رئيسية 
الضفة  طول  على  أمين  جدار  بناء  إسرائيل 
أبناء  على  احلصار  وطأة  ليزيد  الغربية 
فلسطني. وأعلن املجتمع الدويل خطة جديدة 
رمسية  غري  اتفاقية سالم  - حتمل  حينئٍذ   –
فاوض عليها اإلسرائيليون والفلسطينيون مع 
دعم دويل كثيف هلا حتت اسم مبادرة جنيف 

للتسوية.
لتتجدد  2004م  عام  عرفات  ياسر  وفاة 
وتنقسم  الداخلية،  الفلسطينيني  مهوم 
معاجلتهم  وطريقة  وتطلعاهتم،  أهواؤهم 
لألمور إىل درجة حادة بني فتح ومحاس أكرب 

حركتني هلم.
)أبو  عباس  حممود  انتخب  2005م  ويف 
الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  رئيسًا  مازن( 
وختلت إسرائيل عن مستوطناهتا بقطاع غزة 
األعمال  من  اخلوف  بسبب  واحد،  جانب  من 
االنتقامية على هذه املساكن، ومن بداخلها من 
قبل املسلحني الفلسطينيني، كما أخلت الدولة 
الغربية،  بالضفة  مستوطنات  أربع  العربية 

بسبب التهديدات الفلسطينية اهلائلة هلا.
إسرائيل،  تشتهي  ال  مبا  الرياح  وجاءت 
دماغية  جلطة  من  شارون  آرييل  عاىن  حيث 
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وقام  2006م،  عام  طويلة  وغيبوبة  حادة 
جديدة،  حكومة  بانتخاب  الفلسطينيون 
وتكسب محاس بأغلبية صغرية من األصوات، 
يف  محاس  وتتحكم  احلكومة،  تشكل  ولكنها 
والواليات  وإسرائيل  الفلسطيين،  الربملان 
املتحدة تعتربان ذلك اختيارًا للعنف والتطرف 
فلسطني،  وتعزالن  الفلسطينيني،  قبل  من 
وتقطعان أي متويل خارجي أو دعم مايل هلا.

إيهود  يصري  2006م  عام  أغسطس  ويف 
بأن  ويعد  إسرائيل،  لوزراء  رئيسًا  أوملرت 
الفاصل سيكون احلدود اجلديدة بني  اجلدار 
من  املزيد  ليلتهم  الغربية  والضفة  إسرائيل 
العازل  وباجلدار  تارة،  باملستوطنات  أراضيها 
اهلل  وحزب  محاس  مقاتلي  لكن  أخرى،  تارة 
أصحاب  ليصريوا  إسرائيليني  جنودًا  أسروا 
الساخنة  الصراعات  أسباب  من  طويلة  قصة 

بني اجلانبني.
جنودها  سراح  بإطالق  أبيب  تل  وطالبت 
األسرى، مقابل إطالق سراح معتقلني وسجناء 
الربغوثي،  مروان  مقدمتهم  ويف  فلسطينيني 
بينما أخذت محاس من ناحية وحزب اهلل من 
ناحية أخرى تراوغان بإحياء من إيران، لتنطلق 
شرارات الغضب اإلسرائيلي بشدة يف محالت 
غزة  العربية  الدولة  هبا  هامجت  عسكرية 
ولبنان، فرد حزب اهلل بضرب مشال إسرائيل 
ألول مرة يف التاريخ، وتتحرك األمم املتحدة 
بعد  بإسرائيل  حتدق  كارثة  من  خوفًا  سريعًا 
إحراج حزب اهلل لقواهتا، وتكبيده هلا خسائر 
برقم  قرارًا  املتحدة  األمم  وأطلقت  فادحة، 

)1701( مؤسسة بذلك وقفًا إلطالق النار.
غزة  على  األخري  اإلسرائيلي  العدوان  جاء 
لريسم صورة شديدة الوحشية لقادة تل أبيب 
والواليات  أوروبا  يف  املتحضر  العامل  أمام 
بني  اخلطوط  ولتتباعد  وغريمها،  املتحدة 
به  تقوم  وما  املفترضة،  السالم  أطروحات 

الدولة العربية من جرائم يندى هلا اجلبني.

مراحل مفاوضات السالم:  � 
ينتقل الرئيس األمريكي األسبق إىل جماالت 
حياته السياسية والدبلوماسية، وكيفية اختاذه 
التسوية  خطط  وطرح  للتفاوض،  صور  عدة 
السالم  العرب وغريهم حبثًا عن  مع  بالتعاون 
املعمورة،  بقاع  من  والعديد  األوسط  بالشرق 
ويرى أن إحدى الغايات الرئيسية له يف حياته 

كانت البحث عن التسوية، وإهناء حدة الصراع 
ضمان  على  واملساعدة  والغرب،  الشرق  بني 
السالم الدائم للجميع، رغم التحديات الكثرية 
اليت تكتنف سبل العيش للشعوب اليت تعاين 
وما  واالحتالل،  والعنصرية  االضطهاد  من 
وجوده  األول  املقام  يف  كان  طريقه  اعترض 
بعينها  بشخصيات  تتعلق  حتديات  خضم  يف 

ترفض السالم من داخلها.
التسلسل  هذا  هو  التساؤالت  يثري  ما  لكن 
التمثيليات  يشبه  والذي  للزناعات،  التدرجيي 
غري  واألحداث  الدراماتيكية،  املفاجآت  يف 
أكثر  األوسط  الشرق  يكون  ورمبا  املتوقعة، 
مناطق العامل تقلبًا، واملنطقة اليت يشكل انعدام 
استقرارها هتديدًا للسالم الكوين، وهي أيضًا 
خطرية  مسلحة  لتنظيمات  احلاضنة  املنطقة 
األخرى،  واألمم  األمريكيني  هتدد  ومجاعات 
وتعقيد قضاياها يرجع إىل املشتقات التارخيية 
واملعاصرة،  القدمية  والدينية  والسياسية 

وتفاعالهتا.
صناعة  تريد  اليت  اجلهات  على  وينبغي 
السالم التفكري مليًا يف جمموعة من األطروحات 
واإلمكانيات  له،  الضرورية  املستلزمات  حول 
املشتركة  واألرض  املستقبل،  خيبئها  اليت 
اليت  املتنازعة  واألطراف  قبل،  من  املوجودة 
تبحث بناء مستقبل أكثر أمنًا، وحتديد فرص 
جناح اجلهود الدبلوماسية اهلادئة، أو الضغط 

اجلريء والعلين يف سبيل إجراء املفاوضات.
اليت تفرض نفسها حول هل  والتساؤالت 
طويل  مستقر  سالم  هناك  يكون  أن  ميكن 
األجل رغم الظروف احلالية؟ وكيف تتدهور 
األحوال بني عشية وضحاها يف فترات األزمات 
كل  فتنهي  القتال  فتائل  تشعل  اليت  األخرى 
اجلهود؟ وكان من أهم التساؤالت اليت كثريًا 
ما الحت يف األذهان حول الشرق األوسط هل 
أمريكي  وبدعم  عسكريًا،  إسرائيل  تستطيع 
العربية؟  املسلحة  التنظيمات  على  السيطرة 
القضاء  من  أبيب  تل  تتمكن  مل  وبالطبع 
الفلسطينية  اجلماعات  خماطر  على  النهائي 
والعربية عليها، ألهنا هي اليت فجرت كل هذه 

الصراعات.
دائمًا  األفق  يف  تلوح  أخرى  زاوية  ومن 
اإلسرائيلي،  النووي  امللف  بشأن  خماوف 
واحتمال استخدام حكومات تل أبيب لترسانتها 
الذرية  والقنابل  التقليدية  غري  األسلحة  من 
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يشري  اآلخر  اجلانب  وعلى  العرب،  لضرب 
الكثري من اخلرباء إىل احلق العريب يف تأمني 
الذات بالبحث عن أسلحة نووية لصد خماطر 
إسرائيل الدموية. لقد كانت هناك انشقاقات 
تصلب  تزايد  مع  األوسط  بالشرق  خطرية 
واالستنكار  بل  إلسرائيل،  العربية  العداوة 
الالحمدود  األمريكي  للدعم  اهلائل  العريب 
لقادة تل أبيب، حيث توجه الشعوب واألنظمة 
العربية انتقادات حادة للواليات املتحدة بسبب 

التحالف األمريكي اإلسرائيلي.
ولألسف أدت حرب العراق إىل املبالغة يف 
وتوسيع  األوسط،  بالشرق  الراهنة  الزناعات 
والشيعة،  السنة  املسلمني  بني  العداء  دوائر 
وجعل  باملنطقة،  إيران  تأثري  قوة  من  وزادت 
دفة  تغيري  على  قدرات  اهلل  وحزب  حلماس 
األمور، ولعب دور أكرب من حجمهما السياسي 
على الساحة، رغم هتميش وضعهما منذ عدة 
إىل  السياسية  الدوائر  تنظر  وبدأت  عقود، 
ضد  تكافحان  أهنما  على  اهلل  وحزب  محاس 
االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وملنطقة مزارع 
اجتياح  حدوث  وملنع  اللبناين،  باجلنوب  شبعا 

إسرائيلي للبنان.
ولعل من املفارقات املؤسفة أنه نظرًا لعدم 
للحياة  قابلة  سالم  ملبادرة  جاد  تفعيل  وجود 
طوياًل، فقد تفاقمت اخلالفات تباعًا، وصارت 
كمراحل متبادلة من التعقيدات األيديولوجية، 
ال تلبث أن هتدأ إحداها لتشتعل نريان األخرى 
وتفتك باجلميع، واملطلوب من املجتمع الدويل 
اليت  املخيفة  التحديات  رغم  جذوهتا،  إطفاء 
ببعضها،  األطراف  ثقة  انعدام  يف  تتركز 
السرية  واملفاوضات  فاملناقشات  العرب  أما 
يف  العلنية،  البيانات  من  أكثر  واعدة  معهم 
لكن  الشعوب،  إثارة  عدم  يف  رغبتهم  ضوء 
مع  تقف  ثابتة  جمموعة  توجد  إسرائيل  يف 
االعتدال، وهي ال تسمع إال أطراف حمدودة 

من دول اجلوار أو الواليات املتحدة.

