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نتقبل النقد احلق من كل اأحد،
ونرده عليه بالثناء وال�سكر،
ونذعن للحق كيفما طلع بدره،
ومن اأين انبلج فجره ،بل نتلقف
احلكمة اأينما وجدت.

كلمة العدد
�س ّكلت دولة االإ�سالم التي ُولدت على يد موؤ�س�سها الر�سول االأعظم (�ص) ركن ًا اأ�سا�سي ًا من اأركان البناء اال�سالمي
واأمنوذج ًا حل�سارة اإن�سانية م�ستقبلية ،وا�ستطاعت اأن تبني دولة ح�سارية مبفهومها الدقيق من حيث التعامل مع االإن�سان
واملحافظة على حقوقه املادية واالهتمام بحاجاته املعنوية.
هذه الدولة املدنية رغم ق�سر عمرها اأحدثت نقلة نوعية يف مفهوم الدولة اآنذاك ،فكان الر�سول (�ص) على راأ�ص حكومة
حتكم بعني على الدنيا فهي دولة مدنية ،وعني على االآخرة فهي دولة دينية باملعنى الوا�سع للدين حيث تنتع�ص القيم
واملبادئ واالأخالق االإن�سانية ال�سامية  ..فكانت دولة �سالم وا�سع ٍة ورحب ٍة ب�سعة ورحابة �سدر موؤ�س�سها �سلوات اهلل
و�س ّيق على املنافع الذاتية بو�سع القوانني ّ
و�سالمه عليهُ ،ك ّبلت فيها اأبواب امل�سالح ال�سخ�سيةُ ،
املنظمة للحياة املدنية
جلميع املواطنني بحيث ال يعلو اأح ٌد على القانون ،وحيث نزاهة الق�ساء وا�ستقالليتهُ ،
و�س ّرعت اأبواب املثل العليا واالأخالق
والقيم كالعدالة وامل�ساواة جلميع فئات املجتمع ّ
بغ�ص النظر عن الدين والعرق ،فنمى االإبداع وانت�سر العلم وازدهرت
التجارة ،وات�سعت دولته (�ص) للجميع واأ�سبح فيها موطئ قدم لالآخر امل�سامل واملختلف فكري ًا وعقائدي ًا وديني ًا ،وكانت
ماأوى وملجاأ للمظلوم وال�سعيف ،و�سعر الك ّل باالأمان يف كنفها ثقة بحرمة قوانينها وعدالة حكمها .حتى اأنّ مفكرين
ممن تناولوا دولة النبي(�ص) بالدر�ص والتحليل� ،س ّنفوها ذات منهج اإداري م�سبوط ووا�سح املعامل ،هدفت لبناء اأ ّمة
ّ
مرتابطة ،يتو ّفر الأفرادها العدل وحرية الراأي والنقد والتنا�سح ،ويقع على اإدارتها واجب حتقيق م�سالح مواطنيها،
وحرا�سة قيم املجتمع الفا�سل املتكافل .بهذه االإجراءات اأخذت دولة الر�سول تر�سي قواعدها وتنمو وتت�سع يوما بعد يوم،
ال بالطرق النظرية التجريدية املنف�سلة عن احلياة بل باأ�سلوب يرتبط ارتباطا ع�سويا حيويا بالواقع احلركي والتجربة
احلية املعا�سة ،وباالإن�سان الذي اآمن بها و�سعى يف بنائها ،وقد مت ّثل حينها يف �سخ�ص ر�سول اهلل (�ص) ومن اآمن بر�سالته.
اأ�سوة به (�ص) .واإميان ًا م ّنا باأن االإن�سان هو حمور البناء ومرتكز الوجود احل�ساري ،فالبد لالأمة اإذ ًا من العمل على
بناء و�سناعة االإن�سان احل ّر ،املف ّكر ،الواعي ،والقادر على فهم خ�سائ�ص الدولة املدنية ومك ّوناتها ،و�سبل تفعيل اأدواتها
املنا�سبة لزمانها ،لينه�ص مب�سئول ّيته جتاه االأ ّمة.
لكتّاب هذا العدد من جملة التجديد م�ساهمة يف بناء فكر االإن�سان احل ّر والفاعل يف دولة ع�سرية مدنية متتزج فيها
اآليات احلكم الر�سيد احلديثة بالقيم االإن�سانية االأ�سيلة ،وذلك من خالل الك�سف عن اأ�سول مفاهيم وم�سطلحات الدولة
املدنية ،فمو�سوع "دولة االأديان..دولة االإ�سالم" يك�سف اأن االإ�سالم احلق اأرادها دولة االإن�سان اأي دولة االأديان ،ال دولة
يبني اأن اأُ ّ�ص وجود ال�سيا�سة هو
دين واحد اأو عقيدة واحدة ،ومو�سوع "الدين وال�سيا�سة ومبا�سع الف�سل بني التواأمني" ّ
حلفظ احلقوق ،ويف الفرق "بني املبادئ وامل�سالح ال�سيا�سية" يتحدث الكاتب عن اأمهات القيم الدينية الفاعلة يف ميدان
ال�سيا�سة ،ومل ُيغفل اجلدل القائم بني احل ّرية واالأمن فكانت هناك وقفة الإيجاد توافق بني خوف ال�سعوب على احلرية
وخوف االأنظمة منها يف مو�سوع "جدل احلرية واالأمن".
كما اأُجيب على ت�ساوؤل عن "حقّ اللجوء ال�سيا�سي" وهل �س ّرعت االأديان لهذا احلقّ  ،اأم هو مفهوم ع�سري حديث؟ ومل

ُي�ستبعد دور املراأة يف الدولة بل و�سعها مو�سوع "املراأة وال�سيا�سة" يف دائرة التاأثريّ ،ثم ّبني مو�سوع "احلرية ال�سخ�سية
املتاحة" حقيقة ال�سغوط التي يتعر�ص لها النا�ص يف اأحوالهم وحياتهم ال�سخ�سية ،واأخري ًا ُطرح مو�سوع "اأ�س�ص ال�سالم
يف دين ال�سالم" لي�ساأل اأين ذهب ال�سالم وما دعاماته؟

لتقدم جملة التجديد يف عددها هذا قراءة تف�سيلية مع ّمقة فيما له عالقة مبفاهيم الدولة والدين ،وتبحث عن ق�سايا
الع�سر داخل اأحداث الدولة لتقرتح عالجات للق�سايا املاثلة اأمام النا�ص واملجتمعات يف ظل الدولة الع�سرية وباأدواتها.
فريال ال�سرييف
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يولدون عندها ،ويو ّثقون يف دفاترها ،ويدخلون
ح�صاناتها ومدار�صها وجامعاتها و ُي�صاغون
و ُيقولبون باإعالمها ،ثم يعملون يف وزاراتها
ومو ّؤ�ص�صاتها ،اأو يف ما تاأذن به من �صركات
و�صناعات ودُور م َهن �صبق واأن ّمتت تهيئتهم
للخدمة فيها ،ثم ترعاهم م�ص ّنني ،ثم يدفنون
باإذن منها .ولقد بلغ الأمر بالعديد من املفكرين
اأن باتوا ينادون باحل ّد من تغ ّول الدولة على حياة
النا�س.
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لي�س ثمة موؤ�ش�شة ك ّونها الإن�شان بعد الأ�شرة اأعظم اأث ًرا يف حياته وت�شكيل
هو ّيته من الدولة ،ولقد تط ّورت ن�شاأتها حتى ا�شتلمت الكثري من امله ّمات
والأعباء التي كانت تقوم بها الأ�شرة ،من تربية وتعليم واأمن وعالج
وم�شكن وغذاء وت�شكيل هو ّية وذوق وانتماء وم�شلك ،فالدولة احلديثة
تهيمن على ك ّل مفا�شل حياة النا�س من حني ولدتهم اإىل يوم وفاتهم،
ت�صورات ونظم ًا
لقد و�صع الإن�صان لهذه الدولة ّ
ل تكاد تتو ّقف ،كان اآخرها تط ّور ًا النظام
الدميقراطي يف احلكم القائم على العرتاف باأنّ
ال�صلطة للنا�س (اأي موافق ًا للمقول املاأثور "النا�س
م�ص ّلطون على اأنف�صهم") ،هم يخ ّولون ال�صلطة
ملن يرت�صونه اأو يختارونه من الروؤ�صاء والن ّواب
ليحكموهم وفق د�صتور ُمد َّون م�ص َّدق عليه من
غالبيتهم اأو من مم ّثلي مك ّوناتهم ،ولقد ب ْلور
الإن�صان ما يعرف مبفهوم "املواطنة" ،والتي جتعل

النا�س املحكومني بالإطار اجلغرايف وال�صيا�صي
للدولة على قدم امل�صاواة يف احلقوق والواجبات
اأمام القانون ،بغ�س النظر عن جن�صهم ودينهم
وعرقهم وطبقتهم.
هذه املفاهيم -اأو ْ
لنقل اأنّ تاأ�صيلها وتف�صيلها-
يتو�صل اإليها الإن�صان اإل مو ّؤخر ًا كونها ُبنى
مل ّ
فوق ّية تنعك�س على تط ّور بنية املجتمعات وعقل ّيتها
ومفاهيمها املعرف ّية ال�صيا�صية واحلقوقية ،جاءت
بعد اأزمنة طويلة من دول القبل ّيات والقوم ّيات

والإمرباطوريات القائمة على الق ّوة والغلبة،
وعلى اعتبار النا�س حتتها متفاوتني يف املوائز
والفر�س ،مو ّزعني بني �صادة وعوام ،طبقات
متباينة يف امل�صتويات احلقوقية ،وعليهم
لتو�صل ر�صاه
جميعا واجب الطاعة للحاكم ّ
وجت ّنب �صخطه ،وكان العديد من احلكام
يدّعون احلكم با�صم اهلل اأو الآلهة واأنهم من
�صاللت ممتزجة بالآلهة اأو خم ّولة منها.
الدولة من املنظور الإ�صالمي تقع اليوم يف
فهم امل�صلمني بني هذين التجاذبني؛ ف ْه ٍم
يريدها دول ًة ديني ًة حم�صة مت�صك بتالبيب
ال�صيا�صة لتحكم بخالفة كاخلالفة عن
ر�صول اهلل (�س) اأيام الرا�صدين (وفق
يو�صع يف منوذج
ت�ص ّوره) ،بل البع�س ّ
دخ ًال َمن جاء بعدهم
م�صروع ّيتها ُم ِ
من خلفاء الت�ص ّلط والغلبة من الأمويني
والعبا�صيني و�صائر حكام امل�صلمني البائدين،
الذين �صلكوا بالدولة م�صلك الإمرباطوريات
الأوتوقراط ّية ،مدّعني اأنهم خم ّولون باحلكم
بكتاب اهلل ،واأنّ طاعتهم واجبة باأمر اهلل
كونهم "اأويل الأمر" ،وف ْه ٍم يريدها دولة
دميقراطية قائ ًال اإن الدميقراطية من
ق َيم القراآن ،واأنّ دولة الر�صول(�س) كانت
تقوم على اأ�صا�س البيعة وال�صورى ،والبيعة
عق ٌد بني النا�س ومن ارت�صوه من حكام ،ك ٌل
يجب عليه اأن يلتزم مبا فيه ،واأنّ ال�صلطان
لالأ ّمة ،يبايعون من يثقون به ،ولو زالت الثقة
مبخالفته للعقد ،حقّ لهم اأن يعزلوه ويقيموا
غريه ،واأنّ احلريات مكفولة واحلقوق
م�صانة.
ومع اعتقادنا باأنّ الفهم الثاين هو ال�صواب
واأنّ الدميقراطية باملعنى الذي يجعل
ال�صلطان يف ال�صيا�صة للنا�س و�صرورة

ر�صاهم وبيعتهم هي من نف�س جن�س البيعة
بيعة الر�صا ،اإل اأ ّنه ينبغي اللتفات اإىل
نقطة مه ّمة جد ًا ،وهي اأنّ الدولة كنظام
لي�صت مفهوم ًا ديني ًا اأو تع ّبد ّي ًا ،بل هي نظام
عقال ّ
ين ابتكره الإن�صان لتنظيم �صئونه مثله
كمثل الأ�صرة والقبيلة واحللف ،فلي�س يف
الدين و�صف لنظام الدولة ،ولي�س هناك من
هيئة خم�صو�صة يجب اأن تكون عليها الدولة
يف الإ�صالم ،فالنظام ال�صيا�صي قالب ،ولكن
املهم يف الدولة حتقيق املقا�صد من ح ّريات
وعدل واأمن وكرامة عي�س ،واأن حتكم بر�صا
النا�س واختيارهم دون ا�صتبداد عليهم،
واأن تعمل على توفري احلاجات املجتمعية
من اأرزاق واأمن وتعليم وتنظيم امل�صالك،
واأن يكون النا�س فيها مت�صاوين اأمام
القانون ،واأما طبيعة النظام واآلياته واأدواته
وت�صريعاته وعقوباته فحتما �صتختلف
وتتط ّور ،فالبيعة والعقد لن يقف على
الهيئة التي كانت زمن ر�صول اهلل (�س)،
بل تتط ّور كما حدث بالفعل يف الدميقراطية
الغربية بعد اأكرث من األف عام على بيعات
النبي(�س) ون ّوابه وعقوده مع امل�صلمني وغري
ّ
امل�صلمني ،فال ينبغي اجلمود على ما كان ،بل
يهم اإن كان قد حدث ذلك اأم مل يحدث،
ل ّ
"تقني" ينمو ويتط ّور وعلينا
فالدولة كائن
ّ
اأن نبتكر من القوالب والأنظمة ال�صيا�صية
ما مي ّكننا من الأداء الأف�صل لت�صيري الوطن
وخدمة النا�س واأداء املقا�صد منها ،فلي�س
ثمة قدا�صة لقالب تاريخي ول معا�صر.
اإنّ اأمتنا الآن ل تزال يف هذه املرحلة
الربزخية ،مل تنته اإىل نهايات ي�صكن اإليها
راأيها العام ،وترت�صيها اأ�صلوب ًا للحكم
ين�صجم مع مقا�صد الإ�صالم ،ولعتقادنا

باأهمية اجلدل يف هذه الناحية امله ّمة اإىل اأن
ت�صل الأمور اإىل القناعات النافعة املفيدة،
لعل الأمة تبلغها ذات يوم ،فاإننا نطرح هذا
امللف حول بع�س ق�صايا الدولة يف منظورنا
التجديدي ،معتقدين ب�صحة من قال باأن
ّ
طبيعة الدولة يف الإ�صالم منذ البداية هي
اأقرب لق َيم الدميقراطية وخ�صو�ص ًا من
ال�صيا�صي هو
حيث اإقرارها باأنّ ال�صلطان
ّ
للنا�س واأنهم ل ُيحكمون اإل بر�صاهم،
ولكن مبا اأنّ الدولة نظام يتط ّور فاإنّ علينا
تو�صلت اإليه
اأن نتط ّور فيها وفقا لأف�صل ما ّ
جتارب الإن�صان ،ول مانع بتات ًا من تطويره
اأي�ص ًا والإ�صافة عليه وحت�صينه بل البحث
عما هو اأف�صل منه ،فلي�س ثمة قالب مقدّ�س،
ولكن حرية الإن�صان وكرامته وخدمته
بالق�صط والإح�صان واحلفاظ على ثوابت
ق َيمه هي املقدّ�صات.
عناوين ّ
امللف ع ّينات ّمت اختيارها بعناية،
باختزال نظرتَنا وتنظرينا لزوايا
تختزن
ٍ
من ق�صايا خمتلفة تتع ّلق بالدولة ،ل ك ّل
ما يتع ّلق بخارطة الدولة ،نتم ّنى اأن نتمكن
من خالل موجزاتها جعل اجلدل يف هذه
الق�صية حا�صر التداول يف ثقافتنا ،لأنها
من اأخطر الق�صايا تاأثري ًا على احلياة وعلى
واجلمعي
الفردي
الدين وعلى تط ّور الوعي
ّ
ّ
م�صريي
يف هذا الع�صر ،فالن�صغال بها
ّ
ري للم�صلمني من
ثقاف ّي ًا وح�صار ّي ًا ،وهو خ ٌ
الن�صغال بالق�صايا املفتعلة املفتنة املفتتة
لوحدتنا ،ال�صا ّرة باإلفتنا ،كتلك التي ين�صغل
بها املتع�ص ّبون واملتمذهبون وامله َّيجون ..اأو
الأخرى التقليد ّية الفارغة املخدّرة للعقول
املهدرة للطاقات والأوقات ...واهلل من وراء
الق�صد.
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احلرية ال�صخ�صية
بقلم :عي�صى ال�صارقي
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على الرغم من �سيوع هذا املفهوم على األ�سن النا�س من مثقفني
وغريهم ،اإال اأنه ال يوجد له وجود خم�سو�س يف العهد الدويل
ف�سل العهد الدويل هذه احلقوق فبداأ
للحقوق املدنية ،فقد ّ
بحق احلياة يف املادة ال�ساد�سة ،ثم املنع من التعذيب واملعاملة
القا�سية واملعاملة احلاطة من الكرامة ،ومنع اال�سرتقاق
وال�سخرة ،واحلق يف االأمان ال�سخ�سي ومنع التوقيف التع�سفي،
وحرية التنقل واملغادرة واملنع من االإبعاد ،وحق الت�ساوي اأمام
الق�ساء ،وحق االعرتاف بال�سخ�سية القانونية ،وحرية الفكر
والوجدان والدين ،وحرية الراأي والتجمع ال�سلمي وحق
امل�ساركة يف االإدارة العامة.
ويف املادة ال�سابعة ع�سرة تن�س على اأنه ال يجوز تعري�س اأي
�سخ�س على نحو تع�سفي اأو غري قانوين لتدخل يف خ�سو�سياته
اأو �سوؤون اأ�سرته اأو بيته اأو مرا�سالته وال الأي حمالت غري
قانونية مت�س �سرفه و�سمعته ،وحتى هذه املادة فهي بعيدة كل
البعد عما يتحدث عنه النا�س من حقهم يف احلرية ال�سخ�سية
باملعنى املتداول.

احلرية ال�صخ�صية باملعنى الذي يتداوله النا�س ل وجود لها يف العهد
الدويل للحقوق املدنية

لكل مواطن يف دولة ترت�صد بالإ�صالم اأن يتكلم ويتعلم بلغته ،ويلب�س لبا�صه،
ويقرع مو�صيقاه ،وياأكل وفق رغبته وتعطيل ذلك تعطيل اآية.

�إنهم يتد�ولونها مبعنى �آخر غري كل ما �سبق،
وهو �أن يرتك للإن�سان ح ّرية �لت�س ّرف يف
متعلقاته �ل�سخ�سية كيف يريد حتى خارج
حدود �لنظام �لعام �الجتماعي� ،أن ياأكل
بالكيفية �لتي ير�ها وي�سرب ويلب�س ويبني
ويوؤ ّثث وي�سرتي ويبيع يف �إطار ما ير�ه ويوؤمن به
بل ويو�فق مز�جه �خلا�س ،مبعنى �أن ال يكون
هناك حدود يف قو�عد �لعيب و�حلر�م و�ملمنوع
منه حتى يف خارج �لبيت و�الأماكن �خلا�سة،
ويربطون ذلك بالدميقر�طية�" :لذين دخلو�
جمل�س �لنو�ب من باب �لدميقر�طية �لذي فتح
على م�سر�عيه يف م�سروع �الإ�سلح �لوطني مل
يكونو� على بينة �أن �لدميقر�طية ترتبط بحرية
�ملو�طن �ل�سخ�سية فيما ياأكل وي�سرب ويلب�س
ويفكر ويعتقد ويختار ولي�س الأي كائن من كان
�أن مي�س حرية �ملو�طن �ل�سخ�سية فهو حر

�الإر�دة فيما يريد ويختار"(. )1
هذ� �الأمر جا ٍر يف ثقافة �لنا�س حتى �أنك
لتجد ّنه متد�و ًال يف �ملنتديات �الإلكرتونية حيث
جتدهم يق ّررون �أنّ �حلرية �ل�سخ�سية تبد�أ �أو ًال
باحلرية يف كل ما يتعلق بالعقل من �إميان وكفر
�أو �نتماء ثقايف و�سيا�سي �أيدلوجي وطقو�سي
تعبدي ،ثم يثني ،وبكل ما يتعلق باجل�سد فهو
على حد تعبريه ملكه �خلا�س يفعل به ما
ي�ساء وبالكيفية �لتي يريد ثم يثلث مبا يتعلق
بالروح وحرية �لتعبري وحرية �ختيار طبيعة
�مل�ستقبل� ...إلخ مما يدلنا على كمية �خللط
يف مفهوم �حلرية �ل�سخ�سية يف �لر�أي �لعام،
مما يربر �حلرية �لو��سحة �مللحوظة يف حديث
�لنا�س حولها(.)2
مل يتعر�س �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية ملثل
ما يتحدثون عنه من �حلريات �ل�سخ�سية يف

�ملاأكل و�مللب�س و�ملز�ج الأنها خارجة عن �ل�سبط
�لقانوين �لر�سمي وحتكمها �لطبيعة �لثقافية
للمجتمع �أكرث مما حتكمها قو�نني �لدول ،فهي
تخ�سع لعرف �لعيب و�حلر�م �الجتماعي و�لذي
يتوىل حر��سته �ملجتمع �ملحافظ نف�سه ،وكل
جمتمع فهو حمافظ بطبيعته ،فاملجتمع د�ئما
يفرت�س من �أفر�ده �ن�سباطا مبا ير�سمه من
قو�عد �للياقة و�لعيب و�حلر�م �الجتماعي،
و�لذي قد ال يكون دينيا �أو قانونيا ،بل هو
عريف يختلف من جمتمع الآخر ومن منطقة
الأخرى ،ومثل هذ� ال �سبيل لتقنينه الأن �ملجتمع
�سيتوىل �جلز�ء بنف�سه ولو باالحتقار و�الزدر�ء
للمخالفني.
�إن �حلديث �مل�سبوب عن �حلرية �ل�سخ�سية
يف جمتمعاتنا ياأتي حتت تاأثري �لنمط �لغربي
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�ملفتوح يف �حلياة ،خا�سة فيما يتعلق باجلن�س
وتك�سف �للبا�س و�مللهي و�ملر�ق�س و�مل�سابح
و�لريا�سة و�مل�سروب ،و�الأهم من كل هذ� قوى
�الجتار بهذه �لب�ساعات فيما ي�سمي ب�سناعة
�لرتفيه و�ل�سياحة ،فهناك مئات �ملليار�ت من
�لدوالر�ت جتنى من ور�ء هذه �لتجارة :جتارة
�لرتفيه و�جلن�س و�حلانات و�لفنادق و�الأزياء
وغريها ،وهذه العلقة لها بالدميقر�طية
و�حلريات �ملن�سو�سة يف �لعهد �لدويل حلقوق
�الإن�سان ،و�إمنا باملز�ج �لليرب�يل �الجتماعي
�ملفتوح �لذي تعي�سه قطاعات و��سعة من
�لغرب ،وهناك من يعار�س كل هذه �ملظاهر
�ملفرطة من نف�س قطاعات �ملجتمع �ملحافظة
دون �أن يعتربو� هذه �ملعار�سة منافية حلقوق
�الإن�سان.

احلرية يف مفهوم الثقافة
الإ�صالمية تتجلى يف قوة
اللتزام

بالقيم

ومبادئ

ال�صرف وقواعد النبل ،فكلما
كان الإن�صان خمالف ًا لهواه
و�صهوته ومزاجه ،متحكم ًا
يف نف�صه� ،صابط ًا لعواطفه،
م�صيطر ًا على تفكريه بقواعد
�صارمة ل تخرج عن موازين
حر ًا.
احلق ،كلما كان ّ
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حينما نتحدث هنا عن �حلرية �ل�سخ�سية يف
دولة تلتزم بفهم جماعة من �مل�سلمني للإ�سلم
يف جمتمع م�سلمني ،فنحن ال نتحدث عنها �إال
يف حدود �لفهم �ل�سعبي لها ولكن مع �إز�لة
�خللط بينها وبني �سائر �حلقوق �لتي حتدث
عنها �لعهد �لدويل حلقوق �الإن�سان �ملدنية،
فتلك حقوق ثابتة ال غبار عليها و�إمنا �حلديث
عن هذه �الأمزجة و�الأذو�ق و�لعاد�ت و�لطبائع
و�الأعر�ف �ملتباينة للنا�س و�ملجتمعات.
�إن �أول ما ينبغي �اللتفات �إليه هو �ختلف
�لر�أي �لعام �مللتزم عموما و�لديني خ�سو�س ًا
كما هو �حلال عند �مل�سلمني ملفهوم �حلرية
عن �لفهم �لليرب�يل لها ،فالفهم �لليرب�يل
يقوم على �أ�سا�س �أن �حلرية تتكامل مع �خللو
من �لقيود ،و�أنه كلما �أمكن رفع �لقيود كانت
�حلرية �أكمل ،ومع ذلك فالليرب�لية ال تقول
باإمكانية �حلياة يف جمتمع متما�سك فيما لو
طرحت كل �لقيود ،فاملجتمع �الإن�ساين يحتاج
بال�سرورة للقو�نني و�الأنظمة �لتي ت�سبط

م�سرية �لنا�س وتن�سق م�ساحلهم لئل يف�سد
تر�بط �ملجتمع ويختل نظامه ،ولكنهم يختلفون
عن �ملحافظني يف كمية هذه �لقيود و�أي منها
هو �ل�سروري �لذي ال ميكن �لتخلي عنه ،و�إال
فاالأ�سل ثابت عند �جلميع.
و�أما �حلرية يف مفهوم �لثقافة �الإ�سلمية
فتتجلى يف قوة �اللتز�م بالقيم ومبادئ
�ل�سرف وقو�عد �لنبل ،فكلما كان �الإن�سان
خمالف ًا لهو�ه و�سهوته ومز�جه ،متحكم ًا يف
نف�سه� ،سابط ًا لعو�طفه ،م�سيطر ً� على تفكريه
بقو�عد �سارمة ال تخرج عن مو�زين �حلق،
كلما كان كذلك كان ح ّر ً� ،فمتبع �ل�سهوة
و�لهوى عبد نف�سه ،وخمالف �ل�سهوة و�لهوى
حر ،و�لعبودية �حلقة هلل تتجلى يف �الأحر�ر
بهذ� �ملفهوم.
هذ� �ملفهوم للحرية لي�س غريب ًا �أي�س ًا عن
�لفكر �لفل�سفي �لغربي وال عن �لقيم �لغربية
�مل�سيحية ،وال عن �لقيم �الأخلقية �لغربية
و�لعاملية الأنه مفهوم �إن�ساين قبل �أن يكون
ديني ًا ،ولكن �لليرب�لية ال تاأخذ هذ� �لتوجه ال
لكفرها به بل العتقادها �أنه مدخل لل�ستبد�د
كما حدث ذلك كثري ً� على م�ستوى �لو�قع
�لتاريخي ،فاختارت ك�سر �لقيود دليل على
�حلرية ،ولكنها �أغفلت �أن �لنف�س جموح ،و�أنها
متى ما �أ�سل�س لها تقحمت ب�ساحبها �ملهالك،
و�سار �لو�قع �أن �لليرب�لية �لغربية �أحبت دنيا
�ل�سهو�ت و�أحبت �لتجارة فيها بل وجعلتها
�أمنوذج ًا للحياة �لتي �سمتها ح ّرة.
والبد لنا �أن ن�سجل هنا �أن �حلديث عن حريات
�سخ�سية ال ت�سر باملجتمع هو حديث كاذب،
فمهما فعل �الأفر�د يف �أنف�سهم وخلو�تهم فاإنهم
يوؤثرون على �ملجتمع بوجه من �لوجوه ،فطرق

ممار�سة �الأفر�د الأن�سطتهم �ملختلفة يف �لطعام
و�للبا�س و�جلن�س وغري ذلك ال بد و�أن ترتك
�أثر ً� على �ملجتمع من حيث �لتعد�د �ل�سكاين
و�نت�سار �الأمر��س و�سيوع �لف�ساد و�ختلل
مو�زين �لعفاف �أو ت�سددها ،بل و�سلمة �لنا�س
و�لبيئة �أي�سا ،وكل جمتمع مهما كان ليرب�ليا
له قائمة من �ملحرمات �لتي يعتربها �سارة
بالنا�س مينع �الأفر�د من ممار�ستها ويعاقب
عليها.
�الإ�سلم مل يحدد طريقة معينة للفرد يف
خ�سو�سياته ،وترك لكل قوم ثقافتهم ولغتهم
وعاد�تهم ومنا�سباتهم �لوطنية ،و�ختلف
�مل�سلمني يف ذلك �أبلغ دليل ،بل �إنه �عترب ذلك
�آية من �آيات �هلل ،فاالإ�سلم يثبت �الختلف يف
�للغة و�للون و�لعرق و�ملز�ج ويعتربها من قدرة
وحكمة �هلل يف �خللق متام ًا كما �الختلف
يف �لنباتات من حيث ّ�حتادها يف �الأ�سول
و�ختلفها يف �لثمر و�لطعوم ،وكاجلبال
و�ختلف �ألو�نها مع �أنها ك ّلها �سخور.
�إن كل �ل�سغوط �لتي حتدث على �الأفر�د يف
�أحو�لهم �ل�سخ�سية هي �سغوط �جتماعية
ولي�ست ت�سريعية ،فمن طبيعة �ملجتمعات
�ملُحا ِفظة �أن ترى يف �ل�ساذ عنها �نحر�ف ًا.

و�لطبيعة �لعامة ملجتمع �مل�سلمني ال ز�لت طبيعة
ُحما ِفظة تتح ّول عندها �لعادة �إىل ت�سريع،
و�لعرف �ملخالف لل�سرع �سرعا ،بل وقد يخرج
له �لعلماء وجوه ًا �سرعية .وكل �إن�سان عا�س
يف �لبحرين مث ًل بني �خلم�سينات وما بعدها
قد ر�أى كم كان عدد �ملح ّرمات �ل�سخ�سية
�ملدعاة و�لتي �بتد�أت بتحرمي �لد ّر�جة �لهو�ئية
و�حللقة �حلديثة مرور ً� باملذياع و�لتلفزيون
وتعليم �لبنات بل وحتى لب�س �ل�ساعة ،وك ّلها
�أمور ما �أنزل �هلل بها من �سلطان.
و�إىل �الآن هناك من ُيح ّرم كل �ملو�سيقى حتى
ذ�ت �ملعاين �لوطنية و�الإن�سانية �لنبيلة ،ومن
يلزم �ملر�أة بخدمة �لزوج يف �لبيت بحجة �أن
�لعقد ّمت على �أ�سا�س �ل ُعرف ،مع �أن ذلك غري
و�جب عليها يف �ل�سرع ،و�إىل �الآن ال تُ�ست�سار
�ملر�أة يف �أمر زو�جها عند �لبع�س –وقد كان
�سائد ً�– مع �أن �ل�سرع ي�سرتط ر�ساها ،و�إىل
�الآن ال تز�ل �لكثري من حريات �ملر�أة م�سادرة
ب�سبب �ل�سغط �الجتماعي و�لتغاير �لكاذب
يف غري مو�سع �لغرية� .ملر�أة يف �ملجتمعات
�الإ�سلمية تُخت�سر �إىل "عورة" وكل د�ئرة
�لتفكري حولها ولها تنح�سر يف �أحكام �لعورة
من �ل�سرت و�ل�سيانة و�حلذر وال ز�لت مقايي�س
�لذوق �لعام للمر�أة �ل�ساحلة هي �ملتو�رية

�ملطو�عة .هذه كلها �أعر�ف وعاد�ت وتقاليد
ُيلب�سها �ملجتمع لبا�س �لدين.
يف �الإ�سلم متتد �حلريات �ل�سخ�سية للنا�س
لتجعل لبيوتهم حرمة والأ�سر�رهم حرمة فل
يجوز تتبعها حتى لو علم �أن فيها حمرمات،
فمع �أن �مل�سلمني يعاقبون �سارب �خلمر �إال �أنهم
ال يعاقبونه حتى يعلن ،وال على ز�نٍ حتى ير�ه
�أربعة يف وقت و�حد وهو مبا يعادل �لزنا يف
حمل عام.
بل يف عهد علي �أمري �ملوؤمنني ملالك �الأ�سرت
حينما و ّاله على م�سر جعل �سرت عيوب �لنا�س
من مهمات �لو�يل" :وليكن �أبعد رع ّيتك منك،
و�أ�سناأهم عندك �أطلبهم ملعائب �لنا�س ،فاإن
يف �لنا�س عيوب ًا �لو�يل �أحقّ َمنْ �سرتها ،فل
تك�سفنّ عما غاب عنك منها ،فاإمنا عليك
تطهري ما ظهر لك ،و�هلل يحكم على ما غاب
عنك ،فا�سرت �لعورة ما ��ستطعت."..
لكل مو�طن يف دولة ترت�سد باالإ�سلم �أن يتك ّلم
ويتع ّلم بلغته ويلب�س لبا�سه ويقرع مو�سيقاه،
وياأكل وفق رغبته وتعطيل ذلك تعطيل �آية �إذ �هلل
خلقنا �سعوب ًا وقبائل خمتلفني ثقافي ًا لنتعارف،
وله �أن يتباهى بلونه مهما كان الأنّ يف �زدر�ء

املراأة يف املجتمعات الإ�صالمية ُتخت�صر اإىل "عورة" وكل دائرة التفكري
حولها ولها تنح�صر يف اأحكام العورة من ال�صرت وال�صيانة واحلذر ول
زالتْ مقايي�س الذوق العام للمراأة ال�صاحلة هي املتوارية املطواعة،
وهذه كلها اأعراف وعادات وتقاليد ُيل ِب�صها املجتمع لبا�س الدين.
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لونه تعطيل الآية فاختلف �الألو�ن �آية ،حتى غري
�مل�سلمني من �ملو�طنني ال يلزمون مبا ال حرمة
له يف دينهم ،فلهم �أن ي�سربو� �خلمر وياأكلو�
�خلنزير ويلب�سو� ما تعارف عليه جمتمعهم
باملعروف .وال يحقّ الأحد �أن يفر�س عليهم
لبا�س ًا مع ّين ًا يذ ّلهم به كما فعل بع�س �مل�ستبدّين
من �مل�سلمني .وحينما �حتاج �مل�سلمون للتمييز
بني ن�سائهن �حلر�ئر وبني �الإماء فر�س �الإ�سلم
�لتمييز على ن�ساء �مل�سلمني باإدناء �جللبيب،
ومل يفر�سه على �الإماء وعلى غري �مل�سلمات ،مع
�أن �الإماء مملوكات بح�سب �لعرف �الجتماعي
�لذي كان �سائد ً�.
�إن �حلرية �ل�سخ�سية لي�ست ترف ًا �جتماعي ًا
ميكن تنا�سيه �أو كبته� ،إنها �أل�سق �حلريات
باالإن�سان وهي �لتي تُ�س ّكل خ�سو�سيته وتظهر
�أب�سط و�أدق خ�سائ�سه .كثري ً� ما ي�سغل
�ملتدينون �أنف�سهم يف حماربة �أذو�ق �لنا�س يف
مظاهرهم ويتك ّلفون حر��سة �لعاد�ت و�الأعر�ف
�ل ّذوقية للمجتمع ،وي�سايقون �لنا�س �لذين
يخرجون على �ملاألوف .من �خلطاأ �أن نظ ّل
نطارد �ل�سو�ذ و�النحر�فات �لذوقية ،وبد ًال من
نح�سن �لذوق �لعام ليكون معتد ًال
ذلك علينا �أن ّ
يف تط ّوره لي�سعر �ل�ساذ �أنه �ساذ وغري مقبول،
يعربون فيها عن خ�سو�سياتهم
ونفتح لهم �آفاق ًا ّ
ويثبتون ذو�تهم غري ركوب �لغر�ئب للفت

�الأنظار.
يجب �لنظر �إىل كل ممار�سات �لنا�س يف
خ�سو�سياتهم من �أ�سل �ملنظور �ل�سرعي قبل
تل ّب�سه بالعاد�ت و�لتقاليد ،وحتى �إذ� وجد ما
يعيق ممار�سة هذه �لفعاليات يف �أ�سل �لت�سريع
ينبغي تطوير �لو�سائل �الجتماعية ليمار�س كل
�لنا�س كل �أن�سطتهم .فهناك حلول كثرية تقع
بني �سباحة �ملر�أة �سبه عارية كما هي عادة
�لغرب وبني حترمي �ل�سباحة مطلقا ،يجب
على �ملجتمع �مل�سلم �أن ُيط ّور نف�سه يف �إطار
خ�سو�سياته ليمار�س كل �الأفر�د �أن�سطتهم
و�أذو�قهم يف �عتد�ل ،يجب �أن ال ن�سمح للفتاة
�أن تتم ّنى لو �أنها ُخلقت فتى ،وال للم�سلم باأن
يتم ّنى لو كان يعي�س يف جمتمع غري م�سلم ،من
و�جبنا �أن نفتح لهم �آفاق ًا و��سعة من �ملمار�سات
�ملختلفة �ملفيدة �لط ّيبة� ،لتي جتعل حياتهم
متجددّة هنيئة.
�سجل �لت�سريع من �أحكام تتع ّلق
كل ما ّ
باخل�سو�س ّيات �ل�سخ�سية فمخالفته ال ت�ستحق
عقاب ًا .فله �أن يرتك �لتع ّمم و�أن ال يفرق
�سعره �إذ� �أطاله ،و�أن يحلق حليته �أو يجعلها
دون �لقب�سة ،لي�س على �لنا�س �أن يلب�سو� ز ّي ًا
و�حد ً� كاأنهم �سين ّيو �ل�ستينات ،وال �أن ياأكلو�
طعام ًا و�حد ً� وكاأنهم بنو �إ�سر�ئيل يف �لتيه،
�أو ج ّللة ( )3تُ�سترب�أ ،وال نعاقب �ملر�أة �إذ� مل

اإن احلرية ال�صخ�صية لي�صت ترف ًا اجتماعي ًا
ميكن تنا�صيه اأو كبته ،اإنها األ�صق احلريات
بالإن�صان وهي التي ُت�صكّل خ�صو�صيته وتظهر
اأب�صط واأدق خ�صائ�صه.
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تلب�س �للبا�س يف كماله �الأق�سى من �سرت كامل
�لبدن عد� �لوجه و�لك ّفني فاإذ� ما كان لبا�سها
ماألوف ًا يف حميطها ال تُلزم على تغيريه وقد �أجاز
�الإ�سلم الأهل كل م ّلة لبا�سهم ،والأهل �لبو�دي
وح ِكم ب�سرعية ذلك وبجو�ز �لنظر
لبا�سهمُ ،
�إىل ما �عتادو� ك�سفه من �أبد�نهن .فاإلز�م
�الأوربيات باحلجاب يف بلد�ن �مل�سلمني جتاوز
للحدّ� .ملر�أة �لتي تك�سف �سعرها وتلب�س �إىل
ح ّد ركبتها وت�سرت �سدرها �أو قل �ملر�أة �ملتّزنة
يف ُعرف �لغربيني ينبغي �أن ُحترتم عندنا.
�ملحجبات ال يجوز
وحتى �لن�ساء �مل�سلمات غري ّ
�إكر�ههن على �حلجاب ما د�م لبا�سهن يف �إطار
�لقبول �حل�ساري �لعام للمجتمع �لذي يع�سن
فيه ،فامل�سلمات يف بلد �هلل �ملختلفة كلهنّ
يلب�سن لبا�س ًا مقبو ًال يف �أعر�ف جمتمعاتهن
وهناك مقيا�س للوقار و�حل�سمة يختلف فيه
جمتمع عن �الآخر فال�سيدة �مل�سرية �ملحجبة
تعترب غري حمجبة عند �ل�سعوديني �ملت�سددين،
فما د�م �للبا�س حمت�سم يف ثقافة �ملجتمع
فل عقوبة وال حتقري له .نعم كمال �للبا�س
للمر�أة �مل�سلمة �أن ت�سرت كامل بدنها عد� �لوجه
و�لك ّفني� .لعقوبة و�ملنع تقت�سر على خمالفة
�حلد �الأدنى �ملقبول يف �آد�ب ذلك �ملجتمع،
بل ويف كل جمتمع متح�سر متزن ،فل تك�سف
�سدرها �أو بع�سه ،وال �أفخاذها �أو بع�سها ،وال
ما ينايف �حل�سمة من �سفائف �لثياب و�س ّيقها

وكاأنها ممثلة �سينمائية غربية �أو عار�سة �أزياء،
�إىل غري ذلك من �حلركات مما يعرف عموم
�لنا�س �أنها منافية للح�سمة وال ت�سلح حل�سور
�ملحافل �لعامة ،ثم طلب �لكمال من �لنا�س
يكون بالتو��سي و�لتد�عي �إليه من غري �إد�نة
قانونية وال �إكر�ه.
كانت زوجات �لنبي (�س) و�ل�سحابيات على
غري هذ� �للبا�س �ل�سرعي �ل�سائد �الآن وغري
�ساربات للخمار على جيوب �لثوب جهة �ل�سدر
حتى نزلت �آية �خلمار وما كان ذلك لغر�س
�أن ما كنّ عليه كان مف�سدة يف ذ�ته ،ولكن
لغر�س منع تع ّر�س �ملوؤمنات للأذى من �لرجال
بح�سبان �أنهنّ �إماء ،فلرمبا عر�س عليهن
معجب �أن ي�سرتيهن من مو�ليهن� ،أو �آذ�هن
بعرو�س كان �ملجتمع �لعربي يف حينها ال يرى
بها باأ�سا مع �الإماء ،فجعل �هلل لهنّ علمة يف
�إدناء �جللبيب و�سرت �جليوب ،ف�سار ذلك
بعدها علمة للح ّرة ،و�إ ّال فاإنّ عفافهن و�سرفهن
كان قبل �إ�سد�ل �خلمار (�حلجاب) وبعده.
�إن �ملجتمعات �مل�سلمة كما غريها لها من
�خل�سو�سيات �لتي تعتربها مهمة يف مقايي�س
�جلمال و�لكمال فيها �أو مما ال ينايف �الأخلق
و�حل�سمة وقد تكون غري كذلك عند غريها،
فعادة حمل �ل�سلح تعترب كما ًال لرجولة �لرجل
�ليماين فمن حقه �أن حترتم خ�سو�سيته �لتي
هي لي�ست كذلك يف جمتمع �لبحرين مث ًل،
وهناك من �لرق�سات �ل�سعبية �لتي تت�سارك
فيها �لن�ساء و�لرجال يف �ل�سود�ن و�ليمن
وغريها من بلد �مل�سلمني ،وهي رق�سات غري
ماجنة متعارفة عندهم ميار�سها حتى ذوو
�لقدر و�الحرت�م منهم �أو ي�ساهدونها ،كما
يوجد �أمثالها عند �أغلب �ل�سعوب �مل�سلمة ،فل
باأ�س بها ،مع �أنها لو حوكمت بحرفية �الأحكام

�لفقهية �ل�سائدة ملا كانت جائزة ،ولكن غر�س
�مل�سرع تليف �ملفا�سد ال حماكمة �الأ�سكال
و�لقو�لب ،و�ملحافظة على �ال�ستقر�ر �لعام خري
من �إثارة حفيظة �لعامة بالت�سدد غري �ملربر.
كما �أنه ال ميكن يف �ملجتمع �مل�سلم �إباحة �ملثلية
ونكاح �لبهائم بدعوى �حلرية �ل�سخ�سية ،بل
وال حتى يف جمتمع غري م�سلم يحرتم فطرته
�الإن�سانية ،كما ال ميكن �ل�سماح لعلقات
جن�سية خارج �الإطار �لقانوين بدعوى �حلب
�أو ر�سا �لطرفني ،فهذه �أعر�ف غربية ال
علقة لها باحلرية �ل�سخ�سية ،بل هي جناية
على �ملو�ليد �ملحتملني وعلى �لنظام �ل�سحي
و�لنف�سي �لعام ،ولكن �ملجتمع �مل�سلم قادر
على خلق �أمناط خمتلفة من �لعلقات �ملقننة
�مل�ساعدة على تلبية رغبة �حلب و�جلن�س،
فالقو�عد �لت�سريعية مرنة يف ذلك لو �أر�دها
�لنا�س وتقبلوها ،كزو�ج �ملتعة و�مل�سيار �أو
حتى �لزو�ج �ملعتاد ب�سروط خا�سة يف �حلد
من �الإجناب و�إ�سقاط �لنفقة ،فاملهم �أن يكون
�لزو�ج قانوني ًا ماأذون ًا يحفظ �مل�سوؤولية لكل
طرف ،وهذ� بطبيعة �حلال ال ينايف �لدعوة �إىل
ت�سرب �لعفة ،ولكن �حلديث هنا لي�س عمن مل
ّ
ت�سمح له ظروفه بالزو�ج ،بل عن حل �جتماعي
�سامل ينظر للنا�س كافة مبختلف م�ستوياتهم
وحاالتهم ،فالو�قع �أن عامة �لنا�س ال ت�سرب
على �لتعفف ،ويختانون �أنف�سهم ،ومن �لو��سح
لكل �أحد �أن �لعط�س �جلن�سي هو �ل�سبب يف %90
من هذ� �لتدهور �الأخلقي �لعاملي ،و�أنه بو�بة
�للعب بال�سباب و�الجتار بهم يف �أودية �ل�سياع،
ل�سرفهم عما ينبغي �أن يكونو� عليه من �جلد
و�لعمل ،و�خلدمة الأمتهم و�أوطانهم و�لنا�س
�أجمعني.

هوى �لنفو�س وتربير �ملتاجرة يف حلوم �لن�ساء
وغر�ئز �لرجال فل حمل له يف جمتمع �لقيم
�مل�سلمة وال يف �أي جمتمع يقدر �لقيم �الإن�سانية
�للئقة بنا بني �آدم ،ومن كان يريد ممار�سة
نوع من �أنو�ع �للهو �لفا�سد فليمار�سه يف خلو�ته،
فمجتمع �مل�سلمني له قيم يف �لعفاف و�حل�سمة
و�لوقار و�حرت�م فر�سة �لعمر �ملقد�سة،
ينبغي �ملحافظة عليها ،والأ�سحاب �أمثال هذه
�ملمار�سات �أن ال يقتحم خ�سو�سياتهم مقتحم
ما مل يتربجو� بها على �لنا�س.
هناك �لكثري مما ميكن �أن ُيقال عن �حلرية
�ل�سخ�سية يف �لتن ّقل وحرمة �لبيوت و�ملر��سلت
وغريها ال نتط ّرق �إليها الأنها م�س ّلمة ال خلف
فيها ،و�إمنا تعر�سنا ملا فيه �سوب �إ�سكال على
�سبيل �ملثال ال �حل�سر.

�" .1حلرية �ل�سخ�سية" �سحيفة �الأيام �لعدد (،)7651
2010/8/27م.
" .2درو�س يف �حلرية �ل�سخ�سية" منتدى هلو�سات
.www.halwsat.com
� .3جلللة� :حليو�ن �لذي يتغ ّذى على �لنجا�سات.

و�أما تربير متابعة �لنمط �لغربي �ملاجن لتربير
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املبادئ وامل�صالح..
اأ�صا�س العالقات ال�صيا�صية
بقلم :ال�صيخ اأحمد العريبي

ال ت�ستغني �أي دولة  -علمانية �أو دينية  -من بناء عالقات متبادلة
مع باقي �أ�سرة �ملجتمع �لدويل على �أ�سا�س �ملبادئ و�مل�سالح،
ومهما بات هذ� �الأمر طبيعيا م�س ّلما يف �لعالقات �لدولية� ،إال
� ّأن �لروؤية غري و��سحة وال تامة من �لوجهة �الإ�سالمية رغم
�جلهود �لتنظريية .فال ز�لت نظر�ت بع�س �مل�سلمني �لفقهية
متوج�سة ترف�س �الن�سمام للمعاهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية بدعوى
�أنها ال حتكم ب�سرع �هلل ،وتعترب �الن�سمام �إليها نوعا من �أنو�ع
�ملو�الة للكفار .وقبل �لولوج يف �سلب �ملو�سوع الب ّد من تو�سيح
م�سطلحي� :ملبادئ و�مل�سالح.
املبادئ وامل�صالح

نقوم عادة بت�سنيف �الأ�سخا�س �إىل مبدئي وم�سلحي (نفعي)،
�حلالة �الأوىل تكون �سمة لل�سخ�س �لذي تهمه �ملبادئ ،بينما
�حلالة �الأخرى ملن كانت م�ساحله �لذ�تية �أول �هتمامه.
�أما يف عامل �ل�سيا�سة فا ّإن �ملبادئ �ل�سيا�سية و�مل�سالح �ل�سيا�سية
مرت�بطة وال ميكن �لف�سل بينها وتتغري بح�سب �لزمان و�ملكان،
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الدين وال�صيا�صة تواأمان ل حياة لأحدهما من دون الآخر ..والدين اأمانة
وال�صيا�صة حت ّمل الأمانة ..والدين حرية وال�صيا�صة تطبيق ملقولة هذه
احلرية ..والدين تعاليم وال�صيا�صة تدابري ..والدين اأ�صا�س وال�صيا�صة بناء
على الأ�صا�س.
ال�صيا�صي هو امل�صئول عن ارتفاع قيمة املبادئ يف عامل ال�صيا�صة اأو تدهورها،
وكلما اأهدر رجال ال�صيا�صة من قيم املبادئ؛ باتت دولهم خاوية بال روح
اإن�صانية.

"فاملبادئ هي جمموعة الأهداف والقواعد
والأ�س�س التي تتحدد على اأ�سا�سها ال�سيا�سة"،
"وامل�سالح هي جمموعة الأعمال لتحقيق هذه
الأهداف" ،وهي متثل املمار�سات التطبيقية
يف العالقات ال�سيا�سية بني اأي دولة والدول
الأخرى� ،سواء اأكانت هذه العالقات اإيجابية:
كتوطيد عرى العالقات ،واملزيد من جمالت
التعاون بني الدول ،وتوطيد فر�س ال�سالم ،اأم
�سلبية :كقطع العالقات ،اأو حتجيم التمثيل
الدبلوما�سي ،اأو اأعمال مثل التج�س�س ،اأو
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدولة الأخرى،
و�سور من الهيمنة وال�سراع ،وما ماثلها من
الأعمال التي توؤثر يف اإ�سعاف التوا�سل بني
الدول.
العالقة بني الدين وال�صيا�صة
ما يدعو اإليه ال�سيا�سيون وغريهم من

العلمانيني من ف�سل ال�سيا�سة عن الدين ،اإمنا
هو موقف احرتازي لئال يتقيد ال�سيا�سي مبوقف
الدين ،فتُحجر احلريات ،ول يكون للنظريات
العلمية قبول وت�سديق اإل من بعد ختم الدين،
ولئال ُينعت العلماء باأقذع النعوت متى ما خالف
ن�س مقد�س،
ال�سائد من الفهم الب�سري لتف�سري ّ
كل ذلك تاأثرا من موقف الكني�سة الأوروبية
يف القرون الو�سطى ،واإل فاإن جوهر الدين
وحقيقته وقيمه بطبيعتها ل ميكن اأن تنف�سل
عن ال�سيا�سة.
لكن الدين الذي نعنيه واملجدول بال�سيا�سة
والذي ل ميكن ف�سله عنها لي�س منه مفردات
العبادة من �سالة و�سيام ون�سك ول العقيدة
من اإ�سالم اأو غريه ،فهذا هو بني الإن�سان
وخالقه ،ول دخل لل�سيا�سة فيه ،فلي�س املعيار يف
�سالحية ال�سخ�س ل�سغل من�سب �سيا�سي كونه
موؤمنا وعادل وملتزما بالت�سريعات العبادية اأو

غري ملتزم بها ،ولي�س املعيار للنائب الربملاين
اأو الوزير وغريها من الوظائف ال�سيا�سية
مرجعيته الدينية وتعاطيه واحرتامه لها ،واإمنا
كفاءته العلمية والعملية ملن�سبه ،والتزامه بقيم
الدين بغ�س النظر عن ت�سنيف دينه.
ال�سيا�سي م�سئول عما اوؤمتن عليه من وظيفة
ومن�سب" ،اإنّ اهلل �سائل ك ّل راع عما ا�سرتعاه
حفظ اأم �سيع" ،وم�سئول عن احلفاظ على
قيم الدين كالعدالة ،ومتتع ال�سعب باحلريات،
وفر�س امل�ساواة والدميقراطية (احلكم الناجت
عن ر�سا النا�س واختيارهم) ،وال�سعي نحو
ال�سالم والأمن للمجتمعات ،فهل ميكن ف�سل
ال�سيا�سة عن هذه القيم؟ فاإن جتردت عنها
فقد انف�سلت عن الإن�سانية ل عن الدين
وح�سب ،واأ�سحت هي والهمجية امل�ستبدة �سواء،
كما اأن الدين اإن انفك عن هذه املقا�سد واملُثل
ف�سار اأداة بيد امل�ستبدين ي�سبح بال قيمة وبال
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جدوى ،واإمنا جمرد ق�سور دون جوهر ،ول ميكن
ت�سميته دين اهلل تعاىل.
اإن ال�سيا�سة عامل ي�سع كل الأديان وكل املذاهب
والفرق والطوائف ،ويدخل امللتزم بدين
وغري امللتزم ،وكذلك دين اهلل املرتبط باهلل
رب النا�س جميعا ي�سع ك ّل الطوائف والفرق
ّ
واملذاهب ،وهو لي�س حزب ًا من الأحزاب يقوم
على تع�سب اأع�سائه ويقتات على �ستم خ�سومه
وعزلهم اأو النقالب عليهم ،واإن الت�سقت هذه
الأحزاب بت�سميات دينية؛ فاإمنا هي قامت على
اأ�سا�س جزء من الدين ،ومل تاأخذ بال�سورة
النقية الواعية للدين ،وهناك اأحزاب قامت
على اأ�سا�س م�سلحة �سيا�سية م�ستفيدين دعائيا
من الت�سمية ل غري ،فالدين مظلته اأ�سمل واأو�سع
واأرحب ،ودين اهلل احلقّ ل ينبذ اأحدا من النا�س
على اأ�سا�س دينه ومعتقده وت�سنيف النا�س له،
بل العك�س يحر�س الدين على حترير النا�س من
الع�سبيات ،اأما الأحزاب واإن ارتبطت بت�سميات
دينية وادّعت ملكيتها لنظرية املعرفة ،وادّعت
ملكيتها للرحمة الإلهية يف الدنيا والآخرة،
وق�سمت النا�س اإىل فرق وطوائف وم�سميات،
ّ
وحتيزت ملنظورها؛ فما النتيجة اإل اأن تت�سخم
حينئذ مفاهيم القوة وال�سراع واحلرب بعيدا
عن �سراكة اأحد معها ،وتنعدم حتما ج�سور
التفاهم بني الأطراف الأخرى ،فما يفعله هوؤلء
لي�س من دين اهلل ،بل هو خروج عن امل�سار
احلقيقي للدين ،حتى واإن كانت نيتهم دعم
نظام قام يف نظرهم على اأ�سا�س ديني.

