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�إهد�ء
�إىل ذكرى و�لدتي جناح �ل�سرع 

وعدتك بن�سخة من هذه �لكتاب فغدرنا �ملوت 
كنت حتر�سني على ن�سختك من كل كتاب من كتبي

و�ساأكون حري�سا على ذكر�ك ومو�قفك �لتي لن تغيب عني
هيثم  \
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مقدمة

�إْن َتَوقيت من �سيء فادخل فيه، فاإن �لدخول فيه خري من توقيه
                                       �لإمام علي بن �أبي طالب

�لطارئة  ثقافاتها  �نتجت  �لتي  �ملتبادلة،  �خلوف  �إ�سهار�ت  معمعان  يف 
ب�سكل  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  و�أوربة  �أوربة  يف  �لإ�سالم  كلمات  �سعدت  �له�سة، 
وم�سمون خمتلفني ومتعار�سني. مل نعد �أمام منطق حملة نابليون �أو و�سائل ولوج 
و�ملدفع و�ملطبعة، كذلك  �لب�ساعة  �لعربي يف ثالثية  �لعامل  �لغربية  �لر�أ�سمالية 
مل تعد �لرغبة يف �كت�ساف �لآخر تثري ف�سول قطاعات و��سعة هنا وهناك. لقد 
نف�سها بحيث مل يعد يظهر منها �سوى درع �سلب غري  �ل�سلحفاة على  ت�سرنقت 

قابل لأية ت�سوية مع �لعامل �لقائم. 
يف هذه �لبيئة غري �ل�سحية، تتم عملية تهمي�ص منهجية لكل فكر نقدي يحاول 
�أن يو�جه عمى �لتطرف �لذي يتغذى هنا وهناك من فكرة جهنمية غاية يف �لقدم 
تعترب �لآخر م�سدر �مل�سائب �لذ�تية ويتم �لت�سحية يف و�سح �لنهار بكلمات مل 
تعد قادرة على حمل معناها مثل حقوق �ملو�طنة و�حلريات و�لعد�لة و�لت�سامن 
يف �ملجتمع �لو�حد وبني خمتلف �ملجتمعات �لب�سرية. وتتكاثر �حتفاليات �لتمجيد 
و�ملو�طن  �ملهان  �لعر�ص  عن  �مل�سوؤول  �لآخر،  "�سيطنة"  عملية  يتقن  من  بكل 
�أكرث  �لذليل و�مل�ستهِلك �مل�ستهَلك وكل فنون �لغباء �مل�سهدي �لذي يجعل �لفقري 
قّزمتها  با�سم حريات  �لغربية  �لأزمات �لقت�سادية  فقر� وهو يدفع �سريبة كل 
عوملة حالة �لطو�رئ، و�ملوؤمن �أكرث عبودية يف حفلة مزج ق�سرية للهوية بعنا�سر 
و�لإنغالق  �لعام  و�لدين  كالإ�ستبد�د  بال�سرورة  متجان�سة  غري  ونف�سية  ثقافية 
�سود�وية يف  �أكرث  �لإن�سانية  م�ستقبل  �أ�سبح  �ملختلف. يف حني  ونبذ  �لنف�ص  على 
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�لبور�سة  وحقار�ت  �ل�سيا�سيني  مل�ستقبل  �لأول  �ملقرر  �ل�سالح  �سناعة  �سريورة 
�ملحدد �لأ�سا�ص لقيمة كل �لقوى �ملنتجة و�خلالقة يف �لوجود �لإن�ساين و�لتمويل 

�ل�سيا�سي طرفا �أ�سا�ص يف حتديد ممثلي �ل�سعب!.  
حتاول هذه �لأ�سطر �حرت�م عقل �لقارئ عرب رف�سها �أية مهادنة ملنح �لقد��سة 
�أو �لفوقية ملا ينتج �لب�سر بد�عي �نتماء ديني �أو ثقايف، وهي تتفق متاما مع جان 
بول �سارتر عندما يطالب باأن "نقنع �أنف�سنا بحقيقة ُمّرة وهي �أنه مهما �رتفعنا 
�أكرث منا �رتفاعا لإ�سد�ر  للحكم على ع�سرنا فاإن �لتاريخ �سيكون يف �مل�ستقبل 
حكمه علينا. وهذ� �جليل �ل�سامخ �لذي يخيل �إلينا �أننا �تخذنا فيه لأنف�سنا ع�ص 
�لن�سر لن يكون بالقيا�ص �إليه �إل مبثابة جحر من جحور �ل�سباب، و�حلكم �لذي 
نكون �أ�سدرناه �سي�سم �إىل �أور�ق ق�سيتنا. ومهما نحاول �أن نكون موؤرخي �أنف�سنا 
فاإن جمهودنا �سيذهب عبثا. فما �ملوؤرخ نف�سه �إل ثمرة من خلق �لتاريخ، وح�سبنا 
�أن ن�سنع تاريخ زماننا من يوم �إىل يوم كما ن�ستطيع، و�أن نختار بني �ل�سبل تلك 

�لتي تبدو لنا �أقومها". 
لي�ص هاج�ص هذ� �لكتاب �لتبحر ول تقدمي ن�ص �أكادميي جديد، فبا�ستطاعة 
ن�ص  يف  �لنجاح  من  �سيئا  يحقق  �أن  ذلك،  حرفته  عليه  تفر�ص  ممن  غرينا، 
�لأ�سا�سي  �لد�فع  كان  بينهما.  �لعالقة  جدلية  �أو  �أوربة  �أو  �لإ�سالم  حول  مفيد 
جلمع �لن�سو�ص �ملدرجة، تفكيك �ملنطق �لعد�ئي �مل�سبق، مع كل ما يرتتب عليه 
�ملعا�سة  �جلنوحات  ومو�جهة  �لإن�سانية،  و�حلقوق  للكر�مة  يومية  �نتهاكات  من 
و�ملحتملة لالأ�سكال �ل�سر�عية �جلديدة بني �لإ�سالم و�أوربة. فالإنتماء حل�سارة 
جماعي  عمل  مقدمة  يف  حربي  حممد  �أ�سار  كما  يجربنا،  بالإ�سالم  مت�سبعة 
�لذي  �لوزر  حتمل  "على  �ليوم،  �لإ�سالمية  حول  قرن  ربع  قبل  �سدر  م�سرتك 
تفر�سه علينا �لأحد�ث، دون �أي ��ستعد�د لإخفاء �لأمور �ملثرية لل�سخط". كذلك، 
فاإن تو�جدنا يف هذه �لقارة لزمن يزيد عن حقبة تو�جدنا يف "دور �لإ�سالم" على 
�ختالفها، يجعلنا مو�كبني لالإنتاج �ملعريف لهذ� �لف�ساء من د�خله، ولي�ص عرب 
"�للحاق" به. فقد تكونا معه، و�إن مل نتكون ح�سر� منه وبه، يف عالقة  معرفة 

منعتقة من �ملر��ساة و�لديون وعقد �لنق�ص و�لزيادة.    
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�إىل  �ل�ساعدة  �لعطب  �أ�سباب  ��ستقر�ء  حماولة  �إذن،  �لكتاب  هذ�  مو�سوع 
�ل�سطح يف �سبكة �لعالقات و�لتد�خالت و�لنز�عات بني �لعامل �لأوربي؛ باملعنى 
�ملجتمعي و�لثقايف و�حلقوقي؛ و�لإ�سالم؛ بكل ما حتمل هذه �لكلمة من غنى وتنوع 

وخ�سب. 
حتى �حلرب �لعاملية �لثانية، مل ت�سطر �حلد�ثة �لأوربية للمو�جهة �ملبا�سرة 
مع �لإ�سالم �إل يف عقر د�ره. وحدث ذلك باأ�سو�أ معاين �ل�سلطة و�أكرثها �سفاقة، 
�لوطني  �لتحرر  حركات  ��ستعمال  ن�ستغرب  ل  هنا  من  �ملبا�سر.  �ل�ستعمار  �أي 
�نتظار  وعلينا  نف�سها.  �لغربية  �لهيمنة  مو�جهة  يف  غربية  مفاهيمية  لأ�سلحة 
نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية وحقبة نزع �ل�ستعمار و�لهجرة �مل�سادة نحو �ملركز 
و�أوربة.  �لإ�سالم  بني  �لتاريخ  يف  جدية  �لأكرث  �ملو�جهة  حتدث  لكي  �لأوربي، 
�لذ�تية     �ملو��سفات  نزع  �لوظيفي جهاز  عملها  ي�سبه  �لأوربية �حلديثة،  فالدولة 
�أو  فيها،  �لثقافية  �لجتماعية-  �ملكونات  ملختلف   machine à dé-subjectiver

�لهويات  كل  تعمية  على  �لقادرة  �لآلة  �أي  �حلد�ثة"،  "عمادة  طر�فًة  �أ�سميه  ما 
�لكال�سيكية ك�سرط لإعادة �إنتاجها. �سهدت هذه �لدولة حالة ��ستع�ساء متعددة 
معها.  �لتعاي�ص  �حلديثة  �لإ�سالمية  �جلاليات  تكوين  و�إعادة  له�سم  �لأ�سباب 
خا�سة و�أن هذه �لدولة نف�سها كانت، يف نف�ص �حلقبة �لزمنية، مو�سوع مر�جعة 
�ساملة من �ملحافظني �جلدد و�لليرب�ليني �جلدد �لذين يعتقدون ب�سرورة حتجيم 
�أي مو��سفات  "�ل�سوبرمان" �جلديد،  با�سم  �ملو�طنة  وتقنني حقوق  �لدولة  دور 
�سكلية مبالغ فيها للفرد تنتزع منه �أهم ما حقق من مكت�سبات �جتماعية ومدنية.
بو�سع  يكن  �لقت�سادي، ومل  �لإندماج  ي�سعف عملية  �ل�سوق  �قت�ساد  يعد  مل 
�لدولة وقف عملية �لتهمي�ص �لجتماعية �لثقافية. ومل يلبث �سقوط مع�سكر و�ر�سو 
�أن قفز بالإ�سالم، باملعنى �لرمزي على �لأقل، ملرتبة �لعدو، بحيث حمل �مل�سلمون 
�لأوربيون كل مقومات �لتقارب و�لتباعد، �لتجاذب و�لتنافر، باعتبارهم �سمن 
عملية �إعادة �لبناء �لد�ئمة للمنظومة �ملجتمعية �لأوربية من جهة، وخارج قو�عد 
�لطاعة �لتقليدية لهذه �ملنظومة من جهة �إخرى. �لأمر �لذي يرتجم يف �أزمة ثقة 

متبادلة ت�سع وجها لوجه: �خلوف من �لإ�سالم مع �خلوف على �لإ�سالم.  
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�خلوف  ظو�هر  لو�سف  �لإ�سالموفوبيا  تعبري  على  �لإتفاق  جرى  ما  �إذ� 
و�فر  له  من  �لإ�سالمية  �لتيار�ت  من  فاإن  �مل�سلمني،  بحق  و�لتمييز  و�لعن�سرية 
�لن�سيب يف تعزيز هذه �لظاهرة. �ألي�سو� هم من �بتكر "�لعلمانوفوبيا" �أو �سيطنة 
�لعلمانية يف دور �لإ�سالم قبل عقود؟ �ألي�سو� من �أ�سدر ع�سر�ت �آلف �ل�سفحات 
حول "�أعد�ء �لإ�سالم" و"�أجنحة �ملكر �لغربية" �إىل غري ذلك من م�سطلحات 
�لثقافات  بني  و��سحة  وتخوم  حدود  وجود  �فرت�سنا  �إن  هذ�  �لآخر،  مع  قطيعة 
و��ستبد�له بدم هجني  �لنقي  �لدم  و�ل�سعوب، فر�سية كذبتها كل عمليات غ�سل 
�سار �ل�سمة �لأرقى لكل ح�سارة ب�سرية؟ �إل �أن �لركام �ملعادي للحد�ثة �لغربية مل 
يكن غريبا عنها، بل �قتب�ص منها و�أخذ عنها يف حزبه �ل�سيا�سي وجمعيته �خلريية 
فلم  �ملختلفة.  �ليومية  �لربوباغند�  و�أمناط  �إعالمه  و�أجهزة  �مل�سلحة  ومنظمته 
يجد �لإمام �خلميني �أي حرج مع م�سطلح "�جلمهورية" �لأوربي حتى �لنخاع، 
ووقف بوجه م�سطلح "�لدميقر�طية". ورغم �حلدود �لو�هية بني �لدولة �ملدنية 
و�لدولة �لعلمانية �سرنا جند يف تعريف �لدولة �ملدنية �لقا�سم �مل�سرتك �حلكيم 
وجه  يف  �لدميقر�طية  �لعلمانية  و�لجتاهات  �لإ�سالمية  �لو�سطية  �لتيار�ت  بني 
�لدولة �لأمنية و�لنمط �لت�سلطي و�ل�سمويل للحكم. لقد فاق �لتد�خل ما نت�سور، 
و�سار مفهوم �ل�ستقالل �لثقايف جمرد مو�سوع در��سة نظرية ل �أثر له يف �حلياة 
�آخر"،  ب�سيء  �فرت�قهما  يلزم  �سيء  م�سرتكني يف  "كل  �أن  فكما  للب�سر.  �لعملية 
�أ�سياء  يف  �جتماعهما  يلزم  �أ�سياء  يف  مفرتقني  كل  فاإن  �ل�سهروردي،  يقول  كما 
�أخرى كثرية. ولعل هذ� �لتد�خل هو �لذي �أيقظ كل حالت �لتطرف �لعن�سرية 
موؤ�س�ص علم  �لتي حدّثنا عنها  و�ملت�سابه.  �ملختلف  و�لر�ف�سة لالآخر  و�لتمييزية 
�خت�سرها  و�لتي  و�لغلبة.  للع�سبية  تفكيكه  يف  خلدون  �بن  �حلديث  �لجتماع 
�أحمد بن �لطيب على ل�سان �أحد �لأفا�سل بالقول: "�لع�سبية هي �أن يرى �لرجل 

�سر�ر قومه خري� من خيار قوم �آخرين". 
لن يقدم هذ� �لكتاب �لإجابات �ملنتظرة على جممل �لأ�سئلة �لتي يطرحها، 
�ملمار�سات  �لثقافات وهزمية  تفكيك منطق �سر�ع  بالتاأكيد على  ولكنه يحر�ص 
�لثقايف  �لتمييز  �أ�سكال  من  �سكل  و�أي  ينتجها  �لتي  و�لتكفريية  �لعن�سرية  
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و�لجتماعي و�ل�سيا�سي. و�أخري�، ولي�ص �آخر�، �حلر�ص لي�ص فقط على �لكر�مة 
وحدة  �لكر�مة  هذه  �عتبار  على  و�إمنا  �لب�سري  �جلن�ص  �أبناء  لكل  �لإن�سانية 
متجان�سة متكاملة متن�سبة رغم كل �لفا�سيات �ل�سغرية و�لكبرية، فوق �حلدود 

و�لأجنا�ص و�لألو�ن و�لأديان.  
تذّكر  حلظات  و�لأفكار،  و�لأحد�ث  �لأ�سطر  بني  متر  �سود�وية  حلظات  ثمة 
بتلك �ملعركة �جليا�سة �لتي خا�ستها بغد�د �حل�سارة يف �أوج �ل�سر�ع بني �ملعرفة 
�خلروج  معركة  حملتها  �لتي  �لعميقة  �ل�سطر�بات  �لدينية،  و�ملعرفة  �حلكمية 
�أن  بعد  للعاملية  �لروح  وعودة  �لأوربي.  �لتنوير  ع�سر  يف  �لقا�سر  �لكائن  من 
قتلت �لع�سبيات �لأوربية �أكرث من خم�سني مليون �آدميا دون �أية فاتورة منطقية 
للتفاوؤل، حتى ل نقول  للح�ساب. مل تكن بد�ية �لقرن �لو�حد و�لع�سرين مدعاة 
�لب�سري  �لتاريخ  لكن  ��ستح�سار خميفة.  قوة  �أفول �حل�سارة  ل�سبح  ُتقدُم  باأنها 
يعلمنا رف�ص �خلط �لبياين �لو�حد ورف�ص �أية حتمية. وحتى ل ت�سيع �لبو�سلة بني 
عقم �لأقالم وبوؤ�ص �لأو�ساع و�لن�سال �ليومي، ل ي�سعني �إل �أن �أنهي هذه �ملحاولة 
"ل تت�سور �أن  مباأثورة جميلة ملي�سيل فوكو تقاوم كل �لروؤى �لكارثية للم�ستقبل: 
بغي�سا  حتاربه  ما  كان  لو  حتى  منا�سال،  لتكون  حزينا  تكون  �أن  �ل�سروري  من 
وبائ�سا. فالعالقة بني �لرغبة و�لو�قع )ولي�ص �لهرب �إىل تعبري�ته �لتمثيلية( هي 

�لتي متلك �لقوة �لثورية". 
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�لإ�سالم �لأوربي �أو �لإ�سالم يف �أوربة
�إعادة �كت�ساف �لذ�ت يف معمعان ثنائية �لرف�ض و�لقبول عند �لآخر

يف مطلع �لثمانينيات، �أجرت جملة "خم�سون مليون م�ستهلك" حتقيقا حول 
حلم �حلالل يف فرن�سا، فتبني لها �أن �أكرث من �سبعني باملائة من هذ� �للحم �إمنا 
"كا�سري" )�أي حم�سر على �لطريقة �ليهودية(. ففي �ل�سنو�ت  هو يف �حلقيقة 
�لأوىل لتو�فد �لهجرة �ملغاربية �لكبرية، كان َهمُّ  �ملوؤ�س�سات �جلالبة لليد �لعاملة 
�سد حاجة م�سانع �ل�سيار�ت وحتديث �سبكات �لطرق وتغطية عجز �ليد �لعاملة 
من  هموم  �آخر  كانت  هوؤلء  طعام  م�ساألة  ولعل  و�لبناء،  �لإن�ساء�ت  يف  �ملحلية 
�أن  ��ستطاع  و�لذي  �أ�سال.  بخاطرهم  جال  قد  �لأمر  كان  �إن  هذ�  ��ستقدمهم، 
ي�ستوعب م�سكلة �حلاجيات �لفعلية للجالية �ملغاربية هم �ليهود �ل�سفار�د �لذين 
و�جهو� هذه �مل�سكالت قبل �مل�سلمني بعقود كونهم قد عرفو� طريق �لهجرة منذ 
قر�ر�ت �إعطاء �جلن�سية �لفرن�سية ليهود �جلز�ئر يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر، 
�لأمر �لذي جعل من �إقامتهم على �أي من جانبي �ملتو�سط �أمر� ل يتطلب جهد� 
ونظمو�  و�لهري�سة  �لك�سك�ص  حملو�  فقد  لذ�  فرن�سيني.  باعتبارهم  يذكر  �إد�ريا 
تعاي�ص  �أمور  و�سهلو�  �سرعا،  �أو  عرفا  مقبولة  لأطعمة  �لت�سنيع  ثم  �ل�ستري�د 
�لإ�سر�ئيلي  �لعربي  �ل�سر�ع  تعقيد�ت  كل  ورغم  فرن�سا.  �ل�سفر�دية يف  �جلالية 
و�سعود نزعات �لتدين و�لتطرف، ودور �ملوؤ�س�سات �ل�سهيونية �ل�سلبي على هذ� 
�ل�سعيد، كانت هناك، وماز�لت، عالقة خا�سة بني �لقادمني من �ملغرب �لكبري 
�لعمل  وعقود  بل  �ل�سغرية  و�لتجارة  �ليومية  �ملعامالت  يف  ويهود  م�سلمني  من 
قبل  و�سناعي  ب�سكل عملي  �للحم �حلالل  م�سكلة  تثار  ل  �أن  �لطبيعي  وكان من 
��ستمر�رية جملة  �إ�سالمية وجمعيات حتر�ص على  ثقافية  بناء م�ساجد ومر�كز 

و�جبات و�سعائر يعتربها �مل�سلم �مللتزم �أ�سا�سية يف حياته �ليومية. 
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�خرتت هذ� �ملدخل �لبديهي مل�سلم يعي�ص يف �أوربة، لأن �لهجرة كال�سجن، ل 
يتقن �حلديث عنه من ل يعرفه)1(. 

�لو�سط �ملحيط وتاأثريه على �لبناء �لذ�تي
�لوجود  يف  هاما  منعطفا  �سكلت  قد   1978-1982 �سنو�ت  �أن  �لقول  ميكن 
�لب�سري �لإ�سالمي يف �أوربة و�أمناط �لتعامل �ملختلفة معه. فالإ�سالمي �لالجئ 
�سيا�سيا )مبعنى �لنا�سط يف �حلركة �لإ�سالمية �ل�سيا�سية �ملالحق يف بلده و�لذي 
�لقيادة  �لأوربي، وجيل  �أوربة بلد جلوء( مل يعد قطب �لعالقة مع �لآخر  �ختار 
�ل�سيا�سية مثل �لباحث �مل�سري �سعيد رم�سان و�لباحث �ل�سوري ع�سام �لعطار، 
هذ� �ل�سنف �لذي حدد يف �إطار جد مقيد، يف �جلغر�فية �لب�سرية و�جلغر�فية 
�أو معهد  �إ�سالمي هنا  �ل�سيا�سية من نطاق �ندماجه، مكتفيا بفتح مركز ثقايف 
للتاريخ و�حل�سارة �لإ�سالمية هناك، هذ� �جليل مل يكن يحمل هموم و�أولويات 
�لعربي  للعامل  ويتوجه  بالعربية  يكتب  فهو  و�لتتبع،  �لتفهم  مبعنى  �إل  �أولده 
"�لر�ئد"(  وجملة  "�مل�سلمون"  جملة  مثل  بالعربية  منابر  )عرب  و�لإ�سالمي 
وي�سارك �ملجتمع �لأوربي يف حريات �أ�سا�سية �أثرت يف روؤيته �ل�سيا�سية وت�سور�ته 
�ملدنية بالتاأكيد، لكنها مل حتوله �إىل لعب يف بلد �للجوء، بل جمرد �سيف ي�سعى 
هذ�  �أن  �لقول،  وميكن  �مل�سيف.  للمجتمع  �لإ�سالم  عن  �سورة  �أف�سل  لتقدمي 
�جليل قد مت "جتاوزه" عرب �لهجر�ت �لب�سرية �لقت�سادية �لكبرية، �لتي غرّيت 
يف �لرتكيب �لطبقي و�مل�ستوى �ملعريف وطبيعة �لتما�ص مع �ملجتمع �مل�ستقبل. من 
هنا، �سكلت �أعو�م -1982-1978 �لتي �سهدتها على �لأر��سي �لفرن�سية، �لأ�سا�ص 
ولدة  �لثالثي،  �لعدو�ن  �جلز�ئر،  )حرب  بعيدة  �سيا�سية  ت�سور�ت  يف  لتحول 
وحروب �لدولة �لعربية مع �لعرب..( لتن�ساأ �سورة منطية متميزة موؤ�سلمة ب�سكل 
و��سح �نطالقا من عدة عو�مل جيو �سيا�سية من جهة و�سيا�سية �قت�سادية من 

جهة ثانية. 
فمن �لناحية �جليو �سيا�سية �سكلت هذه �ل�سنو�ت �سنو�ت �سعود لعدة حركات 
�إ�سالمية �سيا�سية. ورغم �ختالف �لدو�فع و�لأ�سباب بل و�ملقومات �لإيديولوجية 
)كالتباين بني قيام جمهورية �إ�سالمية �سيعية يف �إير�ن وحركة م�سلحة للطليعة 



16

�إل  للح�سر(،  للمثل ل  �ل�سعودية  �لعتيبي يف  �سورية وحركة جهيمان  �ملقاتلة يف 
�إ�سالمي  فهناك خطر  �لغرب،  �ملجردة يف  بالعني  ُيرى  يكن  �لتمايز مل  �أن هذ� 
وُحّمى �إ�سالمية، هذه �حلمى تهدد �حل�سارة �لغربية. جاء ذلك مع بد�ية ولية 
�لبابا يوحنا بول�ص �لثاين وو�سول �ملحافظني �جلدد لل�سلطة يف �سخ�ص �لرئي�ص 
�لأمريكي رونالد ريغان، ولكن �أي�سا و�سول �لدبابات �لإ�سر�ئيلية لثاين عا�سمة 
عربية بعد �لقد�ص يف عدو�ن 1982 على لبنان. �أي يف حقبة �سبابية على �ل�سعيد 
�لعاملي و��سطر�بية على �ل�سعيد �لإقليمي مع �أزمة عميقة يعي�سها �للوبي �ملو�يل 
لدولة  �لوجودية  �حلروب  فكرة  عن  �لغطاء  ك�سف  عرب  �لغرب  يف  لإ�سر�ئيل 
تيار  لأكرث من  �إىل �سرورة  �ملعمعان  �أوربة يف هذ�  �لإ�سالم يف  �إ�سر�ئيل. حتول 
�إيديولوجي و�سالح نافع لأكرث من تيار �سيا�سي خا�سة و�أن هذ� �لو�سع تر�فق على 