وصعوبات  سياسية،  حتديات  � 
تارخيية:

لقد كانت أبرز العوائق املستمرة حىت اآلن 
االستيالء  يف  اإلسرائيليني  معظم  رغبة  هي 
ورفض  والعربية،  الفلسطينية  األراضي  على 
من  الصهيوين  الكيان  وجود  العرب  معظم 
األساس، واستنكارهم اعتبار البعض إلسرائيل 

كجارة هلم، يف حني يوجد اختالل استراتيجي 
والصوت  الوحدة  افتقاد  يتمثل يف  فلسطيين 
الواضح يف التفاوض مع الدولة العربية، ورفض 
كال اجلانبني االلتحاق مبحادثات سالم مباشرة 

دون شروط مسبقة بعضها جمحف جدًا.
واصطدمت  األصولية  التيارات  وظهرت 
بإسرائيل الدموية، لتزداد األمور تعقيدًا، بينما 
غاب الرئيس األمريكي جورج بوش االبن إبان 
باملنطقة  األحداث  مسرح  عن  واليته  حقبة 
العربية بشكل شبه متعمد. ومع غياب أي دور 
فعال أثناء والية جورج بوش ازدادت الصعوبات 
والصراعات حدة يف الشرق األوسط، لتطيح 
قبل  من  وقعت  اليت  باالتفاقيات  إسرائيل 
تنفيذها،  بنود  واشنطن  متابعة  يف ظل عدم 
الذي  املنوط  دورها  عن  بوش  إدارة  وإغفال 
اآلخرين،  مصاحل  قبل  بالدها  مصاحل  خيدم 
وانشغلت الواليات املتحدة بالدول اليت أمستها 
وكوريا  وإيران  العراق  وهي  عليها،  مارقة 
الشمالية، واحلروب االستباقية، واحلرب على 

اإلرهاب.
دفع  يستطيعون  ال  فكانوا  العرب  أما 
عملية السالم بأكثر مما لديهم من أطروحات 
جبوانب  انشغاهلم  ظل  يف  خاصة  ونوايا، 
تتعلق  األحداث  سطح  على  طفت  أخرى 
الطبقات  وصراعات  الداخلية،  بقضاياهم 
والبطالة  الفقر  ومشاكل  ببالدهم،  املجتمعية 
املثقفني  من  كبرية  نسبة  ووجود  والتعليم، 
ومعها  احلاكمة،  بالسلطات  االصطدام  تريد 
باإلضافة إىل  الثورية،  أجندة من اإلصالحات 
ظهور الزنعات العرقية، والبحث عن اهلوية يف 
العربية  السكانية  والتكتالت  العربية،  البلدان 
آفاقها  وفتح  تعلمها  بعد  التغيري  يف  الراغبة 
الذهنية، والحت يف األذهان العربية خماوف 
أنظمة احلكم  لتغيري  التدخالت اخلارجية  من 

بالقوة، كما حدث بالعراق.
ليست  بوضوح  اآلن  السياسية  احلالة  إن 
مشجعة، ولكنها ليست مأساة بال هناية، كذلك 
يستطيع الزعماء تذكر التقدم الذي سبق يف 
السابقة  االتفاقات  على  والبناء  املفاوضات، 
معظم  قبلت  حيث  عليها،  التفاوض  مت  اليت 
بعدما  للسالم،  التفاوض  العربية  األنظمة 
صار وجود إسرائيل حقيقة ملموسة، فبالتايل 
إجياد  زوايا  من  الوضع  هذا  مع  التعامل  جيب 
خمرج للعملية السلمية من عنق الزجاجة، كي 
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العنف والصراع والشحن بال  ال تستمر دوامة 
توقف.

وهلذا صاغت البلدان العربية بيانًا مشتركًا 
يف القمة العربية عام 2002م يعرض السالم، 
ضمن  إسرائيل  مع  عادية  عالقات  وإقامة 
والعمل مبوجب  دوليًا،  عليها  متعارف  حدود 
القرارات األخرى ملجلس األمن واألمم املتحدة، 
للشعب  النهائي  احلق  األطراف  مجيع  وقبول 
اخلاصة  سيادته  مصري  ليقرر  الفلسطيين 
واحلقيقي،  والعادل  الدائم  السالم  مناخ  يف 
الذي مييل  الدائم،  للعنف  فليس هناك مكان 
البغضاء  ويدمي  السالم،  مبادرات  إىل ختريب 

والقتال.
مرارًا  الفلسطينية  اجلماعات  واضطرت 
والعسكري  السياسي  االحتالل  على  الرد 
للدولة العربية اليت ترفض مقتضيات التسوية، 
لكن ما يؤخذ على اجلانب الفلسطيين أنه يف 
أثناء وصول سيناريوهات املفاوضات إىل نقاط 
ما  بكل  السالم  حنو  املرور  هبا  ميكن  إجيابية 
يعنيه من أمن واستقرار يفاجأ اجلميع هبجمة 
توقيت  يف  إسرائيل  على  عاتية  فلسطينية 
للهروب  أبيب  لتل  الذريعة  تعطي  حرج جدًا، 
واملراوغة، وتفعيلها للحلول العسكرية لضرب 

الفلسطينيني.
وجهات  أوسطية  الشرق  الشعوب  ولدى 
باملنطقة،  الدائر  الصراع  حيال  خمتلفة  نظر 
الدماء،  لسفك  حمورًا  إسرائيل  تبقى  بينما 
ال  أهنا  قادهتا  بترديد  البغضاء،  رياح  وبعث 
تريد  إذ  وعدواين  عسكري  منظور  من  تقهر 
تل أبيب دائمًا فرض حدود دولة إسرائيل على 
الكل، حىت لو أطاحت بكل املواثيق واحلقوق 
احلقيقية  اهلويات  وطمست  واألعراف، 

ألصحاب األرض.
بإسرائيل  االعتراف  العرب  على  كان  إذا 
فهو  ذلك  غري  يردد  ومن  موجود،  ككيان 
أبدًا  يعىن  ال  االعتراف  هذا  لكن  خمطئ، 
االستسالم أو التفريط يف احلقوق، بل البحث 
عن خمرج للمقايضة بتلك الرؤية، أي يف إطار 
معادالت حتت عنوان )األرض مقابل السالم(، 
على  وينبغي  السالم(،  مقابل  السالم  )وليس 
طبقًا  لسريها  وافية  ضمانات  تقدمي  إسرائيل 
فلسطينية  دولة  وجود  وقبول  التسوية،  لنهج 
املتحدة  األمم  لقرارات  طبقًا  للحياة  قابلة 

وجملس األمن.

عدم  الدويل  املجتمع  على  جيب  كما 
ومن  الفلسطيين،  اإلنسان  حبقوق  االستهانة 
العودة  وحق  املصري،  تقرير  حق  ذلك  مجلة 
املتساوية  واملعاملة  التعبري،  وحرية  لالجئني، 
اإلسرائيليني،  لصاحل  التمييز  وعدم  لألفراد، 
عن  والبحث  التنقل  الفلسطينيني يف  وحرية 
املدنيني  وحق  أمالكهم،  عن  والدفاع  عمل، 
منهم يف العيش بسالم دون تعرض هلجمات 

الصهاينة.
وعلى اجلانب اآلخر جنحت إيران يف إحداث 
اختالالت نفسية باملجتمع اإلسرائيلي بإرباكه 
الصاروخية،  جتارهبا  أثناء  جديدة  حبسابات 
اليت  أبيب  لتل  النووية  طهران  وهتديدات 
نشوب  احتمال  من  اليهودي  الشعب  أخافت 
حرب ضروس مع دولة إسالمية قوية عسكريًا 
تستطيع الرد وتكبيد الصهاينة خسائر فادحة، 
فرغم كافة اإلمكانيات اإلسرائيلية اهلائلة يف 
على  يسيطر  بات  الداخلي  فالرعب  التسلح، 
اليهود من هاجس االنتقام العريب واإليراين، 
يقترفه  اإلسرائيلي مبا  الشعب  فناء  واحتمال 

من جرائم سترد عليه يف وقت من األوقات.
صراعات عسكرية، ومبادرات دبلوماسية:

رغم مرور عقود على حروب عام 1948م، 
ماثلة  تزال  ال  أهنا  إال  1973م،  و  1967م،  و 
بكل  والعرب  اإلسرائيليني  وأذهان  خيال  يف 
والثانية  فاألوىل  وآثارها،  ونتائجها  معانيها 
تفرق  استغلوا  الذين  الصهاينة،  لصاحل  كانت 
آنذاك،  لديهم  احلكم  أنظمة  وختبط  العرب، 
هبجمات  وسوريا  ومصر،  فلسطني،  وأمطروا 
جوية وصاروخية عنيفة، خاصة يف ما يسميه 
املصريون بنكسة 67، اليت زادت اليهود نشوة 
وثقة يف عدم وجود قوات عربية قادرة على 
التصدي ملطامعهم، لكن بانوراما حرب 1973م 
ملقتضيات  الرضوخ  على  إسرائيل  أجربت 
السالم، بعدما جترعت مرارة اهلزمية، ووقف 
وقفة  وسوريا،  مصر  يف  متمثلني  العرب 
رغم  فريستهم،  أجهزوا على  الذين  الشجعان 

أهنا الذت بالفرار وال تزال حية.
وأدخلت حرب أكتوبر عام 1973م تغيريات 
الشرق  معادالت  على  هائلة  استراتيجية 
األوسط، جتلت بظهور شخصية رائعة للرئيس 
النصر  بقوة  السادات  أنور  حممد  الراحل 
ليسطر على الساحة الدبلوماسية تارخيًا عربيًا 
عقر  إسرائيل يف  إحراج  من  ويتمكن  ناصعًا، 
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دارها، والدفع باليهود إىل إطروحات التسوية 
رغمًا عن أنوفهم ليكسر كربياءهم، فيما جنح 
الرئيس السوري حافظ األسد يف رأب الصدع 
سالح  وظهر  العربية،  األطراف  بعض  مع 
فعالة  وسياسية  اقتصادية  كأداة  جليًا  النفط 
للضغط على الغرب لتغيري مواقفهم - بداًل من 
االحنياز األعمى لصاحل إسرائيل - إىل التعامل 

حبيادية ومبصداقية مع القضية.
ولعل هناك ضرورة ملحة لألجيال احلالية 
املصري  الرئيس  اليت صنعها  امللحمة  لدراسة 
الراحل حممد أنور السادات عندما مد جسور 
يفهم فيه معظم  الذي مل  الوقت  السالم، يف 
لسياساته،  الرفض  لدرجة  تطلعاته  العرب 
بوضوح  يعمل  كان  أنه  رغم  ومقاطعته، 
لصاحل األمة العربية، وكان يريد فقط خوض 
الفلسطينيني مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، 
فقد  جدوى،  بال  اآلن  عنها  يبحثون  هم 
اخلرباء  وأدهش مجيع  السادات عصره،  سبق 
واملراقبني، عندما ذهب إىل الكنيست ليقابله 
الوزراء اإلسرائيلي )مناحم بيجن( بكل  رئيس 
أثناء خطاب  وتقدير وإعجاب، وحىت  احترام 
ينس  مل  الكنيست  أمام  التارخيي  السادات 
إلقاء اخلطاب  مهوم العرب، وهلذا أصر على 
باللغة العربية، وليس باإلجنليزية، كما أرادت 
يــنــــس  ولـــــــم  الــــــغربية،  اإلعـــالم  وســــائــــــل  بعض 
السادات – أيضًا - حلفاءه السابقني من العرب 
بالتشديد على حقوقهم املشروعة، وسعى إىل 

عودة الفلسطينيني إىل ديارهم.
الرئيس  من  كان  ما  املفارقات  ومن 
مطلق  رفض  من  عرفات  ياسر  الفلسطيين 
اخلاصة  األمريكية  األطروحات  لكافة 
ومبنظمة  بإسرائيل  املتبادل  باالعتراف 
مفاوضات  خلوض  الفلسطينية،  التحرير 
كامب ديفيد، وإحراز تقدم يف عملية السالم، 
مما مجد هذا اإلطار، وجعل احلديث املصري 
الشريك  منتقدًا  الفلسطينية  القضية  عن 
تعقيدات  هناك  وكان  للتفاوض.  الرئيسي 
الوزراء  رئيس  برغبة  تتعلق  اخلطورة  بالغة 
املستوطنات  وجود  استمرار  يف  اإلسرائيلي 
بالضفة  اهتمامه  من  أكثر  بسيناء  اليهودية 

الغربية وقطاع غزة.
األمور متر  يترك هذه  السادات مل  أن  إال 
هكذا، فأصر هو اآلخر على موقفه، ودعمه 
ليفرض  1973م،  حرب  يف  املذهل  انتصاره 

كلمته عالية، وحياصر بيجن بشكل غري مباشر، 
االجتماع  بطريقة  يتم  التفاوض  كان  حيث 
السادات  مث  بيجن  من  كل  مع  األمريكي 
التصادمات،  لتجنب  والعكس،  انفراد  على 
بالعبارات  والتراشق  اللفظية،  واملواجهات 