 فالدين وال�سيا�سة تواأمان ل حياة لأحدهمامن دون الآخر.
 والدين اأمانة وال�سيا�سة حت ّمل الأمانة. والدين حرية وال�سيا�سة تطبيق ملقولة هذهاحلرية.
 والدين تعاليم وال�سيا�سة تدابري. والدين اأ�سا�س وال�سيا�سة بناء على الأ�سا�س.اأمهات القيم (املبادئ) الفاعلة يف
العالقات الجتماعية والعالقات بني
الدول
القيم هي ال�سرورات الفطرية يف حياة
الإن�سان مبا هو اإن�سان ،وبدونها تكون حياته
همجية ،وهو قادر على اإدراك ح�سنها ،وهو
قادر على ا�ستخدامها لفهم الواقع واحلكم
على املجتمعات من حيث رقيها اأو تدهورها من
خالل عمق وجودها فيه اأو عدمه ،بغ�س النظر
عن ربطها بالفطرة اأو الإميان مب�سدرها،
وكما هي معايري للتعامل على م�ستوى العالقات
الداخلية هي اأي�سا معايري قيمية للتعامل على
م�ستوى العالقات اخلارجية.
 .1مبد�أ �ل�سلم:
"ال�س ْل ُم" قيمة من اأمهات القيم ال�سامية التي
ِّ
ذكرها اهلل �سبحانه يف كتابهَ } :يا �أَ ُّيهَا � َّلذِ َ
ين
�ل�س ْل ِم َكا َّف ًة{(البقرة،)208 :
�آ َم ُنو� �د ُْخ ُلو� ِيف ِّ
وال�سلم هي ال�سحة والعافية يف النف�س ويف
العالقة مع الآخر ،وهي �س ّد احلرب والنزاع

واخل�سام ،وهي حالة البعد عن الهالك
والفناء ،وهنا دعوة لالإن�سان اأن يعي�س الوفاق
الجتماعي ،البعيد ك ّل البعد عن حالت
ال�سراع واخلالف �سواء يف العالقات مع
املجتمع الداخلي اأم يف عالقة الدولة بالدول
الأخرى ،فهو مبداأ اإن�ساين عام ،كما هي قيمة
دينية ،ل ي�س ّذ اأحد يف اإدراكها ويف تقدير
احلاجة لها وما ينتج عنها من خري للمجتمعات
الإن�سانية.
وكلمة "كافة" يف الآية تعطي بعدا اأو�سع حلالة
ال�سلم املرادة يف هذه القيمة ،فهي اإما اأن
ت�سمل ك ّل حالت ال�سلم كافة ،اأو تعني دخول
كل ال�سرائح يف ال�سلم دون ا�ستثناء ،وتعني ك ّل
الطوائف واملذاهب ،يف تعاملها وعالقاتها وك ّل
م�سروعاتها ال�سلمية ،اأو ك ّل الدول مع الدول
الأخرى ،فمن يتوقف من امل�سلمني وي�سوق
املوؤاخذات ويرف�س العمل بهذا املبداأ لين�سم
يف معاهدات وم�سروعات �سلمية بني امل�سلم
وامل�سلم ل غري دون الكافر فلي�س م�ساملا ،وهو
يناق�س الدين الإن�ساين الذي يدعو للدخول يف
ال�سلم كافة دون قيد الإميان اأو الكفر.
اأما كيفية توظيفها يف عامل العالقات اخلارجية
بني الدول ،فاإنها وظيفة �سيا�سية تتحول من مبداأ
وقيمة نظرية اإىل تدابري عملية ،فاإنّ العالقات
بني الدول حتكمها امل�سالح ،فقد تت�سيق
العالقة اأو تت�سع تبعا ملوقف الدولة وال�سغوط
الداخلية واخلارجية التي حتدّها ،وقد تُخد�س
حالة ال�سلم اأو تقوى ويتحول الأ�سدقاء اإىل

اإن ال�صيا�صة عامل ي�صع كل الأديان وكل املذاهب
والفرق والطوائف ،ويدخل امللتزم بدين وغري امللتزم،
رب النا�س جميعا ي�صع
وكذلك دين اهلل املرتبط باهلل ّ
ّ
كل الطوائف والفرق واملذاهب.
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اأعداء ،والأعداء اإىل اأ�سدقاء ،فلي�س من
اأ�سدقاء واأعداء دائمني يف عامل ال�سيا�سة،
ويبقى ال�سيا�سي هو امل�سئول عن ارتفاع قيمة
املبادئ يف عامل ال�سيا�سة اأو تدهورها ،وكلما
اأهدر رجال ال�سيا�سة من قيم املبادئ؛ باتت
دولهم خاوية بال روح اإن�سانية ل ي�سعرون اإليها
مع زحمة التعاطي مع التناف�س ال�سيا�سي اإل
بعد ال�سياع الروحي وانغما�س النا�س يف العقد
النف�سية والتفكك الجتماعي والأ�سري.

احلقوق امل�سحوقة امل�سيعة ،مثل حقوق الطفل
وحقوق املراأة وحق ك ّل م�ست�سعف ،ومن جراء
بروز �سور الحتالل واإعاثة جمرمي احلرب
يف الأر�س الف�ساد ،فب�سبب هذه اجلرائم
وانتهاكات احلقوق برزت املنظمات احلقوقية
املدنية املوازية للمنظمات التابعة للدول
للمراقبة املحايدة وملراقبة الدول فيما اإذا
اأرادت حتوير احلقيقة وتغطية ن�ساطاتها وتلميع
�سورتها يف تعاطيها مع ملفات حقوق الإن�سان.

 .2مبد�أ �لق�سط و�لعدل:
مبداأ العدل والق�سط هو املغزى احلقيقي لبعث
الر�سل والأنبياء ،قال تعاىلَ } :ل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُر ُ�سلَ َنا
اب َو� ْملِي َز� َن ِل َي ُقو َم
بِا ْل َب ِّي َناتِ َو�أَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم � ْل ِك َت َ
ا�س بِا ْلق ِْ�س ِط َو َ�أ ْن َز ْل َنا ْ َ
�حلدِ ي َد فِي ِه َب ْاأ ٌ�س
�ل َّن ُ
ا�س{(احلديد ،)25:وهو مبداأ
َ�سدِ ي ٌد َو َم َنا ِف ُع لِل َّن ِ
اأ�سا�سي وعام لالإن�سانية جمعاء ،ولي�س ل�سريعة
ا�س
دون اأخرى ،ول لقوم دون قوم } ِل َي ُقو َم �ل َّن ُ
بِا ْلق ِْ�س ِط{ ،فاإذا اأُقيم العدل وا�ستقرت حقوق
النا�س �س ُلح اأمر البالد والعباد ،اأما مع انتفاء
العدل واإحالل اجلور والظلم مكان الق�سط فهو
ك�س ّنة ثابتة من �سنن
اإيذان باخلراب والهالك ُ
الطبيعة الإلهية قال تعاىلَ } :و ِت ْل َك � ْل ُق َرى
�أَهْ لَ ْك َناهُ ْم َملَّا َظلَ ُمو�{(الكهف ،)59:والعدل
كقيمة مبدئية ُمتتحن بها �سيم النفو�س بالتزام
اأ�س�س العدل يف التعامل حتى مع من انعقدت
كراهيتهم لهم ب�سبب العداوة ،فالبغ�س النف�سي
والتنازع ب�سبب نزاعات قبلية اأو خالفات دينية
اأو طائفية ل يبيح لأي طرف اأن يتعامل باحليف
والظلم ،بل لب ّد من العدل كقيمة عليا اإن�سانية،
وذلك م�سداق قوله تعاىلَ } :وال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم
َ�س َنا ُآن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َّال َت ْعدِ ُلو� ْ�عدِ ُلو� هُ َو �أَ ْق َر ُب
لِل َّت ْق َوى{(املائدة.)6:
واأما دور ال�سيا�سة فمن خالل اأدواتها تكت�سف
اخللل ،وما وجود بنود حقوق الإن�سان اإل لإقرار

 .3مبد�أ �لوفاء بالعهود و�ملو�ثيق:
الوفاء بالعهود َد ْينٌ يدان به الإن�سان ،وهو
م�سئول عنه ،قال تعاىلَ } :و�أَ ْو ُفو� بِا ْل َعهْدِ �إِ َّن
� ْل َع ْه َد َكا َن م َْ�س ُوؤوال{(الإ�سراء ،)34وهذه الآية
مطلقة مل ترد يف �سياق تاريخي خا�س ،لذلك
فهي تدل على قيمتها العامة غري املقيدة باأحد،
حتى ل يحتج اأحد من امل�سلمني اأنّ الوفاء بالعهود
ل يكون مع الكفار ح�سب تق�سيمهم وت�سورهم،
اإمنا الوفاء مبداأ يخاطب به ك ّل اإن�سان يحرتم
اإن�سانيته متدين ًا اأو غري متدين ،والقراآن بعد
هذا الأمر املطلق ،يخاطب املوؤمنني} :يا
�أَ ُّيهَا � َّلذِ َ
ين �آ َم ُنو� �أَ ْو ُفو� بِا ْل ُع ُقودِ{(املائدة،)1:
ليكونوا بقدر امل�سئولية ،فنكث العهود ي�سبب
توهني الدين ،وزعزعة ثقة النا�س مب�سداقية
املوؤمنني ،وحتى ل ياأخذهم الغرور ول يتعالوا
على الغري فيزعمون اأن اهلل اأعفاهم عن الوفاء
اإل مع اأمثالهم ومن هم على دينهم كما زعم
بع�س التوراتيني ،فكانوا يجيزون عدم الوفاء
لالأميني بالذمام والعهود التي قطعوها معهم،
وقد حكى القراآن حالهمَ } :ومِ نْ �أَهْ لِ � ْل ِك َتابِ
َمنْ �إِنْ َت ْاأ َم ْن ُه ِبق َ
ِنطا ٍر ُيوؤَ ِّد ِه ِ�إ َل ْي َك َومِ ْن ُه ْم َمنْ
�إِنْ َت ْأا َم ْن ُه بِدِ ي َنا ٍر ال ُي َوؤ ِّد ِه �إِ َل ْي َك � َّإال مَا د ُْمتَ َعلَ ْي ِه
َقا ِئ ًما َذل َِك ِباأَ َّن ُه ْم َقا ُلو� َل ْي َ�س َعلَ ْي َنا ِيف �الأُ ِّم ِّي َ
ني
َ�سب ٌ
�هلل � ْل َكذِ َب َوهُ ْم َي ْعلَ ُمو َن{
ِيل َو َي ُقو ُلو َن َعلَى َّ ِ
(اآل عمران ،)75:ومن الوا�سح اأن الوفاء بالعهد ل

يحتاج اإىل برهان عند الإن�سان .حتى مكيافيللي
الذي يريد جتويز نكث العهود يف عامل ال�سيا�سة
ل ميكنه اإل الإقرار بح�سن الوفاء بهذه القيمة:
يقول يف كتابه "الأمري" (ل ريب يف اأنّ ك ّل اإن�سان
يدرك اأنّ من ال�سفات املحمودة لالأمري ،اأن
يكون �سادق ًا يف وعوده واأن يعي�س يف �سرف ونبل
ل يف مكر ودهاء ،لكن جتارب ع�سرنا اأثبتت اأنّ
الأمراء الذين قاموا بجالئل الأعمال مل يكونوا
كثريي الهتمام بعهودهم والوفاء بها ،ومتكنوا
باملكر والدهاء من ال�سحك على عقول النا�س
واإرباكها ،وتغلبوا اأخريا على اأقرانهم من الذين
جعلوا الإخال�س والوفاء رائدهم)( .)1فهل
ال�سيا�سة جتيز لرجالها ا�ستخدام ما يحلو لهم
من و�سائل واإن كانت قذرة ،ولو دا�سوا باأو�سخ
الأقدام على خري ما راكمته الب�سرية من قيم
ومثل عليا من اأجل بقاء ال�سلطان!؟
 .4مبد�أ �حلرية:
ل اأحد يرغب يف العبودية ،والتكرمي الإلهي
لالإن�سان قد جت ّلى يف اإعطائه احلرية والقدرة
على الختيار ،فاحلرية اإحدى اأهم قيم الدين؛
لأن الدين نف�سه ل ينبت اإل يف اأجواء احلرية
الفكرية ،وهذه الأجواء هي اأ�سا�س املمار�سة
الواقعية للدين احلنيف ،وذلك لأن البناء
الأ�سا�سي للدين هو العتقاد ،والذي ل ميكن
اأن يوؤ�س�س يف مناخات الإكراه والتبعية ،وكل
تدين ن�ساأ يف هذه الأجواء فهو دين �سوري
ل يلبث اأن ينهار اأمام التحديات والعوا�سف
الفكرية املجابهة ،لهذا فقد تنوعت الآيات بني
نفي الإكراه ،وبني الأمر بعر�س الأفكار احل ّقة،
و ُيرتك الأمر حينئذ لالإن�سان وم�سيئته اإن �ساء
اأن يوؤمن اأو �ساء اأن يكفر ،و ّبني ا�ستنكار حالة
الإكراه على الدين قوله تعاىلَ } :ال �إِ ْك َر� َه ِيف
ِّين َقد َّت َب َّ َ
ني �ل ُّر ْ�س ُد مِ َن � ْل َغ ِّي{(البقرة،)256:
�لد ِ
وقولهَ } :و ُقلِ ْ َ
�حل ُّق مِ ن َّر ِّب ُك ْم َف َمن َ�ساآ َء
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َف ْل ُيوؤْمِ ن َومَن َ�ساآ َء َف ْل َي ْك ُف ْر{(الغا�سية،)21،22:
ا�س َح َّتى
وكذا قوله تعاىل�} :أَ َفاأَنتَ ُت ْك ِر ُه �ل َّن َ
َي ُكو ُنو�ْ ُموؤْمِ ِن َ
ني{(يون�س.)99 :
اإنّ الدين الذي وهب لالإن�سان حرية العقيدة ،هو
اأي�س ًا مينحه حرية التفكري وحرية القول وحرية
ال�ستماع وحرية الختيار والقرار ،ودليل ذلك
قوله تعاىلَ } :ف َب ِّ�س ْر عِ َبا ِد � َّلذِ َ
ين َي ْ�س َتمِ ُعو َن
� ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعو َن �أَ ْح َ�س َن ُه �أُ ْو َلئ َِك � َّلذِ َ
ين َهدَ�هُ ُم
َّ ُ
�هلل َو�أُ ْو َلئ َِك هُ ْم �أُ ْو ُلو� ْ أ
�الَ ْلبَابِ {(الزمر،)17،18:
فما دامت الآية متتدح (ا َّل ِذينَ َي ْ�س َتمِ ُعونَ ا ْل َق ْو َل
َف َي َّت ِب ُعونَ اأَ ْح َ�س َنهُ) ،واأنّ ا�ستماع القول ل يتهياأ اإل
يف اأجواء حرية القول نف�سه ،واأنّ حرية القول قد
ي�سبقها يف العادة نقا�سات وحماورات ّ
لتتمخ�س
منها الآراء التي ت�ستحقّ العر�س وال�ستماع،
وهي اأجواء حرية التفكري ،وحرية ال�ستماع
وحرية النتماء للفكرة والدفاع عنها ودعوة
النا�س لنقدها اأو تاأييدها ،وات ّباع الأح�سن يعنى
تعدّد الآراء والأفكار ودرا�ستها ومتحي�سها
والتخري الإرادي يف متييز اأح�سنها واأقربها
ّ
للحق ،اإ ّنها جمموعة حريات تطلقها اآية واحدة
دالة على جمموعة قيم ومبدئيتها املنبثقة عن
كرامة الإن�سان.
ففي املجال ال�سيا�سي من خالل هذه القيمة
"مبداأ احلرية" ل ميكن اأن حت�سر الدولة اأهلها
يف معتقد معني ،اأو تُ�سند وتدعم تيار ًا ديني ًا دون
اآخر ،فاإنّ كرامة الإن�سان املتاأ�سلة يف جميع بني
ربر الأخالقي والفل�سفي للم�ساواة
الب�سر هي امل ّ
بني بني اآدم ل فرق بني اأ�سودهم واأبي�سهم ول
بني عرب ّيهم واأعجميهم ،ومبقت�سى هذا املبداأ
ُيطالب رجال الدولة بح ّل الق�سور القانوين
ملا يح�سل من انتهاكات الكرامة الإن�سانية
والتجاوزات املتعلقة بالنزعة الإق�سائية
لالأفكار واملعتقدات لالأفراد واجلماعات ما
دامت ت�ستظ ّل بالد�ستور وحترتم العمل به.
ولي�س لها اأن متنع ن�سر الأفكار بالو�سائل
القانونية املتاحة ،ولي�س لها اأن تعرقل ن�سوء
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الأحزاب والفل�سفات الأيدلوجية طبقا حلرية
العقيدة وحرية التفكري وحرية التعبري وحرية
ال�ستماع والنتماء والتاأييد ما دام يتما�سى مع
القوانني.
معادلة طبيعية بني ن�صو�س القيم
وامل�صلحة ال�صيا�صية
ما �سبق ذكره ل يعدو كونها اأمهات املبادئ
الأولية ،والتي ل يختلف عليها اأحد ،ول حتتاج
اإىل عناء جهد يف اكت�سافها وتو�سيح ما يتف ّرع
عنها يف عامل القيم وامل�سالح؛ ل�سدة التعاي�س
معها اأو بالأحرى التعاي�س القهري مع اأ�سدادها،
ولي�س من هدفنا اأن ن�ستق�سي هذه القيم ،وا ّإمنا
الأ�سا�س هو تو�سيح دور هذه املبادئ التي
تتحدد على اأ�سا�سها ال�سيا�سة كاأ�س�س ثابتة
من جهة ،ومن جهة ثانية دورها كمادة يتعاي�س
معها ال�سيا�سي يف ممار�ساته الإجرائية تبعا
نوجه
للم�سالح الآنية وامل�ستقبلية ،ومن هنا ّ
هذين ال�سوؤالني لأهميتهما يف تو�سيح العالقة
اجلدلية بني الأهداف وامل�سالح.
اأ .هل � ّأن ك ّل قيمة يف عامل �ملبادئ هي نف�سها
متاما يف عامل �لتوظيف �ل�سيا�سي؟
ما ذكرنا من الرتباط بني القيم وتوظيفها يف
عامل ال�سيا�سة ،ل يعني اأنّ ك ّل قيمة يف عامل
املبادئ هي نف�سها يف اأجواء امل�سالح بنف�س
م�ستوى درجاتها ومتام ح�سورها ونف�س ملعانها
وبريقها ،فاإنّ من طبيعة العمل ال�سيا�سي اأن
يكون مقبو ًل اأحيان ًا حتى لو اأدى الأمر اإىل
التعار�س مع احلقائق التاريخية ومع امل�سالح
العليا اآني ًا ،وقد حدث يف �سلح احلديبية يف
ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة بني النبي (�س)
وزعماء قري�س؛ ومن اأجل اأن ينعقد ال�سلح،
حدث اأن وافق النبي (�س) على بنود هذا
ال�سلح ،اإذ ا�سرتطت قري�س على النبي بنود ًا
ومن بينها :اأن ير ّد النبي من ياأتيه من قري�س

واإن كان م�سلم ًا ،فوافق النبي (�س) ،فما لبثوا
اأن وجدوا اأبا جندل بن �سهيل بن عمرو قادم ًا
عليهم ير�سف يف اأغالله احلديدية وي�ستغيث
بهم من ظلم قري�س وع�سفها ،يريد الهجرة
النبي
اإىل املدينة ،وا ّألح املفاو�س القر�سي على ّ
(�س) طالب ًا ردّه اإىل قري�س ،الأمر الذي اأزعج
امل�سلمني ،ومل يجد الر�سول (�س) ب ّد ًا من ردّه
اإىل قري�س ،ولكنَّ الر�سول (�س) طلب من اأبي
جندل اأن ي�سرب ويحت�سب ،وقال له" :يا اأبا
جندل ،ا�سرب واحت�سب ،فاإنَّ ّ
اهلل جاع ٌل لك وملن
معك من امل�ست�سعفني فرج ًا وخمرج ًا ،اإ ّنا قد
عقدنا بيننا وبني القوم �سلح ًا واأعطيناهم على
ذلك واأعطونا عهد ّ
اهلل واإ ّنا ل نغدر بهم"(.)2
ففي هذا املثال ترى اأن اأمرين قد اجتمعا فيه:
فمن جهة قدّم النبي اللتزام بالقيم على
م�ساحله ،وذلك ملا كان الوفاء م�س ّر ًا ببع�س
امل�سلمني ،اإل اأنّ هذا ال�سرر املوؤمل مل يحمله
على نق�س العهد واإن مل يو ّثقه بعد ،ومن جهة
اأخرى فاإنّ ال�سلح نف�سه كان حال اقت�سته
الظروف وعلى ح�ساب حقّ ديني وتاريخي
اأ�سيل من اأنّ حج البيت مفتوح للجميع ،بل اإنّ
امل�سلمني هم الأوىل به من امل�سركني ،ولكن
الظروف ال�سيا�سية اقت�ست جريان التفاق على
خالف كل هذه احلقائق واملبادئ.
ن�ست كثري من القواعد الفقهية اأو الأ�سولية
وقد ّ
على اأنّ الإ�سالم مع ما جاء به من قيم ومبادئ
ثابتة ،اإل اأ ّنه يف مقام التنفيذ ومع مواجهة
الظروف يتعامل مع الواقع ،ليقدّم احللول
العملية تبعا للم�سلحة ال�سيا�سية ،ومن بني هذه
القواعد" :ال�سرورات تبيح املحظورات ،واأ ّنه
يجوز يف وقت ال�سيق وال�سطرار ما ل يجوز يف
ال�س َعة والختيار ،وارتكاب ا ّ
أخف ال�سررين
وقت َّ
واأهون ال�س ّرين ،واحتمال ال�سرر اخلا�س
لدفع ال�سرر العام ،وقبول ال�سرر الأدنى
لدفع ال�سرر الأعلى ،وتفويت اأدنى امل�سلحتني
لتح�سيل اأعالهما"( ،)3ففي القواعد الفقهية
مرونة تقت�سيها ال�سيا�سة وظروفها ،واإن كان

ثمة جمود ففي عدم وعي هذه الن�سو�س والقواعد ل
فيها ذاتها ،نعم ولكن لي�س مبا يربر الغدر واخليانة
بل ال�سرب على فقدان م�سلحة لأجل دفع م�سرة
اأكرب اأو ال�سرب على م�سرة انتظار ًا للفرج.
اإل اأنّ املراقب والباحث يف الواقع العربي الإ�سالمي
يجد فجوة �سا�سعة بني الفكر والواقع ،بني النظرية
والتطبيق ،بني و�سف املدينة الفا�سلة ملا ينبغي اأن
يكون ،وبني حتليل الواقع الجتماعي وما يتح ّقق من
م�سالح ،لكنّ الفارق الكبري لي�س دائم ًا طبيعي ًا اأملته
امل�سلحة ال�سيا�سية عن وعي واإرادة رجال ال�سا�سة،
وا ّإمنا ال�سبب الأكرب لهذه املفارقة هو اخلروج عن
املبادئ للم�سالح الذاتية لطبيعة النظام ال�سيا�سي
ورجال احلكم اأنف�سهم ،فكم ينادي امل�سلمون مببداأ
الت�سامح ،وكم جرى ويجري الالت�سامح والعنف
الدموي والتكفري للمذاهب والطوائف ،وال�سا�سة
اأنف�سهم هم امل�ستغلون بهذه النار.
واأحيان ًا حتدث املفارقة ب�سبب عجز املنهج الفقهي
حني تُ�ستل املفردات الإجرائية من واقع القواعد
الكلية (القيم واملبادئ) فتبدو الغرابة واملفارقة،
فهذه القواعد العامة ت�س ّرع احلريات لعامة ال�سعب،
وتعطي له الأمان يف اختيار العقيدة ،وت�س ّرع ال�سلم
الأهلي لكافة املواطنني ،وتتب ّنى اأ�س�س العدل
وامل�ساواة ،وتدعو للت�سامح ونبذ العنف ،بينما ينربي
وعاظ ال�سالطني يف مطالبة احلكام بالتفتي�س
ّ
على �سمائر النا�س وت�سنيفهم ح�سب عقائدهم،
والتح�سيد مع الدول و�سدها بح�سب هواها الديني،
ل بح�سب م�سالح الدولة ،ول باللتزام بالقيم
الإن�سانية امل�سرتكة.
ب .هل مقولة �أن �ل�سيا�سة حتكمها �مل�سالح تعني
حت ّكم �ل�سيا�سة يف قيم �لدين و�الإن�سانية؟
يف حوار علمي ق ّيم مع عامل الجتماع اليمني د.عادل
ال�سرجبي يك�سف عن حقيقة ال�سوؤال نف�سه ويقول:
"اأنّ الغرب كانت فيه الكني�سة مهيمنة على الدولة
ت�سري
وكانوا بحاجة اإىل ف�سل حتى ت�ستطيع الدولة اأن ّ
اأمورها ،اأما يف الدول العربية فالق�سية معكو�سة،
فالدولة هي امل�سيطرة واملهيمنة على الدين عك�س ما

كانت يف اأوروبا ،والذي نحتاجه هو تخلي�س الدين من
هيمنة الدولة ،والذي ح�سل هو اأن احلكومات العربية
جعلت القوى الدينية تلعب يف اجلانب الأخالقي فقط
وتركت اجلانب ال�سيا�سي ،فرتكت ق�سايا مهمة مثل
العدالة واحلرية وامل�ساواة وحقوق الإن�سان ،وفتحوا
لهم جما ًل �سيق ًا وهو ال�سيا�سة الأخالقية :لبا�سك
�سرعي ،ثوبك طويل اأو ق�سري ،حليتك ق�سرية اأو
طويلة ،الثوب اأبي�س على الطريقة ال�سرعية اأم ل؟
وهل تتزوج املراأة وهي �سغرية اأم كبرية ،حجاب
املراأة ،الختالط ،هل ت�سوق �سيارة اأم ل؟ وتركنا
ق�سايا مهمة ،نريد للدين اأن ل يتدخل يف الدولة،
نريده اأن يتدخل يف ال�سيا�سة ،بحيث يكون هو الذي
يق ّوم احلاكمُ ،يق ّوم احلاكم الظامل ،فاأف�سل اجلهاد
كلمة حق عند �سلطان جائر ،والف�ساد اليوم م�ست�سر
يف ك ّل مكان ،والظلم والقتل بغري حقّ  ،والتقطع ونهب
الأموال ،ونهب اأموال الدولة ،فالإ�سالم جاء لإحقاق
احلقوق وحلماية ال�سعفاء"(.)4
ويف اخلتام لب ّد من التاأكيد على اأنّ الغر�س من
ب�سط هذا املو�سوع لي�س هو تو�سيف ما يحدث يف
عامل ال�سيا�سة ،لكن الأمر املهم هي التو�سية بوجوب
ت�سدّي فال�سفة الأخالق وح ّرا�س القيم لكل خرق
يحدث يف منظومة القيم ،وهو اأمر ميكن ال�ستعانة
به من خالل الدرا�سات امليدانية لأبحاث علماء
الجتماع والرتبية ،الذين ينبغي عليهم يف املقام
الأول اأن يواكبوا ما يحدث من خرق لقيم املجتمع
�سواء ما كان يح�سل يف العالقات الجتماعية بني
الطوائف والفرق واملذاهب ،اأو الذي يح�سل من تر ّد
وانتهاكات يف العالقات ال�سيا�سية بني الدول.

الغرب

كانت

فيه

الكني�صة مهيمنة على
الدولة وكانوا بحاجة
اإىل ف�صل حتى ت�صتطيع
ت�صري اأمورها،
الدولة اأن ّ
اأما يف الدول العربية
معكو�صة،

فالق�صية

فالدولة هي امل�صيطرة
واملهيمنة على الدين.

 .1الأمري ،نيقولو مكيافللي ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت،
ط1977 ،8م� ،س147
 .2ح�سن اإبراهيم ح�سن ،تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني
والثقايف والجتماعي ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،4ج1996 ،1م،
�س.107
http://www.qaradawi.net/site/topics/
.3
article.asp

 .4مقابلة مع د .عادل ال�سرجبي يف 2010-6-16م
http://www.algomhoriah.net/
(بت�سرف)
?news_details.php
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الدين وال�سيا�سة..
ومبا�سع الف�سل بني التواأمني!
ِ
بقلم :جالل الق�ساب
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ا ّإن "الر�ؤية الكونية" للوجود الإن�ساين املُ�ستلهمة من الفطرة
ال�سو ّية �العقل ال�سليمُ ..تنتج عقيدة الإن�ساف مبو�سعة الآخر
الإن�سا ّ
ين يف مكانه الالئق .اإذ هذه الر�ؤي ُة تفرز منظوم َة "حقوق"
م ّتفق ًة �منظو َرها :هلل تعاىل كرقيبٍ ح�سيب ،للكون كواقع قدَريّ ،
لالآخرة كح�سا ٍد عادل لالأعمال ،لالآخر الإن�سا ّ
ين كمثيلٍ مكافئ.
�من "احلقوق" املنبثقة عن هذه "الر�ؤية"؛ ّ
حق النا�س يف احلياة
باأمن �كرامةّ ،
حق العتقاد� ،الفكر� ،العمل� ،التعبري...
اأفرزت "ر�ؤية" هذه "احلقوق" الفطر ّية الكونية (�التي اأ ّكدتها
الأديان مبحكمات ن�سو�سها �تعاليمها ��سرائعها �تهذيباتها
�يف غر�س بعثات ر�سلها) اأفرزت تدبريات �اأعرافاً �م�سالك ذات ّية
�اجتماعية ..ل�سيانة هذه احلقوق ال�سر�ر ّية �توفريها مل�ستح ّقيها.
امل�سلك ال ّذاتي منها" :الأخالق" ..فكان �سابطاً ��ازعاً داخلياً
ل�سيانة "احلقوق".
امل�سلك الجتماعي" :ال�سيا�سة""� ،الأعراف" التي ُترجمت
"بالد�لة" �"القانون"� ..هي �ازع خارجي.

ا ّإن "الروؤية الكونية" للوجود الإن�ساين املُ�ستلهمة من الفطرة ال�سو ّية والعقل
ال�سليمُ ..تنتج عقيدة الإن�ساف مبو�سعة الآخر الإن�سا ّ
ين يف مكانه الالئق.

وال�سر ،واإيقاظهم
همها تعريف النا�س اخلري
"الدين" �سوابط اإر�ساد ّية عا ّمة ُّ
ّ
على واقعهم ال�س ّيئ لتح�سينه لالأف�سل وحت�سينه مبنظومة ق َيم.

تدابري حلماية هذه احلقوق اجلوهر ّية (ق�سط ًا
وعد ًل) للمحافظة على ا�ستقرار الإن�سان يف مغرزه
الإن�سا ّ
الفطري
ين ،وعدم انفالته عن ا�ستوائه
ّ
الكو ّ
ين ..لأو�ساع الن�سوز بالتعدّي والبغي والهمجية
والإف�ساد .فال�سيا�سة يف ا ّأ�س وجودها اآل ٌة حلفظ
احلقوق وتوفريها وتنظيم ا�ستباكاتها ،لئال تعدو
اأفرا ٌد وفئات على غريها ،ولي�ست "ال�سيا�سة"
ا�ستبداد ًا بالراأي ..وج�سر ًا للعدوان على احلقوق
وال�ستئثار بها ،فهذه وممتهنها ل ُي�س ّم ّيان �سيا�سة
و�سائ�س ًا بل طاغوت ًا.

منظومة القيم واحلقوق

بعد هذا التاأ�سي�س ،ن�ست�سهل النتقال لتناول
الديني بال�سيا�سي..
اإ�سكال ّية تداخل
ّ
حميت معرك ُة ف�سل "الدين" عن "ال�سيا�سة"
فقد ْ
منذ ُجرف الثنان عن جادّة مغزى وجودهما ،فحني
�سارت "ال�سيا�سة" ا�ستبدادًا واأك ًال "للحقوق"
ف�سلت عنها "دين احلقّ " اأو ا�ستتبعته َّ
موظف ًا
ْ
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م�س ّوه ًا ،وحني ا�ستب ّد "الدينُ " امل�س َّوه الآكل
للحقوق والنابذ لالآخر ..ا�ستاأثر "بال�سيا�سة"
وطغى بها؛ فتت ّبع �سمائر النا�س ،وحاكم
عقائدهم ،واأ�ساع بحقوقهم الإن�سانية ،بدل
حماربته الظلم الجتماعي والف�ساد!
فمنذ تق ّرر على ل�سان امل�سيح "اأعطوا ما لقي�سر
لقي�سر ،وما هلل هلل" و ُفهمت خطاأً ،وجاءت
لتُد ّلل على �سياقات ظلم ك�سياقات ع�سور
الظلماتّ ،
تد�سنت هذه الإ�سكالية احل�سارية،
اإ�سكالية تكون فيها "ال�سيا�سة" فاقدة اأخالق
الب�سري فاقدها،
الرحمة والعدل ،اأو "الدين"
ّ
اأو كالهما.
اإ�سكالية كان ل ُعتاة كهنة اليهود اأ�سابع ن�سجها..
ل اأق ّل يف واقع اأ ّمتنا ،فهم يزعقون بف�سل
الأديان ،عرب تفريخ مذاهب فكر ّية �سمولية
ّ
تنظر لهذا ،لك ّنها يف املقابل ل تخجل من اإقحام
دينها بنبوءاته وتعاليمه و�سرائعه ..وهيمنة
روؤيته على ك ّل مفا�سل احلياة ،وت�سييد ق�سوره
على ميادين العلوم والجتماع وال�سيا�سة،
لدرجة اأنّ الدولة الوحيدة (الدميقراطية)!

ذات الهو ّية القومية الدينية (العن�سر ّية)..
هي الكيان (ال�سهيوين)!
اإنّ اأنظمة "الطاغوت" تفر�س منع ّ
تدخل
"الدين" (احلقّ ) يف "ال�سيا�سة" ،وطواغيت
"الدين" (كهنة ورهبان وم�سايخ) يريدون
ح�سر وا�ستيالء "الدين" (الدين بو�سفه روؤيتهم
اخلا�سة) على مفا�سل "ال�سيا�سة".
ّ
الديني :يفرت�س لرجل "الدين"
ال�ستبداد
ّ
و"يتو�سى" على النا�س وعلى
اأن "ي�سيطر"
ّ
�سيا�سات الأوطان وتكويناته وي�سوقهم وي�سوق
اخلا�سة التي ي�سميها "دين ًا"
البالد باآرائه
ّ
ويفر�سها بالقدا�سة ،و ُين ّمط عقائدهم،
ويزوي م�ساركة عقولهم ،وخرباتهم "لعدم
اخت�سا�سهم"! ويجمعهم ويبدّدهم مب�سطرة
التحليل والتحرمي ،وهكذا تُعاد لدينا �سلطة
"اإكلريو�س" كن�س ّية كع�سور الظالمُ ،تارب
احلر ّيات والعلوم والثقافات والآراء والنقد
والتجديد والإبداع با�سم مقدّ�س موهوم ٍّ
م�ستل
من تف�سريات ذات ّية لن�سو�س تراث ّية ،وي�سري
"دينُ الرحمة" رهين ًا ..وعنفي ًا متع ّنت ًا ،اإ ّنه عي ُنه

الال�سرعي الآثم بني "الدين"
النكاح
ّ
مزدوجا،
و"ال�سيا�سة" ،لينتجا ا�ستبداد ًا
ً
ا ّأ�س�س هذا يف اأ ّمتنا بنو اأمية و َمن ت َبعهم ،حني
�سلحا ،فاأخر�سوه
�سادروا "الدين" اأن يكون ُم ً
ل عن "الأمر باملعروف" فح�سب ،بل اأنطقوه
"بت�سريع املنكر".
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النقي
إ�سالم
ال�ستبداد الديني الذي جاء ال ُ
ُّ
لدحره ونحره بقطع اأيدي ال�سدَ نة والكهنة
ّ
واملتنطعني الذين ُيع ِّبدون
والأحبار والرهبان
النا�س لهم ِمن دون اهلل تعاىل ،وياأكلون اأموال
النا�س بالباطل ،و"اأموال النا�س" لي�س دراهم
فح�سب ،بل جممل حقوقهم املادية واملعنوية
والفكرية وال�سيا�سية.
وال�ستبداد ال�سيا�سي :الذي يهدف لف�سل
تعاليم واآثار "الدين احلقّ " من حياة النا�س،
ِومن تدّخله اخلطر عليه ،ليمار�س �سيا�سته
ال�ستبدادية ال�ستعبادية الحتكارية الفا�سدة
رقيب ُم�سائل ،ناكف ًا عن ق َيم "الدين"
بال ٍ
(وهي :احلرية ،العدل ،امل�ساواة ،الكرامة،
احلقوق ،الرحمة ،الأمن ،ال�سدق ،النزاهة)
املطالب هو بتوفريها والتو ّفر عليها ..وهي
مق ّوم وجود �سلطة "ال�سيا�سة" اأ�س ًال ..وجاء
"الدين" بها ولأجلها ،هذا املنهج مت ّثله نظر ّي ًا
املناهج املادية الإحلادية والعلمانية املفرطة،
فتلتهم "الدولة" و"الوطن" ،ول يعود "الوطن"
ملجاأً لأه ِله ،وجامع ًا لت�سامنهم وتعاطفهم.
الال�سرعي الآثم
اأما اأ�سواأ منوذج فهو النكاح
ّ

بني "الدين" و"ال�سيا�سة" ،لينتجا ا�ستبداد ًا
مزدوج ًا ،ا ّأ�س�س هذا يف اأ ّمتنا بنو اأمية َومن
ت َبعهم ،حني �سادروا "الدين" اأن يكون
ُم�سلح ًا ،فاأخر�سوه ل عن "الأمر باملعروف"
فح�سب ،بل اأنطقوه "بت�سريع املنكر" وفر�سه
بالأكاذيب الدينية وتاأويالت املنتحلني،
وبتجرمي ال�سالح وقتل ط ّالبه بدين
النبي (�س) الهادي نف�سه! ل ُي َع ْن َون حينها
ّ
"املُعارِ�س" ل�سيا�سات "ال�سلطة" الظاملة ل
بو�سفه ناقد ًا اجتماعي ًا ،معار�س ًا �سيا�س ّي ًا،
اأو حتّى خارج ًا عن "القانون" (اجلائر) يف
الأكرث ،بل "مرت ّد ًا" خارج ًا على "دين اهلل"..
وم�ستح ّق ًا للقتل وال�ستئ�سال!
�ساه اإيران املنقر�س ،ونظريه اأتاتورك،
جاهدا لف�سل "الدولة" عن "قيم الدين"
بعلمانية طاغية ،لكنّ الأ�سواأ ِمنهما ،حني
نلفى ا�سم ال�سلطان لي�س اأ ّنه (�ساهن�ساه)
و(ملك امللوك) فح�سب ،بل (املعت�سم باهلل)
(املنت�سر باهلل)( ،املعت ّز باهلل) (�سياء
احلق)( ،نا�سر الدين)( ،عماد الدين)،
(نور الدين)�( ،سالح الدين) ،فاأ ُّينا يتج ّراأ
ملوك هو نف�سه عماد و�سالح
مبعار�سة ملك ٍ
و�سياء ونور "الدين" اأي�س ًا وينت�سر ويعت ّز
علينا "باهلل" ع ّز وج ّل؟!
"الدين" كفطر ٍة م�ستقيم ٍة (اإن�سانية ومدنية،
تقوى و�سبط اأخالقي ،عقيدة حياة ،تهذيبات
للعقول ،تعديالت لل�سلوك ،حثّ للبحث عن
احلقيقة ..ولفعل اخلري واملعروف) ل ُميكن
ف�س ُله عن املجتمع وعن اإدارته (�سيا�سته)..
ُب�سر جميع النا�س لريوا
فهو ال�سم�س التي ت ّ
الباطل والف�ساد ل ُينكروه ،وليتح ّملوا واجب
بحب" ،الدين" ميالأ الإن�سان بالعزّة
تغيريه ّ
وبالق ّوة وبالأمل ومب�سئولية التغيري لالأ�سلح،

وبنبذ الظلم واجلهل والف�ساد ،وب�سرورة
ت�سليط النا�س و�سيادتها على خياراتها
وم�سائرها ،ول ُيجيز لها اأن تكون خرافا تُقاد
بحبال رجال "دين" اأو "�سيا�سة".
اإنّ ف�سل مثل هذه التعاليم "الدينية"
ّ
ليتدخلوا
وتطبيقاتها عن هداية النا�س
(كن�سطاء وفعال ّيات �سو ّية واإميانية)
ليمار�سوا ..وليد ّبروا� ..ساأنهم العام املد ّ
ين
(ال�سيا�سي والجتماعي) ،هو ا�ستبدا ٌد ينطوي
احل�سري
على نوايا ال�ستئثار والتاآمر للرتع
ّ
والفا�سد مبوارد النعمة دومنا رقيب ،وتويل
ثروات الأوطان وحقوق م�ست�سعفيها اإىل
تركات وح�سابات خا�سة حلفنة طاغوتية اأو
كهنوتية.
"الدين" ل يه ّمه اأن مي�سك "بال�سيا�سة"
ع�سكري ،اأو يدخل برملانها �سي ٌخ
فقي ٌه اأو
ّ
اأو حدّاد ،بل يه ّمه وطن ّية املت�سدّي واقتداره
ونزاهته ،ليتوخى م�سلحة النا�س مراقب ًا
ال�سخ�سي
التك�سب
�سمريه ،ويتعاىل عن
ّ
ّ
والطائفي ،مريد ًا امل�سلحة العامة
واحلزبي
ّ
ّ
فقط واأداء الواجب ،ولي�س فر�س مناذج
ق�سر ّية با�سم ال�سريعة هي اجتهادات خا�سة
ُبو ِلغ بجعلها "الدين" نف�سه" ،الدين" يه ّمه
جوهر املقا�سد ..ومقا�سدُه عقل ّية فطر ّية،
ال�سبل املر�س ّية مب�ساركة
لإقامة العدل با ّأي ُ
النا�س عقولها وت�سيل ان�سجامها ،ل
بال�ستبداد ..بدعوى فري�س ّيته ومن�سو�س ّية
قوالب له تاريخ ّي ٍة مع ّين ٍة ،فالن�سو�س وقوالبها
َ
جاءت خلدمة العدل واإحقاق احلقوق ،مل تاأت
فوقها ومزيح ًة لها وحارم ًة فئات منها.

م�ستقيمة
كفطرة
"الدين"
ٍ
ٍ
ل ميكن ف�س ُله عن املجتمع
وعن اإدارته (�سيا�سته)..
فهو ال�سم�س التي ت ُب ِّ�سر
جميع النا�س لريوا الباطل و
الف�ساد ل ُينكروه ،وليتح َّملوا
واجب تغيريه بحب.

"الدين" ي�ستحثّ النا�س لليقظة التامة
لواقعهم ،ولإ�سالح �ساأنهم العام بطرق �سلم ّية
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عاقلة ل�سياغة م�سائرهم" ،الدين" ل ّ
يتدخل
بنف�سه يف "ال�سيا�سة" ،و"الدين" مل ْ
يقل ّ
بتول
رجل "الدين" "ال�سيا�سة" ،ولي�س "للدين"
�سرعي وحيد ينطق با�سمه يكون
و�سي ومم ّثل
ّ
ّ
هو "الدين" وعماد "الدين" و�سالح "الدين"،
م�سبوب ونظا ٌم
"الدين" لي�س له قالب
ٌ
أبدي لإدارة ال�سيا�سة يف ك ّل
إرثي ا ّ
من�سو�س ا ّ
زمان ومكان" ،الدين" �سوابط اإر�ساد ّية عا ّمة
ه ُّمها تعريف النا�س اخلري وال�س ّر ،واإيقاظهم
على واقعهم ال�س ّيئ لتح�سينه لالأف�سل
وت�سينه مبنظومة ق َيم ،ه ُّمه تريرهم من
براثن ا ّأي ا�ستبداد ظاهر اأو م�سترت ،ودورهم
ع�سري (�سيا�سي) ُيو ِّفر
إداري
ّ
يف اختيار قالب ا ّ
لهم انتظام حقوقهم ومعائ�سهم" ،الدين" هو
احلي ،وهو املنطق احل ّر ،له منظومة
ال�سمري ّ
قيم ر ّبانية-اإن�سانية عامة (مب�ستطاع الف�سالء
التو�سل اإليها يف ك ّل مكان لأنها
والعقالء
ّ
فطر ّية عامل ّية) ،ويريد ك ّل من يت�س ّنم وظيف ًة
"�سيا�س ّية" واإدارية لأمور العامة اأن ي�سبطه
بها ل�سمان حقوق النا�س و�سالمهم ،واأه ّمها
الأمانة والعدل }اإِ هَّن هَّ َ
اهلل َياأْ ُم ُر ُك ْم اأَنْ ُتوؤَدُّ�ا
الَمَا َناتِ اإِ َىل اأَهْ ِلهَا َ� ِاإ َذا َح َك ْم ُت ْم َب ْ َ
ا�س اأَنْ
ْأ
ي ال هَّن ِ

24

َْ
ت ُك ُموا بِا ْل َعدْلِ {(الن�ساء.)58:
هذا هو "الدين" الذي يحكم وي�سبط
"ال�سيا�سة" ،وا ّأي منهج اآخر هو ا�ستبداد
متل ّون� ،سيعود على مفهوم "الدين" بامل�سخ،
وعلى "ال�سيا�سة" بفقدان م�سداقيتها ك�سيا�سة
اإن�سان لتغدو �سياقة قطعان تقودها حفن ُة
ذئاب ..يف م�سري ٍة �سا ّق ٍة اإىل بطونهم ،فال
"لف�سل الدين عن ال�سيا�سة" ،ول "حل�سر
الدين يف ال�سيا�سة" ،ول لتحالفهما مع ًا على
النا�س ،بل ب�سبط "ال�سيا�سة" وتهذيبها بق َيم
"الدين" احلقّ الفطرية ،والتي هي ق َيم اإن�سانية
عامل ّية.
هذا الكالم ي�ستدعي اأنّ "الدين" كمقا�سد
ومبادئ عليا ،ومنظومة ق َيم ،وتعامالت اإن�سانية
�سريفة ،ل ميكن ف�سله اأبد ًا عن "ال�سيا�سة"
لأ ّنه مق ّومها ومه ّذبها ومر�سدها ،اأ ّما ف�سله
فيتعني يف :العقائد ،والعبادات ،وقوالب
عنها ّ
تو�سي "رجاله" ،كالآتي:
الت�سريع ،ويف ّ
 -1عدم التمييز "بالدين" واملذهب بني
املواطنني ،لأنّ باب "�سيا�سة" الأوطان ي�سع ك ّل

مواطنيها مهما كانت "اأديانهم" ومذاهبهم
وفرقهم وطوائفهم ،ي�سع امللتزم وغري امللتزم
ب�سكل متكافئ ،واملعيار الكفاءة
بدين..
ٍ
واللتزام بق َيم ال�سيا�سة الر�سيدة (التي هي
اأ�سا�س ًا جوهر الدين).
 -2عدم توظيف "الدين" واملذهبية يف
"ال�سيا�سة"� ..سبغ ًة ومتثي ًال وانتخاب ًا وح�سد ًا
وبرامج واإعالم ًا ..ل من قبل �سلطة الدولة ول
اأحزابها ،وترك التعبئة "بالدين" واملذهب اأو
ال�ستفزاز الطائفي بهما خلطف "ال�سيا�سة"..
بل ينبغي اأ�سا�س ًا اأ ّل تقوم بنية الدولة على اأ�سا�س
ديني
ديني
ومذهبي ،واأ ّل ت�سنّ حرو ًبا ذات طابع ّ
ّ
ّ
وبدعاوى اأو ادّعاءات دين ّية ،واأ ّل تقوم اأحزا ُبها
ال�سيا�سية بهو ّيات دين ّية و�سعارات مذهب ّية.
 -3ينبغي "ل�سيا�سة" الدولة -قوانني واإجراءات
وتعليم ًا واإعالم ًا -اأن تكون حياد ّية وعادلة جتاه
املك ّونات "الدينية" ملواطنيها واختالفاتهم
حا�سن للجميع..
املذهبية ،تاأ�سي�س ًا لوطن
ٍ
ولدولة احل ّريات والقانون وامل�ساواة يف احلقوق،
وبالتال عدم ت ّيز الدولة اأو دخولها كطرف يف

�سراع "الأديان" واملذاهب ،ف�س ًال عن التاأجيج
بها وتوظيفها لغر�س �سيا�سي دينء اأو غريه!
واأل تدخل ك�سلطة وكق�ساء واإعالم اإل ملعاجلة
التوتّرات "الدينية" فقط ل للنفخ فيها.
 -4ينبغي ف�سل "الدين" "كعقائد" عن
�سيا�سي
"ال�سيا�سة" ،فاملوؤهّ ل لت�س ّنم من�سب
ّ
إداري يف الدولة جمي ُع اأفراد الوطن
اأو ا ّ
املوؤهّ لني ،دون النظر لعتقاداتهم وهو ّياتهم
العتقادي بالقوانني
"الدينية" ،فال �ساأن للتن ّوع
ّ
والإجراءات العادلة احلاكمة للجميع ،فالدين
كعقيدة ل اإكراه فيه ولي�س �ساأن ًا جامع ًا..
ب�سحة اعتقادات
بخالف القانون ،والدّعاء
ّ
ِفرقة ل يوؤهّ لها دون اآخرين لعتالء وظيفة
وت�سريعي ،بهذا ل معنى
�سيا�سي
اأو من�سب
ّ
ّ
موال
ؤمن اأو ٍ
لتوظيف اأو توزير اأو انتخاب مو ٍ
مذهبي ،بل املعيار
اأو ملتزم بالدين اأو موافق
ّ
الأمانة والكفاءة.
" -5الدين" كمنا�سك وعبادات وطقو�س
و�سعائر ..ينبغي ف�سله عن "ال�سيا�سة" اأي�س ًا،
فالوزارات والربملانات والدوائر احلكومية
لي�ست مب�ساجد وكنائ�س وماآمت لتُحتَكر اأو
ُت َظر عن املختلفني ،ول علينا من ال�سيا�سي
إداري يف خدمات الدولة اأكان على م ّلتنا،
وال ّ
ي�سوم وي�س ّلي ،اأم كان بال حلي ٍة اأو حجاب.
 -6وللت�سريع املد ّ
ين ل�سيا�سات الدولة
املتغريات دون الثوابت ،ف�سرط
وق�سائها ،يف ّ
"الدين" اأن يكون الت�سريع عاد ًل و�ساحل ًا،
ولي�س بال�سرورة اأن ُيطابق ما جاءت الن�سو�س
ال�سريفة اأو املمار�سات التاريخية به ..ليغدو
"اإ�سالم ّي ًا" و"�سرعي ًا" كما يظ ّنه كثريون ،وا ّإمنا
التزامه مبقا�سد ال�سريعة والعدل هو ما ُيعطيه
�سرعي ًة اإله ّية وم�سداق ّية جمتمعية ،فتجاوز
عقوبة القطع ..والرجم ..واجللد� ..ساأ ٌن مد ّ
ين،

لكنْ �سريطة معاقبة ال�سارق واملختل�س والزاين
واملغت�سب وغريهم ..بعقوبات رادعة مق َّررة
جمتمعي ًا ..تفظ الأمن والق َيم ..وتُط ّبق على
القوي
ال�سريف والو�سيع ،الرئي�س واملروؤو�س،
ّ
وال�سعيف.
 -7اأ ّما "الدين" مم ّث ًال بطبقة "رجال دين
ومذهب" فينبغي ف ّكه عن "ال�سيا�سة"" ،الدين"
لي�س حزب ًا ليم ّثله اأح ٌد وي�سقط ب�سقوطه ،و"رجل
الدين" النزيه مي ّثل تعاليم "الدين" ..فعليه اأن
يبقى كمر�سدٍ لأخالق الدين ،مرابط ًا لتهذيب
والجتماعي ،كناقدٍ وكم�سئول
الف�ساد ال�سيا�سي
ّ
ميار�س ح ّقه الإ�سالحي ورعايته الأبو ّية،
بينما "ال�سيا�سة" (النتخابية) خطوط تتنازع
ل�ستح�سال مقبول ّيتها وفق برامج واآل ّيات،
فينبغي على رجل الدين اأ ّل يل ّوث اأبو ّية الدين
فيجعله فئو ّيا وحزب ّي ًا واأَ َثر ًة حلا�سيته ومواليه،
وا�ستئكا ًل للدنيا به ،وا�ستقوا ًء بجلبابه على
خ�سوم له �سيا�س ّيني ،بل متى �ساء "اأحدُهم"
ٍ
يدخل بجلباب ال�سيا�سة (ل الدين) ،وبجدارة
وبرنامج �سيا�س ّي ْني ..كندٍّ لأقرانه ل فوقهم ،ول
عالقة للناخبني والوطن اإ ّذاك باألقابه الدينية
ومقاماته العرفانية وقدا�سته ال�سعب ّية ،بل
ال�سيا�سي واإخال�سه ونزاهته لق�سايا
بفهمه
ّ
جميع املواطنني والوطن.