�ل�سعيد �لأوربي مع و�قعتني يف غاية �لأهمية)2(: 
�لأوىل تز�يد عدد �ملهاجرين �مل�سلمني �إىل �أوربة و�لثاين ت�ساعد 
�أزمة �لبطالة ودخول �لقارة �لأوربية يف فرتة �إعادة تكوين قدر�تها 

�ل�سناعية وفق معطيات �لثورة �لتكنولوجية �جلديدة.
هذ� �لتز�يد يظهر جليا عرب بع�ص �لإح�ساء�ت �ملعربة، و�لتي كانت �ل�سيا�سة 
�إفريقيا  �لقادمني من �سمال  �لأوربية م�سئولة عنها مبا�سرة. فعدد  �لقت�سادية 
عام 1946 مل يكن يتجاوز 100 �ألف �سخ�ص رغم وجود دول �ملغرب �لكبري حتت 
�لأر��سي  من  جزء�  للجز�ئر  �لفرن�سية  �حلكومة  و�عتبار  �لفرن�سي  �لحتالل 
�لفرن�سية يف عام  �ملوؤ�س�سات  �لقادمني بطلب من  بلغ عدد  �لفرن�سية؟. يف حني 
نف�سه  �لتقدم  متابعة  ميكن  �أملانيا  ويف  مهاجر.  �ألف  و�أربعمائة  مليونني   1975

بالن�سبة للجالية �لرتكية. ولو �أخذنا �أرقام �لهجرة �لرتكية لأوربة جند �أن عدد 
ون�سف  ثالثة ماليني  �إىل   1974 عام  مهاجر  �ألف   715 من  قفز  قد  �ملهاجرين 
�لتي  �لفرتة  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  ت�ساعف  حني  يف  عامني.  قبل  �ملليون 
%160 يف  )1982-1978( يف دول �لهجرة �لرئي�سية يف  �أ�سرنا لها �إىل �أكرث من 

�أوربة. 
ورغم �أن �لقارة �لأوربية قد �أر�سلت �إىل �لعامل يف �ملئة عام �لتي تبعت �حلروب 
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�لنابليونية قر�بة 60 مليون مهاجر )كما يو�سح باديل بينز يف كتابه: �لهجرة من 
1930(، مل ت�ستطع �أوربة �لغربية ه�سم فكرة هجرة طبيعية كانت   - �أوربة 1815 
موؤ�س�ساتها �لقت�سادية �ملحر�ص �لأول على حدوثها، ول ميكن �إل �أن ت�ستمر، يف 
عامل �سارت حركة �لب�سر جزء� ل يتجز�أ من نظام �قت�سادي وثقايف و�إعالمي 

يرف�ص �حلدود. 
تر�فقت هذه �لتغيري�ت �لبنيوية باأزمة هويات على �ل�سعيد �لعاملي، عززها 
�مل�سار�ت، وخما�ص  �ملختلفة  �لقوميات  �ملتعددة  �لأوربية  �لهوية  �كت�ساف  �إعادة 
�لأزمة  جعلتها  و�سود�ء يف جمتمعات  �سمر�ء  �ملهاجرة  �لذ�ت  على  �لعملية  هذه 
�لقت�سادية تنمي ثقافة خوف جديدة مل تلبث �أحد�ث �حلادي ع�سر من �سبتمرب 
"�لعدو �لإرهابي" بعد �أن كانت يف حدود تهمي�ص وحتديد �أثر  �أن �أعطتها �سفة 
"�أوربة  كون  �سفر  جو�ز  بدون  �لأوربية  �حلرمة  يدخل  �لذي  �لإ�سالمي  �لآخر 
�ملتعدد  �لإثنيات  �ملتعدد  طابعها  �لت�سور  يف  بعد  تقبل  مل  �لو�قع  يف  �ملتعددة" 

�لثقافات و�ملتعدد �لأديان و�لألو�ن. 
�حل�سور  �سعيفة  �لتكون  حديثة  جلالية  ت�سمح  �أن  �لأجو�ء  لهذه  ميكن  ل 
�ل�سيا�سي و�ملدين ومزعزعة كقوة عمل ووجود �قت�سادي، �أن تتعامل باأريحية مع 
�ليهودي  �أو  �لبوذي  به  يطالب  ل  ما  �مل�سلم  من  يطلب  �لذي  �لآخر  هذ�  �لآخر، 
�سيا�سية مبطنة،  لأ�سباب  �أخرى  و�أحيانا  بدو�فع عن�سرية،  �أحيانا  �مل�سيحي،  �أو 
�لذي  �لدين �جلديد  وهذ�  �مل�سلمة  لهذه �جلالية  �لكامنة  �لقوة  �رتكازها  نقطة 
حتول خالل �أقل من عقد زمني �إىل �لدين �لثاين يف معظم دول �أوربة �لغربية. 
ل �لطبقة �ل�سيا�سية �لأوربية �ملحلية �متلكت قياد�ت و��سعة �لأفق بعيدة �لنظر، 
معه  و�لتعامل  يحدث  ما  ه�سم  على  �لقدرة  د�ئما  �لإ�سالمية  للنخب  يكن  ومل 
�لنظرة  باأن  �سك،  ول  �لو�قعية.  و�لعقالنية  و�حلكمة  �لأ�سالة  بني  يجمع  ب�سكل 
�لإيديولوجية �ملغلقة عند رموز �متلكت �لقدرة على �لتاأثري يف جمهور �مل�سلمني 
�لأوربيني ومل متتلك �لقدرة على ��ستيعاب �لإ�سالم كدين ي�ستنبط �إجاباته �لعملية 
من �أتون �لو�قع ل كتب �أربعة فقهاء عا�سو� يف بيئة خمتلفة وظروف مغايرة قبل 
�ألف عام �أو ��ستنباطات علماء قم. ل �سك باأن هذين �لعاملني قد لعبا دور� كبري� 
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�لقول  ن�ستطيع  �أوربي  تبلور مبكر لإكرث من �سورة لإ�سالم  �إمكانيات  �إحباط  يف 
�ليوم باأنها لي�ص من �إنتاج �لنخب بل من �إنتاج �ل�سر�عات �ملجتمعية و�لثقافية 

بكل تعقيد�تها. 
�أ�سو�ت موؤثرة 

يف هذه �لعملية �ل�سعبة، �لتي ما ز�لت يف خما�ساتها �لأوىل، ثمة من �جليل 
وتابع  �لدينية،  �لأقلية  معنى  و�أدرك  و�ل�سبيبة،  �لأبناء  تفهم  ��ستطاع  من  �لأول 
عن كثب م�ساكل �لأجيال �لثانية و�لثالثة. ولعل يف مقدمة هوؤلء �لأ�ستاذ ع�سام 
يف  يعي�ص  و�لذي  �سورية،  يف  �مل�سلمني  �لإخو�ن  حلركة  �ل�سابق  �ملر�قب  �لعطار، 
�أوربة منذ قر�بة �أربعة عقود )موؤ�س�ص �ملركز �لإ�سالمي يف �آخن باملانيا(، �لأ�ستاذ 
�أو  باجلهل،  تو�جه  �أن  ميكن  ل  و�لع�سر  �لعامل  حتديات  �أن  من  ينطلق  �لعطار 
ن�ستوعب  �أن  "يجب  تعبريه  �لعاطفية من هنا على حد  �لأفعال  �أو ردود  �لهرب، 
�أنف�سنا ومناهجنا و�أعمالنا وو�سائلنا �إىل م�ستوى  ونفهم هذه �لتحديات، ونرفع 
مو�جهتها �ل�سادقة �لو�عية �ملكافئة على كل �سعيد)3(. ويف حديثه عن �مل�سلمني 

يف �لغرب يقول:
"على �مل�سلمني �لذين يعي�سون يف �لغرب، ويحمل كثري منهم جن�سية �لبالد 
ينظرو�  �أن  فيها،  يقيمون  �لتي  �لبالد  هذه  �إىل  ينظرو�  �أن  فيها،  يقيمون  �لتي 
�إىل هذه �لبالد �لتي توّفر لهم �لأمن و�ل�ستقر�ر، و�لعلم و�لعمل، وحرية �لعقيدة 
و�لعبادة، و�ملمار�سات �لدينية و�لثقافية،، على �أنها وطنهم �أي�سا، و�أن يحر�سو� 
و�أعمالهم  باأقو�لهم  فيها،  ويج�سمو�  �مل�سروعة،  وم�ساحلها  �أمنها وخريها  على 
و�سلوكهم �ليومي، �لإ�سالم �لنقي �جلميل �لإن�ساين �ل�سمح كما �أنزله �هلل تعاىل، 
ويتعاونو�،  و�لقانونية،  �ل�سرعية  �لأ�س�ص  �أ�سح  على  فيها  حياتهم  يقيمو�  و�أن 
مبقيا�ص �لإ�سالم وحدوده، مع �سائر �أبناء �لبالد، على تعميق �لتعارف، و�لفهم 

�ملتبادل، وحتقيق �خلري �مل�سرتك،
فيها،  يقيمون  �أو  �لبالد،  هذه  جن�سية  يحملون  �لذين  �مل�سلمني  بع�ص  �أما 
وي�ستفيدون منها ماديا ومعنويا، ويرون مع ذلك، �أنها "د�ر كفر" ي�ستبيحون فيها 
–�أحيانا- ما ل يبيحه قانون ول نظام، فهم خمطئون كثري�، وهم ي�سهمون من 
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�لنا�ص  وتنفري  و�مل�سلمني،  �لإ�سالم  ت�سويه �سورة  يعلمون، يف  �أو ل  يعلمون  حيث 
على  يفر�ص  �لإ�سالم  �إن  حق.  بغري  لهم  �لكيد  على  �أعد�ئهم  وم�ساعدة  منهم، 
�مل�سلمني �ل�سدق و�لأمانة و�لعدل/ ويحرم عليه �لكذب و�خليانة و�لظلم، يف �أي 

مكان كان")4(   
ميكن �لقول باأن هناك تقاطعات �أ�سا�سية بني �لأ�ستاذ �لعطار وطارق �سعيد 
رم�سان، �لذي ميثل �جليل �لثاين �مللتزم �إيديولوجيا ولكن �ملرتعرع يف �ملدر�سة 
و�ملجتمع �لغربيني، و�لذي يتبنى �لعديد من �لإطروحات على �ل�سعيد �لإ�سالمي 
باب  وفتح  �جل�سدية  بالعقوبات  �لعمل  توقيف  مثل  �أوربة،  يف  فقط  ولي�ص  عامة 
ولي�ص مبعنى  �لتاريخية  �لفقهية  �ملد�ر�ص  ن�سوء  لفرتة  �مل�سابه  باملعنى  �لجتهاد 

�لرتقيع و�لتجبري للمر��ساة هنا وتفهم �لأو�ساع �خلا�سة للم�سلمني هناك. 
يتحدث  كيف  فلنقر�أ  عنه،  يعرب  من  �أف�سل  �لر�أي  �ساحب  �عتربنا  �إذ� 
طارق رم�سان عن وجهة نظره يف حديثه �ملن�سور على موقع NFB �أخبار من 

بنجالدي�ض )5(: 
* �إن �لأولوية �لأوىل �إذ� كنا نفكر يف �لإ�سالح و�لتجديد على �أر�سية �إ�سالمية 
هي �إ�سالح �لطريقة �لتي نقر�أ بها �لن�سو�ص ونفهمها بها حتى ن�ستطيع قر�ءة 
تلك �لن�سو�ص يف �إطار �ل�سياق و�لبيئة �لتي نعي�ص فيها، و�لتي تو�سح لنا عاملية 
يف  �لأخرى  �لتعاليم  بع�ص  فهم  و�سرورة  �لإ�سالمية،  �لقو�عد  بع�ص  ودميومة 
�سياقها �خلا�ص. نحن نحتاج لفهم �لن�ص بهذ� �ل�سكل، ونحتاج لفهم �لو�قع حتى 
ن�ستطيع �إ�سالح �لعامل، نحن بحاجة لفهم عاملية قيمنا، و�أن باإمكاننا �أن نت�سارك 

فيها مع �لآخرين من مو�طنينا �لذين نعي�ص فيما بينهم. 
*نحن نخلط يف �إطار مفهومنا للهوية بني ثقافاتنا �لأ�سلية وتعاليم �لإ�سالم، 
ولعل �إقامتنا يف �لغرب ت�ساعدنا على جالء �لأمر وف�سل ما هو من ثقافتنا عما 
هو من ديننا، مدركني �أن علينا مو�جهة ثقافة جديدة نعي�ص فيها وناأخذ منها ما 

ل يتعار�ص مع �أ�سا�سيات ديننا حتى ن�ستطيع مو�جهة �لتحديات �جلديدة. 
* �إعادة �لنظر يف �لنظرة �لقدمية �لتي تق�سم �لعامل �إىل "نحن" �لتي نعرب 
عنها بـ"د�ر �لإ�سالم"، يف مقابل "هم" �لتي نعرب عنها بـ"د�ر �حلرب" �أو "د�ر 
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يف  يعنيه  كان  وما  �ملفاهيم  تلك  من  مفهوم  كل  مر�جعة  �سوء  يف  �لعهد"، 
ويطرح  �حلايل.  �لو�قع  يف  حتققه  عدم  �أو  �ملعنى  ذلك  حتقق  ومدى  �سياقه، 
ويعني  �ل�سهادة،  د�ر  هو  جديد�  مفهوما  �ملفاهيم  تلك  من  بدل  رم�سان  طارق 

�ل�سهادة للر�سالة �لإ�سالمية �أمام �لنا�ص. 
م�سلمون  نحن  "�لغريية"،  على  مبني  غري  قيم  من  ديننا  يت�سمنه  ما  �إن   *
طبقا لقو�عدنا �لروحية وقيمنا �لعاملية، ولي�ص ذلك نابعا من م�سادتنا للغرب �أو 
لليهود �أو �مل�سيحيني �أو �لعلمانيني. �إن عي�سي يف جمتمع علماين يف �لغرب جعلني 

�أكرث قدرة على فهم عاملية ر�سالتي، و�لقيم �مل�سرتكة بيني وبني مو�طني. 
* �إن ما �آخذه من ح�سن �لبنا �أو من غريه من �مل�سلحني لي�ص هو �لنتائج �لتي 
و�سلو� �إليها، بل �لطريقة و�ملنهجية �لتي و�سلو� بها لتلك �لنتائج، �إنهم يقولون 
�إن لدينا �لقر�آن و�ل�سنة، وعلينا �أن نفهمهما فهما �سياقيا، لقد فعلو� ذلك، لقد 
�أوروبا علي �تباع نف�ص �ملنهج يف  �أنا يف  فهمو� �لن�سو�ص يف �سوء �لبيئة، و�لآن 

�لنظر و�لفهم. 
"يدعو �إىل �ندماج  يدعو طارق رم�سان، كما يقول �لدكتور جمدي �سعيد،  
م�سلمي  عن  وفكريا  ماديا  و��ستقالليتهم  �لأوروبية،  جمتمعاتهم  يف  �مل�سلمني 
على  وذلك  �لغرب،  يف  مو�طنيهم  مع  م�سرتك  �إن�ساين  جمتمع  وبناء  �ل�سرق، 
�أر�سية ما يحملونه كم�سلمني من قيم �إن�سانية عامة، ويف �إطار نفي فكر �مل�سادة 
�لع�سر ويف �سوء  للن�سو�ص يف �سوء متغري�ت  �إطار فهم جديد  و�لغريية، ويف 

�لو�قع �لأوروبي، و�خت�سار�: �إنه يدعو لإ�سالم �أوروبي". 
وعلى قدر ما تالقي هذه �ملقولت من ترحيب بقدر ما تثريه من جدل، بل 
و�عرت��ص، �سو�ء من �مل�سلمني �أم من غريهم؛ و�إذ� �بتعدنا عن ردود فعل �للوبي 
�ملو�يل لإ�سر�ئيل، �لذي يحارب �أي ت�سور �إ�سالحي فكري يف �لإ�سالم باعتباره 
من  �لعديد  فاإن  �أوربة،  يف  حقيقية  مادية  لقوة  �لإ�سالمية  �جلالية  حتويل  عتلة 
�أن  �إل  �لو�قع.  عن  و�لبتعاد  و�لنظرية  �لنخبوية  طارق  على  ياأخذ  �لإ�سالميني 
�لإ�سالم  نقا�ص حول  �أي  مكانه كطرف يف  �حتل  قد  �أن طارق  �لقول،  بالإمكان 
�لأوربي، د�خل وخارج �لفكر �لإ�سالمي، وبهذ� �ملعنى، �أ�سبح مرجعا للعديد من 
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�جلامعيني �ل�سباب �لذين يرون فيه مثال للقدرة على �لتاأقلم �لجتماعي و�لثقايف 
مع �حرت�م �ملقومات �لأ�سا�سية لالإ�سالم. 

�أن �ل�سيخ ر��سد  من �لآر�ء �ملوؤثرة يف �جلالية �ملغاربية �مل�سلمة ميكن �لقول 
جيل  خا�سة  جيل،  من  �أكرث  بني  �لتوفيق  حوله  يحقق  مرجعا  يعترب  �لغنو�سي 
Islam Light من جهة  تفكها  �ل�سلفيني  بع�ص  ي�سميه  �لأوربي" �لذي  "�لإ�سالم 
وجيل �للجوء �ل�سيا�سي �لأول من جهة ثانية. ومن �لنقاط �ملتميزة �لتي يطرحها 

�لغنو�سي، عالقة �مل�سلم يف �أوربة بالعلمانية حيث يقول: 
يف  وجودها  ميثل  وقد  �لن�ساأة،  حديثة  �لغرب  يف  �مل�سلمة  �لأقلية  �أن  "معلوم 
رمبا  مليونا(   30 من  )�أكرث  �لتاريخ  يف  مرة  لأول  �لعالية  �لن�سبة  بهذه  �لغرب 
�أعظم فتح �إ�سالمي يف هذ� �لقرن �لع�سرين، و�أعظم بركة حلت بح�سارة �لغرب، 
و�لأحقاد  �حلرب  مناخات  عن  بعيد�  معه  وتتعاي�ص  �لإ�سالم  على  تتعرف  �إذ 
�أعظم عهوده  لالإ�سالم حتى خالل  يتاأت  ك�سب عظيم مل  لعمري  وهو  و�لدماء، 
�آنذ�ك من  �لكتاب  �أهل  ب�سبب ما كان عليه  �لكا�سحة، وذلك  �لز�هرة وجيو�سه 
�إمكان  �أي  �لكنائ�ص  ��ستحال معه يف ظل �سيادة  �أفق وتع�سب مبا  جهالة و�سيق 
بني  �ل�سلمي  �لتعاي�ص  جمرد  حتى  بل  و�لدعوة،  �لفكر  وحرية  و�حلو�ر  للتعدد 
�حلالة  هي  �ملاحقة  �لدينية  �حلروب  حالة  فكانت  نف�سها،  �لن�سر�نية  �ملذ�هب 
�سوؤون  عن  �لكنائ�ص  وعزل  �لنه�سة  ع�سر  قبل  �لن�سارى  تاريخ  على  �لغالبة 
�إيرلند� حيث  �ملجتمعات. وبع�ص ذيول تلك �لع�سور �ملظلمة ل تز�ل ت�ساهد يف 
يقتل �لطفل ملجرد �أنه لأبوين من �ملذهب �لآخر، بله �أن يت�سامح ُيت�سامح مع وجود 

�إ�سالمي يف �أي �سكل.
�إن وجود هذه �ملاليني �مل�سلمة لأول مرة يف �لتاريخ يف �لع�سرين �لغربي �لذي 
�أنو�ر �لإ�سالم و�سماحته �إىل هذه �لبالد  تاأبى على كل حماولت �لفتح لإي�سال 
وقيام جمتمعات  �لكتاب  �أهل  بعد ف�سل �هلل لنهيار جمتمعات  هو وجود مدين 
�لعلمانية �لدميقر�طية، �لتي نّحت جانبا �سلطة �لكنائ�ص و�أطلقت حريات �لب�سر 
�لآحاد  �أيام  يف  يعظون  �سو�معهم  يف  �لدين  رجال  وعزلت  و�ل�سيا�سية  �لعقلية 
من يتكلف عناء �لذهاب �إليهم من بني قلة من �ملدنفني �إىل �لقرب. �إنه من باب 
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�لعلمانية و�لتقدم و�لقيم �لإن�سانوية دخل �لإ�سالم ديار �لغرب ولي�ص من �أبو�ب 
�أهل �لكتاب �ملو�سدة")6(. 

كبري،  ب�سكل  يزد�دون  �لأوربية  باللغات  �لناطقني  �مل�سلمني  �أن  �لقول  ميكن 
�للغة  يتعاملون مع  �أنهم  �إ�سالح طبيعي غري م�سطنع، مبعنى  وهم يعربون عن 
�لثقايف  �لكون  باعتبارها جزء من  �لثقافة �ملحلية  �لوطنية كمعطى طبيعي ومع 
�لأغنى ولي�ص جمرد نتاج جمتمع مادي منحل ومرفو�ص. فكرة �لإ�سالح �لثقايف 
و�لأخالقي و�ل�سيا�سي بحد ذ�تها عند جملة تعبري�ت هذ� �جليل هي �بنة �إ�سالح 
�ملنظومة �لغربية لتكون �أكرث �سماحة و�أكرث عد�لة و�أكرث م�ساو�ة. ميكن يف هذ� 
�لإطار تتبع �لآر�ء �ل�سيا�سية و�حلقوقية  حلركتني �إحد�هما يف �لو�سط �جلز�ئري 

)ر�ساد( و�لثانية يف �لو�سط �ملغربي )�لتحالف من �أجل �حلرية و�لكر�مة(.
حركة ر�ساد، و�إن كانت تتوجه �إىل �ملجتمع �جلز�ئري �لأم، فهي �بنة �ملنفى 
و�لهجرة. وجتد �سدى وجتاوب يف �أو�ساط عديدة ل تتعامل معها كحالة تنظيمية 
ومفهوم  �ل�سيا�سي  و�لإ�سالح  للتنمية  بناءة  كاأطروحات  معها  تتعامل  ما  بقدر 
�لدولة �لر�سيدة و�ملو�طنية يف تز�وج عقالين بني �لإ�سالم و�لدميقر�طية. يف حني 
�أن "�لتحالف من �أجل �حلرية و�لكر�مة" حتاول �لعمل يف نطاق �حلقوق �لإن�سانية 
�سمن مفهوم جامع ملا �أجنبت �حل�سارة �لإ�سالمية و�حل�سارة �لغربية من قيم 
حتر�ص على تاأكيد �حلريات و�مل�ساو�ة من جهة، وتاأ�سيل �لكر�مة �لإن�سانية من 
مع  �حلركتني،  لهاتني  و�ملبا�سر  �ليومي  �لحتكاك  �أن  �لقول  وميكن  ثانية.  جهة 
�لو�سط �حلقوقي و�لفكري يف طريف �ملتو�سط، ي�سمح لهما بالتعريف باأفكارهما 
يف �أو�ساط �جلالية �ملغاربية رغم �لعقبات �لتي تزرعها �أحيانا ولالأ�سف �لتكوينات 

�لتاريخية �لبطيئة �لتفاعل. 
�ليومية  �ملظامل  تنجبها  �لتي  �لعفوية  �ملحاولت  �أخرى،  جهة  من  هناك 
عمل  �سيغة  فاأكرث  �أكرث  تاأخذ  �ملحاولت  هذه  و�لإ�سالموفوبيا.  و�لعن�سرية 
جمعياتي كائتالف مناه�سة �لإ�سالموفوبيا وجلنة �ملو�طن للعمل �ملدين وجمعيات 
�جليل �لثاين للهجرة �ملختلفة �لن�ساطات، وحماولت حمل �لرت�ث �لثقايف و�لفني 
)حال فرقة �ملو�سلي للمو�سيقى �لعربية �لأندل�سية وفرق عديدة لإحياء �لرت�ث 
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�ل�سويف( و�متد�د�ت �لتجربة �لرتكية للعد�لة )ولها تعبري�ت ثقافية وجمعيات 
 .)COJEP غري حكومية كثرية منها كوجيب �لدولية