اخلشنة.
ويف كثري من الوقفات واملناقشات احلادة، 
كان بيجن والسادات يبديان االستعداد للرحيل 
إىل بلدمها، ووقف التفاوض يف ظل املراوغات 
أصر  كما  اإلسرائيلية،  واملقايضات  الرهيبة 
السادات على إجياد حل شامل للسالم باملنطقة 

يتضمن القضية الفلسطينية.
بشكل  يركز  فلم  بيجن  ملناحم  وبالنسبة 
أساسي إال على كيفية جعل مصر كقوة كبرية 
الدولة  طريق  عن  تزاح  ضخمًا  جيشًا  متلك 
العربية بتحييدها باتفاقية السالم، رغم متسك 
السادات حبل جممل القضايا العربية املعلقة، 
إال أن بيجن كان يدرك جيدًا أن الفلسطينيني 
الذين يعيشون حتت وطأة االحتالل لن ميكنهم 
فعلت  مثلما  وإحراجها،  إسرائيل  مع  التعامل 
مصر يف حروهبا وانتصارها يف أكتوبر 1973م، 
والسادات،  بيجن  بني  األهداف  تباينت  هلذا 
كلمة  تفرق  حقائق  فهم  يف  جنح  بيجن  لكن 
العرب لدرجة مقاطعتهم ملصر، وعدم رضاهم 
عن أطروحات السادات للتسوية، وتلك النقطة 
كانت تشكل فجوة عميقة يف اجلبهة املصرية 
فأصحاب  واالجتماعات،  املناقشات  أثناء 
غري  الفلسطينيني  يف  املتمثلون  احلقوق 
اتفاق  أي  ووقعوا على  ولو وجدوا  موجودين، 
بغري  أو  عمدًا  فيمكن إلسرائيل خرقها  سالم 
لألراضي  العربية  الدولة  اللتهام  نظرًا  قصد، 
الفلسطينية، واحتالهلا للضفة الغربية وقطاع 

غزة.
اآلن  املحللون  يؤكد  الوقت  نفس  لكن يف 
الكبرية  السياسية  أرباحها  رغم  إسرائيل  أن 
إال  عنها،  ملصر  بتحييدها  ديفيد  كامب  من 
معىن  وعرفت  بالكامل،  سيناء  خسرت  أهنا 
االنسحاب القهري يف أعقاب اهلزمية، لتتكرر 
أمام  لبنان  يف  املؤملة  االنسحابات  هذه  هلا 
مقاومة حزب اهلل، ويف غزة أثناء االجتياحات 
الدولة  أخفقت  كما  محاس،  مقاومة  أمام 
العربية يف إصرارها على خلق مناخ التوترات 
والصراعات الذي أفقدها أسس الوجود املستقر 
أمام شعبها، الذي بات ينظر هلا كربكان خامد 
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مبن  ليلقي  وقت،  أي  يف  الثورة  على  يوشك 
يسكنه إىل اجلحيم.

كامب  باتفاقات  أبيب  تل  التزمت  ولو 
ديفيد، وأحجمت عن ممارساهتا االستعمارية 
بنود  وأملت  الفلسطينيني،  ضد  العنصرية 
اهلروب  من  بداًل  العرب  مع  التسوية  اتفاقات 
مستقبل  تأمني  تستطيع  اآلن  لكانت  منها، 
شعبها بداًل من امتالكها ترسانات من األسلحة 
يف  شيئًا  تنفعها  لن  اليت  والتقليدية  النووية 
النهاية، يف ظل عدم قدرهتا على القضاء على 

املخاطر اليت تكتنفها.
ومن املفارقات الغريبة أن احلروب الشرق 
آالف  هروب  إىل  البداية  يف  أدت  أوسطية 
داخل  إىل  والغرب  العربية  البالد  من  اليهود 
فلسطني، على العكس اآلن، فالتوترات جعلت 
آالف اإلسرائيليني يفرون من ظلمات املجتمع 

العربي املتفسخ، وطغيان قادته الدمويني.

استراتيجيات شرق أوسطية: � 
حبكم الضرورة كانت تركز إسرائيل دائمًا 
على جعل نفسها أقوى من العرب جمتمعني، 
لكن من املفارقات أن الدولة العربية مل تستطع 
عن طريق شنها أي حرب خارجية القضاء على 
املخاطر اليت تتهددها، أو السيطرة الكاملة على 
خصومها، فمصر – مثاًل - بقيت وازدادت قوة، 
وسوريا كذلك، ولبنان رغم كل ما تعرض له من 
ويالت وخراب صار لديه جيش، وقوات حلزب 
إىل  وحركة محاس حتولت  اجلنوب،  اهلل يف 
كتائب مسلحة، وإيران جترى جتارب صاروخية 
سرية وعلنية، ولديها برنامج نووي تسري فيه، 
ودعمت حركات املقاومة سواعد أبناء األمتني 
العربية واإلسالمية اللتني مل تدخرا وسعًا يف 

الفداء بالشباب واملال والسالح.
وحروب  معارك  خالل  اليهود  من  وسقط 
بينما  قتياًل،   22000 حوايل  العربية  املنطقة 
العدد،  هذا  أضعاف  بأربعة  العرب  ضحى 
ودول  وسوريا،  وفلسطني،  مصر،  من  خاصة 

املواجهة.
على  سيطرهتا  عن  إسرائيل  ختلت  لقد 
ومل  هزميتها،  بعد  بالكامل  املصرية  األرض 
تستطع االستمرار يف لبنان حلروب االستزناف 
اليت تعرضت هلا، إال أهنا مازالت حتتل مرتفعات 
اجلوالن السورية، بل إن املثري للدهشة رغبة 
تل أبيب يف تنشيط حركة السياحة إىل هذه 

اهلضبة، ونقلها مستوطنني إىل هناك، إال أن 
دمشق باتت اليوم تدرك حاجة إسرائيل املاسة 
عنها،  الشمايل  الباب  هذا  لغلق  معها  للسالم 

هلذا زاد متسك سوريا حبقها يف اجلوالن.
منها  اشتكا  اليت  الشهرية  األقاويل  ومن 
أثناء  األسد  حافظ  الراحل  السوري  الرئيس 
املناقشات بأروقة األمم املتحدة، خاصة للجانب 
حق  من  أبيب  تل  صقور  ردده  ما  األمريكي، 
اليهود يف االستغالل ألي بقعة أرض يتمكنون 
يهود  جعل  وأيضًا  العرب،  من  إلتهامها  من 
العامل كأهنم شعب واحد رغم تعدد جنسياهتم، 
وقد  االجتماعية،  وأمناطهم  وعرقياهتم، 
متاكر اليهود عندما اختاروا توقيتًا قاتاًل لشن 
هجمات ومذابح ضد الفلسطينيني واللبنانيني 
مصر،  مع  ديفيد  كامب  اتفاقية  أعقاب  يف 
ألهنم أدركوا أن مصر باتت على احلياد، وال 
تستطيع سوى التحرك الدبلوماسي، ويف نفس 
الدرب أوقعوا الفتنة بني العرب ومصر بشكل 
كان حيدث يف  كما  اجلميع  هرع  عندما  حاد 
العون،  طالبني  العربية،  اجلامعة  إىل  السابق 
لن  اتفاقية  أبرمت  قد  القاهرة  وجدوا  لكنهم 

جتعلها تصطدم يف حرب جديدة مع اليهود.
هلذا حدث خالف بني حافظ األسد وأنور 
للموقف  والقاهرة  أبيب  تل  وبني  السادات، 
اإلسرائيلي،  الصلف  نتيجة  احلرج  املصري 
جهة  من  باالتفاقية  اليهود  التزام  وعدم 
على  اعتداءات  يف  الدخول  بعدم  التطمينات 
العرب، لكن القاهرة مل تتخل أبدًا عن العرب، 
مقاطعتهم  رغم  قوة  بكل  قضاياهم  وساندت 

الطويلة هلا.
بعد  حىت  رؤيته  يف  السادات  وفق  وقد 
منطق  من  السالم  فرض  يف  سواء  وفاته، 
يستطيعوا  لن  العرب  أن  بإدراك  أو  املنتصر، 
نظرًا  مصر،  لشقيقتهم  النهائية  املقاطعة 
لدورها املركزي وثقلها الدبلوماسي، والثقافة 
املنطقة  مألت  طاملا  اليت  األصيلة  املصرية 
مل  القاهرة  أن  كما  واملعرفة،  بالعلم  العربية 
بعد  للجميع  السالم  أرادت  ترتكب خيانة، بل 
شعبها  خبرية  فيها  ضحت  طاحنة  حروب 

وأبنائها وشباهبا لصاحل قضايا األمة العربية.
واستلم السادات جائزة نوبل للسالم، وكرم 
الذي  العام  الواليات املتحدة بوصفه رجل  يف 
عام  أكتوبر  شهر  خالل  هناياته  يف  اغتيل 
1981م، وكان خليفته الرئيس املصري حممد 
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حسين مبارك متبصرًا بشدة حبقائق األمور، 
اتفاقيات،  من  السادات  وقعه  مبا  فتمسك 
وزادها فعالية بأخذه نقطة طابا الشهرية على 
للدبلوماسية  قانوين  انتصار  بعد  حدود سيناء 
مبارك  وركز  الدولية،  الساحة  على  املصرية 
األجواء  وهتيأة  العريب،  الصف  وحدة  على 
أحضان  إىل  بالفعل  رجعت  اليت  مصر  لعودة 
أمتها بال قيود وال عوائق لتعوض الكثري مما 

سبق .
وأيضًا حرص مبارك على معاجلة القضايا 
مليون   80 إىل  وصل  الذي  لشعبه  الداخلية 
وبنية  قوي،  اقتصاد  إىل  حيتاجون  نسمة، 
وتعليم،  ومرافق،  حديثة،  وأساسية  داخلية 
فبات  احلياة،  ضروريات  من  وغريها  وصحة 
مشغواًل هبموم شعبه يف الزراعة، والصناعة، 
قيادة  تستطيع  اليت  املؤسسات  دولة  وبناء 

املنطقة العربية.

أوجه النقد للكاتب: � 
أواًل: رغم متكن الرئيس األمريكي األسبق 
بأوجه  متميز  بشكل  اإلملام  من  كارتر  جيمي 
الصراع العريب اإلسرائيلي من بداياته، إال أنه 
أغفل ذكر مذابح وحشية قامت هبا إسرائيل، 
عام  سبتمرب  يف  وشاتيال  صربا  مذابح  مثل 
1982م ضد الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، 
الثمانينيات،  يف  اللبناين  اجلنوب  ومذابح 
بداية  منذ  غزة  يف  ارتكبت  اليت  واجلرائم 
اهلل  رام  ومذحبة  اآلن،  وحىت  الثالثة  األلفية 
اليت حوصر أثنائها الرئيس الفلسطيين ياسر 
عرفات، وما تالها من جرائم بعد وفاة عرفات 
مسألة  نقد  يف  كارتر  وأخطأ  2004م.  عام 
اليهود  مبهامجة  يقومون  َمن  العرب  اعتبار 
داخل دولتهم أبطااًل، إذ ال توجد مربرات لغري 
هؤالء  موافقة  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  ذلك 
اإلسرائيليني على سياسات العدوان واهلمجية 
الواليات  أن  كما  قياداهتم،  هبا  تقوم  اليت 
إال  النار،  إطالق  لوقف  تتحرك  ال  املتحدة 
لكن  اإلسرائيليني،  بني  قتلى  يسقط  عندما 
على  الغامشة  الصهيونية  االعتداءات  أثناء 
ومطالبة  باألسف  تكتفي  الفلسطيين  الشعب 
التصرحيات  وإطالق  النفس،  بضبط  اجلميع 
القضايا  ملجمل  بعدالة  التطرق  دون  اجلوفاء 

املتشابكة باملنطقة. 
الفلسطينيني  على  كارتر  حتامل  ثانيًا: 