ال�ستبداد ال�سيا�سي يهدف
لف�سل تعاليم واآثار "الدين
احلقّ "

من حياة النا�س،

تدخله اخلطر عليه،
و ِمن ّ
ليمار�س �سيا�سته ال�ستبدادية
ال�ستعبادية

الحتكارية

رقيب ُم�سائل،
الفا�سدة بال
ٍ
ناكف ًا عن ق َيم "الدين".
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�مل�ساركة �ل�سيا�سيةللمر�أة..
ٌ
حق �أم و�جب؟!
بقلم :وجيهة �لبحارنة
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امل�ساركة ال�سيا�سية ،والعمل ال�سيا�سي مفهومان يكرث اخللط بينهما
فعندما يقال اأ َّن �سخ�ساً ما يحق له امل�ساركة ال�سيا�سية تن�سرف
ّ
االأذهان اإىل ممار�سة العمل ال�سيا�سي مبعنى ّ
الرت�سح واالنتخاب
حق
باب كبري تندرج
ودخول الربملان .والواقع اأ َّن امل�ساركة ال�سيا�سية ٌ
حتته الكثري من االأعمال واملمار�سات احلياتية لكل املواطنني،
فاملواطن رج ً
ال كان اأو امراأ ًة ميار�س امل�ساركة ال�سيا�سية من خالل
التعبري عن راأيه ب�ساأن ا�ست�سدار قانونٍ جديد اأو املطالبة بتعديلٍ يف
غريه ،اأو بتاأييد موقف لل�سيا�سة اأو االعرتا�س عليه اأو بامل�ساركة يف
تظاهرة اأو عري�سة اأو اجتماع اأو ..اأو...
و ُتع ّرف امل�ساركة ال�سيا�سية( )1باأ َّنها االأن�سطة الطوعية التي يزاولها
اأع�ساء املجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم ،وامل�ساهمة يف
�سنع ال�سيا�سات والقرارات ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ،ولذلك فاإن
امل�ساركة ال�سيا�سية لي�ست جمرد ت�سويت يف فرتة انتخابات معينة،
بل اإ َّنها توجه عام واهتمام وا�سح من قبل املواطنني بق�سية القرار
ال�سيا�سي ونتائجه ،وذلك من خالل امل�ساركة.
وبنا ًء على ذلك هل ُتعترب م�ساركة املراأة يف احلياة العامة :ال�سيا�سية
واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية ترفاً اأو منكراً يجب النهي

باب كبري تندرج حتته �لكثري من �لأعمال و�ملمار�سات �حلياتية
�مل�ساركة �ل�سيا�سية ٌ
لكل �ملو�طنني.
منذ �أن �أُهبط �آدم وزوجته حو�ء �لأر�ض� ،أوكل �هلل �سبحانه "لكليهما" مهمة
"�ل�ستخالف" وعمارة �لأر�ض .ومن هنا بد�أت رحلة �لكفاح و�لكدح لآدم وحو�ء مع ًا
وجنب ًا �إىل جنب ،يكمل بع�سهما بع�س ًا ويوؤ�زر بع�سهما بع�س ًا لتحقيق �لهدف �لر ّباين
و�إجناز �ملهمة بنجاح! فالأ�سل �إذن هو �ل�سر�كة �حلقيقية بني �ملر�أة و�لرجل.

عنه ،اأم اأ َّنها واجب واأمانة ي�ستلزم القيام
بحقها؟ اأ�سئل ٌة م�سريية من هذا النوع ال ميكن
االإجابة عنها اإال اإذا عا�ش االإن�سان كاإن�سان! لذا
فاإنّ اإجابتنا هي من منطلق "االإن�سانية" ولي�ش
من منطلقات اأخرى كالذكورة واالأنوثة ،فمن
ال ينافح اأو يكافح عن حقوقه كاإن�سان فهو ال
ي�ستحق حتى اأن يغ�سب اهلل عليه! وهذا االأمر ال
يتع ّلق باملراأة اأو الرجل ،وا َّإنا "بالعقلية"!
فمنذ اأن اأُهبط اآدم وزوجته حواء االأر�ش ،اأوكل
اهلل �سبحانه "لكليهما" مهمة "اال�ستخالف"
وعمارة االأر�ش .ومن هنا بداأت رحلة الكفاح
والكدح الآدم وحواء مع ًا وجنب ًا اإىل جنب ،يكمل
بع�سهما بع�س ًا ويوؤازر بع�سهما بع�س ًا لتحقيق
الهدف الر ّباين واإجناز املهمة بنجاح! فاالأ�سل
اإذن هو ال�سراكة احلقيقية بني املراأة والرجل.
تعاقبت الع�سور واالأجيال ،وقامت ح�سارات

وانهارت اأخرى وابتعد النا�ش عن مركز الدائرة
واختلفت املوازين العدل التي اأر�ساها اهلل
�سبحانه بني النا�ش جميع ًا ،فلحق الظلم واالأذى
بجن�ش دون االآخر ..واأ�سحت املراأة
والهوان
ٍ
–يف الدرجة الدنيا -يف �س ّلم احلياة وتر ّبع
الرجل على الدرجات العليا.
وهكذا وجدت املراأة نف�سها لي�ش خارج اجل ّنة
فح�سب ،بل خارج "دائرة التاأثري" و�سنع
القرار ،وقبعت رهينة ل�سلطات ٍ ثالث :طغيان
رجال ال�سيا�سة ،وطغيان االأعراف املجتمعية
وطغيان رجال الدين .وبعد اأن كانت تقف جنب ًا
اإىل جنب مع اأخيها يف االإن�سانية "الرجل"
ينه�سان مع ًا مبهمة "اال�ستخالف" اأ�سبح
من عادتها اجللو�ش مكتوفة اليدين ،واأ�سحت
وحرمت ب�سبب الطغيان من
تابع ًة للرجلُ ،
وجردّت من مكانتها ال�سامية يف
اأداء واجبهاُ ،

احلياة ،وا�ستُبدلت مهمتها الربانية العظيمة
من حمل اأمانة خالفة االأر�ش اإىل وظيف ٍة
�سغرية يف دائرة �سيقة تنح�سر يف نوع معني
من االأعمال التي ك َّلما كانت "داخل املنزل" كان
ذلك اأف�سل لها وا ّ
أعف.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه ها هنا ،هل ميكن اأن
ي�ستخلف اهلل عبد ًا من عباده ويوكل اإليه مهمة
عظيمة كاإعمار االأر�ش واإر�ساء العدالة ون�سر
القيم ،ثم ياأمر بتقييد يديه وتكميم فمه ويدعه
حبي�ش زنزانة �سيقة؟ حا�سا هلل اأن يكون كذلك،
ا ّإنا هو نتيجة طغيان بني اآدم وا�ستبدادهم.
و�قع للمر�أة
�لنبي زكريا (ع) وتاأ�سي�ض ٍ
ّ
جديد!
ع�سر كانت فيه املراأة
عا�ش النبي زكريا (ع) يف ٍ
ترزح حتت اأغالل القهر واالإق�ساء ،حمرومة
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وجدت �ملر�أة نف�سها لي�ض
خارج �جلنّة فح�سب ،بل خارج
"د�ئرة �لتاأثري" و�سنع �لقر�ر،
وقبعت رهينة ل�سلطات ٍثالث:
طغيان

رجال

�ل�سيا�سة،

وطغيان �لأعر�ف �ملجتمعية
وطغيان رجال �لدين.
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من ممار�سة اأب�سط حقوقها امل�سروعة كدخول
املعبد والتعليم الذي كان يقت�سر على الرجال
فقط .اإىل اأن و�سعت امراأة عمران مولودتها
مرمي! ت�سدّى النبي املجدّد زكريا (ع) لكهنة
املعبد ب�سجاع ٍة كبرية وعزم على ا�ستنقاذ مرمي
(ع) من �سلطتهم وطغيانهم ،والتك ّفل باإرجاع
حقها ،فقام بجهدٍ كبري للفوز بكفالتها ليتمكن
من رعايتها وتن�سئتها "حمر ّرة" كما يريده اهلل
لها وكما نذرت اأ ّمها } َر يِّب اإيِ يِّن َن َذ ْر ُت َل َك مَا يِيف
ال�سميِ ي ُع
َب ْطنيِي ُ َ
م َّرراً َف َت َق َّب ْل ميِ يِّني اإيِ َّن َك اأَنْتَ َّ
ا ْل َعليِي ُم{(اآل عمران ،)35:واجتهد يف جتويد راأيه
متهيد ًا "الإلقاء" قلمه!
قال تعاىلَ } :ذل َيِك ميِ نْ اأَ ْن َبا يِء ا ْل َغيْبيِ ُنوحيِ ي يِه اإيِ َل ْي َك
َومَا ُكنْتَ َل َد ْي يِه ْم اإيِ ْذ ُي ْل ُقو َن اأَ ْقال َم ُه ْم اأَ ُّي ُه ْم َي ْك ُف ُل
ي َومَا ُكنْتَ َل َد ْي يِه ْم اإيِ ْذ َيخْ َت يِ�س ُمو َن{(اآل
َم ْر َ َ
عمران )44:اإلقاء االأقالم هنا لي�ش اإجراء " ُقرعة"
لتحديد الفائز بكفالة مرمي ،فهذه الطريقة
أ�سل علمي �سحيح،
ع�سوائية وال ت�ستند اإىل ا ٍ
ورعاية مرمي ت�ستلزم اأن يكون كافلها عارف ًا
وحكيم ًا وم�ستحق ًا للكفالة عن جدارة واقتدار،
وهذا ما ال ميكن �سمانه عن طريق "القرعة"،
لذا فاإنّ رمي االأقالم هنا هو مبثابة الربنامج
املدرو�ش واملُع ّد جيد ًا من ِقبل املتناف�سني على
الكفالة ،و�ساحب اأح�سن راأي اأو برنامج هو من
يحظى برعاية مرمي ،وهذا ما ي�سبه "الربنامج
االنتخابي" يف ع�سرنا ،حيث يتناف�ش املر�سحون
للح�سول على "مقعد" يف املجل�ش النيابي اأو
البلدي وغريه ،و�ساحب اأح�سن برنامج ينتخبه
النا�ش ويحظى باملقعد.
ويف ق�سة مرمي ،كان اأجود راأي واأف�سل برنامج
هو ما األقاه زكريا (ع) فحظي برعايتها .ولكن
االأمر مل ينت ِه اإىل هذا احلد ،اإذ بداأ "االخت�سام"
بني زكريا والكهنة ،فزكريا اأراد كفالة حقوقها
اأي�س ًا :ح ّقها يف التع ّلم ،وحقها يف التع ّبد وحقها
يف التدّين ،اأ ّما الكهنة فقد اأرادوا ا�ستعبادها
وت�سخريها للخدمة يف منازلهم.

( َو َما ُك ْنتَ َلدَ ْيهِ ْم اإِ ْذ َيخْ ت َِ�س ُمونَ ) ..احتدم
االخت�سام ،ومل يكن االأمر �سه ًال على زكريا فهو
يواجه مبفرده عقلية ذكورية رعناء و�سطوة للكهنة
�سديدة ،وكان امل�سهد ي�سبه عقد"املناظرات" اأو
" "Debateيف اأيامنا هذه ،وبعد جهدٍ جهيد
انتهت "املناظرة" ل�سالح زكريا ،وكان العامل
االأ�سا�ش لنجاحه هو النذر الذي نذرته اأم مرمي
اأمام املالأ مبا يف بطنها} :اإيِ ْذ َقا َلتيِ ْام َراأَ ُت عيِ ْم َرا َن
م َّرراً َف َت َق َّب ْل
َر يِّب اإيِ يِّن َن َذ ْر ُت َل َك مَا يِيف َب ْطنيِي ُ َ
ال�سميِ ي ُع ا ْل َعليِي ُم{(اآل عمران.)35:
ميِ يِّني اإيِ َّن َك اأَنْتَ َّ
منا�سرة الن�سوة! } َف َت َق َّبلَهَا َر ُّبهَا يِب َق ُبولٍ َح َ�س ٍن
َواأَ ْن َب َتهَا َن َباتاً َح َ�سناً َو َك َّفلَهَا َز َك يِر َّيا ُك َّل َما د ََخ َل
اب َو َج َد عيِ ْن َدهَا يِر ْزقاً َقا َل َيا
َعلَ ْيهَا َز َك يِر َّيا ا ْمل ْيِح َر َ
الل اإيِ َّن َّ َ
الل
ي اأَ َّنى َل يِك َه َذا َقا َلتْ هُ َو ميِ نْ عيِ ْنديِ َّ يِ
َم ْر َ ُ
ري حيِ َ�سابٍ {(اآل عمران.)37:
َي ْر ُز ُق َمنْ َي َ�سا ُء يِب َغ ْ يِ
دخول مرمي (ع) املعبد بعث االأمل يف قلوب
الن�ساء اآنذاك الأ َّنها �سابقة مل حت�سل من قبل،
فمرمي قد اأحدثت ثغر ًة يف مكانٍ يحرم على
الن�ساء دخوله ،فلما علمت الن�سوة بعزم الكهنة
الت�سييق عليها وحرمانها من الطعام الإجبارها
على اخلروج ،تعاطفن معها وقمن بتهريب
الطعام لها خفية ،مع ما يف ذلك من جمازف ٍة
عظيمة عليها وعليهن .اأرادت الن�ساء بهذا العمل
ا�ستمرار بقاء مرمي (ع) يف املعبد واعتربن
ذلك انت�سار ًا لهن ج ّراء حرمانهن من حقّ
التع ّبد والتد ّين وحقوقٍ اأخرى كثرية .منا�سرة
الن�ساء والتفافهن حول ق�سية مرمي ورغبتهن يف
بقائها يف املعبد ،هو ما ُيعرف بـ"التكافل" اأو:
.Solidarity

�ملر�أة و�لرجل� ..أيهما �لأف�سل؟
االختالفات يف الكون واملخلوقات اختالفات
طبيعية وهي مق�سودة ومطلوبة؛ الأ َّنها تُرثي
احلياة وتزيد تنوعها ،اأما االختالفات بني
النا�ش فا َّإنا هي اختالفات يف الكم اأو الكيف،
فالعقل هو ما يوحد النا�ش على حني اأنّ الفهم

هو ما يف ّرقهم ،اأي اإنّ النا�ش (رجا ًال ون�سا ًء)
ي�سبحون مت�ساوين بقدر ما يكونون عقالء اأو
مالكي لنعمة العقل!
ولكنهم يتفاوتون فيما يتعلق بالفهم؛ الأنَّ
"الفهم" تع ّقل اإيجابي يتفاوت النا�ش فيما يتعلق
به تفاوت ًا هائ ًال ،تلك حقيقة منطقية ،يقر بها
كل "عاقل" ،ولكن عندما تاأتي م�ساألة املفا�سلة
بني الرجل واملراأة يف جمال ال�سيا�سة اأو العلوم
واالقت�ساد اأو غري ذلك ،فالرجل بال �سك هو
االأف�سل واالأعلم واالأفقه! لكونه (رج ًال) ،اأ ّما
عقل ودين! طبع ًا من وجهة
املراأة فهي ناق�سة ٍ
نظره هو ،اإذ هي ال تتعدى اأن تكون تابع ًا طبيعي ًا
له.
ويعود اندفاع غالبية النا�ش لرت�سيح "الرجل"
يف االنتخابات البلدية اأو النيابية اأو ملجال�ش
االإدارة يف ال�سركات واملوؤ�س�سات لل�سبب نف�سه،
�سبب وجي ٌه
فهو "رجل" وهذا يف ح ّد ذاته ٌ
الختياره ولو كان "اأ ّمي ًا"! عو�س ًا عن انتخاب
املراأة ولو كانت اأعلم من الرجل واأكرث خرب ًة
منه .فاملعيار هنا اإذن هو نوع "اجلن�ش" اأي
ذكر اأو اأنثى ،ولي�ش الكفاءة واالأهلية واحلكمة،
وهذا خطاأٌ فادح ،اإذ لي�ش من احلكمة اختيار
اأو انتخاب ّ
املر�سح النيابي "الرجل" (لكونه
رج ًال) اأو انتخاب املراأة ( لكونها امراأة اأو
تع�سب ًا لها) ا َّإنا املعيار هو االأهلية والكفاءة
ّ
ّ
بغ�ش النظر عن (جن�ش)
والعلم واخلربة
ّ
املر�سح ،واهلل �سبحانه قد ق ّرر مبداأ االأف�سلية
الل
يف كتابه احلكيم بقوله }اإيِ َّن اأَ ْك َر َم ُك ْم عيِ ْن َد َّ يِ

اأَ ْت َقا ُك ْم{(احلجرات ،)13 :ووعد املوؤمنني (ذكور ًا
واإناث ًا) باحلياة الطيبة واالأجر احل�سنَ } :منْ
عَميِ َل َ�س يِاحلاً ميِ نْ َذ َك ٍر اأَ ْو اأُ ْن َثى َوهُ َو ُموؤْميِ ٌن
َفلَ ُن ْح يِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط يِّي َب ًة َو َل َن ْج يِز َي َّن ُه ْم اأَ ْج َرهُ ْم
يِباأَ ْح َ�س يِن مَا َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن{(النحل.)97:
�ملر�أة و�حلقوق �لد�ستورية
معظم د�ساتري البلدان العربية ال تكاد تخلو
تن�ش
من هذه العبارة (اأو ما مياثلها) التي ّ
على امل�ساواة بني املواطنني" :النا�ش �سوا�سية
يف الكرامة االإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون
لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال
متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�ش اأو االأ�سل اأو
مما يعني اإقرار
اللغة اأو الدين اأو العقيدة"(ّ .)2
الد�ساتري مب�ساواة املراأة للرجل يف احلقوق
املدنية وال�سيا�سية وغريها من احلقوق ،غري
يتج�سد يف الواقع
اأن وجود هذه ال�سمانات ال ّ
املُعا�ش!
وهذا يتّ�سح جل ّي ًا يف ا�ستمرار حرمان املراأة
(بق�سدٍ اأو بغري ق�سد) يف بع�ش الدول العربية
من حقّ امل�ساركة ال�سيا�سية ،وهي ال تزال
تنا�سل من اأجل تطبيق احلقوق االأخرى (كحقّ
املواطنة الكاملة واحلقوق االأ�سرية وحقّ الت ّنقل
وال�سفر وغريها) التي انتُزعت با�سم االأعراف
والتقاليد وما اأنزل اهلل بها من �سلطان.
بينما جند اأنّ املراأة يف ع�سر الر�سول (�ش)
قد متتّعت بامل�ساركة الفاعلة ،ومن �سمنها
امل�ساركة ال�سيا�سية ،وذلك حني بايعت الن�ساء

املوؤمنات الر�سول (�ش) وعاهدنه على اإر�ساء
مبادئ ال�سراكة لت�سوية وت�سفية القيم ،اإذ
هناك حاجة دائمة ل�سمان عدم تاآكل القيم
بني املوؤمنني وهي بعد يف منبعها ،فلذلك قال
�سبحانهَ }:يا اأَ ُّيهَا ال َّنب ُّيِي اإيِ َذا َجاء ََك ا ْملُوؤْميِ َن ُ
ات
يِالل َ�س ْيئاً َوال
ُي َبا يِي ْع َن َك َعلَى اأَنْ ال ُي ْ�س يِر ْك َن ب َّ يِ
َي ْ�س يِر ْق َن َوال َي ْز يِن َ
ني َوال َي ْق ُت ْل َن اأَ ْوالدَهُ نَّ َوال
َياأْ يِت َ
ني يِب ُب ْه َتانٍ َي ْف َرتيِي َن ُه َب ْ َ
ني اأَ ْيديِ يهيِنَّ َواأَ ُر ُج يِلهيِنَّ
وف َف َبا يِي ْع ُهنَّ َو ْا�س َت ْغ يِف ْر
َوال َي ْع يِ�سي َن َك يِيف َم ْع ُر ٍ
الل اإيِ َّن َّ َ
َل ُهنَّ َّ َ
الل َغ ُفو ٌر َرحيِ ي ٌم{(املمتحنة.)12:

فاإذا كانت املراأة �سريكة يف ت�سوية و"ت�سفية"
القيم ..فما هو واجبها حتقيق ًا لل�سراكة؟ ،هل
هي "للعلم" فقط اأم لن�سر هذه القيم والتوعية
بها وممار�سة العمل االجتماعي الف ّعال؟ وهل
تقوم بهذه املهمة "من وراء ُجدُر بيتها" اأم
يجب اأن تخرج للمجتمع وت�ساهم يف تفعيلها
عرب م�ساريع وبرامج عملية؟ وهنا تاأتي اإ�سكالية
رب ْج َن
االآية الكرميةَ } :و َق ْر َن يِيف ُب ُيو يِت ُكنَّ َوال َت َ َّ
االُ َ
رب َج ْ َ
الاهيِ يِل َّي يِة ْ أ
وىل{ (االأحزاب )33:التي
َت َ ُّ
وح ّملت مبا ال حتتمل!
اأُ�سيء فهمها ُ
ن�ساء �لنبي (�ملع ّلمات)
كانت ن�ساء النبي (�ش) يقمن بدو ٍر تعليمي
وتربوي واإر�سادي كبري ،ويطفن ببيوت ن�ساء
امل�سلمني من املهاجرين واالأن�سار لتعليمهن
اآيات اهلل وتو�سيح اأمور دينهن ودنياهن،
فا�ستغ ّل املنافقون هذه الفر�سة فرتب�سوا
لهنّ ليمنعوهن من القيام بدورهن التوعوي

تقر �لد�ساتري مب�ساو�ة �ملر�أة للرجل يف
�حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية وغريها من
�حلقوق ،غري �أن وجود هذه �ل�سمانات
يتج�سد يف �لو�قع �ملُعا�ض!
ل
ّ
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والتعليمي الهام ،وقاموا مب�سايقتهن يف الطريق
واأثناء وجودهن يف بيوت امل�سلمني .ولكي يقطع
اهلل عليهم هذا الطريق نزلت اآياته الكرمية
التي تاأمر زوجات الر�سول (�ش) بالبقاء يف
بيوتهن } َو َق ْر َن يِيف ُب ُيو يِت ُكنَّ {(االأحزاب )33:مع
اال�ستمرار بالقيام بدورهن االإر�سادي داخل
بيوتهن ،فاأف�سل اهلل بذلك ماآرب املنافقني
اخلبيثة للنيل من الر�سول (�ش) وزوجاته.
اإذن تلك كانت اأجواء نزول االآية وذاك كان
غايتها ،فقد خاطبت ن�ساء النبي (�ش)
وتوجهت ملعاجلة حالة خا�سة
باخل�سو�ش
ّ
ويف ظرف خا�ش ،فا�ستجابت ن�ساء النبي
(�ش) لهذه االآية ،وعملن بها دون اأن يتخلني
عن اأدوارهنّ كمعلمات واأ ّمهات ومر�سدات
للموؤمنني ،فح ّققن املراد منهنّ يف زمن النبي
(�ش) بعلمه ومباركتهّ ،ثم بعد وفاته ا�ستمر
اهتمام الرائدات من ّهن بالعمل املجتمعي
وامل�ساركة يف ق�سايا ال�ساأن العام اإىل نهاية
حياتهنّ كعائ�سة واأم �سلمة ر�سي اهلل عنهما ،اإال
اأنّ املرتب�سني من بعد زمن الر�سول (�ش) واإىل
يومنا هذا ّ
وظفوا هذه االآية الكرمية خلدمة
اأغرا�سهم الإبقاء املراأة يف بيتها وحرمانها من
ح ّقها يف اأداء اأدوارها االجتماعية لكي تبقى
يف خدمتهم واإمتاعهم بد ًال من االإ�سهام ولو
بالقليل يف خدمة املجتمع واالآخرين .وقد بالغوا
يف التاأكيد على بقاء اأو "حب�ش" املراأة يف بيتها

واعتربوا ذلك من اأكرب ف�سائلها! وا�ستندوا يف
تن�ش على اأنّ
ذلك على بع�ش الروايات التي ّ
اأف�سل الن�ساء من مل تخرج من بيتها اإال مرتني:
مرة عند انتقالها من بيت اأبيها اإىل بيت زوجها،
ومرة حني خروجها حممولة اإىل قربها!
وهكذا اأحكموا اخلناق حول املراأة واأغلقوا
بحق
اأبواب احلياة واملجتمع دونها ،فما اأن تتفوه ٍ
من حقوقها وتُبدي رغبتها بالعمل وامل�ساركة
االجتماعية� ،سارعوا باإ�سهار هذه االآية يف
وجهها ملنعها من ذلك .فماذا كانت النتيجة؟
فكانت النتيجة اأن و�سمت املراأة...
هل �ملر�أة ناق�سة عقل ودين؟
نعم ،املراأة ناق�سة عقل ،وكذلك الرجل ناق�ش
عقل اإذا مل يكن ك ّل منهما متعلم ًا ومتابع ًا
ٍ
تخ�س�سه.
لتطورات احلياة وعام ًال يف جمال ّ
واملراأة مل تُتح لها الفر�سة للخو�ش يف جميع
امليادين للتع ّلم واكت�ساب اخلربة العملية ،فبقيت
حتى وقت قريب حم�سورة مبجاالت حمدّدة
ومعروفة ال تتعداها (التدري�ش ،التمري�ش،
االإ�سراف االجتماعي ،ال�سكرتارية..الخ)
اأ ّما جماالت العلوم التخ�س�سية واالقت�ساد
وال�سيا�سة وال َف َلك..الخ ،فقلي ٌل ما يتاح للمراأة
ولوج هذه امليادين ،وهذا لي�ش بذنبها ،بل ذنب
ال�سلطات الثالث التي اأ�سرنا اإليها اآنف ًا :رجال
ال�سيا�سة ،ورجال الدين ،واالأعراف املجتمعية.

عقل
�ملر�أة ناق�سة عقل ،وكذلك �لرجل ناق�ض ٍ
�إذ� مل يكن ّ
كل منهما متعلم ًا ومتابع ًا لتطور�ت
تخ�س�سه.
�حلياة وعام ًال يف جمال ّ
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وبنا ًء على هذا التهمي�ش واالإق�ساء املتع ّمد
ت�س ّكلت النظرة املجتمعية النمطية غري
ال�سحيحة لها ،ف�سهادتها يف املحاكم ال�سرعية
غري مقبولة؛ الأ َّنها ناق�سة عقل! و�سهادتها
يف املحاكم االأخرى حتتاج اإىل �سهادة امراأة
اأخرى لكي ُيعتّد بها؛ الأنها اأي�س ًا ناق�سة عقل!
واالأ�سا�ش الذي يعتمدونه يف ذلك هو "اآية
الدَ ْين" حيث يقول �سبحانهَ } :يا اأَ ُّيهَا ا َّلذيِ َ
ين
اآ َم ُنواْ اإيِ َذا َتدَا َين ُتم يِب َد ْي ٍن يِاإ َىل َ اأ َجلٍ ُّم َ�س ًّمى
َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْك ُتب َّب ْي َن ُك ْم َكات ٌيِب بيِا ْل َعدْليِ َو َال
َياأْ َب َكات ٌيِب اأَنْ َي ْك ُت َب َك َما َع َّل َم ُه َّ ُ
الل َف ْل َي ْك ُت ْب
احل ُّق َو ْل َي َّتقيِ َّ َ
َو ْل ُي ْمليِليِ ا َّلذيِ ي َعلَ ْي يِه ْ َ
الل َر َّب ُه َو َال
َي ْب َخ ْ�س ميِ ْن ُه َ�س ْي ًئاَ ...و ْا�س َت ْ�س يِهدُوا َ�سهيِي َد ْي يِن ميِ ن
يِّر َجا يِل ُك ْم َفاإيِن َّ ْ
ني َف َر ُجل َو ْام َراأَ َتانيِ
ل َي ُكو َنا َر ُجلَ ْ يِ
ممن َت ْر َ�س ْو َن ميِ َن ُّ
ال�س َهدَاء اأَن َت يِ�س َّل اإيِ ْحدَاهُ َما
يِ َّ
َف ُت َذ يِّك َر اإيِ ْحدَاهُ َما االأُ ْخ َرى{(البقرة. )282 :
فاالآية منذ بداأت وحتّى قوله تعاىلَ ( :و َال
َي ْب َخ ْ�ش ِم ْن ُه َ�س ْي ًئا) ال تتكلم عن ال�سهادة اأمام
القا�سي ،وا ّإنا تتكلم عن توثيق احلقّ  ،لذلك
فاإن اال�ستناد اإىل هذه االآية كدليل على اعتبار
�سهادة املراأة ن�سف �سهادة الرجل ق�سائي ًا
ا�ستناد لي�ش يف حمله( ..)3وبذلك ان�سحبت هذه
النظرة القا�سرة على جميع الن�ساء مهما اأوتني
علم وخرب ٍة متميزة ،فقط الأنهن ن�ساء!
من ٍ
وحرمت املراأة من حقها يف امل�ساركة ومن
ُ
النظر لها اإن�سان ًا كامل االأهلية.

وقت من االأوقات ناق�سة "خربة" الإخماده واتهامها بالتم ّرد واخلروج عن ال ُعرف والدين.
نعم قد تكون املراأة يف ٍ
ب�سبب حب�سها يف املنزل ومنعها من امل�ساركة يف احلياة
العامة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية ولك َّنها �لولية �ملجتمع ّية للمر�أة و�لرجل
وقت من االأوقات ناق�سة "عقل" ،فقد قال تعاىلَ } :وا ْملُوؤْميِ ُنو َن َو ْاملُوؤْميِ َن ُ
ات َب ْع ُ�س ُه ْم اأَ ْو يِل َيا ُء َب ْع ٍ�س
مل تكن يف اأي ٍ
ال�سال َة
خلقها البارئ ع ّز وج ّل كما خلق الرجل يف اأح�سن تقوميَ ،ياأْ ُم ُرو َن ب ْيِامل َ ْع ُر يِ
وف َو َي ْن َه ْو َن ع يَِن ا ْمل ُ ْن َك يِر َو ُيقيِي ُمو َن َّ
َو ُيوؤْ ُتو َن ال َّز َكا َة َويُطيِ ي ُعو َن َّ َ
و�سبحانه هو امللك "العدل" الذي ال يظلم اأحد ًا.
ري َح ُم ُه ُم
الل َو َر ُ�سو َل ُه اأُو َلئ َيِك َ�س َ ْ
الل اإيِ َّن َّ َ
َّ ُ
الل َعزيِي ٌز َحكيِي ٌم{ (التوبة.)71:
املراأة والرجل كالهما م�سئوالن عن اإ�سالح املجتمع
خديجة (ع) منوذج ن�سائي م�سرق!
م�ستعينني
اأول امراأة دخلت يف االإ�سالم و�سدّقت بر�سالة النبي ون�سر القيم ومبادئ الدميقراطية احل ّقة،
ْ
(�ش) ،مل حتتج اإىل اأحد الإقناعها ب�سحة ذلك من باأف�سل الو�سائل واالآليات ،ومنها االأمر باملعروف والنهي
عقل عن املنكر الذي تت�سع م�ساحته لت�سمل اأبعاد ًا خمتلفة
عدمه ،اتخذت قرارها بنف�سها مبا اآتاها اهلل من ٍ
�سوي (كما اآتى كل عباده) ،ا�ستعر�ست املعطيات كمحاربة الف�ساد واإقامة امل�ساريع التنموية وغريها،
ّ
ب�سكل منطقي فاآمنت بر�سالة النبي حممد ولي�ش حم�سور ًا يف احلثّ على العبادات واجتناب
وح�سبتها
ٍ
املنكرات الفردية كما هو متعارف بني النا�ش.
(�ش) واعتقدت بها اعتقاد ًا را�سخ ًا.
ثم اإنها دفعت ثمن ًا باهظ ًا ج ّراء اعتقادها بالدين هذا الدور االإ�سالحي الكبري يحتاج اإىل وقوف املراأة
"اجلديد" فقوطعت من قبل ن�ساء قري�ش وامتنعن عن والرجل جنب ًا اإىل جنب يف خندق االأمر باملعروف والنهي
زيارتها واحلديث معها فلم تلق لهن با ًال وا�ستمرت على عن املنكر ومتتعهما مع ًا باحلقوق واحلريات التي ت�سمح
اعتقادها الذي اآمنت به بدون اإمالء اأو و�ساية من اأحد .لهما القيام بواجبهما لتحقيق الهدف االأ�سمى من
وعندما ق ّرر اأبو طالب الدخول مع امل�سلمني وبني ها�سم وجودهما .فمحا ٌل لطري االإ�سالح والعمران اأن يطري
يف ال�س ْعب حماي ًة للر�سول (�ش) من االغتيال ،التحقت واأحد جناحيه ك�سري!
قلم حكيم ٍ جريء كقلم زكريا
بهم معلن ًة موقفها ال�سيا�سي املوؤازر لدعوة النبي (�ش) .ما اأحوجنا اليوم اإىل ٍ
فال�سيدة خديجة مل ت�سملها بنود احل�سار اإذ مل حت�سب (القدوة) ..يعيد املوازين احلقّ ويكفل للمراأة ح ّقها يف
من بني ها�سم ،وقد طلبوا منها اأن تلزم بيتها ولي�ش القيام باأعباء االأمانة االإلهية التي حملتها كما حملها
عليها ما عليهم! اإال اأ َّنها تركت بيتها ودخلت يف ال�سعب الرجل .فاأين االأقالم الناب�سة باحلكمة؟ واأين الكفيل
ومل تخرج منه اإال بعد اإف�ساله ،ف�سربت على �سظف الناطق بحقوق املراأة؟ واأين العامل على ا�ستنقاذها من
العي�ش يف ال�سعب وماتت بعد فرتة وجيزة من انتهاء براثن "كهنة" الع�سر؟!
احل�سار ب�سبب املر�ش.
من املفارقات :لو ُ�سئل رج ٌل ،هل ت�سمح لزوجتك مبمار�سة
(www.shams-pal.org/pages/arabic/
حقها يف حرية االعتقاد ،والتعبري عن موقفها ال�سيا�سي .1
جتاه ق�سي ٍة ر�سالية ح ّقة لتموت يف �سبيل ق�سيتها ج ّراء ) researches/definetions.pdf
املقاطعة واحل�سار؟ واجلواب معروف �سلف ًا! اأمل تكن  .2د�ستور مملكة البحرين ،الباب الثالث:احلقوق والواجبات
خديجة (ع) رمز ًا للمراأة الراجحة العقل واملجاهدة العامة ،مادة (.)18
الن�ش القراآين
والنا�سرة للر�سول االأكرم(�ش)؟ فلماذا يت�سدق النا�ش  .3اإبراهيم اجلفريي� ،سهادة املراأة وواليتها بني ّ
باملواقف البطولية واالأدوار القيادية التي قامت بها واالآراء� ،ش.4
زوجات الر�سول و ُيكربنها ،واإذا رفعت املراأة �سوتها
مطالب ًة بحقها والقيام بواجبها املجتمعي يت�سارعون

يت�سدق �لنا�ض باملو�قف
�لبطولية و�لأدو�ر �لقيادية
�لتي قامت بها زوجات
�لر�سول و ُيكربنها ،و�إذ� رفعت
ً
مطالبة بحقها
�ملر�أة �سوتها
و�لقيام بو�جبها �ملجتمعي
يت�سارعون لإخماده و�تهامها
بالتمرد و�خلروج عن �ل ُعرف
ّ
و�لدين.
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دولة الأديان ..
دولة الإ�سالم ..
بقلم :كرمية عبد الكرمي
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على م ّر التاريخ ،ظهرت على خريطة العامل الإ�سالمي مناذج
وتو�سع اجلدل يف دين ّية الدولة اأو
عدّة للدولة ولأنظمة احلكمّ ،
مدن ّيتها ،ووقع اللتبا�س يف فكرة تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية،
واختلفت الآراء حول طبيعة النظام وعالقته بالعقيدة ،اإل ا ّأن
امل�سكلة تبقى يف تقدمي منوذج للدولة الإ�سالمية الواقعية،
منوذج ياأخذ يف ح�سبانه القيم العليا للدين ،وينظر بعدالة
واإن�ساف اإىل اأطياف املجتمع وتنو ّعاته واختالفاته الدينية
والثقافية والعرقية.
تدعو نظرية "الدولة الإ�سالمية" بح�سب اأبرز املف ّكرين
إلهي تتح ّمل
الإ�سالميني لإقامة الدولة الدينية بتكليف ا ّ
مبوجبه م�سئولية تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية ،مع الهتمام
بفر�س الندماج �سبه التام بني الدين وبني كافة اأن�سطة
الدولة والتزاماتها ،لقد قدّم هوؤلء م�سروعهم حول "الدولة
الإ�سالمية" كنظام �سالح لدولة �س ّكانها م�سلمون ،ومل يكن
حقيقي ي�سعهم
لالآخر من ال�س ّكان غري امل�سلمني اعتبا ٌر
ّ

"الإ�سالم احلقّ " ..يجذب الإن�سان اإىل اخلري مهما كان موقعه ،ويح ّثه على
احلب ل البغ�ش ،والتقريب ل النبذ ،والتعارف
التعاي�ش مع الآخر على قاعدة ّ
ل التنافر ،واإبراز امل�سرتكات ل الختالفات ،فلم ياأت مع كماله لإلغاء ما �سبقه
من اأديان ،ولي�ش يعنيه حتطيم عقائد �سابقة والنت�سار عليها ،ما يعنيه ترقية
�سمري الإن�سان ،والت�سجيع على فعل اخلريات ونبذ ال�سرور.
ال�سلمي ،وهي حامية القيم وراعية
حقيقي �سامن للتعاي�ش
"التقوى" راد ٌع
ّ
ّ
الأخالق و�سائنة ال�سيا�سة.

مع امل�سلمني على ح ّد امل�ساواة يف احلقوق
وال�سالحيات وال ُفر�ص والتم ّكن.
بو�سف ا ّ
أدق
تت�س ّكل اأغلبية "الدول الإ�سالمية" اأو
ٍ
" ُد َول امل�سلمني"ِ ..من م�سلمني وغري م�سلمني،
فهناك اأقليات م�سيحية ويهودية ،وهندو�ص،
وبوذ ّيون ،وكونفو�سيو�ص (كما يف اأندوني�سيا)،
وهناك ال�سابئة ،وهناك الالدين ّيون وغريهم،
ومع ذلك فاإنّ نظريات الدولة الإ�سالمية
احلديثة افرت�ست مناذجها وو�سعت ت�س ّوراتها
بالنظر اإىل امل�سلمني دون غريهم ،فقدّمت
نظام ًا يتوافق مع عقائد امل�سلمني ويتالءم
مع "ال�سريعة الإ�سالمية" بح�سب التقعيد
املتعا َرف ،واعتربت الآخر ا�ستثنا ًء ،ف�س ّنفته
–واإنْ �سمن ًا -من اأهل الذ ّمة ،حماكا ًة مبا فعل
امل�سلمون يف زمن اخلالفة الأول وما بعده ،مع

اأنّ هذا "الآخر" �ساحب الوطن بحكم التاريخ،
لي�ص بالدخيل اأو الطارئ ،له امتدا ٌد وجذو ٌر
يف الأر�ص وهو جزء من ذكرياتها وحا�سرها
متاما كما امل�سلمني ،لك ّنه
وموؤ ّثر يف م�ستقبلهاً ،
يف الدولة الإ�سالمية ُيلزَ م ب�سريعة امل�سلمني
دون �سريعة دينه ،وله اأن يت�ساءل على ا ّأي
اأ�سا�ص ُفر�ص عليه دين غري دينه و�سريعة غري
لزاما عليه الن�سياع لتلك
�سريعته؟ وهل �سار ً
الت�سريعات مع اأ ّنه ل يوؤمن بها وله خ�سو�س ّيته
كاف لل�سيطرة
رب ٌر ٍ
الأخرى؟ وهل "الأغلبية" م ّ
اخلا�سة؟
وفر�ص �سبغتها الت�سريع ّية
ّ
اإنّ امل�سكل الذي وقعت فيه اأغلب نظريات
"الدولة الإ�سالمية" يتم ّثل يف ّاتاهها لبناء
مف�سلة على مقا�ص ت�سريعات
اأنظمة لدولة ّ
الدين الإ�سالمي (كما هو ال�سائد) ،ت�ستجيب

ملا ُي�سلح امل�سلمني ويخدم عقائدهم وعباداتهم
ويعينهم على تطبيق نظمهم الجتماعية
والقت�سادية ،فالدولة –وفق تلك النظريات-
تت�س ّكل اأ�سال خلدمة هذه احلاجات ،ثم بعد
ذلك حتدّد التعامل مع الآخر ،فت�سنّ له الأنظمة
والقوانني لكن على هام�ص قوانني امل�سلمني،
فال ُيعطى من احلقوق اإل مبا يتنا�سب مع
"ال�سريعة الإ�سالمية" ،فالآخر مادام يعي�ص يف
ديار اأغلبها من امل�سلمني يعترب من الأقليات،
ول تعني الن�سبة �سيئا  %90اأو � %52س ّيان ،نعم
هم ل يقولون بتجاهل حقوق الآخر اأو اإلغائها،
ولك ّنهم ي�سعون العتبار الأ ّول لالإ�سالم
وللم�سلمني ،ويح ّملون الدولة واجب توفري ال�سبل
التي تكفل للم�سلمني اأداء منا�سكهم وعباداتهم
و�سعائرهم وت�سيري حياتهم ومعا�سهم وفقا
ملا متليه ال�سريعة الإ�سالمية ،فاإن تعار�ست
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اأو اختلفت مع ت�سريعات الأديان الأخرى اأو
الأخرى الو�سع ّية ،فيحكم بحرمان الآخرين من
مت�ص بندً ا من بنود �سريعتهم
حقوقهم مادامت ّ
اخلا�سة بهم!
ّ
تعود اأ�سباب امل�سكلة اإىل الختالف يف تعريف
"الآخر" عند بع�ص الإ�سالم ّيني ،فعلى الرغم
من الإقرار النظري باحرتام التن ّوع القومي
والديني والعرقي ،وال�ستدلل على ذلك من
القراآن الكرمي و�س ّنة النبي (�ص) ،اإل اأنّ
الأمر يختلف حني املمار�سة والتطبيق ،فعمليا
ميكن القول باأنّ "الإ�سالم املطروح" ينبذ اأو
يه ّم�ص الآخر غري امل�سلم ،م ّرة بفعل الإق�ساء
والت�سييق ،وم ّرة بنظرة الزدراء والتخطئة،
واأخرى بت�س ّنع التجاهل وكاأ ّنه غري موجود،
ففكرة اأنّ امل�سلم اأف�سل من غريه هي العقيدة
ال�سائدة ،واأن ّه على �سيء والآخر لي�ص على
�سيء ،لأنّ للم�سلم –بنظر هوؤلء -كرامة
وامتياز ل ميلكها غريه ،فقد طهرته �سهادة ل
اإله اإل اهلل واإتّباع النبي حممد (�ص) ،اأما من
�سواه فهو اأق ّل �ساأن ًا واأدنى مقاما ،واإن اأقروا له
بدينه وتركوه ميار�ص �سعائره ..واحلقيقة هذه
اآفة ت�سرب الأديان جميع ًا وراكزة يف عقول
اأتباعها ..فك ٌّل يرى هو الأحقّ واإ ّل لبدّل دينه..
ول�سان حال الك ّل للك ّل "اإن ت�سخروا م ّنا فاإ ّنا
ن�سخر منكم كما ت�سخرون"!