يجمع �لدكتور �سالح عبد �لرز�ق هذه �لظاهرة يف قر�ءة ملا يتج�سد �أمامنا 
"�إن مالمح �لإ�سالم �لأوروبي تبدو من خالل  �أكرث منه يف حكم قيمي فيقول:  
�أمناط �لثقافة �ملركبة بني �ملفاهيم �لدينية �ملفاهيم �لغربية. وتتج�سد يف كثري 
و�لثقافية  �لفكرية  �ملو�قف  �إىل  و�لعاد�ت،  و�ملالب�ص  �ليومي  �ل�سلوك  �سور  من 
�لأوروبي وكل ما يزخر  �لغربية و�ملجتمع  �لثقافة  �إىل �لنفتاح على  و�ل�سيا�سية، 
به من مفاهيم و�سلوكيات و�أ�ساليب يف �لتفكري وحتليل �لأمور، ومن قيم و�أعر�ف 
�أوروبية. فهناك �ت�سال يومي م�ستمر بني �لإ�سالم �لذي يحمله هوؤلء �مل�سلمني 
و�حلي  و�لعمل  و�لنادي  و�جلامعة  �ملدر�سة  يف  �لغربية  �لثقافة  مفرد�ت  وبني 
و�ل�سارع. وقد نتفق �أو نختلف مع هذ� �لتفاعل �أو �لتطور، وقد نقبله �أو نرف�سه 
�أو نتحفظ عليه، ولكنه يحدث ويرت�سخ يومًا بعد �آخر. فرمبا يذوب �لإ�سالم يف 
�لثقافة �لغربية كما ذ�بت �مل�سيحية، ويتحول �إىل جمرد �عتقاد �سخ�سي ل �ساأن 
�أوروبية يف  �إ�سالمًا ذ� مالمح  لنا  لينتج  �ل�سيا�سية. ورمبا يتطور  �أو  له باملجتمع 
و�حرت�م  �لدميقر�طية  �ل�سيا�سية  و�لأنظمة  �ل�سخ�سية  �حلريات  على  �لتاأكيد 
�لأنظمة  معامل  من  وغريها  �لأقليات  وحقوق  �ملر�أة  وحقوق  �لإن�سان  حقوق 

�ل�سيا�سية �لأوروبية �ملعا�سرة" )8(. 
بهذ�  �أو �سمنا  علنا  تتوجه،  �لباحث، جنده يف ممار�سات حمددة  يقوله  ما 
�لجتاه، فلو �أخذنا �لربنامج �لتعليمي ملعهد �بن �سينا يف مدينة ليل �لفرن�سية، 
لوجدنا حماولة من حماولت �إنتاج �إ�سالم بهذه �ملالمح، يحر�ص على �أن يكون 
�لي�سرى،  باليد  �لأوربية،  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سة  �ليمنى،  باليد  �لأزهر  مع  بعالقة 
كذلك نقر�أ يف �مليثاق �لإ�سالمي �لأوروبي �ملوقع من قر�بة 400 جمعية �إ�سالمية 
�جتمعت يف بروك�سل يف 10/1/2008، خطوة و�متد�د للجهود �جلماعية  بني عديد 
يد�فع  �سنو�ت.  ثمانية  من  لأكرث  ��ستمر  �لإ�سالمية  و�ملوؤ�س�سات  �جلمعيات  من 
يقول موقعيه،  كما  يهدف،  وهو  �لإن�سان،  �لدميقر�طية وحقوق  قيم  �مليثاق عن 
�إىل تر�سيخ قيم �لعتد�ل و�لندماج وتر�سيد �مل�سلمني نحو فهم معتدل لالإ�سالم و 
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�لتعاي�ص يف �سلم و�أمان مع �لأخر، مع رف�ص �لعنف، وعدم  �خللط بني �لإرهاب و 
�لإ�سالم كعقيدة �سمحاء. ولعل يف هذه �ملبادرة على �ل�سعيد �لأوربي، حر�ص من 
عدة هيئات ومنظمات �إ�سالمية، على مو�كبة �لت�سريع و�لبناء �ملوؤ�س�سي �لأوربي، 
و�ملوقف  �لت�سريعات  �ختالف  رغم  م�سرتكة  معارك  بخو�ص  ي�سمح  �لذي  �لأمر 
�أكرث  �أ�سبح  �لأقليات  و�أن فقه  و�أخرى. خا�سة  �مل�سلمني و�لإ�سالم بني دولة  من 
ح�سور� عرب �ملجل�ص �لأوربي لالإفتاء و�لبحوث �لذي يدخل عامه �حلادي ع�سر، 
�ل�سيا�سية  و�مل�ساركة  �أوربة  يف  �جلن�سيات  �كت�ساب  على  �مل�سلمني  يح�ص  و�لذي 
يف  باعتبارها  �لدولة  وموؤ�س�سات  �لق�سائية  �ل�سلطة  من  و�ل�ستفادة  و�ملدنية 

�لقانون لكل مو�طن. 
�حلياة  مت�ص  ق�سايا  تناول  �ملتدينة  �لأو�ساط  يف  �لطبيعي  من  �أ�سبح  لقد 
للح�سمة  و�لدعوة  ثالث،  يف  �خلم�ص  �ل�سلو�ت  جمع  مثل  و�ل�سعائر،  �ليومية 
�ملر�أة  وحقوق  �لختالط  مع  �لتعامل  للن�ساء،  �لنقاب  ت�سجيع  وعدم  و�حلجاب 
�سمن �ملفهوم �لقانوين �ل�سائد، �عتبار بيع �مل�سلم ملنتجات غري �إ�سالمية �سرورة 
�إىل غري هذ� من ق�سايا قد تثري حفيظة رجال  معا�سية يف جمتمع غري م�سلم 
�سكانية.   �أغلبية  فيها  �مل�سلمون  ي�سكل  بلد�ن  يف  �أو  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  �لدين 
�مل�سلمة،  للجاليات  �لأو�سع  �لأو�ساط  �ملعطيات مقبولة يف  �أن هذه  �لقول  وميكن 
ولو �أن هناك بني معتنقي �لإ�سالم من �لأوربيني، و�أية مفارقة، من يت�سدد �أحيانا 

�أكرث من �مل�سلمني �أنف�سهم، كما لحظ عدد من �لباحثني.
وميكن �لقول �أن و�سول حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �حلكم يف تركيا �لعلمانية 
�ل�سعودية-�خلليجية  �لقر�ء�ت  �نت�سار  عززها  م�سبقة  معطيات  عدة  زعزع  قد 
و�سطها  �إىل  تركيا  تعيد  حكومة  �أمام  نحن  فها  �لنفطية.  �حلقبة  يف  لالإ�سالم 
�سابقاتها،  عن  خمتلف  ب�سكل  �ملنطقة  ق�سايا  مع  وتتعامل  �ل�سحي  �لإقليمي 
وبنف�ص �لوقت متقدم جد� على �لوهن �لر�سمي �لعربي من �لقاهرة �إىل �لريا�ص 
ومن �سنعاء للرباط. �لأمر �لذي جعل �لعديد من �لإ�سالميني يبدون �إعجابهم 
بتقدميه على خالف حقيقته. ولعل  �أنهم غالبا ما يقومون  ولو  بهذ� �لأمنوذج، 
موؤمتر ماردين �لذي عقد موؤخر� يف تركيا قد و�سع بع�ص �لنقاط على �حلروف 
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حني �كت�سف بع�ص �أ�سدقاء �لتجربة �لرتكية باأن حزب �لعد�لة حزب حد�ثي ل 
يحذر  �لبع�ص  فبد�أ  �خلليجية.  �ل�سلفية  �أو  �مل�سلمني  �لإخو�ن  بتجربة  له  عالقة 
من خماطر مترير تركيا لأفكار غربية �أو �أمريكية كما قيل يف �ملقالت �لناقدة 
لقر�ر�ت ماردين. يف حني من يعرف تاريخ �حلركة �لإ�سالمية �لرتكية ل يجد يف 

هذ� �ملوؤمتر �أو غريه �أي جديد. 
 / 3 /  28 – ففي ختام موؤمتر عقد يف مدينة ماردين جنوب �سرق تركيا »27 
2010«. قدم خم�سة ع�سر عاملا من بلد�ن �إ�سالمية خمتلفة قر�ءتهم حول فتوى 

�بن تيمية �ملعروفة فتوى ماردين. وكان قد �سارك يف �ملوؤمتر رجال دين من كل 
من تركيا و�ل�سعودية و�لإمار�ت و�إندوني�سيا و�لبو�سنة و�ملغرب ونيجرييا و�لهند 

و�ألبانيا و�ليمن و�ل�سنغال و�لكويت وموريتانيا، وناق�ست حماوره: 
و�ملالب�سات؛ و�لظروف  و�ملكان  �لزمان  ماردين:  • فتوى 

و�لت�سالت  �لعوملة  �سوء  ويف  �لتقليدي  �لفقه  يف  و�ملقر  �ملوطن  • مفهوم 
�حلديثة؛

�لإ�سالمي؛  �لتاريخ  �سياق  يف  �لفتوى  • �أهمية 
تعريفها  مت  كما  �ل�ستباك،  وقو�عد  �مل�سلح  �لقتال  ظروف  �جلهاد:  • فهم 

من قبل �بن تيمية وميثاق �لأمم �ملتحدة.
�سحيح �أن ع�سر�ت �ملوؤمتر�ت جتري حول �ملو�سوعات �ملطروحة �أعاله، ن�سري 
�لعالقة  حول   3-5/4/2010 بني  �ملنامة  يف  عقد  �لذي  �ملتميز  �ملوؤمتر  �إىل  منها 
بني �جلذور �لثقافية �لإ�سالمية وحقوق �لإن�سان، لكن �أهمية موؤمتر ماردين تاأتي 
من كونه جمع ح�سر� علماء م�سلمني لتحديد مو�قف �سيا�سية-�إ�سالمية. ورغم 
ما  فاإن  و�ملقاومة،  �جلهاد  على  كحرب  �ملوؤمتر  خال�سة  تقدمي  �لبع�ص  حماولة 
جاء به �ملوؤمتر ل يختلف عن قو�عد طرحها جمال عبد �لنا�سر يف 1956. �لفارق 
�أن هذه �لأطروحات تاأتي من د�خل �لبيت �لديني. ومن �ملفيد �إير�د مقطع جاء 
�نتقاد�ت و��سعة يف �سفوف �ملحافظني �مل�سلمني:  �أثار  يف �لبيان �خلتامي �لذي 
�لأمة  ظروف  �أملته  �جتهادي  ت�سنيف  �لإ�سالمي  �لفقه  يف  �لديار  ت�سنيف   «
�لآن  �لأو�ساع  تغري  �أن  �إل  �لقائمة حينئذ.  �لدولية  �لعالقات  �لإ�سالمية وطبيعة 
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رد  عن  �لنا�سئة  غري  �حلروب  وجترمي  بها  �ملعرتف  �لدولية  �ملعاهد�ت  ووجود 
�لتي ت�سمن يف �جلملة حقوق  �لعدو�ن ومقاومة �لحتالل وظهور دولة �ملو�طنة 
و�لتعاي�ص  للت�سامح  ف�ساء  كله  �لعامل  جعل  ��ستلزم  و�لأوطان  و�لأعر�ق  �لأديان 
�ل�سلمي بني جميع �لأديان و�لطو�ئف يف �إطار حتقيق �مل�سالح �مل�سرتكة و�لعد�لة 
بني �لنا�ص وياأمن فيه �لنا�ص على �أمو�لهم و�أوطانهم و�أعر��سهم وهو ما �أقرته 
�ل�سريعة ونادت به منذ هاجر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل �ملدينة وو�سع �أول 
معاهدة ت�سمن �لتعاي�ص بني جميع �لطو�ئف و�لأعر�ق يف �إطار �لعد�لة و�مل�سالح 
�مل�سرتكة ول ي�سوغ �لتذرع مبا ي�سوبها من نق�ص �أو خرق دول معينة لها للتنكر لها 

و�فتعال �لت�سادم بينها وبني �ل�سريعة �ل�سمحة«.
هذه �ملخا�سات ت�سنع دون �سك، معامل خمتلفة عن تلك �لتي ت�سعى لت�سوير 
�لإ�سالم هوية ثابتة ودينا متقوقعا على نف�سه. ولعل من �سوء طالع حقبتنا، �أن فرتة 
�لتكون و�لتبلور للجاليات �مل�سلمة فرتة �أزمة ل فرتة عافية. �لأمر �لذي ينعك�ص 
مبا�سرة على ردود �لفعل �لقريبة و�لبعيدة على كل ما يتعلق بالإ�سالم و�مل�سلمني. 
فمن �ل�سروري �لتذكري، باأن �مل�سلمني يف �أوربة، مل يتكونو� بعد كجماعة �سغط 
و�أن هناك �سر�ع  �إلخ.  للكلمة، كما هو حال �جلماعة �ليهودية  باملعنى �حلديث 
ذ�كرة  متتلك  ل  �سو�سيولوجية  جماعة  �أية  و�أن  خا�سة  �لنقطة،  هذه  حول  كبري 
�جلماعة �لأقلية، ومعطيات ذهنية متما�سكة لت�سور�ت �لو�قع و�لدور، حتتاج �إىل 
وقت كبري لإدماج هذه �لفكرة و�آلياتها يف �لعمل �لعام وحتديد مهماتها �ل�سيا�سية 
�أن نتذكر �لعنا�سر �لتالية عند �حلديث يف مو�سوع �جلماعة  و�لثقافية. وعلينا 

�لب�سرية �مل�سلمة:
- دفع �مل�سلمون يف �أوربة �لثمن غاليا للتجزئة �لقومية و�لدينية، 
�لأ�سل،  �لبلد�ن  من  �ملحمولة  �حلرب  �أ�سلحة  ثمن  يدفعون  فهم  لذ� 
�ل�ستبد�د  ثمن  ويدفعون  �لديني،  و�لتيار  �لعلماين  �لتيار  بني 
يف  رهائن  �إىل  مو�طنيها  حتول  �لأ�سل  �لبلد�ن  جعل  �لذي  �ل�سيا�سي 
ق�سايا زيارة �لبلد و�لتو��سل �لعائلي و�لتو��سل �لثقايف و�لبناء �ملتني 
تابعة  ود�ديات  جند  لذ�  و�ملكان.  �لأ�سل  من  تنهل  متعددة  لثقافة 
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لل�سلطات �حلاكمة ومنظمات تابعة للمعار�سة، �أ�سكال حم�سورة ببلد 
دون �لقدرة على جتميع �لبنيات �لكبرية )جز�ئري، مغربي، تون�سي، 

�سوري �أو لبناين .. كذلك �حلال لغري �لعرب(.
- يدفع �مل�سلمون يف �أوربة ثمن �لختالف يف �ملنظومة �ل�سيا�سية-
يعتربه  فما  نف�سها.  �لأوربية  �لدول  بني  �ملتباينة  �لجتماعية 
�أو �لت�سامن  �مل�سلم �لربيطاين مك�سبا بديهيا يف ق�سايا مثل �حلجاب 
�لجتماعي �مل�ستند على �جلماعة، يعي�سه �مل�سلم �لفرن�سي مع�سلة يف 
�ملو�جهة �ملبا�سرة مع علمانية منا�سلة ترف�ض، على �لأقل من حيث 
كانت  �إن  خا�سة  و�لدولة،  �ملو�طن  بني  �لو�سيطة  �لتعبري�ت  �ل�سكل، 

هذه �لتعبري�ت دينية. 
كبري�  عدد�  ي�سع  �لذي  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لتهمي�ض   -
�ل�سلم  يف  �لأفارقة  مع  حدة  �لأكرث  �خلانة  يف  �مل�سلمني  �أبناء  من 
�لجتماعي ل ي�سمح ببناء جمموعات �سغط �سيا�سية قوية ودينامية 
�ملادية فيه �سرط �سروري  للقدرة على  ر�أ�سمايل �لقدرة  يف جمتمع 
من  �لعديد  من  خوف  وهناك  و�لإعالمي.  و�لثقايف  �ل�سيا�سي  �لفعل 
�حلكومات �لعربية من قيام قوة عربية �إ�سالمية متنورة يف �أوربة لأن 
هذ� �سينعك�ض بال�سرورة �إيجابا على تنمية �لأفكار �لدميقر�طية يف 

�لعامل �لعربي.
- �لطابع �ل�سعائري لالإ�سالم ي�سع �لتيار �لعلماين من �مل�سلمني يف 
ز�وية حادة، وميكن �لقول على هذ� �ل�سعيد، �أن �حلركة �لإ�سالمية 
حتالفاتها  يف  �لدينية  �لتقليدية  �حلركة  جتاوزت  �ل�سيا�سية 

وتن�سيقها مع �لعلمانيني �مل�سلمني.
من  �لعديد  من  نالت  )�لتي  �لإرهاب  على  �أوربة، يف ظل �حلرب  �مل�سلم يف 
نف�سه(، مكّلف  �لأوربي  �لدميقر�طية و�حلقوقية يف ظل دول �لحتاد  �ملنجز�ت 
و�ل�سرعة  �ملدنية  و�لعلمانية  �لأ�سا�سية  �حلريات  ر�ية  بحمل  غريه،  من  �أكرث 
�لدولية حلقوق �لإن�سان، لأن هذ� �لثالثي ل يوفر وح�سب، �ل�سروط �لأولية لدخوله 
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�ملجتمع �لأوربي كطرف فاعل وم�سارك يف �لبناء، و�إمنا �أي�سا يجعله يف �لطليعة 
�أن  لها  �آن  و�سوفينية  متت،  مل  عن�سرية  من  �أوربة  لتحرير  و�لن�سالية  �لفكرية 
حتت�سر، و�سعور بالتفوق �حل�ساري �لغربي يعزز �ملركزية �لثقافية و�ل�سر�ع بني 
�حل�سار�ت �لذي يرتجم حروبا على �ل�سعوب وتربير للهيمنة و�أ�سكال �ل�ستعمار 

�جلديدة. 
  -----------------------------

بع�ض  قر�ءة  �أوربة  يف  بامل�سلمني  �خلا�سة  �ملظاهر  من  �لعديد  لفهم  �ل�سروري  من   )1
�ل�ساقي، لندن،  �أوربة، ترجمة وليد �سميط، د�ر  �مل�سلمون يف  نيل�سن،  �ملر�جع منها: يورغن 
و�لأهايل  �أور�ب  �أمنوذجا،  فرن�سا  وحتديات،  �إ�سكاليات  �لهجرة:  د�غر،  فيوليت   .2005
و�للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان، دم�سق وباري�ض، 2008، جمموعة �ملجلة �لعلمية للمجل�ض 
�لأوربي لالإفتاء و�لبحوث، ومقالت �لباحث �لنا�سط �أحمد �لر�وي رئي�ض �حتاد �ملنظمات 
�سورة  ب�ساري.  حممد   .http://www.islamonline.net موقع  على  �أوربة  يف  �لإ�سالمية 

�لإ�سالم يف �لإعالم �لغربي. د�ر �لفكر. دم�سق. �لطبعة �لأوىل 2004.
كذلك  نت،  �جلزيرة   ،1/2/2007 �لإن�سان،  وحقوق  �لإ�سالموفوبيا  مناع،  هيثم   )2

    www.haythammanna.net   موقع �ملوؤلف
3( ع�سام �لعطار، كلمات، �لد�ر �لإ�سالمية لالإعالم، بون، 1999، �ض 50

4( ع�سام �لعطار، مذكور، �ض 442-443 
�أون لين،  �إ�سالم  �لأوروبي،  �لإ�سالم  قافلة  رم�سان.. حادي  �سعيد، طارق  5( د.جمدي 

بدون تاريخ
�لأبعاد  �لغرب:  يف  �مل�سلمة  �لأقلية  وم�سري  �للحوم  م�ساألة  �لغنو�سي،  ر��سد  �ل�سيخ   )6
�لثقافية و�لقت�سادية،  �ملجلة �لعلمية للمجل�ض �لأوربي لالإفتاء و�لبحوث، �لعدد �لثالث، 

حزير�ن )جو�ن( -ربيع �لثاين 1424 هـ ، دبلن، �إيرلند�، 2003، �ض 22-23
7( �سالح عبد �لرز�ق، �لإ�سالم �لأوربي، عن موقع جريدة �ملدى:

 http://almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=22947
يف  و�لبحوث  للدر��سات  �مل�سبار  مركز  ع�سر،  �ل�ساد�ض  �لكتاب  �مل�سبار،  يف  ن�سرت  در��سة 

دبي، مع تعديالت ذ�ت �سلة باأحد�ث وقعت بعد �لن�سر.
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�إن�سان كاإ�سكالية حقوق  �لإ�سالموفوبيا 
مثل تعبري �لعد�ء لل�سامية، �لإ�سالموفوبيا تعبري ولد يف �أوربة حيث جند �أول 
1925. و�أي�سا مثل �لعد�ء لل�سامية، ل فرق �إن كان �مل�سطلح  �آثار ��ستعماله يف 
حقيقية  �إ�سكالية  عن  �ملعرب  �لثوب  يلب�ص  �أن  يلبث  فلن  منا�سبا،  �أو  �سائعا  خطاأ 
ب�سرية:  جماعة  جتاه  �ملعامل  �ملحددتني  و�لعن�سرية  �لتمييز  مو�سوعتي  مت�ص 
هي  �لإن�سان،  وحقوق  �لقانون  ورجال  �لباحثني  من  تيار  عند  �لإ�سالموفوبيا 
م�سبق  منطي  تكوين  �سمن  �لإ�سالم،  من  و�خلوف  �لعد�ء  ظاهرة  عن  �لتعبري 
�أكرث  وجعلها  �ل�سائدة  �لأوربية  �لثقافة  يف  تاأ�سيلها  مت  "م�سلمات"  من  ينطلق 

قد�سية من �لأديان نف�سها:
�أوىل هذه �مل�سلمات، �ل�سلة �لع�سوية بني �لإ�سالم و�لعنف

ثانيها �لتعار�ض �ملبدئي بني �لإ�سالم و�لدميقر�طية
وثالثها، �لتاأكيد على وجود عد�ء مطلق بني �لإ�سالم و�لعلمانية 

ومل يكن باإمكان هذ� �لنمط �أن ي�سعد �إىل �ل�سطح دون تعزيز فكرة �خلطر 
على  �حلرب  �نطالقة  ومنذ  عام،  ب�سكل  �لباردة  �حلرب  نهاية  منذ  �لإ�سالمي 

�لإرهاب ب�سكل و��سح.
�لعد�ء  ظاهرة  �أ�سول  در��سة  يف  منهج  من  �أكرث  يعتمد  �أن  للباحث  ميكن 
لالإ�سالم يف �لأزمنة �ملعا�سرة، وعندما نتحدث عن �لعد�ء لالإ�سالم، ل نتحدث 
�لإ�سالمية  و�حلركة  �لإ�سالم  عاملي  يف  و�لنقد  �لتعبري  حرية  عن  بالتاأكيد 

�ل�سيا�سية. 
"�مل�سلمات" تعود لأكرث من قرن، فمن �ملفيد �لتاأكيد،  و�إن كانت بع�ص هذه 
1982-1978 قد �سكلت منعطفا  �أن �سنو�ت  �أ�سرنا يف �لف�سل �ل�سابق، على  كما 
�سيا�سية من  �إنطالقا من عدة عو�مل جيو  �لنمطية  �ل�سورة  لتعزيز هذه  هاما 

جهة و�سيا�سية �قت�سادية من جهة ثانية. 
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فمن �لناحية �جليو �سيا�سية �سكلت هذه �ل�سنو�ت �سنو�ت �سعود لعدة حركات 
�إ�سالمية �سيا�سية. ورغم �ختالف �لدو�فع و�لأ�سباب بل و�ملقومات �لإيديولوجية، 
�إل �أن هذ� �لتمايز مل يكن ُيرى بالعني �ملجردة يف �لغرب، فهناك خطر �إ�سالمي 
وحّمى �إ�سالمية، هذه �حلمى تهدد �حل�سارة �لغربية. جاء ذلك مع بد�ية ولية 
�لبابا يوحنا بول�ص �لثاين وو�سول �ملحافظني �جلدد لل�سلطة يف �سخ�ص �لرئي�ص 
�لأمريكي رونالد ريغان، ولكن �أي�سا و�سول �لدبابات �لإ�سر�ئيلية لثاين عا�سمة 
عربية بعد �لقد�ص يف عدو�ن 1982 على لبنان. �أي يف حقبة �سبابية على �ل�سعيد 
�لعاملي و��سطر�بية على �ل�سعيد �لإقليمي مع �أزمة عميقة يعي�سها �للوبي �ملو�يل 
لدولة  �لوجودية  �حلروب  فكرة  عن  �لغطاء  ك�سف  عرب  �لغرب  يف  لإ�سر�ئيل 
�إيديولوجي  تيار  من  لأكرث  �سرورة  �لو�سع  هذ�  يف  لالإ�سالم  �لعد�ء  �إ�سر�ئيل. 
و�سالح نافع لأكرث من تيار �سيا�سي خا�سة و�أن هذ� �لو�سع تر�فق على �ل�سعيد 

�لأوربي مع و�قعتني عاّلمة لقت�ساد �أزمة ل �قت�ساد عافية: 
�لأوىل تز�يد عدد �ملهاجرين �مل�سلمني �إىل �أوربة و�لثاين ت�ساعد 
�أزمة �لبطالة ودخول �لقارة �لأوربية يف فرتة �إعادة تكوين قدر�تها 

�ل�سناعية وفق معطيات �لثورة �لتكنولوجية �جلديدة.
كم�سروع  �لأبي�ص  للبيت  �جلديدة  �لليرب�لية  و�سول  �ل�سورة  هذه  ر�فق 
�إيديولوجي و�سيا�سة دولة. �أي �نت�سار �سيا�سة �لطاعة �لق�سرية لقت�ساد �ل�سوق 
على ح�ساب �أي دور �جتماعي للدولة، باعتماد �مل�سوؤولية �لفردية، باملعنى �لأرد�أ 
�لدميقر�طي  �لأمنوذج  لثنائية �حلق-�لو�جب يف  وبديال  للعي�ص  للكلمة، قاعدة 