أطروحات  ضيعوا  أهنم  بوصفهم  وعرفات 
بيجن  أمام  السادات  مع  يوقعوا  ومل  السالم، 
وناقض  عاد  مث  ديفيد،  كامب  اتفاقية  على 
فلن  وقعوا،  لو  حىت  أهنم  بتوضيح  نفسه 
يستطيعوا حماسبة إسرائيل إذا مل تلتزم معهم 
حتت  واقعني  ألهنم  االتفاقية،  مبقتضيات 
احتالهلا، على العكس من املوقف املصري الذي 
أكتوبر،  وانتصار  املكانة  يف  قوة  على  يرتكز 
الفلسطينيني  حقوق  عن  السادات  دافع  كما 
لكنه مل يدرك حقائق الفشل العريب يف عدم 
الوصول إىل أبعاد رؤيته املستقبلية لألمور إال 

بعد مخسة وعشرين عامًا.
الدور  حقائق  إىل  كارتر  يتطرق  مل  ثالثًا: 
طويلة  لفترات  األردن  لقادة  الدبلوماسي 
األوسط  بالشرق  الصراع  أوجه  تسيري  يف 
الكتلة  مزايا  اغتنام  يف  متمثاًل  الشرق  بني 
التعاون  أوجه  واقتباس  حينئذ،  السوفيتية 
واملنح من الغرب متمثاًل يف الواليات املتحدة 
تسبب  مما  عمان،  مصاحل  خلدمة  جهة  من 
على  العربية  األردنية  اخلالفات  بعض  يف 
كيفية  وأيضًا  للمناقشات،  السرية  الطاوالت 
إسرائيل  مع  سالم  اتفاقية  إىل  األردن  جنوح 
عمان  سياسات  برغم  ديفيد،  كامب  متاثل 
اليت ترتبط بشكل وثيق مع الفلسطينيني، وما 
اضطر إليه امللك حسني الراحل من مغامرات 
القضايا  خلدمة  جريئة  وسياسية  عسكرية 
املقاتلة  الطائرات  قيادة  وصلت حلد  العربية، 
ويف  اليهود،  ضد  املحاربة  اجليوش  لدعم 
الفلسطينيني  بأطماع  اصطدامه  الوقت  نفس 
املهجرين إىل بالده، ورغبتهم يف تكوين وطن 

بديل هلم باألردن. 
التخاذل  أسباب  كارتر  يذكر  مل  رابعًا: 
انتكاسات  لوقوع  أدى  الذي  العريب  واإلخفاق 
عسكرية يف عامي 1948م و 1967م، ومنها 
اإلفراط يف الغرور العسكري من قبل قيادات 
مصرية آنذاك، وعدم التدريب اجليد للقوات 
بعض  وفساد  الصحراء،  حروب  على  العربية 
السلطات، وفشل دمشق يف استرداد اجلوالن 
كاملة بشكل درامي قبل وبعد حرب 1973م، 
وانشغال  هلذا،  والفرص  الظروف  هتيؤ  رغم 
قناة  ومبعارك  املصرية،  باجلبهة  إسرائيل 
القصص عن  أطلقت  وسيناء، حىت  السويس 
كيفية اختراق اجليوش اليهودية القابعة حتت 
اهلضبة للقوات السورية اليت من املفترض أهنا 
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مرابضة فوق اجلوالن املرتفعة، وحيسب على 
سوريا استيالء الدول املجاورة هلا على مناطق 
لواء  مقدمتها  يف  أراضيها،  من  استراتيجية 
واجلوالن  تركيا،  ضمته  الذي  اإلسكندرونة 

اليت تستقطع الدولة العربية أجزاء منها.
خامسًا: كان على الرئيس األمريكي األسبق 
جيمي كارتر انتقاد األدوار اليت لعبتها الواليات 
حيث  إغفاهلا،  وعدم  حيادية،  بال  املتحدة 
مباشرًا  سببًا  إلسرائيل  األمريكي  الدعم  كان 
واشنطن  ساقت  كما  غيها،  يف  متاديها  يف 
التربيرات جلرائم وحشية عديدة ارتكبتها تل 
أبيب حتت مسعها وبصرها، وهلذا فمسؤولية 
عاتق صقور  على  تقع  واملجازر  اجلرائم  هذه 
اليهود واللويب الصهيوين يف الغرب وأمريكا، 
وعلى الواليات املتحدة، اليت لألسف وصل هبا 
األمر لدرجة مد اجلسور بالعتاد العسكري جوًا 
عام  عليها  مصر  إجهاز  قبل  إسرائيل  إلنقاذ 

1973م.
اليت  واملعدات  األسلحة  معظم  أن  أضف 
تستخدمها تل أبيب أثناء اعتداءاهتا هي صناعة 
أمريكية، وسواء كان من حيكم البيت األبيض 
مجهوريًا أم دميقراطيًا يبقى الدعم األمريكي 
تصادم  وإن  حىت  مساس،  بال  العربية  للدولة 
الرئيس األمريكي معها يف خالفات دبلوماسية 
عابرة لفرض السالم، مثلما فعل كارتر وغريه 
من الدميقراطيني، وتلك النقطة متثل جوهر 
للسالم  األمريكية  األطروحات  بني  التناقض 
قبل  من  الصارخ  واالحنياز  العامليني،  واألمن 
واشنطن لدولة طبيعتها عنصرية، وقامت على 
بالقوة  أراضيه  اغتصبت  دولة وشعب  أنقاض 
سافر  حتد  يف  حقوقه  وسلبت  أبناؤه،  وشرد 

لكافة القوانني واملواثيق واألعراف الدولية.
كانت  مصر  أن  كارتر  يذكر  مل  سادسًا: 
ستجرب  إن عاجاًل أو آجاًل على اختيار أطروحات 
التسوية، كي ال خيسر العرب كل شيء، وألهنا 
ستفقد التفوق االستراتيجي طويل األجل مع 
مرور الوقت ضد إسرائيل بعد حرب أكتوبر، 
فاألسلحة والذخائر الروسية لدى القاهرة كانت 
بدأت يف النفاذ بعد معارك اجليوش يف سيناء، 
العسكرية  اإلمدادات  لترسل  روسيا  تكن  ومل 
املتحدة  الواليات  عكس  على  بسهولة،  ملصر 
فعليًا  املشاركة  تعتزم  أهنا  يتردد  كان  اليت 
يف الصراع، لكن السادات تكتم األمر، لقدرة 
والصمود  االستمرار،  على  املصرية  القوات 

وإنتاج  عالية،  كفاءات  من  لديها  مبا  لشهور 
إطالق  وقف  بشرط  لفترات،  حمدود  حريب 
النار الذي سعى إليه وناله خبوض املفاوضات 
املباشرة، وهذا ذكاء سياسي وعسكري حيسب 
للسادات بتقدير عواقب األمور، فقد بزغ أمام 
الكنيست كأمنا لديه إمكانيات بال حدود حلرب 
إسرائيل وحموها من الوجود إىل آخر الزمان، 
هلذا اهتزت األرض حتت أقدام اليهود هناك 
خوفًا من غضب املصريني وقوة العرب، فالعربة 
وعدم  النصر،  من  الدبلوماسية  االستفادة 
االغترار به حىت ال ينقلب إىل هزمية خيسر 
هبا الشعب مكاسبه السابقة، ويف نفس الوقت 
أكتوبر  أثناء حرب  واحدة  العرب جبهة  شكل 
أرعبت إسرائيل والغرب، نتيجة وجود قيادات 
للعروبة  ووضعها  األول،  املقام  يف  خملصة 
والقومية الوطنية فوق أي اعتبار، وذلك عكس 
الكثري من أصحاب األهواء والطاحمني من قادة 

التيارات احلالية باملنطقة. 
سابعًا: لألسف مل يعترف كارتر أن أحد أهم 
أسباب قوة الكيان الصهيوين هو حماباة البيت 
األبيض هلا يف سياساهتا اخلارجية عرب إداراته 
املتالحقة، ووصل هذا إىل حد الترويج بسعادة 
بني  تشن  كانت  إسرائيلية،  دموية  حلروب 
احلني واآلخر على غزة ولبنان، وال ينس العامل 
اخلارجية  وزيرة  رايس  كوندوليزا  مقولة  أبدًا 
األمريكية السابقة اليت أطلقت الصيحات أثناء 
بأن  لبنان عام 2006م  اليهود على  اعتداءات 
وكأن  حاليًا،  يولد  جديد  أوسط  شرق  هناك 
والوحشية  الدموية  املساعي  تبارك  واشنطن 
لغالة املحتلني. كما يشكك كارتر يف كتابه يف 
االستشهادية،  الفلسطينية  العمليات  جدوى 
وينتقد أهدافها، والتساؤل الذي يطرح نفسه 
عليه ملاذا إذًا ال حياسب املجتمع الدويل القتلة 
واملال؟  بالسالح  يدعموهنم  ومن  اليهود؟  من 
وهم الذين شردوا قرابة مليون ونصف املليون 

فلسطيين، وقتلوا اآلالف من العرب. 
األسبق  األمريكي  الرئيس  يلق  مل  ثامنًا: 
الضوء على االهتزازات اليت حلقت باجليش 
يف  انتكاسته  سلسلة  أعقاب  يف  اإلسرائيلي 
العصر احلديث، وتراجع الثقة الشعبية داخل 
الدولة العربية يف قواهتا اليت باتت هتاجم بال 
غطاء دبلوماسي يربر ما تقوم به ضد العرب، 
يف حني تصاحب محالهتا اللعنات من األوساط 
قادة  فقدان  مع  أوروبا،  خاصة يف  اإلعالمية 
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بعد  به  تقوم  ملا  للترويج  رؤى  ألي  أبيب  تل 
عن  البشعة  الصور  الدويل  اإلعالم  كشف  أن 
الغربية  والضفة  اإلسرائيليني يف غزة  جمازر 
واجلنوب اللبناين، وهلذا فاملجتمع الدويل صار 
على قناعة بأن إسرائيل تريد مفاوضات عبثية 
لتضييع الوقت دون رغبة حقيقية يف السالم، 

بينما يدفع اليهود مثنًا غاليًا حباالت االنتحار 
واملخاوف  واالجتماعية،  النفسية  واملتاعب 
الفلسطينية  املقاومة  هواجس  من  الشعبية 
نبتت كأورام  اليت  الدولة،  والعربية ضد هذه 
العنف،  سوى  جذور  هلا  ليس  سرطانية 
والتخريب، وإرهاب الدولة ضد شعوب بريئة.           
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إعادة تشكيل الجغرافيا االقتصادية
تقرير عن التنمية يف العامل لعام 2009م

من يف  اخلامس  العدد  فيه  تعرض  الذي  الوقت 
2009م،  لعام  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير 

هشام منور
سورية

لألمم  اإلمنائي  الربنامج  عن  والصادر 
على  و)معقولة(  حادة  النتقادات  املتحدة 
صعيد اهتمامه بقضايا معينة على حساب 
الدكتور  الرئيسي  معده  تعرض  أو  أخرى، 
كبرية  لضغوطات  السيد  كامل  مصطفى 
اضطره  الذي  األمر  مساره،  على  للتأثري 
أخريًا إىل إعالن عدم مسؤوليته عن الصيغة 
النهائية للتقرير، بعد أن أقدم برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي )UNDP( دون استشارته 
تعديالت جذرية على مسودة  إدخال  على 
التقرير، طالت باحلذف واالختزال فصواًل 
تناولت صراعات اهلوية وتداعيات االحتالل 
اخلارجي لبعض الدول العربية - كالعراق 
 - والصومال  السورية  واجلوالن  وفلسطني 
األمن  ونواقص  هناك،  اإلنسان  أمن  على 
الشخصي للمواطنني العرب يف ظل الغياب 
الكامل أو شبه الكامل للدميقراطية وحقوق 

اإلنسان. 
جاء تقرير التنمية يف العامل لعام 2009م 
ليزيد من حمنة التقارير الدولية أو الصادرة 
عن منظمات األمم املتحدة اليت تستعرض 
سياسيًا  أو  اقتصاديًا  أو  اجتماعيًا  واقعًا 
يشمل رقعة جغرافية كبرية، فكيف إذا كان 
التنمية ومساراهتا  التقرير يتناول جماالت 

وآفاقها على مستوى العامل بأسره؟
عن  تقريره  الدويل يف  البنك  يناقش   
ظاهرة  2009م  لعام  العامل  يف  التنمية 
التركز االقتصادي وكيفية عالجها، وسبل 
التركز  من  االقتصادية  االستفادة  تعظيم 
إعادة  االقتصادي، من خالل طرح مبادرة 
أتى  وقد  االقتصادية.  اجلغرافيا  تشكيل 

تتضمن  رئيسية،  أقسام  ثالثة  التقرير يف 
كل منها ثالثة فصول فرعية.