اإل اأنّ هذه النظرة القا�سرة النابذة لالآخر ل
متت اإىل الإ�سالم الأ�سيل ب�سلة ،واأغلبها من
ّ
موروثات ما عرف يف التاريخ بفقه اأهل الذ ّمة،
وهم اأهل الكتاب الذين عا�سوا بني امل�سلمني ،فقد
ارتكز التعامل معهم على اأمرين :الأ ّول اعتقاد
كفرهم و�سركهم وحتّى جنا�ستهم ،والثاين
فر�سية بغ�ص وعداوة وخيانة اأهل الكتاب
للم�سلمني ،والقول باأنّ اهلل اأهانهم واأذ ّلهم،
فال يحقّ للم�سلمني اإل اأن ينزلوهم منزلتهم
التي و�سعهم اهلل بها من ّ
الذل وال�سغار ،فح ّرم
الفقه الإ�سالمي ال�ستعانة بهم يف ولية اأمر من
اأمور امل�سلمني �سمن بند مغلوط تاأوي ًال} :ولن
يجعل اهلل للكافرين على املوؤمنني �سبيال{،
يرت�ص م�ساركتهم يف ال�سئون العامة،
فلم
ِ
كالتدري�ص والكتابة و�سائر الأعمال ،بل ويف كثري
من احلالت اأق�سوا من دور عبادتهم وج ّردوا
من ملك ّياتهم اخلا�سة ،ناهيك عن اإجبارهم
على التم ّيز يف اللبا�ص وتعليق �سور ال�سياطني
على اأبوابهم ومنعهم من ركوب البغال .لقد
وقفت ال�سيا�سة بامتياز وراء هذه الأفعال،
ورغم تباين اأ�ساليب التعامل معهم باختالف
اأخالق ح ّكام امل�سلمني واأطوارهم وم�ساحلهم،
اإل اأنّ غالبيتهم جنح اإىل التنكيل بهم (كما ن ّكل
حتّى بامل�سلمني ومذاهبهم املختلفة ول�س ّيما
املعار�سة ل�سيا�ساته) ،وعمد اإىل توظيف
الدين وال�ستعانة بفقهاء البالط ل�ست�سدار

يف "الإ�سالم الأ�سيل" ..ل يتمايز النا�ش على اأ�سا�ش
عقائدهم ،ل ّأن عقيدة الإن�سان �ساأنٌ
خا�ش به وحده.
ٌّ
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اأحكام �سدّهم ،لأجل �سمان ا�ستتباب حكمهم
وا�ستقرار ملكهم واإحكام قب�ستهم ،وخ�سية من
تعاظم مكانة "اأهل الذ ّمة" وخو ًفا من مكائدهم
وتاآمرهم �سدّهم ،فامتالأت كتب الفقه مبا
عرف باأحكام اأهل الذ ّمة ،فتُوورثت واعتربت
جز ًءا ل يتجزاأ من دين اهلل.
وتق�سمت الأوطان ،و ُر�سمت
لقد تط ّور الزمانّ ،
احلدود ،فاندمج غري امل�سلمني مع امل�سلمني،
و َفر�ست الأنظمة احلديثة مفاهيم ع�سرية،
لكن بقيت نظرة ال�ستعالء وم�ساعر الأف�سلية
راجحة يف عقائد كثري من "الإ�سالم ّيني"
(حالهم كحال متد ّيني ك ّل م ّلة)! وبعيد ًا عن
إلهي
وجهات التاريخ ،فلالإ�سالم
ٍ
كدين ا ّعادل -راأي وا�سح يف هذه امل�ساألة ،الإ�سالم
ق ّرر باأنّ النا�ص عند اهلل مت�ساوون ،ل يف ّرق
بينهم الدين اأو املعتقد ،واإمنا يتفا�سل النا�ص
باأعمالهم ال�ساحلة وم�ساعيهم اخلرية
ا�س اإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َكرٍ َواأُن َثى
} َيا اأَ ُّيهَا ال َّن ُ
َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�س ُعوباً َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا اإِ َّن اأَ ْك َر َم ُك ْم
عِ ْن َد َّ ِ
اهلل اأَ ْت َقا ُك ْم{(احلجرات )13-فقد جعلت
الآية "التقوى" بي�سة الق ّبان لإجناح وتعمري
الجتماع والتالقي الإن�ساين ،و"التقوى"
خرية
لي�ست دين ًا ّ
خا�س ًا ،بل ذخرية اإن�سان ّية ّ
توجب الورع عن ال�سرور بحقّ الآخر ،مبوجبها
"يقي" الإن�سانُ -ا ّأي اإن�سان� -س َّره عن الآخر،

ّ
النبي
ويكف اأذاه عنه (وكان هذا تف�سري
ّ
(�ص) حلقيقة امل�سلم اأ ّنه من ي�سلم النا�ص
من ل�سانه ويده) ،فيعود لاللتقاء مع غريه
على قاعدة الرابطة "الإن�سانية" وعلى مبداأ
"امل�ساواة" ،بعيد ًا عن ال�ستعالء والعتداء
بالطبقية والعن�سرية وكافة اأ�سكال التمييز،
حقيقي �سامن للتعاي�ص
"فالتقوى" راد ٌع
ّ
ال�سلمي ،وهي حامية القيم وراعية الأخالق
ّ
و�سائنة ال�سيا�سة.
يف "الإ�سالم الأ�سيل" ل يتمايز النا�ص على
اأ�سا�ص عقائدهم ،لأنّ عقيدة الإن�سان �ساأ ٌن
خا�ص به وحده ،ويف اأغلب الأحيان -بح�سب
ٌّ
املُ�ساهد -هو خيا ٌر موروث ل اإرادة له فيه ،فقد
خرج للدنيا اإ ّما م�سلم ًا اأو يهودي ًا اأو ن�سراني ًا اأو
النبي
جمو�سي ًا اأو بوذي ًا اأو غري ذلك اأي كما قال ّ
ين�سرانه اأو يه ّودانه
(�ص) اأبواه ّ
ميج�سانه اأو ّ
واأي�س ًا " ُيوؤ�سلمانه" ،فا ّأي امتياز لإن�سان يف
أمر مل ميلك فيه اإرادة الختيار ،وعليه -يف
ا ٍ
اأحكام الجتماع الإن�سا ّ
ين -ل ّ
يف�سل امل�سلم
على غريه ول العك�ص ب�سبب دينه املوروث،
ول يقبل اأن ُي�ست�سغر اأهل الكتاب اأو �سواهم
إ�سالم الأ�سيل"
ب�سبب عقائدهم ،ول يقول "ال ُ
للم�سلمني باأ ّنهم على ك ّل �سيء ،ولغريهم باأ ّنهم
لي�سوا على �سيء ،بل يقول اأنّ امل�سلمني على
�سيء ،والآخرين على �سيء حتم ًا ،والك ّل على
�سيء ،ولكنْ لي�ص اأح ٌد يف هذا العامل ك ّله على
ك ّل �سيء يحتكره ويحوزه دون الآخرين ..اإذن
فما فائدة التالقي للتعارف؟!
وقد ذ ّم �سبحانه من اعتقد وقال مثل ذلك
وو�سفه بعقائد اجلهل بقوله تعاىلَ } :و َقا َلتْ
ا ْل َيهُو ُد َل ْي َ�ستْ ال َّن َ�سا َرى َعلَى َ�س ْي ٍء َو َقا َلتْ
ال َّن َ�سا َرى َل ْي َ�ستْ ا ْل َيهُو ُد َعلَى َ�س ْي ٍء َوهُ ْم
اب َك َذل َِك َقا َل ا َّلذِ َ
ين ل َي ْعلَ ُمو َن
َي ْت ُلو َن ا ْل ِك َت َ

مِ ْث َل َق ْو ِل ِه ْم{(-113البقرة) ،ذلك هو جوهر
النقي ،احرتام اجلميع
الإ�سالم احلقيقي
ّ
مبا هم عليه ودعوتهم لت�سحيح ما اأمكن من
عقائدهم بالتي هي اأح�سن ودون اإكراه ،لأ ّنهم
نظراء يف الإن�سانية والكرامة ،ومن الأوىل لهم
يتوجهوا جمي ًعا للتوادد والتاآلف على العمل
اأن ّ
امل�سريي امل�سرتك وال�سالح العام.
ّ
"الإ�سالم احلقّ " ي�ساوي بني النا�ص ويعدل،
وقد �س ّرحت بذلك اآيات عديدة يف القراآن،
نذكر منها قوله تعاىل} :اإِ َّن ا َّلذِ َ
ين اآ َم ُنوا
َوا َّلذِ َ
ال�سا ِب ِئ َ
ني َمنْ
ين هَادُوا َوال َّن َ�سا َرى َو َّ
ِاهلل َوا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر َوعَمِ َل َ�س ِاحلاً َفلَ ُه ْم
اآم ََن ب َّ ِ
اأَ ْج ُرهُ ْم عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم َول َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َول هُ ْم
ّ
و�سك
َي ْح َز ُنو َن{(البقرة ،)62-ب�سارة قراآنية
القبول وعالمة الر�سا ،للجميع على ح ّد �سواء اإ ّل
الذين ظلموا منهم وا�ستكربوا وحاربوا احلقّ ؛
امل�سحني الذين اآمنوا بدعوة
هو للم�سلمني
ّ
حممد (�ص) ،ولليهود ال�سادقني ،ولل�سابئة
املوحدين ،وللن�سارى احلقيق ّيني املتابعني
ّ
ملل كانت
لعي�سى (ع)� ،س ّرحت الآية باأربعة ٍ
موجودة اإ ّبان اجلدلية القراآنية وزمن التنزيل،
وهناك مل ٌل اأخرى عديدة مل تُوجد يف قلب
اجلزيرة العربية اآنذاك كاملجو�سية والبوذية
والهندو�سية ولو وجدت لتنزّلت الآية بذكرها،
اإ ّنه املبداأ القراآين الكبري ،الذي يحفظ لكل
الفطري ما داموا يوؤمنون باهلل
هوؤلء ح ّقهم
ّ
واليوم الآخر وعملوا �ساحل ًا نتيجة هذا الإميان
وعلى �سوء هداه ،اإ ّنه الدين اجلامع الذي
يجذب الإن�سان اإىل اخلري مهما كان موقعه،
ويح ّثه على التعاي�ص مع الآخر على قاعدة
احلب ل البغ�ص ،والتقريب ل النبذ ،والتعارف
ّ
ل التنافر ،واإبراز امل�سرتكات ل الختالفات،
فلم ياأت مع كماله لإلغاء ما �سبقه من اأديان،
ولي�ص يعنيه حتطيم عقائد �سابقة والنت�سار

نظامالدولةيفالإ�سالماحلقّ ،
ل ُيعطى امل�سلمون اأولو ّية
على غريهم ب�سبب دينهم،
بل ُيراعي الإن�سان ب�سفته
اإن�سان ًا ومواطن ًا؛ فيوفى له
بحاجاته وحقوقه.
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حرب فمع الطاغوت
عليها ،واإن كان له من ٍ
والطغيان وروؤو�ص الكفر والعدوان ،ما يعنيه
كان توجيه النا�ص ون�سحهم ملا فيه �سعادتهم،
عرب توجيههم للعمل لل�سالح ،وترقية �سمريهم
الإن�ساين ،وت�سجيعهم على فعل اخلريات ونبذ
ال�سرور ،ونبذ املكائد ال�سيطان ّية والأنانية
وحتطيم الغري ،لأنّ جميع امللل يف نظر الإ�سالم
ترجع يف الأ�سل اإىل دين واحد وت�سرتك بعبادة
اإله واحد ،ول تختلف اإل يف اللمم ،وذلك اللمم
هو م�ساحة العمل الوا�سعة التي تف�سل حتى بني
اأ�سحاب امل ّلة الواحدة ،قال تعاىلُ } :ق ْل ُك ٌّل
مبنْ هُ َو اأَهْ دَى
َي ْع َم ُل َعلَى َ�سا ِكلَ ِت ِه َف َر ُّب ُك ْم اأَ ْعلَ ُم ِ َ
َ�سبِيال{(الإ�سراء ،)84-فلك ّل اأ�سحاب الديانات
تقول اآية �سورة البقرة اأنْ ل خوف عليهم ول
ينبغي لهم اأن يحزنوا ،ل يف الدنيا؛ فلهم
مقام حمرت ٌم كغريهم متام ًا ،ول يف الآخرة؛
ٌ
حمفوظ وح�سابهم لن ُيك َفروه
فم�سعاهم اأي�سا
و ُينتق�ص منه عند ر ّبهم العادل الذي يعفو عن
ال�سيئات ويجزي احل�سنة بع�سر اأ�سعافها ،بهذه
الروح ُعرف الإ�سالم وبذلك املبداأ وجد قبو ًل
وانت�سار ًا على اأ�سا�ص احلوار وعلى قاعدة (ا ْد ُع
ِاحل ْك َم ِة َوا ْمل َ ْوعِ َظ ِة ْ َ
احل َ�س َن ِة
اإِ َىل َ�سبِيلِ َر ِّب َك ب ْ ِ
َو َجا ِد ْل ُه ْم بِا َّلتِي هِ َي اأَ ْح َ�س ُن) (النحل.)124 ،

وملا اختلطت الأمور وتالعبت الأهواء
وامل�سالح ،و�ساع اجلهل وهزلت املعرفة وغ ّيب
الوعي ،ن�سب لالإ�سالم ما لي�ص منه ،فظهر
متج ّرد ًا من تلك العالقة الوثيقة بينه وبني
الأديان يف روحها الأعلى ،كما بدت الأديان
بال اأي عالقة مع الإ�سالم ،هذا النف�سال اأدّى
اإىل تداعيات خطرية ،دفعت ثمنها الأمة غالي ًا،
وكانت القيم الأ�سيلة اأ ّول ال�سحايا ،اأما من
قب�ص الثمن فهم اأعداء الإن�سان واأعداء الأمة
املرتب�سون بها ،وخالل التاريخ ومنذ اللحظة
التي انعدمت الثقة فيها بني اأ�سحاب الأديان
على هذه الأر�ص ،واإىل يومنا هذا ،ت ّرعت
الأمة امل�سائب وحت ّمل النا�ص املظامل و�ساعت
احلقوق ووقعت الأزمات ،وا�ستنزفت الطاقات
و�سعفت املناعة الداخلية للمجتمعات ،واهتزت
الثوابت وعلى راأ�سها ثوابت املواطنة والوفاء
لالنتماء ،وت�ستّتت اجلهود ،و�ساعت اخلريات،
وعلت نداءات ال�ستقواء باخلارج ،فغرقت
الأمة الواحدة يف م�ستنقعات الفنت واحلروب
الداخلية واخلارجية.
اإذن يف نظام الدولة يف الإ�سالم احلقّ  ،ل ُيعطى
امل�سلمون اأولو ّية على غريهم ب�سبب دينهم ،بل

الدولة يف الإ�سالم حتر�ش على بناء دولة الإن�سان،
بتن ّوعاته واختالفاته ،فت�سع اأ�س�ش نظام عادل
احلرة الكرمية ،يتمتع فيه
يو ّفر �سبل احلياة
ّ
اجلميع بحرية الفكر والعقيدة ،ويحتفظون
فيه بخ�سو�سيتهم الدينية ،بل والت�سريعية يف
معامالتهم اخلا�سة واأحوالهم ال�سخ�سية.
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ُيراعي الإن�سان ب�سفته اإن�سان ًا ومواطن ًا؛ فيوفى
له بحاجاته وحقوقه ،وتتخلى الدولة متام ًا
عن مهمة التدخل يف عقائد النا�ص ،اأو متابعة
انتماءاتهم ،فتلك ح ّريتهم التي تتكفل هي
برعايتها ،ا ّإمنا ّ
تتوىل كبح غائلة اأحد على اأحد
اأو طائف ٍة على اأخرى ،الدولة يف الإ�سالم حتر�ص
على بناء دولة الإن�سان ،بتن ّوعاته واختالفاته،
فت�سع اأ�س�ص نظام عادل يو ّفر �سبل احلياة
احل ّرة الكرمية ،يتمتع فيه اجلميع بحرية الفكر
والعقيدة ،ويدعون للم�ساركة الكاملة يف العملية
ال�سيا�سية ،مع احتفاظهم بخ�سو�سيتهم
الدينية ،بل والت�سريعية يف معامالتهم اخلا�سة
واأحوالهم ال�سخ�سية } َو ْل َي ْح ُك ْم اأَهْ ُل الإِجنِ يلِ
ِمبَا اأَن َز َل َّ ُ
اهلل فِيهِ{(املائدة  )47ولن ي�سلح اأن
تتوجه الدولة لتطبيق حدود ال�سريعة الإ�سالمية
كما ُعرفت تاريخ ّي ًا ما دامت مك ّونات املجتمع
خليطا من م�سلمني وغريهم ،فاإن مت ّكن
ّ
املنظرون وامل�س ّرعون من اإعداد اأنظمة وقوانني
عادلة ومنا�سبة لكافة الأطياف فهذه هي دولة
الإ�سالم ،و�سيكون هناك متّ�سع كبري ل�سيوع
العدل ،الذي هو روح الإ�سالم ومق�سد ال�سريعة
الغ ّراء.
يف مثل هذا النظام ،من املمكن ت�س ّور نظام

الغني
عقوبات عادل اإن�ساين مط ّبق على
ّ
القوي وال�سعيف ،ويف هذه احلالة لن
والفقريّ ..
يخرج عن كونه اإ�سالمي ًا ،لأنّ الإ�سالم جوهره
العدل وامل�ساواة ،ومق�سده اإقامة الق�سط ،وهو
ل يقدم نظريات جاهزة وحلول مع ّلبة ،اإ ّنه نظام
يعتمد على التفاعل الإيجابي بني القيم والواقع،
ويتعاطى بعقالنية مع املتغريات والظروف،
فنظامه يث ّبت القيم ومينع امل�سا�ص بها،
لك ّنه يح ّرك وي�سمح بالت�س ّرف بالت�سريعات
واملناهج ،اإ ّنه دين قابل للنمو والتجديد
والإ�سافة واحلذف والبتكار بح�سب واقع
وحال البيئة املحيطة من اأفراد وجمتمع وطبيعة
اجتماعية وم�ستوى ح�ساري ،اأما ال�سبل لتحقيق
هذا الأمر فمفتوحة على م�سراعيها مبقدار
والعتباري) من
(الجتماعي
ما اأوتي الإن�سان
ّ
ّ
حكمة وح�سن تدبري ،ولن يكون خارج الإ�سالم
اإن ارتاأى امل�س ّرعون تعطيل عقوبة ال�سارق
وا�ستبدالها بعقوبة اأخرى مادام �سابطها العدل
وغايتها النت�سار للمظلوم وردع املعتدي وحفظ
املجتمعي ،روح الإ�سالم هو العدل،
الأمن
ّ
ول يوجد قالب واحد ل غري ل�سنّ العقوبات،
ول باأ�ص اأن ي�سدر حكمان ملو�سوع واحد يف
بلد ْين يحكمان يف "دولة الإ�سالم" اأعني دولة
الإن�سان ،وقد اأ�سدر �سليمان(ع) حك ًما مغايرا
احلكمني �سحيحان
حلكم اأبيه داود(ع) ،لكنّ
ْ
ومقبولن ،اإمنا تفاوتا يف اأ�سلوب التعامل مع
ال اآ َت ْي َنا ُح ْكماً
املعطيات } َف َف َّه ْم َناهَا ُ�سلَ ْي َما َن َو ُك ًّ
َوعِ ْلماً{(الأنبياء .)79
قد ل تعتمد الدولة وفق هذا املنظور على
اإجراءات توثيق الدين وكتابة العقود بالطريقة
الواردة يف �سورة البقرة ،ورغم تط ّور هذا
الت�سريع قبال �سعف القانون وقتذاك ،اإذ ُيقراأ
فيه تط ّلع الإ�سالم لبناء دولة املوؤ�س�سات ،اإل اأنّ
تلك الإجراءات و�سعها امل�س ّرع حينها لتنظيم
العقود وحفظ احلقوق والتاأ�سي�ص لنظام

املعامالت املالية وح ّل م�ساكل الظلم والتعدّي
واأكل احلقوق ،وحماية النا�ص من الأنانية
واجل�سع ،وتي�سري اأمور احلياة على النا�ص
و�سمان منافعهم ،فاإن حت ّققت تلك الغايات
باآليات اأخرى اأكرث رق ّي ًا و�سبط ًا فما خرجت
عن الإ�سالم قيد اأمنلة.
يف هذه الدولة ،ل ي�سرتط للحاكم اأن يكون
م�سلم ًا اأو ذ َكر ًا ،فمن ي�سلح من املواطنني
الغيورين املوؤهّ لني له حق التقدّم لهذا املن�سب،
ك ّلهم على ح ّد �سواء بال اعتبار لعقائدهم اأو
جن�سهم ،فهم �سركاء الوطن ،وغري امل�سلمني
لهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني ،ول
ربر للفكرة ال�سائعة يف الفقه الإ�سالمي اأنه
م ّ
ل يجوز اأن يتوىل غري امل�سلم اأمور امل�سلمني،
لأ ّنه لن يحكم بدينه ،ولي�ص من �سالحيته
اإجبار النا�ص على دين اأو قهرهم على عقيدة،
نظام الدولة يجب اأن ي�سع ال�سرتاطات التي
ت�سمن و�سول احلاكم الكفوؤ ال�سجاع العادل
النزيه ،وعلى ذلك فالنظام ي�سع يف اأولويته
القيادة الف ّذة املخل�سة القادرة على النهو�ص
بالأمة ورعاية م�سروعها الإن�سا ّ
احل�ساري
ين
ّ
التنموي ،علما باأنّ احلاكم يف دولة الإ�سالم
ل ميلك ال�سلطة املطلقة يف تقرير امل�سري ،بل
ي�سع ال�سلطة بيد ال�سعب ل بيده ،ووحده ال�سعب
–عرب املوؤ�س�سات املختلفة -امل�سئول عن مراقبة
اأداء الدولة و�سمان تطبيق د�ستورها.

اإىل و�سع وثيقة املدينة اجلامعة لكل ف�سائل
املجتمع املدين مب�سركيه ويهوديه ون�سرانيه
وم�سلميه تارك ًا الختالف العقائدي ين�ساب
لرب احل�ساب
ب�سلم وخملي ًا م�ساألة ح�سمه ّ
ٍ
ين اآ َم ُنوا َوا َّلذِ َ
}اإِ َّن ا َّلذِ َ
ال�سا ِب ِئ َ
ني
ين هَادُوا َو َّ
ين اأَ ْ�س َر ُكوا اإِ َّن َّ َ
و�س َوا َّلذِ َ
اهلل
َوال َّن َ�سا َرى َوا ْمل َ ُج َ
َي ْف ِ�س ُل َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة اإِ َّن َّ َ
اهلل َعلَى ُك ِّل َ�س ْي ٍء
َ�سهِيدٌ{(احلج ،)17:اأ ّما عمل ّي ًا فقد كره اعتماد
الناقو�ص للنداء لل�سالة وا�ستبدله بالأذان
احرتام ًا لهم ومنع ًا من م�ساغبتهم يف عبادتهم
ون�سكهم.
وبهذه الكيفية مت ّثل الدولة الإ�سالم على
�سامل تنطوي فيه
كدين
حقيقته ،وتربزه
ٍ
ٍ
جميع الديانات ال�سابقة التي نادت بالتوحيد،
الدين الذي ل يرتبط بجن�ص من الب�سر دون
باقي الأجنا�ص ،الدين املفتوح غري املغلق الذي
تد فيه جميع الديانات نف�سها ،الدين الذي
اأراد لداعيه حم ّمد (�ص) باأن يكون ر�سو ًل
ي�سح القول باأنّ
ورحمة للنا�ص جميع ًا ،وحينها ّ
الإ�سالم هو نظام احلياة الأمثل ،الذي ي�ستظ ّل
حتت ظ ّله اجلميع مبظلة العدالة وامل�ساواة
وتقدي�ص احلريات ،وينرث ال�سالم والتناغم
والن�سجام ،ومي ّد يده ال�سمحاء ويب�سط قلبه
العادل لالإن�سان ،يتعاهد معه على حفظ
كرامته واحرتامه ،ويه ّيئ له الأر�سية للتعارف
والتعا�سد والتعاون.

ميكن اعتبار مثل هذه الدولة دولة الأديان اأو
دولة الإن�سان ،دولة تعمل لالإن�سان مهما كان
دينه بال متييز ،للم�سلمني ولغريهم دومنا
تفريق ،حتت�سن حتت �سقفها اأ�سحاب الأديان
و�سائر الأيدلوجيات ،مثل تلك الدولة هي دولة
الإ�سالم حق ًا لأ ّنها حفظت للجميع بال ا�ستثناء
حقوقهم ،ولأ ّنها ل مت ّيز اأتباع الدين الإ�سالمي
عن غريهم ،على هذا املبداأ بادر النبي (�ص)
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اخلوف من احلرية وعليها..
جدل احلرية والأمن
بقلم :رابحة الزيرة
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�حلرية ..مفهوم فل�سفي ،جديل� ،جتماعي� ،أخالقي ،و�سيا�سي
مربك – �أحيا ًنا  -و�سائك يف جميع �لأحو�ل لتد�خله مع �لكثري
من �ملفاهيم �لتي ّ
تنظم �لعالقة بني �لأفر�د – على م�ستوى
�لوطن و�لإن�سانية – كاحلرية �ل�سخ�سية ،وحدودها �ملتاحة
وح�سن ��ستخد�مها ،وحت ّمل م�سئولية �لنتائج �ملرت ّتبة عليها،
وكحرية �لتعبري وحق �لعرت�ف بالآخر ،و�حرت�م �ختالفه،
وكذلك لرتباطه مبفاهيم �أخرى حتدّد عالقة �لأفر�د باأنظمة
�حلكم و�سيا�ساتها كالدميقر�طية ،وحرية �ل�سمري ،و�لعدل،
وتد�ول �ل�سلطة ،و�أثر ذلك على �ل�سلم �لجتماعي وعلى �لأمن
وغريها.
فلي�س �سوؤ�ل �حلرية �ليوم ترفاً فكر ًّيا كما مل يكن يوماً كذلك ،ومل
يعد مقبو ًل �أن ُينظر �إىل �حلر ّيات على �أنها هبة �أو مكرمة ُيت�سدّق
بها على �ملجتمع و� ّإنا هي ّ
حق طبيعي وم�سروع ،ول ميكن �أن ُحتتكر
مفاتيحها بيد جهة ما تفتحها �أو تو�سد �أبو�بها متى ت�ساء ،كما �أ ّنها
لي�ست �ساأناً فرد ًّيا خا�ساً بل هي م�سئولية كونية ي�سرتك يف حملها
�أ�سغر مك َّلف يف �ملجتمع �لإن�ساين و�أكرب دولة �أو نظام عاملي.

احلرية املن�شودة يحدوها خوفان :خوف (من) احلر ّية؛ وهو خوف الأنظمة،
ّ
وخوف (على) احلر ّية؛ وهو خوف ال�شعوب ،وبني هذين اخلوفني تقف (امل�شئولية)
وتبدد املخاوف ،وتذ ّكرنا باأننا اأعطينا اإىل جانب امل�شئولية :العقل
لرت�شم احلدود ّ
حريتنا ،وبالثاين ننفتح على اآفاق الآخر ،وبهما م ًعا ّ
نحل
واملحبة ،بالأ ّول نعقل ّ
أمانة اأ�شفقت ال�شموات والأر�ض واجلبال من
جدل الأمن واحلر ّية لنكون اأه ًال با ٍ
حملها  ..وحملناها.

ويزد�د �س�ؤ�ل �حلرية �إحلاح ًا يف ظل تنامي
�ل�سع�ر ،بني ُج ّل �أبناء �ل�طن �لعربي ،باأن �سقف
�حلر ّيات يف تر�جع م�ستم ّر يف مقابل �إحكام
�لقب�سة �لأمنية ،فالأنظمة �لعربية تت�ساند
وتتكاتف على قمع �حلر ّيات وم�سادرتها بحجة
حفظ �لأمن و�ل�ستقر�ر ،وما تكاد �حلر ّيات
ع�سف بها �أمام �أدنى
�لعامة تنتع�ش يف بلد ما ل ُي َ
خالف �أو �ختالف بني �حلك�مة و�ملعار�سة،
ولكن – وحل�سن �حلظ – مل تعد �لأ ّمة قادرة
على تاأجيل� ،أو جتاهل� ،أو قب�ل �لتحايل يف
�ساأن ق�سية �حلر ّية �لتي تي ّقنت باأنها مفتاح
نه�ستها ،و�سبيل م�ساركتها يف بناء �حل�سارة
ُخي بني
�لعاملية �لكربى ،وبالتايل فلن تقبل �أن ت ّ
حقها يف ممار�سة �حل ّرية �أو �نتظام �لأمن ،ولن
تر�سى �أن تُف ّرط با ّأي منهما.

جدل احلر ّية والأمن ..
ثمة �سر�ع ،معلن ومن ور�ء حجب ،بني
�لأنظمة �لعربية وبني �سع�بها ب�ساأن م�ساحة
و�سقف �حلر ّيات �ملمن�ح لها� ،سر�ع ط�يل
ومرير ي�سعى �ملخل�س�ن منهم ل��سع نهاية له
�أو �لتخفيف من حدّته .ومبا �أنّ هناك عالقة
طردية بني تعزيز �لدميقر�طية � -لتي ت�سمن
رفع �سقف �حلريات ،وكفالة حق�ق �لإن�سان،
و��ستقالل �لق�ساء ،و�حرت�م �لقان�ن ،و�سيادة
ثقافة �لت�سامح ،و�حرت�م �لر�أي �لآخر  -وبني
تعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر ،فقد كان من �ملرج ّ�
�أن ت�ؤدّي �لدميقر�طيات �ملط ّبقة يف بع�ش هذه
�لأنظمة �إىل خلق �لت��زن بني ممار�سة �حلرية
من قبل جميع فئات �ملجتمع ويف جمالتها
�ملختلفة  -حرية �ل�سمي و�لفكر ،وحرية �لق�ل

و�لعمل – وبني �لأمن ،فينعم �جلميع بال�ستقر�ر
نتيجة �إ�ساعة ج� من �حلرية �ملتمثل يف �لتعبي
عن �لآر�ء و�لعقائد �ملختلفة و�ملتعار�سة يف ظ ّل
قان�ن ي�سمن هذه �حلريات ّ
وينظمها بحيث
ي�ستمر �لتعبي عنها يف حدود ما يحفظ �ل�سلم
�لأهلي ،ول ُمينع �إل غي �ل�سلمي منها و�خلارج
على �لقان�ن ِّ
�ملنظم لهذه �حلريات ل �لقامع
مرجح ًا
لها ،ولكن هذ� �لت��زن غالب ًا ما يخت ّل ّ
ك ّفة �حلفاظ على �لأمن على ح�ساب �حل ّريات.
جدل �حلر ّية و�لأمن يتّخذ �أ�سكا ًل خمتلفة
بح�سب عقلية �ل�سا�سة ،وتعريفهم لالأمن
و�حلرية ،و�لظروف �لتي حتتّم �ملفا�سلة بني
�حلر ّية و�لأمن ،ولع ّل �أحد �أمثلته �ملعروفة
�لإجر�ء�ت �لأمنية �لتي �تخذتها �حلك�مة
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يعرف احلرية
اأن الدين ل ّ
مبعنى "اخللو من امل�شئولية"
بل على اأ�شا�ض حت ّمل ّ
كل اإن�شان
فيبني للنا�ض
تبعة اأعماله،
ّ
ال�شر ثم
حدود اخلري وحدود
ّ
بحد
يرتكهم لأنف�شهم ،وهذا
ّ
احلرة
تنظيم للحياة
ذاته
ٌ
ّ
الكرمية وامل�شئولة.

40

�لأمريكية بعد �أحد�ث �حلادي ع�سر من
�سبتمرب -خارج ًّيا -كاحلروب �لتي �س ّنتها
لقمع حر ّيات �لأمم و�ل�سع�ب خارج �أمريكا،
وفيما له عالقة مبعتقل غ��نتانام� و�نتهاكات
حق�ق �لإن�سان �لتي �رتكبتها بحجة �لدفاع
عن �أمنها �لق�مي -ود�خل ًّيا -بتقييد �حل ّر ّيات
�ملدنية و�ل�سخ�سية مل��طنيها وقمعهم ،و�إطالق
يد �ملخابر�ت يف �لت�س ّنت على مكاملاتهم،
وتت ّبع ح�ساباتهم �مل�سرفية ،وم�سادرة
خ�س��سياتهم ،كذلك بحجة �حلفاظ على
�لأمن!
ولالأمن �أبعاد متد�خلة ل ميكن �لف�سل بينها؛
كالبعد �لجتماعي و�لقت�سادي و�ل�سيا�سي،
وك ّلها مرت�بطة ل تعمل مبعزل عن بع�سها،
فعلى �سبيل �ملثال �إذ� تاأ ّزم �ل��سع �لقت�سادي
يف بلد ما ومل تتح ّرك �حلك�مة حل ّل هذه
�لأزمة ف�ستتعاىل �أ�س��ت �لحتجاج يف ظ ّل
�حلر ّية �ملتاحة ،و�سي�سعر �لنظام باخل�ف
من حر ّية �لتعبي �ملم ّثلة يف �ل�ستياء �ل�سعبي،
فيلجاأ للت�سييق على �حلر ّيات بحجة �ملحافظة
على �لأمن ..وهكذ� .وكذلك؛ مع عدم وج�د
نظام �جتماعي ي� ّؤ�س�ش لتحقيق �لعد�لة لفئات
�ملجتمع �ملختلفة ،وحماولة تقريب �لف��رق بني
�لطبقات ،وتط�ير �خلدمات ،وتعزيز �ل�حدة
�ل�طنية قد يتعر�ش �ل�ستقر�ر و�ل�سلم �لأهلي
للخطر ،ليعا َلج مبزيد من قمع للح ّريات
�سحى به عند
فتك�ن هي كب�ش �لفد�ء �لذي ُي ّ
�أ ّول طارئ يف م��جهة �لتحدّيات �لجتماع ّية
و�لقت�ساد ّية و�ل�سيا�س ّية.
فالب ّد للدولة من �حرت�م مبد�أ (�حلرية) لأ ّنه
ه� �ملبد�أ �لأخالقي �لعام �لذي ي� ّؤطر – مع
حت ّقق �لأمن و�لعدل – جميع �لق��نني يف
�لدولة ويحفظ كر�مة �مل��طنني ،ما يعني �أ ّنها
مطالبة بعدم �سنّ �أي قان�ن يتعار�ش معه ،فال
متييز بالقان�ن بني �مل��طنني يف حقهم يف

ممار�سة �حلرية ،وعلى ر�أ�ش هذه �حل ّريات
حرية �لتفكي و�لتعبي ،و� ّأي م�سا�ش به م�سا�ش
بحقّ طبيعي ه� من �أ�سمى �حلق�ق و�أقد�سها،
مع �لأخذ بعني �لعتبار �أنّ حرمان �لأفر�د من
ممار�سة حر ّية �لتعبي ي�ؤدّي �إىل �لكبت ومن
ّثم لالنفجار و�لف��سى وعدم �ل�ستقر�ر ،كما
�أ ّنه يلعب دور ً� كبي ً� يف رفع �ل�سع�ر بامل�سئ�لية
عن كاهلهم ،وبالتايل ي�سهم خنق �حلر ّيات يف
خلق �أفر�د حانقني وفاقدين لروح �مل�سئ�لية
جتاه �ملجتمع ،وبالتايل فالدولة م�سئ�لة
عن �سمان حقّ ممار�سة �حلر ّيات �لعامة
مل��طنيها ،و�مل��طن�ن مطالب�ن بالتح ّرك
تعم �لف��سى
بروح �حلر ّية �مل�سئ�لة لكي ل ّ
�أينما ح ّلت �حلر ّية كما تدّعي �حلك�مات
فتعمد للت�سييق على �حل ّريات.
حر اإذ ًا اأنا م�شئول..
اأنا ّ
حلفظ �لت��زن بني �لأمن و�حلرية لبد
ين�سب
من �لتاأكيد على �أنّ �حلديث هنا
ّ
على "�حلرية �مل�سئ�لة" ل حرية �لف��سى
و�لنفالت و�لالمبالة� ،حلرية �لتي تق�م على
فكرة �أن يقدّم �لفاعل ك�سف ح�ساب عن �أفعاله
جلهة ما ،فالدولة م�سئ�لة عن ب�سط �لعدل
وحفظ �لأمن مل��طنيها ،و�ل�زير م�سئ�ل عن
�أد�ئه �ل�ز�ري ،و�لأب م�سئ�ل عن تربية �أبنائه،
و�ملهند�ش ،و�لطبيب ،و�ملع ّلم ،و�لطالب،
و�خلادم ،ك ٌّل م�سئ�ل عن �أفعاله ،لتتّ�سع
�لد�ئرة فتك�ن �لب�سرية ك ّلها مث ًال م�سئ�لة
عن �ملحافظة على �لبيئة ،و�ملجتمعات مطالبة
بال�سعي لتحقيق �ل�سالم �لعاملي ..وهكذ�.
كما �أنّ �لدين ل يع ّرف �حلرية مبعنى "�خلل�
من �مل�سئ�لية" بل على �أ�سا�ش حت ّمل ك ّل �إن�سان
فيبني للنا�ش حدود �خلي وحدود
تبعة �أعمالهّ ،
�ل�س ّر ثم يرتكهم لأنف�سهم ،وهذ� بح ّد ذ�ته
تنظي ٌم للحياة �حل ّرة �لكرمية و�مل�سئ�لة،

و�ل�س��هد �لقر�آنية على ذلك كثية جد ً� ،نذكر
منها على �سبيل �ملثال ق�له تعاىل:
} َق ْد َجا َء ُك ْم َب َ�سا ِئ ُر مِ نْ َر ِّب ُك ْم َف َمنْ �أَ ْب َ�س َر
َف ِل َن ْف�سِ ِه َو َمنْ عَمِ َي َف َعلَ ْيهَا{(�لأنعام،)104:
ا�س ب ْ َ
ِاحل ِّق َف َم ِن
اب لِل َّن ِ
}�إِ َّنا �أَ ْن َز ْل َنا َعلَ ْي َك � ْل ِك َت َ
�هْ َتدَى َف ِل َن ْف�سِ ِه َو َمنْ َ�س َّل َف ِاإ َّ َ
نا َي ِ�س ُّل َعلَ ْيهَا{
(�لزمرَ } ،)41:منْ عَمِ َل َ�س ِاحلاً َف ِل َن ْف�سِ ِه َو َمنْ
�أَ َ�سا َء َف َعلَ ْيهَا{(ف�سلت ،)46:فاحلرية �حلقيقية
هي �حلرية �لتي تتح ّمل نتائج ما ي�سدر عنها
من �ختيار�ت وقر�ر�ت دون تردّد �أو م��ربة
مهما كانت نتائج تلك �لأفعال عق�بة �أو ث��ب ًا،
وبهذ� �ملعنى ت�سمى "حرية م�سئ�لة".
�إذن ،فك ّل �ساحب �سلطة يتمتع باحلرية ويعاين
من حت ّمل (�مل�سئ�لية) ل بعد �نتهاء �لفعل
فح�سب بل قبل ذلك �أي حني �تّخاذ �لقر�ر،
و�أثناء متابعته لتنفيذ �أو�مره وت�جيهاته ،وه�
ي��كب �سي �حلدث ،بل وه� يتط ّلع �إىل �مل�ستقبل
ليى نتائج �أفعاله ،فمعاناة �مل�سئ�لية معاناة
م�ستمرة يف زمن مفت�ح ،ومن هنا جاء ثقل
مق�لة�" :أنا ح ّر � ًإذ� �أنا م�سئ�ل" .هنا قد يطر�أ
�إ�سكال مفاده �أنّ �مل�ساءلة �أمام طرف �آخر يعني
فقد�ن �ل�ستقاللية وبالتايل تقييد �حلر ّية،
فيجب �أن ل نن�سى �أنّ �لإن�سان (�حل ّر) م�سئ�ل
بالدرجة �لأوىل �أمام �سميه يف �لقر�ر�ت ذ�ت
�لعالقة �ملبا�سرة به ،وعندما يك�ن �لأمر متع ّلق ًا

مبهام لتدبي �سئ�ن �لآخرين ت�سبح م�سئ�ليته
مزدوجة جتاه نف�سه وجتاه �لآخرين ،وبقدر ما
ينفتح �ملرء على �لآخرين وعلى جمالت �حلياة
تت��سع م�سئ�ليته نح� �لعامل باأ�سره،
�ملختلفة ّ
وهكذ� بالن�سبة لك ّل فرد يف �ملجتمع �لإن�ساين
فيك�ن �جلميع م�سئ� ًل �أمام نف�سه و�سميه،
وم�سئ� ًل �أمام �جلهات ذ�ت �لعالقة مبها ّمه.
و�أخي ً� ،قد يتبادر �إىل �لقارئ �ل�س�ؤ�ل �لبديهي:
من ه� �لطرف (�لأخي) �لذي لبد �أن ي�سعر
�ملرء �أ ّنه م�سئ�ل جتاهه ،ل بحكم م�قعه
�لجتماعي �أو من�سبه �ل�ظيفي ،بل يف قر�رة
نف�سه؟ و�جل��ب ه��" :هلل" بالن�سبة للمنتمني
لالأديان �لت�حيدية ،وه� "�ل�سمي" �لإن�ساين
�حلي بالن�سبة لغيهم ،ول فرق بينهما فما
ّ
�ل�سمي �إ ّل ن�ر �هلل يف �لنف�ش �لب�سرية .هذه
�حلرية �مل�سئ�لة هي �لتي نطالب بها وندع�
�إليها.
اإعادة التوازن بني احلرية والأمن ..
فاحلرية �إذ ً� �سرورة حتم ّية ،كما �أ ّنه ل غنى
ُخي �لأمة بني
للمجتمع عن �لأمن ،ول يج�ز �أن ت رَّ
�حلرية �أو �لأمن ،بل لبد من حتقيق �لت��زن
بني حقّ �لتمتّع مبمار�سة �حل ّريات �لعا ّمة من
قبل جميع �أفر�د �ملجتمع ،وبني ��ستتباب �لأمن
و�ل�ستقر�ر باإر�ساء دعامات ي� ّؤ�س�ش عليها هذ�

�لت��زن كب�سط �لعدل ،و�مل�ساو�ة ،و�حرت�م
�لقان�ن ،و�لعمل على �إعادة �لثقة بني �ل�سركاء
يف �لعملية �ل�سيا�سية ،وهذ� �لت��زن ل يتح ّقق
ي�سح �أن ُيرتك
باجتهاد�ت فرد ّية فح�سب ،ول ّ
للظروف تتك ّفل به ،فينبغي �أن تتكاتف �جله�د
�ل�طنية و�لإر�دة �ل�سيا�سية لتحقيق ذلك،
وذلك بالعمل على م�ست�يني يتح ّمل م�سئ�ليتهما
�لق�ى �ل�طنية و�لت�سريعات �حلك�مية؛ �لأول
يع ّد بر�مج وطنية قائمة على تفعيل قيم
�إن�سانية و�أخالقية ت�ساهم يف تثبيت ق��عد
�ل�سلم �لجتماعي ،و�لثاين ي�س ّرع ل�سيا�سات
حك�م ّية عا ّمة تعمل على بناء �لثقة بني �لدولة
و�مل��طنني.
فعلى م�ست�ى �لرب�مج �ل�طنية ،فاإنّ �أحد �أهم
�لقيم �لأخالقية �لتي ميكن �أن ُتتّخذ كنرب��ش
�إن�ساين �أ�سيل للحفاظ على �ل�سلم �لأهلي هي
"تق ّبل �لآخر" ،عم ًال مببد�أ �أن ل �أحد ميلك
�حلقيقة كاملة ،بل ك ٌّل ميلك جزء ً� منها ويبحث
عن �أجز�ئها �لأخرى لدى �لآخر ،ما يعني
�لعرت�ف بالآخر وتق ّبل ما لديه �لذي يقت�سي
�حرت�مه مهما تباينت عقائدنا ،وو�سع بر�مج
بهدف ت�طيد �لتفاهم و�لتالقي و�لتالقح بني
�ملختلفني ،لنبد�أ مرحلة من �لعالقات �لإن�سانية
�لقائمة على �أ�سا�ش �لحرت�م �ملتبادل ل ي�س�بها
كدر �ل�سيا�سة ول يع ّكر �سف�ها نكد �لتط ّرف

لقد تيقّنت الأمة باأن احلرية مفتاح نه�شتها ،و�شبيل
م�شاركتها يف بناء احل�شارة العاملية الكربي ،فلن ُتقبل
خري بني حقها يف ممار�شة احلرية اأو انتظام
اأن ُت ّ
فرط باأي منهما.
الأمن ،ولن تر�شى باأن ُت ّ
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و�لتع�سب.
ّ
ب��سع بر�مج معدّة بعناية لإعادة �للحمة بني �أبناء
�ل�طن �ل��حد �ستتم ّكن �لق�ى �ل�طنية من تقلي�ش
بع�ش من �س�ء �لتفاهم بني مك ّ�نات �ملجتمع ،وقد
يعطينا هذ� ن�سف �حل ّل – على �أقل تقدير –
و�لن�سف �لثاين منه لبد �أن يعا َلج �سيا�سي ًا ّ
بتدخل
�سلطة �لدولة �لفعلي لبناء �ملجتمع �ملطمئن لقيادته
و�ل��ثق من عد�لة �سيا�ساته ،فمن و�جب �لدولة
يف �سعيها لتحقيق �لت��زن بني حقّ �حلرية وحفظ
�لأمن� ،أن تع ّد بر�مج لتقلي�ش م�ساحة عدم �لثقة �أو
وجت�سدها يف قر�ر�ت
�سعفها بينها وبني �مل��طننيّ ،
�سيا�سية و�أعمال تنم�ية حم�س��سة ترتكز على مبادئ
�مل��طنة.
لناأخذ مث ًال ق�سية �لنتخابات ،فينبغي على �لدولة
�أ ّو ًل �أن ت�سمن ��ستقالل �لق�ساء وحياديته لأ ّنه ميثل
ميز�ن �لعد�لة يف �ملجتمع ،على �أن ميار�ش �ل�سلك
�لق�سائي دور ً� �إيجاب ًّيا ومهن ًّيا من بد�ية �لعملية
�لنتخابية ،فيق�م بفتح مكاتب م�ستق ّلة ومنت�سرة
يف جميع �ملحافظات ت�ستقبل �ل�سكاوى �لتي يتقدّم
بها �مل��طن�ن يف ك ّل ما يتع ّلق باملخالفات �لقان�نية
�لتي يرتكبها ّ
�ملر�سح�ن ،مع تاأكيد �ملحافظة على
�س ّرية �ملعل�مات وحماية �ملتقدّمني بال�سكاوى ،ليتم
ر�سد وت�سنيف خمالفات ّ
�ملر�سحني بح�سب �أهميتها
و�لأ�سر�ر �لناجمة عنها ،فاإذ� تعدّت �حلدود �ملقب�لة
ي�سدر �لق�ساء �أمر ً� باأن ي�سحب من هذ� ّ
�ملر�سح
�لرت�سح ،وبهذ� ي�سمن و�س�ل ّ
ح ّقه يف ّ
�ملر�سح �لنزيه
للربملان ،بالتعاون بني �لناخبني وبني �أجهزة �لدولة
�مل�ستق ّلة ،فتتاأ ّكد م�سد�قية �أجهزة �لدولة لدى
�ل�سعب ،وتزد�د ثقة �مل��طنني بها ،لتجعل من ك ّل
حمام عن قيم �لدميقر�طية و�حلر ّيات �لتي
م��طن ٍ
يطالب بها.
ومن نف�ش �ملنطلق ،لبد �أن يعاد �لنظر يف �لق��نني
ت�سي �لعملية �لنيابية بر ّمتها بهدف �ملحافظة
�لتي ّ
على حق�ق جميع �مل��طنني ،كحقّ �ملر�أة مث ًال� ،لذي
يط ّبق يف جمم�عة من �لدول بنظام "�لك�تا" ،و�إن
مل يتح ّقق ذلك بحجة عدم وج�د �ملتاأهالت لهذ�
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�لدور فالبد من تنفيذ بر�مج لإعد�د ن�ساء برملانيات
كف�ء�ت� ،أو �أن ُيرتك مقعدها �ساغر ً� لي�ست�سعر
�جلميع �لنق�ش �لناجم عن غياب �ملر�أة يف �لربملان.
وكذلك حفظ حق�ق �لأق ّليات �لدينية و�لأيدي�ل�جية
بتمثيل ن�سبي يُ�سمِ ع �س�تهم ويد�فع عن حق�قهم يف
�ملجل�ش �لذي يجب �أن مي ّثل جميع �أطياف �ملجتمع ل
�لأكرثية فقط ،و�أن ُيق ّرر دخ�ل �لكتل �ملتحالفة �إىل
�ملجل�ش �لنيابي ككتلة و�حدة للح ّد من هيمنتهم،
وملنع غلبة ك ّفة �إحدى فئات �ملجتمع على بقية �لفئات
وفر�ش �إر�دتها عليهم ..وهكذ� ،فلن تعدم �لدولة
�ل�سبل لإعد�د قان�ن �نتخابي خا�ش مب��طنيها يعالج
جميع �مل�ساكل �لتي ت�ؤدّي �إىل تهمي�ش بع�ش �لأطر�ف
وت�تّر �لعالقات بني �أبناء �ل�طن �ل��حد.
ويف ظ ّل �سيا�سة حكيمة ،و�سفافة ،ونظام حكم متعادل
كهذ� � ّأي �سيء �سي�س ّر بهيبة �لدولة �إن هي فتحت
باب �حلر ّية على م�سر�عيه ،لأنّ �لتعبي عن �لآر�ء
�ملختلفة يعك�ش حالة �جتماعية �سح ّية ر�قية فيمكنها
�أن تك�ن هي �مل�ستفيد �لأول من �لنقد �حلق �لذي
تتل ّقاه من م��طنيها ،ولن تك�ن بحاجة للم�ساومة
بني ب�سط �حلرية وقب�سة �لأمن! ومع وج�د �لثقة
تتفجر �لطاقات
�ملتبادلة بني �حلاكم و�ملحك�م �س�ف ّ
�لفكر ّية و�لعلم ّية ،بينما يف حالة عدم �لثقة و�ل�سك
�سيظل �مل��طن يت�س ّرف بخ�ف وريبة ،و�ست�س�د
قاعدة "�لك ّل مذنب حتّى تثبت بر�ءته" ،ليبقى �ل�س ّد
و�جلذب بني �حلرية و�لأمن قائم ًا.
فاحل ّرية �ملن�س�دة هنا يحدوها خ�فان :خ�ف
(من) �حلر ّية؛ وه� خ�ف �لأنظمة ،وخ�ف (على)
�حلر ّية؛ وه� خ�ف �ل�سع�ب ،وبني هذين �خل�فني
تقف (�مل�سئ�لية) لرت�سم �حلدود وتبدّد �ملخاوف،
وتذ ّكرنا باأ ّننا �أعطينا �إىل جانب �مل�سئ�لية� :لعقل
و�ملحبة ،بالأ ّول نعقل ح ّريتنا ،وبالثاين ننفتح على
�آفاق �لآخر ،وبهما م ًعا نح ّل جدل �لأمن و�حلر ّية
لنك�ن �أه ًال باأمان ٍة �أ�سفقت �ل�سم��ت و�لأر�ش
و�جلبال من حملها ..وحملناها.

لي�ض �شوؤال احلرية اليوم
ترف ًا فكري ًا ،ومل يعد
مقبو ًل اأن ُينظر اإىل
احلريات على اأنها هبة
ّ
ت�شدق بها
اأو مكرمة ُي ّ
على املجتمع ،واإمنا هي
حق طبيعي وم�شروع ،ول
ميكن اأن ُحتتكر مفاتيحها
بيد جهة ما تفتحها اأو
تو�شد اأبوابها متى ت�شاء.
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الغاية من الت�شريع الديني
والقانون الو�شعي
بقلم :ال�شيخ ابراهيم اجلفريي

ميكن اأن نخت�شر املوجود حالياً من القوانني والت�شريعات يف
املجتمع الب�شري باأكمله اإىل منطني من الت�شريع ،اأحدهما
ت�شريع ديني؛ باعتبار اأن الدين هو جذره ومرجعه ،والآخر
الت�شريع الو�شعي وهو جمموعة القوانني التي و�شعها
خمت�شون بالقانون ،وتتميز القوانني الو�شعية باأنها اجتهاد
اإن�شاين لتنظيم واقع ب�شري معا�ش.
ول �شك اأن الغاية املرجوة من القوانني الو�شعية والت�شريعات
الدينية هي اأن تكون ميزاناً حلقوق النا�ش ،يحافظ على
مقاديرها ،ومينع من انتهاكها ،ويفك نزاعاتها ،و�شواء اأدت
القوانني الو�شعية والت�شريعات الفقهية مهمتهما كما ينبغي
اأو مل تفلح يف ذلك ،فاإن احلاجة اإليها ما�شة ،حيث ل ي�شتغني
جمتمع ب�شري عن وجود قانون يرجع اإليه النا�ش اإلهياً كان
القانون اأو ب�شرياً.
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ال �شك اأن الغاية املرجوة من القوانني الو�شعية والت�شريعات الدينية هي اأن
تكون ميزان ًا حلقوق النا�س ،يحافظ على مقاديرها ،ومينع من انتهاكها ،ويفك
نزاعاتها.
الفهم ال�شحيح للدين وت�شريعاته املجتمعية باخل�شو�س ،يبداأ من فهم طبيعتنا
وواقعنا وحاجاتنا ،واإذا اأردنا فهم الدين  -متجاوزين واقعنا وطبيعتنا -فلن
نفهمه فهم ًا طبيعي ًا ،و�شنتعامل معه كما لو كنا نتعامل مع جمموعة األغاز.

ول جدال يف اأنّ ت�سريعنا الإ�سالمي -بنح ٍو
عام -يحظى بال�سرعية التي جعلتنا نعتمد
عليه ،كقانون للحياة ،اأو كم�سد ٍر ن�ستنبط
منه القوانني التي حتتاجها حياتنا ،لكنّ علماء
امل�سلمني ومفكريهم اختلفوا يف املوقف من
القوانني الو�سعية ،هل هي �سرعية اأم لي�ست
كذلك؟ هل ي�سدق عليها اأو بع�سها اأنها قوانني
�ساحلة ومت�سيها ال�سريعة الإ�سالمية اأم ل؟
ب�سكل اأو�سح هو :هل هناك جمال لأن
وال�سوؤال ٍ
ب�سكل طبيعي مع ال�سالح من القوانني
نتعامل ٍ
الو�سعية ونلتزم بها ونطبقها؟ اأم يجب اأن تكون
ال�سريعة الإ�سالمية ح�سر ًا هي امل�سدر الوحيد
للقوانني؟
لقد اأجاب على هذا ال�سوؤال الكثري من املفكرين
والعلماء ،لكن الإجابات تعدّدت ،وبالتايل مل

تعب عن موقف واحد ،علم ًا باأنّ بع�ض الأجوبة
ّ
تقع على طريف نقي�ض.

اأ ّنه ل تعار�ض بني القانون الو�سعي يف م�سر
وال�سريعة الإ�سالمية (.)2

مناذج من هذه املواقف:
�ُ .1س ِئل ال�سيخ ح�سن ماأمون اأحد علماء الأزهر
يف ال�سبعينات عن بع�ض الق�ساة املتخلفني عن
ح�سور اجلل�سات التي ُي َ
ق�سى فيها مبوجب
القانون املدين ،فاأجاب رحمه اهلل" :لي�ض
ن�سبه ال�سلطان للحكم بني
للقا�سى الذي ّ
النا�ض طبقا لل�سريعة الإ�سالمية المتناع عن
تطبيق القوانني الو�سعية ،بحجة اأ ّنه ل يحكم
اإل بال�سريعة الإ�سالمية ،ول يعرتف بالقوانني
الو�سعية"(.)1

 .3قال يف تف�سري "اأ�سواء البيان"تعليق ًا على
قوله تعاىلَ } :ذل َِك ِباأَ َّن ُه ْم َقا ُلوا ِل َّلذِ َ
ين َكرِهُ وا
مَا َن َّز َل َّ ُ
الَ ْمرِ{
الل َ�ش ُنطِ ي ُع ُك ْم ِيف َب ْع ِ�ش ْ أ
�سنطيعكم يف بع�ض الأمر ،كالذين يتّبعون
القوانني الو�سعية ،مطيعني بذلك ،الذين
كرهوا ما نزل اهلل ،فاإن هوؤلء ل �سك اأ ّنهم
ممن تتوفاهم املالئكة ي�سربون وجوههم،
ّ
()3
واأدبارهم .