�لأمريكي �حلامل للعدوى.  
ت�سلم �لرئي�ص �لفرن�سي �ل�سلطة يف �نتخابات 1981 ويف فرن�سا قر�بة مليون 
عاطل عن �لعمل، و�نتهت وليته �لأوىل ب�سعف عدد �لعاطلني مع ف�سل ذريع يف 
�قرت�ح جي�سكار دي�ستان �لرئي�ص �لأ�سبق باإعطاء تعوي�ص "�سخي" ملن يعود لبالده 
من �ملهاجرين من بلد�ن �ملغرب �لكبري. وميكن �لقول �أن �لتخبط كان عن�سر� 
م�سرتكا بني �لي�سار و�ليمني يف ملف "ماذ� نفعل بهذ� �ملهاجر �لذي حتول يف نظر 
عامة �لنا�ص، كما �أظهرت ��ستطالعات عديدة وقتئذ  "من مك�سب �قت�سادي �إىل 
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�ملناه�ص  �ملتطرف  �ليمني  �أ�سو�ت  �سعود  يف  و��سحا  ذلك  وجتلى  عام".  عبء 
�ل�سلبية  �ل�سورة  �أن  �ملوؤمل  ومن  و�لأوربية.  �لوطنية  �لنتخابات  يف  للمهاجرين 
لغياب  �مل�ستقبلة  �ملجتمعات  من  و��سعة  قطاعات  طبعت  �لتي  هي  �ملهاجر  عن 
لوقف  يكن  ومل  �جلديدة.  �مل�ست�سعفة  �جلالية  هذه  عن  تد�فع  �سغط  جماعات 
�لعملية �لنتخابية يف �جلز�ئر �إل ت�سعيد مو�جهات بالوكالة بني فريق ع�سكري 
ك�سب تاأييد �لأوربيني وفريق �إ�سالمي ك�سب تاأييد �لنا�ص يف بلده. وقد �نعك�ص هذ� 
�مل�سهد �لف�سامي على جاليات يف طور �لتكون تعاين من ه�سا�سة بنيوية و�أزمة 
�لقيم  �ملد�فعني عن  �ل�ستماع" عند  "حكمة  يجد  �لذي مل  �لأمر  ثقافية حادة. 
له  �لنظر  نف�سها يف  على  �لأوربية  �ل�سيا�سية  �لطبقة  و�نكفاأت  �ملوؤ�س�سة  �لأوربية 
كعن�سر �إغناء وتعزيز للدميقر�طية وحق �لإختالف. ولالأ�سف، مل تكتف �لطبقة 
�ملثقفة �ل�سائدة �لأوربية باإهمال ت�ساعد ظاهرة �لإ�سالموفوبيا �أو جتاهلها، بل 

�سنت حملة �سرو�سا على من يتحدث عنها يف خطاب يعتمد �لعنا�سر �لتالية:
�أي نقد جتاه  لوقف  �إير�نيني  �لكلمة هم رجال دين  �أوجد هذه  �إن من   - 1

ح�سب  مرة  �أول  ��ستعملت  �لكلمة  هذه  �أن  �لنقد  هذ�  يتنا�سى  )طبعا  حكومتهم 
علمنا عام 1925 يف بيان يتحدث من وقعه عن هو�ص مفرط يف �لإ�سالموفوبيا يف 

فرن�سا. 
جزر�  يبني  باعتباره  �أوربة  على  د�خلي  خطر  �لإ�سالمي  �خلطر  �أن   - 2
منعزلة عن �جلماعة ويعيد �إنتاج �لعد�ء لل�سامية، وهو يتعدى حدود �لقارة ليم�ص 

م�ستقبل دولة �إ�سر�ئيل. 
�لإ�سالم  بالإ�سالموفوبيا،  "�ل�سانتاج" �مل�سمى  �لبتز�ز  من  نوع  هناك   - 3
به فوق  فيه ي�سبح غري قابل للدر��سة �أو �لنقا�ص �أو �لنقد، دين له و�سع خا�ص ين�سّ
حرية �لتفكري و�لعقيدة و�لر�أي وهو �سالح لالإ�سالميني �سد �لعلمانية و�حلد�ثة. 
)معظم من كتب حول "�لبتز�ز بالإ�سالموفوبيا" يّعرف نف�سه �أو يعرفه �لنا�سر 

كمنا�سر لإ�سر�ئيل(. 
لن نناق�ص مدى �سالحية ودقة م�سطلح "�لإ�سالموفوبيا"، فالأخطاء �ل�سائعة 
يف �أي تعريف ت�سبق فقهاء �للغة وبحاثة �لعلوم �لجتماعية، ما يهمنا �ليوم، هو 
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�أوربة  �لثقافية و�لفكرية لالإ�سالموفوبيا قد تعززت يف  �ل�سرعنة  �أن عملية بناء 
خالل �لربع قرن �لأخري وو�سلت وفق �أخ�سائيي �لأمم �ملتحدة �إىل درجة خطرية 
ميكن �خت�سارها بالقول: �ملو�طن �لأوربي �مل�سلم �ملعتقد هو �ليوم كائن 
م�سكوك باأمره حتى يثبت �لعك�ض، فيما يعرّب عنه ب�سر�حة جمموعة من 
تبعت �سدور موؤلف  �لتي  �لكتابات  �ل�سيا�سة. يف  �ل�ستئ�ساليني ورجال  �ملثقفني 
�ملرور  بطاقة  من  �مل�سلمني  من  عدد  حرمان  حول  رو��سي"  "م�ساجد  دوفيليه 
يف  مقالت  �ستة  �أح�سينا  �أمنية،  لأ�سباب  ديغول  �سارل  مطار  يف  بهم  �خلا�سة 
�لطبيعي  من  تعترب  �لعن�سري؛  �أو  �ملتطرف  لليمني  تنتمي  ل  وطنية؛  جمالت 
عندما  للم�سجد  ويذهب  �ليوم،  يف  مر�ت  خم�ص  ي�سلي  ل�سخ�ص  �ل�سماح  عدم 
ي�ستطيع، وقد �أدى فري�سة �حلج �أو يتمنى ذلك، مع �إطالق �للحية، عدم �ل�سماح 

له بالو�سول ملناطق ح�سا�سة يف �لطائر�ت و�أمنها. 
�لإن�سان  حلقوق  �ل�سامية  للمفو�سية  �خلا�ص  �ملقرر  ديني،  دودو  يعترب 
للحقد  ت�سريعا  و�سحفيني  وكّتاب  بحاثة  قبل  �لثقافية من  �ل�سرعنة  بناء  عملية 
و�لكر�هية جتاه �لإ�سالم و�مل�سلمني وهي ت�سنف بالن�سبة له �سمن ظاهرة �لتمييز 
للحريات  كعدو  و�لإ�سالم  و�لعنف  �لإ�سالم  بني  تربط  باعتبارها  و�لعن�سرية 
وحرية �لتعبري ب�سكل خا�ص و�لإ�سالم و�لإرهاب منذ �حلادي ع�سر من �سبتمرب 
�أو  �لإ�سالمي" �سمنا  "�خلطر  مو�سوعة  يتبنى  �لذي  �لف�سيل  هذ�  ويف   .2001

مركزيا  دور�  لإ�سر�ئيل  �ملو�لية  كذلك  �ملا�سونية  �ل�سغط  جماعات  تلعب  علنا، 
�حلركة  كانت  فاإن   ."pseudo �لكاذبة  �حلد�ثة  "مثقفي  �أ�سميهم  من  خا�سة 
مع  ج�سور  بناء  حماولت  �ملا�سي  �لقرن  مطلع  يف  �لبال�سفة  تز�حم  �ملا�سونية 
لكل  و�لر�ف�ص  �مل�سكك  موقف  تقف  �ليوم  فهي  �إ�سالميني،  وم�سلحني  مفكرين 
تعبري �إ�سالمي مهما كانت طبيعته، با�سم علمانية نقية و�سحية �سرورية للحفاظ 
على �حلريات �لأ�سا�سية يف �أوربة. �أما جماعة �ل�سغط �ملو�لية لإ�سر�ئيل، فتجد، 
وبكل �ملعاين، يف ت�سكل جماعة ب�سرية م�سلمة �سيا�سية وثقافية و�قت�سادية خطر� 
�أكرث من قرن. فال ميكن للدميقر�طية �لأوربية يف  مبا�سر� على ما بنته خالل 
عقر د�رها �أن تعامل �مل�سلمني كما عاملتهم فرن�سا يف �جلز�ئر، �أي �أن لهم حق 



33

��سمه �لت�سويت وقوة عددية يف �حل�سابات �لنتخابية. هنا ل ميكن �حلديث عن 
 organique لإ�سالم �ل�سيا�سي �أو �لإ�سالم �جلهادي، نحن �أمام جماعة ع�سوية�
ترف�ص فر�سية ت�سكل جماعة ع�سوية تفوقها عددها و�إن كانت ل ت�ساهيها ل يف 
�لتنظيم ول يف �لقدرة �ملالية و�ل�سيا�سية و�لثقافية. لكنها جماعة يف طور �لتكوين 
من هنا ي�سبح تفتتها هو �حلل �ملقبول. ل�سنا هنا �أمام م�سكلة �سيا�سية �أو ثقافية، 
"�ملنا�سل  للكلمة. حيث يقبل هذ�  باملعنى �خللدوين  �أمام م�سكلة ع�سبية  نحن 
�لعلماين �لنقي" تز�وج �لوعد �لإلهي بوعد بلفور و�لدولة �لدينية بالدولة �لقومية 
�أو  �ل�سيا�سي  للن�ساط   ديني  طابع  �أي  يرف�ص  لكنه  �إ�سر�ئيل،  يف  �ل�سهيونية" 
�لثقايف �لإ�سالمي. �عتبار �أي نقد لإ�سر�ئيل عد�ء لل�سامية يف حني من �ل�سروري 
�لوقاية من �لإ�سالم بكل و�سائل �لذم و�لقدح باعتبارها جزء �أ�سا�سي من حرية 
�لتعبري. يف ل وعي هوؤلء، �مل�سلم كائن خارج عن �لزمان و�ملكان كما ينوه �إدو�ر 
�سعيد، ول يجوز �أن ناأمل منه خري� �إل �إذ� طبقنا مبد�أ كارل مارك�ص يف �لق�سية 
�ليهودية: �أي عندما يتحرر من �إ�سالمه. مل تعد نظرية �لهوية �لثابتة �لإ�سالمانية 
�ملن�ساأ ماركة م�سجلة للحركة �لإ�سالمية يف باك�ستان، هاهي تدخل بقوة �سناعة 
عن  �لبعيدة  وغري  �سغط  جمموعة  من  لأكرث  �ل�سرورية  �لإ�سالم  من  �خلوف 

.Fast Vote لأ�سو�ت �لإنتخابية �ل�سريعة �لك�سب�
�آلن  مثل  لأ�سخا�ص  �لإعالمي  �جلهاز  يف  �لقوية  �ملكانة  ثمن  ندفع  لعلنا   
�أثبت  �لذين  لإ�سر�ئيل  �ملو�يل  �للوبي  ومثقفي  ليفي  هرني  برنار  �أو  فنكلكر�وت 
و�لإ�سالم  �إ�سر�ئيل  مثل  ق�سايا  موقفهم من  �أن  للحكم  �ساركوزي  نيكول  و�سول 
ميكن  ماذ�  ليرب�يل-��سرت�كي.  �أو  ي�سار-ميني  �لكال�سيكي  �لت�سنيف  من  �أهم 
�لرئي�ص  �أهم موبقات  �أوربي عندما يعترب  �ملرء على مثقف يعترب نف�سه  �أن يرد 
�أحمدي  مع  حتالفه  غربيا"  مقاطعته  ت�ستوجب  "�لتي  �سافيز  هوغو  �لفنزويلي 
جناد "�لذي يريد �إز�لة دولة �إ�سر�ئيل"؟ هذ� �لتب�سيط ل يختلف عن تب�سيطات 
ت�ساعد  و�لتي  و�ملم�سوخة  �ملختزلة  �لعامل  روؤية  يف  �لإبن  بو�ص  وجورج  �لقاعدة 
بحكم مكانتها يف �ل�سلطة �لر�بعة على �إيجاد مناخ ثقايف م�ساد للم�سلم بو�سفه 

كذلك.
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يحدث،  ما  كل  من  �مل�سلمني  من  قطاعات  �ساحة  نربئ  �أن  لنا  لي�ص  بالطبع 
و�لتلقائية  �أحيانا  �ملتعمدة  �خللط  عمليات  عن  نتغا�سى  �أن  �أي�سا  لنا  ولي�ص 
�أو  �أخرى، بني �لدفاع عن حرية �ملعتقد وعدم �ل�سماح باأي نقد جلماعة  �أحيانا 
دين بدعوى �لعن�سرية و�لتمييز، كذلك لي�ص لنا �أن نغم�ص �لعني عن جماعات 
�لأهم  �حلا�سن  لتكون  بالظلم  د�ئم  �سعور  خلق  من  ت�ستفيد  �سيا�سية  �إ�سالمية 
لي�ص فقط للهوية و�إمنا �أي�سا لالأمن يف جماعة ع�سوية ممذهبة. ففي �ملجتمعات 
�لأوربية �لدين مو�سوع در��سة ومو�سوع نقد قبل دخول �لإ�سالم �لف�ساء �لأوربي، 
و�سيبقى كذلك مع �لإ�سالم، بل لعله �سيعطي �مل�سلمني �أو�سع هام�ص حو�ر ممكن 

يف غياب �لرتهيب و�لرتغيب �خلارجي �أو �لد�خلي. 
بعملية  د�ئما  يقم  �أوربة مل  �لإ�سالميني يف  �لأول من  �أن �جليل  �ملوؤ�سف  من 
يف  ووجوده  لها  �ملوجه  وخطابه  �لإ�سالمية  �ملجتمعات  يف  تاريخه  بني  �لف�سل 
جمتمع غري �إ�سالمي له فقهه و�أحكامه �خلا�سة. فعلى �سبيل �ملثال، كاتب �إ�سالمي 
�أم�سى حياته يجاهد �سد �لعلمانية يف �لفكر و�ملمار�سة، ي�سعب عليه يف منفاه 
�لإجباري �أن يقول لبنه "�لأوربي �لولدة و�لن�ساأة" �أن �لعلمانية �لدميقر�طية هي 
�أوربة، خا�سة و�أن �لنظام �لديني �سمايل  �ل�سيغة �لأف�سل حلماية �مل�سلمني يف 

�ملتو�سط يحمل مري�ث حماكم �لتفتي�ص و�لتخيري بني �مل�سيحية و�لنفي و�لقتل؟ 
�أول  يف  �لف�سل  �حلكومية  غري    The Runnymede Trust ملنظمة  يعود 
�ملعايري  للتعريف  1997 حيث حددت  لالإ�سالموفوبيا عام  تعريف جدية  حماولة 

�لثمانية �لتالية:
1 - �عتبار �لإ�سالم ج�سما �أحاديا جامد� قلما يتاأثر بالتغيري،

�لثقافات  مع  م�سرتكة  قيما  له  لي�ص  "�آخر"  و  متميز  �لإ�سالم  �عتبار   -  2
�لأخرى وهو ل يتاأثر �أو يوؤثر بها.

بد�ئي  عقالين،  وغري  بربري  للغرب.  بالن�سبة  دونيا  �لإ�سالم  �عتبار   -  3
وجن�سي �لنزعة.

�لإرهاب  �لإ�سالم عنيفا وعدو�نيا وم�سدر خطر، مفطور على  �عتبار   - 4
و�ل�سد�م بني �حل�سار�ت.
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�عتبار �لإ�سالم �إيديولوجية �سيا�سية لتحقيق م�سالح �سيا�سية وع�سكرية  - 5
�لرف�ص �لتام  لأي نقد يقدم من طرف �إ�سالمي للغرب  - 6

��ستعمال �لعد�ء جتاه �لإ�سالم لتربير ممار�سات متييزية جتاه �مل�سلمني   - 7
و�إبعاد �مل�سلمني عن �ملجتمع �ملهيمن.

�عتبار �لعد�ء جتاه �مل�سلمني عادي وطبيعي.   - 8
قبل  �أوربة  �لف�ساء بني �حلكومي، و�سع جمل�ص  �لعموميات يف  للخروج من   
عامني، يف تقرير �أ�سدره عن "�لإ�سالموفوبيا وتاأثريها على �ل�سبيبة" )2005( 
�حلكومي  بني  م�سرتكة  جدية  �نطالق  نقطة  �عتباره  ميكن  للكلمة  �أوليا  تعريفا 
"�لإ�سالموفوبيا،  يقول:  و�حل�سا�ص  �ملو�سوع �خلطري  هذ�  وغري �حلكومي يف 
�مل�سبقة جتاه �لإ�سالم و�مل�سلمني وما يتعلق  �أو �لأحكام  هي �لتخوف 
بهم، �سو�ء مت �لتعبري عنه بالأ�سكال �ليومية للعن�سرية و�لتمييز �أو 
�نتهاك حلقوق �لإن�سان  �أ�سكاله �لأكرث عنفا. �لإ�سالموفوبيا هي  يف 

وخطر على �لتما�سك �لجتماعي".
يف �لتقرير �لذي �أ�سدره �ملركز �لأوربي ملر�قبة �لعن�سرية وكر�هية �لأجانب 
�لإ�سالم"،  من  و�لتخوف  �لعن�سري  �لتمييز  بعنو�ن:   2006 دي�سمرب  �سهر  يف 
جمالت  يف  �أوربة  يف  �مل�سلمني  جتاه  و��سطهاد  متييز  هناك  �أن  بو�سوح  يظهر 
بياته  من  طلبت  وعندما  �لعام.  �لف�ساء  يف  و�ملعاملة  و�ل�سكن  و�لتعليم  �لعمل 
فينكر مديرة �ملركز و�أهم حمرري �لتقرير �أن تلخ�ص يل خال�سة جتربتها قالت: 
"�أن �لتخوف من �لإ�سالم يبد�أ بتوجيه �لإهانات �ل�سفهية وي�سل حلد �لعتد�ء 
حاجة  هناك  لذ�  و�لقبور،  و�ملمتلكات  �لعبادة  �أماكن  على  و�لعتد�ء  �جل�سدي 
ما�سة لقيادة �سيا�سية حازمة تد�فع عن �مل�ساو�ة بني جميع �لأوربيني بغ�ص �لنظر 
يف  �أو�سع  مل�ساركة  �مل�سلمني  بني  تعبئة  كذلك  و�لدينية،  �لثقافية  خلفياتهم  عن 

�ملجتمعات �ملدنية للدفاع عن حقوقهم و�حلقوق �لإن�سانية ب�سكل عام". 



36

مناه�سة �لتمييز و�لعن�سرية 
كاأ�سا�ض �لإ�سالموفوبيا

يعترب دودو ديني مقرر �ملفو�سة �ل�سامية حلقوق �لإن�سان ملناه�سة �لعن�سرية 
�ملعنى،  وبهذ�  �ليوم،  �أوربة  يف  للعن�سرية  خطورة  �لأكرث  �ل�سكل  �لإ�سالموفوبيا 
�جلديدة  و�لعن�سرية  �لتمييز  مناه�سة  بني  �سروريا  �إندماجا  نحقق  �أن  ميكن 
ومناه�سة �لإ�سالموفوبيا. فرت�سانة مناه�سة �لتمييز يف �ل�سرعة �لدولية حلقوق 
�لإن�سان قابلة للقر�ءة من وجهة نظر ما يتعر�ص له �مل�سلمني يف حياتهم �ليومية، 
على  �لعرت��ص  فمثال  بامل�سلمني.  وخا�سة  باأن هناك جمالت حمددة  �سك  ول 
�مل�سلمني  ولي�ص فقط غري  �مل�سلمني  �مل�سجد عند عدد من  �لآذ�ن خارج  �إطالق 
يف حني �أن وجود منارة للم�سجد ق�سية ل توؤثر يف جو�رها باأي معنى من �ملعاين. 
حق �مل�سلم يف �ختيار �لعيد �ملن�سجم مع معتقد�ته لي�ص فقط حق طبيعي و�إمنا 
�أي�سا مفيد يف �أماكن �لعمل حيث بالإمكان د�ئما �سمان �أ�سخا�ص يف �أيام عيد 
�مليالد �أو �لف�سح، �سريورة �للغة �لعربية باأهمية �للغات �لأوربية �لأخرى نتيجة 
يعرفون  �أ�سخا�ص  وجود  لأوربة،  وجتارية  ثقافية  �إغناء  ثروة  �لديني  �للتز�م 
فروع  بناء  �أو  خرب�ء  �إر�سال  تريد  موؤ�س�سة  �أية  مهمة  ي�سهل  �لإ�سالمية  �ل�سعائر 
�أن  بامل�سلم ل ميكن  تتعلق  �أو �سفة  يوجد �سعرية  و�إ�سالمية. فال  يف دول عربية 
تدخل لي�ص فقط يف نطاق تو�سيع �لأفق وغنى �لتنوع �لثقايف بل �مل�سلحة �ملادية 
�ملبا�سرة. هناك عدة قر�ر�ت نتابعها يوميا مثل �سحب �للجوء �ل�سيا�سي لنا�سطني 
�إ�سالميني، ت�سليم لجئني �سيا�سيني قررت �ل�سلطات �لأوربية �إبعادهم لبلد�نهم، 
ينتمون  �لذين  �ل�سيا�سيني  �لالجئني  من  كبري  لعدد  ��ستقر�ر  عدم  حالة  خلق 
حلركات �إ�سالمية يف �إيطاليا و�أملانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا وبريطانيا ت�سهم لي�ص فقط 
يف �سرب حق �للجوء، و�إمنا �سيادة فكرة �لإ�سالمي كم�سدر ريبة و�سك ومو�سوع 
يتوقف عند جماعة  �أنه ل  �أي  �لعن�سري عاملي وعام،  �تهام بطبيعته.  و�ملنطق 
جماعة  �أية  يف  نف�سه  على  يتعرف  �أن  ي�سهل  ذلك  من  �لعك�ص  على  بل  حمددة، 
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م�ست�سعفة �أو خا�سة. وكما وجد يف معاد�ة �ل�سامية كب�ص فد�ء بالأم�ص، يجد يف 
�خلطر �لإ�سالمي عدو �ليوم وقد يجد يف �لأفارقة غد� �لعدو. ولعل "�لتفاقية 
�لإرهاب  مكافحة  �أجل  من  خا�سة  �حلدودي  بالتعاون  �خلا�سة 
و�جلرمية عرب �حلدود و�لهجرة �ل�سرية" �ملعروفة باتفاقية بروم، تعطي 
�ملثل على ولدة ثالثية عن�سرية خطرية يف �لوعي �جلماعي �لأوربي تربط بني 
�لإرهاب و�لهجرة �ل�سرية و�لإ�سالم. يف 7 نوفمرب 2007 �أد�ن دودو ديني خطاب 
�لرئي�ص �لفرن�سي �ساركوزي باعتباره يقع يف دينامية �سرعنة �لعن�سرية. وميكن 
"�لتهمة  على  �لقائمة  �ليومية  �لعن�سرية  عن  خميف  �سنوي  تقرير  ي�سدر  �أن 
�أن ما هو  �إل  �مل�سبقة للم�سلم" يف جمالت �لعمل و�لتعليم و�لإعالم و�ل�سيا�سة. 
ومظاهر  تعريف  يحدد  �ملتحدة  �لأمم  من  مبدئي  �إعالن  �سدور  هو  �سروري، 
�لإ�سالموفوبيا يف تقاطعاتها �ملبا�سرة مع �لعن�سرية ومناه�ستها بو�سفها كذلك.    
�أن  �ليوم  �لعن�سرية  ومناه�سة  �لإن�سان  حقوق  منظمات  معظم  تالحظ 
�لنخا�سة  �سوق  يف  ومربحة  ر�ئجة  �سلعة  لالإ�سالموفوبيا  �ل�سيا�سي  �لتوظيف 
�ل�سيا�سية �لأوربية. وبالتايل تركز على قيام تر�سانة قانونية حتمي �مل�سلمني من 
�أ�سكال �لتمييز و�لعتد�ء �ليومية بحقهم. تر�سانة ل ي�ستثنى منها ل �سبه مثقف 

ول "رجل" �سيا�سة، وتنال �سرعيتها من �لربملان �لأوربي �ملنتخب.
و�لعو�قب،  �لنتائج  حممود  غري  ب�سكل  تت�ساعد  �لإ�سالموفوبيا  ظاهرة  لأن 
ول بد من مو�جهة ر�ديكالية لها، يكون للمنظمات �حلقوقية �لأوربية فيها دور 