من  تقريره  يف  الدويل  البنك  وينطلق 
يف  يتركز  العامل  إنتاج  نصف  أن  حقيقة 
املساحة  باملائة من  تتجاوز 1,5  مساحة ال 
تنتج  القاهرة  فمدينة  للعامل،  اإلمجالية 
املحلي  الناتج  نصف  عن  يزيد  ما  وحدها 
اإلمجايل، على الرغم من أهنا ال تشكل سوى 
اإلمجالية.  مصر  مساحة  من  باملائة   0,5
ويف الربازيل أيضًا تسهم ثالث واليات يف 
إنتاج  نصف  عن  يزيد  مبا  اجلنوب  وسط 
البالد، يف حني متثل تلك الواليات حنو 15 

باملائة فقط من املساحة.

جتارب تنموية: � 
يتناول التقرير يف قسمه األول التجارب 
إىل  مشريًا  حمددة،  مناطق  يف  التنموية 
يتم  )الطبيعي(  االقتصادي  التحول  أن 
الزراعية  االقتصاديات  من  االنتقال  عرب 
وانتهاًء  الصناعية،  االقتصاديات  إىل 
ذلك  عن  وينجم  اخلدمية.  باالقتصاديات 
إطار  األقاليم يف  بني  االقتصادية  الفوارق 
املختلفة.  الدول  بني  أو  الواحدة،  الدولة 
ثالثة  الدويل يف ضوء  البنك  فسرها  وقد 
احلجم  وهي  الكثافة،  هي:  عوامل، 
االندماج  أو  األرض،  ملساحة  االقتصادي 
فاملدن  االقتصادية؛  لألنشطة  اجلغرايف 
اليت تشهد نشاطًا ومنوًا اقتصاديني تعرف 
الريف،  من  اهلجرة  من  عالية  معدالت 
العشوائية،  املناطق  يف  تنتشر  ما  وغالبًا 
مؤسسة  هناك  تكون  أن  التقرير  ويقترح 
يف  واالستثمارات  األسواق  بإدارة  معنية 



العدد 1 آذار 2010 98

املؤسسة  هذه  تعطى  وأن  األساسية،  البنية 
سلطة التدخل للحد من انتشار العشوائيات.

ويشري التقرير إىل اتساع تيار اهلجرة بوجود 
مناطق  يغريون  أمريكي  ماليني  مثانية  حنو 
سكنهم سنويًا بسبب أماكن عملهم. ويف عام 
2008م شهدت مدينة باماكو يف مجهورية مايل 
ويعلل  السكان،  عدد  يف   % 50 قدرها  زيادة 
التقرير ذلك بكوهنا مدينة مزدهرة اقتصاديًا، 
وقد ترك ذلك تأثرياته الدميوغرافية على ما 

حوهلا من قرى.
يذهب  إذ  املسافة،  هو  الثاين  العامل 
من  القريبة  املناطق  إىل  املشروعات  أصحاب 
حلركة  السهلة  والطرق  واملطارات،  السواحل 
منتجاهتم، ومن هنا تعد املسافة - مبفهومها 
تشكيل  إلعادة  مهمًا  دًا  حمدِّ  - االقتصادي 
اجلغرافيا االقتصادية؛ ولذلك فهناك ضرورة 
االقتصادية،  املعايري  وفق  املسافة  لتعريف 
اجلغرايف،  التعريف  على  االقتصار  وعدم 
لكون املسافة املفترضة لتبادل البضائع ختتلف 
األفراد.  هبجرة  اخلاصة  تلك  عن  بطبيعتها 
خمتلفة  قطاعات  يف  املصانع  رحبية  فقوة 
التقرير  ويرى  باملسافة،  وإجيابًا  سلبًا  ترتبط 
من  مت  قد  عمليًا  املسافة  مفهوم  ترمجة  أن 
زيابينج(  )دنج  الصيين  الزعيم  سياسة  خالل 
الصني  ثراء  أجل  <من  مقولته:  اليت خلصتها 
مستقباًل، جيب أن تغتين بعض املناطق قبل 
بعض>. وقد حققت الصني بفضل تلك املقولة 
قفزات اقتصادية كبرية. وخيلص هذا الفصل 
على  القادرة  غري  املتأخرة،  املناطق  أن  إىل 
جذب االستثمارات والعمالة، هي تلك البعيدة 

عن الكثافة. 
االنقسامات،  فهو  الثالث  العامل  أما 
إدارة  سوء  من  احلالة  تلك  بأهنا  ويشرحها 
احلدود اليت تؤثر على سيولة البضائع ورأس 
االنقسامات  وتنعكس  واألفكار.  والبشر  املال 
بشكل واضح على النشاط االقتصادي يف حالة 
احلروب األهلية والصراعات بني الدول. ويبني 
التقرير حاالت إجيابية وأخرى سلبية للتعامل 
مع االنقسام، ففي حالة )تشيك - سلوفاكيا( 
انفتاحهما  زيادة  إىل  الدولتني  انفصال  أدى 
دارت  اليت  احلروب  عن  بعيدًا  العامل،  على 
العديد  احلال يف  هو  كما  أخرى،  حاالت  يف 
وإثيوبيا  )كالسودان  األفريقية  البلدان  من 

والكونغو(.

تشكل اجلغرافيا االقتصادية: � 
تشكل  الثاين  قسمه  يف  التقرير  يتناول 
فيها  ُتسهم  اليت  االقتصادية،  اجلغرافيا 
عوامل عديدة، تتعلق بالنواحي الطبيعية، مثل 
القرب من املوانئ واملطارات والطرق السريعة، 
الذي  العمل،  وتقسيم  التخصص  وعوامل 
احلجم  اقتصاديات  إجيايب يف  بشكل  يتحقق 
الكبري. وسهولة انتقال عوامل اإلنتاج، وأمهية 
االندماج يف التكتالت اإلقليمية والعاملية. وإن 
كان ُيرجع جناح فكرة إعادة تشكيل اجلغرافيا 
االقتصادية إىل التجربة األوروبية، ومالحظات 

آدم مسيث باألساس.
مث يقارن بني جتربتني حديثتني يف البلدان 
ففكرة  ومصر؛  الصني  من  كل  يف  النامية، 
اعتمدت  الصني  يف  الصناعية  املدن  إنشاء 
على اختيار مدن كانت ُتعد هامشية يف مطلع 
السبعينيات، مثل مدينة )دانغوان( اليت نقلت 
إليها استثمارات من هونج كونج، هبدف إقامة 
إلكترونية  سلع  إنتاج  يف  متخصصة  مصانع 
فتغريت  حكومية،  تسهيالت  ظل  يف  معينة 
املدينة من االعتماد على الزراعة والصيد إىل 
واحدة من املدن األشهر صناعيًا على مستوى 
عام  السنوي  اإلمجايل  ناجتها  وبلغ  العامل، 
2004م حنو 14 مليار دوالر، وهو ما يفوق ما 

حتققه دولة أوروبية مثل )أيسلندا(. 
النقيض  على  فهي  املصرية؛  التجربة  أما 
من التجربة الصينية، إذ شرعت مصر يف وقت 
الصناعية  املدن  إنشاء  الصني يف  مع  متزامن 
مل  املدن  هذه  ولكن  القاهرة.  مدينة  خارج 
حتقق الغرض منها، ال على املستوى السكاين 
القاهرة،  على  السكاين  الضغط  بتخفيف 
احلال  هو  كما  االقتصادي  املستوى  على  وال 
 30 أنتجت حنو  اليت  الصينية،  )دانغوان(  يف 
مليون هاتف حممول يف عام واحد، أو 30 % 
على  الكاسيت  املمغنطة ألجهزة  الرؤوس  من 
مستوى العامل. وخيلص التقرير إىل أن تراجع 
تكاليف النقل أدى إىل جعل العامل أصغر مما 
كان، ولكنه يف املقابل ساهم يف زيادة تركز 
النشاط االقتصادي جغرافيًا، وبالتايل تركزت 
العامل.  من  مناطق  بضعة  والثروة يف  التجارة 
للتجربة  العامة  السمات  من  عددًا  راصدًا 

الدولية يف هذا املجال: 
هبوط  أدى  املحلي:  الصعيد  على   -1
إقامتهم  مقار  بني  للسكان  االنتقال  تكاليف 
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مبدأ  وفق  العمل  وكذلك  عملهم،  وأماكن 
اقتصاديات احلجم الكبري، إىل وجود مدن أكرب 

حجمًا وأكثر اكتظاظًا بالسكان. 
النقل  سّهل  الوطين:  الصعيد  على    -2
بتكاليف منخفضة من اتصال املناطق بعضها 
ببعض، ونتج عن ذلك ترُكز اإلنتاج يف املدن 

األكثر كثافة من الناحية االقتصادية. 
استطاعت  الدويل:  الصعيد  على   -3
النقل  تكلفة  اليت جنحت يف ختفيض  الدول 
التجارة  من   - من غريها  أكثر   - تستفيد  أن 
التخصص يف  درجة  زيادة  أدت  كما  الدولية، 
اتبعت  اليت  البلدان  قدرة  إىل حتسني  اإلنتاج 

ذلك على املنافسة.

التنمية االقتصادية للمدن:  � 
جتارب  التقرير  من  األخري  القسم  يتناول 
الدول املتقدمة والنامية يف التعامل مع جغرافيا 
املدن وتنميتها اقتصاديًا، انطالقًا من حقيقة 
من  مليار  حنو  يعيش  حيث  العاملي؛  الوضع 
سكان العامل يف مناطق عشوائية، ومليار آخر 
يف مناطق نائية وفقرية، ومليار ثالث باملناطق 
املالئمة  السياسات  تقدمي  وحياول  املحرومة. 
ففي  االقتصادي،  الوضع  هذا  مع  للتعامل 
املناطق اليت تشهد مراحل أولية من التمدن، 
تسهيل  على  يعمل  أن  السياسة  صانع  على 
التحول الطبيعي من الريف للتمدن، من خالل 
تسهيل آليات متليك األراضي وحقوق امللكية، 
وتوفري اخلدمات األساسية واالجتماعية، وأال 
على  اقتصادي  لقطاع  حماباة  هناك  تكون 
حساب قطاع آخر، وهو ما أطلق عليه التقرير 

اسم )السياسة العمياء(. 
واليت  التمدن؛  املتوسطة  املناطق  يف  أما 
من  وتعاين  سريعًا  اقتصاديًا  منوًا  تشهد 
سياسات  بإجياد  التقرير  ينصح  االزدحام، 
يؤدي  حبيث  األساسية،  البنية  يف  استثمارية 
املدن،  الداخلية هلذه  املكونات  ذلك إىل ربط 
فاعلة  اجتماعية  ختصيص  قرارات  ووجود 

تعتمد على الكفاءة. 
أما املناطق املتقدمة واملتمدنة، فإهنا عادة 
واملشكالت  العشوائيات  وجود  من  تعاين  ما 
البيئية، وارتفاع ملحوظ يف اجلرمية، وجيب 
على  اخلصوص  هبذا  السياسات  تركز  أن 
مرافقها،  وتطوير  العشوائيات  هذه  استيعاب 

بغية التخلص مما تعانيه أو ختفيفه.