 .2اأ ّكد د .علي جمعة مفتي الديار امل�سرية،

و�سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والفتاء،
ُ .4
عن ال�ستغال يف وظائف املحاماة ،فاأجابت:
اإذا كان من يريد درا�سة القوانني الو�سعية
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ا ّأن الذي اأنزله اهلل تعاىل
والذي اأمر به هو العدلّ ،
فكل
قانون يب�شط العدل داخل يف
هذه الدائرة.
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لديه قوة فكرية وعلمية مييز بها احلق من
الباطل ،وكان لديه ح�سانة اإ�سالمية ياأمن
معها من النحراف عن احلق ومن الفتتان
بالباطل ،وق�سد بتلك الدرا�سة املقارنة بني
اأحكام الإ�سالم واأحكام القوانني الو�سعية،
وبيان ميزة اأحكام الإ�سالم عليها ،وبيان
�سمولها لكل ما يحتاجه النا�ض يف �سالح
دينهم ودنياهم ،وكفايتها يف ذلك؛ اإحقاقا
للحق واإبطال للباطل ،والرد على من ا�ستهوته
القوانني الو�سعية ،فزعم �سالحيتها و�سمولها
وكفايتها -اإن كان كذلك -فدرا�سته ،اإياها
جائزة ،واإل فال يجوز له درا�ستها(.)4
فهذه اأربعة مواقف متعلقة بالقوانني الو�سعية،
وهي مناذج ع�سوائية للبقية الباقية ،وهي
كثرية ،ومهما بلغت كرثتها اإل اأنها ل تكاد
تخرج ،عن جممل هذه املواقف.
�شبب هذا االفرتاق والتناق�س:
تتّ�سم بع�ض املوا�سيع والق�سايا باملرونة،
فت�سمح بتعدّد الآراء والجتهادات ،لكن
الأ�سول والقواعد والق�سايا الإ�سرتاتيجية ل
ينا�سبها اإل القطع واليقني ووحدة اجلواب،
ول جمال فيها لالجتهاد وتعدّد الآراء ،لأنّ
طبيعة القواعد والأمور الإ�سرتاتيجية ل ب ّد اأن
تكون حمدّدة ومعلومة ،واإل مل ت�سبح قواعد،
ومل تقم قائمة لعلم من العلوم ،فالعلوم تعتمد
على قواعد واأ�سول وا�سرتاتيجيات ،ول بد اأن
تكون حمدّدة ومتيقنة ومتفق ب�ساأنها .فاملوقف
من القوانني الو�سعية من اأي قبيل؟ هل هو
من قبيل الق�سايا ال�سرتاتيجية ومن طبيعة
القواعد ،اأو من املوا�سيع التي ميكن اأن تتعدد
فيها الجتهادات؟
ل ّ
�سك اأنّ املوقف من القوانني الو�سعية هو
املوحدة الوا�سحة و�سوح
من قبيل املواقف ّ
القواعد يف العلوم ،ذلك لأنّ القوانني الو�سعية

مت ّثل �سريعة اأخرى تعتمد عليها معظم دول
و�سعوب العامل ،لذلك فاإنّ جوابنا على �سوؤال:
ما هو موقف الدين من القوانني الو�سعية؟
يجب اأن يكون قاطع ًا موحد ًا ،واأن يت�سم
بالو�سوح ،كو�سوح اأي قاعدة يف اأي علم من
العلوم ،فما الذي جعل موقفنا مواقف؟ وملاذا
تواجهت اأجوبتنا اإىل درجة التناحر ،بينما
وموحدة؟
يجب اأن تكون وا�سحة ّ
يبدو يل اأنّ ال�سبب يف هذا اخلالف هو وجود
�سبابية حول الغاية ال�سحيحة من الت�سريع
الديني ،فما دامت الغاية من الت�سريع غام�سة
اأو مفهومة ب�سكل مقلوب ،اأو مت�س ّورة ب�سورة
ل متت اإىل حقيقتها ب�سلة ،فكل ما يرتتب على
يعب عن الغاية احلقيقية
ذلك ل ميكن اأن ّ
للت�سريع الديني ،ولو كانت غاية الت�سريع
وا�سح ًة للجميع مل ت�سمح مبثل هذا التفاوت
حول �سرعية القوانني الو�سعية ،فو�سوح غاية
الت�سريع هو حجر الزاوية يف املو�سوع.
وظيفة الت�شريع:
اإنّ الغاية من الت�سريع الديني هي ذات الغاية
من الت�سريع الو�سعي ،ولو اأ ّننا تناولنا الدين
بطريق ٍة طبيعي ٍة كما نتناول �سوؤوننا الدنيوية،
لكان ذلك اأي�سر لنا واأقرب لفهم الدين،
والتعاطي معه ب�سكل طبيعي ،ولطاملا اأكدنا
با�ستمرار اأنّ ديننا دين الفطرة ،فهو دين
يتعامل مع واقع احلياة ،وي�ستجيب حلاجاتنا
الطبيعية ،ول يك ّلفنا اإل وفق قابلياتنا ،لأ ّنه
يتعامل مع الواقع ،فالدين ي�سلك بنا الطريق
املنا�سب لطبيعتنا ،ويع ّرفنا على ما ل ينا�سبنا
ويدعونا لجتنابه ،فالفهم ال�سحيح للدين
وت�سريعاته املجتمعية باخل�سو�ض يبداأ من
فهم طبيعتنا وواقعنا وحاجاتنا ،واذا اأردنا
فهم الدين -متجاوزين واقعنا وطبيعتنا -فلن
نفهمه فهما طبيعي ًا ،و�سنتعامل معه كما لو

كنا نتعامل مع جمموعة األغاز ،اأو كما نتعامل
مع ظواهر ل تُعرف اأ�سبابها ،وحينئذٍ �سيكون
أ�سا�ض منطقي ،بل
تعاطينا للدين ل يقوم على ا ٍ
على اأ�سا�ض التخ ّبط والتخمني والتخ ّر�ض ،الأمر
الذي �سيفتح الباب على م�سراعيه خلالفات ل
تلتقي اأطرافها على �سيء.
واختالف املوقف حول �سرع ّية القوانني
الو�سعية نابع من �سوء فهمنا لغاية الت�سريع،
فغاية الت�سريع الديني هو ذات الغاية من
ت�سريع القانون الو�سعي ،والت�سريعان يبغيان
حد جلور الإن�سان على الإن�سان ،والفو�سى
و�سع ٍ ّ
والطغيان ،ويقومان بتنظيم �سئون احلياة وفق
قواعد العدل ،فلي�ض الت�سريع يف نف�سه عبادة،
ول هو جمرد امتحان ،ومل ت�س ّرع الأحكام
لذاتها ،ول لتكون فوق احلياة ،ولي�ض هو مقد�س ًا
لأ ّنه ت�سريع ديني ،وا ّإمنا تكمن قدا�سته يف ب�سط
العدل بني النا�ض.
ثمرة الفرق بني النظرتني:
اإذن هناك نظرتان للت�سريع الديني :نظرة
طبيعية ،واأخرى غري منطقية ،النظرة الطبيعية
هي التي ترى اأنّ وظيفة الت�سريع تتم ّثل يف اإقامة
العدل ،ويكفينا يف ذلك دللة اآية حاكمة حدّدت
الغاية الدنيوية املجتمعية من بعثة الأنبياء
عليهم ال�سالم ،حيث يقول �سبحانهَ } :ل َق ْد
اب
اأَ ْر َ�ش ْل َنا ُر ُ�شلَ َنا بِا ْل َب ِّي َناتِ َواأَن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ا�ش بِا ْلق ِْ�ش ِط{(:25احلديد).
َوا ْملِي َزا َن ِل َي ُقو َم ال َّن ُ
اإذن هذه هي غاية الت�سريع ،وهو مقدّ�ض
مادام يف اجتاه العدل ،ومبج ّرد انحرافه
عن جادّة العدل ي�سقط عنه العتبار ،وقد
قال الر�سول(�ض)( :ل �سرر ول �سرار يف
الإ�سالم) ،وانحراف اأي ت�سريع عن العدل هو
ابتعاد عن وظيفته الطبيعية.
اأما النظرة غري املنطقية للت�سريع الديني،
والتي مت ّثلت يف اأكرث من �سورة ،ا�سرتكت كلها

بالكتفاء مبظاهر الت�سريع واإهمال جوهره ،اأو
عدم العتناء به اعتنا ًء يوازي قيمته ،فقد تكون
لدينا مظاهر ت�سريعية ويكتفي بها البع�ض ول
يبذل اأدنى جهدٍ للمطالبة بتطبيق م�سمونها
العادل ،ولي�ض اأدل على هذا من الواقع الذي
يعي�سه معظم امل�سلمني اليوم ،فاإنّ اأكرث ما يهتم
به معظم امل�سلمني اليوم هي مظاهر الإ�سالم،
ول ياأبهون كثري ًا حلالت الظلم الب�سعة التي
متالأ الدنيا من حولهم.
فالنظرتان متباعدتان تباعد ًا كبري ًا ،وقد
انعك�ض هذا التباعد يف موقفني متباعدين من
القوانني الو�سعية ،ول يتوقف هذا التباعد عند
هذا احلد ،اإمنا الأهم هو ما ترتب على ذلك
من مواقف عملية ونظرية على م�ستوى القرتاب
من العدل والبتعاد عنه يف الكثري من الأمور
تبعا لهذه اخللفية ،فالنظرة اخلاطئة للت�سريع
الديني قد تدعونا للتم�سك ببع�ض الت�سريعات
والفتاوى واحلر�ض عليها باعتبارها ت�سريع ًا
ديني ًا ،لكنها قد تكون على �سعيد املمار�سة
خارجة عن جادة العدل ،و ُم ْ�س َت َغ َلة ا�ستغال ًل
ظامل ًا ،وما اأكرث ما ُو ِّظف الدين وت�سريعاته يف
غري غايتهما ،هذا اأو ًل.
ثاني ًا :النظرة اخلاطئة للت�سريع ،ج َّرت الأمة
لال�ستهانة بقوانني و�سعية ،مع اأنها يف �سالح
احلياة والعدلّ ،
وتنظم حياة النا�ض ،وحتافظ
على امل�سالح العامة ،وتقيم العدل.
وثالث ًا :فاإن النظرة اخلاطئة للت�سريع ،جتعل
العالقة بالت�سريع الديني عالقة �سكل اأكرث
منها م�سمون ًا ،والأهم من ذلك كله هو التنازل
عن اإقامة العدل يف اأمتنا والعامل الإن�ساين كله،
فن�سر العدل عاملي ًا وظيفة مهمة من وظائف هذه
الأمة ،انطالقا من الآية ال�سابقة } َل َق ْد اأَ ْر َ�ش ْل َنا
اب َوا ْملِي َزا َن
ُر ُ�شلَ َنا بِا ْل َب ِّي َناتِ َواأَن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ا�ش بِا ْلق ِْ�ش ِط{(:25احلديد) ،ويفرت�ض
ِل َي ُقو َم ال َّن ُ
اأن تكون هذه الآية مدخ ًال لبنامج عمل جلميع

من اآمن بالأنبياء(ع) جتاه الأمم الأخرى،
ي اأُ َّم ٍة
واأي�س ًا من منطلق قوله تعاىلُ }:كن ُت ْم َخ ْ َ
وف َو َت ْن َه ْو َن ع َِن
ا�ش َت ْاأ ُم ُرو َن ب ِْامل َ ْع ُر ِ
اأُ ْخر َِجتْ لِل َّن ِ
ْاملُن َكرِ{(:110اآل عمران) ،وهل هناك منكر اأ�سد
من الظلم؟ وهل هناك معروف يوؤمر به اأف�سل
من العدل؟ خا�سة حينما يتعلق الأمر بالنا�ض،
يعني عامة الب�سرية ،فدعوة النا�ض للمعروف
تبع ًا لهذه الآية لي�ض دعوتهم اإىل عباد ٍة من
عبادات الإ�سالم ،اإمنا دعوتهم لكل ما ي�سلح
اأمورهم ،وياأتي العدل يف اأول هذه القائمة،
قال تعاىل حكاية عن الر�سول(�ض)َ } :و ُاأمِ ْر ُت
ِ ألَ ْعدِ َل َب ْي َن ُك ُم{(:15ال�سورى) وهذه الآية منطلق
اآخر ُيكر�ض مهمة ن�سر العدل ومواجهة الظلم،
فن�سر العدل من الوظائف البديهية لالإن�سان،
بح�سب ثقافة الدين واأ�سوله.
متطلبات ن�شر العدل:
اإذا كان العدل حاجة بديهية للحياة الإن�سانية،
فاإنه كذلك يف قائمة الواجبات الدينية على
الإن�سان ،واإذا كانت امل�ساهمة يف اإقامة العدل
يف حياة النا�ض مطلوبة من الإن�سان ،فاإنها
مطلوبة من الإن�سان املنتمي للدين من باب
اأوىل.
واإذا كانت الغاية املجتمعية لبعث الأنبياء(ع)
هي اإقامة العدل يف حياة النا�ض ،فاإن اأُوىل
خطواتنا يف هذا الإجتاه تتمثل يف تغيري وجهة
النظر اخلاطئة للقوانني الو�سعية وا�ستبدالها
بنظر ٍة تو ّؤ�س�ض قاعدة من �ساأنها ال�ستفادة من
كل قانون يعزز اإقامة العدل ،ومن كل ما ي�ساهم
يف احرتام حقوق الإن�سان.
بالتوجه اإىل ما هو موجود
ويتم ّثل ذلك عملي ًا
ّ
فع ًال من قوانني يف �سالح الإن�سان والعدل،
نظر ا�سالمية
والتاأكيد على �سرعيتها من وجهة ٍ
"كالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان" ملا ينطوي
عليه من تدارك حلقوق الإن�سان املهدورة ،حتى
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لو كان لدى البع�ض �سي ٌء من التح ّفظ على
بع�ض فقراته.
ك ّل هذا �سيكون مُهِ ًّما ب�سبب تغيري وعينا ونظرتنا
للت�سريع الديني ،وفهم الغاية منه فهما �سليم ًا
واأنها َن ْ�س ُر العدل يف احلياة ،ف�سي�سهل علينا
من دون تلكوؤ تاأييد ك ّل قانون يف العامل ،اأ ًّيا كان
م�سدره ،اإذا كان يك ّر�ض عد ًل ويحمي حق ًا.
م�شتندات هذا الدعوة:
لبد لنا من اخلروج من قب�سة هذا اجلمود
الذي قلب املوازين يف نظرنا ،ف�سرفنا تاأييدنا
عن الكثري من القوانني التي ت�س ّمنت الكثري من
احلقوق الإن�سانية ،وكان عذرنا يف ذلك اأنّ هذه
مما اأنزله اهلل تعاىل ،وكثري ًا
القوانني لي�ست ّ
ما ي�ستدل بالآيات التي ت�ستمل على قوله تعاىل
مل َي ْح ُكم ِبَا اأن َز َل هّ ُ
} َومَن َّ ْ
الل{(:44املائدة)
على رف�ض التعاطي مع القوانني الو�سعية،
فهل ت ُْ�س ِعف هذه الآيات هذا التوجه؟ من دون
اأن من�سي مع تفا�سيل هذه الآيات لنعرف
اجلواب على هذا ال�سوؤال ،فاإننا
منها مبا�سرة
َ
نقاط رئي�سية تلتقي باملو�سوع
�سنكتفي بطرح ٍ
ذاته ،وباإمكان هذه النقاط التاأكيد بيق ٍني على
�سحة الراأي الآخر املنفتح على كل ما يك ّر�ض
العدل يف احلياة ،وبالرغم من ا�ستخدام اآية
مل َي ْح ُكم ِبَا اأن َز َل هّ ُ
} َومَن َّ ْ
الل{ كثري ًا يف �سلب
ال�سرعية عن القوانني الو�سعية ،اإل اأننا �سنتبني
ويف �سوء ما �سنعر�سه من نقاط خطاأ العتماد
على هذه الآيات يف هذا املعنى ،وهم عادة ما
ي�ستدلون بهذه الآيات على الرف�ض املطلق لكل
قانون لي�ض م�سدره ال�سريعة الإ�سالمية ،علم ًا
باأن اللتزام بهذه الآيات وفق هذا املعنى ُيلزم
امل�سلمني برف�ض معظم ما يف اأيديهم من ت�سريع،
ت�سريع -واإن اعتمد على
لأنّ اأكرث ما لدينا من
ٍ
خلفية ال�سريعة -اإل اأ ّنه لي�ض "مما اأنزله اهلل
تعاىل" باملعنى الذي يق�سدون ،و�سنتبني اأي�س ًا
اأنّ اللتزام بهذه املقولة على اإطالقها ،يوؤدّي
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اإىل اإ�سقاط بع�ض يقينياتنا ،وهذا ل ميكن
اللتزام به فما هي هذه النقاط؟
1ــ قوله (�ض) يف �ساأن حلف الف�سول ،لو دعيت
ملثله لأجبت ،وهو حتالف ّمت بني قبائل من
قري�ض ،حيث تعاهدوا على ن�سرة املظلوم� ،سوا ًء
كان من مكة اأم من غريها ،ويف الإ�سالم مت ّنى
ر�سول اهلل (�ض) لو يجد حلف ًا فيه م�سلحة
ومنفعة للنا�ض على غرار حلف الف�سول ليوافق
عليه ،اإنْ انطلقنا من دللته اللفظية اأو دللة
روحه وجوهره ،وجدناه ميثل قاعدة وا�سعة
تت�سع للكثري من العهود والتفاقيات والقوانني،
امل�ساهمة يف اإر�ساء قواعد العدل ،ورعاية
م�سالح العباد ،ومن منطلق القاعدة املتولدة
من "لو دعيت ملثله لأجبت" ميكن امل�سلمني
يج�سدوا ما مت ّناه الر�سول (�ض) ويبموا
اأن ّ
الكثري الكثري من قبيل حلف الف�سول ،وعملي ًا
هناك العديد من التفاقيات بني دول اإ�سالمية
واأطراف غري اإ�سالمية ل ي�سدق على �سيء
منها اأنه منزل من عند اهلل تعاىل على معنى
الراف�سني.
2ــ قوله (�ض) (من �سنَّ يف الإ�سالم �سن ًة
ح�سن ًة فله اأجرها ،واأجر من عمل بها بعده)،
اإذن هناك جمال يف الإ�سالم ،بل دعوة لأن
يجتهد الإن�سان يف اأن ي�سن �سنن ًا ح�سن ًة ،وهكذا
هي الدعوة مفتوحة ،املهم اأن تكون ال�سنة
ح�سنة ،ولو التزمنا بحرفية ما يفهمونه من اآية
مل َي ْح ُكم ِبَا اأن َز َل هّ ُ
} َومَن َّ ْ
الل{ لوجب اأن ننكر
ك ّل �س ّنة حتى لو كانت ح�سنة ،لأ ّنها لي�ست "مما
اأنزله اهلل تعاىل" باملعنى احلريف الذي يتكلمون
م�سجلة عند اهلل تعاىل
عنه ،وبالطبع �ستكون ّ
با�سم �ساحبها ،ومعنى "فله اأجرها ،واأجر من
م�سجلة عند
عمل بها بعده" اأنّ تلك احل�سنة ّ
اهلل تعاىل با�سم من �س ّنها ،وهذا ا ّ
أدل �سيءٍ على
اأنّ اهلل تعاىل مل ينزلها مبعناهم الذي ق�سدوه.

3ــ ما اأبقاه الإ�سالم من الأمور ال�ساحلة
من عهد اجلاهلية ،ذلك اأن الإ�سالم مل يكن
ليعتمد على مقولة ( َو َمن َّ ْمل َي ْح ُكم) باملعنى
اخلاطئ ،لذلك مل يلغ الإ�سالم ك ّل �سيءٍ  ،وا ّإمنا
األغى الأمور الفا�سدة ،من العادات والتقاليد
والأعراف ،وكيف يلغي الإ�سالم ما هو �سالح
وح�سن وجميل ونافع؟ وهل جاء اإل من اأجل
ذلك؟! وكم من اجلميل َ
واحل َ�سن والعدل مما
اقرتحه النا�ض فاأم�ساه الإ�سالم؟
4ــ ومن ذلك اأي�س ًا "العرف" وهو كما عرفوه
"ما اعتاده النا�ض ،و�ساروا عليه" ،كتعارفهم
على تاأجيل بع�ض املهر ،اأو ما اتفقوا على
ت�سميته "العربون" وكثري ًا ما يجعل الفقهاء
العرف مرجع ًا يف حتديد الكثري من التفا�سيل
والأمور اجلزئية ،وجممل ما ي�سرتطه الفقهاء
يف �سحة الرجوع اإىل العرف األ يخالف حكم ًا
�سرعي ًا.
 5ــ قوله تعاىل يف �ساأن النبي يو�سف(ع) واأخيه
و�ش َف مَا َكا َن ِل َياأْ ُخ َذ
بنيامني } َك َذل َِك ِك ْد َنا ِل ُي ُ
ِين ا ْملَل ِِك اإِ َّل اأَن َي َ�شاء َّ ُ
الل{(:76يو�سف)
اأَ َخا ُه ِيف د ِ
وكانت خطة النبي يو�سف(ع) اأن ُي ْبقي اأخاه
بنيامني عنده ،لكنّ قانون امللك ل ي�سعفه يف
ذلك ،ولو كان قانون امللك اأن�سب خلطته التي
و�سعها ل�ستبقاء اأخيه مل يرتدد يف تنفيذها،
وهنا تكمن مالحظة مهمة نالحظها من زاوية
وجود قانونني لق�سي ٍة واحدة ،فعقوبة ال�سارق
عند اآل يعقوب ا�سرتقاقه ،وعند امللك عقوبة
اأخرى مل تف�سح عنها الآية الكرمية ،فاأ�سبح
القانونان خيارين اأمام النبي يو�سف ،وهو
(ع) واحد ممن اختارهم اهلل تعاىل ملراقبة
�سرعه ،ومل جند يف الآية واأجوائها ما يوحي
اأنّ النبي يو�سف (ع) ل ي�ستحل العمل بقانون
امللك ،بل العك�ض هو ال�سحيح ،حيث تقول:
ِين ا ْملَلِكِ { ،وذلك
}مَا َكا َن ِل َياأْ ُخ َذ اأَ َخا ُه ِيف د ِ

يعني لو كان يف قانون امللك اأن ي�سرتق اأخاه
لأخذه ،وذلك يعني اأن قوله تعاىل } َومَن َّ ْ
مل
َي ْح ُكم ِبَا اأن َز َل هّ ُ
الل{ يحتاج اإىل فهم اآخر ،فهم
يعتب "ما اأنزل اهلل تعاىل" دائر ًة تت�سع لك ّل ما
ي�سهم يف ن�سر العدل والأمان يف الأر�ض.
6ــ نظام احلكم بني املتنازعني ،وهذا النظام
غري نظام الق�ساء ،ويتميز مبرونة ل وجود
لها يف نظام الق�ساء ،لأ ّنه ملزم بقانون
ال�سهود واآلياته الأخرى ،واإىل نظام احلكم بني
املتنازعني الإ�سارة بقوله تعاىلَ } :واإِنْ خِ ْف ُت ْم
�شِ َقا َق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثواْ َح َك ًما ِّمنْ اأَهْ ِل ِه َو َح َك ًما
ِّمنْ اأَهْ ِلهَا{(:35الن�ساء) ،وهذا النظام مفتوح
اأمام احلكمني ،لأن يحكما مبا يريانه منا�سب ًا،
لإ�سالح ذات بني الزوجني ،واإذا اتفقا على
حكم معني فاإ ّنه بال�سرورة هو حكمهما ،ولي�ض
ٍ
ً
مما اأنزله اهلل تعاىل وفقا مليزان رافعي راية
ّ
(ومن مل يحكم).
ا�شتخال�س وتوظيف:
ل ميكن رف�ض ك ّل قانون و�سعي ،ولبد اأن نقبل
من القوانني الو�سعية ما يقبله ميزان العدل
والعلم ،وامل�سالح الإن�سانية ،وبهذا امليزان
نف�سه �سرنف�ض منها ما َي ْر ُف�ض ،اأما الرف�ض
املطلق لك ّل ما �سرعه الإن�سان� ،سوا ٌء بحجة
اأ ّنه مما مل ينزله اهلل تعاىل اأو بغريها من

احلجج ،فقد راأينا اأنّ هذا الرف�ض خمالف
لتطبيقات الت�سريع الديني فيما ا�ستعر�سنا
بع�سه يف النقاط ال�سابقة ،ويجب اأن يكون هذا
اجلمود من املا�سي الذي ل عودة له ،وبد ًل من
ذلك يجب على امل�سلمني اأخذ زمام املبادرة،
للقيام بحملة ت�سريعية عاملية ،ت�ستفيد فيها
من القوانني ال�ساحلة املوجودة عند الأمم،
فرتمم ما يحتاج اإىل
اأو يف املوؤ�س�سات الدوليةّ ،
ترميم ،وتك ّمل ما يحتاج اإىل تكميل ،وتبتدع ما
ما�س ًة اإليه،
لي�ض موجود ًا ،اإذا كانت احلاجة ّ
و�سيت�سح لنا عاج ًال اأو اآج ًال اأنّ كل قانون �سالح
هو مما اأنزله اهلل تعاىل ،ذلك اأنّ الذي اأنزله
اهلل تعاىل والذي اأمر به هو العدل ،فك ّل قانون
يب�سط العدل داخل يف هذه الدائرة ،واجلانب
الآخر الذي �سيت�سح لنا اأنّ هذه الت�سريعات
الو�سعية املنطقية الوا�سحة النفع وال�سالح،
ذات جذور دينية ،لكن اجلهل الذي طغى على
حملة الدين ،وتهيبهم من حتمل م�سئولياتهم
العاملية ،وانكفاوؤهم اإىل عاملهم الداخلي ،بعد
تردي م�ستوى احلريات يف عاملهم ،ك ّل ذلك
ت�س ّبب يف �سياع هذه اجلواهر الت�سريعية،
فاأدركها من اأدركها من علماء الأمم الأخرى
وحكمائهم ،ف�ساغوها يف �سورة قوانني
و�سعية ،فهي من الب�ساعة التي ُردّت اإلينا،
فهل نظلم اأنف�سنا ،وجنهل قدرنا مر ًة اأخرى،
ونردّها على اأعقابها بهذه احلجج الواهية؟!

لقد اآن الأوان لتنتف�ض هذه الأمة ،وتزيح
عن تفكريها غ�ساوة هذا اجلمود ،وتتحمل
وجت�سد الأمر باملعروف وفق
م�سئولياتها،
ّ
معطيات هذا الزمان ،وتُخرج للنا�ض ت�سريع ًا
اإن�ساني ًا عاملي ًا} ،كنتم خي اأمة اأخرجت
للنا�ش تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر{
واهلل يهدينا اإىل �سواء ال�سبيل.

 .1فتاوى الأزهر ج � 7ض.185
http://www.khayma.com/ .2
alresala/ftawa/mobah.htm

 .3تف�سري اأ�سواء البيان ج� 7ض.443
 .4فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ج� 3ض.28

الت�شريعات الو�شعية املنطقية الوا�شحة
النفع وال�شالح ،ذات جذور دينية.
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حقّ ال ّلجوء ال�سيا�سي..
�سرعة مدنية وف�سيلة دينية
بقلم :ر�سا رجب

تكد�ست �ملفاهيم �لتي �حتدم �جلدل حول �إ�سالميتها،
كقو�نني �أركان �لدولة �ملدن ّية ومفاهيمها �ملت�سعبة من
دميقر�طية وغريها ،و�لكثري من تفا�سيل �سرعة حقوق
�لإن�سان وجزئياتها ،و�أخذت �له ّوة تت�سع بني هذه �ملفاهيم
وبني �لقو�نني �ل�سائدة يف جمتمعاتنا �لعرب ّية و�لإ�سالم ّية ويف
�لغالب من خالل �سلطات �ل�ستبد�د (�لديني �أو �ل�سيا�سي)،
و�لتي تكف ّلت بطم�س هذه �ملفاهيم وخلع ثوبها �لإ�سالمي
�لإن�ساين ،و�إلبا�سها ً
عو�سا عن ذلك رد�ء �لكفر �أو و�سمها -يف
�أح�سن �حلالت -باأ ّنها مفاهيم و�سعية ل ت�ستقيم للم�سلمني
لأ ّنها مل تاأخذ مد�دها من �سر�ئع �ل�سماء ،ك ّل ذلك ولالأ�سف
رغب ًة يف �لتهرب من ��ستحقاقاتها ،حتى و�إن كان يف ذلك
�لته ّرب ت�سويه ل�سورة �لدين �لعاملي �خلامت �لذي حمل طوق
�لنجاة و َم ْو َ�س َع �أمتنا ح�سار ّياً كاأمة م ّعلمة للب�سرية.
�أخذت �لأزمات تتد�عى تبا ًعا ونرى �ليوم �لتحدي �لذي يربز
لأي م�س ّرع �أو د�عية �إ�سالمي كلما تهياأ لإبر�ز عظمة دينه
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�سجل احل�سارات والتاريخ
�سرعت الأديان لهذا احلقّ ؟ وهل له جذور يف ّ
هل ّ
العربي والإ�سالمي اأم هو مفهوم ع�سري حديث دخل قامو�سنا ال�سيا�سي
يف العقود الأخرية؟ وهل ل ّبى القانون الدويل يف ت�سريعاته ّ
كل احلاجات
الأ�سا�س ّية لطالبي اللجوء ال�سيا�سي؟
كانت املجال�ض الت�سريعية يف العامل الإ�سالمي �ستنه�ض بالأمة لو ان�سغلت
باإزالة الغبار عن تراثنا اخلالد الذي تعر�ض للت�سويه ،ولأ�س�ست لعامل الق�سط
والعدل لو عملت على التاأ�سيل لقانون اإن�ساين ياأخذ وقوده من هذا الرتاث.

وتقدميه على اأ َّنه دين اإن�ساين يدعو اإىل احلرية
والق�سط وحتقيق العدالة االجتماعية ،نراه
يواجه فيه مبثل هذه
يف�سل عند اأ ّول امتحان َ
الت�سريعات املتقدّمة .كانت املجال�س الت�سريعية
يف العامل االإ�سالمي �ستنه�س باالأمة لو ان�سغلت
باإزالة الغبار عن تراثنا اخلالد الذي تعر�س
للت�سويه ،والأ�س�ست لعامل الق�سط والعدل لو
عملت على التاأ�سيل لقانون اإن�ساين ياأخذ وقوده
من هذا الرتاث.
لع ّل اخل�سارة االأكرب هي يف املفاهيم املتعلقة
باحلقوق ،الرتباطها باأكرث امل�سائل ح�سا�سية
لدى االإن�سان كح ّقه يف االأمن والعي�س الكرمي،
ومو�سوعنا يف هذه املقالة هو اأحد هذه املفاهيم
التي �سيعتها االأمة ونحن نعر�سه هنا كنموذج
ل�سيل من املفاهيم االإن�سانية التي اأ�س�س لها هذا

الرتاث؛ ّ
أهم
"حق �للجوء �ل�سيا�سي" هو اأحد ا ّ
احلقوق التي تتباهى الدول املتقدّمة باحرتامه
واإجالله يف الزمن املعا�سر ،حيث اأم�ست هذه
الدول ِقبل ًة للفارين من جور الظاملني وللباحثني
عن مرفاأ اآمن لكرامتهم امل�ستباحة يف بلدانهم،
بينما الدول العرب ّية واالإ�سالم ّية ال ت�س ّرع ملثل
بحجة خ�سو�س ّية ثقافتنا اأو عدم
هذه القوانني ّ
ان�سجام هذه القوانني مع ديننا ،ولو �س ّرعت لها
ف�ستبقى امل�سالح ال�سيا�س ّية موجهة لدفتها ،بل
واأ�س ّد ق�سوة من هذا التج ّني على الدين هو ما
نلحظه من معاناة الالجئني اإىل بع�س الدول
العرب ّية واالإ�سالم ّية ،الذين تبداأ معهم معاناة
ال تقل بوؤ�س ًا عن تلك التي عا�سوها يف بلدانهم
حتت وطاأة اال�ستبداد ،و�سج ّل الدول العرب ّية
واالإ�سالم ّية حافل بق�س�س املعاناة التي يعي�سها
يتم مطاردتهم اأو طلب
الالجئون ،هذا اإن مل ّ

ت�سليمهم ل�سلطات اجلور بعد تلفيق دعاوى
جنائ ّية مفربكة واأخطار مزعومة �سدّهم .فهل
�س ّرعت االأديان لهذا احلقّ ؟ وهل له جذور يف
�سجل احل�سارات والتاريخ العربي واالإ�سالمي
ّ
اأم هو مفهوم ع�سري حديث دخل قامو�سنا
ال�سيا�سي يف العقود االأخرية؟ وهل ل ّبى القانون
الدويل يف ت�سريعاته ك ّل احلاجات االأ�سا�س ّية
لطالبي اللجوء ال�سيا�سي؟
احلاجة لالأمن و�سرائع ال�سماء
مل ترتك ال�سماء لالإن�سان حاجة من دون اأن
ت�سدّها اأو ت�س ّرع لها ،وال�سعور باالأمن هو اأحد
هذه احلاجات ،فهي حاجة طبيع ّية ومطلب
فطري ال ت�ستقيم احلياة من دونه ،والأهم ّية
هذه احلاجة (االأمن) بالن�سبة لالإن�سان مل
تغفلها ال�سماء و�سرائعها وقد تعاملت معها
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�سنّف ما�سلو  Maslowهرم ًا خما�سي ًا للحاجات ،وتاأتي
حاجة الأمن ح�سب ت�سنيفه يف امل�ستوى الثاين من قاعدة
الهرم بعد امل�ستوى الأول وهو احلاجات الأ�سا�سية،
كاحلاجة اإىل ال�سراب والطعام والراحة والنوم.
كمقدّ�س حموري يف حياة االإن�سان ،حالها كحال
احلاجات االأخرى .فت�سدّرت اأدعية االأنبياء
} َو�إِ ْذ َقا َل �إِ ْب َر�هِ ي ُم َر ِّب ْ�ج َع ْل َه َذ� َبلَد�ً �آمِ ناً
وجعلت
َو� ْر ُز ْق �أَهْ لَ ُه مِ َن �ل َّث َم َر�تِ {(البقرةُ ،)126:
بيوت اهلل مالذ ًا للخائفني حيث قال تعاىل:
ا�س َل َّلذِ ي ِب َب َّك َة ُم َبا َركاً
}�إِ َّن �أَ َّو َل َب ْيتٍ ُو ِ�س َع لِل َّن ِ
َوهُ دًى ِّل ْل َعا َملِ َ
ني ،فِي ِه �آ َي ٌات َب ِّيـ َن ٌات َّم َقا ُم �إِ ْب َر�هِ ي َم
َومَن د ََخلَ ُه َكا َن �آمِ ناً{ (اآل عمران )96:وع َّد اهلل
ع ّز وج ّل فقدان االأمن من اأ�سد االبتالءات،
�خل ْو ِف َو ْ ُ
فقالَ } :و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ب َِ�س ْي ٍء مِ َن ْ َ
�جلو ِع
ْ�س مِ َن �لأَ ْموَ�لِ َو�لأَ ْن ُف ِ�س َو�ل َّث َم َر�تِ
َو َنق ٍ
�ل�سا ِبر َ
ِين{(البقرة ،)155:وجعله جزا ًء
َو َب ِّ�س ِر َّ
ح�سن ًا للموؤمنني يف الدنياَ } :ل َتد ُْخ ُلنَّ � ْمل َ ْ�سجِ َد
�حل َر� َم �إِنْ َ�سا َء َّ ُ
َْ
م ِّل ِق َ
�لل �آمِ ِن َ
ُو�س ُك ْم
ني ُ َ
ني ُرء َ
ِين ل َت َخا ُفو َن َف َع ِل َم مَا َ ْ
َو ُم َق ِّ�سر َ
مل َت ْعلَ ُمو�
َف َج َع َل مِ نْ دُونِ َذل َِك َف ْتحاً َقرِيباً{(الفتح،)27:
وثواب ًا يف االآخرة} :مَن َجاء ب ْ َ
ري
ِاحل َ�س َن ِة َفلَ ُه َخ ْ ٌ
ِّم ْنهَا َوهُ م مِّن َف َز ٍع َي ْو َمئِذٍ �آمِ ُنو َن{(النمل،)89:
وقد �سارت االأمم على هذا النهج ،فكانت
دُور العبادة على الدوام مالجئ للخائفني
وامل�سطهدين.
جاءت احلاجة لالأمن يف م�ستوى حاجة االإن�سان
لالأكل وال�سرب ورافقته منذ والدته ،وهو حاجة
اإن�سانية ُعدّت اأ�سا�سية ال�ستقرار الفرد و�سون
كيان املجتمع ،وعدّه ر�سول اهلل (�س) مع االأكل
وال�سحة دلي ًال على اال�ستقرار ،اإذ قال (�س):
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" َمنْ �أَ ْ�س َب َح مِ ْن ُك ْم� ،آمِ ًنا ِيف �سِ ْر ِبهُِ ،م َعا َف ًى ِيف
وت َي ْومِ ِه َف َك َاأ َّ َ
َج َ�سدِ هِ ،عِ ْن َد ُه ُق ُ
نا حِ يزَتْ َل ُه
�لدُّ ْن َيا"( .)1وقد �س ّنف ما�سلو  Maslowهرم ًا
خما�سي ًا للحاجات ،وتاأتي حاجة االأمن ح�سب
ت�سنيفه يف امل�ستوى الثاين من قاعدة الهرم
بعد امل�ستوى االأ ّول وهو احلاجات االأ�سا�س ّية،
كاحلاجة اإىل ال�سراب والطعام والراحة
والنوم(.)2
حقّ ال ّلجوء  -البدايات
عرب االإن�سان عن حاجته مللجاأ ياأوي اإليه
ّ
وي�ستظ ّل بظله مع بداياته االأوىل و�ساحبه على
م ّر التاريخ يف تط ّور دائم ومتفاعل مع ظروف
ك ّل ع�سر و�سماته ،وانتقل اللجوء يف تط ّوره
من االعت�سام الع�سوائي باجلبال واملغاور اإىل
هيئة املالجئ ّ
املنظمة التي اأجمع املوؤرخون
على اأنّ ن�ساأتها يف االأ�سل كانت ن�ساأة دين ّية
ح�سها الديني كانت
واأنّ ال�سعوب التي تع ّمق ّ
�س ّباقة يف التاأ�سي�س ملثل هذه التنظيمات ،حيث
كانت حرمة االأماكن املقدّ�سة مبثابة ح�سانة
ومنعة من االأخطار التي تهدد الفارين اإليها،
اإىل اأن تطور هذا املفهوم واأخذ يتمو�سع يف
ثقافة املجتمعات كحاجة وطنية ومبعزل عن
م�ستوى تدّين هذه املجتمعات "تط ّور امللجاأ
لي�سبح امتياز ًا مقرر ًا للمدينة ،فا�ستقل عن
الدين واأ�سبح يعتمد على �سيادة اجلماعة على
اإقليمها ،ولي�س على خ�سية النا�س من غ�سب

االآلهة ،وبعبارة اأخرى ،اعترب النا�س الدفاع عن
امتياز امللجاأ يف مدينتهم واجب ًا تفر�سه كرامة
الوطن وحرمته ولي�س اإر�ساء االآلهة .ومن هنا
فقد وجد اإىل جانب امللجاأ الديني نظام اآخر هو
امللجاأ االإقليمي"(. )3
يذكر الدكتور برهان اأمر اهلل يف درا�سته "حق
�للجوء �ل�سيا�سي" :اأ َّنه كان لدى عرب وادي
النيل نظام مينح اللجوء للم�ست�سعفني ومرتكبي
اجلرائم غري املتع ّمدة ،ويو ّفر لهم احلماية من
الثاأر بتحرمي دخول رجال امللوك اإىل املعابد
عربت عن ذلك
طلب ًا للثاأر واالنتقام ،وقد ّ
الربديات والنقو�س التي ُو�سعت تخليد ًا لبع�س
املعابد امل�سرية كمعابد االآلهة توت ونفرو
وحور�س واإيزي�س التي كانت متنح حقّ اللجوء
للم�ست�سعفني ومرتكبي اجلرائم غري العمدية،
وكذلك احلال كان بالن�سبة لالإغريق فال ُمي ّ�س
الالجئ ما دام حمتمي ًا داخل املعبد ،واإن كان
االإغريق قد جعلوا املذنب كما الربيء الجئ ًا
انطالق ًا من فهم خا�س للق�ساء والقدر ،فقد
اعتربوا اأ ّنه مبوجب الق�ساء والقدر َّمت ارتكاب
اجلرمية كما اأنّ الق�ساء والقدر قد �س ّهل اأي�س ًا
لالجئ الو�سول للمعبد طلب ًا للحماية ،اأما لدى
الرومان فلي�ست روما �سوى ملجاأ ُب ِني حول معبد
يف اأ ّول االأمر"(.)4
كما عرف العرب قبل االإ�سالم العديد من
الظواهر االإن�سان ّية التي خ ّلد التاريخ ذكرها

امللحة التي كانت تعاجلها،
نظر ًا للحاجات ّ
منها ما ُعرف "بحلف �لف�سول"( ،)5ومنها
اأي�س ًا ّ
"حق �مللجاأ" الذي كان نظام ًا را�سخ ًا يف
ثقافة املجتمعات ال�سابقة للبعثة النبو ّية ،ونرى
كيف انزعجت قري�س عندما علمت بهجرة ث ّلة
من اأ�سحاب الر�سول (�س) اإىل احلب�سة هرب ًا
فعجلوا
من بط�سها وحماية لدينهم اجلديدّ ،
باإر�سال عمرو بن العا�س �سديق النجا�سي
حمم ًال بالهدايا يف حماولة الإثناء النجا�سي
عن قبول هوؤالء كالجئني ،بيد اأن مناقبية امللك
الن�سراين والتزامه االأخالقي بهذا احلقّ
حال دون هدم هذه القيمة املقدّ�سة يف مقابل
حتالف مع �سديق اأو م�سالح اقت�ساد ّية.
كما كان للبيت احلرام ح�سانة تلقائية فمن
يلجاأ اإليه فقد جنا من البط�س واالنتقام
جمرم ًا كان اأم بريئ ًا ،اإىل اأنَّ جاء االإ�سالم
َّ
فنظم َّ
وهذب بعد اأن ث ّبت مو�سع البيت العتيق
كملجاأ اآمن للفارين من الظلم واالنتقام كما
يف قوله تعاىلَ } :و َمنْ د ََخلَ ُه َكا َن �آمِ ناً{(اآل
عمران ،)97:وقولهَ } :و�إِ ْذ َج َع ْل َنا � ْل َب ْيتَ َم َثا َب ًة
ا�س َو�أَ ْمناً{ (البقرة ،)125:فالدين اجلديد
ِّلل َّن ِ
–وعلى خالف ما كان �سائد ًا قبل االإ�سالم-
ا�ستبعد ك ّل من ارتكب اأفعا ًال توجب العقوبة من
اال�ستفادة من هذا احلقّ كاملجرمني والقتلة،
فلم يعد فرار القتلة وجلوئهم اإىل البيت
احلرام منجي ًا لهم من العقوبة ،كما جاء يف
اأطروحة الدكتوراه حلمدي حممد الغنيمي:
اخلا�سة بالبيت احلرام
"واإذا كانت احل�سانة
ّ
قد وفرت يف اجلاهل ّية حماية مطلقة لك ّل من
اعت�سم به بقطع النظر عن نوع ال�سخ�س
الذي التجاأ اإليه ،اإ ّال اأنّ ال�سريعة االإ�سالم ّية
كان لها ف�سل احل ّد من اإطالق تلك احلماية
اإذ ا�ستبعدت من نطاق اال�ستفادة منها طائفة
االأ�سخا�س الذين ارتكبوا اأفعا ًال توجب اإقامة

احل ّد عليهم ،فاإ ّنه ُي�س ّيق عليه حتّى ي�سطر اإىل
اخلروج ومن ّثم يقام عليه احلدّ ،اأ ّما اإذا مل
يخرج ال�سخ�س اآنف الذكر رغم الت�سييق عليه
فاإ ّنه يجوز –يف راأي بع�س الفقهاء– اأن يقام
عليه احل ّد داخل احلرم"(. )6
فممار�سة ّ
"حق �ل ّلجوء" كان جاري ًا يف تلك
احلقبة واإن اتخذ م�سم ّيات خمتلفة مثل:
الدخالة ،اأو النجدة ،الإميانهم بف�سيلة اإكرام
الالجئ وحمايته ،والأنها كانت �سفة بارزة من
�سفاتهم ومو�سع ًا ملباهاتهم.
حقّ اللجوء يف الإ�سالم
م ّثل الر�سول (�س) ج�سر ًا ح�سار ًّيا نقل مبوجبه
االأعراف العرب ّية االإن�سان ّية املتوارثة اإىل املجتمع
االإ�سالمي الوليد ،ط َّورها َّ
ونظمها لتكون جزء ًا
من املنظومة االإن�سان ّية ال�ساملة التي �س ّعت من
مدينة الر�سول (�س) لت�سل اأرجاء املعمورة.
وقد اأوجب االإ�سالم منح حقّ اللجوء لكل الجئ
طالب للحماية مبعزل عن دينه بل ولو
م�سطهد ٍ
كان من االأعداء ،ونرى ذلك يف قوله تعاىل:
} َو�إِنْ �أَ َح ٌد م َِّن � ْمل ُ ْ�س ِر ِك َ
ني ْ��س َت َجا َر َك َف َاأجِ ْر ُه
َح َّتى َي ْ�س َم َع َك َ
�لل ُث َّم �أَ ْب ِل ْغ ُه َماأْ َم َن ُه َذل َِك
ال َم ّ ِ
ِباأَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َّل َي ْعلَ ُمو َن{(التوبة ،)6يف قوله
�سبحانه " َف َاأ ِج ْر ُه" اأم ٌر اإلزامي بوجوب منح
امل�ستجري حقّ اللجوء اإذا طلب ذلك مبا فيهم
املخالف دين ًا ،بل ومن الذين اأمر امل�سلمون
بقتالهم ،وقد ذهب البع�س يف فهم قوله تعاىل
ال َم ّ
�للِ" على اأ ّنها َ
"ح َّتى َي ْ�س َم َع َك َ
�سرط ّية يف
َ
حني نرى بو�سوح اأن االآية تتحدث عن "اإتاحة
الفر�سة" للم�ستجري لكي ي�سمع كالم اهلل
ولي�س هناك توجيه ق�سري مبعنى اأن يكون
ا�ستماعه لكالم اهلل �سرط ًا ملنحه حقّ امللجاأ،
واإ ّال لتعار�س هذا الفهم مع مفهوم "االإكراه يف
الدين" وفتح الباب الإ�سكاليات عديدة اأخرى،
ومن ّثم حدّدت االآية الكرمية املدّة الزمن ّية

م ّثل الر�سول (�ض) ج�سر ًا
ح�سار ًّيا نقل مبوجبه الأعراف
العرب ّية الإن�سان ّية املتوارثة
اإىل املجتمع الإ�سالمي الوليد،
ط َّورها َّ
ونظمها لتكون جزء ًا من
املنظومة الإن�سان ّية ال�ساملة
التي �س ّعت من مدينة الر�سول
(�ض) لت�سل اأرجاء املعمورة.
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ا ّتخذت م�ساألة الأمان وحقّ
مقد�سا يف
امل�ستاأمن مو�س ًعا
ً
الفكر الإ�سالمي ،بل واعترب
الظن من الالجئ
جمرد
ّ
ّ
بح�سوله الأمان هو اأمان بغ�ض
النظر عن كون امل�سلمني قد
ق�سدوا اأم مل يق�سدوا منحه
هذا احلقّ .

للجوء بتحقق االأمان للم�ستجري " ُث َّم �أَ ْب ِل ْغ ُه
َماأْ َم َنهُ" وفيها اأمر مبوا�سلة االإجارة واالأمان
حتّى يرجع اإىل بالده وداره وماأمنه .واحلال
ينطبق على الالجئ امل�سلم يف غري بالد
امل�سلمني ،فزوال اخلوف وال�سعور باال�سطهاد
يف بالده التي ف ّر منها ت�س ّكل نهاية جلوئه ،نرى
ذلك يف رجوع كثري من امل�سلمني الذين هاجروا
اإىل (احلب�سة) عندما علموا باإ�سالم عمر بن
اخلطاب ،حيث بلغ على م�سامعهم ،اإنّ امل�سلمني
مب ّكة اأ�سبحوا مباأمن من اأذى قري�س.
كما عرف امل�سلمون يف تاريخهم ما ا�سطلح
عليه بـ "عقد �لأمان"( ،)7وكما جاء يف بدائع
ال�سنائع" :اأقرت ال�سريعة االإ�سالمية املنهج
الذي اتبعه العرب بالن�سبة للملجاأ االإقليمي،
وو�سعت لهذا االأخري نظام ًا يتفق مع مبادئها
ال�سمحة ا�سطلح على ت�سميته بـ(االأمان)"(،)8
اعتربه البع�س البديل ال�سرعي حلقّ اللجوء
ال�سيا�سي بالرغم من �سموله مظلة اأو�سع
بكثري من حقّ امللجاأ ،اإذ ي�سمل االأمان -اإ�سافة
للفارين من الظلم واال�سطهاد -ك ّل من ق�سد
بالد امل�سلمني للتعرف على االإ�سالم وللتجارة
اأو ال�سفراء املحملني بالر�سائل حتّى ولو كانت
من االأعداء اأو املحاربني ،وهناك مناذج كثرية
يف تاريخنا العربي واالإ�سالمي عن اأمان الر�سل
ومنها حادثة ر�سول م�سيلمة الكذاب(.)9
اتّخذت م�ساألة االأمان وحقّ امل�ستاأمن مو�سع ًا
مقد�س ًا يف الفكر االإ�سالمي ،بل واعترب جم ّرد
الظنّ من الالجئ بح�سوله االأمان هو اأمان
بغ�س النظر عن كون امل�سلمني قد ق�سدوا
اأم مل يق�سدوا منحه هذا احلقّ  ،فعن االإمام
ال�سادق(ع) اأنه قال" :لو �أن قوماً حا�سرو�
مدينة ف�ساألوهم �لأمان ،فقالو� :ل،
فظنو� �أنهم قالو� :نعم ،فنزلو� �إليهم كانو�
�آمنني"(.)10
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اأعطى االإ�سالم حقّ االإجارة لالأفراد ،رجا ًال
ون�سا ًء ،وي�ستطيع امل�سلم اأو امل�سلمة اأن يعطي
االأمان وتُلزم االأ ّمة باأمانه وهم مت�ساوون يف
ذلك ،اإذ قال (�س) "ذ ِّم ُة ْ�مل ُ ْ�سلِمِ َ
ني َو�حِ َد ٌة
َي ْ�س َع َى ِبهَا �أَ ْد َناهُ ْم"( .)11وقد "ا�ستجار احلارث
بن ه�سام املخزومي يوم الفتح باأم هانئ بنت
اأبي طالب بن عبد املطلب ،الذي اأهدر ر�سول
اهلل (�س) دمه ب�سبب عداوته لالإ�سالم،
فاأجارته اأم هانئ ،فغ�سب اأخوها علي بن اأبي
طالب واأراد قتله ،فدخل عليهما ر�سول اهلل
(�س) وعرف باخلرب ،فقال (�س) :قد �أجرنا
من �أجرت ،و�أمنا من �أمنت"(.)12
وبالعودة ملنظومة الق ّيم التي اأقرها االإ�سالم
يف �سبيل ن�سرة امل�ست�سعفني واملظلومني
واملحرومني ،ندرك املدى الذي ميكن اأن تبلغه
الت�سريعات يف مواجهة اأ�سر�س حتديات الع�سر
احلقوق ّية ،كالعودة ملفهوم ّ
"حق �لن�سرة" وهي
قيمة اأخرى امتدت مظلتها يف الت�سريع االإ�سالمي
لت�سمل ك ّل مظلوم وم�ست�سعف يف االأر�س اأ ًّيا
كان دينه اأو جن�سه اأو لغته ،وبالنظر لهذه الق ّيم
كوحدة واحدة �سرنى حينئذ منظومة ذهبية
تتدفق احلكمة من ثناياها ،فقد حثّ االإ�سالم
على ن�سرة املظلوم واإعانته على ا�سرتداد
ح ّقه ،وكان الر�سول منوذج ًا لذلك حتّى يوم
كان م�سطهد ًا حما�سر ًا حمارب ًا م�ست�سعف ًا فلم
مينعه و�سعه االجتماعي اأو ال�سيا�سي اآنذاك من
االنت�سار للمظلوم ،واملطالبة بح ّقه من اأ�سر�س
طواغيت ع�سره واأبغ�سهم له ،فواقعة ن�سرة
الر�سول (�س) لالأرا�سي(" )13الذي جلاأ اإليه
طالب ًا العون يف ا�سرتداد ح ّقه من اأبي جهل ا ّإمنا
كانت والر�سول يف بداية الدعوة وهو يف اأ�سعف
حاالته .ونقل عنه قوله (�س)�":إ َّن �لنا�س �إذ�
ر�أو� �لظامل فلم ياأخذو� على يديه �أو�سك �أن
يعمهم �لل بعقاب"(.)14

حقّ اللجوء يف القانون الدويل
نظام "حق �مللجاأ" واحل�سانة التي يو ّفرها
للفا ّرين اأخذت ترتنح يف القرون الو�سطى بني
انت�سار وانح�سار ،يحدّد ذلك جممل التطورات
ال�سيا�س ّية ،فالكني�سة والنظام االإقطاعي
وهيمنة ا َمل َلكيات املطلقة واإخ�ساع هذا احلقّ
الأهوائها كان له الدور االأبرز يف حتديد م�سار
تطبيق هذا النظام واحرتامه ،ذلك اأن امللوك
ومع بدء ع�سر امللكيات املطلقة كانوا يعملون
على توطيد �سلطانهم بك ّل الطرق ،ومل يتهاونوا
يف مالحقة خ�سومهم الذين فروا اإىل اخلارج،
والعمل على ا�سرتدادهم ولو ا�سطرهم ذلك اإىل
احلرب ،كما اأبرموا معاهدات فيما بينهم من
اأجل اأن يتبادلوا ت�سليم خ�سومهم ال�سيا�سيني،
اإىل اأن جاء ع�سر النه�سة االأوروبية وبالتحديد
يف فرن�سا التي اأ�سبحت اأ ّول دولة اأوروبية تلتزم
بعدم ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني ،وب�سبب
�سياع هيبة هذا النظام اعتقد بع�س املوؤرخني
اأنّ مفهوم اللجوء االإقليمي ا ّإمنا ظهر فقط بعد
بزوغ مفهوم ال�سيادة واإن�ساء الدولة احلديثة،
كما جاء يف "مو�سوعة �ل�سيا�سة" "اإنه بدء ًا
من القرن ال�ساد�س ع�سر ،الذي �سهد �سياغة
مفهوم ال�سيادة واإن�ساء دولة حديثة ،ظهر
�سكل جديد من اللجوء هو اللجوء االإقليمي،
الذي ي�سع فيه الفرد نف�سه حتت حماية دولة
اأجنبية ويف اأر�س اأجنبية ،ال داخل بلده ،وذلك
هرب ًا من عنف حكومة الدولة التي ينت�سب اإليها
تخل�سا من اأو�ساع �سيا�سية قائمة ،اأو حكم
اأو ً
جائر ،اأو و�سع �سيا�سي �ساذ"( ،)15يف حني اأنّ
التاريخ قد �سهد هذا النظام ومنذ الع�سور
القدمية.
بيد اأنّ هذا املفهوم قد جتلى يف اأقوى متو�سع
له على اخلارطة احلقوق ّية العامل ّية من خالل
اأهم وثيقة حقوق �سدرت يف الع�سر احلديث
وهي "�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان" والتي

ن�ست على اأنّ "لك ّل فرد ّ
�حلق يف �أن يلجاأ �إىل
ّ
بالد �أخرى �أو يحاول �للتجاء �إليها هرباً من
�ل�سطهاد"( ،)16فاأ�سحى هذا البند قاعدة
�سيغت على اأ�سا�سها الكثري من القوانني التي
ت�سمن حقّ اللجوء لك ّل من يتعر�س لال�سطهاد
يف بالده من اأجل اأن يوؤ ّمنَ على نف�سه من الثاأر
واالنتقام ،فاأدخلت العديد من الدول بنود ًا يف
د�ساتريها توؤ ّكد على ما ورد يف االإعالن العاملي
حلقوق االإن�سان ومن �سمنها "حق �للجوء"،
ونتيجة للتطورات املت�سارعة يف االأحداث
الدولية �سدر الح ًقا ما عرف باالتفاقية اخلا�سة
بو�سع الالجئني واأحلقت بربوتوكول  ،1967بل
واأخذ عدد كبري من الكتّاب يعيد النظر يف هذه
الت�سريعات ويدعو اإىل اإلزام الدول مبنح حقّ
امللجاأ من خالل فر�سه كقانون ملزم للدول،
اإال اأنَّ هذه املحاوالت ّمت �سدّها ومل تفلح لغاية
اليوم يف ت�سمني حقّ امللجاأ يف القوانني الدولية
امللزمة.
بالرغم من اأنّ مفهوم امللجاأ يف االإ�سالم قد
ت�س ّمن جميع القواعد التي جاءت يف االإعالن
العاملي ،فقد اأعطى الالجئ حقّ العبادة
وممار�سة �سعائره الدينية اإميانا باأ ّنه }ل �إِ ْك َر� َه
ِّين{ (البقرة ،)256:وحق التنقل يف بالد
ِيف �لد ِ
امل�سلمني والنزهة والعمل والتجارة وغريها مما
يحتاج اإىل بحث مط ّول ل�سرد هذه احلقوق ،بل
وزاد عليها يف حقوق الالجئني من قبيل عدم
ا�سرتاطه معرفة �سبب طلب اللجوء قبل منحه
واأوجب ذلك مبجرد الطلب ،اإ ّال اأنّ �سدور
االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان( )17كان عالمة
بارزة يف القرن الع�سرين وم ّثل نقلة نوعية يف
التعاطي مع خمتلف التحديات التي يواجهها
العامل خا�سة واأ ّنه جاء بعد �سل�سلة من النكبات
التي عانت منها الب�سرية ،وقد ت�س ّمن هذا
االإعالن بندً ا �سريح ًا ووا�سح ًا اعترب فيه اإعطاء
ّ
"حق �للجوء" هر ًبا من اال�سطهاد ح ّق ًا اأ�سي ًال

من حقوق االإن�سان ،غري اأن االكتفاء باالإعالن
وعدم ت�س ّمنه الأي اإلزام يف تنفيذه اأ�سعف من
قيمته ومل مينع خمتلف التجاوزات حلقوق
االإن�سان يف العديد من دول العامل .ال زلنا
ولغاية اليوم ورغم �سدور العديد من القرارات
الدولية املتع ّلقة بحقوق الالجئني وامل�ستندة اإىل
هذا االإعالن ن�سمع عن تكد�س الالجئني يف
خميمات تعاين من احلرمان ،بل ومن املعيب اأن
تكون بع�س هذه املخيمات يف الدول االإ�سالمية
بالرغم من اأن االإ�سالم قد تفوق على القوانني
الدولية يف تلبية حاجات الالجئني.
كان االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان �سيكت�سب
م�سداقية اأكرب وياأخذ �سفة االإلزامية لو ّمت
تو�سيح حقيقة جذور "حق ال ّلجوء" التاريخية
وعلى اأنّ من�ساأه يف االأ�سا�س كان من�ساأً ديني ًا
ولي�س اإبداع ًا معا�سر ًا خرج من قريحة مفكر
اأو �سيا�سي ،بل �س ّرعت له ال�سماء -كما ب ّينا-
والأه ّميته فقد ُخ�س�ست له اأقد�س االأماكن
ودعا له اأطهر النا�س من اأنبياء وم�سلحني
واعترب واجب ًا يف االإ�سالم.
ميكن اليوم لهذا االإرث من املفاهيم االإن�سانية
اأن ُيرتجم كت�سريعات حتفظ من خاللها حقوق
االإن�سان وت�سان بها كرامته وترد اإليه حقوقه
امل�سلوبة فيما لو ّمت توظيف التط ّور العلمي
واحل�ساري لتفعيل هذه املفاهيم باأدوات
ع�سرية ،فن�سرة امل�ست�سعف امل�سطهد
الالجئ هرب ًا من البط�س والتنكيل يف بالده
ميكن اأن تتخذ اليوم �سك ًال اآخر يتمثل يف
تو�سعة املظلة الق�سائية يف البالد التي يلجاأ
اإليها الإتاحة الفر�سة له عرب رفع الدعاوي يف
حماكمها ال�سرتداد ح ّقه.
"حلف �لف�سول"" ،حق �مللجاأ"" ،حق
�لن�سرة" و"عقد �لأمان" ،ك ّلها مفاهيم
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ونظم تاريخ ّية يحتاجها عامل اليوم ،وكانت
اخلا�سة باللجوء
�ستدفع بالت�سريعات املعا�سرة
ّ
ال�سيا�سي وغريه لتحقيق العدل وحفظ الكرامة
فحري باملجال�س الت�سريعية يف
االإن�سان ّية،
ٌ
العامل االإ�سالمي اأن تن�سغل بالتاأ�سيل لهذه
القوانني احل�سارية التي تظهر عظمة واإن�سانية
هذا الرتاث اخلالد ،حيث اأنّ اإماطة اللثام عن
هذه اجلذور �ست�سكل م�سدًّا يف وجه اأدوات
اال�ستبداد التي حاولت على الدوام التهرب من
التزاماتها.