�ل�سد�رة. 
يف  عقد  �لذي  �لدويل  فوبيا  �إ�سالم  موؤمتر  يف  قدمت  حما�سرة 
�لأهلية  �ملنظمات  �حتاد  من  بدعوة   2007 دي�سمرب   8-9 يف  ��سطنبول 

يف �لعامل �لإ�سالمي. 
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�لإ�سالموفوبيا و�لعلمانية �لدميقر�طية
"�لطريق �سالكة لتقود �لعن�سرية �لعامل �لغربي للخ�سارة، ومن ثم �حل�سارة 
لي�ص  فالعرق  يقولوه،  �أن  �ملحنكني  �لعلماء  باإمكان  ما  يهم  ل  برمتها.  �لإن�سانية 
ل  وهو  �نحطاطهم،  موؤ�سر  بل  �ل�سعوب  �أ�سل  لي�ص  نهايتها،  بل  �لب�سرية  بد�ية 

ي�سكل �لولدة �لطبيعية لالإن�سان بل موته �ملناه�ص للطبيعة". 
�أوربة  �أن  �أحد  بال  على  يخطر  مل  �لنبوءة  هذه  �أرندت  حنا  �أطلقت  عندما 
�ملتعافية من نزيف �لنازية و�لفا�سية ميكن �أن تكون �سحية �لغلو �لعن�سري مهما 
كان �سكله وطبيعة من ي�ستهدف. ولكنها تبدو لنا �ليوم نبوءة خميفة يف عامل غري 
�لليرب�يل )�لوليات  بنائها  �أهم مرتكز�ت  تقوده قوة عظمى تخلت عن  م�ستقر 
�لب�سر  �لأمريكية( ورو�سيا جمهولة �حلا�سر و�مل�سري، وكتلة هائلة من  �ملتحدة 
ت�سعى عرب حزب �سيوعي لبناء ر�أ�سمالية جبارة )�ل�سني( وعامل �إ�سالمي يحمل 
�ملرء بحاجة  ي�سعر  �آن. من هنا  �ملوت وبكرتيا �سناعة �حلياة يف  كل فريو�سات 
و�جلن�ص  �ل�سالم  حماية  من  كجزء  �لأوربي  و�لعتد�ل  �لأوربية  للتجربة  ما�سة 
�لب�سري يف هذه �حلقبة �لنتقالية �مل�سطربة. من هنا م�سوؤولية �أوربة عن نف�سها 
وم�سوؤولية �مل�سلمني و�لعرب �لتاريخية فيها يف عملية تاأ�سيل �حلريات �لأ�سا�سية 
و�حلقوق �لفردية و�جلماعية. ذلك باعتبارها �ل�سمانة �مل�سرتكة للحفاظ على 
مكانة هذه �لقارة، لي�ص فقط كقوة جيو �سيا�سية، بل �أول وقبل كل �سيء كحاملة 

لقيم �لتنوير �لتي حّجمت من فظائع �لر�أ�سمالية و�ل�ستعمار مبختلف �أ�سكاله.
�أحد  �إىل  �أوربة  له وجود يف  �أقل من ن�سف قرن من دين  �لإ�سالم يف  حتّول 
ل  �أحد:  بخاطر  يجول  �مل�سروع  هذ�  يكن  ومل  �لأ�سا�سية.  �لعتقادية  �جلماعات 
رجال �لأعمال �لذين ��ستقدمو� قوة �لعمل �لرخي�سة، ول �حلركات �لإ�سالمية 
�لتي مل توجه �أ�سا�سا ن�ساطها �ل�سيا�سي �أو �لتب�سريي للعامل �لغربي. لكن يف �أية 
دميقر�طية �سكلية، ت�سري قو�نني �لديالكتيك ب�سكل �أ�سرع من �ملجتمعات �ملحنطة 
بنظامها �ل�ستبد�دي. فال تلبث �أية جماعة كمية �أن تتحول �إىل قوة نوعية. وهذه 
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من  �خلوف  لتقوية  خ�سبا  �لأكرث  �ملادة  �سك  دون  ت�سكل  �لتكّون  طور  يف  �لقوة 
�لإ�سالم. فهي مطمع لكل �حلركات �لإ�سالمية �ل�سيا�سية، ومادة �سغط و�سغط 
م�ساد لكل �لدول �لتي �سخت جاليات كبرية، وم�سدر خوف لكل �لذين تقا�سمو� 
�لكعكة �ل�سيا�سية و�لثقافية و�لإعالمية من لعب جديد لي�ص بال�سرورة خا�سعا 
لل�سيطرة. فاملو�طنة ت�سبه نظام �لأر�ص �مل�ساع، كلما تغريت �لرتكيبة �ل�سكانية 
تتم  ل  �ملعا�سرة  �أزمنتنا  يف  �لإعادة  هذه  �أن  ولو  �لق�سمة،  لإعادة  �لأمر  �حتاج 

بال�سرورة ب�سكل عادل، بل وغالبا ما تكون جائرة.
 هل من �ل�سروري �لتذكري باأن �لإندماج �ليهودي يف �أوربة قد �حتاج لعقود 
جاليات  ز�لت  ما  �لآ�سيوية  �جلاليات  و�أن  �إ�سر�ئيل؟  دولة  قيام  �سبقت  طويلة 
�لإ�سالم  �سورة  و�أن  ومدنية؟  �سيا�سية  م�ساركة  جاليات  منها  �أكرث  �قت�سادية 
عن  �ملد�فعني  فيهم  مبن  �لأوربيني،  �ملثقفني  لدى  خوف  م�سدر  هي  �ل�سمويل 
من  �لأول  �جليل  �أزمة  ذلك  يعزز  للمهاجرين؟  �لأ�سا�سية  و�حلريات  �حلقوق 
باعتبارها  بلد�نهم  يف  �لعلمانية  �سد  عمرهم  طيلة  نا�سلو�  �لذين  �لإ�سالميني 
هو  �لعلماين  �لنظام  �أن  يكت�سفون  هم  وها  �لإ�سالم.  ت�ستهدف  غربية  ب�ساعة 
�لأن�سب لأية �أقلية دينية يف �أوربة، مبا يف ذلك �لأقلية �مل�سلمة. مع ذلك، يتابعون 
هجوما  وي�سنون  �لإ�سالم،  د�ر  يف  �إ�سالمية  دولة  �أجل  من  �ل�سيا�سي  ن�سالهم 

منهجيا وم�ستمر�، لي�ص بال�سرورة من�سفا �أو عقالنيا، على �لعلمانية. 
�لأول  �لعدو  كانت  �لعلمانية،  ولي�ص  �جلمهورية،  باأن  �لتذكري  �ل�سروري  من 
�لربجو�زية  �لطبقة  �سد  و�مللكية  �لإقطاع  مع  تاريخيا  حتالفت  )�لتي  للكني�سة 
�جلديدة و�لنظام �لقت�سادي �لر�أ�سمايل �لوليد(. هذه �جلمهورية �لتي زرعت، 
مبادئ  جمموعة  ع�سر،  �لثامن  �لقرن  يف  �لأوربية  لولدتها  �لأوىل  �لأيام  ومنذ 
�أهمها �حلرية و�مل�ساو�ة و�لإخاء و�لت�سامن و�لأمن و�سيادة �ل�سعب ومبد�أ ف�سل 
ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  يف  �لكنائ�ص  عن  �لدولة  ف�سل  فكرة  �غنت  ثم  �ل�سلطات. 
ين�ص  فرن�سا  يف  �أ�سا�ص  علماين  قانون  �أول  �سدور  تاريخ   1905 عام  بانتظار 
رف�ص  �لعام  ذ�ك  نقا�سات  �سلب  كان يف  وقد  �لدولة.  عن  �لكنائ�ص  ف�سل  على 
و�حد. يف حني  �أو دين  �ملجتمع قو�عد منبثقة من عقيدة  ُيفر�ص على  �أن  فكرة 
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تعززت مبادئ �جلمهورية مع جان جوري�ص، وبعده مع �جلبهة �ل�سعبية، مبفهوم 
�جلمهورية �لجتماعية. لت�سهد نهاية �لقرن �إ�سافة �لتنمية �لبيئية لهذه �ملبادئ 

عند قوى �لي�سار ب�سكل �أ�سا�سي. 
لي�ست �لعلمانية قيمة �أو عقيدة، بل هي مبد�أ، �أي �قرت�ح ينطلق 
�ملرتتبة  �لنتائج  من  �نطالقا  بالفكرة  حتتفظ  عقلية  حماكمة  من 

عليها. وهي بهذ� �ملعنى غنية ومتنوعة يف تعريفها وتطبيقاتها. 
يرف�ص �ملثقفون �لدميقر�طيون �لعلمانيون �أية فكرة ��ستئ�سالية ملن يخالفهم 
ب �لإحلاد دينا. كما  �لر�أي. وهم يعادون �ل�ستالينية باعتبارها نظاما �سموليا ن�سّ
ويناه�سون �لتيار�ت �ملحافظة �جلديدة لتوظيفها �لدين يف معركة �لإغاثة و�لعمل 
�خلريي كبديل حلقوق �قت�سادية �أ�سا�سية، وفكرة �لت�سامن �لب�سري �لقائمة على 

�لتكافوؤ ل على �ل�سفقة. �إنهم يتفقون على ثالث مو��سفات للعلمانية:
- �حلرية �ملطلقة لل�سمري و�لر�أي.

- عاملية �حلقوق. 
- مبد�أ �لف�سل بني �لكنائ�ص و�لدولة.

�لعلمانية  ت�سكل  وهل  بينها،  فيما  �لف�سل  �لو�جب  �لف�ساء�ت  هي  ما  لكن   
عائقا �أمام �أي ن�ساط ديني؟ 

لالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل، من �ل�سروري �لتذكري بنظرية �لف�ساء�ت �لأربعة 
�لتي يد�فع عنها تيار و��سع من �لعلمانيني يف فرن�سا: �لف�ساء �خلا�ص، �لف�ساء 

�ملدين، �ل�سلطة �ل�سيا�سية وف�ساء بناء �حلريات.
�إن كان �لف�ساء �خلا�ص يغطي ما يعرف باحلريات �ل�سخ�سية، فاإن �لف�ساء 
ن�سبة  �أعلى  جند  �أن  �سري  ول  �ملجتمعي.  للن�ساط  �لأكرب  �حليز  ي�سكل  �ملدين 
�لتعبري�ت  لكل  ت�سمح  �لتي  �لعلمانية،  �لدول  يف  �لدينية  �جلمعيات  يف  م�ساركة 
عند  �إجماع  وثمة  و�ل�سعائر.  و�لتب�سري  �لعبادة  حرية  وتكفل  بالن�ساط  �لدينية 
�لعلمانيني على عدم منع �أية عالمة دينية يف �لف�ساء �ملدين. �أما تعبري �ل�سلطة 
يعني  حني  يف  و�لإد�ر�ت.  و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطتني  فيغطي  �ل�سيا�سية، 
ف�ساء بناء �حلريات كل ما ي�سمح ببناء �ملو�طنة كاملدر�سة و�حلماية �لجتماعية 
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�لعالمات  �سد  �لعلمانيون  �ملثقفون  وقف  هنا  من  �لعام..  و�لقطاع  و�ل�سحية 
�لدينية يف �ملدر�سة �لبتد�ئية �لتي هي �ملكون بامتياز للمو�طنة �مل�سرتكة وزر�عة 
�حلريات. ومن �ملاأثور �أنه عندما دخلت ميلي�سيات حليفة لالأملان �إحدى �ملد�ر�ص 
عندي  يهود،  �أطفال  لدّي  "لي�ص  �لناظر:  �أجاب  منها  �ليهود  �لأطفال  وطلبت 
�سد  �لإن�سان  حقوق  حركة  مع  �أنف�سهم  هوؤلء  �ملثقفون  وقف  حني  يف  تالميذ". 
�سدور قانون يحظر �لنقاب يف �لأماكن �لعامة لعدم وجود �أية عالقة بني حظر 

�لنقاب و�لعلمانية. 
�لتعددية،  )�ملفتوحة،  �لعلمانية  بها  يجّمل  لحقة  عن  يتحدث  من  هناك 
�لدميقر�طيني  �ملثقفني  �أكرث  �لإيجابية، علمانية �لعرت�ف..(، يف حني يرف�ص 
هكذ� لحقة. بر�أيي ميكن �حلديث عن �لعلمانية من وجهة نظر �لتكون �لتاريخي. 
فهي يف �أملانيا وبريطانيا تتميز باحل�ص �لعملي �لرب�غماتي، بينما يف فرن�سا ميكن 
و�سفها باملنا�سلة، وما حتمله جنوحات �ل�ستئ�سال �لتي تولدها حالت �ل�سر�ع 
و�ملو�جهة. هذه �لتيار�ت �لعلمانية �لفرن�سية، �لتي حر�ست على �أن تكون يف �سلب 
�حلركة �حلقوقية �أو �أن تنهل مرجعيتها من مو�ثيق حقوق �لإن�سان، قد �أخفقت 
يف �أكرث من �متحان. خا�سة مع ت�ساعد جماعات �سغط مناه�سة للم�سلمني يف 
د�خلها، �سو�ء كان ذلك من �أن�سار �حلركة �ل�سهيونية �أو �ملحافل �ملا�سونية �أو 
�لليرب�ليني �جلدد. لذ� ل ن�ستغرب �أن جند معنا، يف ق�سية غو�نتانامو و�ل�سجون 
و�أن�سار  وتروت�سكيني  و��سرت�كيني  وخ�سر  �سيوعيني  �ل�سود�ء،  و�لقو�ئم  �ل�سرية 
بد�ئل �لعوملة، وقلما جند جمهوريا ميينيا. كذلك �لأمر يف ق�سايا �إغالق �ملعابر 
�لعلمانيني  من  نخبة  تقف  حيث  غزة،  قطاع  على  و�لعدو�ن  و�جلد�ر  و�حل�سار 
�ل�سود�ء  �لقو�ئم  �لفل�سطينية عن  �ملنظمات  لرفع  �لي�ساريني يف مقدمة �حلملة 

و�لتعامل �لطبيعي مع حركة حما�ص. 
ل ميكن �لإكتفاء بقر�ءة �لإ�سالموفوبيا من وجهة نظر �جتماعية- نف�سية، 
نابعة من �لتوظيف �لإعالمي و�ل�سيا�سي و�لإيديولوجي لعدة �أطر�ف م�ستفيدة. 
للقدرة  �لناجعة  و�لأ�سلحة  معها  �ملو�جهة  �إد�رة  �آليات  متابعة  �ل�سروري  ومن 
على �لتاأثري يف �لر�أي �لعام وفرملة �ل�ستعمال �ل�سعبوي �لرخي�ص. لذ� يفرت�ص 
عملها  و�أ�ساليب  �ملنظمة  �لإ�سالمية  �لتجمعات  �إىل  للنظر  �جلر�أة  �متالك 
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ودعاوتها. فهناك �أطر�ف �إ�سالمية �سيا�سية تخو�ص معركة �سيطنة �لآخر بنف�ص 
�لو�سائل ونف�ص �خلطاب �لإ�سالموفوبي معكو�سا. وهي ت�سع نف�سها يف عزلة عن 
�حلركة �ملدنية و�حلقوقية �ملناه�سة لالإ�سالموفوبيا، خوفا على هويتها �خلا�سة 
�أو دورها كتنظيم �سيا�سي غري �أوربي. و�لعديد من �لأ�سو�ت و�حلركات يت�سرف 
على �أ�سا�ص �أن �جلاليات �مل�سلمة يف �أوربة لي�ست مربط �لفر�ص و�إمنا �ملجتمعات 
�لتي  و�لبناءة  �لإيجابية  �جل�سور  بكل  ي�سحي  فهو  وبالتايل  �لأم.  �لإ�سالمية 
يخلقها �لن�سال �مل�سرتك من �أجل �حلقوق يف �أوربة، يف �سبيل ما يعتربه "�لهدف 
�لأ�سا�سي". ففي �أكرث من حلقة نقا�سية، مل ميتنع �أكرث من �سيا�سي عن �لقول: 
فلماذ�  مرفو�سة،  �لإ�سالمية  �جلالية  �لأحو�ل  وبكل  خ�سائر،  معركة  كل  "يف 
عدد  عند  �خلطاب  �زدو�جية  ثمن  غاليا  ندفع  باأننا  �سك  ول  �لوقت؟".  ن�سّيع 
"�لعلمانية هي �لنظام �لأف�سل  من �لإ�سالميني �لذين يقولون ب�سوت منخف�ص 
لالأقليات �مل�سلمة يف �أوربة" ويكررون ب�سوت عاٍل: "�لإ�سالم هو �حلل"، يد�فعون 
�لبلد�ن  يف  �مللب�ص  حرية  عن  كلمة  يقولون  ول  �مللب�ص،  حرية  با�سم  �لنقاب  عن 
على  �ل�سلفيني  من  عدد  من  �لد�ئم  �لهجوم  �آخر�،  ولي�ص  �أخري�  �لإ�سالمية. 
�لدميقر�طية، وكاأنها �ل�سبب �لرئي�ص للف�سق و�لفح�ساء و�جلن�ص �ملثلي و�ل�سفور.
يف  �ملاآذن  منع  )��ستفتاء  �لإ�سالموفوبيا  �سد  �ملعارك  �آخر  يف  ذلك  برز 
�لقنو�ت  كربيات  �لفخ  يف  ووقعت  فرن�سا(.  يف  �لنقاب  قانون  وم�سروع  �سوي�سر� 
�لف�سائية �لعربية حيث و�سعت وجها لوجه مييني متطرف مقابل �إ�سالمي. فاإذ� 
بنا �أمام م�سلم يتوجه لالآخر باآيات قر�آنية، وعن�سري �أوربي يلعب دور �لفقيه. 
�ل�ستفتاء  نظام  خلل  يف  خمتلفة،  �أخرى  �أر�ص  على  كانت  �ملعركة  �أن  حني  يف 
و�سهولة خ�سوعه لدكتاتورية �لأكرثية. و�سرورة �لدخول يف مناظرة جدية حول 
�لدميقر�طية �لتو�فقية و�لدميقر�طية �ملبا�سرة. و�أخري� غياب �أي دور للمنظمات 
و�لدول �لإ�سالمية يف �لدعوة لربوتوكول ملحق بالعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق 
�ملدنية و�ل�سيا�سية، يتناول ب�سكل حمدد جمالت �لتدخل يف ق�سايا حرية �لعتقاد 

و�لو�جبات �لدينية. 
على  �ل�سر�ص  �لهجوم  عاد  حيث  �لنقاب،  ق�سية  يف  جندها  �لإ�سكالية  نف�ص 
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حقوق  "منظمات  على  �لف�سائية  �ملحطات  �إحدى  وعلى  بل  و�لغرب،  �لعلمانية 
�لإن�سان". يتم ذلك ب�سكل دمياغوجي غالبا، عو�سا عن قر�ءة خارطة �ملو�قف 
�حلقيقية، وعدم وجود ��سطفاف عقالين، و�لختالف يف د�خل �لعائلة �ل�سيا�سية 
�لو�حدة. مع ذلك ورغم �أن �لأمني �لعام لأكرب �حتاد للعلمانيني �لفرن�سيني، برنار 
تيبري، قال بو�سوح: "منع �لنقاب يف �ل�سارع لي�ص علمانيا ول يجوز منع �لعالمات 

�لدينية و�حلجاب يف �لأماكن �لعامة"، مل نلحظ �أي تغيري يف �خلطاب. 
يجدر بالذكر �أنه يف 21/1/2010 �أو�سحت �للجنة �لوطنية �ل�ست�سارية حلقوق 
�حلجاب  حول  ر�أيها  فقط،  �سوتني  �سد  �سوتا   34 باأغلبية  فرن�سا،  يف  �لإن�سان 
يف  �لإن�سان  حقوق  حركة  نظر  لوجهة  تو�سيح  يف  ذلك  جاء  �لنقاب.  �أو  �لكامل 
فرن�سا. وقد رف�ص هذ� �لقر�ر �ملمتاز من حيث �ملبد�أ �سن �أي قانون مينع �لنقاب 
�لعتقاد، وحق �حرت�م �حلياة  �لتاأكيد على حرية  ب�سكل عام ومطلق. ذلك مع 
و�سرورة  �لتمييز،  �أ�سكال  من  �سكل  �أي  ورف�ص  و�حلركة  و�لتجو�ل  �خلا�سة 
�لتعامل مع كل �لظو�هر �مل�سابهة وفق حو�ر مدين ونقا�سات عامة خارج �أية قوننة 
�لتعليمي.  �جلهاز  �لإن�سان يف  ثقافة حقوق  تعزيز  و�سرورة  ق�سرية،  �أ�ساليب  �أو 
بالطبع، مل ن�سمع �أو نقر�أ يف �أية �سحيفة عربية �أو و�سيلة �إعالم �سمعية ب�سرية 
باللغة �لعربية عن هذ� �لقر�ر �لهام. خا�سة و�أن �لعديد من �ملحطات كانت قد 
�لفرن�سيون  �لعن�سريون  فيها  �لتي يطلق  �لطريقة  بنف�ص  �أطلقت حكمها م�سبقا 

حكمهم �ملطلق على �لإ�سالم و�مل�سلمني. 
ل ميكن �عتبار هذ� �لو�سع �سحيا، و�أنه يف خدمة �جلالية �لعربية و�مل�سلمة 
يف �أوربة. كما ل �سك باأن خو�ص معركة جدية �سد �لإ�سالموفوبيا يتطلب خطابا 
�لأ�سا�سية  و�حلريات  �لإن�سان  حقوق  يحرتم  دوغمائية،  و�أقل  عقالنية  �أكرث 
�إعالمية ومدنية وت�سبيكية  �نتقائي. ويعتمد ��سرت�تيجية  ب�سكل مبدئي ل ب�سكل 
قادرة على �لفعل �ملجتمعي و�لتاأثري �ملتو�سط و�لبعيد �ملدى، ولي�ص فقط �لفائدة 

�حلركية �ملبا�سرة لهذ� �لتنظيم �أو ذ�ك �لد�عية.  
  -----------------

�سباط/فرب�ير 2009. 
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�لعلمانية و�لإ�سالم و�لدولة �ملدنية

�لد�فع  وكان  و�لعلمانية.  �لإ�سالم  يف  مر�ت  عدة  وحا�سرت  كتبت  �أن  �سبق 
�أو �إدخال هذ� يف ثقافة  للكتابة يف كل مرة، �أكرث منه �لإنت�سار لهذ� �سد ذ�ك 
�لتعريف بقر�ءة هادئة ومو�سوعية به وبها. وبح�سب �ملوقع وبروح علمية  ذ�ك، 
�أكرث منها �نتهازية �أو نفعية، كنت �أحر�ص على مو�جهة عملية "�سيطنة �لعلمانية 
�لإ�سالمية، خا�سة عندما  و�لأطروحات  �لكتابات  �لباطل" يف معظم  �أو  باحلق 
بو�سفه  �لإ�سالم  تقدم  جهنمية  فكرة  مو�جهة  �أو  �لإ�سالمي.  �لعامل  �إىل  �أتوجه 
"عقيدة مغلقة متكاملة متكل�سة"، و"هوية ثابتة" غري قابلة للتفاعل مع �لعو�مل 
مع  �لنقا�ص  يف  �لد�خلي،  عاملها  مع  حتى  بل  بها،   �ملحيطة  و�لب�سرية  �لثقافية 

�أعد�ء كل ما هو م�سلم.
كما �أن بالإمكان �حلديث عن �إيديولوجية ��سرت�كية �أو �إ�سالمية �أو نيوليرب�لية 
�لعلمانية  تعتنق  و�جتاهات  تيار�ت  عن  �حلديث  ميكن  ودميقر�طية،  بل 
كاإيديولوجية �أو عقيدة. بهذ� �ملعنى ل ميكن �أن نتحدث عن �أي تقاطع مفاهيمي 
بني �إطروحات هذه �لورقة وبني �أية مقاربة �إيديولوجية للعلمانية �إل من �لناحية 
�نتز�ع  �أو  �لعدم"،  ول  و�لر�ئحة  "�ل�سم  مبد�أ  على  �لقائمة  تلك  �أي  �ل�سكلية، 
"�لال تاريخية" �إن �سح  �لعلمانية من �سريورتها �لتاريخية، بكل ما حتمله هذه 
كما  كذلك  حملتها.  �لتي  و�ملفاهيم  �لكلمة  على  و�أ�سر�ر  م�ساوئ  من  �لتعبري، 
�أن �لنقد �لذي ميكن �أن يوجه للحركة �ل�سيا�سية �لإ�سالمية يفقد معناه وقيمته 
�لتاأملية، عندما يكون وليد �لبحث عن ت�سريح ردئ �أو مقالة �سعيفة لإ�سالمي 
مو�قف  يف  �لعلمانية  للحركة  �لختز�ل  عمليات  �أن  �لقول  ميكن  هناك،  �أو  هنا 
جاءت  �لذي  �ل�ستئ�سايل  �لبعد  تعتمد  كيدية  مناق�سات  �أو  �سطحية  �سيا�سية 
�لعلمانية رد� عليه، تعد مقاربة غري ذ�ت جدوى يف �لفكر و�ملمار�سة لأي نقا�ص 