الوحدة االقتصادية والتكامل: � 
مث يبحث الفصل الثاين من التقرير قضية 
بني  أو  الواحد،  لإلقليم  االقتصادية  الوحدة 
مثااًل  ويضرب  االقتصادي،  التكتل  مكونات 
األورويب،  واالحتاد  اهلند  من  بكل  ذلك  على 
اللغات  اختالف  من  الرغم  وعلى  اهلند  ففي 
واألديان واألعراق، إال أن التوجه هو )الوحدة 
بانتقال  التجربة  مسحت  حيث  التنوع(،  مع 
إىل  والريفيني  الفقراء  من  العديد  وهجرة 
حتسني  أجل  من  االقتصادي  اجلذب  مناطق 
مستواهم االقتصادي. كما يتطرق إىل سياسات 
االحتاد األورويب يف دعم الوحدة االقتصادية 
بني أعضائه، وحجم اإلنفاق الكبري على تطوير 
البنية األساسية للدول حديثة االندماج به، إذ 
رصد االحتاد عام 2000م حنو 236 مليار يورو 
للتمويالت اخلاصة بالبنية األساسية، وتطوير 
االقتصادي  األداء  وتطوير  والتدريب،  التعليم 
يتم  أن  ما جيب  وهو  حديثًا،  املنضمة  للدول 
على مستوى الدول النامية، على حد نصيحة 

التقرير.
العمل  أمهية  إىل  األخري  الفصل  ويتطرق 
على تعظيم فرص التكامل، سواء على املستوى 
اإلقليمي، أو من خالل التكامل الدويل، ويعترب 
مدخاًل  اجلوار  دول  مع  اإلقليمي  التكامل 
لتعظيم فوائد التكامل الدويل. ويرى أنه جيب 
على الدول القريبة من األسواق العاملية الكبرية 
االستفادة من أسبقية الكثافة االقتصادية، وأن 
تصبح امتدادًا لألسواق الكبرية. كما جيب على 
الدول املجاورة لدول أخرى بعيدة عن األسواق 

العاملية أن تقوم بتطوير أسواقها اإلقليمية.
ويعرض أخريًا لعدد من اإلحصائيات الدالة 
األداء  أن  إىل  فيشري  التنمية،  مؤشرات  على 
ملفت  التقنية  عالية  الصناعات  يف  العريب 
)مصر،  العربية  البلدان  من  والعديد  لالنتباه، 
نسبة  حتقق  سورية(  السعودية،  األردن، 
الصادرات  من  التقنية  عالية  للصناعات   %1
العريب  املغرب  دول  كانت  بينما  الصناعية، 
وتونس   ،%10 املغرب  فحققت  أداء  أحسن 
نصيب  كان  املقابل  ويف   ،%2 واجلزائر   ،%4

الكيان الصهيوين %14.

مالحظات البد منها: � 
وجهة  تبين  على  التقرير  حرص  لقد 
جماالت  إزاء  والصناعية  الكربى  الدول  نظر 
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واحتماالت تطوير االقتصادات الوطنية للدول 
التكامل واالندماج  انطالقًا من فكرة  النامية، 
الترويج  جناح  فإن  ذلك  ورغم  الدويل، 
بالعوامل  يرتبط  ال  وتسويقها  الفكرة  هلذه 
بعيد  بل يرتبط إىل حد  االقتصادية وحدها، 
بالسياسات الدولية للدول الكربى، ومدى رضا 
وقبول هذه الدول بتمرير عناصر التطوير أو 
النامية،  للدول  اقتصادي  نشاط  قيام  تسهيل 
بعد أن تنجح بتحقيق شرط الرضا الغريب عن 
النظام السياسي القائم يف الدولة النامية حبد 

ذاهتا.
التكامل  فكرة  وجاهة  من  الرغم  وعلى 
فقط  ترتبط  ال  أهنا  إال  الدويل،  واالندماج 
مقومات  وتسهيل  متعددة،  اقتصادية  بعوامل 
اجلغرافيا االقتصادية، فهناك مصاحل سياسية 
لتنشيط  خالهلا  من  تدفع  املتقدمة،  للدول 
مستخدمة  أخرى،  دون  مناطق  يف  التنمية 
املباشر،  األجنيب  االستثمار  أدوات  ذلك  يف 
والشركات متعددة اجلنسيات، وفتح األسواق 
يف الدول املتقدمة أمام سلع دول بعينها دون 

أخرى.
النظام  مساح  يفسر  الذي  األمر  وهو 
العوملة  فكرة  رواج  إبان  العاملي  االقتصادي 
األموال  رؤوس  من  كل  بانتقال  االقتصادية 
العراقيل  وضعت  ولكن  واخلدمات،  والسلع 
والقيود جتاه انتقال العمالة، والسماح باهلجرة 

إىل دول الشمال، مما فاقم من ظاهرة اهلجرة 
على  التعويل  ميكن  فكيف  الشرعية،  غري 
االقتصادية  اجلغرافية  تشكيل  إعادة  مفهوم 
يف ظل الطروحات املتضاربة حول آليات تنفيذ 

هذا املفهوم؟
لقد حاول التقرير أن يتربأ من فكرة الدعوة 
االقتصادي،  النمو  تركز  أو  الالمركزية،  إىل 
يف حني أهنا الفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا 
التقرير بفصوله التسعة كلها، على اعتبار فكرة 
املصلحة اليت تتحقق من النشاط االقتصادي، 
وكانت  االنتشار،  أو  التركز  عن  النظر  بغض 
ينصح  كسياسات  املطروحة  اآلليات  معظم 
التركز  سلبيات  معاجلة  إطار  يف  تأيت  هبا 

االقتصادي للنمو.
مبدأ  اعتماد  إىل  التقرير  دعوة  أن  كما 
الالمركزية يف إدارة اقتصاد الدول النامية يف 
الدول  تعرفها  اليت  املحتدمة  الصراعات  ظل 
النامية، واحلروب األهلية املشتعلة حول اقتسام 
املوارد والثروات الطبيعية، وعدم وجود عدالة 
اجتماعية يف توزيع الدخل القومي هلذه الدول 
هذه  طرح  من  جيعل  األحيان،  من  كثري  يف 
للصراعات  ومؤججًا  مساعدًا  عاماًل  الفكرة 
مل  واليت  النامية،  للدول  بالنسبة  الداخلية 
تستكمل بناء هويتها الوطنية احلديثة، يف ظل 
الصعوبات اليت ال تزال تعاين منها منذ عهود 

االستقالل عن االستعمار األورويب.
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األعمال الكاملة إلنسان آيل: انقالب أبيض يف شعر العرب  � 

الشافعي  شريف  للمصري  آيل«  إلنسان  الكاملة  »األعمال  ديوان  اختري 
ليتم تدريسه ضمن منهج قسم الكتابة اإلبداعية يف جامعة »آيوا« األمريكية 

لطالب من أقطار متعددة. 
ومت تكليف الشاعرة واألكادميية العراقية دنيا ميخائيل بإعداد وتدريس 

املنهج من قبل برنامج »بني السطور« التابع جلامعة آيوا. 
وقالت ميخائيل إن خطة املنهج »تقوم على حماور تتعلق بأدبيات الكتابة 
شعرية  مناذج  ومقاربة  مع حتليل  ومضمونًا،  شكاًل  وروحًا،  اجلديدة جسدًا 

عربية وعاملية، على قدر من اجلدة والتميز«. 
وتصف ميخائيل اختيار ديوان »األعمال الكاملة إلنسان آيل« بأنه »اختيار 
لقصيدة  متفردًا  أصيالًً  »منوذجًا  الديوان  باعتبار  املنهج«،  لطبيعة  مناسب 

النثر العربية«، و»قيمة أدبية تستحق التحليل والنقاش«. 
اإلبداعي  للفضاءين  التقاء  نقطة  متثل  مغايرة  جتربة  الديوان  ويطرح 
البشر  قوانني  على  متمرد  »روبوت«  لسان  على  كلها  جاءت  وقد  والرقمي، 

»املروضني«، يف إخراج طباعي خاص. 
تلقائي  بأسلوب  عميقة  وفلسفة  طازجة  إنسانية  أفكارًا  النص  ويقدم 
مدهش، صاهرًا يف املجرى الشعري الطبيعي كل تقنيات ومنجزات العصر، 

ويف مقدمتها شبكة اإلنترنت. 
وتوضح دنيا ميخائيل احلاصلة على درجة املاجستري يف اآلداب الشرقية 
التحليل والنقاش  من جامعة »وين ستيت« األمريكية أن اختيار ما يستحق 
يف املنهج الذي تعده هو أمر نسيب بالتأكيد، لكنه يعكس وجهة نظرها هي 

على أقل تقدير. 
و»األعمال الكاملة إلنسان آيل« متتالية شعرية من عدة أجزاء صدر أول 
عن  طبعات  ثالث  يف  ذكية«  بأصابع  نريمانا  عن  »البحث  بعنوان  أجزائها 
ثالث دور نشر عربية، ويصدر اجلزء الثاين الصيف املقبل بعنوان »غازات 

ضاحكة«. 
وحقق اجلزء األول من الديوان يف نسخته العربية صدى نقديًا ملموسًا، 
شعر  يف  أبيض  »انقالب  بأهنا  عامًا(   38( الشافعي  جتربة  البعض  ووصف 
املشهد  يف  حراك  و»حالة  النثر«،  لقصيدة  حيوية  نوعية  و»نقلة  العرب« 
اجلاهز«.   الذهين  املخزون  على  احلياة  لثقافة  و»انتصار  الراهن«  الشعري 
الشاعرة دنيا ميخائيل )45 عامًا( من مواليد بغداد، وخترجت يف  ُيذكر أن 
كلية اآلداب بالعاصمة العراقية قبل أن تسافر إىل الواليات املتحدة األمريكية، 

وتواصل الدراسة يف جامعاهتا. 
من  الكتابة  حرية  يف  اإلنسان  حقوق  جائزة  على  ميخائيل  وحصلت 
القلم  جائزة  تعمل جبد«  »احلرب  ديواهنا  ونال  2001م،  عام  املتحدة  األمم 

األمريكية. 
ومن أبرز أعماهلا الشعرية اليت صدرت بالعربية واإلجنليزية يف الواليات 

املتحدة وبريطانيا ديوان »يوميات موجة خارج البحر«. 
وحظيت جتربة ميخائيل باهتمام كبري يف أمريكا، واختري ديواهنا »احلرب 
تعمل جبد« من قبل مكتبة نيويورك كواحد من بني أحسن 15 كتابًا صدرت 

عام 2005م.
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»قاموس  والتراث  للثقافة  ظيب  أبو  هيئة  يف  الوطنية  الكتب  دار  عن  صدر 
اللغة األكدية - العربية« من إعداد د. علي ياسني اجلبوري، وذلك يف مسامهة 
وسعي من الدار لسد ثغرة يف جمال املؤلفات املعجمية، وضمن استراتيجية اهليئة 
لإلسهام يف بناء صرح املعرفة ونشر الثقافة، إميانًا منها بأن املعاجم حتتل مكانة 
وأن  خاصة  وتراثها.  لغتها  على  للمحافظة  تسعى  اليت  األمم  لدى مجيع  سامية 
املعجم هو احلرز األمني الذي حيمي اللغة، واملورد الذي يفزع إليه كل من يبحث 