 .1اأبو نعيم  ،حلية االأولياء283/5 ،؛ الرتمذي ،ال�سنن،
5/4؛ الكليني ،الكايف.148/8 ،
 .2اأنور ال�سرقاوي ،التعلم نظريات وتطبيقات،
�س.259 -257
 .3برهان اأمر اهلل ،حق اللجوء ال�سيا�سي� ،س  ،29عن
(Tobar Y. Borgono، L'Asile interne
 Devant le Droit International Bacelone 1911، P. 82; Reale E.، op. cil.،
)pp 494-495

 .4انظر :برهان اأمر اهلل ،امل�سدر نف�سه.
 .5كان جتم ًعا فا�س ًال تداعت اإليه خمتلف القوى
االجتماع ّية يف املجتمع اجلاهلي بدوافع اإن�سانية
واإح�سا�س عميق ب�سرورة اإيواء ون�سرة امل�ست�سعفني

واملظلومني ،حتّى قال فيه ر�سول اهلل (�س) بعد البعثة:
"لقد �سهدت مع عمومتي حلف ًا يف دار عبد اهلل بن
جدعان ما اأحب اأن يل به حمر النعم ،ولو دعيت به يف
االإ�سالم الأجبت" ابن االأثري ،الكامل يف التاريخ41/2 ،؛
االألباين ،فقه ال�سرية� ،س.72
 .6حمدي حممد الغنيمي ،امللجاأ يف القانون الدويل،
(اأطروحة دكتوراه)� ،س.31 ،30
 .7هو ميثاق ياأمن به امل�ستاأمن (طالب االأمان) من ك ّل
مكروه .فهو �سمانة له على نف�سه وماله ودمه يف بالد
امل�سلمني ،وكانت له �سيغة كاأي عقد من العقود ،وقد
اختلف علماء امل�سلمني يف �سروطه واأركانه حاله كحال
�س َيغ العقود االأخرى كاختالفهم مث ًال يف �سرط حتقيق
العقد للم�سلحة حيث ذهب بع�س العلماء اإىل ا�سرتاط
امل�سلحة يف عقد االأمان ،اإال اأنَّ كثري ًا منهم راأى اأنَّ
ال�سواب هو يف عدم ا�سرتاطها ،حيث اأنَّ االأدلة الواردة
تن�س على ا�سرتاط امل�سلحة.
يف جواز عقد االأمان مل ّ
لذلك فاالأمان جائز �سواء حتققت منه م�سلحة اأم مل
تتحقق.
 .8يف اأنواع االأمان وتق�سيماته انظر :الكا�ساين ،بدائع
ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع.110 -106/7 ،
 .9اأورد بع�س الرواة اأنه ملا قدم ر�سول م�سيلمة الكذاب
على ر�سول اهلل(�س) قال له :اأت�سهد اأن م�سيلمة ر�سول
اهلل ؟ قال  :نعم .فقال ر�سول اهلل (�س) :لوال اأن الر�سل
ال تقتل ل�سربت عنقك" ابن كثري ،التف�سري.114/4 ،
 .10الطو�سي ،تهذيب االأحكام.140/6 ،
 .11البخاري ،ال�سحيح145/8 ،؛ االأميني ،الغدير،
.34/11

 .12البخاري ،ال�سحيح110/7 ،؛ اجلواهري ،جواهر
الكالم.95/21 ،
 .13اأنظر واقعة االأرا�سي يف "ابن ه�سام ،ال�سرية
النبوية."390/1 ،
 .14اأبو داود ،ال�سنن.413/11 ،
 .15عبد الوهاب الكيايل ،مو�سوعة ال�سيا�سة،
.468 /5
 .16االإعــالن العـاملي حلقـوق االإن�سان ،البند االأول من
املادة .14
 .17يف  10كانون االأول/دي�سمرب  ،1948اعتمدت
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة االإعالن العاملي حلقوق
االإن�سان واأ�سدرته ،وبعد هذا احلدث التاريخي ،طلبت
اجلمعية العامة من البلدان االأع�ساء كافة اأن تدعو
لن�س االإعالن و"اأن تعمل على ن�سره وتوزيعه وقراءته
و�سرحه ،وال�سيما يف املدار�س واملعاهد التعليمية
االأخرى ،دون اأي متييز ب�سبب املركز ال�سيا�سي للبلدان
اأو االأقاليم".

اأوجب الإ�سالم منح حقّ اللجوء لكل لجئ
م�سطهد طالب ًا للحماية مبعزل عن دينه بل
ولو كان من الأعداء.
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حوار وطني
برائحة البحر
بقلم  :جالل الق�صاب

نوتي يا حكيم ،كيف تبدو لك عالقة املواطن
قلتُ ّ
للبحار :يا ّ
بالوطن؟
قال يل :ا�صمع يا �صديقي ،هل راأيت فيلم "قرا�صنة الكاريبي"
( )Pirates of the Caribbeanحيث يكون عي�ش املرء
دائماً يف البحر؟ ت�ص ّو ْر ا ّأن خم�صني �صخ�صاً ت�صاركوا بك ّل
اأموالهم ومدّخراتهم وا�صرتوا �صفينة كبرية ،فيها حياتهم
وفيها معا�ش اأرزاقهم وهي موطنهم الدائم ،فكم �صيحافظون
عليها و�صيخدمونها باأعينهم لأنها ملكهم جميعاً؟ حتماً
�صي�صبح للجميع دو ٌر يف حمايتها واإدارتها ويف تقا�صم اأيّ
غنائم اأو ثروات وكنوز اأو اأرزاق واأ�صماك يحظون بها ،هذه
هي بب�صاطة العالقة التبادلية بني الوطن واأهله املواطنني،
�صراك ٌة م�صري ّية.
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�صاألته :فما عالقة الوطن ببقية الدول؟
قال :كعالقة تلك ال�صفينة ببقية ال�صفن ،فال�صفن املحالفة،
وامل�صاملة ،والقابلة لأيّ تداول جتاريّ وال ّتفاق على مبادئ
ومنافع م�صرتكة ،هي �صفن ينبغي التعاون معها بل والبحث
عنها ،اأما ال�صفن القر�صنية واملعادية واملرت ّب�صة والغازية
فيت ّم احلذر والتحذير منها ..وال�صتعداد والإعداد لها ،وعدم
التن�صل والتخاذل من حماربتها -متى اعت َدتْ  -به ّب ٍة من قبل
ّ
جميع الر ّكاب املالكني ..دفاعاً عن ملك ّية اجلميع وم�صريهم
الواحد.

�صاألته :وما راأيك باخليانة الوطنية؟
ُيجيب :حني يتعامل اأح ُد م ّالك تلك
ال�سفينة (وهم جميع ر ّكابها و�ساكنيها)
مع �سفينة معادية حلاجة �سخ�سي ٍة متنحه
امتيازات على باقي �سركائه امل ّالك ،نتيجة
غررة ،اأو نتيجة خالف
وعود �سيطانية ُم ِّ
أفراد من اإخوته
�سخ�سي له مع فئات اأو ا ٍ
ّ
امل ّالك ،فيتّجه لال�ستن�سار والتحالف مع
�سفن القرا�سنة املعادية ،لالإ�سرار ب�سفينته
االأ ّم ك ّلها ،وتعري�سها للتلف اأو االحتالل اأو
االإغراق واإهالك اأهلها.
�صاألته :وماذا لو كان اأغلبية ال�سعب
مه ّم�سني حمرومني؟ اأعني اأنّ اأغلبية ر ّكاب
ال�سفينة لي�سوا من املُ ّالك ،اأو كانوا م ّالك ًا
ف�سرقت ُملك ّيتهم واأ�سحوا م�ستع َبدين،
ُ
م�سحوقني ،مطمورين باأقبية ال�سفينة،
و�ساروا طبقة ُ�سخرة معدمني ،ال يقتاتون
مما ُيبقي حياتهم خلدمة
اإال ما تب ّقى ّ
طبقة املرتفني اأعلى ال�سفينة( ،كما يف فيلم
التيتانيك ،مث ًال) ،وكما الهياكل امل�ستع َبدة
املتحجرة املحكوم عليهم ب�سظف اخلدمة
ّ
والتعا�سة اأبد حياتهم (كما يف �سفينة
"الهولندي الطائر" للوحو�ش البحر ّية بفيلم
قرا�سنة الكاريبي)؟!
قال :اآه يا �سديقي ،مع الظلم واالحتكار
واال�ستئثار بالنعمة وتهمي�ش ال�سراكة اأو
م�سادرتها بامل ّرة ..ت�سقط قوانني ُ�س ُفن
ال�سالم ،وك ّل �سيء مفتوح على املجهول ،وك ّل
ال�سرور تغدو ممكنة ..مع عربدة الفو�سى،
والفو�سى يا عزيزي ال جمال للتنظري
ملبادئها ولقواعدها ..والتن ّبوؤ مب�ساراتها،

ففقدان ال�سعور "باالنتماء" لل�سفينة نتيجة
ال�سحق والظلم واالعتداء ُي�سقط حتى مفهوم
اخليانة من اأ�سل ..الأ ّنه يخلط احلابل بالنابل
ومتيع املفاهيم وتتماهى ،ويجعل ما ي�سنعه
"العبيد" للتح ّرر� ،سواء بالتم ّرد اأو االنقالب
اأو حتى باال�ستعانة بال�سيطان الرجيم اأمر ًا
غريزي ًا ال ميكن تربي ُره وال اإدانتُه اإال مبقدار
ما ُميكن تربي ُر اأو اإدان ُة ال�سبب الداعي؛ ِمن
ا�ستعباد واحتكار وا�ستغالل وامتهان كرامة
ورعونة تدبري.
قلت :عفو ًا ،هل اأفهم من حديثك اأنّ
املواطن ي�سوغ له خيانة وطنه؟
ُوتي" واأجاب غا�صب ًا
ا�صتوى "الن ّ
بحزم :ال �سيء ي�س ّوغ اخليانة اإ ّال اأنان ّية
وخ�سة طبعه ،باعتبارها م�س ّرة
اخلائن ّ
جلميع ر ّكاب ال�سفينة مل�سلحة �سخ�سية،
لك ّني اأن ّبه اأنّ االأمور تتداعى وفق ِعللها،
وينبغي على ك ّل راكب ال�سعور باأنه جزء من
ال�سفينة ولو ٌح ِمن هيكلها ،يغرق بغرقها،
ربع مبادر ًا "طوع ًا" الإ�سالحها
بحيث اأ ّنه يت ّ
وجتميلها ،ول�س ّد "ثغورها" التي يت�س ّرب
ذاتي ومبادرة فردية
اإليها املاء ..ب�سعو ٍر ّ
فطري ،وهذه هي "احلم ّية" التي
وخوف
ّ
هي مقت�سى معنى "االنتماء" ،اأي ارتهان
والهم ال�سخ�سي واندماجه مب�سري
امل�سري ّ
وم�سري الكيان الك ّلي اجلامع املنت ََ�سب اإليه.
قلت :ولكن ،ما دور ال�سلطة ال�سيا�سية يف
هذا ال�ساأن؟
وقال :لو اأ�سحى الر ّكاب (املواطنون)
وطاقم ال�سفينة ف�سيف�ساء
ك ّلهم ُم ّالك ًا،
ُ

تعدّدي ًا (مثل دولة كندا) ،ولي�ست َ�سهر ًا
لالإرادات التنوعية (كدولة اأمريكا)،
فال�سلطة تغدو نوع ًا ِمن ق ّوة تنظيم اأهل ّية
واجبة وجود ًا ،اأي هي اإدارة تدبري وتي�سري،
ولي�ست �سلطة قهر ،االإدارة من �ساأنها تنظيم
املبادرات واإدارة قوى "االنتماء" وتوجيه
فعلها وطاقاتها ..يف م�سار هدف ال�سفينة
قدّر ..خلدمة منافع اجلميع بال ا�ستثناء،
املُ َ
اأما "القهر" فهو بديل "لالنتماء" ،مثلما اأنّ
"احلب" ،القوة الع�سف ّية
"القانون" بديل
ّ
ُكره و"تفر�ش" على
القاهرة طبيعتُها اأن ت ِ
الركاب وت ِّ
ُ�سخرهم خلدمة ال�سفينة� ،سواء
بالرتغيب اأو بالرتهيب ،اأ ّما قوة االإدارة
وح�سن ال�سيا�سة فهي تنظم عمل ّية خدمة
واإ�سالح ال�سفينة و�سالحها ..والتي
انطلقت اأ�سا�س ًا مببادرات ذاتية جماع ّية
بـ"حم ّية" من وحي "االنتماء" و"الوالء"
احلب ملا هو حا�سنُ
وتلبي ًة لنداءات واجب ّ
ٌ
ومملوك م�سرتَك.
م�س ٍري..
قلت :وما تقول يف م�ساكل العامل ،بفقره
وتوح�سه واإرها ِبه ..وما ُيذاع عن
ونزاعا ِته ّ
�سراع ح�ساراته ويرتاءى من تطاحن اأديانه
ومذاهبه ،وت�سارب م�ساحله؟
البحار ببداهة :اإ ّنه االأم ُر
اأجاب ّ
نف�سه يا �سديقي ،لكنّ ال�سفينة اأكرب ،فاإذا
َ
(العامل ّي) بال�سلطة على
القوي
ا�ستفرد
ّ
ون�سب نف�سه قبطان ًا
ال�سفينة غ�سب ًاّ ،
أتباعه وموالوه واملح ّققون
بالغلبة ،واحتكر ا ُ
�سيادته ونزواته واأطماعه ..املوار َد واملوؤونة
والرثو َة والعل ّو والرفاه وال�سيادة ..بل
ري من
وال�سرع ّية والقانون اأي�س ًا� ،سيجوع كث ٌ
الر ّكاب وتتفاقم الطبق ّية وت�سحى ال�سفين ُة
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طابقني؛ طابقَ رفاه وكربياء وت�س ّلط ..وطابق
نْ
حرمان ٍ ّ
وذل و�سقاء ومهانات...
ف�سر ملاذا
قلتُ له مقاطع ًا :اإذن ،هذا ُي ّ
موجاتُ ال�سيوعية واال�سرتاكية اجتاحت
ماليني اأفراد َ
العامل الفقري النا�سد للتغيري
واخلال�ش ،الأنّ االإن�سان الكادح واملقهور
وامله ّم�ش ين�سد العدل وامل�ساواة والعي�ش
الكرمي ،ويرف�ش الطغيان واالحتكار
والظلم ،فعوملة املادّية املتوح�سة وحترير
ّ
والتدخل با�سم فر�ش
التجارة لغزو االأ�سواق
الدميقراطيات ..وهيمنة ال�سركات العابرة
للقا ّرات قامت على ذرائع مادية نفعية
لتو�سيع نفوذ الكبار وا�ستيالئهم وت�سييد
براجمهم وثقافتهم اال�ستهالكية ،لزيادة
اأرباحهم ،ولو ب�سرقة اأقوات الفقراء ونهب
مواردهم وت�سخريهم اأبد ًا.
اإنّ هذه الدول الكربى ومو ّؤ�س�ساتها املتن ّوعة
اجل ّبارة واملنهومة ..مل تو َّؤ�س�ش -منذ اأ ّول
يوم -بغر�ش توزيع الرثوة بعدل ،واإحقاق
وال�سحة وال�سعادة
احلقوق وحتقيق الرفاه
ّ
للجميع ،وفق مبادئ امل�ساواة "احلقيقية"

ون�سر احلريات "احلقيق ّية" وحت�سري
و نْمتدين ال�سعوب "ب�سدق" لتحقيق العدل
وال�سالم العاملي "احلقّ "؛ حيث ال فقر وال
مر�ش وال ا�ستبداد وال ا�ستعباد ،وحيث ال
قوي ياأكل �سعيف ًا ،وال ثروة مكدّ�سة بجانبها
ّ
حقّ م�س ّيع ،وال �سواهق اأبنية فارهة غاية
التقنية والرفاه ..بخلفها اأكواخ ال�سفيح
املزدحمة النتنة املنزوعة من اأدنى مق ّومات
ب�سحة وكرامة ...اإذ ًا هذا هو َ
العامل
احلياة ّ
ك ّله كما هو يف اأوطاننا؟
النوتي :نعم ،هذا الو�سع يجعل
قال
ّ
م�ساكني الطبقة ال�سفلى من �سفينة (االأمم)
م�ستفزّين الأننْ ينقبوها من اأ�سفل ،اإن مل يكن
�سيطن ًة اأو انتقام ًا من قهرهم وكمدهم،
اخلا�سة و�س ّد
فطلب ًا لتحقيق معاي�سهم
ّ
رمقهم ..طلب ًا للماء و�سيد الغذاء ،واإ ّال فلي�ش
النف�سي
اأق ّل للهرب من �سجنهم املادّي اأو
ّ
بالنكاية ِمن "م َل ٍك ياأخذ ك ّل �سفينة غ�سب ًا"،
يق�سم احلقوق ويهدر الكرامات وي�ستلب
االإرادات ،ك�سرخة ُيطلقونها للتعبري عن
ذاتهم امل�سحوقة ..اأو انتقام ًا ّرمبا ُي�س ّكن

ت�ص ّو ْر ا ّأن خم�صني �صخ�ص ًا ت�صاركوا ّ
بكل اأموالهم
ومدخراتهم وا�صرتوا �صفينة كبرية ،فيها حياتهم وفيها
ّ
معا�ش اأرزاقهم وهي موطنهم الدائم ،فكم �صيحافظون
عليها و�صيخدمونها باأعينهم لأنها ملكهم جميع ًا؟
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ممن ي�سكن يف طابق ال�سفينة
�سدورهم ّ
العلوي فوق روؤو�سهمُ ..معربد ًا بالنعمة،
ّ
م�ستفرد ًا بالرثوة وبالق ّوة ،وليغرق بعدَ ها
اجلميع -مبنظورهم -وال ُيبالون ،فعد ّوهم
اخلاطف املغت�سب لل�سفينة (والذي كان
من املفرت�ش اأن يكون �سريكهم) هو اخلا�سر
االأكرب بعد اأن مل يرتك لهم ما يخ�سرونه...
بح�صرة قائ ًال :هكذا
ثم تن ّهد
ٍ
ّ
ال�سفن باأهلها ج ّراء ج�سع حفنة من
تنك�سر ُ
"اأق ّلية" م�ستعلية بف�سادها وا�ستبدادها،
وجزع اأكرث ّية مع االن�سياق وته ّورها ،ولكن
يبدو اأنّ طبقات النا�ش ال يتع ّلمون اإال من
اخلراب وبعد اخلراب ،اآ ٍه لو يتاأ ّملون كيف
تنجو ال�سفن -ولو ّ
اكتظت باأهلها -من
االأخطار امل�سري ّية ..لو كان هناك بق ّي ٌة من
ذراري "االإن�سان" يكون لديها مكارم اأخالق
"االإن�سان" وتدبري "�سيا�سة" االإن�سان..
وتعرف ثمني "كرامة" االإن�سانَ } :واآ َي ٌة
َل ُه ْم اأَ َّنا َح َم ْل َنا ُذ ِّر َّي َت ُه ْم ِيف ا ْل ُف ْل ِك ْامل َ ْ�ص ُحونِ ،
َو َخلَ ْق َنا َل ُه ْم مِ نْ مِ ْث ِل ِه مَا َي ْر َك ُبو َن{.

نبدد احلرية
ونبداأ امل�سرية
بقلم :عبد الهادي طريف

ي�ساورين قل ٌق ال يهداأ يل معه قرار..
ينتابني ٌ
واد �سحيق وحري ٍة يف العقل..
خوف يج ّرين اإىل ٍ
تنكاأ جراحي تناق�سات املفاهيم وتيهي يف �سحرائها
اأربعني �سنة!
اأ�سل ال�سوؤال بعد �سمت بال�سوؤال ،واجلواب متلكئ على
ل�سان اخلواطر واالأفكار..
بني دولة الر�سول وامتداداتها يف زمن اخللفاء..
حا�سر اأ�س ّد اإيغاال يف ظلمة احلرية من ك ّل احلقب
وبني
ٍ
الغابرة..
بني حا�سرة املدينة املنورة وحا�سر الدولة املنتظرة
على �سواطئ العقول احلائرة اأ�ساأل:
اأهي دولة مدنية اأم اإ�سالم ّية؟
اأعني دولة الر�سول (�ص) يف ع�سر انبعاثها وعنفوانها.
فيعييني اجلواب..
وتتناهبني االأفكار فال اأكاد اأميز راجحها من باطلها
يف �سدة ال�سباب!
ر�سو ًال نبي ًا حاكم ًا اأم اإن�سان ًا خبري ًا �س ُلح للحكم
بتجربته وذكائه وخلقه؟
تراكم خرب ِته القيادية التي توؤهله ليت�سنم
اأهو حق ًا
ُ
حكم الدولة والنا�ص؟ اأم هي ن�سبته لل�سماء؟

بني وثيقة املدينة املدنية وبني ادعاءات املنظرين
ب�سرورة اأ�سلمة الدولة احلديثة فيايف �سراعات
ومع�سالت فكرية عميقة وتناق�سات..
ل�ست اأدري اإن كان هناك من عقل َّ
فك عقدتها ،ل�ست
اأدرى من �سرب اأغوارها واأتانا بجواهر حكمتها ولكني
اأعرف اأن لـ"جمع ّية التجديد" نظرة تقول:
باأنَّ اإ�سالمية الدولة بالطريقة التي يدعيها كثري من
ّ
املنظرين وه ٌم غري قابل للتحقق ،اإنَّ دولة يعرب عنها
الطاحمون باأنَّ القراآن د�ستورها مل ولن تكون �سوى
اأمنية ال يدركها �ساحبها مهما عمل واجتهد وت�سلح
باالإخال�ص �سع ًيا للخال�ص؛ الأنَّ االأماين لي�ست هد ًفا
يقبل ال�سعي له بل هي } َك َ�س َر ٍاب ِب ِقي َع ٍة َي ْح َ�س ُب ُه َّ
الظ ْماآنُ
َما ًء َحتَّى ِاإ َذا َجا َء ُه َ ْمل َي ِج ْد ُه َ�س ْيئ ًا َو َو َجدَ َّ َ
الل ِع ْندَ ُه َف َو َّفا ُه
ِح َ�سا َبهُ{
وهل احلقيقة التي يقودك ال�سراب اإليها اإال وجود
عدم؟ "ال ماء يف مراأى ال�سراب"!
كذلك اأوهامنا عن الدولة املحمد ّية االإ�سالم ّية التي
كان القراآن د�ستورها..
هي لي�ست �سوى دولة مدنية؛ ت�سريعاتها اإ�سالمية
الطابع؛ الأ َّنها انعكا�ص ملا حمل الر�سول يف عقله من
فكر وو�سم �سلوكه من اأخالق اإن�سانية..

�س َّرع الر�سول لها بوثيقة املدينة ،اأمنوذج من بني
مناذج كثرية ميكن اأن يتوافق عليها النا�ص لت�سب
اجلهود جميعها مل�سلحة حتقيق العدل والق�سط
وال�سلم والتطور والرقي!
أمنوذجا نا�سب الزمان واملكان..
مل تكن اإال ا ً
أمنوذجا للدولة ببنية نا�سبت جمتمع اجلزيرة العربية!
ا ً
هي اأمنوذج لتفاعل الوحي مع الواقع الذي يعي�ص فيه
لتحقيق مقا�سده الكربى؟
وبنى لهذه الدولة خمتلفة لالإن�سان اأن
وهناك اأوجه ً
يقرتحها ،اأراد الر�سول اأن يقول لنا بهذا التطبيق
معكم القراآن وهو ر�سائل من ربكم تتدبرونها لتعملوا
بها.
معكم القراآن تدبروه واتخذوا من اآياته عدة لكم..
هو كفيل باأن يهديكم للتي هي اأقوم يف احلكم والعمل
بتفعيل مقا�سده الكربى ،هكذا فعلتُ واأنا حي فيكم
وبني ظهرانيكم ،وهكذا يجب اأن تفعلوا.
تركت فيكم �سريتي وجتربتي فا�سمعوا وعوا..
جتربة املدينة �سرية واالإ�سالم منهج مل�سرية تن�سد
تطو ًرا يف ك ّل االأزمان والع�سور ،منذ اآدم حتى حممد،
ومن االآن حتى نهاية الزمان.

61

اإحياء القيم

من اأجل ال�سلم االجتماعي
التقوى مثا ًال

ق�سم الدرا�سات والبحوث

ملخ�ص ورقة عمل مقدّمة من قبل "ق�سم الدرا�سات والبحوث
يف جمعية التجديد الثقافية – البحرين" حازت على املرتبة
الثانية يف املوؤمتر ال�سنوي القومي ال�سابع ع�سر "العربي التا�سع"
ملركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة عني �سم�ص ،حول مو�سوع
"التقارب العربي يف برامج التعليم اجلامعي وقبل اجلامعي"،
بالتعاون مع اإدارة الرتبية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة
العامة جلامعة الدول العربية" برعاية معايل ال�سيد/عمرو
مو�سى الأمني العام جلامعة الدول العربية ،ومعايل الأ�ستاذ
الدكتور/هاين هالل وزير التعليم العايل والدولة للبحث
العلمي بجمهورية م�سر العربية ،مبق ّر جامعة الدول العربية يف
 11-10نوفمرب 2010م وقدمتها الباحثة رابحة الزيرة.
التمهيد

ث ّمة خط ٌر داهم يحدق بالأمة اإذا اختارت ال�ستمرار يف ال�سري
عك�ص ّ
التاه العام الذي تخطو اأمم العامل نحوه بخطى �سريعة،
حيث ت ّتجه كربى الدول نحو بناء حتالفات �سخمة  -اقت�سادية اأو
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حب اخلري للآخرين ،النجدة ،الكرامة،
ملاذا اأ�سبحت قيمنا العليا من قبيل الت�سامحّ ،
نتم�سك
وال�سيادة على النف�س ،ن�سرة املظلوم ،العدل ،امل�ساواة وغريها ّ
مما ينبغي اأن ّ
بها كمن يقب�س على اإميانه يف الزمن الرديء (كالقاب�س على اجلمر)؟
ملاذا اأ�سبحت تلك القيم يف جمتمعاتنا العربية واهيةّ ،
ه�سة  -كق�سر البي�سة -
بحيث يتحتّم علينا التعامل معها بحذر �سديد ،مع اأن فيها خل�سنا من وهننا
و�سعفنا؟ بل هي خيارنا لنكون رقم ًا �سعب ًا يف معادلة ال�سلم العاملي.

�ضيا�ضية �أو منافعية – حلماية نف�ضها ول�ضمان
بقائها قو ّية يف عامل ال يقيم وزن ًا لل�ضعفاء،
مل�ضلوبي �الإر�دة ،وفاقدي �لقيمة و�الأثر،
وال
ّ
وت�ضعى �أخرى لتكوين تكتّالت عاملية توؤ�ض�س
ملجتمع ينعم �أبناوؤه بـ(�لتعاي�س �ل�ضلمي) رغم
�نتمائهم �إىل �لعديد من �لقوميات و�الأعر�ق
�ملختلفة �لتي ترت�وح يف خلفياتها �لثقافية
وتتباين يف عقائدها ،بينما ين�ضغل �أبناء �لوطن
�لقطري و�لطائفي و�ملذهبي
�لعربي بالتناحر
ّ
و�الأيدلوجي و�ل�ضيا�ضي و�حلزبي و�ملناطقي،
وينحدر خالفهم �إىل �أدنى �مل�ضتويات حيث
ي�ضل �إىل تبادل �لتهم بني من ي�ضرتكون يف
�أ ّمهات �لثو�بت كوحدة �مل�ضري و�لدين و�للغة
و�لتاريخ و�جلغر�فيا ب�ضبب خ�ضارة �أو فوز يف
رهانات ريا�ضة �أو �ضيا�ضة.
تطرح هذه �لورقة جمموعة من �لت�ضاوؤالت وهي؛

ما هي "قيمة" �لقيم يف جمتمعاتنا �لعربية؟
وهل من �أفق منظور يخرجنا من هذ� �لو�قع
�ملاأزوم؟ وما هي �لقيم �لتي نحن بحاجة �إىل
حيازتها وتفعيلها كمعيار للمفا�ضلة و�لتم ّيز؟
ند�س ومننهج هذه �لقيم يف مدخالت
وكيف ّ
تعليم �ملد�ر�س و�جلامعات؟ ثم ماذ� خ�ضرنا
عندما تخ ّلينا عن قيمنا ومبادئنا؟ لنخل�س
�إىل دور وم�ضئولية �جلامعات وقطاع �لتعليم
و�لثقافة يف تعزيز �ل�ضلم �الجتماعي يف �لوطن
�لعربي.
اأ ّو ًال -ما قيمة القيم يف جمتمعاتنا؟
نت�ضاءل؛ ملاذ� �أ�ضبحت قيمنا �لعليا من قبيل
وحب �خلري لالآخرين،
�لت�ضامح ،و�الإن�ضافّ ،
و�لنجدة ،و�لكر�مة ،و�ل�ضيادة على �لنف�س،
ون�ضرة �ملظلوم ،وعلو �لهمة ،و�لعدل ،و�مل�ضاو�ة،

نتم�ضك بها كمن يقب�س
وغريها ّ
مما ينبغي �أن ّ
على �إميانه يف �لزمن �لرديء (كالقاب�س على
�جلمر) ،ملاذ� �أ�ضبحت تلك �لقيم يف جمتمعاتنا
�لعربية و�هيةّ ،
ه�ضة – كق�ضر �لبي�ضة  -بحيث
يتحتّم علينا �لتعامل معها بحذر �ضديد ،مع �أنها
خيارنا لنكون رقم ًا �ضعب ًا يف معادلة �ل�ضالم
�لعاملي.
و�الأهم من ذلك الب ّد لنا �أن نت�ضاءل :ملاذ�
�أ�ضبحت تلك �لقيم �ل�ضامية وعلى ر�أ�ضها �ل�ضلم
�الجتماعي من �أرخ�س �الأ�ضياء ،بحيث تكون
�ضحى به ،فاأ�ضبحنا بعد �أن
هي �أ ّول �ضيء ُي َّ
تخ ّلينا عن قيمنا �الإن�ضانية وحقوقنا �مل�ضروعة
كمن باع �أغلى ما ميلك بثمن بخ�س وقطع
عن نف�ضه "ماء حياته" ،ثم جل�س على قارعة
�لطريق يت�ض ّول �ملاء من �ملا ّرة!
هو ذ� حالنا �الآن ،رغم �أننا ن�ضتطيع �أن نكون
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�ض ّناع �ل�ضالم يف �لعامل مبا منلك من تعاليم
وقو�عد وقيم �إن�ضانية �ضامية! وما ن�ضاهده كل
يوم من �ضر�ع وتقاتل على ق�ضايا هام�ضية،
ومن فورة غ�ضب ونزعة �نتقامية مت�ضاعدة
�لوترية بني �أبناء �الأمة �لو�حدة هو �ضهادة
�نهيار منظومة �لقيم �الإن�ضانية على �أر�س
�لنبو�ت و�حدة تلو �الأخرى ،ومبوت كل قيمة
من هذه �لقيم �إيذ�ن بزهق �أرو�ح مئات بل
�الآالف من �الأبرياء.

ٍّ
لكل حقّه اأن يكون ،م�سيحي ًا اأو
م�سلم ًا ،عربي ًا اأو اأعجمي ًا ،العب ًا
ريا�سي ًا اأو العب ًا على ال�ساحة
ال�سيا�سية،

ولكن من غري

امل�سموح اأن يكون "ال اإن�ساني ًا"
يف تعامله مع االآخرين ،تلك
هي ر�سالة القيم التي نريد
اأن نن�سرها بني اأبناء االأمة
ومنررها على املجتمع االإن�ساين
ّ
االأكرب.
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ثاني ًا -ما هي اآفاق اخلروج من هذا
الواقع املاأزوم؟
يوؤثر عن مالك بن �أن�س �أنه قال" :لن ي�ضلح
�آخر هذه �الأمة �إال مبا �ضلح �أولها"  ،وقد �ضلح
بالتم�ضك بف�ضائلها �لعربية
�أول هذه �الأمة
ّ
�لقدمية من �ضهامة و�ضجاعة ومروءة وكرم
ون�ضرة للمظلوم وغريها ،ثم �ملمازجة بينها
وبني قيم �الإ�ضالم ومبادئه كالتقوى و�لعدل
رب و�الإح�ضان
و�مل�ضاو�ة و�لتكافل �الجتماعي و�ل ّ
وحرية �العتقاد وغريها ..ولن ي�ضلح �آخرها
�إ ّال بالعودة �إىل �لقيم �لعربية و�الإ�ضالمية
�الأ�ضيلة ،و�إحيائها -بعد جتديد فهمنا لها-
و�إنز�لها على �أر�س و�قعنا �لعربي ،وو�ضع
بر�مج تدريبية وعملية لتطبيقها يف �ملد�ر�س
و�جلامعات ،لنعيد الأ ّمتنا وحدتها ،ولي�ضرتجع
�الإ�ضالم رونقه ودوره �لفاعل يف �إ�ضاعة �ل�ضلم
و�ملحبة بني �أبناء �الأ ّمة �أو ًال ويف �لعامل �الإن�ضاين
بر ّمته ثاني ًا ،فنثبت عمل ّي ًا باأننا –كمجتمعات
عربية تدين باالإ�ضالم وتوؤمن باأخالقه وقيمه–
رب
قد ر�ضينا باالإ�ضالم دين ًا كما �رت�ضاه لنا ّ
�لعزة حني قال} :ا ْل َي ْو َم اأَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم دِي َن ُك ْم
مت ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�سيتُ َل ُك ُم الإِ ْ�س َ
َواأَ ْ َ
ال َم
دِيناً{(�ملائدة.)3:
ال نتحدّث هنا عن �إ�ضالم �لعباد�ت و�الأحكام،
وال عن �الإميان �ملالئكي بعيد �ملنال ،بل نعني

�إ�ضالم �ملبادئ و�لقيم �لذي يرعى م�ضالح
�جلميع ،ويدعو �إىل �لعدل و�مل�ضاو�ة بني �لنا�س
– ك ّل �لنا�س ّ -
بغ�س �لنظر عن مذ�هبهم
و�نتماء�تهم وعرقهم ولونهم ولغتهم..
�الإ�ضالم �لقائم على قيم وقو�عد �إن�ضانية
عا ّمة ال تبلى مهما تقدّم بها �لزمان ،كالقاعدة
الل
�ملنبثقة من قوله تعاىل} :اإِ هَّن اأَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد هَّ ِ
اأَ ْت َقا ُك ْم{(�حلجر�ت ،)13:ورديفها كلمة ر�ضول
�هلل (�س)" :ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إ ّال
بالتقوى" ،وغريها مثل "�إمنا �لدين �ملعاملة"،
�حلب" ،مما ي�ضلح دو�ء د�ء
و"هل �لدين �إ ّال َ
هذه �الأمة لو ُنظر �إليه من زو�يا خمتلفة ع ّما
تُعورف عليه ،و�أُخرج من بعده �لفردي �إىل
ف�ضاء �لبعد �الجتماعي و�الإن�ضاين �الأ�ضمل،
ل ُي�ض ّكل من جمموع هذه �لقيم قو�عد ومفاهيم
ت�ضهم يف دعم �لتقارب �لعربي.
ثالث ًا -التقوى معيار للمفا�سلة
بالتو�ضع و�لتع ّمق يف فهم حديث ر�ضول �هلل
ّ
(�س)" :ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إ ّال
بالتقوى" ميكننا طرح مفهوم (�لتقوى)
كمعيار للمفا�ضلة بني �لفرقاء و�ملتناف�ضني
بعيد ً� عن متايز�ت �لعرق و�للون و�ملذهب
و�لطائفة.
ولقد �رتبط مفهوم (�لتقوى) باخلوف من
�هلل �أو �خلوف من مع�ضية �هلل التّقاء عذ�به،
عملي
�إال �أنّ هذ� �ملفهوم له �نعكا�س و�قعي ّ
�جتماعي هو غر�ضه �الأ�ضل وهو مر�د مفاعيله،
ّ
(فالتقوى) مبعناها �لو�قعي ومر�دها �لعملي
تعني "�أن �أقي �الآخر �ض ّر نف�ضي" ،وعندما
ميار�س �ملرء هذ� �ملفهوم فاإنه يفعل ذلك على
�ضعيدين:
الأول� ،أن (يقي) �الآخرين �ض ّر نف�ضه� ،ضو�ء
كان هذ� �الآخر خمالف ًا له �أو خمتلف ًا معه
يف مذهب �أو دين �أو ّ�جتاه �جتماعي �أو خيار

�ضيا�ضي� ،أو منت�ضر ً� عليه يف برملان �أو مبار�ة،
�أو ن ّد ً� له يف فريق �أو غري ذلك  -ال فرق� -أي
�أنه (يقي) �ملنت�ضر عليه �أذ�ه فال يناله منه
�ضوء ،كانتقام �أو ٍّ
ت�ضف منه �إن هو غلبه �أو تف ّوق
عليه يف �أي منحى من مناحي �حلياة �لتي
تتكافاأ فيها �لفر�س ليقدّم ك ّل طرف �أف�ضل ما
لديه ،فيتما�ضك �أمام جميع حاالت �ال�ضتفز�ز
�خلارجي �لتي تدعوه للتعبري �لعنيف ع ّما �أ�ضابه
من �إحباط وخيبة �أمل نتيجة �لف�ضل �أو �لهزمية
�أمام مناف�ضه.
والثاين ،يعني �أن (يتّقى) هو �ض ّر نف�ضه حال
عدم �نت�ضاره ،فال يكتفي بعدم �الإ�ضاءة لالآخر،
و�إمنا يتعاىل على م�ضاعر �لكر�هية و�لغ�ضب،
وي�ضمو �إىل م�ضتوى "�ضكر" نعمة �نك�ضاف �ضعفه
له ب�ضبب �لف�ضل �أو عدم �لفوز ،لي�ضعى نحو
�إكمال هذ� �لنق�س ،فتتو ّلد نتيجة لذلك م�ضاعر
�إيجابية تقي �ضاحبها ردود �لفعل �مل�ضيئة للذ�ت
و�الآخر.
ومفهوم "�ل�ضكر" هذ� يقودنا �إىل تاأ�ضيل قيمة
عليا �أخرى وهي �أن يتع ّلم �ملرء �أن يكون "�ضاكر ً�"
يف كل �الأحو�ل؛ ي�ضكر يف حال �خل�ضارة و�لربح،
�لعطاء و�ملنع ،فمن يبطر حني �لنجاح و�لفوز،
وال ي�ضكر نعمة �لقدرة على �للعب بكفاءة تا ّمة

�أمام رقيبه فهو خا�ضر ،و�إن كان ُيع ّد عند �لنا�س
"فائز ً�"� ،أما من ي�ضكر حال �لفوز و�لهزمية فهو
�ملنت�ضر �أبد ً� ،فال يبطر �-إذ� فاز -بل يعي�س
حالة �لتو��ضع وهو يف �أعلى درجات ن�ضوة �لفوز،
كما ي�ضكر  -يف حال �خل�ضارة  -ليق ّوي مو��ضع
�ضعفه ،ويتذ ّكر يف كل �الأحو�ل �-ضو�ء كان غالب ًا
�أو مغلوب ًا -لزوم عدم �لرت�خي �أو �لركون �إىل
�للحظة �لر�هنة ،حلوة كانت �أو م ّرة ،فاملرء بني
�ل�ضكر و�ل�ضرب م�ضون ،وخارجهما هو جم ّرد
�ضيطان منفلت قابل القتد�ح � ّأي لون من �ل�ضرور
بحقّ نف�ضه و�الآخر.
بناء على ما تقدّم ،فاإن (�لتقوى) بهذ� �ملعنى
�أحد �أهم �ملفاهيم و�لقيم �الإن�ضانية �لتي ميكن
�أن ت�ضاهم يف توجيه �مل�ضاعر �ملتا ّأججة يف ّ
�الجتاه
�ل�ضحيح لتُج ّنب �ملتناف�ضني و�ملختلفني و�الأند�د
و�الأ�ضد�د �أن يكونو� �ضحايا نزغ �ل�ضياطني
�ملح ّليني �أو �لعامل ّيني �أو �ضرور �الأنف�س.
كما �أن تطبيق مفهوم (�لتقوى) بهذ� �ملعنى
جند له م�ضد�ق ًا يف جميع جماالت �حلياة
�القت�ضادية� ،الجتماعية� ،ل�ضيا�ضية� ،لرتبوية
و�الأكادميية .ف�ضيا�ضي ًا مث ًال� ،إن وجدت حالة
من �لغليان و�لفو�ضى يف بلد ما ،فاإن �أغفلت
(�لتقوى) من قبل �جلهات �لر�ضمية و�كتفت

بقمع �ملعار�ضة فال ُيعترب ذلك �نت�ضار ً� لها و�إن
بد� ظاهر �حلال كذلك ،الأنه – على �حلقيقة-
ف�ض ٌل يف �حتو�ء �مل�ضكلة ،ويف �إد�رة �ل�ضر�ع
و�إحقاق �حلقوق بني �ضركاء �لوطن.
وكذ� تربوي ًا ،فاالأب �لذي يعجز عن تربية
�أبنائه على �لقيم و�ملبادئ �لتي يوؤمن بها ،فلو
ن�ضحهم ومل ي�ضتجيبو� له ثم �نحرفو� و�ض ّلو�
�لطريق فلي�س من �لعقل �أن يعترب �ضاللهم
�نت�ضار ً� لذ�ته وت�ضف ّيا منهم وعقوبة ملخالفته،
ولي�س من �ملعقول �أن يفرح بانحر�فهم – نكاية
بهم  -الأنهم مل يطيعوه!! ولكن لو حت ّلى ب�ضيء
من خلق (�لتقوى) مبعناه �الآنف لكان ذلك
�ضبب ًا الكت�ضاف ف�ضله يف تربية �أبنائه و�عرت�فه
بذلك وبالتايل �إعادة �لنظر يف �أ�ضاليبه �لرتبوية
وتد�رك ما ميكن تد�ركه منها.
و�جتماعي ًا كذلك ،لو �أردنا �أن جندّد فهمنا ملقولة:
"�عرف لغة عد ّوك تاأمن �ض ّره" من منظور مفهوم
(�لتقوى) ف�ضيكون �الهتمام بتعليم �لن�سء
�للغات �الأجنبية �ملختلفة من منطلق �لتع ّرف
على عاد�ت �أهلها وثقافتهم وتقاليدهم ليتز ّودو�
مبا ميكن �أن (يقيهم) ما يوؤدّي لالحتكاك مبن
يختلفون عنهم يف �للغة و�لثقافة ،و(يتّقي) �أن
ي�ضل �ض ّره �إليهم با�ضتفز�زهم يف مقدّ�ضاتهم.
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رابع ًا -منهجة القيم يف املدار�س
واجلامعات
�أما على �مل�ضتوى �الأكادميي فالب ّد �أن تدرج
�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية و�جلامعات مفهوم
(�لتقوى) يف �ملنهج �لدر��ضي ،ونقرتح ت�ض ّور ً�
مبدئي ًا ي�ضع �خلطوط �لعري�ضة لتطبيق هذه
�لفكرة على م�ضتوى �أو�ضع:
اأو ًال :البد من �إخر�ج هذ� �ملبد�أ من �إطاره
�ل�ضخ�ضي و�لطوعي لتُع ّرف (�لتقوى) على
�أ ّنها (حدود) �أخالقية وقو�عدية حتكم �لعالقة
بني �الإن�ضان و�أخيه �الإن�ضان يف كل �ملجاالت؛
بني �ملو�طن و�لوطن ،وبني �حلاكم و�ملحكوم،
وبني �لطالب و�ملع ّلم ،وبني �ملع ّلم وزميله ،وبني
�لطالب وقرينه ،وبني �لالعب ومناف�ضه ،بني
حزب وحزب ،بني فئة وفئة ،بني فئات �ضعب
عربي و�آخر �ضقيقه ،ليمكن بعد ذلك ح ّل
ّ
�خلالف بني �ملتنازعني بتقييم ما يبدر منهم
من ت�ض ّرفات يف �لنز�عات و�ملناف�ضات بناء
على مدى قربها �أو بعدها من �حلدود �ملو�ضوعة
لتعريف (�لتقوى) كمعيار لقيا�س �أف�ضلية
طرف على �آخر.
ثاني ًا؛ ينبغي �الهتمام بالبعد �لتطبيقي
و�لعملي ملبد�أ (�لتقوى) بتعميمه على �ضتّى
�ملمار�ضات �الأكادميية �بتد�ء من �الأمانة يف
حت�ضيل �لعلم و�ضبل نيل �ل�ضهادة و�لرتب،
و�نتهاء بنقي�ضها كالغ�س – يف �أب�ضط �ضوره �أو
�أعقدها – بعد �أن يتو�فق �لقائمون على قو�نني
�حلرم �جلامعي ،وقو�عد �لتعليم �ملدر�ضي
�أن يجعلو� من (�لتقوى) قيمة معيارية يق ّيم
بها �أد�ء �الأفر�د ،وتهيئة �الأجو�ء لتطبيقها
وممار�ضتها ،و�إ ّال فلي�س �إ ّال قبول �لوجه �الآخر
من �لر�ضا ،وهو �لر�ضا بالف�ضاد ،لي�ضدق علينا
�أننا ممن مل َ
ير�س باالإ�ضالم دينا كما �رت�ضاه
لنا �هلل �ضبحانه وتعاىل ،وال بالتقوى معيار ً� كما
توحي به �الآية �لقر�آنية �لكرمية }ا ّإن اأكرمكم
عرب
عند الل اأتقاكم{ (�حلجر�ت  ،)13وكما ّ
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عنه حديث ر�ضول �هلل(�س).
ثم ُيرتك �ملجال مفتوح ًا الأخ�ضائيي �ملناهج
ولالأكادمييني �جلامعيني و�ملع ّلمني لو�ضع
بر�مج ومناهج ت�ضتوعب ُج ّل هذه �لقيم
�الإ�ضالمية و�الإن�ضانية لتبثها يف �لطلبة و�أجيال
�مل�ضتقبل يف �ضنّ �لبلوغ حني يبد�أ �لطالب
بالتفكري يف �مل�ضتقبل �لبعيد و�لتخطيط له،
فيحدّد روؤيته للحياة ال على �أ�ضا�س مادي بحت
ناظر ً� مل�ضلحته �الآنية و�لذ�تية فح�ضب ،بل بنا ًء
على �لقيم �لتي �أُودعت بذورها يف قلبه �أثناء
طفولته �الأوىل ،وت�ض ّرب بها يف �ضباه ،و ّمت �ضقل
�ضخ�ضيته مبمار�ضتها يف �جلامعة وما قبلها،
فال يدخل جمال �لعمل �إ ّال وقد ت�ض ّلح بقيم
�لف�ضيلة و�ل�ضالح.
خام�س ًا -ر�سالة "القيم" من اأجل ال�سلم
االإن�ساين
مما تقدّم نخل�س �إىل �أ ّنه قد يختلف �لنا�س
يف �لدين و�لعرق و�للون و�للغة و�لبلد ولكنهم
ي�ضرتكون يف �لقيم �الإن�ضانية �لعامة ،وهي مت ّثل
حلقة �لو�ضل بينهم ،وتلك (�لقيم) هي �ملفاهيم
�ملحورية �لتي ينبغي تطعيم �ملناهج �ملدر�ضية
بها لتفعيلها يف �ضلوك �لطلبة �ليومي فت�ضهم
يف ترميم �لعالقات �ملف ّككة ،وبناء عالقات
قائمة على قيم نبيلة بعد �أن جندّد فهمنا لها
�مللحة وتو�كب
بحيث تتنا�ضب مع حاجات �أ ّمتنا ّ
متط ّلبات �لع�ضرٍّ ،
ولكل ح ّقه �أن يكون ،م�ضيحي ًا
�أو م�ضلم ًا ،عربي ًا �أو �أعجمي ًا ،العب ًا ريا�ضي ًا �أو
العب ًا على �ل�ضاحة �ل�ضيا�ضية ،ولكن من غري
�مل�ضموح �أن يكون "ال �إن�ضاني ًا" يف تعامله مع
�الآخرين ،تلك هي ر�ضالة �لقيم �لتي نريد �أن
نن�ضرها بني �أبناء �الأمة ومن ّررها على �ملجتمع
�الإن�ضاين �الأكرب ،ورغم �أن بع�س هذه �لقيم قد
�ضبقنا �إليها �الآخرون ولكن الز�ل تر�ثنا يزخر
باملئات من �لقيم �ملن�ض ّية وتنتظر من يزيل
�لغبار عنها ويع ّرف �لنا�س بها بعد ماأ�ض�ضتها