جدي حول �لإ�سالم و�لعلمانية. 
�ليومية.  �لتفا�سيل  �أ�سغر  �لديني و�لدنيوي يف  ثنائية  �أب�سرت  منذ ولدتي، 
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للدين  �ل�سروري  �لدور  يحدثني عن  و�لدي  كان  علماين،  بيت  ن�ساأتي يف  ورغم 
�ملدر�سة   يف  �أ�ساتذتي  وكان  و�ل�سني،  �ل�سوفييتي  �لإحتاد  مثل  بلد�ن  يف  حتى 
يخو�سون �سر�عا لك�سب كل طالب حلزب �أ�ستاذه، يف حقبة ��سطر�ب و�سباب 
�إميانية  و�أبناء جيلي يف جتارب  وتقلبت  �ل�ستينيات.  �لثاين من  �لن�سف  و�سمت 
وحالت مترد كان لها عظيم �لأثر يف بنيتنا �لثقافية �لتي جعلت منا بف�سل هذ� 
�إ�سالمية  �أو زيادة،  معارف  �ل�سر�ع، جيال يغرف بامتياز، وبدون عقدة نق�ص 
تعددية عميقة )�لفكر �لإ�سالمي �ل�سيا�سي مبد�ر�سه �ل�سنية و�ل�سيعية، �ملذ�هب 
�لأرثذوك�سية وغري �لنمطية كالإ�سماعيلية و�خلو�رج و�ملوحدين �لدروز و�ملعتزلة 
و�ملت�سوفة..(،  وثقافة علمانية متعددة �مل�سارب )مارك�سية، ليرب�لية، ��سرت�كية 
�إب�سار  فر�سة  عاما،  �أربعني  من  �أقل  يف  جليلنا  �أتيح  وقد  وبيئية(.  دميقر�طية 
من  كبرية  رموز  تبني  مثل  �ساعقة  وفردية  حزبية  �إيديولوجية  حتّول  عمليات 
�لي�سار  من  كبرية  �أ�سماء  حتول  �للينينية،  للمارك�سية  �لعربية  �لقومية  �حلركة 
�سنة   15 �أم�ست  �أ�سماء  �نتقال  �آخر�،  ولي�ص  و�أخري�  �لإ�سالمية،  �حلركة  �إىل 
�جلديدة.  �لليرب�لية  �أطروحات  �إىل  �ل�سيوعي  لنتمائها  �ل�سجن  يف  عمرها  من 
وعو�سا عن �أن تكون هذه �لتحولت مادة �إحباط �أو �سياع للبو�سلة، فقد متكنت 
من زرع �لن�سبية و�ل�سك و�سرورة �لنقد يف �أعماق تاأمل �لذ�ت و�لعامل و�لقدرة 
على �لإ�ستماع �أكرث فاأكرث ورغبة �كت�ساف جتارب �أخرى يف �لزمان و�ملكان �سو�ء 
يف  �حلا�سر  ف�سل  كلما  �لتاريخ  �إىل  �لرحال  �سّد  �أو  �أبعد  ثقافات  على  بالتعرف 

�إ�سباع ف�سول �لبحث. 
يقول خو�سيه كاز�نوفا يف كتابه "�لأديان �لعامة يف �لعامل �حلديث": "�ملغالطة 
�لأ�سا�سية يف نظرية �لعلمنة، وهي مغالطة كررها �أن�سارها ومناوئوها على حد 
�سو�ء... تتمثل يف �لإلتبا�ص �حلا�سل بني �ل�سريور�ت �لتاريخية للعلمنة نف�سها، 
على  متار�سها  �أن  �ل�سريور�ت  بهذه  يفرت�ص  �لتي  �مل�سبقة  �ملزعومة  و�لنتائج 
�لدين". ولعل �لتوقف عند �ل�سريور�ت �لتاريخية للعلمنة يفوق من كل �لنو�حي، 
�ساذجة  فكرة  �ل�سدد،  هذ�  يف  �ملرء  ويح�سر  �لعلمانية،  �لأفكار  تاريخ  تتبع 
وتب�سيطية، يجري تد�ولها على طريف �ملتو�سط، تقول باأن �لديانة �مل�سيحية تتقبل 
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بعك�ص  وما هلل هلل(  لقي�سر  لقي�سر  ما  )دع  مبد�أ  �لعلمانية �سمن  مع  وتتفاعل 
�لتاريخي  للفعل  �لن�سو�ص بو�سفها حمددة  �ل�سكلي مع  �لتعاطي  �لإ�سالم. هذ� 
�لوحدة  �أ�سطورة  وح�سب  جتمع  مل  �لتي  �أوربة  يف  �لبابوية  �لهيمنة  قرون  تكذبه 
و�لقد��سة و�جلامعية و�لر�سولية، بل �لإيديولوجية �لكالنية �لتدخلية لي�ص فقط 
يف �لن�ساطات �لذهنية �لعلمية و�لفل�سفية، و�إمنا �أي�سا �لتدخل يف تفا�سيل �حلياة 

�ل�سخ�سية و�ملعتقد�ت. 
�ملجتمع  يف  منه  �لربيطانية  �ليومية  �حلياة  يف  �أكرب  بتدين  �ملرء  ي�سعر  ل 
للعلمنة  �حلديثة  �لتاريخية  �ل�سريورة  برباعية  ي�سمى  ما  �أن  ورغم  �لفرن�سي، 
)�لإ�سالح �لربوت�ستانتي، ن�ساأة �لدولة �حلديثة، منو �لر�أ�سمالية �حلديثة وقيام 
�لعلمانية  �لتي طبعت  �إجابة �سافية لالأ�سباب  �لعلمية �حلديثة( ل تعطي  �لثورة 
�لربيطانية بالهدوء و�لرب�غماتية، يف حني �ت�سمت �لعلمانية �لفرن�سية بالطابع 
�ل�سر�عات  �أن  �إل  ومو�قفها.  مر�حلها  من  �لعديد  يف  و�لر�ديكايل  �ملنا�سل 
�لنظرية و�ل�سيا�سية و�لثقافية يف �أملانيا وبريطانيا وفرن�سا تظهر ب�سكل و��سح �أن 
�لعالقة بني �ملوؤ�س�سة �لكن�سية و�لدولة تختلف يف حدتها وحدودها بحيث يتطلب 
وجود �أ�سكال تاريخية خمتلفة مقاربة متعددة �مليادين متعددة �لأ�سباب. خا�سة 
و�أن �خلطو�ت �لكبرية يف خ�سخ�سة �ل�ساأن �لديني مل تاأت من قر�ر�ت فر�ست 
مبا�سر  مرئي،  وغري  مرئي  تر�كم  عملية  عن  �لتعبري  كانت  ما  بقدر  فوق  من 
عام  �ألف  مع  للقطع  كمحاولة  �لفرن�سية  �لثورة  �أن  �لقول  وميكن  مبا�سر.  وغري 
volo -  من �مل�سيحية و�ملجتمع قبل �لر�أ�سمايل، �أعطت �لأمنوذج �لأكرث �إر�دوية
tariste، يف حني مل جتد �حلركة �لعلمانية �لربيطانية �أعد�ء �أ�ساو�ص ي�ستنفرون 

حما�ستها. 
�سريورة  حول  �لغربية  �لنقا�سات  يف  لالإ�سهام  حماولة  �لأ�سطر  هذه  لي�ست 
علمنة جمتمعاتها، بقدر ما هي حماولة لتفتيت حكم م�سبق يتعامل مع �لعلمانية 
�مل�سروع  مو�جهة  مهمتها  �ل�سنع  م�سبقة  فر�سية  �أو  �سمويل  فكري  كم�سروع 
�لتاآمري"  "�لإيديولوجي-  �لتف�سري  هذ�  �أن  �لقول  وميكن  �لإ�سالمي.  �ل�سيا�سي 
�لقرن  يف  �لإ�سالمية  �لأ�سولية  �حلركات  �أطروحة  من  يتجز�أ  ل  جزء  للعلمانية 
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 ،)Totalitarian( لع�سرين �لتي تعترب "�لدولة �لإ�سالمية دولة مهيمنة �أو مطلقة�
حميطة بجميع فروع �حلياة ونو�حيها" )�أبو �لأعلى �ملودودي(، �لتي يوؤكد عليها 
�لطريق،  يف  معامل  �لدين،  لهذ�  �مل�ستقبل  �لدين،  )هذ�  رباعيته  يف  قطب  �سيد 
�لأ�سمل  �جلامع  �مل�سطلح  هو  �لدولة،  ولي�ص  �لدين  �إ�سالمي(:  جمتمع  نحو 
�أو �لدين  لتنظيم �حلياة، ولعله، كما يقول �ملودودي يف و�سف ت�سوره لالإ�سالم 
�حلق، "ل يوجد يف لغة من لغات �لعامل م�سطلح يبلغ من �ل�سمول و�جلامعية �أن 
يحيط بكل هذ� �ملفهوم. وقد كادت كلمة )State( تبلغ قريبا من ذلك �ملفهوم 
ولكنها تفتقر �إىل مزيد من �لت�ساع لأجل �إحاطتها بحدود معاين كلمة )�لدين(" 
)�مل�سطلحات �لأربعة(. �لوجود �لب�سري من هذ� �ملنطلق �بن ثنائية �سهلة؛ ولكن 
هذ�  بني  يوجد  ول  �جلاهلية،  و�ملجتمعات  �لإ�سالمي  �ملجتمع  ��سمها  ممتنعة؛ 
وذ�ك نقاط رمادية �أو �سبابية، لأن �ملبد�أ �لعام "خذو� �لإ�سالم جملة �أو دعوه". 
هلل  "�لعبودية  يذكر:  �لإ�سالمية  �حل�سارة  مقومات  قطب  �سيد  يعدد  وعندما 
وحده. و�لتجمع على �آ�سرة �لعقيدة فيه. و��ستعالء �إن�سانية �لإن�سان على �ملادة. 
و�سيادة �لقيم �لإن�سانية �لتي تنمي �إن�سانية �لإن�سان ل حيو�نيته.. وحرمة �لأ�سرة. 
و�خلالفة يف �لأر�ص على عهد �هلل و�سرطه.. وحتكيم منهج �هلل و�سريعته وحدها 
�أية  �إ�سالمي(. يف هذ� �لت�سور لي�ص ثمة  يف �سوؤون هذه �خلالفة")نحو جمتمع 
�إ�سارة �إىل �لذين ل ي�ساطرونه �لقناعة و�لر�أي و�لت�سور حتى من �مل�سلمني؟ ما 
و�أن  هو م�سريهم، وما هو دورهم يف تقرير م�سريهم ومنط حياتهم؟ خا�سة 
ول  خمتلفة  عي�ص  و�أمناط  وقبائل  و�سعوب  �أديان  عن  با�ستمر�ر  يتحدث  �لقر�آن 

يتحدث عن وحدة �لكون و�لنا�ص و�لعقيدة. 
هذ� �لتاأكيد على �لكالنية �ل�ساملة لالإ�سالم بحيث يطرح كنظام حياة يذعن 
فيه �ملرء ل�سلطة عليا لكائن ما، يقبل �إطاعته و�تباعه ويتقيد يف حياته بحدوده 
وقو�عده وقو�نينه ويخ�سى يف ع�سيانه �لذلة و�خلزي و�سوء �لعقاب، نظام ل ياأتيه 
�لباطل من بني يديه ول من خلفه، يوؤخذ كله �أو يرتك كله، هو �حلق وما �سو�ه 
�جلاهلية يف كل زمان ومكان. يعطينا م�سروعية طرح �ل�سوؤ�ل: متى حتقق هذ� 
�لنظام �لإ�سالمي �ملثايل؟ وكيف ميكن �لربط بني �لطوباوية و�لو�قع؟ هل ميكن 
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�عتبار ��ستمر�ر �خلالفة عند �أهل �ل�سنة حتقيقا لإر�دة �هلل يف دينه يف �حلقبتني 
�لأموية و�لعبا�سية �إلخ ؟  �أم �أن ثمة فك �رتباط بني �لأمنوذج �لإ�سالمي �ملقرتح 
وفرتة �لإمرب�طورية �لعربية �لإ�سالمية؟. يدرك �ملودودي �أن �أمنوذجه ل ينطبق 
على �لنظرة �لكونية و�ل�سيا�سية �لتي يحملها معاوية �أو هارون �لر�سيد. بل يذهب 
هو نف�سه �أبعد من ذلك حني يقول باأن "عمر بن عبد �لعزيز و�إن كان ور�ءه عدد 
غري قليل من �لتابعني و�أتباعهم ما رزق جناحا يف مهمته"، وكذلك حال �ملاأمون 
وحممد تغلق وعاملكري )منهاج �لإنقالب �لإ�سالمي(. ول ي�سعنا �إل �أن نذهب �أبعد 
من ذلك ون�ساأل: هل تنطبق نظرية �ملودودي على خالفة عثمان بن عفان مثال؟ 
�إن �ل�سوؤ�ل �ملركزي �لذي يطرح نف�سه يف مفارقات �لإيديولوجية �لإ�سالمية عند 
�ملودودي وقطب هو يف حلظة �لعودة من �لتجريد �لنظري �إىل �لو�قع �لعملي. هنا 
ي�سقط ثوب �خلليفة كخليفة لر�سول �هلل، �أي كثوب ديني باملعنى �لو��سع للكلمة، 
كون �خلليفة مل يعد، على �لأقل منذ نهاية �لعقود �لإ�سالمية �لأربعة �لأوىل يحمل 
عدد� هاما من �سفات "خليفة ر�سول �هلل"، حيث حتولت �خلالفة ملوؤ�س�سة ملكية 
جديدة  ع�سبية  عليها  لتنت�سر  قليال  تزيد  �أو  �خللدونية  دورتها  تعي�ص  م�سجلة 
د�ئما بثوب �إ�سالمي، باعتبار هذ� �لثوب هو �لرد�ء �ل�سروري للحاكم و�ملحكوم.

�لأ�سلمة  �سريورة  عن  بالوقائع  يتحدث  �إ�سالمي  �جتماع  لعامل  بحاجة  نحن 
�لتي �جتاحت �لعامل يف �لقرنني �لأول و�لثاين �لهجري وعملية �لجتياح �مل�سادة 
�لتي نالت �خلالفة و�لدولة و�أبعدت قمة �ل�سلطة عن �لقر�آن بتف�سري�ته �ملختلفة 
�إىل  منه  �لكال�سيكي  �لإمرب�طوري  �لأمنوذج  �إىل  �أكرث  �خلليفة  ق�سر  مقّربة 
حياة �لر�سول �لعربي و�أمنوذج �ملدينة �أو "�ل�سفات �لو�جبة" عند رو�د �حلركة 

�لإ�سالمية �ل�سيا�سية. 
 بهذ� �ملعنى، تعّرف �ملجتمع �لعربي �لإ�سالمي على �سريورة علمنة �خلالفة 
�ل�سمويل  �لت�سور  متزق  قبل  )�أي  طالب  �أبي  بن  علي  �لإمام  �غتيال  منذ 
�أن حقبة �لأمام علي  �أوربة بقرون(. فرغم  و�خلال�سي للكني�سة �لكاثوليكية يف 
كانت حالة ��ستثنائية وحقبة حرب �أهلية بتعبري�ت �ليوم، فقد �عترب من �لطبيعي 
�بن  لهم  و�أر�سل  �لدكتور عبد �هلل �حلامد،  ُيَذّكر  ر�أيهم كما  يبدي �خلو�رج  �أن 
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عبا�ص مناق�سًا، ومل مينعهم من �لتجمع، وقال: "كونو� حيث �سئتم، بيننا وبينكم 
�أن ل ت�سفكو� دما حر�مًا، ول تقطعو� �سبياًل، ول تظلمو� �أحد�، فان فعلتم نبذت 
�أرز�قهم ومعا�ساتهم، ومل يحرمهم منها  �إنه �أجرى عليهم  �إليكم باحلرب". بل 
�حلامد  �لدكتور  �عترب  هنا  ومن  و�غتالوه.  وكفروه  و�ستموه  عار�سوه  �أنهم  رغم 

�حلرية �ل�سيا�سية �أ�سا�ص �حلياة يف �لإ�سالم و�أم �حلقوق. 
عرب غلبة جهاز �خلالفة على �لدين و�لأمة، و�عتبار �حتكار �ل�سلطة و�لعنف 
وبني  بيننا  يحولو�  مل  ما  و�أل�سنتهم  �لنا�ص  بني  �أحول  ل  )"�إين  للخالفة  معيار� 
�ل�سلطان" معاوية بن �أبي �سفيان(. �أي �حلوؤول دون ولدة جهاز ديني قوي من 
�لعلماء �ملحيطني باخلالفة، ومقاومة �لق�سر مظاهر ��ستقالل �لأمة عن �لدولة 

)منو هو�م�ص �ملقاومة �ملدنية �ل�سلمية(.
�لناقدين  �مل�سلمني  �لباحثني  من  كبري�  عدد�  �ملو�سوع  لهذ�  ت�سدى  وقد 
للخالفة �لأموية، �لذين لحظو� �أن توظيف �خلليفة للدين كان يف �سقف �غتيال 
�لإر�دة �حلرة لالأمة يف �مل�ساركة و�لفعل و�لنقد. نعود لال�ست�سهاد بالدكتور عبد 
�أن  يجب  كالقطيع،  �لأمة  �أن  �أمية،  بنى  من  �لنظر  ق�سار  "ر�أى  �حلامد:  �هلل 
�لياأ�ص و�لإحباط  يبثو�  و�لقمع، فا�ستثمرو� �ملذهب �جلربي، لكي  ت�ساق باجلرب 
يف �لنا�ص، فيت�سور �لنا�ص، �أن ل طاقة لهم يف دفع ظلم �ل�سلطان �أو منعه، لأن 
�أن  �ل�سنة  �أن  �إمنا حل على �لأمة ب�سبب ذنوبها ومعا�سيها، وعلى  ظلم �لأمويني 
يكتفي �ملظلوم بالدعاء على �لظاملني، و�أن ينتظر �لعقوبات �ل�سماوية، و�أن يوؤجل 
�أقد�ر  من  �ملظامل  هذه  و�أن  �لآخرة.  �لد�ر  �إىل  و�مل�ساو�ة،  �لكر�مة  نيل حقه يف 
كتب  وقد  و�ل�ست�سالم".  �لت�سليم  �إل  �أمامها،  لالإن�سان  لي�ص  �لتي  �لكونية،  �هلل 
�أن مت تثبيت دعائم �حلكم يف  "بعد  �لدكتور حممد �سحرور يف �ملو�سوع نف�سه: 
�ملطلوب  �ل�سرعي  �لغطاء  لهم فقهاوؤهم  �سفيانيني ومرو�نيني، و�ساغ  �أمية،  بني 
حلكمهم بو�سع تعريف جربي خال�ص للق�ساء و�لقدر، �نطالقًا من �أن كل �سيء 
مقدر ومكتوب �سلفًا، وبعد �أن متت م�سادرة �مل�سجد ل�سالح �ل�سلطة �ل�سيا�سية، 
ومت توظيف �لأحاديث �لنبوية �ل�سحيحة وو�سع ما يلزم منها لتكري�ص �ل�ستبد�د 
�لعبا�سي  �لع�سر  يف  �ملعتزلة  حركة  توجتها  �حتجاج  حركات  ظهرت  وخدمته، 
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هذه  تعنيه  كانت  ح�سبما  �حلر  و�لفكر  و�ملعقول  �لعقل  لو�ء  رفعت  �لتي  �لأول، 
�ملتوكل،  يد  على  �لأكرب  �ل�سني  �لنقالب  وقتها ذ�ك. وحني ح�سل  �ملفاهيم يف 
بني  و�سامل  مطلق  حتالف  وقام  و�جلماعة،  �ل�سنة  �أهل  م�سطلح  وتر�سخ  ظهر 
خ�سعت  و�لفقهاء،  �لعلماء  طبقة  لنقل  �أو  �لدينية،  و�ل�سلطة  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة 
�لعام  فاملفتي  هذ�.  يومنا  حتى  متامًا  �ل�سيا�سية  لل�سلطة  مبوجبه  �لدين  �سلطة 
ورئي�ص �لعلماء و�سيخ �لإ�سالم يجري تعيينه من قبل �ل�سلطة �حلاكمة يف معظم 

�لدول �لعربية �إن مل نقل كلها".
 لقد �أعطى �لتاريخ �لإ�سالمي نف�سه �لرد �ملو�سوعي على �أطروحات "�ستون 
عاما من �إمام جائر خري من عام بال �إمام" و�لإنغالق على �لذ�ت �ملكبلة �لتي 
تعترب �لإ�سالم وحده م�سدر� للتاأمل و�لت�سور وتنظيم �سوؤون �حلياة، لي�ص فقط 
�أكرب  بل عرب  �لإ�سالمية،  �لفتوح  �سجلتها  �ل�سعوب  بني  �متز�ج  �أكرب عملية  عرب 
عرب  كذلك،  وبعده،  �مليالدي  �لثامن  �لقرن  يف  �لعامل  �سهدها  ترجمة  حركة 
�سناعة  يف  �إ�سالمية،  وغري  �إ�سالمية  عربية،  وغري  عربية  �جلماعية،  �مل�ساركة 

�حل�سارة. 
وبحثت عن  �لطبيعي  مكانها  �أخذ  من  �لو�سعية  �لعلوم  �ملعنى، متكنت  بهذ� 
�لعلمية  و"حقائقها"  مد�ر�سها  �كت�ساف  يف  �لدين  علماء  عن  �مل�ستقل  نهجها 
و�لفل�سفية، �أحيانا ب�سكل �ن�سيابي هادئ و�أحيانا يف مو�جهة مع بع�ص �لتيار�ت 
�لدينية. �لأمر �لذي جتلى يف �لع�سر �لعبا�سي �لأول بتقدم كبري للمعرفة �لدينية 
لالأوىل  ور�ديكالية،  معتدلة  متعددة،  �جتاهات  وتبلور  باآن،  �حلكمية  و�ملعرفة 
�مل�ستقلة  �لعلم  ن�ساأت دور  بينهما. وكما  �لتوفيقية  �ملد�ر�ص  ناهيكم عن  و�لثانية 
عن �لعلماء ن�ساأت جتمعات مهنية ونقابية غري دينية تعرب عن م�سالح �أ�سحاب 
�ل�سنائع و�ملهن ونو�د ثقافية وحمافل تعنى ب�سوؤون دنيوية �ستى. بحيث مل يكن 
�لف�ساء �لعام حكر� على �لديني �أو �لدنيوي بقدر ما بالإمكان �حلديث عن حالة 
تعاي�ص. وميكن �لقول �أن �لت�سييق �لذي نال غري �لديني و�سمل �لفرق �لدينية غري 

�لر�سمية كان من �أهم عو�مل �أفول �حل�سارة �لإ�سالمية.
�لإيديولوجي  �جلانب  لتبيان  �لتاريخية  �لرحلة  بهذه  �لقيام  �ل�سروري  من 



51

هذه  �سرفا.  غربيا  ومنتجا  غربيا  �سر�  باعتبارها  �لعلمنة  ل�سيطنة  �ملعا�سر 
�لعامة  تعبئة  �أ�سلحة  ك�سالح من  �لعلمانية  �إحلادية  �لتي حتر�ص على  �ل�سيطنة 
كان  "�إذ�  غر�ئب:  من  �لعلمانية  يف  �ل�سلفيني  �أحد  يقوله  ما  لنقر�أ  �سدها، 
�ملحبة، ففرق  �إىل  يردونها  و�لإ�سالميون  �ل�سهوة  �إىل  �لإر�دة  يردون  �لعلمانيون 
بني �إر�دة �لإ�سالميني �لنهو�ص باأمتهم من و�قع حبهم لأمتهم وثو�بتها وجذورها، 
وبني د�فع �لعلمانيني �لذين ي�ستهون �أن يزيلو� �لدين من جذور �لأمة... �لعلمانية 
يف حقيقتها �لتن�سيئية عقيدة دهرية �إحلادية، فهي دين من يعبد نف�سه �أو دين 
عبادة �لإن�سان لالإن�سانية، وهذه �لطائفة وجدت من قدمي وكانت تقول: ما �لدنيا 
�لعلمانية  �لعددية ميكن �ختز�ل  �لب�ساطة  تبلع، يف هذه  و�أر�ص  �أرحام تدفع  �إل 
و�ل�ستثنائية  �لعار�سة  �ل�سورة  باإز�لة  وذلك  و�ل�سروري  �ل�سحيح  �لختز�ل 
خمتار  لل�سلفي  �حلامد  �هلل  عبد  �لدميقر�طي  على  فيها.")�لرد  و�ل�ساذة 