عن معىن مفردة من املفردات، ويكتشف غوامض اللغة وأسرارها. 
وعن  األكدية،  اللغة  معاجم  تأليف  تاريخ  عن  بدايته  يف  القاموس  ويتحدث 
املقاطع الصوتية للغة األكدية، وكذلك املقاطع اللغوية من حيث اإلدغام واإلعالل 
الكتابة  رموز  حل  مت  أن  فمنذ  الالتيين،  اخلط  استخدام  مث  ومن  والتركيب، 
الالتيين  اخلط  األوروبيون  استخدم  عشر  التاسع  القرن  منتصف  يف  املسمارية 
املكونة من حرف ساكن وحرف علة  الصوتية  املقاطع  األكدية ذات  اللغة  لكتابة 

كحركة، وبالعكس. 
واللغة األكدية مشتقة من اسم مدينة »أكد« العاصمة القدمية نسبة إىل أسسها 
امللك سرجون األكدي )2250 – 2100 ق.م(، وتشري أدلة إىل وقوع املدينة على هنر 

دجلة يف حميط بغداد احلالية. 
وخطت املعاجم اللغوية يف اللغات العاملية خطوات واسعة، مستفيدة من مناهج 
والذخائر  األلسنية،  واملدونات  والصوتية،  اللغوية  الدراسات  احلديثة يف  التقنية 
اللغوية، ومما أفرزته ثورة املعلومات اهلائلة. ومن هنا جاءت أمهية نشر املعاجم 
املعاجم غدا علمًا  أن علم  أو غريها، وال سيما  اللغة  أحادية  اللغوية، سواء منها 

واسعًا ذا جوانب عديدة. 
واللغة األكدية تصنف ضمن جمموعة اللغات )السامية( الشرقية، وقد ظهرت 
امليالد، وانتشرت لتصبح يف  الثالث قبل  الرافدين منذ منتصف األلف  يف بالد 
منتصف األلف الثاين قبل امليالد لغة املراسالت الدبلوماسية والرمسية يف الشرق 
إىل  حمكية  كانت  اليت  السومرية،  باللغة  األكدية  اللغة  وتأثرت  القدمي.  األدىن 
جانب األكدية، مث حلت األكدية حملها يف بداية األلف الثاين قبل امليالد. وبعد 
جاء  القدمي، حىت  األدىن  الشرق  لغة  هي  اآلرامية  اللغة  أصبحت  األكدية  اللغة 

العرب املسلمون الذين محلوا معهم اللغة العربية. 
وكانت اللغة األكدية تكتب باخلط املسماري على ألواح من الطني، على الرغم 
من استخدام مواد أخرى كاحلجارة واملعادن واألحجار الكرمية.. اخل. وللغة األكدية 
هلجتان رئيسيتان، مها: البابلية واآلشورية، وقد ظلتا سائدتني حىت أصبحت اللغة 
اآلرامية اللغة الرمسية، فاقتصر استخدام األكدية على طبقة الكهنة يف املعابد 

ولألمور الدينية فقط. 

* * *

أبو ظيب تسد ثغرة اللغة األكدية يف املؤلفات املعجمية  � 
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كبار املترمجني يدرسون حتديات الترمجة بالقاهرة  � 
يشارك أكثر من 80 باحثًا ومترمجًا عربيًا وأجنبيًا يف مؤمتر »الترمجة 
الشهر  القاهرة  يف  للترمجة  القومي  املركز  يقيمه  الذي  العصر«  وحتديات 

اجلاري. 
يف  يفتتح  الذي  املؤمتر  إن  بيان:  يف  املركز  مدير  عصفور  جابر  وقال 
»حتوالت  منها  الترمجة  بعملية  متصلة  قضايا  سيناقش  مارس/اذار   28
نظريات الترمجة« و»الترمجة واهلوية الثقافية« و»الترمجة يف عصر ما بعد 
الترمجة  و»مشروعات  املصطلح«  وقضايا  والعوملة  و»الترمجة  االستعمار« 
بالكتاب  اخلاصة  والتوزيع«  والنشر  التمويل  و«معوقات  ومؤسساهتا«  العربية 

املترجم يف العامل العريب. 
ومن املشاركني يف املؤمتر الفلسطينيان سلمى اخلضراء اجليوسي وفيصل 
صبحي  والسوريان  مشعون،  وصمويل  املوسوي  حمسن  والعراقيان  دراج، 
حديدي وثائر ديب، والتونسيون عبد السالم املسدي والطاهر لبيب ومحادي 
صمود، واملغربيان فريد الزاهي واملهدي أخريف، واللبنانيان عبده وازن وبول 
شاؤول، ومن املصريني املقيمني يف اخلارج فاروق عبد الوهاب ومسري جريس 

وأبو بكر يوسف. 
ويكرم املؤمتر مترمجني أسهموا يف إثراء حركة الترمجة وقضايا احلوار 
الثقايف، وهم املصريون حممد عناين ومصطفى ماهر وفاروق عبد الوهاب 
ديفيد  والربيطاين  مارتينيث،  بدرو  واألسباين  الغين،  عبد  لبيب  ومصطفى 
الذي  التليسي  واللييب خليفة  واسم،  الن  واألمريكي روجر  ديفيز،  جونسون 

تويف يف يناير/كانون الثاين املاضي. 
ويشهد املؤمتر إعالن اسم الفائز جبائزة »رفاعة الطهطاوي« يف دورهتا 

الثانية، وقيمتها 100 ألف جنيه مصري. 
واجلائزة اليت حتمل اسم الطهطاوي متنح ألفضل ترمجة عن لغة أصلية 
إىل اللغة العربية، على أن يكون الكتاب الفائز من إصدارات »املشروع القومي 
للترمجة« الذي حتول إىل املركز القومي للترمجة يف هناية عام 2006م، ويتبع 
يعد  لرجل  تكرميًا  )1801-1873م(  الطهطاوي  جائزة  ومتنح  الثقافة،  وزارة 

رائدًا للتعليم، وأحد أبرز رواد النهضة العلمية والترمجة يف مصر. 

 - اليونسكو  جبائزة  يفوز  العاين  غاين  العراقي  اخلطاط  � 
الشارقة للثقافة العربية 

يعترب غاين العاين من أكرب معلمي فن اخلط العريب املعاصر، وهو الفائز 
جبائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية للعام 2010م. وقد أسست هذه 
اجلائزة عام 1998م، وفاز هبا العديد من الكتاب والباحثني، وهذه أول مرة 

متنح لفنان خط.
ولد غاين العاين يف العراق يف مدينة بغداد. انتقل عام 1967م إىل باريس 
إلمتام دراسته اجلامعية، والتحق بكلية احلقوق بباريس، وحصل فيها على 
كانا  اخلط  فن  إىل  وحبه  ميله  ألن  احلقوق،  ترك  لكنه  الدكتوراه،  شهادة 
كبريين، واستعادا مكاهنما احلقيقي عنده. وأصبح فن اخلط الذي كان هواية 

عنده مهنة له.
يقول غاين العاين: »ال أستطيع أن أحدد بالضبط الفترة اليت بدأت أتعلم 



العدد 1 آذار 1042010

فيها فن اخلط للمرة األوىل«. وأضاف: »إن اخلط كان بالنسبة يل جمرد إشباع 
ما هو مكتوب، وقمت  ولكل  للكتابة،  البداية  ميل وهواية. كان حيب كبريًا يف 

بعدها بتطوير الكتابة إىل أن أصبح املكتوب خطًا، وأصبح اخلط فنًا«.
وكان التأثر واإلعجاب باديني عليه عندما كان يتحدث عن معلمه يف اخلط 
»أستاذي باخلط كان أكرب املعلمني للخط يف مدرسة بغداد، امسه هاشم حممد 
املعروف بالبغدادي، وقد مسي هبذا االسم، ألنه ميثل رمزًا قويًا هلذا الفن يف 

مدرسة بغداد.
ورث غاين العاين هذا الفن عن مدرسة بغداد يف اخلط. ويعترب نفسه ينحدر 
من »شجرة النسب« هلذا الفن، وإنه يقوم بإيصاله إىل اآلخرين عرب نشاطه يف 
التدريس حول العامل، وخاصة يف كلية »ايكس اون بروفونس« الفرنسية، ويف 
معهد اللغات الشرقية بباريس. هذا النشاط كان أحد األسباب اليت من أجلها وقع 
اختيار منظمة اليونسكو عليه ملنحه هذه اجلائزة، وتقديرًا ملا يقوم به من تعريف 
وإيصال لفن اخلط العريب اإلسالمي إىل اجلمهور الغريب. وتقدر اجلائزة بقيمة 

30000 دوالر.
اإلسالمية  العربية  احلضارة  العريب يف  اخلط  فن  انتشار  أن  البعض  ويرى 
يكمن يف أن هذه احلضارة ال تسمح بالتمثيل الرمزي كالصورة مما ساعد هذا 
الفن أن حيتل مكانة مرموقة يف هذه احلضارة. ولكن غاين العاين له تفسري آخر 
الغرب  وإن  الكلمة،  يعشق  شعب  العرب  »إن  العاين:  يقول  املوضوع،  هذا  حول 
شعب يعشق الصورة«، ويعترب أن الكلمة عند العرب صقلت حىت أصبحت وكأهنا 

صورة حقيقية خاصة يف الشعر.
وعرب غاين العاين عن فرحته باحلصول على هذه اجلائزة بعد جهد متواصل 
دام احلياة كلها، وأن هذه اجلائزة هي أيضًا رمز لشيئني اثنني: أوهلما أهنا تعترب 
»اعترافًا بأن فن اخلط أصبح فنًا قائمًا بذاته، وأنه ميس أشكااًل أخرى من الفن، 

مثل اهلندسة املعمارية والشعر وحىت املوسيقى«.
من الناحية الشخصية يقول غاين العاين: »إنه مسرور جدًا هبذه اجلائزة، ألهنا 
تعطي وجهًا آخر لبلدي األصلي العراق، الذي يتخبط يف العنف، فهذه املرة ورد 

خرب ثقايف سار وليس انفجارًا«. 

م عام اللغة العربية يف موريتانيا  � 2010

طالبت مثانية أحزاب موريتانية قومية وإسالمية بإعادة اللغة العربية إىل واجهة 
التعامل، وجعل عام 2010م عام اللغة العربية يف بلد يدين كل سكانه باإلسالم، 

وينص دستوره على أن العربية هي لغته الرمسية الوحيدة.
إىل  نواكشوط  العاصمة  يف  عقد  صحفي  مؤمتر  يف  األحزاب  رؤساء  ودعا 
اإلسراع بتشكيل فريق برملاين للسهر على رفع التعطيل اجلامث على املادة السادسة 
من الدستور واليت تؤكد أن العربية هي اللغة الرمسية ملوريتانيا، وللقيام بنشاط 

برملاين وتشريعي يفرض تطبيق الدستور والقوانني املتعلقة به يف هذا املجال.
كما دعوا أيضًا أطياف الشعب املوريتاين كافة إىل القيام حبملة دعم ومناصرة 
شاملة للغة العربية بوصفها احلاضنة هلوية البالد، ولقيمها احلضارية والثقافية، 
وألن االستمرار يف هتميشها وتعطيلها لن يؤدي إال إىل مزيد من التقهقر والتخاذل 

والضعف واالستالب.
وكانت موريتانيا قد نظمت يف األيام املاضية أسبوعًا لدعم اللغة العربية، وأكد 
اهلوية  أن موريتانيا ستبقى منقوصة  ولد حممد األغظف  الوزراء موالي  رئيس 
والسيادة ما مل تتبوأ اللغة العربية مكانتها، وتصبح لغة عمل وتعامل، ودعا إىل 



105 العدد 1 آذار 2010

تفعيلها يف اإلدارة والعمل اليومي.
اجلدل  فيه  يشتد  وقت  يف  املوريتانية  القومية  األحزاب  حترك  ويأيت 
واخلصام بني دعاة التعريب، وبني الناشطني يف سبيل إبقاء اللغة الفرنسية 
لغة مسيطرة على اإلدارة وسوق العمل، وأكثر من ذلك على املناهج الدراسية 

والتعليمية.