�مللزم.
وو�ضعها يف �إطارها �ملعياري ِ
ن�ضرب مثا ًال لتقريب �لفكرة وتو�ضيحها؛ كان
�مل�ضلحون �ل�ضابقون �إذ� ما م ّرو� باأر�س قفر
فاأكلو� متر ً� دفنو� نو�ته يف �الأر�س و�ضقوه ب�ضيء
من �ملاء ليه ّيئو� للنو�ة �لبيئة �ل�ضاحلة للنم ّو
و�الإثمار ،فلعل ياأتي بعدهم من يكمل ما بدوؤوه،
�أو لع ّل �ل�ضماء تتك ّفل بذلك فتهطل �الأمطار
وتثمر �لنخيل في�ضتفيد من مترها  -يف يوم ما
 عابر �ضبيل �آخر .هكذ� كان يت�ضرف بع�سعابري �ل�ضبيل من �لعرب و�مل�ضلمني قبل �أكرث
من �ألف �ضنة حيث كانو� يعي�ضون روح �مل�ضئولية
جتاه �ملجتمع و�لبيئة و�لطبيعة فاأينما ح ّلو�
تركو� ور�ءهم �أثر ً� ط ّيب ًا.
وغريها �لكثري من �ملمار�ضات �لتي كانت توؤدّى
من قبل عا ّمة �لنا�س بتلقائية ودون �حلاجة �إىل
تعليم مدر�ضي �أو وحي من تعاليم دينية ،ما ّ
يدل
على �أن تلك �لقيم �الإن�ضانية �ملتّ�ضقة مع �لفطرة
�ل�ضليمة �لتي جند تطبيقاتها يف �جلمعيات
�حلقوقية �ليوم ،ويدعو �إليها �أ�ضدقاء �لبيئة
وغريهم ،كانت ر��ضخة يف �ضمائر �الأولني
وكانو� ي�ضتجيبون لها لثقتهم �لتا ّمة بفاعليتها،
ول�ضدقهم يف تطبيقها بعد �إميانهم ب�ضرورتها،
وبوحي من �ضعورهم بامل�ضئولية جتاه تلك
�ملبادئ و�لقيم.
�ال�ضت�ضهاد باالأمثلة �آنفة �لذكر لي�ضت دعوة
لتقليد ما كان يفعله عابرو �ل�ضبيل من �لقدماء
بحرف ّيته ،ولي�س م ّنا عابر �ضبيل يف �ضحر�ء
قاحلة �ليوم ،وال هو مطلوب �أن نحمل نو�ة
مترنا ونلقي بها من �لطائرة �أو �لبا�س –
مث ًال -لتُزرع يف �أر�س قفر! �إمنا ندعو الإحياء
�لقيم �لعربية و�الإ�ضالمية �لقدمية �لتي تعيد
للنا�س �إن�ضانيتهم وتعيدهم لفطرتهم �ل�ضليمة،
و�لتي هي من �ضميم �لقيم �الإن�ضانية �لعامة،
تلك �لقيم �لتي تتما�ضى مع روح �لزمن ،و�لتي
ندعو لتفعيلها باختيار �لطرق �ملنا�ضبة لها مع
�الإبقاء على روحها ،و�إال ف�ضتتّ�ضع �له ّوة بيننا

وبني جانب �لعامل �ملتقدّم �الإيجابي – يف قيمه
ومبادئه – رغم �لت�ضابه �لكبري بني ما نوؤمن به
من قيم وما ميار�ضونه منها.
�ساد�س ًا -ماذا نخ�سر عندما نتخ ّلى عن
قيمنا؟
يكفي �أن نعقد مقارنة �ضريعة بيننا وبني �لغرب
(يف �إيجاب ّيته) لن�ضهد �ت�ضاع �لفجوة بيننا
مع كل يوم جديد مي ّر علينا؛ كم من م�ضطلح
ثقايف وعقائدي وتكنولوجي و�أيديولوجي
جديد ُي�ضتحدث لديهم كل يوم ويعومل لين�ضر
�إجناز�تهم وثقافتهم �خلا�ضة ويع ّممها ،ويف
�ملقابل كم من قيمة �أ�ضيلة من قيمنا ذ�ت
�لطابع �الإن�ضاين �لعاملي نفقدها كل يوم ب�ضبب
تن ّكرنا لها ولعدم جتديد فهمنا لها ولتطبيقاتها
يف حياتنا �لعملية لنجعلها مو�كبة الحتياجات
أم�س
�لع�ضر ومفهومة بلغة �لنا�س �لذين هم با ّ
�حلاجة �إليها؟
ورغم �أننا نوؤمن مبقولة "لي�س م ّنا من مل
يحا�ضب نف�ضه ك ّل يوم" ،ولكن ال نفطن باأن
�ملحا�ضبة �ملطلوبة م ّنا �ليوم لي�ضت �ملحا�ضبة
�لفردية على تق�ضري هنا �أو تفريط هناك فقط،
و�إمنا �ملحا�ضبة �جلماعية وعلى �مل�ضتوى �الأعلى،
فتحا�ضب �الأمة ،وعلماوؤها ،وعقالوؤها ،وقادتها
َ
على ما فعلو� فيما ي�ضلح �أمورها �أو ي�ض ّرها،
عمال �أي�ضا بالقول �الآخر "ك ّلكم م�ضئول ع ّما
ُ
��ضرتعي � ..أو عن رع ّيته".
�ضابق ًا ،كانت �لدول تع ّد للم�ضاركة يف �الأوملبياد
طو�ل �لعام لكي تعر�س �أن َف�س ما لديها من قوة
ومهارة وكفاءة و�إتقان ،والعب �الأوملبياد كان
ي�ضتعر�س �أف�ضل ما لديه من ُخلق وقدرة وكفاءة
لكي يت ّوج �أ ّمته باأجمل �ضورة لعلمه باأنّ جمال
�أخالقه زين لبالده وقبحها �ضني على �ضمعة
وطنه ،بينما �الآن لدى �لنا�س �ال�ضتعد�د لالنهيار
و�النحر�ف �إىل �ملنطقة �ملظلمة �أمام �أول

�حتكاك والأتفه �الأ�ضباب ،ليتح ّول �لرهان �لودّي
–�لريا�ضي� -لذي يق ّرب بني �الأمم و�ل�ضعوب
�ملتباينة يف عقائدها و�أعر�قها وثقافتها ،يتح ّول
لدى �أبناء �الأ ّمة �لو�حدة �إىل رهان عد�ئي!
هذ� بالن�ضبة للمباريات �لريا�ضية ،و�ل�ضورة
تتك ّرر يف (مباريات) �ل�ضيا�ضة و�لتجارة
و�القت�ضاد ،وتتج ّلى يف �النتخابات مبجاالتها
�ملختلفة� :لنقابية� ،لربملانية و�لرئا�ضية ،ما
د�مت �لتقوى مفقودة ،فتُن�ضف �الأخالق وتد��س
�لقيم الأجل �لفوز مبقعد هنا �أو موقع هناك ،فكم
من ّ
مر�ضح نيابي قدّم نف�ضه خلدمة �لوطن �إ ّال
�أنه نال ن�ضيبه من ت�ضويه �ل�ضمعة ،و�لنب�س يف
ما�ضيه ،وهتك حرماته ،ون�ضر خ�ضو�ضياته،
�إىل جانب �الفرت�ء عليه ،فهل هذه �لطريقة يف
�لتعامل مع ّ
ت�ضجع �أي م�ضلح ليقدم
�ملر�ضحني ّ
على تر�ضيح نف�ضه؟
نحن منلك ،ونعلم �أننا منلك كنوز �لعامل �ملادية
و�ملعنوية ،ولكننا جنل�س على قارعة �لطرق نت�ض ّول
�لعلوم و�ملعرفة و�الأخالق و�لغذ�ء و�ملاء و�لطاقة
و�ل�ضالح و�لتكنولوجيا وغريها ،فال�ضهاد�ت
�لعالية و�ملعرتف بها دولي ًا ال تُعطى �إال من
خارج �لبالد �لعربية �أو بت�ضديق من �جلامعات
�لغربية� ،ل�ضناعات �حلديثة� ،الأدوية� ،أدو�ت
�جلر�حة� ،الأ�ضلحة ،و�ضائل �لرتفيه ،وحتّى
بذور �لزر�عة ن�ضتوردها من �خلارج بعد �أن
يتم تعقيمها بحيث ال ميكن �أن تثمر �أكرث من
م ّرة و�حدة! هذه بع�س نتائج �ن�ضغالنا باأنف�ضنا
وبخالفاتنا وبالتو�فه من �لق�ضايا.
�سابع ًا -لي�س بدين جديد وا ّإمنا ...
لي�س هذ� بدين جديد ،و� ّإمنا هذه مفاهيم من
�ضميم �لقيم �الإ�ضالمية و�لعربية �الأ�ضيلة،
ودعوتنا هنا �لعود ُة ملا لدينا من �لقيم �لتي
ت�ضاهم يف �إعادة �للحمة بني �أبناء �لوطن �لعربي
و�إعادة �ل�ضلم �ملجتمعي و�إحياء ما �ندثر حتت

لي�س هذا بدين جديد،
وا ّإمنا هذه مفاهيم من �سميم
القيم االإ�سلمية والعربية
االأ�سيلة،

ودعوتنا

هنا

العودة ملا لدينا من القيم التي
ت�ساهم يف اإعادة اللحمة بني
اأبناء الوطن العربي وت�ساهم
يف اإعادة ال�سلم املجتمعي لها
واإحياء ما اندثر منها حتت
ركام م�سطلحات العداء
والنزاع وال�سراع والتكفري .
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بقدر ما نلتزم نحن مببادئنا االأخلقية والقيمية
الإعادة ال�سلم االجتماعي الأوطاننا ،ونبذل من
جهد الحرتامها وتطبيقها �ست�ستعيد االأمة ثقتها
بنف�سها وبقيمها وبقيمتها احلقيقية ،و�ستزداد
فر�سها لك�سب ثقة االآخرين مبا توؤمن به من قيم
ومبادئ لتتح ّول اإىل �سريك من �سركاء االأ�سرة
الدولية وتكون على م�ستوى هذه ال�سراكة.

ركام م�ضطلحات �لعد�ء و�ل�ضر�ع و�لتكفري،
و�إن مل ن�ضتطع �أن جنمع لنا ذخرية تكفينا ملا
هو قادم من �ضنو�ت فلنتّخذ لنا ز�د ً� للقادم
من �الأيام و�الأ�ضهر قبل �أن تتد�ولنا �أيام �أحلك
و�أظلم مما نحن فيه ،الأنّ ما هو � ٍآت �أ�ضو�أ مما
م�ضى -ال حمالة -فلي�س يف �الأفق ما ينبئ عن
تخفيف حدّة �لتوتّر �ملتز�يدة يف �لعامل عموم ًا
ويف منطقتنا �لعربية على وجه �خل�ضو�س.
وعلى �ملدى �لبعيد فاإنّ حمل �مل�ضئولية �لدولية
على قدم �مل�ضاو�ة مع غرينا من �لدول
و�لتكتّالت �لعاملية و�الإقليمية ،و�الرتفاع �إىل
م�ضتوى �لتحديات �لعاملية ،و�مل�ضاركة يف
و�ضع و�إقر�ر �لقر�ر�ت �لتي تهم م�ضتقبل
�لب�ضرية ،لن يكون ما دمنا (ك�ضعوب وعقول)
ال منثل �ضيئ ًا بالن�ضبة للعامل ال من �لناحية
�الإ�ضرت�تيجية وال �لتقنية وال �لعلمية وال
�الأخالقية وال �لروحية ،بل ُينظر �إلينا على
�أننا عالة على �الأ�ضرة �الإن�ضانية ما دمنا ل�ضنا
قادرين على ح ّل م�ضاكلنا �لد�خلية ف�ض ًال عن
�أننا ن�ضدّر �مل�ضاكل للعامل �خلارجي.
ولكن ،بقدر ما نلتزم نحن مببادئنا �الأخالقية
و�لقيمية الإعادة �ل�ضلم �الجتماعي الأوطاننا،
ونبذل من جهد الحرت�مها وتطبيقها �ضت�ضتعيد
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�الأمة ثقتها بنف�ضها وبقيمها وبقيمتها
�حلقيقية ،و�ضتزد�د فر�ضها لك�ضب ثقة
�الآخرين مبا توؤمن به من قيم ومبادئ لتتح ّول
�إىل �ضريك من �ضركاء �الأ�ضرة �لدولية وتكون
على م�ضتوى هذه �ل�ضر�كة.
ثامن ًا -دور اجلامعات وقطاع التعليم
والثقافة وم�سئوليتها
و�أخري ً� ،فاإن �جلامعات �لعربية ومر�كز
�لبحوث و�لدر��ضات يف �لوطن �لعربي مدع ّوة
ملر�جعة ودر��ضة �الأ�ضباب �لتي �أدّت �إىل تقهقر
�الأمة �إىل �لور�ء و�البتعاد عن ثو�بتها �ملحتومة
من وحدة لغة ودين وتاريخ وجغر�فيا وم�ضري
م�ضرتك ،كما يقع على قطاع �لتعليم و�لثقافة
م�ضئولية �ضياغة مفاهيم جديدة – م�ضت ّلة
من تر�ثنا �لغني بالقيم و�ملبادئ �الإن�ضانية –
وت�ضحيح �ملفاهيم �خلاطئة ،وتوعية �لنا�س،
وبثّ �لثقافة و�ملعرفة �لتي تعيد الإن�ضاننا
�لعربي �ضلمه �ملجتمعي ،ولالأمة متا�ضكها ،ومن
ّثم ي�ضاهم يف بثّ �ل�ضالم يف �ملجتمع �الإن�ضاين
�لعاملي.
فمتى يعود هذ� �لوطن حمبوب ًا ،غني ًا ،جمي ًال،
و�ضعيد ً� كما كان يف يوم ما م�ضدر �ضعادة

عرب عن ذلك
�الآخر وعلى ر�أ�ضهم �لغرب كما ّ
�ملخت�ضني يف
"بيري رو�ضي" �أحد �الأ�ضاتذة
ّ
�لتاريخ �ليوناين وح�ضارتهم ممن �أن�ضف
�لعرب ودورهم يف �حل�ضارة �لغربية حيث
يقول" :لقد حان �لوقت لكي ندرك �إنه �إذ� كان
غربنا حمبوب ًا ،غني ًا ،جمي ًالّ ،
ومنظما فا ّإمنا
يعود ف�ضل ذلك ك ّله �إىل تلكم �الإمرب�طوريات
�لعربية �لكربى �لتي خلقت و�أوجدت مثل هذه
�ل�ضعادة .....و�إن �أثينا وروما لي�ضتا �ضوى
�نعكا�س للح�ضارة �لعربية �لكربى �لتي ب�ضطت
منذ فجر �لزمان معرفتها و�آد�بها و�ضلوكها على
جمموع �الأر��ضي �لتي متتد من �لهندو�س �إىل
�لتاج ومن �لنيل �الأزرق �إىل بحر �لبلطيق.....
�إن جميع �حل�ضار�ت �الإن�ضانية بنات �حل�ضارة
�لعربية قبل �الإ�ضالم وبعده" .

� .1ل�ضنقيطي� ،أ�ضو�ء �لبيان ،ج� ،8س.155
� .2أحمد بن حنبل� ،مل�ضند ،ج� ،5س.411
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ا�سمح للمرور
بقلم :ابتهال الها�سمي

عامل اليوم مليء باالختناقات املرورية ،مليء
بالزحام وال�شجيج ..ال�شوارع يف حركة دائمة
يف جميع االجتاهات ،ومهما و�شعت من اإ�شارات
التحذير والقوانني التنظيمية حلركة ال�شري ،فاإنَّ
ال�شدامات اأمر حمقق احلدوث؛ الأنَّ اخلطاأ الب�شري
دائم ًا موجود.
تعب
حركة ال�شري واملرور ،بكل اجتاهاتها واأ�شكالها رّ
ب�شكل رمزي دقيق عن العامل االإن�شاين الوا�شع بكل
اأطيافه وتوجهاته ،وهي جديرة بالتاأمل كمنظومة
حركية متنا�شقة قائمة على اأ�شا�س جوهري ،هو
كرامة النف�س االإن�شانية وح رّقها يف احلياة باأمن
و�شالمة.
يف ال�شارع ،يح�شل اجلميع على فر�شتهم يف املرور،
ويتبع اجلميع قوانني تنظيمية واحدة ،فمهما تباينت
واختلفت اأ�شكال واأحجام واأ�شماء ال�شيارات ،يظل
للنف�س االإن�شانية الكامنة داخلها قيمتها ..اأكانت يف
�شيارة قدمية متهالكة اأم يف �شيارة جديدة فارهة!
فمبداأ الكرثة ال يلغي حقرّ االأقلية ،فاحلافلة املليئة
بالركاب الب َّد اأن تتوقف اأمام االإ�شارة احلمراء.
"ا�شمح للمرور" ..اإ�شارة لها مدلوالتها يف القامو�س
املروري ..ويف قامو�س احلياة االإن�شاين .فاحلياة
مليئة بالوقفات ،باالإ�شارات ،بالدوارات ،باملطبات
واملنحدرات ..ورغم كل ذلك يجب اأن تقف وت�شمح
لالآخر باملرور عندما يحني دوره ،اأو عندما يكون
االآخر يف موقف اأ�شعف كامل�شاة والعابرين.
االجتاهات كثرية ،ومن حقرّ كل اإن�شان اأن يختار

طريقه ،ملتوي ًا كان اأم م�شتقيم ًا� ،شعود ًا كان اأم
نزو ًال ،وقد ترى من تظنه �شا ًال ي�شري على غري هدى
فرت�شده ،اأو ترى من يختار طريق ًا �شعب ًا وعر ًا فتخبه
عما �شيالقيه ،لكن ال ميكننا اأبد ًا اأن جنب االآخرين
على الذهاب اإىل حيث نذهب!..
ال�شماح لالآخرين باالختيار ،وال�شماحة معهم  -اإن
اختاروا وعملوا مبا اختاروا  -كلها معاين تت�شمنها
كلمة عظيمة ..تبنى على اأ�شا�شها منظومات اإن�شانية
ح�شارية ...وهي "الت�شامح"..
الت�شامح كلمة نه�شم حقها اإذا جعلناها رديفة العفو،
اأو ال�شفح ،اأو االعتذار ،وربطناها بالتعر�س لالإ�شاءة
واالأذى ..التاأمل يف هذه الكلمة التي تاأتي على �شيغة
"تفاعل" ،ت�شعر �شامعها باأ َّنها متر مبراحل تتطور
وتت�شامى عبها ،واأ َّنها م�شرية م�شتمرة ،ال نهاية
لها اأو الأثرها ونتائجها ..فهي مبداأ تعامل مع كل
ال�شركاء ،يف الوطن الكبري والبيت ال�شغري.
الت�شامح كلمة يحدها من جانب االنفعال والغ�شب
واخلالف ،ومن جانب اآخر الالمباالة والر�شوخ
واالن�شياع .نعرفها باأ�شدادها ،مع اأنها تختزل يف
طياتها الكثري.
عندما تت�شامح ..فاأنت ت�شمح لالآخر باأن يكون ،باأن
يقول ،باأن يفعل ما يعتقده ويوؤمن به ..ل�شت تن�شاع
وال حتايد وال تتماهى ..لكنك تن�شت اإليه باحرتام
وتقدير دافعه اأخالقي واإن�شاين قبل كل �شيء..
هذا االإن�شات لي�س �شه ًال ..وقد تعتمل يف داخلك
تفاعالت �شتى ،كتلك التي متلوؤك واأنت جمب على

الوقوف �شامت ًا اأمام اإ�شارة حمراء ،كي ت�شمح لالآخر
باملرور ،مهما كنت م�شتعج ًال!
نعم �شت�شعر بنوع من املعاناة عندما جتب نف�شك على
حتمل �شماع راأي ال توؤمن به البتة..
لكنك تن�شت ..بل بقلبك وبجوارحك ،وت�شمح لالآخر
اأن يكون ما �شاء.
هذا هو الت�شامح .وبقدر ما يكون الت�شامح خيار ًا
وقرار ًا تبنى على اأ�شا�شه العالقات ،فاإن جذوره
ممتدة اإىل قعر منط التفكري .فالعقل يجب اأن يوؤمن
باأ َّنه ال ميلك كمال احلقيقة ،واأ َّنه مهما و�شل وبلغ فال
يزال حمتاج ًا ملن يطلعه على جوانب جديدة ،يجب اأن
يوؤمن باأن االآخر  -حكيم ًا كان اأو �شفيه ًا  -قد ي�شري
اإىل اأجزاء اأخرى من احلقيقة .وكذلك يجب اأن يوؤمن
باأنَّ االأفكار هي نتاج خبة كل فرد ،نتاج ثقافته،
وحميطه ،وتربيته ،وما اأعطته احلياة من مواهب
وفر�س ،فهي ب�شمته لها �شكل وعمق خا�س بها.
جذور الت�شامح يف القلب هي التي متلوؤه مبحبة
االآخرين ،بالعطف والرحمة واالإن�شانية ،وكل هذه
تثمر وتينع وتزهر على الوجه ب�شا�شة و�شماحة وخلقا
رفيع ًا يف التعامل مع ك رّل النا�س من ك رّل االأطياف
واالأجنا�س.
لذلك كان الت�شامح خلق االأنبياء وامل�شلحني ،رغم
ما حملوا من ر�شالة عظيمة ،ورغم عظم �شعورهم
بامل�شئولية ،مل يفر�شوا على النا�س اأفكارهم ومل
يعب�شوا يف وجه من خالفهم ،وكانت دعواهم ل�شبيل
اهلل باحلكمة واملوعظة احل�شنة ...ال غري.
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احلرية بعد�سة املمار�سة
بقلم :عبد اجلليل ال�سوفة
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احلرية دعامة لتكرمي االإن�سان ،والزِمتها اأن يكون هذا
االإن�سان خمتاراً ،وخطاب احلرية خطاب عام ومطلق موؤكد يف
الكليات وامل�سرتكات من احلقوق ،لكنّ ممار�سة احلرية ن�سبية؛
الأّن احتماالت تطبيقها تت�سع بات�ساع احلاالت وظروفها
ومالب�ساتها ،لذلك ترتاوح احلرية يف زاوية املمار�سة بني اأن
تكون موؤ ّكدة اأو حمتملة اأو م�ستحيلة اأحيا ًنا.
خطاب احلرية خطاب عاطفي حتري�سي عام ،مطلق وعري�ض؛
الأ ّنه ينت�سر ّ
حلق اأ�سيل لكل اإن�سان اأما املمار�سة فهي عقلية
وواقعية ن�سبية وتف�سيلية؛ الأنها تتعامل مع مواقف وظروف
وحاالت ،ففي املمار�سة نحن نذعن اأو نر�سى اأو نوافق على
قيود حتب�ض احلرية ،تقيدها اأو تطلقها بح�ساب عقلي يتل ّمح
العواقب؛ ال ّأن معطيات الواقع ت�ساعدنا يف احل�ساب.
اندفاعاتنا العاطفية وميلنا اإىل االخت�سار جتعلنا نرف�ض
فكرة امل�سا�ض باحلرية بحب�ض اأو تقييد اأو منع؛ الأ ّنه لي�ض
لدينا معطيات وا�سحة تر�سدنا التخاذ موقف عقالين
والنا�ض اأعداء ما جهلوا!

احلرية هي انطالقة عفوية للروح واخليال والطاقات ،بينما القانون هو
قواعد عقلية لتقييد تلك االنطالقة ال يطلب لذاته بل لغاية النظام.
خطاب احلرية خطاب عاطفي حتري�سي عام ،مطلق وعري�ض؛ الأنّه
ينت�سر حلقّ اأ�سيل لكل اإن�سان اأما املمار�سة فهي عقلية وواقعية ن�سبية
وتف�سيلية؛ الأنها تتعامل مع مواقف وظروف وحاالت.

ك ّل ما تقدم ال يبخ�س من حقّ اخلطاب والتنظري،
اإذ اأنّ التاأ�سي�س الثقايف للحقوق هو االأ�سا�س
ملعرفتها والوعي بها ،بقدر ما يناق�س طبيعة
الفرق بني لغة اخلطاب وواقعية املمار�سة ،على
خا�سا باحلرية فقط بل ي�سمل كل
اأنّ هذا لي�س ً
فروع املفاهيم والعلوم والنظريات ،لكنّ املاأمول
هو اأن ّ
تر�سد املمار�سة لغة اخلطاب فمن ذاق
م�ساكل املمار�سة عرف حلوال يف التنظري.
احلرية والقانون
احلرية هي انطالقة عفوية للروح واخليال
والطاقات ،بينما القانون هو قواعد عقلية
لتقييد تلك االنطالقة ال يطلب لذاته بل لغاية
النظام.
ت�س ّوروا لو اأن �سركة ع ّممت على موظفيها
اأ ّنهم اأحرار يف اإيقاف �سياراتهم يف مواقف

ال�سيارات البكر بالطريقة التي تعجبهم،
ماذا �سيكون عليه �سكل ال�سيارات؟ ّثم قامت
وخططت االأر�س وع ّممت �سروط ًا واإر�سادات ملن
يريد اإيقاف �سيارته يف موقف ال�سيارات ،فكيف
تت�س ّورون و�سع ال�سيارات االآن؟ طبيعي اأن
يكون �سكل ال�سيارات اأجمل واأنظم ،و�سيتخ ّل�س
اجلميع من م�سكلة تعطيل اأو اإعاقة احلركة.
فالنظام كان م�سدر ًا للجمال احلا�سل من
التن�سيق اجلميل ومانع ًا من الفو�سى والتعدي
(اجلور).
ولنتخذ من املثال منوذج ًا نقي�س عليه مواقف
النا�س يف احلياة ،فلو كانت اأمورهم ت�سري
بعفوية مع اإطالق اخليال حلرية عمل ما
ي�ستهون ،فكم �سيخ ّلف ذلك من فو�سى
وجور؟! نحن –كب�سر -يف التنظري منتع�س من

القيد ولك ّننا يف املمار�سة ندرك اأهميته وعدم
اال�ستغناء عنه.
احلرية واملعرفة
يف مواقع معينة من حياتنا ال نقبل اأن مننح
�سلطة اتخاذ القرار اإال ملن نثق يف خربته
وكفاءته؛ الأ ّننا ندرك اأنّ احلرية ال تتوج اإال
بعد م�سرية من اخلربة� ،سواء ك ّنا نتعامل مع
اأبنائنا اأو ن ّوابنا اأو مم ّثلينا ،اأو حني نكون يف
مواقع التفوي�س االإداري ونحوها ،فال ي�ستوي يف
ذلك الذين يعلمون والذين ال يعلمون.
ففي التنظري ولغة اخلطاب املطلقة والتجريدية
ال نقبل اأن ُيحرم فرد من حرية االختيار واتخاذ
القرار ،اأما يف املمار�سة فتاج تلك احلرية ال
يلب�سه اإال من يقطع م�سري ًة من التدريب والتعليم
واكت�ساب اخلربة واملعرفة ،فحرية كهذه لي�ست
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قفزة وا ّإمنا م�سرية ،ومن يقفز بغري تاأهيل �سواء
مبح�سوبية اأو وا�سطة ليلب�س ذلك التاج ،فكاأ َّنه
قفز اإىل قاعدة هرم مقلوب مت�سور ًا اأ َّنه بلغ
القمة والغاية فال ياأمن اأن ينهار به ،اأما من
�سار اإىل موقع القرار بعد تاأهيل وتعليم ومعرفة
فهو كمن �سعد هرم ًا م�ستوي ًا من قاعدته،
فخطواته مبنية على جدارة ارتقاء درجات بعد
درجات على منحدر هذا الهرم ال�ساعد.
فاملدر�سة واملنزل وبيئات العمل هي املدار�س
االأوىل التي تقدّم الرتبية والتعليم والتدريب
ملن �سي�سعدون نحو �سرف احلرية وم�سئولية
االختيار .فاإذا كنا حري�سني على منح احلرية
الأبنائنا اأو ملوظفينا وغريهم علينا اأن ننتهج
اأ�سلوب ًا يق ّربهم من تلك اللحظة التي يح�سلون
فيها على �سرف احلرية وم�سئولية االختيار،
فاالأب وامل�سئول واملعلم والرئي�س الذي يو ّفر
االأجوبة على امل�ساكل ويف ّكر نيابة ع ّمن حتت
�سلطته يو ّؤخر من وقت منحهم احلرية .علينا
ربعنا
اأن ن�سلك ً
منهجا يجعلنا نقاوم اإغراء ت ّ
باحللول ،وتدريب من نرعاهم على اإيجاد
احللول حتت توجيهنا لنق ّرب عليهم م�سافة
و�سولهم اإىل احلرية ،وكما يقول املثل "علمهم
�سيد ال�سمكة بدال اأن تعطيهم ال�سمكة".

احلرية والرقابة
نحب اأن ن�سمح بالرقابة على
يف التنظري ال ّ
حريتنا ،لكن هل نعرف اأنّ الرقابة التي تاأتينا
من خارج ذواتنا اأ�سهل من رقابتنا الذاتية على
قراراتنا؟ يف املمار�سة نو ّد اأحيان ًا اأن ير�سدنا
اأحد اإىل اتخاذ قرار ما منع ًا اأو �سماح ًا ،يقول
اأحد روؤ�ساء حترير ال�سحف" :اإنّ النا�س ترانا
نكتب ولكن ال ترانا ونحن نقف اأثناء التحقيق
اأمام نيابة اخلمور واملخدرات" ،ويقول رئي�س
حترير �سحيفة اأخرى" :اأ�سعب �سيء اأن ُتنح
تن�سب من نف�سك رقيب ًا على
احلرية واأن ّ
ذاتك ،اإنَّ العمل �سهل يف ال�سحف املرا َقبة،
والتي تفر�س احلكومة قب�ستها عليها؛ الأ ّنك
تلقي بك ّل امل�سئولية على اأجهزة الرقابة .ا�ساألوا
املوظف حينما يريد اأن يق ّرر �سيئ ًا ولك ّنه يريد
اإذن ًا من مديره ،وكان يتو ّقع اإجابة بالنفي اأو
االإيجاب ،بالنهي اأو ال�سماح ،فيقول له ذلك
املدير اأنت ق ّرر!! كم من االإرباك ينتابه هاهنا،
اإذ اأ ّنه اأوكل اإىل حتكيم �سمريه وقيمه وتُرك يف
مواجهة مع ما يرتتّب على قراره واختياره من
م�سئوليات".

عدم التكافوؤ بني ال�سلطة (حرية اتخاذ القرار/
ال�سالحية /االأمر والنهي) وبني امل�سئولية قد
يكون م�سدر ًا للف�ساد لو زادت م�ساحة ال�سلطة
عن م�ساحة امل�سئولية؛ الأنّ القدر الزائد من
ال�سلطة �سوف ّ
يوظف يف مقا�سد اأخرى من
اإثراء وا�ستيالء ونحوه ،اأما لو كان العك�س
وزادت امل�سئولية عن م�ساحة ال�سالحية فينتج
املعرب عنه بكب�س الفداء،
عنها حالة من الظلم ّ
وذلك عندما يكون من ميتلك ال�سلطة يف ِح ٍّل
من العقاب الذي يح ّل على من ال ميتلكها.

احلرية وامل�سئولية
يف التنظري ياأخذنا الكالم اأكرث عن احلرية مع

وال�سيناريو االأ�سواأ اأن يكون الأحد �سلطة من دون
م�سئولية؛ الأ ّنه �سيجد نف�سه يف حالة من التيه،

اندفاعاتنا العاطفية وميلنا اإىل االخت�سار جتعلنا
نرف�ض فكرة امل�سا�ض باحلرية بحب�ض اأو تقييد اأو
منع؛ الأنّه لي�ض لدينا معطيات وا�سحة تر�سدنا
التخاذ موقف عقالين والنا�ض اأعداء ما جهلوا!
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اإيالء قليل من الكالم عن امل�سئولية ،فامل�سئولية
قرينة احلرية .ووا�سح اأنّ احلرية اإذا فقدت
م�سئوليتها حت ّولت اإىل نقي�سها ،وينبغي اأن
يكون بني احلرية وبني امل�سئولية عالقة تكافوؤ.
يف املواقع االإدارية حيث ال�سلطة اأو ال�سالحية
التي ت ّثل م�ساحة من حرية ،عادة ما يكون
هناك تع ّهد اأو التزام با�ستخدام تلك ال�سلطة اأو
ال�سالحية يف اأوجهها ال�سحيحة ،مع �سرورة
القبول بامل�ساءلة بل واال�ستجواب عن حاالت
توظيفها خارج اخلط املر�سوم لها.

فاحلرية يف امل�ستوى االإن�ساين ال ب ّد اأن تقرتن
مب�سئولية ،ووحده االإله هو الذي ال ُي�ساأل ع ّما
يفعل؛ الأنّ اخلطاأ منفي عنه ،ومن ّ
ينظر حلرية
من دون م�سئولية فهو يعمل مبقوالت االأيديولوجية
اجلربية.

امليدان ويدفعوا باجتاه �سنّ ت�سريعات تو ّؤ�س�س
جلهات حقوقية ومهنية م�ستقلة ،من اأجل اأن
تو ّفر قدر ًا من العدالة يف معادلة النمطية وتوازن
احلقوق عن طريق امتالك تلك اجلهات ل�سلطة
مراجعة جميع العقود قبل تبنيها يف التعامل.

عقود االإذعان
تتاأ�س�س العقود على اإرادة طرفني ،الطرف
املوجب الذي يح ّرر العقد ويعر�س الب�ساعة اأو
اخلدمة والطرف القابل الذي يطلب الب�ساعة اأو
اخلدمة ثم يوافق على �سروط عقد التزويد.

ويف املجمل ،فاإ ّنه ال ينبغي اأن يتخذ القانون مربر ًا
ومي�سرها،
لتقييد احلرية ،الأنّ القانون خادمها ّ
نظام ير�سم لها طريق ًا و�سط ًا
وهو املوكل بو�سع ٍ
ال يجرفها اإىل فو�سى وال يقودها اإىل جور ،وكذا
فاإنّ املعرفة والوعي فلي�ست اإال مز ّودات �س ّيدت
لتح ّر�س على منح احلرية اإىل من ي�ستحقها،
والرقابة التي نطالب بها لي�ست دعوة اإىل فر�س
الهيمنة اخلارجية اأو ا�ستح�سانها لت�سييق الطوق
حول احلرية ،بل لبيان اأنّ الرقابة الذاتية هي
االأ�سعب ولكنها االأ�سمى واالأقدر على اإبراز جمال
احلرية وطعمها االألذ ،والقول يف امل�سئولية اإمنا
هو دعوة للمحافظة على عالقة متكافئة بينها
وبني احلرية لئال تكون م�سدر ًا لظلم اأو حافز ًا
لف�ساد ،واأ ّما فتح اجلدل يف مو�سوع عقود االإذعان
فلكيال تنت�سر النمطية على ح�ساب التوازن يف
احلقوق ،وكما تقول احلكمة "باأنّ اأكرث منطقة
مظلمة هي التي تقع حتت ال�سمعة" ،فناأمل اأن
تكون هذه احلاالت العملية قد �سلطت بع�س
ال�سوء على هذه املنطقة املظلمة.

ت�سارع املعامالت يف عاملنا فر�س منطية يف كثري
من العقود من اأجل توفري الوقت ،هذه النمطية
كانت على ح�ساب توازن احلقوق ،فالطرف
املوجب اأ�سبح هو من ينفرد بو�سع ال�سروط
واالأحكام فمن �سمن هذه ال�سروط واالأحكام ،ال
يحقّ للطرف القابل االحتجاج على تو ّقف بع�س
اخلدمات وال املطالبة يف التعوي�س وال مقا�ساة
الطرف املوجب! اأ َّما الطرف القابل فال يحقّ له
مناق�سة تلك ال�سروط واالأحكام اأو تعديلها بل
عليه اأن يقبلها جملة وتف�سي ًال.
فدرجة اإذعان الطرف القابل تزداد ك َّلما كان
م�سطر ًا للب�ساعة اأو اخلدمة ال �سيما لو كانت
من لوازم حياته كالقرو�س وخدمة الهاتف
والكهرباء ،اأو كان ملزم ًا بها بحكم القانون كبع�س
فروع التاأمني ونحوها ،ويكون م�سطر ًا اأكرث لو
انح�سرت الب�ساعة اأو اخلدمة لدى جمهز اأو
مزود واحد ومل تكن هناك خيارات اأخرى .فاأين
هي حرية االإن�سان املتمثلة يف اختياره والدفاع عن
حقه من الغنب والغ�س والبخ�س؟!

تاج احلرية ال يلب�سه اإال من
يقطع م�سري ًة من التدريب
والتعليم واكت�ساب اخلربة
واملعرفة ،ومن يقفز بغري
تاأهيل �سواء مبح�سوبية اأو
وا�سطة ليلب�ض ذلك التاج،
فكاأنَّه قفز اإىل قاعدة هرم
مقلوب مت�سور ًا اأنَّه بلغ
القمة والغاية فال ياأمن اأن
ينهار به.

هذه واحدة من جماالت املمار�سة للحرية التي
جتعل التمتع ّ بها يف ظل اال�سطرار م�ستحي ًال،
لذلك على ّ
املنظرين للحقوق اأن يطرقوا هذا
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بعد �أن �أهبط �هلل �سبحانه �أبوينا �آدم وحو�ء –عليهما �ل�سالم� -إىل
�الأر�ض �سعر� باحلاجة �ملا�سة �إىل �ال�ستقر�ر و�الطمئنان �لنف�سي يف
حياتهما �جلديدة على �الأر�ض ،وذلك بعد �أن فقد� نعيم �ل�سالم
�لذي كانا يرفالن فيه زمناً يف د�ر �ل�سالم (�جلنة) ،ومنذ ذلك
�لوقت �سار �الإن�سان يف مو�جهة عد ٍو حا�سد ال يريد له �خلري،
فكان �أول توجي ٍه �سماوي لهذ� �الإن�سان بعد �لهبوط قوله تعاىل:
} َفاإِ َّما َياأْ ِت َي َّن ُك ْم مِ ِّني هُ دىً َف َمنْ َت ِب َع هُ دَ�يَ َفال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوال هُ ْم
َي ْح َز ُنو َن{(�لبقرة ،)38:وكان ذلك �إيذ�ناً مبنهج جديد يقود �إىل
�ل�سالم �لد�خلي �لنف�سي و�ملجتمعي �أي�ساً ،ومبقد�ر �اللتز�م بذلك
�لنهج �ل�سماوي يكون �القرت�ب من حالة �ل�سالم.
فالعدو ،وهو �لذي يتبنى منهجاً م�ساد�ً لتعاليم �ل�سماء و�لفطرة
�الإن�سانية ،هو �ل�سبب يف �فتقار �لنا�ض ذ�تياً ومو�سوعياً �إىل �الأمن
و�لطماأنينة ،وال ميكن �أن يتحقق �ل�سالم �إال بالرجوع �لعملي
و�ل�سليم -ال �ل�سعار�تي� -إىل �ملنهج �لرباين �لقائم على �ملنطق
و�لفطرة �الإن�سانية �ل�سليمة.

ال�سالم احلقيقي ل يكون اإل من �سنع الإن�سان نف�سه ،بعد اأن ميتلىء �سالم ًا
يف داخله ،وما عدا ذلك فهي مظاهر خادعة لل�سالم ل تلبث اأن تزول عندما
يتعر�س هذا الإن�سان لالختبار فيظهر على حقيقته ،ففاقد ال�سيء ل يعطيه،
وامليدان الأول هو النف�س فاإن عجز عنها كان اأعجز عن غريها.
بذرة ال�سالم تكمن يف اإميان الإن�سان بقيم الفطرة ال�سليمة عقيد ًة ،ثم تنعك�س
اآثارها �سلوك ًا على واقعه اخلارجي.

لقد �ص�د املنهج ال�صيط�ين الع� َمل ف�أ�صبح
يفتقر اإىل االأمن وال�صالم ،و�ص�ر االعتداء على
االإن�ص�ن والطبيعة �صمة هذا الع�صر ب�متي�ز
بغية اال�صتئث�ر ب�أ�صب�ب القوة واإ�صب�ع نزعة
الت�صلط والطغي�ن دون وجه حق ،حتى ب�ت
القوي ي�صيطر على مقدرات ال�صعوب ويتحكم
ّ
يف ثرواته� وم�ص�ئره� ولو ك�ن ثمن ذلك
اإهدار كرامة االإن�ص�ن والت�صحية ب�آالف االأرواح
الربيئة .فكيف ال�صبيل اإىل حتقيق ال�صالم؟ وهل
ميكن اأن ي�أتي يو ٌم تنعم فيه الب�صرية ب�ل�صالم؟
دعامات ال�سالم
البد من البحث اأو ًال عن االأ�صب�ب اجلذرية
التي اأدت اإىل انعدام ال�صالم ،وم� ترتب عليه
من اآث�ر �صلبية يف ظل الت�صبيك العوملي لو�ص�ئل
االت�ص�ل الذي ي�صمح بنقل ال�صوت وال�صورة

من اأق�صى الع�مل اإىل اأق�ص�ه ،وت�أثري من�ظر
اخلراب والدم�ر واأ�صالء اجلثث والدم�ء التي
تخلفه� احلروب واالعتداءات على النفو�س
الب�صرية ،وم� ينتج عنه� من ردود اأفع�ل �صوية
اأو غري �صوية تُدخلن� يف دائرة مفرغة من العنف
والعنف امل�ص�د الذي ال يتوقف.
يجدي نفع ً� العم ُل على اإفرازات امل�صكلة
ولن
َ
وااللته�ء ب�لق�صور دون الو�صول اإىل اجلذور،
ف�حلل يكمن يف العمل على ت�صييد عقيدة
ال�صالم على اأ�ص�صه� ال�صحيحة ،العقيدة التي
تُلجم النف�س الب�صرية عن توجيه �صروره� اإىل
االآخر ،بل متنع ال�صر اأن ي�صدر من غريه�
ب�متن�عه� هي عنه ،وب�حلب لغريه� م� حتب
لنف�صه� ،وال تقبل ب�لظلم اأن يقع منه� اأو عليه�،
اأو من غريه� اأو عليه فال تلج�أ اإىل االعتداء اإال
رد ًا العتداء حتى يعود االأمنُ اإىل ن�ص�به.

الدعامة الأوىل:
توفري ال�سالم النف�سي (الداخلي)
ال�صالم احلقيقي ال يكون اإال من �صنع االإن�ص�ن
نف�صه ،بعد اأن ميتلىء �صالم ً� يف داخله ،وم�
عدا ذلك فهي مظ�هر خ�دعة لل�صالم ال تلبث
اأن تزول عندم� يتعر�س هذا االإن�ص�ن لالختب�ر
فيظهر على حقيقته وح�ص ً� ك��صر ًا ،فف�قد
ال�صيء ال يعطيه ،وامليدان االأول هو النف�س ف�إن
عجز عنه� ك�ن اأعجز عن غريه�.
لقد اأ�صبح ال�صالم �صع�ر ًا يرفعه اجلميع ،ولكن
البع�س ال يراه اإال من خالل منظ�ره ،فهو ال
يطلب ال�صالم لينعم به اجلميع ،بل ليكون
وليذهب
له وخل��صته اأو جلم�عته اأو ل�صعبه
ْ
االآخرون اإىل اجلحيم! يف مف�رقة عجيبة تقوم
على طلب الن�صر ب�جلور الذي يودي ب�ص�حبه
يف النه�ية اإىل الهالك كم� يقول االإم�م
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علي(ع)( :الغ�لب ب�ل�صر مغلوب ،وم� ظفر من
ظفر اال ُأثم به).
ال�صالم يف اأ�صله يعني ال�صالمة من كل عيب
اأو نق�س اأو خلل يوجب اال�صطراب وعدم
اال�صتقرار يف النف�س ،فعلى امل�صتوى النف�صي
مث ًال �صالمة النف�س من عقد النق�س اأو اخلوف
فعندئذ يعي�س االإن�ص�ن �صالمه الداخلي فال
ي�صدر منه م� يعكر �صفوه اأو �صفو عالق�ته
مع من حوله .وبذرة ال�صالم تكمن يف اإمي�ن
االإن�ص�ن بقيم الفطرة ال�صليمة عقيد ًة ،ثم
تنعك�س اآث�ره� �صلوك ً� على واقعه اخل�رجي،
فرتاه را�صي ً� بق�ص�ء اهلل وقدره خريه و�صره،
ق�ئم ً� ب�لق�صط ولو على نف�صه ،ملتزم ً� مب� ميليه
عليه نداء الواجب وال�صمري ،ولهذا ال ترى منه
اإال �صالم ً� } َوعِ َبا ُد �ل َّر ْح َم ِن � َّلذِ َ
مي ُ�سو َن
ين َ ْ
�الَ ْر ِ�ض َه ْوناً َو ِ�إ َذ� َخ َ
اط َب ُه ُم ْ َ
�جلاهِ ُلو َن
َعلَى ْ أ
َقا ُلو� َ�سالماً{(الفرق�ن.)63:
ف�الإن�ص�ن ال ي�صتطيع اأن يعي�س �صالمه الداخلي
اإال اإذا ح�صم مع�ركه الداخلية جت�ه م� هو
مطلوب منه من م�صئولي�ت وتبع�ت عليه اأن
يتحمله� يف جميع اأدوار حي�ته فيح�صل له
بذلك اطمئن� ٌن نف�صي ،وت�ص�ل ٌح وان�صج� ٌم مع
ذاته وحميطه تكون ثمرته التع�مل العقالين
ال�صلمي مع الطبيعة وجم�ده� ونب�ته� وحيوانه�،
ومع بني جن�صه من ب�ب اأوىل ،بل يرف�س كل

اأنواع االعتداء والتج�وز على االآخرين مهم�
ك�ن م�صدره الأنّ ذلك ينعك�س �صلب ً� على �صالمه
الداخلي.
الدعامة الثانية:
بناء ال�سالم املجتمعي (قبول الآخر)
االأ�صل يف العالق�ت بني الب�صر اأن تقوم على
اأر�صية ال�صالم ،ليتم التع�رف فيم� بينهم
فيك ّمل بع�صهم البع�س �صمن عملية توا�صل
م�صتمرة تهدف اإىل تطوير واقعهم من ح�صن
ا�ض ِ �إ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم
اإىل اأح�صن } َيا �أَ ُّيهَا �ل َّن ُ
مِ نْ َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�س ُعوباً َو َق َبا ِئ َل
ِل َت َعا َر ُفو�{(احلجرات ،)13:ولكن البع�س
جعل من هذا االختالف م�د ًة و�صبب ً� للتم�يز
ب�ص ّنة العداء
والتف��صل والتب�غ�س ،ف��صتنوا ُ
التي بداأه� اإبلي�س(لع) حني ف��صل بني خلق
الن�ر وخلق الطني مع اأن خ�لقهم� واحد!
لقد اأ�صبح جمرد االختالف يف الراأي ،ن�هيك
عن املذهب اأو الدين �صبب ً� ك�في ً� الإعالن حرب
ال هوادة فيه� �صد االآخر ،وهذا لعمري من
�صيق االأفق لدى البع�س والفهم املقلوب لكل
م� ن�دى به االإ�صالم من مد ج�صور التع�رف
والتع�ون على الرب والتقوى مع االآخر .فحني
يقول امل�صلم :ال�صالم عليكم ،فهذا يعني اأ ّنه
خ��صع لكل االأعراف والقيم االإن�ص�نية ،ولي�س كل

ا مّإن ت�سمية دين اهلل بالإ�سالم ا مّإنا ا�ستقت من
ال�سالمة والت�سليم ،فال�سالم هو حتية اأهل
اجلنة اأُهديت لأهل الأر�س.
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حتية حتتمل بني اأجنحته� هذا املعنى ،ف�لتحية
الع�صكرية –مث ًال -تنطوي على ج�هزية تلقي
االأمر للتنفيذ فور ًا ،بينم� َمنْ يلقي حتية
ال�صالم فهو يعلن ب�أنه ال يطلب ال�صر ،ولي�س منه
اأذى ،واأ ّنه يرعى الذمة والعهد وال�صحبة غ�ئب ً�
وح��صر ًا ،ورد التحية مبثله� اإقرا ٌر منك ب�الأمن
أ�صلم
له ،فك�أ ّنه يقول لك� :صلمتَ مني ف�جعلني ا ُ
منك!
اإنّ ت�صمية دين اهلل ب�الإ�صالم ا ّإن� ا�صتقت من
الن��س
ال�صالمة والت�صليم ،فم� ا َ
أ�صلم َمنْ ْمل ْ
ي�صلم ُ
من ل�ص�نه ويده كم� يف احلديث ال�صريف ،وكم�
ج�ء عن ر�صول اهلل(�س)( :ال�صالم ا�صم من
اأ�صم�ء اهلل تع�ىل ،و�صعه يف االأر�س ،ف�أف�صوه
بينكم) ،ف�ل�صالم هو حتية اأهل اجلنة اأُهديت
الأهل االأر�س.
هذه التحية جعله� االإ�صالم عنوان ً� للتالقي،
ودع� اإىل الرد ب�أح�صن منه� ،اأ ّم� الرد عليه�
عملي
مبثله� فواجب ،على اأن تُرتجم اإىل ٍ
واقع ٍ
واإال ك�نت كذب ً� �صراح ً� ،ف�إلق�ء ال�صالم على
االآخر يعني انتف�ء ح�لة احلرب والعداء بني
الطرفني اأو ال�صك اأو الريبة بينهم� ،ولذلك مل�
ج�ءت ر�صل اهلل اإىل اإبراهيم ب�لب�صرى وق�لوا
�صالم ً� فر ّد مبثله� ثم قدم اإليهم الطع�م ،فلم�
امتنعوا عن تن�وله نكرهم واأوج�س منهم خيفة،
الأن عدم اأكل ال�صيف من طع�م امل�ص ّيف ال يدل

على ح�لة ال�صلم كم� هو مقت�صى التحية التي
جرت بينهم�.
ويف �صعي الر�صول االأعظم (�س) لبن�ء املجتمع
القوي املتم��صك ت�صدّد يف م�ص�ألة اخل�ص�م بني
امل�صلمني فق�ل( :ال يحل مل�صلم اأن يهجر اأخ�ه
فوق ثالث ،يلتقي�ن فيعر�س هذا ويعر�س هذا،
وخريهم� الذي يبداأ ب�ل�صالم) ،وق�ل اأي�ص ً�:
(اإنّ اأبخل الن��س من بخل ب�ل�صالم) ،فجعل
ال�صالم حمك االإمي�ن وال�صخرة التي تتك�صر
عليه� كل اخل�صوم�ت.
الدعامة الثالثة:
اإحقاق العدالة الجتماعية
ال�صالم م�صوؤولية ال ميكن ق�صره� على االأفراد،
بل تتحمل احلكوم�ت الق�صط االأوفر يف تثبيت
دع�ئمه واحلف�ظ على مكت�صب�ته ،كونه� اجلهة
ت�صري اأمور الن��س وترعى
التنفيذية التي ّ
م�ص�حلهم وحتفظ اأمنهم وتنظم �صئونهم،
فعلى ك�هله� تقع م�صوؤولية العمل على حتقيق
العدالة االجتم�عية عرب االلتزام بتطبيق
القوانني التي تكفل للمواطنني االإن�ص�ف عند
التق��صي وامل�ص�واة اأم�م الق�نون ،وتك�فوؤ
الفر�س يف العمل والتعليم ،وحم�ربة الف�ص�د،
وت�أمني احل�ج�ت االأ�ص��صية من غذاء ودواء
ورع�ية �صحية واأمن..الخ دون متييز اأو بخ�س،
ف�إذا توفرت كل تلك احل�ج�ت انتفت احل�جة
اإىل اخلروج على الق�نون ،اأو اللجوء اإىل العنف
ال�صالم املجتمع.
وعم
ُ
ّ
فال ميكن الطلب من اجل�ئع اأو اخل�ئف االلتزام
ُلب ح�ج�ته
بق�نون اأو حت ّمل اأية م�صوؤولية م� ْمل ت َ
االأ�ص��صية ،واهلل �صبح�نه مل يك ّلف الن��س
عم ًال اإال بعد اأن و ّفر لهم من االأمن والغداء
م� به ي�صتطيعون اأداءه } َف ْل َي ْع ُبدُو� َر َّب َه َذ�
� ْل َب ْيتِ * � َّلذِ ي �أَ ْط َع َم ُه ْم مِ نْ ُجو ٍع َو�آ َم َن ُه ْم مِ نْ
َخ ْو ٍف{(قري�س ،)4-3:وربط بني اأداء الواجب