�لطيباوي(.
�لإيديولوجي  �أبو زيد على هذ� �خلطاب  منذ ع�سرين عاما رد ن�سر حامد 
�أن  على  خالف  "ل  بالقول:  �لفكري  �لتاأمل  �إىل  منه  �لربوباغند�  �إىل  �لأقرب 
م�سروع  �أي  يف  �أ�سا�سيا  عن�سر�  يكون  �أن  يجب  وحده-  �لإ�سالم  �لدين-ولي�ص 
كما  �لدين  �ملق�سود  هل  �لدين:  من  �ملق�سود  حول  يرتكز  و�خلالف  للنه�سة، 
�إيديولوجي نفعي من جانب �ليمني و�لي�سار على �ل�سو�ء،  يطرح وميار�ص ب�سكل 
�أم �لدين بعد حتليله وفهمه وتاأويله تاأويال علميا ينفي عنه �لأ�سطورة، وي�ستبقي 
ما فيه من قوة د�فعة نحو �لتقدم و�لعدل و�حلرية؟ ولي�ست �لعلمانية يف جوهرها 
�ملبطلون من  له  يروج  ولي�ست ما  للدين،  �لعلمي  و�لفهم  �لتاأويل �حلقيقي  �سوى 
�أنها �لإحلاد �لذي يف�سل �لدين عن �ملجتمع و�حلياة. �إن �خلطاب �لديني يخلط 
�ل�سلطة  �أي ف�سل  �لكني�سة  �لدولة عن  ماكر خبيث بني ف�سل  وبوعي  عن عمد 
�لأول  �لف�سل  و�حلياة.  �ملجتمع  عن  �لدين  ف�سل  وبني  �لدين،  عن  �ل�سيا�سية 
ممكن و�سروري وقد حققته �أوربة بالفعل، فخرجت من ظالم �لع�سور �لو�سطى 
�إىل رحاب �لعلم و�لتقدم و�حلرية، �أما �لف�سل �لثاين –ف�سل �لدين عن �ملجتمع 
وليكر�ص  للعلمانية،  حماربته  يف  �لديني  �خلطاب  له  يروج  وهم  فهو  و�حلياة- 
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�تهامه له بالإحلاد" )نقد �خلطاب �لديني، �ملقدمة(. 
نزع  كون  على  هامة  �إ�سالمية  قياد�ت  و�فقتني  علنية،  مناظرة  من  �أكرث  يف 
�خلطاب  لهذ�  �لب�سري  و�لطابع  �لإ�سالمي  �ل�سيا�سي  �خلطاب  عن  �لقد��سة 
كتف�سري وتاأويل وقر�ءة وممار�سة، تتطلب �جلر�أة و�لو�سوح يف �عتبار �مل�سوؤولية 

�لقانونية و�لأخالقية يف �أي ن�ساط عام م�سوؤولية ب�سرية ل عالقة لها بالدين.
�لإ�سالمي  �لعربي  �ملجتمع  مقومات  ببع�ص  �لتذكري  �ل�سروري  من  كان 
�لقرونو�سطي، يف مرحلة ن�سهد فيها �جتياح �ملظاهر �لإ�سالمية للف�ساء �لعام. 
�أحد  يف  �لغنو�سي  ر��سد  يعتربه  �لذي  �حلايل،  �مل�سري  �لأمنوذج  �أخذنا  ولو 
مقالته جتربة علمانية، جند �لإ�سالم، دين �لدولة وم�سدر ت�سريعها �لأ�سا�ص، 
�نت�سار  يف  حا�سر�  �حلكومية  �لإعالم  و�سائل  يف  حا�سر�  �لتعليم  يف  حا�سر� 
�لدينية  و�لرب�مج  و�لعز�ء  و�ملولد  �لرم�سانية  �لطقو�ص  يف  ومكرب�تها  �مل�ساجد 
�لإ�سالم حا�سر  و�لتاك�سي..،  �ل�سوق  �ملرء يف  تر�فق  �لتي  و�لأ�سو�ت  و�لأ�سرطة 
من  �لت�سالت  ثورة  و�سائل  كل  يف  مهيمن  و�لهيئة،  و�مللب�ص  �ملطعم  يف  بقوة 
�لف�سائيات �إىل �لأنرتنيت. وميكن �لقول �أن �حل�سانة �لدينية غري �حلزبية �أقوى 
من �حل�سانة �لدبلوما�سية و�لربملانية، فمن يجروؤ على وقف رخ�سة م�سجد يف 
مدخل عمارة، ومن ي�ستطع مطالبة �سائق تاك�سي �أو بائع خ�سار من خف�ص �سوت 
�لقر�آن �لكرمي، ومن يقدر على �عتقال �سيخة ي�سعب حتديد �لتخوم يف �أحاديثها 

بني �لدين و�ل�سعوذة؟ 
�لإ�سالمية ككل متكامل  للظاهرة  �لأفقي  �لنت�سار  �لتعامل مع هذ�  ل ميكن 
�لتمدن  مع  عالقته  ويف  و�ل�سو�سيولوجية  �لإيديولوجية  �لناحية  من  ومت�سابه 
�ملجتمعي. فكما �أننا نرف�ص �لنظرة �ل�سمولية للغرب نرف�ص ت�سبيه تكوين جمعية 
�إ�سالمية للطب �لوقائي �أو �لعمل �لإن�ساين مع جمعية �إ�سالمية تهدف ملناه�سة 
لبنة  �أمام  نحن  �لأوىل  �حلالة  يف  و�لطائفية.  �ملذهبية  زخرفة  �أو  �ملذهب  هذ� 
ت�سكل  حني  يف  �لإن�سان،  و�أخيه  �لإن�سان  بني  للتقريب  �ملدين  �لبنيان  يف  تو�سع 
�ل�ستبعاد  �أ�سكال  لكل  �ملربر  �لإيديولوجي  �حلقد  م�سادر  من  م�سدر�  �لثانية 
بغ�ص  �لنا�ص  بني  جتمع  �لتي  �ملو�طنة  فكرة  رف�ص  بل  و�ل�ستئ�سال.  و�لتمييز 
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�لنظر عن لونهم وجن�سهم وقوميتهم ودينهم. ول �سك باأن �ل�سر�عات �ل�سيا�سية 
�لتي تتطلب �نت�سابا �سريعا لأطروحات ب�سيطة، بل مب�سطة حتى �ل�سذ�جة �أحيانا، 
تزج باأ�سحابها يف مو�قف �لك�سب و�خل�سارة خارج �حليز �لأخالقي �لذي تتطلبه 
�لعر�ق عذريتهم عرب  �لذين عملو� لحتالل  ي�ستعيد كل  �ملعلنة، حيث  خلفياتها 
�لإير�نية  �ل�سلطات  وتتكفل  قبله،  ما  َيُجّب  �لذي  �ل�سيعي"  "�لبيت  �أطروحات 
�سابقا.. يف حني  ر�م�سفلد  �ل�سرورية ملوظفي  �لتجميل  بعمليات  �ملتعلق  بالق�سم 
يتد�رك بيرت�يو�ص �أخطاء �ل�سيا�سيني بالإ�ستعانة، ح�سب موري�ص غودلييه، بقر�بة 
ثالثني عامل �أنرثوبولوجيا لت�سهيل بناء �جل�سور مع �لقبلية و�لع�سائرية.  يف �جلانب 
�لآخر، تخو�ص عدة دول عربية معركة �لعر�ق كممثل ملذهب ديني، مقاومة كان 
�أو �سحوة، بل ون�ستمع لأ�سماء م�سهود لها بال�سعي للتقارب بني �ملذ�هب حديثا عن 
�أنف�سهم مبو�قف  �أ�سخا�ص �رتقو� ل�سنو�ت فوق �ملذهبية  �لت�سيع، ويختزل  خطر 
مذهبية خمجلة )من كان يت�سور �ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي يجل�ص حتت يافطة 
كتب عليها �لدم �ل�سني و�حد!!(.. �إن �لتد�خل بني �خلطاب �ملذهبي و�ل�سعبوية 
ي�سكل خطر� قاتال للعقالنية �لفكرية يف �حلركة �لإ�سالمية �ل�سيا�سية وهو يذكرنا 

بتحليل فيلهلم ر�يخ يف كتابه : "علم نف�ص جماهري �لفا�سية".
هذه �ملو�قف تعزز فكرة �ل�سمان �لجتماعي-�ل�سيا�سي �لطائفي، 
�لذي ي�سكل خطر� مركزيا على حقوق �ملو�طنة ودولة �لعقد و�لعهد. فالفرد، وفق 
كل �أ�سكل �لع�سبية �ملذهبية، هو �بن �جلماعة �ملذهبية �لتي ت�سمن له �حلماية 
وتغطيه عندما يرتكب �إحدى كبائر منظومة �لقيم �ل�سيا�سية و�لأخالقية �ل�سائدة. 
زرع عالقات  على  �لقادرة  �ملدنية  �لظو�هر  ور�سد  مر�قبة  �سرورة  هنا  من 
�لعنف  و�قت�ساد  و�ملو�طنة  للم�ساو�ة  �ل�سرورية  �لف�ساء�ت  و�إن�ساج  مدنية 
و�لكر�مة  �حلقوق  ثقافة  تعزيز  يف  �لديني  مكانة  تعزز  باعتبارها  �ملجتمعي، 
�لإن�سانية. هذه �لظو�هر �لتي ت�سكل �لرتبة �خل�سبة للدفاع �لذ�تي لالأ�سخا�ص 
د�خل  �لر�أ�ص  �ل�سلحفاة  و�إدخال  �لذ�ت  على  �لإنكفاء  مبعنى  لي�ص  و�ملجتمعات، 
�أ�سا�سية  حريات  من  �لطبيعية  �ل�سروط  كل  توفري  عرب  و�إمنا  �لو�قي"،  "�لدرع 
للمقاومة �ملدنية. هذه �ملقاومة �ملدنية �لتي ت�سكل كما �أو�سحنا ذلك يف منا�سبات 
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ب�سكل  �نتاجها  �إعادة  دون  �لدكتاتوريات  من  للتخل�ص  �لوحيد  �ل�سبيل  �سابقة، 
م�سخ عرب �نتاج �لعنف �لإيديولوجي و�لعنف �مل�سلح.

 بهذ� �ملعنى، �سكلت "�حلرب على �لإرهاب" بكل �ملعاين عامل متزيق للن�سيج 
�ملدين يف �لعامل �لإ�سالمي عرب قو�ئمها �ل�سود�ء وقو�نينها �ل�ستثنائية و�سجونها 
و�أدلتها �ل�سرية ومالحقتها لكربيات �جلمعيات �خلريية �لإ�سالمية �لتي �نتقلت 
 11 �أحد�ث  من  �لأقل  على  �لزمن  من  �أكرث من عقد  قبل  دويل  لدور  مو�سوعيا 
�سبتمرب 2001. رغم كل �لربوباغند� �لتي �سوقتها �إد�رة بو�ص-�سيني-ر�م�سفلد 

حول �لدميقر�طية و�ملجتمع �ملدين!! 
�سمن هذ� �لت�سور و�ملتابعة يف عدد من �لأمثلة يف بلد�ن �جلنوب، كذلك، 
�نطالقا من معطيات تاريخية يوؤكدها �لتاريخ �لأمريكي منذ �إعالن �ل�ستقالل، 
ن�ستعيد با�ستمر�ر فكرة �ل�سو�قي �ملتعددة �مل�سارب �لثقافية لدولة �لقانون 
�لتنوير  منذ  �لإن�سان  حقوق  حركة  تقدم  �لوقائع  كانت  فاإن  �حلديثة.   �لغربية 
وعقد  �لقانون  �لإن�سان يف  قيمة  على  تقوم  للدولة  ق�سائية  نظرية  �بنة  بو�سفها 
�لو�سعي،  �لقانون  �أي �حرت�م  باأنف�سهم،  �أنف�سهم  �ملو�طنني حلكم  �ل�سر�كة بني 
حمليا �أو �إقليميا �أو دوليا، للحقوق �لأ�سا�سية لالإن�سان. �إل �أن هذه �لولدة �لدنيوية 
هذه  لأن  �لإ�سالمي.  مع  معركة  يف  �أو  �لديني  مع  مو�جهة  يف  بال�سرورة  لي�ست 
�حلقوق، يف �لتحليل �لنهائي، هي حقوق مدنية باملعنى �لو��سع للكلمة، وحل�سن 
�حلظ مل تقع بعد عملية تاأميم �لف�ساء �ملدين من هذ� �لطرف �أو ذ�ك، وبالتايل 
للغربي  و�لأجنبي،  للمو�طن  و�جلنوبي،  لل�سمايل  و�لعلماين،  للديني  يت�سع  فهو 

و�مل�سلم. 
غربي  �لولدة  غربي  قرنني  من  لأكرث  �لعاملي  �لر�أ�سمايل  �لنظام  كان 
�ل�سيطرة، وقد جنح بنمط �نتاجه وعملية غ�سل �لدم لطبقات �ملجتمع �ملختلفة، 
من �إنتاج �أديان تن�سجم مع �سريورة �لتغيري. �إل �أن �سناعة �لر�أ�سمالية لأديانها، 
�إذ� �سح �لتعبري، كانت يف مركز �لتحولت �لقت�سادية �لجتماعية �لكربى �لتي 
حطمت �لنظام �لإقطاعي و�إمرب�طوريات �لقرون �لو�سطى وهيمنة �لكني�سة. يف 
حني و�سلتنا �لر�أ�سمالية ه�سة �لطبقات، �سعيفة يف �إنتاج �ملوؤ�س�سات، جبانة �أمام 



55

�حلريات ومي�سرة لأ�سكال �لتدخل و�لهيمنة �خلارجية على �ختالفها. من هنا، ل 
نت�سور باأن تت�سابه �سريورة �لعامل �لإ�سالمي للتحول �لقت�سادي �لجتماعي مع 
�ل�سريورة �لغربية، ومع �إخفاق �أمنوذج �لدولة �لعربية بعد �ل�ستقالل يف معركتي 
�لأمنوذج  قدرة  �أن  دون  �لعام  �لدين  ظو�هر  و�نت�سار  و�لدميقر�طية،  �لتنمية 
�لإ�سالمي على �لتبلور خارج �ملنظومة �لر�أ�سمالية حتى �ليوم، ميكننا �أن ن�سهد 
باعتباره  ر�أ�سماليته،  �لإ�سالم" فيها  "ي�سنع  جتارب  وبلد،  جتربة  من  �أكرث  يف 
�ملمثل �لأقوى للتعبري �لإيديولوجي و�ملوؤ�س�سي �ل�سائد يف ظل مو��سفات عوملة ما 
بعد �حلرب �لباردة. هذه �لر�أ�سمالية لن تختلف كثري� عن �لأمنوذجني �لإير�ين 
و�ل�سعودي، من هنا �سرورة توجيه �سفارة �لإنذ�ر لكل �لتيار�ت �ملدنية و�ل�سيا�سية 
�ملد�فعة عن �لت�سور �لإ�سالمي، حول و�جبها �لديني و�لأخالقي، لي�ص فقط يف 
�لفئات  مع  �لنقابي  �لن�سال  �أي�سا يف عملية  بل  و�ملو�طني،  �ملدين  �لبناء  عملية 

�لأ�سعف يف �ملنظومة �لر�أ�سمالية �ملحيطية هذه.
�أين يقع �مل�سلم يف �أوربة يف هذ� �ملعمعان؟ 

مل تكن هجرة �جليل �لأخري من �لعمال �مل�سلمني بادئ �لأمر مو�سوع خوف �أو 
رف�ص من �أي طرف هام يف �ملجتمعات �لأوربية. فقد توفرت لل�سوق �لر�أ�سمالية 
يد عاملة رخي�سة، قريبة جغر�فيا ومن بلد�ن م�ستعمرة �إىل عهد قريب. وميكن 
�لثاين للهجرة وتو�كب هذه �لولدة مع  �إ�سكاليات مع ولدة �جليل  �حلديث عن 
�لأزمة �لقت�سادية �لتي �أنتجت ماليني �لعاطلني عن �لعمل يف �أقل من عقد من 
�لزمن. وقد تو�كبت هذه �لأزمة مع �سعود ما �سمته �ل�سحافة �لغربية "�حلمى 
�إ�سالمية.  بدولة  مطالبته  يف  ف�سل  �أو  جنح  �أمنوذج  من  �أكرث  عرب  �لإ�سالمية" 
يف   مو�سوعيا  و�لأ�سعف  �قت�ساديا  و�مل�سحوق  ثقافيا  �ملهم�ص  �مل�سلم،  �ملهاجر 
مو�جهة �لأزمة �لقت�سادية، وجد يف "�لإ�سالم" �مللجاأ �لذي مل توفره له �لدولة 
�لدولة  �أطروحات  عن  عام  ب�سكل  بالرت�جع  بد�أت  �لتي  �لدولة  هذه  �حلديثة. 
�حلامية ودولة �لرفاه تاركة لقت�ساد �ل�سوق �إنقاذ ما ي�ستطيع من مناجم بر�سم 
عن  تبحث  فائقة  وتقنيات  �لتاريخي  �أجلها  �نتهى  �سناعية  وموؤ�س�سات  �لإغالق 
�لعافية  �لأوربية يف زمن  �لدولة  �أكرث منه يد عاملة كمية. مل تكن  كو�در نوعية 
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يف  للم�سلمني  �لكبري  �لولوج  ميثلها  مزدوجة  و�قت�سادية  ثقافية  �أزمة  ملو�جهة 
�ملت�سررة  �لب�سرية  �جلماعات  �جلدد  �ملهاجرون  خ�سر  كذلك  �لأوربي.  �ملجتمع 
�ل�سغط �خلائفة  تت�سامن معهم طبقيا كذلك كل جماعات  �لتي مل  �لأزمة  من 
فيهم  مبا  �ملجتمع  مكونات  بني  و�ملدنية  �ل�سيا�سية  �حل�س�ص  توزيع  �إعادة  من 
�أبناء �ملهاجرين �لذين �أ�سبحو� برغبتهم �أو بالرغم عنهم مو�طنني، ولو باملعنى 
جمتمع  يف  �لإنفعالية  �لنف�سية  �لرب�كني  كل  �إىل  �إ�سافة  هذ�  للكلمة.  �ل�سكلي 
�أعد�ء وهميني وغزو متخيل وخماطر معقلنة وغري  م�سهدي، �لقادرة على بناء 

معقلنة. 
ب�سورة  �لعام  �لوعي  يف  �لإ�سالم  دخل  �لأوربية،  �لوزن  ��سطر�ب  حقبة  يف 
�لعامل و�لعاطل، �ملهاجر "�لد�خلي"، و�جلهادي "�خلارجي". ومت ب�سكل ن�ساطي 
�سيا�سي-�إيديولوجي و�ع، مز�وجة فكرة �سارق عمل �أبناء �لبلد مع �سارق �لأمن 
"�لذي  لونه،  ثقافته، �ملختلف يف دينه، �ملربقع يف  �لغريب يف  و�لطماأنينة. هذ� 
دفع مئات �آلف �ل�سحايا لإبعاد �لدول �لغربية �مل�ستعمرة عن موطنه �لأم"، ياأتي 

ليحتل �أحياء ومناطق كاملة يف عقر �لد�ر !  
لقد �سهد �لعقد �لأول من هذ� �لقرن �رتكا�سات كبرية على �سعيد �حلقوق 
و�حلريات و�ل�سالم �لعاملي و�لأهلي، وتر�فق ذلك بتغذية �إيديولوجيات �لإنغالق 
وبد�هة �لعد�ء بني �لثقافات و�ل�سعوب، ولعل �لعقم �لذي �أجنبته هذه �لفرتة �لتي 
تاأجيج  للتوقف عن  "�حلرب على �لإرهاب" هو �لد�فع �لأكرب  �أطلق عليها ��سم 
نري�ن لن ترحم حر�ئقها �أحد. من هنا �سرورة �إعادة �لنظر يف �لعد�و�ت �ملعلنة 
و�خليار�ت �لإعالمية و�لثقافية و�ل�سيا�سية �ملدمرة، لي�ص حر�سا على عدم �إبعاد 
مئات من �لأجانب �لذين "ي�سكلون خطر� على �أمن �لدولة"، بل لإبعاد �لوح�سية 

و�لظلم عن �حلياة �ليومية للنا�ص ما �أمكن �إىل ذلك �سبيال. 
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�لإ�سالم و�لعن�سرية يف �أوربة
على  يقوم  مذهب  �أي  عن  �لإن�سان  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  مو�ثيق  تتحدث 
�لتمييز �أو �ل�ستثناء �أو �لتقييد �أو �لتف�سيل �أو �لتفوق  على �أ�سا�ص �لعرق �أو �للون 
�أو �لن�سب �أو �لأ�سل �لقومي �أو �لإثني.. بو�سفه "مذهب خاطئ علميا وم�سجوب 
�أدبيا وظامل وخطر �جتماعيا". ول تنعدم �ملو�ثيق و�لإعالنات �لدولية و�لإقليمية 
فيما ميكن  �ليوم  رمادية حتى  نقاط  وجود  �لعن�سرية، رغم  �سجب وجترمي  يف 
�لقانونية،  و�ملالحقة  �لتجرمي  م�ستوى  يف  و�أخرى  �لثقافية  بالعن�سرية  ت�سميته 
بنف�ص  �لعن�سرية  ق�سية  يف  للمحا�سبة  دولية  قانونية  �لتز�مات   يوجد  ل  حيث 

�مل�ستوى �خلا�ص بجرمية �لتعذيب مثال. 
�أن كرثة من  رغم  "�لعن�سري"،  تعبري  �أنف�سهم  على  يقبلون  �لنا�ص  قلة من 
فالعن�سرية  يوم.  كل  وممار�ساتها  تفكريها  منط  يف  �لعن�سرية  تعي�ص  �لب�سر 
ظاهرة عاملية، ومل تكت�سف �لب�سرية ح�سارة مل تعرفها لغة وخطابا وممار�سة. 
وهي لذلك ظاهرة خميفة، لأنها يف منظور �أ�سحابها "م�سرتك �إيديولوجي" �أكرث 

منه حالة تفرد �سلبية م�سينة ل�سعب �أو دين �أو �أو دولة �أو ثقافة. 
تنطلق �لعن�سرية من حكم م�سبق يوؤكد على فكرة تفوق �لأنا �أو دونية �لآخر �أو 
هذ� وذ�ك. حالة متييز يف �لر�أ�ص ت�سمح مببد�أ �لتمييز يف �حلياة نف�سها كدرجة 
�أوجدت حالة متييز بني مكونات �جل�سم �لجتماعي  �أو ظروف جمتمعية  �أعلى، 
ووجد هذ� �لو�سع من يوؤدلج له ويد�فع عنه كمعطى طبيعي. �أن تكون عن�سريا، 
�لجتماعي..  �أو  �لقومي  �أ�سله  �أو  دينه  �أو  لونه  ب�سبب  �سخ�سا  ترف�ص  �أن  يعني 

�حلط من �لآخر لأنه خمتلف عن �لذ�ت.
يف  حتمل  كثب  عن  متابعتها  فر�سة  يل  �أتيحت  �لتي  �لتو�سع  حلظات  كل 
جديدة  و�أ�سكال  �لتحرر  هدمه،  وعو�مل  �لتمدن  بناء  عنا�سر  جملة  �أح�سائها 
وتعبري�ت  باأ�سماء  �ملا�سي  من  بائ�سة  مناذج  ن�سخ  و�إعادة  �لتجديد  لال�ستعباد، 
من  يكون  وقد  �لأوربية،  �حل�سارة  �نطالقة  على  متاما  هذ�  وي�سح  جديدة. 
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�لعن�سرية قد عا�سر �نطالقة ع�سر  �لأفكار  تاريخ  �أن  �لقول  للكثريين  �ملحبط 
�لتطبيقية  و�لعلوم  �لطبيعية  و�لعلوم  �لفل�سفة  يف  �لكربى  ثور�ته  ور�فق  �لتنوير 
�لعقالنية  بذور  زرعت  كبرية  �أ�سماء  �أن  �ملدقق  �ملتتبع  ويالحظ  و�لتكنولوجية. 
و�لدولة �لتعاقدية و�حلريات كانت �أ�سرية نظرة عن�سرية �سمالية و�أحيانا عرقية 
بات ي�ستعمل يف و�سفها �ليوم تعبري �ملركزية �لأوربية. ناهيكم عن �لتمييز بحق 
ما يعرف  باجلماعات �مل�ست�سعفة )�ملر�أة، �ملعاقني، �مل�سنفني بال�سو�ذ �جتماعيا 
�أن �لعن�سرية بهذ� �ملعنى مل تكن جمرد  �أو �ملحكومني ق�سائيا(، وميكن �لقول 
فانطازيا فكرية بقدر ما لعبت دور� وظيفيا مركزيا يف حقبة �ل�ستيطان 
�ملبا�سر،  و�ل�ستعمار  و�لعبودية  بال�سود  و�لإجتار  �جلديد  �لعامل  يف 
�لقائمة  و�ل�ستيطانية  �ل�ستعمارية  للمنظومة  مناه�سة  قيمة  �مل�ساو�ة  باعتبار 
كانت  �ملعنى  وبهذ�  و�ل�ستعباد.  �لهيمنة  و�سائل تربير  كو�سيلة من  �لتمييز  على 
�لأقالم �ملد�فعة عن �أطروحات عن�سرية ت�سكل جزء� ل يتجز�أ من �لإيديولوجية 
�أو  �جلديدة  �لعن�سرية  عن  �ملد�فعة  �لأقالم  ت�سكل  كما  متاما  �ل�سائدة. 
"�لعن�سرية �لثقافية" �ليوم �سالحا من �أ�سلحة ما يعرف باحلرب على �لإرهاب 
�لوح�سية  �مل�سالح  نظرنا  وجهة  من  تغطي  �لتي  �لإ�سالمي  �لتطرف  ومو�جهة 
و�جللفة جلماعات �سغط حمددة ولوبيات �ل�سالح و�لنفط و�لر�أ�سمال �ملايل �لتي 
�أ�سبح �لتغيري من �أجل �لإن�سان و�لبيئة وحقوق �لإن�سانية د�خل �ملنظومة �لعوملية 