م   النجف عاصمة الثقافة اإلسالمية العام 2012 �

بعد املؤمتر اإلسالمي اخلامس لوزراء الثقافة للدول األعضاء يف منظمة 
املؤمتر اإلسالمي، املنعقد يف ليبيا قبل أكثر من عام مت اعتماد النجف لتكون 

عاصمة للثقافة اإلسالمية عام 2012م.
املشروع  هذا  الستقبال  عدهتا  تعد  النجف  وحمافظة  احلني  ذلك  ومنذ 
والكّتاب  للمثقفني  قبلة  النجف  اليت ستجعل من  الكبرية،  واملناسبة  الضخم 
دول  خمتلف  من  اإلسالمي  والتراث  الثقافة  شؤون  يف  والباحثني  واألدباء 
العامل. ومبا أن هذا املشروع استثنائي فإن ختصيصاته وأعماله البد أن تكون 
استثنائية، والبد أن تكون هناك جهات خمتصة تعمل على إبراز النجف يف 
أهبى حللها، لتظهر عراقة هذه املدينة، وحضارهتا الضاربة يف عمق التاريخ 
اإلنساين واإلسالمي. وقال رئيس اللجنة التحضريية ملشروع النجف عاصمة 
الثقافة اإلسالمية الشيخ علي مرزه األسدي: إنه مت تشكيل جلنة حتضريية 
للمشروع من قبل جملس املحافظة السابق، وقد وضعت اللجنة مجيع احتياجات 
املحافظة الستقبال هذه التظاهرة الثقافية الضخمة والتحضريات الالزمة هلا، 
وقد كان من ضمن الربنامج الذي أعدته اللجنة حصر املواقع األثرية والتراثية 
ميزانية  على  للمصادقة  املركزية  باحلكومة  واالتصال  النجف،  يف  والدينية 
ختمينية خاصة باملشروع، إال أن العمل اعترضته عقبات الروتني، إضافة إىل 

تزامنه مع الدخول يف جو انتخابات املجالس املحلية.
اللجنة  العمل يف  مهام  تسلمنا  اجلديد  املحافظة  تشكل جملس  أن  وبعد 
التحضريية، ووجدنا أن هناك الكثري من األفكار والتصورات والرؤى اجلميلة 
وضعتها اللجنة السابقة، وهي حباجة إىل ترمجة على الواقع، وقد قمنا بدورنا 
ارتأينا من تصورات جديدة، وتابعنا  العمل ووضع إضافات حسب ما  بإكمال 
العامة  األمانة  قبل  من  ملحوظ  تفاعل  هناك  وكان  املشروع،  ميزانية  أمور 
ملجلس الوزراء ووزاريت املالية والتخطيط، إال أن األزمة املالية العاملية وأثرها 
السليب على واردات العراق أدت إىل إعادة النظر يف امليزانية املقترحة، حيث 
كانت تقدر بترليون و800 مليار، وهو رقم خيايل، ولكن أعضاء اللجنة كانوا 
هلذه  اجليد  اإلعداد  لغرض  ممكن  مبلغ  أكرب  على  احلصول  إىل  يطمحون 

املناسبة. 
قال  املركزية فقط؟  تعتمد على احلكومة  التمويل، وهل  وحول مصادر 
األسدي: »هناك ثالث قنوات للحصول على التمويل، وهي احلكومة املركزية، 
ومنظمة العمل اإلسالمي، والتربعات، إال أننا حتركنا على احلكومة املركزية 
األزمة  فإن  ذكرنا  وكما  امليزانية،  من   %70 تغطي  ألهنا  األول،  املقام  يف 
املالية جعلتنا نقلص املبلغ املطلوب، وقد كانت هناك ميزانية مقترحة على 
احلكومة مببلغ 150 مليارًا مل تتم املصادقة عليها بعد، كما أن هناك حديثًا 
عن ختصيص منظمة املؤمتر اإلسالمي 500 مليون دوالر هلذه املناسبة إال أننا 
ال نستطيع أن نؤكد ذلك إال بعد أن يصادق عليها املؤمتر بشكل رمسي، لكن 
للثقافة اإلسالمية عام 2012م  النجف عاصمة  املهم هو حتقق قرار اختيار 
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أعلن ياسر عبد ربه رئيس مؤسسة حممود درويش، عن اكتتاب وطين إلقامة 
بلدته  اسم  حتمل  وحديقة  درويش،  حممود  الراحل  الفلسطيين  للشاعر  صرح 

)الربوة( يف املكان الذي دفن فيه يف رام اهلل. 
ويف حماولة لتكرار التجربة املصرية يف إنشاء )متثال هنضة مصر( قال ياسر 
عبد ربه: »إن الفكرة تقوم على السماح لكل فلسطيين بالتربع ماديًا أو من اجلهد 

الذايت إلجناز هذا املشروع الوطين«.
وأضاف يف احتفال بيوم الثقافة الفلسطينية الذي أقرته احلكومة مبناسبة 
رخامية  لوحة  إقامة  إنه »سيتم  مارس/آذار  من  الثالث عشر  درويش يف  ميالد 
فأكثر إلجناز هذا  بدوالر  يساهم  اسم كل من  لكتابة  األمتار  قد متتد عشرات 

املشروع«.
الواقعة  واحلديقة  الصرح  تصميم  تضمنت  نشرة  االحتفال  أثناء  ووزعت 
على تلة جنوب رام اهلل مشرفة على القدس كتب فيها »يف العام 1928م دشن 
املصريون متثال هنضة مصر أهم أعمال الفنان حممود خمتار بعد محلة لالكتتاب 
الوطين أسهمت فيها مجيع فئات الشعب املصري، وأشرف عليها قادة احلركة 

االستقاللية يف مصر من أمثال سعد زغلول وهدى شعراوي«.
الربوة  الفلسطينيون حديقة  النشرة »وعلى غرار املصريني سيبين  وأضافت 
تعبريًا  العام  الوطين  االكتتاب  طريق  عن  اهلل  رام  يف  درويش  حممود  وصرح 
عن إرادة الشعب، وحتت شعار شاعرنا لنا، فمن عاش لنا يعيش إىل أبد الدهر 

معنا«.
وأوضح عبد ربه أنه أثناء مداولة الفكرة أعلن عدد من رجال األعمال واملؤسسات 

التربع مببالغ مالية تراوحت بني مائيت ألف دوالر ومائة دوالر.
لعملية  مضاعفات  إثر  2008م  أغسطس/آب  من  التاسع  يف  درويش  وتويف 
جراحية يف القلب أجريت له يف هيوسنت بالواليات املتحدة، وأعلن رئيس الوزراء 
الفلسطيين يف رام اهلل سالم فياض - ويف كلمة له باالحتفال بيوم الثقافة - عن 
تربع احلكومة مببلغ نصف مليون دوالر للبدء يف إنشاء هذا املشروع مع استعداده 

الستكمال الدعم إلقامته.

السلطة الفلسطينية تدعو الكتتاب لصرح درويش  � 

كما إننا متفائلون بوجود احلماس من قبل مجيع اجلهات املختلفة إلجناح هذا 
املشروع، ففي حالة عدم احلصول على ميزانية من احلكومة املركزية أو منظمة 
املؤمتر اإلسالمي فإن هناك استعدادًا للمشاركة يف دعم املشروع وإجناحه من 
قبل املؤسسات الدينية واملرجعيات، وجامعة الكوفة، والكتل السياسية، ومنظمات 
املجتمع املدين، والشخصيات العراقية يف اخلارج، إال أننا ننتظر أن حتدد احلكومة 

ميزانية بأي مقدار كان ليكون لدينا رصيد مايل نتحرك على أساسه«. 
أجاب  الكبري،  احلضاري  املشروع  هذا  الستقبال  املقترحة  املشاريع  وعن 
األسدي: »مجيع املشاريع املعدة هلذه املناسبة وضعت هلا التصاميم، وخصصت 
هلا املواقع، كما مت حتديد املساحات هلذه املشاريع، ومنها قصر الثقافة، ومدينة 
الكتاب إال أننا نعود إىل نفس املشكلة، وهي مسألة التمويل، إذ ال ميكن أن نشرع 
بالعمل ما مل حتدد امليزانية اخلاصة بالعمل، لدينا اآلن مواقع أثرية وتراثية يف 
النجف إضافة إىل الطاقات البشرية، وحنن حباجة إىل إبراز هذه املواقع بالشكل 
احلضاري الالئق هبا، كما أن هناك شركات عاملية وأشخاصًا تقدموا للعمل يف 
هذا املجال، وقد مت حبث ذلك يف مؤمترات وندوات وكتب رمسية، إال أننا مل 

نتمكن من الدخول يف التفاصيل بسبب انتظار حتديد امليزانية«. 
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االحتفال  واملثقفني يف ذكرى  واإلعالميني  واألدباء  الكتاب  فياض  ودعا 
مبيالد شاعر فلسطني إىل املشاركة يف صياغة »ميثاق شرف ثقايف«.

وشهد احتفال الليلة املاضية تسليم جائزة حممود درويش يف دورته األوىل 
مناصفة بني الكاتبة املصرية أهداف سويف والكاتب اجلنوب أفريقي براينت 
برايتنباخ، إضافة إىل العديد من الفقرات الفنية اليت قدمتها فرقة الثالثي 

جربان، والفنانان عمار حسن وعبد الرمحن علقم، والفنانة سناء موسى.
وقال عبد ربه: »اجلائزة ستصبح تقليدًا سنويًا دائمًا متنح فيه للمبدعني 
الذين  الشعر فقط ألولئك  دون حصرها يف  املختلفة  الثقافية  املجاالت  يف 

ميثلون قضية اإلنسان واحلرية والتقدم«. 

بدء تداول مصحف قطر   � 

التداول  بدء  رمسيًا  الدوحة  بالعاصمة  اإلسالمي  الفن  متحف  يف  دشن 
أمري  نائب  ثاين  آل  بن محد  الشيخ متيم  احلفل  وحضر  قطر«،  بـ»مصحف 
قطر ويل العهد، ورئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ محد بن جاسم 
بن جرب آل ثاين، واألمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي أكمل الدين إحسان 

أوغلو، واألمني العام للجامعة العربية عمرو موسى، وعدد من علماء الدين.
وطباعة  إعداد  مراحل   - احلفل  خالل   - توثيقي  فيلم  استعرض  وقد 

املصحف.
كما استعرض وزير األوقاف القطري أمحد بن عبد اهلل املري بكلمة ألقاها 

خطوات تنفيذ املصحف منذ أن كان فكرة عام 1990م إىل إشهاره اليوم.
وحتدث الوزير عن إقامة مسابقة دولية مشلت أكثر من 120 خطاطًا من 
كافة أحناء العامل إىل أن اعتمد اخلطاط السوري عبيدة صاحل البنكي لكتابة 

املصحف خبط النسخ.
الشريف  األزهر  من  جلنة  قبل  من  روجع  املصحف  أن  إىل  املري  وأشار 
برئاسة الشيخ أمحد املعصراوي، قبل إجازته من قبل إدارة املصاحف باألزهر 

وصواًل لطباعته وتداوله. 
بوسام  البنكي  اخلطاط  القطري  العهد  ويل  كرم  احلفل  هناية  ويف 

االستحقاق.