واال�صتط�عة كم� يف احلج وال�صي�م وال�صالة
والزك�ة واالأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر ا ْإذ
}ال ُي َك ِّل ُف َّ ُ
�هلل َن ْف�ساً �إِ َّال ُو ْ�س َعهَا{(البقرة،)286:
فبدون تو ّفر مقوم�ت العمل ال ميكن اأداوؤه ،فمن
ال يجد قوت يومه كيف له اأن يفي ب�لتزام�ته
امل�دية؟ بل كيف له اأن ي�صرتيح اأو يهن�أ يف
معي�صته؟ بل كيف له – وكم� ق�ل اأبوذر(ر�س)
متعجب ً� وحم ّر�ص ً� يف اآن -اأن ال يخرج للن��س
�ص�هر ًا �صيفه؟ يف احلد االأدنى عم ًال مب� متليه
عليه غريزته الطبيعية يف ح�لة اجلوع ،اإنْ مل
يكن �صعي ً� وراء حتقيق العدالة يف املجتمع.
الدعامة الرابعة:
ت�سييد الق مّوة حلفظ ال�سالم
� -1لعدو نقي�ض �ل�سالم!
وكم� هي العدالة االجتم�عية �صرورة من
�صرورات ال�صالم بني اأفراد اأو فئ�ت املجتمع،
ف�لع�مل كمجتمع دويل كبري يحت�ج �صالمه اإىل
عدالة دولية بني دوله ب�أال تعتدي دولة على
اأخرى .الطبيعة العدوانية للعدو حتتم اأخذ
احليطة واحلذر وعدم الغفلة عن �صوء مراميه
ونواي�ه ،والعدو ال�صهيوين كمث�ل �ص�رخ على
اجلور الدويل ال ميكن اأن يكون �صريك �صالم
وهو الذي يحتل االأر�س ويهلك احلرث والن�صل،
ويقتل االأطف�ل والن�ص�ء وال�صيوخ وي�ص�در
االأرا�صي ويهدم البيوت وينتهك احلقوق ويدن�س
االأق�صى ويه ّود القد�س ويغت�ل املق�ومني .ولكن
اختالل موازين القوى ل�ص�لح العدو ،وت�ص�بك
وتعقيد امل�ص�لح الدولية واالإقليمية تفر�س واقع ً�
�صعب ً� ينبغي التع�مل معه مبزيد من العقالنية
والواقعية ،ومهم� بلغت تلك التعقيدات ف�إنه� ال
ت�صل اإىل ح ّد التطلع اإىل اإق�مة عالق�ت طبيعية
مع العدو.
قد يتطلب الو�صع اإجراء هدنة موؤقتة اللتق�ط
االأنف��س ،كم� يح�صل ع�دة يف احلروب

الطويلة ،على اأن تكون �صمن خطة اإ�صرتاتيجية
ُحت�صن ا�صتغالل الفر�س يف توجيه دفة ال�صراع
دون اأن تلغي احلق يف حترير االأرا�صي ال�صليبة،
ولن� فيم� فعله ر�صول اهلل (�س) مع اأعدائه من
قري�س مث�ل ُيحتذى حني عقد معهم �صلح ً� بعد
عدة حروب دامية يف بدر واأحد واالأحزاب وفق
�صروط حمددة ووا�صحة ،ومل يكن ذلك بغر�س
الركون اإىل الراحة وطلب ً� لالأمن وال�صالمة ،فم�
اأن نق�صت قري�س ال�صلح بعد �صنتني بدعمه�
حللف�ئه� من بني بكر يف هجومهم على حليف
امل�صلمني من بني خزاعة ،حتى �ص�ر ر�صول اهلل
(�س) بجي�س ج ّرار لفتح مكة ،وك�ن له ذلك يف
�صهر رم�ص�ن من ال�صنة الث�منة للهجرة .فوجود
ال�صلح ال يلغي اال�صتعداد للحرب ،بينم� جند
بع�س دولن� العربية التي وقعت اتف�قي�ت �صالم
مع ال�صه�ينة ودّعت مبوجبه� اخلي�ر الع�صكري
واإىل االأبد! و�ص�رت مغلولة االأيدي عن الرد على
اأي اعتداء اإ�صرائيلي يف الوقت الذي يعيث فيه
ال�صه�ينة ف�ص�د ًا وقت ًال وتدمري ًا دون رادع.
اإنه� ملف�رقة عجيبة اأن نرى ُله�ث ً� متزايد ًا
وراء اأكذوبة ال�صالم مع العدو بينم� نعي�س
ح�لة احلرب والكراهية فيم� بينن� ك�أفراد
واأحزاب ومذاهب ودول ،االأمر الذي يعني اأنن�
ال نتع�مل مع ال�صالم ُ
كخلق وف�صيلة اإن�ص�نية،
واإن� كذريعة لتربير تخ�ذلن� وف�صلن� يف حتمل
م�صوؤولي�تن� ،ف�ل�صالم ٌ
هدف ُ�ص ّرعت من اأجله
احلرب ،ولهذا ال ينبغي اأن يكون مربر ًا لعدم
املواجهة ،ال�صالم احلقيقي هو ال�صالم الذي
يقرتن ب�لعزة واإال فبدونه� هو ّ
ذل وا�صت�صالم ال
يق ّر به ع�قل.
� -2لردع الأجل �ل�سالم (تو�زن �لقوى)
لقد دع� االإ�صالم اإىل االأخذ بكل اأ�صب�ب القوة،
واال�صتعداد ملواجهة اأي اعتداء حمتمل ب�عتب�ره
اأحد اأ�ص�ليب الردع ،ولكنّ تخ ّلي امل�صلمني عن
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العمل مبقت�صى قوله تع�ىلَ } :و�أَعِ دُّ و� َل ُه ْم مَا
اط ْ َ
�خل ْيلِ ُت ْرهِ ُبو َن
ْ��س َت َط ْع ُت ْم مِ نْ ُق َّو ٍة َومِ نْ ِر َب ِ
�صجع
ِب ِه َع ُد َّو َّ ِ
�هلل َو َع ُد َّو ُك ْم{(االأنف�لّ ،)60:
العدو على امل�صي قدم ً� يف خططه العدائية،
واأ�صبحت اأرا�صي امل�صلمني م�صتب�حة وم�صرح ً�
جلرائمه يف فل�صطني ولبن�ن وم�صر وتون�س
و�صوري� والعراق وحتى يف دبي.
بيد اأنّ امتالك عن��صر القوة واأ�صب�ب الغلبة ال
ينح�صر يف التز ّود ب�لعت�د الع�صكري ،بل االأهم
من ذلك هو تو ّفر البنية العلمية واملعرفية يف
�صتى جم�الت احلي�ة املتطورة من طب وهند�صة
وعم�رة وزراعة وتكنولوجي� متقدّمة حتى
النووية والع�صكرية وعلوم ف�ص�ء وات�ص�الت..
الخ ،والتي توؤهل الدول العربية واالإ�صالمية
للخروج من دائرة االرته�ن للغرب الذي جعله�
تقت�ت على فت�ت خمرتع�ته احلديثة وب�لذات
اال�صتهالكية ،ودونه� الع�صكرية دون توطني
اخلربات والتقنية والعلوم بق�صد اإبق�ئه�
دون م�صتوى التفوق الع�صكري للعدو و�صليبة
القرار ال�صي��صي امل�صتقل .اإنّ امتالك تلك
االأ�صب�ب يخلق توازن ً� يف الق ّوة الرادعة يقي
املنطقة الكثري من احلروب والويالت ويدمي
اأمد ال�صالم.
الدعامة اخلام�سة:
تنقية �سرائعنا من نواق�س ال�سالم
اإنّ علين� مراجعة تراثن� الديني اأك�ن يهودي ً�،
م�صيحي ً� ،اأم اإ�صالمي ً� ،وقبول منه م� يوافق
حركة ال�صالم مع االآخر امل�ص�مل ،وعدم
ّ
الذل واال�صتك�نة للغ��صم املعتدي ،واإزالة ك ّل
م�ص ّوغ�ت االعتداء على االآخر وحقوقه الفكرية
والعملية املتل ّب�صة بتف��صري الن�صو�س اخل�طئة
اأو بفت�وى العنف ،من اإيج�ب تنجي�س وتكفري
وحم�ربة وا�صتئ�ص�ل االآخر.
لقد ُج ّري الدين ل�ص�لح ال�صي��صة ومت ت�صويهه
و�ص ّوغ به ارتك�ب الكثري من
ب�صكل ب�صعُ ،
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اجلرائم واملذابح التي تق�صعر له� االأبدان
عرب الت�ريخ ،فم� ع�د دين اهلل كم� اأراده
ي�صر ًا �صه ًال �صمح ً� ،حدث ذلك يف االإ�صالم
وامل�صيحية واليهودية ،ولكنه يف امل�صيحية،
ب�عتب�ره� ال�صريعة الق�ئمة اأ�ص��ص ً� على ال�صالم
واملحبة والروحنة ،اأب�صع م� تكون ال�صورة حني
لوثته� مط�مع ال�ص��صة وتطلع�تهم لل�صيطرة
على ثروات ال�صعوب االأخرى ك�لذي جرى يف
احلروب ال�صليبية.
لقد ح ّول ال�ص��ص ُة الدين (ا ّأي دين) اإىل
قوالب اإكراه ،وفرائ�س قمع ،واإىل ّ
خمطط�ت
غزو ،وحروب ا�صتب�حة للمخ�لف واملختلف،
ف�صودرت االأدي�ن و ُنخرت من جواهره� التي
ك�نت يوم ً� ت�صنع ال�صالم.
مم� تقدم ميكن القول اأن ال�صالم هو االأ�ص��س
التي ق�مت عليه كل ال�صرائع ال�صم�وية التي
حر�صت على �صالمة االإن�ص�ن بدني ً� ونف�صي ً�
وعقلي ً� ،واعتربت ذلك �صرط ً� يف حتميله
م�صئولية اأي تكليف حتى قيل" :اأن املت�صرف
يف االأبدان ك�ملت�صرف يف االأدي�ن".
ولتحقيق ال�صالم البد من ن�صر ثق�فة ال�صالم
ب�لدخول يف ال�صلم ك�فة ونبذ العداوات
واخل�صوم�ت مهم� ك�ن م�صدره� ،فقد ك�ن
امل�صركون اأ�صداء على املوؤمنني ،ولكن م� اأنْ
ُي�صلم اأحدُهم حتى جتد امل�صلمني ي�أخذونه
ب�الأح�ص�ن وك�أنْ مل يكن �صيء من االأحق�د
بينهم! علم ً� ب�أنه قد يكون من الذين ب��صروا
و�ص�هموا يف ال�صق�ء الذي ح ّل ب�مل�صلمني كخ�لد
وغريه ،الأنّ كل العداوات قد انتفت وانتهت
يجب م� قبله ،وكذلك هو
ب�إ�صالمه ،ف�الإ�صالم ّ
ال�صالم.

ال�سالم ٌ
هدف ُ�س مّرعت من اأجله
احلرب ،ولهذا ل ينبغي اأن
يكون مربر ًا لعدم املواجهة،
ال�سالم احلقيقي هو ال�سالم
الذي يقرتن بالعزة واإل
فبدونها هو مّ
ذل وا�ست�سالم ل
يقر به عاقل.
مّ

ق�ص�ص وعرب
بقلم� :أحمد عبا�س
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الــــوطـــن

ريا ما يتفقان واإذا اختلفا
ن�شاأت بينهما �شداقة ومودة ،يتحاوران يف الدين وال�شيا�شة وك ّل �شيء ،فكث ً
فال يف�شد خالفهما للود ق�ش ّية ،اأحبا املدر�شة الأ ّنها جمعتهما فلوال التدري�س ملا فارق �شاحبه وطنه
ونزح عن اأهله ،كان اأخ�شى ما يخ�شاه اأن ينتهي عقد �شاحبه ويعود اإىل وطنه ،ولكنَّ االأقدار ال يوقفها
�شيء ،وجاء اخلرب املحزن ،تدخل مدير املدر�شة ع ّله ي�شتطيع جتديد العقد واالإف�شاح يف املدة ولو
ل�شنة ،فاملدير كان مغر ًما بهذا الوافد العزيز ،اأغراه به �شدقه واإخال�شه ودماثة خلقه ،ولكنَّ جهود
املدير خابت.
وحلت �شاعة الفراق ،وما اأق�شاها وما اأع�شاها على الن�شيان� ،شليا نف�شيهما بالقول اأ َّن اللقاء لقاء
القلوب ،فاإذا كان القلبان يحبان بع�شهما فلن يقدر البعد على حفر هوة بني القلبني ،واإذا كانت
نافرة فهي بعيدة واإن كانت يف منزل واحد� .شحيح اأ َّن العني واالأذن وامل�شام واحلوا�س تريد اأن تتملى
من ال�شديق احلبيب ولكنَّ البعد يزيد لواعج النف�س ويلهب م�شاعرها فيتعمق ال�شوق ،طردا خاطر
الفراق بالقول :ملاذا نتعب اأنف�شنا فيما ال ن�شتطع ردّه وحبل االت�شال ميكن مدّه عرب ر�شالة اأو هاتف.
وبعد �شنتني من الفراق تفاجاأ �شاحبنا بهاتف من دولة جماورة! رفعه م�شتغر ًبا ،فهو يعلم اأ َّنه لي�س
له يف هذا الديار حبيب وال قريب ،وقال لعل الرقم خطاأ ،تفاجاأ واإذا باملتكلم �شاحبه وحبيبه ،فتناجيا
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وت�صاكيا ،فعرف اأنَّ �صديقه قد انتظم يف
عمل بهذه الدولة ،فطافت �صحابة حزن
على وجهه وقال يف نف�صه :اأما كفى �صديقي
اأ َّنه تغرب عن بالده �صنتني يف اأفريقيا ،ثم
اثنتي ع�صرة �صنة هنا ،حتّى مات اأبوه وهو
يف الغربةَّ ،ثم ماتت اأ ّمه وهو يف الغربة فما
باله يعاود ركوب جُلجها م ّرة بعد اأخرى ،اأما
علم اأنَّ الغربة كالبحر ال يزداد ال�صارب منه
اإال ظماأ اأم اأ َّنه تع َّود عليها حتّى �صارت الغربة
وط ًنا؟
كتم هذه امل�صاعر حتّى ال يف�صد جو اللقاء
الغ�صة على نربات الفرح
وحتّى ال توؤثر ّ
بلقيا احلبيب ،ولو ك َّلمه قبل اأن يزن كالمه
لرمبا خانه التعبري فجرح م�صاعر اأخيه دون
اأن ي�صعر فيكون بذلك م�صي ًئا بدل اأن يكون
مهد ًيا اإىل �صديقه ن�صيحته ،فاآثر انتظار
اأح�صن االأوقات واأن�صب الفر�ص ليقع كالمه
يف القلب.
�صغله تغرب �صديقه كث ًريا ،در�ص اإيجابيات
الغربة و�صلبياتها ،وملّا كان عار ًفا بظروف
�صاحبه راأى اأنَّ غربته احلالية غري مربرة،
باالأم�ص تغرب الأ َّنه مل يكن ميلك بيت ًا وال
�صيارة وكان راتبه حمدودًا واليوم هو قد
ح�صل على املاج�صتري وعني مدير معهد يف
بالده ،ومنح �صقة لل�صكنى وهات ًفا و�صيارة،
وحتّى لو كان بني مرتبه وعمله الديد
فرق فهو حمدود يغطيه اإيجار بيته ،تنهد
وقال :متّى يا رب حتني الفر�صة الأباثَّ
�صاحبي بهذا احلديث؛ الأوقظه من هذه
الغفلة ،واأقذف به اإىل اأح�صان وطنه حيث
اأ�صجار الزيتون وال�صنديان.
رنَّ جر�ص الهاتف ذات �صباح واإذا ه َو هو،
يكلمه من فندق راقٍ بالبالد ،فقد جاء يف
مهمة عمل كلفته بها ال�صركة التي يعمل
فيها ،طار اإليه فوجده مع اأ�صرته يف جناح
خا�ص ،جتاذبا احلديث يف ا�صرتاحة الفندق

فو�صال يف �صاعات ما قطعه الزمان يف �صنني
وبعد اأنَّ اأخذا حظهما من االأن�ص التفت اإىل
�صاحبه فقال:
 اأما �صبعت من الغربة حتّى عدت تطرقبابها من جديد؟
 اأنا اأعمل براتب كبري ،وفلة فارهة،ودرا�صة جمان ّية يف املدار�ص اخلا�صة البني
وبنتي ،و�صفر جماين ،اأنا مرتاح للغاية ،ويل
حظوة عند االإدارة فهل تريد اأن تاأتي معي؟
 ال ،اأنا ال اأفارق وطني. وطنك على مرمى حجر منك؟ ولو كان ،اأنا ال اأفارق وطني ،نظرةاإىل وجه اأمي ال ت�صاويها اأموال الدنيا ك ّلها،
عندما ين�صاأ اأوالدي ويعرفون جدهم وخالهم
وعمهم وجارهم واأويل قرباهم ،ويعرفون
ال�صغري والكبري والرجل واملراأة من اأهلهم،
ويح�صرون االأفراح واالأتراح هذا ال�صلة
عندي ال ت�صاويها كل االمتيازات املاد ّية،
خ�صارة االأموال واالمتيازات جترب بالقناعة
«فالقناعة كنز ال يفنى» ،ولكنّ هل يجرب
يوما اإىل
خاطر اأبنائي �صيء اإذا ما رجع ً
بلده و�صعر اأ َّنه كغ�صن مقطوع ال يعرفه اأحد
وال يعرف اأحدًا ،املادة عندي و�صيلة ولي�صت
غاية.
نف�صا عمي ًقا
اأطرق �صاحبه براأ�صه مل ًيا وج َّر ً
وزفر زفرة حارة كاد مي�صمها يكوي وجهه
وقال:
 نكاأت جراحي ،وما عرفتك قا�ص ًيا اإىلهذا احلدّ.
 ما اأردت اأن اأنكاأ جراحك ،وما كنتيوما قا�ص ًيا عليك وال على غريك ،ولك ّني
ً
اأردت اأن اأوقظك من غفلتك ،باالأم�ص
حمتاجا فتغربت ،اأ ّما
عذرتك عندما كنت
ً
االآن فقد اكتفيت فما عذرك؟ ماذا �صتقول
الأوالدك عندما يقولون لك عندما يكربون
حرمتنا من ح�صن جدنا وجدتنا وحنان

خالنا وعمنا ،وطوحت بنا يف الفراغ القاتل؟
فهل املادة متالأ الروح؟ الروح ال ميلوؤها يا
�صاحبي اإال احلب ،حب االإن�صان الأهله وحب
اأهله له ،الوطن يا �صديقي لي�ص ثو ًبا ميكن
اأن ينزع اأو ي�صتعار ،الوطن هو احلياة؛ لي�ص
هناك هواء اأطيب من هواء وطني ،ولي�ص
هناك ماء اأعذب من ماء وطني ،ولي�ص
هناك ثمرة األ ّذ من ثمار وطني لذلك كان
حب الوطن من االإميان.
ّ
علي
 خفف ّ واهلل اأملي عليك ال يقل عن اأملك بل يزيدعلي من نف�صي ،ولقد
ال ّأين اأعلم اأ ّنك اأع َّز ّ
حب�صت هذه الزفرة �صنني انتظر ميعادها،
وراأيت الفر�صة قد حانت فانتهزتها .حلمك
ودمك من تراب وطنك منا فلماذا تقذف به
يف البلدان من بلد اإىل بلد؟!! اأال ترى  -واأنت
الفالح  -اأنَّ النبتة تنمو يف اأر�صها �صري ًعا
فاإذا ما نقلت اإىل اأر�ص جديدة تغريت
وتكدرت ورمبا مر�صت وماتت حتّى ولو كانت
هذه االأر�ص املنقولة اإليها على بعد اأمتار؟
اأما علمت اأنَّ ثمار وخ�صار بالدك اأقرب اإىل
ج�صمك من ثمار االأر�ص ك ّلها؟! اأ َو تن�صى اأن
وطنك اأعطاك دينك ولونك ولغتك وعاداتك
وتقاليدك واأعرافك وما اأقلت االأر�ص منك
فلماذا تقتلع نف�صك منه وتذروها يف الغربة؟
اأن�صيت اأنَّ لوطنك عليك ح ًقا يطالبك به،
ماذا �صتقول لوطنك لو قال لك اأعطيتك
ك ّل �صيء فماذا اأعطيتني؟ ماذا فعلت لتكون
رايتي خفاقة يف املعمورة؟ اأمل يكن باإمكانك
اأن تعلي ذكري بعلمك وخربتك وقوتك
ون�صاطك فلماذا حجبت كل ما ت�صتطيع فعله
ع ّنى وع�صت لنف�صك تكد�ص االأموال وتبحث
تكتف بذلك حتّى
عن االمتيازات ،ومل
ِ
حرمت اأبنائي مني؟!
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رموز

تعود فتح �شندوق بريده بعد عودته من العمل مب��شرة ،تف�ج�أ
ذات يوم مبظروف اأنيق ب�ألوان زاهية ومتميزة ،اأمع�يدة؟ ال ،اإذ ال
من��شبة قريبة .لفتت نظره �شريطت�ن بنف�شجيت�ن ،انتبه ،لك َّنهم�
رمب� لتنقله� يف الربيد من يد
غري معقودتني كم� هو معت�د! مِل؟ َّ
اإىل يد انفكت العقدة ،هكذا ق�ل ،دخل البيت م�شرع�ً ،ا�شتلقى على
فك الظرف ،وجد منظراً جمي ً
اأريكته ّ
ال ملون�ً ،مر�شوم�ً ب�ليد،
وال من كالم مكتوب ،متعن يف املنظر ،ق�ل :اإ َّنه بوابة بيتي ،نعم
ب�لت�أكيد ،هذه الزج�جة التي ك�شرته� زوجتي ال�ش�بقة حن�ن يف
اآخر خروج له� من البيت بعد طالقه� على اأثر �شبطه� عالقة
غري �شريفة يل مع اإحدى الفتي�ت ،وهذا فرخ اللوز الذي يزين
واجهة بيتن� ،ولكن  ...عجب�ه ،مل�ذا الفرع الث�ين من الفرخ مقطوع،
ومرمي خ�رج ال�شور؟ ومل�ذا الفرخ ك�أ ّنه يف ف�شل اخلريف؟ وم�ذا
ّ
تعني هذه الورق�ت امل�شفرات االأربع ال�ش�قط�ت عند جذع الفرخ.
علي اأبواب امل��شي املرير .ج�ءته زوجته وهي
منظر غريب ،فتح َّ
ال تخفي ا�شتغرابه� فم� ك�ن من ع�دته اأن يخلو بنف�شه بعد عودته
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من العمل� ،شلمت وجل�شت وق�لت:
 اأَبمِك �شوء؟ ال.ن�وله� الظرف واملنظر .اأخذت تتمعن فيهم� ث ّم ق�لت:
 م�ذا تعني هذه الرموز؟ ال اأدري .وم�ذا تظنني اأنتمِ ؟ دعني اأفكر ،هي رموز ب�لت�أكيد ،ولكن  ..ممن؟ ال اأدري ،املر�شل ل يكتب ا�شمه. ممن تظنني ؟ ال اأدري ؟ ولكني اأظن اأن زوجتي ال�ش�بقة رمب� تقف وراءه�. كيف ؟ الزج�جة املك�شورة يف املنظر هي التي ك�شرته� ملّ� طلق ُته� ،والفرعاملقطوع واملرمي خ�رج البيت هي بعد طالقه�.
 -والورق�ت؟

 �أوالدها. مِول �ساقطات؟ الأ ّنهم لي�سو� يف بيتنا. وملاذ� �سفر�و�ت ومتفرقات؟ كاأ َّنها ت�ستعطفني الأعيدهم �إىل بيتي� ،أوتطلب مني �أن �أحتمل م�سروفاتهم.
 وهل �ستفعل؟ �أ ّما عودتهم �إىل �لبيت فم�ستحيل؛ الأنَّ�لبيت ال ي�سعهم ،و�أما حتمل نفقاتهم فقد
�أحتمل جزء ً� منها ،فهم �أوالدي على ك ّل
حال.
 وملاذ� ل تكتب ما تريد بدل �لر�سم؟�لكرب ،فهي ال
 هي عزيزة نف�س ،لدرجة مِتريد �أن ت�ستجدي ،وتظن �أن �الإ�سارة تكفي،
وبالتاأكيد لو ل يكن حالها �سيئ ًا ملا فعلت
هذ�.
 عجيب.�سغل �ملو�سوع �لزوجني �أيام ًاّ ،ثم كاأن ل
يكن .بعد �سهور تفاجاأ بظرف �آخر ي�سبه
�سابقه ،فعادت ذكرى �ملظروف �الأول من
جديد ،وعادت معها �لتف�سري�ت و�لتاأويالت.
أح�س �أن يف �الأمر �سر ً�
�أ�سرع ليخلو بنف�سه �إذ � ّ
ال ينبغي لزوجته �الإطالع عليه فكان ما قر�أ:
كانت �أمي ال تدعني �ألهو حتى �أفرغ من ح ّل
وظائفي وحت�سري درو�سي لليوم �لقادم،
فاملناف�سة بيني وبني بع�س زمالئي �سجا ًال،
�أ�سبقهم �أحيانا وي�سبقونني ،وكثري ً� ما كان
تناف�سنا يثري غرية بع�س �لطالب ،عندما
يقرع جر�س �لف�سحة كنا نت�سابق على
�لتزحلق على حامي �ل�س ّلم �أ ّينا �الأ�سرع
و�سو ًال �إىل �لطابق �الأر�سي ،نعدو كاأفر��س
رهان �إىل �ملق�سف لنحت ّل �ل�سفوف
�الأمام ّية قبل �أن يتدفق �لطالب ،وكثري ً� ما
�أكون �أنا �ل�سابق فاأعود وعلى �سفتي �بت�سامة

رت �سرعتي �أقر�ين فطلبو� مني
�ملنت�سرْ � .أغ ْ
�أن �أ�سرتي فطورهم ك ّل �سباح ،ل �أرف�س ول
�أتردد .كنت يف َح مِي َنا كالقط �أت�سلق جدر�ن
بيتنا اللتقاط ثمار �لتوت و�للوز� ،أتنقل من
جد�ر �إىل جد�ر ،كانت �أمي تنهاين عن ذلك
فاأطيعها �أحيان ًا وتغلبني �سقاوة �الأطفال
�أحيان ًا فاأنتهز �ساعة نومها الأت�سلق ،كنت
بلبال مغرد ً� �أتنقل من غ�سن �إىل غ�سن،
جعلت يل من �أغ�سان نخلة بيتنا منرب ً�
�أجل�س عليه� ،أتن�سم �لهو�ء �لعليل من علو،
و�أتفاخر على �أخو�تي �لالتي ال ي�ستطعن
فعل ما �أفعل ،كم كنت معجب ًا بخ�سالت
�سعري �حلريرية عندما يالم�سها �لن�سيم
فينرثها على جبهتي فاأقول يف نف�سي �سعر
هب عليه �إع�سار
فالن وفالن متجعد لو َّ
ما حرك منه �سعرة� ،أ ّما �أنا ف�سعري حرير.
ل� ُ
أ�سك جوع ًا وال وحدة قط ،كانت حياتي
ك ّلها �أفر�ح وم�سر�ت ،وفجاأة �نقلبت جحيم ًا
بعد طالقك �أمي� ،سرت عندما �أعود من
�ملدر�سة �أجد �لباب مغلق ًا ،فاأقول لي�س يف
بيتنا �أمي ،فاأتو�سد حقيبتي الأنام بجوعي،
وهل لعني جائع �أن تغفو؟!
�أظ ُل على �لباب مرمي ًا �إىل �ل�ساعة �لثالثة،
�ساعة عودتك من عملك هذ� �إذ� ل تتاأخر،
يوما لزوجتك
�أ�ساألك يا غليظ �لطباع �أقلت ً
�فتحي �لباب لهذ� �مل�سكني �إذ� عاد من
�ملدر�سة فهو ولدي؟ �أنزعت �لرحمة من
قلبك؟ ماذ� جنيت؟ هل �أكلت لك ما ًال� ،أو
طولت عليك ل�سان ًا ،حتى تعاملني وتدو�سني
كما د�ست �أمي؟ �الآن عندما كربت علمت
ملاذ� عاملتني تلك �ملعاملة ،كنت تريد �أن
تدفع جدتي لتاأخذين كما �أخذت �أخو�تي
�ألي�س كذلك؟ يبدو �أن جدتي كانت عاملة
بنيتك فكانت تقول يل يا بني ّ
تعال معي

فاأنا �حل�سن �لذي �سيدفئك ،فاأقول لها:
�إن يف �لبيت ر�ئحة �أمي ،وذكريات طفولتي،
ولكن ...ملّا بدت معال ذكريات �لطفولة
تنطم�س لتح َّل حم ّلها �لغ�س�س و�لنكبات
�آثرت �لرحيل .ولكن �إىل �أين؟ �إىل �أمي؟
ال� ،أنا ال �أ�ستطيع �أن �أذهب �إليها بعد �أن
تزوجت ،رمبا يطردين زوجها� ،أال ميكن �أن
يكون ذلك؟ ول ال يكون؟ �إذ� كان �الأب يطرد
�لعم كذلك؟ ولو
فلذة كبده فلم ال يكون ّ
كان فيها �سهامة لدعتني لزيارتها يف بيتها
�جلديد .ولك ّني ل �أرد �إحر�جها ول �أرد �أن
يكون ظلي ثقي ًال على �أحد حتى ولو كان هذ�
�الأحد �أمي.
تاأخرت يف �لدر��سة كثري ً� .لقد ماتت
�البت�سامة على �سفتي� ،سرت �أهرب من
زمالئي ،ال ّأين �سمعت �أحدهم ينبزين يوما
ويقول هذ� "�بن �ملطلقة" ،غ�سلت �الأر�س
يومها بدموعي ،وقلت يف نف�سي ما �أق�سى
�ل ّنا�س ،ولكن ...كيف �ألومهم �إذ� كان �أبي
�أق�سى منهم� ،سحيح �أن بع�سهم كان ّ
يرق
مما
يل ،ويح�س بجوعي ويعطيني �سيئ ًا ّ
ي�سرتي ،ولكنني هيهات �أن �آكل �سدقة،
عزّة نف�سي تاأبى يل ذلك� ،أبعد �أن كنت
�ل�سابق لل�سر�ء �أم�سي مت�سو ًال م�سكين ًا يعطف
علي هذ� بطعام وذ�ك ب�سر�ب� .سحيح �أن
يد�س �لنقود يف جيبي د�س ًا
بع�سهم كان ّ
دون �أن ير�ه �أحد؛ الأنّ �أبويه ياأمر�نه بذلك،
ولك ّني كنت �أرف�س مثل هذه �حلركات.
�ئذن يل يا �أبي �أن �أ�ساألك ل �أعميت عينيك
بيديك ،ملاذ� ُخنت �أمي ،هل كنت تظن �أنك
�ستجد �أحلى من �أمي؟ فاإن وجدت فحذ�ر �أن
جتد �أحلى من زوجتك �جلديدة
طوى �لر�سالة وهو يقول� :الآن عرفت �لرموز.
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اللهم نبهنا
عن نومة الغافلني
رفع �لأ�ستاذ برتقالة بيمناه �أطال �لنظر �إليها وقال:
�سبحان من �أح�سن خلقكِ  ،و�أتقن �سنعكِ ّ ،
وعطر ريحكِ ،
حجمك ،وط ّيب
وج َّمل لونكِ  ،و�أحكم ��ستد�رتكِ  ،وقدّر
ِ
�أكلكِ  ،وح ّلى مذ�قكِ  ،و�ألب�سك من �حللل كل ً
ال :قِ�سر
جميل مازج فيه بني �لأ�سفر و�لأحمر فقيد ببهائه
�لأب�سار ،جعله طرياً �أمل�س ل يوؤذيكِ ول يوؤذي جانيكِ ،
لب رقيق جعله لك
�إن عُرك فاح �أريجه� ،ند�ح( )1حتته ّ
�سِ عار�ً( )2فع�سم بالدِ ثار و�ل�سِ عار ما يف جوفك من �لرحيق
�أن يتبخر �أو ي�سيل ،وجعلهما �سدين منيعني ح�سينني
ح ّتى ل ي�سل �إليك من �خلارج مكروه ،وجعل حتت �ل�سعار
ف�س ُر�ست
ف�سو�ساً(� ،)3لتحمت ببع�سها �لتحاماً ،يف ك ّل ّ
�أنابيب باإتقان ،ربطت ببع�سها برباط وثيق ،ودِ�سار مكني،
وغلفت بغ�ساء� ،حت�سن ك ّل �أنبوب �سعري�ت �سغرية ملئت
�سائ ً
ال لذيذ�ً ،وغذ�ء �سهياً ،مبذ�ق فريد ،حالوة �متزجت
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بحمو�سة ،ف�سبحان من جعل هذه الأثواب
عليك طباق ًا كما جعل ال�سموات على الأر�ض
طباق ًا ،ك ّل طبق له ريحه وطعمه ومذاقه
و�سمكه ولونه وحالوته وطراوته ل يبغي
طبق على طبق كما البحار احللوة واملاحلة
ل يختلط حلوها مبرها(َ ( )4ب ْي َن ُه َما َب ْر َز ٌخ
أح�سائك
ل َي ْب ِغ َي ِان) ،فاأي يد نفذت اإىل ا
ِ
فاأحكمت ّ
�سعرياتك واأوثقت رباطها،
�سف
ِ
أنابيبك و�سدت وثاقها ،وحلمت
ر�ض ا ِ
ونظمت ّ
بني فلوحك فاأح�سنت ل�سقها وتغليفها؟!!
َ
ف�سبحانك يا مولي
اإ ّنها يد اللطيف اخلبري
ملء ما اأح�سى كتابك ،وزنة عر�سك ،وعدد
ما اأحاط به علمك.
وهنا التفت الأ�ستاذ اإىل تالميذه وقال :حال
هذه الربتقالة كحال ك ّل الثمار واحلبوب
واخل�سار ،فمن اأكلها دون اأن يرى اهلل
فيها فهو دابة بكماء �سماء عمياء بل اأ�سل
�سبيال؛ لأنَّ الدواب هكذا خلقت ،اأ ّما هو
فقد منحه باريه عق ًال ن�سيد ًا ،ولب ًا ر�سيد ًا،
وروح ًا �سريفة ،وفطرة �سليمة ،على التوحيد
ُف ِطرت ،وعلى الإميان ُجبلت ،وبالأنبياء
تعوهدت و ُربيت ،واإىل اجل ّنة �سوقت ،ويف
لقاء الكرمي �سبحانه ُر ِغبت ،واإىل اخللود

الأبدي ا�ستدرجت ،ولك َّنه بغفلته اأخر�ض
أ�سم الأذان ،واأعمى َ
اجلنان،
الل�سان وا َّ
ود�ض روحه يف املادة فما عادت ترى امللكوت
ّ
اب َمنْ د ََّ�ساهَ ا) ،فاإذا اأردمت اأن
( َو َق ْد َخ َ
تاأكلوا طعام ًا فامالأوا اأرواحكم بالتفكري
يف بديع خلقه قبل اأن متالأوا بطونكم منه.
متعوا اأنظاركم بالنظر اإليه ،قبل اأن تتخموا
ن�سم
كرو�سكم به ،طيبوا منا�سمكم بعميق ٍ
جتذبونه ،تلذذوا بتذوقه ،حت�س�سوا ملم�سه،
اأ�سغوا لت�سبيحه وتقدي�سه وتنزيهه ،عندها
�ست�سمعون ملِ ا تاأكلون يف م�سامعكم ت�سبيح ًا،
و�ستجدون له يف بطونكم حتميد ًا وتقدي�س ًا،
حينئذ يكون الطعام وال�سراب دوا ًء و�سفا ًء
وحياة للروح واجل�سد .و�سرتون دموعكم
تنهمر عندما مت�سكون بثمرة اإعظام ًا
خلالقها واإجال ًل لباريها ل كما يفعل
املرتفون الأ�سبان الذين بدلوا نعمة اهلل
كفر ًا فابتدعوا لهم عيد ًا يف ال�سهر الثامن
من ك ّل عام منذ  1944وحتّى الآن يتقاذفون
فيه املاليني من حبات الطماطم يف لهو
وعبث و�سجيج و�سخب ،فبدل اأن ي�سكروا
املنعم على نعمه واإح�سانه اأخذوا يرجمون
اأنف�سهم بال ّنعمة بطر ًا ،ول كما يفعل مراهقو
الدمنارك الذين �سرعوا لهم منا�سبة �سنوية

يثبتون فيها رجولتهم وبلوغهم �سنَّ الر�سد
كما يزعمون فيقومون با�ستدراج مئات
الدلفني وبعد اأن يحكموا عليها احل�سار
ينهالون عليها طعن ًا باخلطاطيف امل�سننة
املعقوفة وال�سكاكني امل�سحوذة حتّى ي�سبغوا
البحر بدمائها وهي تئن اأنين ًا يذيب ال�سخر
وهم ي�سحكون يف م�سهد همجي ه�ستريي
و�سط �سراخ امل�سجعني فلو اأنَّ اهلل �سلب
اأولئك اأو هوؤلء ال َّنعمة اأكان عليهم متعدي ًا؟
اأو اأذاقهم لبا�ض اجلوع واخلوف اأكان لهم
ظامل ًا؟ نعوذ باهلل من �سبات العقل وقبح
الزلل وبه ن�ستعني.

�ل ْر َ
�س َب ْع َد َذل َِك د ََحاهَا{
 .1انداح :انب�سط } َو َْ أ
(النازعـات.)30:

ِّ .2
ال�سعار ما ويل َ�س َع َر ج�سد الإِن�سان دون ما �سواه
الدثار :هو الثوب الذي يكون فوق ِّ
ال�سعارِ،
من الثيابَِّ ،
قال تعاىل} :يَا �أَ ُّيهَا � ْل ُ َّد ِّث ُر{ (املدثر )1:وقال ر�سول
اهلل (�ض) لالأن�سار :اأَنتم ِّ
ال�سعا ُر والنا�ض الدثار،
والنا�ض العا َّم ُة.
اخلا�س ُة
يعني اأَنتم
َّ
ُ
 .3الف�ض جمعها ف�سو�ض ،ما نقول له باللهجة
الدارجة ال ِف ْلح.
 .4امل ّر :نقي�ض احللو.

فاإذا اأردمت اأن تاأكلوا طعام ًا فاملأوا اأرواحكم بالتفكري يف بديع خلقه قبل اأن
متلأوا بطونكم منه ،اأ�سغوا لت�سبيحه وتقدي�سه وتنزيهه ،عندها �ست�سمعون
لمِ ا تاأكلون يف م�سامعكم ت�سبيح ًا ،و�ستجدون له يف بطونكم حتميد ًا وتقدي�س ًا.
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اأبو عامر الفا�سق

األف جمال�سة اليهود فتجارة قومه الأو�س معهم قائمة� ،سمع من رهابنتهم
خرباً ح ّرك اأمانيه ،واأطلق عنان خياله ،وظنَّ اأ َّن الزعامة منه قاب قو�سني
اأو اأدنى� ،سمع اأ َّن نبياً �سيبعث يف جزيرة العرب وقد اأط َّل زمانه ،وحان اأوانه،
فل ّما اأوى اإىل فرا�سه اأخذت الأماين تداعبه فقاله النوم ،فبات �ساهراً متفكراً،
راوده اأمل اأن يكون هو ذلك النبي ،األي�س هو من جزيرة العرب ،األي�س له عقل
ن�سيد ،ول�سان ف�سيح ،ون�سب �سريف ،ومال عري�س ،وكلمة م�سموعة ،فماذا
ينق�سه اأذن؟
وبعد ل ٍأي ولأي ر�سا تفكريه اأ َّن ما ينق�سه هو الرهبنة ،فكي يقع اختيار اهلل
عليهِ ،ويكون قدمه املع َّلى وحظه الأوفى عند ال ّنا�س عليه اأن يرتهنب ،نعم
عليه اأن يرتهنب ،فلم يهتدِ املتمنون للنبوة اإىل هذا ال�سبيل .وما لبث اأ َّن
�سدّق هذا اخلاطر ،وجزم اأ ّنه مفتاح املجد ال�سحري الذي به �ستفتح له خزائن
الغيوب ،فعزم على حتويل ا ُ
حللم اإىل حقيقة فلب�س امل�سوح()1وترهب وتكلم يف
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البعث والن�سور ،واحل�ساب والعقاب ،واجل ّنة
وال ّنار ،واخلري وال�س ّر ف�سار يعرف يف قومه
باأبي عامر الراهب.
تناهت اإليه اأخبار من بعيد باأنَّ رج ًال مبكة
يدعي النبوة ،اأقلقه اخلرب ،ولكنَّ القلق
فارقه ملّا علم اأنَّ قومه َّ
كذبوه و�سنوا عليه
حرب ًا �سرو�س ًا وح�سار ًا مر ًا ،ولكنَّ القلق
عاوده ملّا علم اأن احل�سار قد انك�سر ،واأنَّ
نفر ًا من اأهل يرثب قد التقوا به ودخلوا يف
دينه ،واأ ّنهم اليوم عاكفون على ن�سر دعوته
بني الأو�س واخلزرج بعد اأن جمع كلمتهم
على اأمر جامع فرتق حروب مائة وع�سرين
عام ًا .ما اأغاظه ونغ�س عليه عي�سه اأ ّنه علم
اأ ّنهم جادون يف التمهيد لهجرته اإليهم،
خنقه هذا اخلرب فقال :اإذا اختطف حم ّمد
ق�س
الأو�س واخلزرج منك يا اأبا عامر فقد ّ
جناحيك فباأي جناح �ستطري؟ واإذا هاجر
حم ّمد اإىل هنا فقد تبخرت اأمانيك وذهبت
اأحالمك اأدراج الرياح(.)2
وما لبثت الأخبار اأن �سارت حقيقة ،واإذا
مبح ّمد قد �سار �سيد يرثب ،الأو�س واخلزرج
يحيطون به اإحاطة ال�سوار باملع�سم ،قد
اأعطوه ذمامهم ،وقا�سموه اأموالهم ،وال ّنا�س
يدخلون يف الإ�سالم اأفواج ًا ،وحتّى اليهود
و�سائر قبائل العرب الذين مل يعتنقوا دينه
دخلوا يف عهده ،فماذا يعمل؟ اأيكفر مبح ّمد،
اأم يدخل يف دينه ّثم ينق�س عليه؟
جرب اخليار الأ ّول فجاهر بالعداوة والكفر
فوجد اأن ال ّنا�س اإىل حم ّمد اأميل ،فما عادوا
ي�سمعون منه ،اأو ين�ستون اإليه ،اأو يتحلقون
حوله كما كانوا يفعلون ،واأ ّنى لهم اأن يعطوه

م�سامعهم وقراآن حم ّمد ي�سدح فيهم
�سباح م�ساء ،وحم ّمد خطيبهم يف اجلمعة
واجلماعة ،فقرر اأن ياأتيه جماد ًل ع�ساه
اأن يتمكن من اإحراجه واإبطال حجته فاأتاه
فقال:
 َما هَ َذا الدّينُ ا ّل ِذي ِج ْئتَ ِب ِه ؟ ِج ْئتُ ِب ْ َاحل ِني ِف ّي ِة ِد ِين اإ ْب َر ِاه َيم.
 َفاأَ َنا َع َل ْي َها. اإ ّنك َل ْ�ستَ َع َل ْي َها. َب َلى،حم ّم ُد اإ ّنك اأَد ََخ ْلتَ ِيف ْ َ
احل ِني ِف ّي ِة َما َل ْي َ�س
 َيا ُ َِم ْن َها.
 َما َف َع ْلتُ َو َل ِك ّني ِج ْئت ِب َها َب ْي َ�سا َء َن ِق ّي ًة. ا ْل َك ِاذ ُب اأَ َما َت ُه ّ ُالل َط ِريد ًا َغ ِريب ًا.
 اأَ َج ْل َف َمنْ َك َذ َب َف َع َل ّ ُالل َت َع َاىل َذ ِل َك ِب ِه(.)1
دعا اأبو عامر فاأمنَّ الر�سول على دعوته ،مل
ي�سعر بخطر ما فعل ،ح�سده وحقده وبغ�سه
وحنقه و�سغنه اأعمت منه الب�سرية والب�سر
و�س َّدت عليه منافذ العقل والقلب ،فدعا على
نف�سه وهو ل يعلم اأنَّ دعوته �ست�سيبه.
طار عقله وانتفخ َ�س ْحره( )2ملّا راأى طاعة
امل�سلمني ملح ّمد ،راآهم ينتظمون خلفه يف
ال�سالة ن�ساء ورجا ًل يف ن�سق عجيب ،اإذا
خطب ماتت الأ�سوات و�سكنت الأجرا�س
كا ّأنا على روؤو�سهم الطري ،هم اإىل طاعته
اأطوع من اليد اإىل الفم ومن الذراع للع�سد،
فقال :اإذا َّمت هذا البنيان فلن يبقى لك يا اأبا
عامر بيرثب د ّيار.
ودارت رحى الأيام فجاءت بن�سر للنبي
يف بدر نزل على اأبي عامر نزول القارعة،
وت�ساءل اأيعقل اأن �سبعني �سنديد ًا من

�سناديد قري�س قد قتلوا ،اأ�سحيح اأنَّ اأبا
احلكم ،واأم ّية بن خلف ،وعتبة و�سيبة ابني
ربيعة ،والوليد بن عتبة قد جندلوا ورموا يف
القليب؟!! واأنّ قري�س ًا جاءت مرغمة لتفادي
اأ�سراها ال�سبعني؟!!
مل يطق اأبو عامر �سرب ًا بعد بدر فقرر
النزوح بب�سعة ع�سر نفر ًا من اأعوانه اإىل مكة
لي�ستعني بهم وي�ستعينوا به على حرب النبي،
فل ّما بلغ ر�سول الل (�س) خربه قال:
 "لتقولوا  :ال ّر ِاه َب َو َل ِكنْ ُقو ُلوا :ا ْل َف ِا�سقَ ".و�سل الفا�سق اإىل مكة ،فاأخذ ينفث غيظه
ويفرغ حقده لي�سرم نريان ًا م�سرمة يف �سدور
املهزومني املوتورين ،فل ّما اأ ّذن موؤذنهم
بامل�سري اإىل اأحد كان يف الفوج الأ ّول ،فل ّما
ّ
ت�ساف الفريقان خرج يف خم�سني عبد ًا من
عبيد قري�س ومنافقي يرثب ورفع عقريته
مناد ًيا الأو�س:
 اأنا اأبو عامر الراهب لقد اأ�ساب قومي�سوء ًا.
 وما اإن �سكت حتّى طنت اأذنه بجوابالأو�س:
 ل مرحب ًا ول اأه ًال بك يا فا�سق ،ل اأنعمالل بك عين ًا.
اأُ َ
�سقط يف يده ويئ�س من انحياز اأحد اإليه،
فحمل على امل�سلمني فثبتوا له فما هي اإل
جولة حتّى ّوىل الأدبار هارب ًا كنعامة رخوة
اجلناح تَنفر من �سفري ال�سافر .رمقته
قري�س بنظرة ازدراء ول�سان حالها يقول:
مما كنت تقول.
اأين اأنت ّ
اأراد اأن ي�سرت جبنه ففزع اإىل احليلة فحفر
حفائر وغطاها ليقع فيها امل�سلمون ،وجنحت
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حيلته حني عرثت فر�س ر�سول الل بر�سول الل
(�س) ف�سقطت به يف حفرة من هذه احلفائر
فك�سرت رباعيته ،وانتهز ا ْبنُ َقمِ ي َئ َة الفر�سة
ف�سربه بال�سيف فاأدمى وجنتيه ،و�سربه
ف�سج جبهته ،واأ�ساب اآخر �سفته
ابن �سهاب ّ
فاأ�سرع علي وطلحة والزبري اإىل النبي فاأخذوا
بيده واأخرجوه َّثم ت�سلقوا به جبل اأحد حتّى
و�سلوا به اإىل ماأمن.
بقي اأبو عامر يكابد احل�سرات وهو يرى كعب
حم ّمد يف اخلندق وخيرب يعلو ،وها هي مكة
ت�سقط ،فاأ�سرع هارب ًا اإىل الطائف قبل اأن تعلق
به حبائل حم ّمد ،فل ّما اأ�سلمت الطائف كتب
اإىل منافقي املدينة "ا ّأن �سائر اإىل ملك الروم
وع ْل َق َم ُة ْبنُ
برفقة ِك َنا َن ُة ْبنُ َع ْب ِد يا َل ْيل ال ّث َق ِف ّي َ
ُع َال َث َة الكلبي نطلب ن�سرته وعونه لري�سل
معنا جي�س ًا نحارب به حم ّمد ًا ،واأمرهم اأن
يبنوا م�سجد ًا يجمع �سملهم ،وي�سرت حركتهم،
ويتدبرون فيه اأمرهم .وملّا و�سل اإىل قي�سر
وان�سم اإىل جي�س قي�سر وحلفائه
تن�سر
ّ
من خلم وجذام وغ�سان وعامله الذي يوؤذن
بامل�سري اإىل املدينة.

نفذ املنافقون اأمر زعيمهم فبنوا م�سجد ًا
ودعوا ر�سول الل (�س) لل�سالة يف هذا الوكر
ليغطوا على هدفهم امل�سئوم واأتوا ر�سول الل
قبيل خروجه اإىل تبوك فقالوا:
 يا ر�سول الل اإنا قد بنينا م�سجد ًا لذي العلةواحلاجة والليلة املطرية والليلة ال�ساتية ،واإنا
نحب اأن تاأتينا فت�سلي لنا فيه فقال (�س):
 اإن على جناح �سفر ولو قد قدمنا اأتيناكماإن �ساء الل ف�سلينا لكم فيه".
�سار النبي اإىل تبوك ليغزو قي�سر قبل اأن
يغزوه فل ّما علم قي�سر مب�سري النبي اإليه،
خ�سي اأن تكون الدائرة عليه فاأزال خيله عن
م�ساحلها ّ
ووىل الأدبار ،فعاد ر�سول الل (�س)
بجي�سه.

 .1املِ�سح جمعها اأم�ساح و ُم ُ�سوح الك�ساء من ن�سيج

وقبل اأن يبلغ املدينة نزل الوحيَ } :وا َّلذِ َ
ين
ا َّت َخ ُذوا م نَْ�سجِ داً ِ�س َراراً َو ُك نْفراً َو َت نْفرِيقاً َب نْ َ
ني
ني َواإِ نْر َ�سا َداً ملِ َننْ َحا َر َب َّ َ
ا نْملُوؤنْمِ ِن َ
اهلل َو َر ُ�سو َل ُه مِ ننْ
احل نْ�س َنى َو َّ ُ
َق نْب ُل َو َل َي نْح ِل ُفنَّ اإِننْ اأَ َر نْد َنا اإِ ّل نْ ُ
اهلل
َي نْ�س َه ُد اإِ َّن ُه نْم َل َكا ِذ ُبو َن* ل َت ُق نْم فِي ِه اأَ َبداً َمل َ نْ�سجِ ٌد
اأُ ِّ�س َ�س َعلَى ال َّت نْق َوى مِ ننْ اأَ َّولِ َي نْو ٍم اأَ َح ُّق اأَننْ َت ُقو َم

و�سل الفا�سق اإىل مكة ،فاأخذ
ينفث غيظه ويفرغ حقده لي�سرم
نريا ًنا م�سرمة يف �سدور املهزومني
املوتورين.
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فِي ِه فِي ِه ر َِج ٌال يُحِ ُّبو َن اأَننْ َي َت َط َّه ُروا َو َّ ُ
اهلل
يُحِ ُّب ا نْمل ُ َّط ِّهر َ
ِين* ل َي َز ُال ُب نْن َيا ُن ُه ُم ا َّلذِ ي َب َن نْوا
رِي َب ًة ِيف ُق ُلو ِب ِه نْم اإِ ّل اأَننْ َت َق َّط َع ُق ُلو ُب ُه نْم َو َّ ُ
اهلل
َعلِي ٌم َحكِي ٌم{(التوبة. )110 -107:
فامل�سجد اإذن لل�سرر ل لل�سالح ،وللكفر ل
لالإميان ،وللفرقة ل للوحدة ،وللتج�س�س ل
للن�سرة فاأر�سل (�س) للم�سجد اثنني من
اأ�سحابه ليهدماه ويحرقاه.
وحقت الدعوة على الفا�سق فاأماته الل طريد ًا
غريب ًا يف ال�سام فاخت�سم رفيقاه َع ْل َق َم ُة
َو ِك َنا َن ُة ِيف ِم َريا ِث ِه ،فاحتكما اإىل قي�سر فقال:
َي ِر ُث اأَ ْه ُل ْ َاملدَ ِر اأَ ْه َل ْ َاملدَ رَِ ،و َي ِر ُث اأَ ْه ُل ا ْل َو َب ِر
اأَ ْه َل ا ْل َو َب ِر َف َو ِر َث ُه ِك َنا َن ُة.

َ
ال�س َعر يلب�س تق�س ًفا وقه ًرا للج�سد
 .2ذهبت اأدراج الرياح :ذهبت هد ًرا
 .3ابن ه�سام ،ال�سرية النبو ّية585/1 ،
ال�س ْحر الرئة اأي َج ُب كاأنَّ اخلوف
 .4انتفخ َ�س ْحرهَ ،
مالأ جوفه فانتفخ َ�س ْحره
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