�ل�سائدة، م�سدر خطر مبا�سر على ��ستمر�ر هيمنتها. 
 )Eric Voegelin فوجيالن  )�إيريك  من�ساوي  م�سيحي  ل�ساب  �لف�سل  يعود 
 1933 عام  �سدر�  له  كتابني  يف  �لأوربية  �لأفكار  تاريخ  يف  �لعرق  فكرة  تتبع  يف 
وقد منعا وقتئذ من �لتد�ول. وعلينا �نتظار �لرت�جيديا �لإن�سانية يف ظل �لنازية 
�لب�سري  باعتباره يف حدقة �خلطر يف �جلهاز  �ملو�سوع حقه،  ُيعطى هذ�  حتى 
للب�سرية. حيث �سدر لروث بينيديكت يف 1942 كتاب "�لعرق و�لعن�سرية" حدد 
بطبيعتها  �إثنية  جمموعة  باأن  تقول  �لتي  �لعقيدة  "هي  بالقول:  �لعن�سرية  فيه 
�أخرى خ�سائ�ص ور�ثية  �لور�ثية حمكوم عليها بالدونية يف حني لدى جمموعة 
للتفوق". بعدها تتالت �لدر��سات لتتناول لي�ص فقط �لتجربة �لنازية، و�إمنا �أي�سا 



59

��ستنباط  ومت  �لغربية.  و�أوربة  �إفريقيا  وجنوب  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لعن�سرية 
ج�سم �سو�سيولوجي من �ملفاهيم ون�ساأت عدة مد�ر�ص فكرية مع تاأثر بنظريات 
�أو �أنرثوبولوجية �أو نف�سية بحيث �أ�سبحت �لعن�سرية، لي�ص فقط مفهوم  طبقية 
مع  بالعالقة  له  �لتعر�ص  يتم  معريف  بل حقل  �لأممية،  �ملو�ثيق  ت�سجبه  حقوقي 

�لتنوع �ملجتمعي و�لهجرة و�لثقافة �ل�سائدة و�لتحولت �لجتماعية �إلخ.
 P. تاغييف  �أندريه  بيري  فعل  كما  "جمالت" �لعن�سرية  نلخ�ص  �أن  ميكننا 
�أعر�ق  �إىل  ينق�سمون  �لب�سر  باأن  �لعتقاد  �أي  �لعادية،  باملعرفة   A. Taguieff

�لعلوم  )تاأ�سي�ص  �لعلم  جمال  متو�رثة،  مو��سفات  منها  كل  يحمل  عديدة، 
�ل�سيا�سية  �لإيديولوجيا  جمال  لالأعر�ق(،  طبيعية  علوم  باعتبارها  �لإن�سانية 
)�إخ�ساع �لعمل �ل�سيا�سي لأمثولة عن�سرية(، جمال �لأ�ساطري �حلديثة )�ل�سرود 
عرب �لتجديد �لعن�سري(، وعود �خلال�ص �ملنتظرة لتقنيات جديدة �أو علماوية 
�أو �مل�ستقبلية كمولد  خمل�سة، �لعودة لطوباويات �سائعة و�حلنني لعرق مفقود، 

لعرق جديد و�إن�سان جديد.. 
م�ستويات  لر�سد   Gordon Allport �ألبورت  غوردون  تق�سيم  �عتماد  ميكن 
�ل�سلوك و�لت�سرف �لعن�سريني، حيث يقرتح خم�سة �أمناط للتمييز �لعن�سري: 
و�لتمييز  �لتجنب  ثقيل..(،  مز�ح  لفظية،  �إهانات  )�ستائم،  �لكالمي  �لرف�ص 
)�لتي  �لفيزيائية  �لعتد�ء�ت  تطرفا(،  �لأكرث  �ل�سكل  هو  �لعن�سري  )�لف�سل 
ر بانتماء �لأ�سخا�ص لثنيات وجمموعات خمتلفة( وحماولت �لإبادة )�لقتل  ُترَبّ
خارج �لقانون، مذ�بح، جمازر، �إبادة جماعية(. ومن �ل�سروري �إ�سافة �أ�سكال 
�لأماكن  يف  �ل�سرطة  قبل  من  �مللونني  �لأ�سخا�ص  تفتي�ص  مثل  �لثانوية  �لتمييز 
�لعامة �أو �سرعة �إتهام �أ�سخا�ص من �أحياء �سعبة يف حال وقوع �عتد�ء �أو �سرقة، 
و�لت�سديد �لأمني يف حال وجود ��سم عربي �أو �ملعاملة �لتمييزية ب�سبب مظاهر 

خارجية كامللب�ص �أو �للحية �إلخ.
�إن كان �لت�سرف �لعن�سري �لبد�ئي ل يحتاج لكثري تعمق، باعتباره رد فعل 
�سبه غريزي لعدم �لثقة بالغريب �أو �لآخر �أو �ملختلف، فاإن رد �لفعل �لثانوي �أو 
وهمية  �أو  حقيقية  قوة  �ل�سحية  منح  يف  لنف�سه  تربير  عن  يبحث  عقلنة  �لأكرث 
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ترتقي به مل�ساف �لعدو �لذي ي�سكل خطر� بالفعل، "ي�سطر" �جلماعة �لعن�سرية 
للدفاع عن نف�سها �قت�ساديا و�سيا�سيا وثقافيا.. وكلما �كت�سب �خلطاب �ملعقلن 
�أ�سلحة معرفية، �سحيحة �أو �أ�سطورية، يرتدي �خلطاب �لعن�سري ثوب �لعلماء 

و�لبحاثة ليظهر باعتباره �ملد�فع عن �حل�سارة و�لعلوم و�لعن�سر �لأرقى.
�أخرجت فتوى �لإمام �خلميني بقتل �لكاتب �لربيطاين �لهندي �لأ�سل �سلمان 
�لقت�سادية  �لأزمة  �أجنبتها  وكامنة  �سامتة  �أزمات  عدة  �ل�سطح  �إىل  ر�سدي 
�لإ�سالمية  �ل�سيا�سية  �حلركة  وت�ساعد  �إير�ن  يف  �لإ�سالمية  �جلمهورية  وقيام 
و��ستقر�ر جالية �إ�سالمية مل مينع ت�سمية �أبنائها باجليل �لثاين )وهي بحد ذ�تها 
ت�سمية مل ت�ستعمل قط لأية هجرة لأوربة، ت�سمية تطلق �لعنان للموؤقت رغم كل 
�أ�سبحت  كونها  من  ��ستثناء(  دون  �لأطر�ف  كل  من  ي�ستعملها  من  نو�يا  ح�سن 
�بنة �ملجتمع �لأوربي de jure et de facto. فقد �أعادت فكرة "عاملية" �حلاكمية 
�لإ�سالمية ب�سكل رمزي، و�إن مل يكن يخلو من �لهز�لة و�مل�سهدية: فقيه �إير�ين 
ي�سدر فتوى بالقتل بحق مو�طن بريطاين بتهمة �لتجديف. مل نعد �أمام معطيات 
�لقانون �لدويل ن�سا �أو عرفا �لتي َتَو�َفَق عليها �لب�سر منذ نهاية �حلرب �لعاملية 
�ل�سيا�سية  �ملعطيات  من  �لعديد  تزعزعت  �ملعنى،  وبهذ�  �لأقل.   على  �لثانية 
و�ل�سو�سيولوجية يف �لوعي �لعام �لأوربي. وحتى ل نكتفي بلعب دور �ل�سحية، من 
�ل�سروري �لتذكري باأن من وقف �سد فتوى �خلميني يف �ساحة حقوق �لإن�سان يف 
باري�ص كان ل يتعدى �لع�سرين مثقفا من �لعرب و�مل�سلمني، وكان عدد �ل�سحفيني 
�أو �سجب رو�ية �سلمان  تاأييد  �ملو�سوع يف  �أكرث مبرتني من �ملتظاهرين. مل يكن 
ر�سدي؛ �لتي حتولت �إىل Best seller  وُترِجَمت بال حدود بف�سل رد �لفعل �خلميني 
�لذي يعود لأ�سباب ذكرناها يف عدد خا�ص �أ�سدرته جملة �سوؤ�ل �آنذ�ك؛ ولكن يف 
�حلق �لذي منحه �خلميني لنف�سه باإ�سد�ر حكم بالإعد�م على كاتب غري �إير�ين 
�ل�سيا�سية  �مل�سلم و�حلركة  للعيان مدى تخبط �ملثقف  �أوربة. هنا برز  يعي�ص يف 
نظر  يف  و�لقوي  "�جل�سم" �ملتما�سك  فهذ�  مكوناتها.  بكل  �أوربة  يف  �لإ�سالمية 
�لآخر، كان مير باأعمق �أزمة ذ�تية يف تاريخه �لق�سري: �لإ�سالمي �لذي جاء �أوربة 
ويف ذهنه �أمنوذج هجرة �مل�سلمني �لأو�ئل للحب�سة، مل يكن يفكر يوما بالبقاء، بل 
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وميكنني من خالل متابعتي كمنا�سل حقوق �إن�سان مللفات عدد كبري من �لكّتاب 
و�لنا�سطني �لإ�سالميني �لتاأكيد على رف�ص معظمهم �آنذ�ك �لتجن�ص، و�إ�سر�رهم 
�لإقامة  كر�مة  حفظ  على  �ساعدتهم  لبلد�ن  �سفر  بجو�ز�ت  �سو�ء  �لبقاء  على 
و�لتنقل، �أو وثيقة �سفر �للجوء �ل�سيا�سي. �بن �لإ�سالمي، �ملعجب باأمنوذج �أبيه 
غري �لنمطي و�لذي يعي�ص م�سرية ذ�تية خمتلفة متاما توؤدي غالبا �إىل �لتجن�ص 
و�لتاأقلم �ملهني على �لأقل، هو �أول عنا�سر زعزعة "�لهجرة �حلب�سية" يف ُمدَرك 
�لأب ولي�ص �لو�سع �ل�سيا�سي يف �لبلد �لأ�سل �أو يف �أوربة. �ملثقف �لإ�سالمي �لذي 
م�ستذكر�  �لغربي  و�لتحلل  و�لعلمانية  �لغربي  لالأمنوذج  ناقد�  بالعربية  يكتب 
"�أمريكا �لتي ر�أيت" ل�سيد قطب وحماول �إعادة تدوينه يف "�أوربة �لتي �كت�سف"، 
يحدثها  ملن  �حلاجة  باأم�ص  هي  �لتكون  طور  يف  بجالية  �لوقت،  بنف�ص  و�ملحاط 
يف معامل مبا�سرة وميد�نية للطريق، جالية حتمل كمونات قوة م�ستقبلية كبرية 
ف�سلت �لطبقة �ل�سيا�سية �لأوربية و�ملجتمع �ملدين يف ��ستقطابها، وتركها لتدخل 
حيز �لتهمي�ص و�لنبذ وجتد يف �لإ�سالمي "�مل�ساعد �لجتماعي �لنف�سي" �لأقرب 
لنمط تفكريها و�أزمة تاأقلمها، ولكن مع كل �لغ�ساو�ت �لتي حتملها �لإيديولوجية 

يف �حلياة �ليومية للنا�ص. 
لي�ص للعن�سرية جدر�ن و��سحة، �لرد على �ل�سوؤ�ل من هو �لإ�سالمي ومن هو 
�مل�سلم مل يكن بال�سهل لأي من نقطتي �رتكاز �لتفكري �لعن�سري: �لنظرة �لذ�تية 

لالآخر ونظرة �لآخر لنا.   
�جتاهات  لقيا�ص  �إميا�ص  موؤ�س�سة  �أجرته  للر�أي،  ��ستطالعا  يك�سف  عندما 
�لر�أي �لعام  �سمل  �سر�ئح خمتلفة من �لنم�ساويني تبد�أ �أعمارهم من 16 عاما، 
عن  �ملجتمع.  يف  �ملوجودة  و�لجتماعية  و�لوظيفية  �لتعليمية  �مل�ستويات  وميثلون 
وعلى  �لغرب  �لإ�سالم ميثل خطر� على  �أن  �آر�وؤهم  �مل�ستطلعة  %54 من  �عتقاد 
"�إن  �ل�ستطالع  �سملهم  %71 ممن  و�عتقاد  �أمناط حياة،  عليه من  �عتادو�  ما 
�لإ�سالم ل يتفق مع �لقيم �لغربية كالدميقر�طية و�حلرية و�لت�سامح، مع و�سف 
من   59% ويقول  و�لف�ساد"  و�لتخلف  �لديني  بالت�سدد  �لإ�سالمية  �ملجتمعات 
باإ�سد�ر حظر على   51% بينما يطالب  �ملاآذن،  بناء  يعار�سون  �إنهم  �مل�ستطلعني 
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بناء �مل�ساجد وعلى �رتد�ء �مل�سلمات للحجاب. عندما نرى ��ستطالعا من هذ� 
�لنوع، يحق لأي باحث �أن يطرح �ل�سوؤ�ل: ملاذ�، وكيف و�سلت �لأمور يف بلد جتربته 
مع �مل�سلمني عادية جد�، وتعد�د م�سلميه يبلغ نحو ن�سف مليون ن�سمة من �إجمايل 
باعرت�فها  �لنم�ساوية  وتعتز �حلكومة  بل  بثمانية ماليني.  �ملقدر  �ل�سكان  تعد�د 
بالإ�سالم كدين ر�سميا منذ عام 1979 كذلك منحها �مل�سلمني حقوقا م�ساوية ملا 

يتمتع به �أتباع �لأديان �لأخرى �ملعرتف بها!
ميكن �لقول بب�ساطة، �أن �لعن�سرية �لثقافية-�ل�سيا�سية قد جنحت يف خلق 

حالة خوف عند �ل�سكان تعطي ن�سبة عالية من �ملعادين لالإ�سالم و�مل�سلمني. 
ميكن �لقول �أن �سعود هذ� �جلانب �لثقايف يف �لتعبئة �لعن�سرية يف جمتمع 
يف  �لتحولت  متابعة  ل�سرورة  �حلقوقيني  و�ملنا�سلني  �لباحثني  �أنظار  فتح  قد 
�خلطاب و�ملمار�سة يف ق�سايا �لتمييز و�لعن�سرية يف �ملجتمعات �ملعا�سرة، �أكرث 
منه �لإرتكان ل�سيغة وتعريف ثابت وجامد غري قادر على ��ستيعاب �مل�ستجد�ت، 
وبالتايل مو�جهة �لأ�سكال �جلديدة للعن�سرية. ولعل �لتعامل �ل�ستاتيكي من قبل 
مثقفي �لإ�سئ�سالية �لعلمانية لهذ� �ملو�سوع، �إ�سافة لعو�مل ذ�تية �أخرى، جتعلهم 
ب�سكل  عن�سرية  �سيا�سية  لأجندة  �حلاملني  مب�ساف  ت�سعهم  معركة  يخو�سون 
مبا�سر �أو غري مبا�سر. ففي حني يتمرت�ص بع�ص هوؤلء حول حماية �لعلمانية يف 
كل ما يتعلق بالظو�هر �لإ�سالمية، يذوب موقف نادي �لعلمانية �ل�ستئ�سالية يف 
ه�سيم �لهولوكو�ست وي�سبح �لديني يف كل ما يتعلق بالإ�سر�ئيليات و�سيم �لوجه 
جميل �ملعامل. من هنا خطر �لتد�خل بني خطاب فنكلكر�وت وجمموعته و�جلبهة 

�لوطنية حول �لإ�سالم. �سباح �ل�سبت. 
حتمل �لعن�سرية �لثقافية كل ما يعزز �لتمييز يف �لتعامل و�لت�سرف و�لت�سور، 
lo - �ختالف  ومنطق   logic of references مرجعيات منطق  على  قائمة   فهي 
و�جلماعة،  للفرد  �لد�خلية  �لثقافية  �جلعبة  يعتمد  �لأول   .ic of Difference

�أن  �لقول  وميكن  �ليومية.  �حلياة  يف  �لب�سيطة  �ملقارنات  كل  من  يتعزز  و�لثاين 
�ل�سوري  �ملهاجر  عا�سها  عاملية  �إ�سكالية  مهاجر  �أول جيل  عند  �ملرجعيات  �أزمة 
فرن�سا وكالهما يحمل مرجعيات م�سرتكة يف  �لإيطايل يف  و�ملهاجر  يف �خلليج 
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هجرته تبدو غريبة و�إىل حد ما خميفة ملن ل يفك رموزها وي�سر على �لنظر 
لها كوحدة من�سجمة م�ستقلة غري قابلة للتعامل و�لتفاعل مع �لآخر. وتلعب فكرة 

�لهويات �لثابتة دور� �سلبيا يف تقريب �لثقافات و�ختالطها وتعاي�سها. 
�أن  �لنتماء  ومكونات  �ل�سر�عية  �لثقايف  �لتد�خل  عنا�سر  لكل  ميكن  ل 
�للون  �أ�سا�ص  على  �ملو�طنني  بني  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  للتفاوت  تف�سري�  تعطي 
�أو �لدين �أو �لأ�سل. وميكن �لقول �أن �لتمييز بهذ� �ملعنى، هو �إيديولوجية �سائدة 
يف �لإعالم وقطاعات �لت�سغيل و�لدور �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�هتمام �ل�سلطات 
�لإ�سر�ئيلية وحتاكم  �ل�سلطات  تعتقل  �ملتفاوت مبو�طنيها. يالحظ ذلك عندما 
منا�سرة  �أو  ي�سارية  جماعات  �سوى  جند  فال  عربي،  �أ�سل  من  فرن�سيا  مو�طنا 
للق�سية �لفل�سطينية تقف معه. وت�سكل حالة "�سيكو"، �ملو�طن �لفرن�سي �لأ�سود 
�مل�سلم �أمنوذجا للتمييز بني �لفرن�سيني �لذين يالحقون ق�سائيا يف �خلارج. بكل 
�ملقايي�ص �لقانونية �سيكو بابا ندينغ  دياكابي مو�طن فرن�سي، يف �لد�ستور كما يف 
�لتز�مات فرن�سا �لأوربية و�لدولية، لكن م�سكلة هذ� �ملو�طن �لفرن�سي �أنه �أ�سود 
وم�سلم، وعو�سا عن �لإجتار باأطفال من د�رفور �عترب �أن �حتالل �لعر�ق �عتد�ء 
على كر�مة �سعب، وقرر تعلم �لعربية و�لتوجه �إىل �لعر�ق، وكونه مل يتدرب على 
�ل�سالح ومل تكن عنده �أية خربة ل يف �حلرب ول يف �ملقاومة �مل�سلحة، فقد �عتقل 
لون  �أن  ويبدو  �لدويل،  �لأحمر  �ل�سليب  لنا  ذكر  كما  عادي  تفتي�ص  حادث  �إثر 
�لعر�قية  �لفلوجة  مدينة  �أمريكية يف  دورية  قبل  لتفتي�سه من  �لد�فع  هو  ب�سرته 
يف 25 نوفمرب 2004. كانت فرن�سا وقتها ماز�لت تعتقد باأن �حتالل �لعر�ق عملية 
�لتحقيق  مت  لذ�  عقباها.  حتمد  ل  خماطر  وحتمل  جمدية  وغري  قانونية  غري 
و�أعطي  بوكا.  �ملتعددة �جلن�سيات يف  �لقو�ت  �سجن  و�أودع  يف  �سيكو  بق�سوة مع 
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باري�ص  ندينغ يف  بابا  �سيكو  �ملعتقل  عائلة  �لفرن�سي  �لأحمر  �ل�سليب  �أخطر 
باأن �لقو�ت �لأمريكية �عتقلت �بنها وجرت مر��سالت بني �لأهل و�لإبن. قامت 
 28/05/2006 �إىل �لقو�ت �لعر�قية يف  �لقو�ت �لأمريكية بت�سليم �ل�سجني �سيكو 
�لتي �أودعته يف �سجن فورت �سو�ص )وهو ثكنة ع�سكرية �سابقة بناها �لرو�ص قرب 
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مدينة �ل�سليمانية يف كرد�ستان �لعر�ق( ومت تقدميه للمحكمة �جلنائية �لعر�قية 
. وقد حكمت عليه �ملحكمة بال�سجن خم�ص �سنو�ت و�سهر و�حد  يف 10/9/2006 
لالأر��سي  �ل�سرعي  غري  �لدخول  بجرمية   ،28/05/2006 تاريخ  من  حتت�سب 

�لعر�قية. 
رف�ست �ملحكمة �جلنائية �لعر�قية ت�سجيل معلومات دخول �ملعتقل �ل�سحيحة 
�لأدلة  كل  رغم  �لأمريكية  �لقو�ت  من  �عتقاله  وتاريخ  �لعر�قية  �لأر��سي  �إىل 
ومر��سالت �ل�سجني مع عائلته يف �نتهاك و��سح لأب�سط قو�عد �ملحاكمة �لعادلة. 
و�عتربت تاريخ ��ستالم �لأمن �لعر�قي له هو تاريخ دخوله �لأر��سي �لعر�قية يف 

تزوير للوقائع.
يف 5/02/2009 �أ�سدر نائب رئي�ص �لدعاء �لعام قر�ر� بنق�ص �حلكم �ل�سابق 

وطلب �عادة �ملحاكمة.
قر�ر�  �لثانية  �لهيئة  كركوك  جنايات  حمكمة  �أ�سدرت   18/6/2009 ويف 
 28/5/2006 من  �ملوقوفية  مدة  �حت�ساب  مع  �سنو�ت  �سبعة  �ملوؤقت  بال�سجن 

وت�سفريه بعد نهاية �حلكم. قر�ر� قابال للتمييز.
�أخو�ته يف  �أمه ومل تنجح  �ل�سجني �سيكو ومر�ست  و�لد  �لفرتة تويف  يف هذه 
عدد�  �لفرن�سي  �لأمن  �عتقل  فقد  �خلارجية.  يف  �لإن�ساين"  "�ل�سيد  حتريك 
�سجن.  �سنو�ت  �سبع  �إىل  بع�سهم  على  �حلكم  وو�سل  �لعر�ق  من  �لعائدين  من 
�إفهام  �سرورة  �لد�خلية  يف  كان  منذ  �ساركوزي  نيكول  �ل�سيد  �سيا�سة  وكانت 
�ل�سبيبة �مل�سلمة يف فرن�سا �أن ثمن �لذهاب �إىل مناطق �ل�سر�ع مثل �أفغان�ستان 
و�لعر�ق له ثمن فادح. لكننا �أمام حالة خا�سة لعدة مظامل وقعت بحق مو�طن 
فرن�سي: �لتعذيب و�ملعاملة �لال �إن�سانية و�مل�سينة، تعمد �إلغاء �حت�ساب فرتة من 
فرت�ت �لإعتقال، �أكرث من حماكمة تثري تفا�سيلها �ل�سحك �أكرث مما ت�ستدعي 
�لإحرت�م، ون�سيان يف �ل�سجن قرر �سيكو �أن يك�سره باإ�سر�ب عن �لطعام يف �سجنه 
يف كرد�ستان �لعر�ق جنم عنه زيارة قن�سل فرن�سا بعد ثالثني يوما من �لإ�سر�ب 
ومعاملة �أف�سل من �إد�رة �ل�سجن. كنت بجو�ر و�لدته و�أختيه عندما حتدث مدير 
�ل�سجن �لعر�قي من مكتبه وطلبت من �سيكو �أن يوقف �إ�سر�به عن �لطعام من 
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لوز�رة  �لكلفة  كانت  ماذ�  له.  جيدة  مبعاملة  �ل�سجن  مدير  ووعد  �سالمته  �أجل 
�خلارجية لو تدخلت قبل �أ�سهر، بل قبل �سنو�ت من �أجل �أحد مو�طنيها؟ كيف 
مو�طن  باأنه  يقتنع  �أن  �لديانة  �مل�سلم  �لب�سرة  �لأ�سود  �لفرن�سي  للمو�طن  ميكن 
كغريه؟ كيف ميكن له �أن ين�سى كيف ذهب �ساركوزي لإح�سار �لعاملني يف جمعية 
عا�سمة  جنامينا  من  �أطفال  �سرقة  بجرمية  عليهم  حكم  �لذين  زويه  دو  �أر�ص 
ت�ساد، يف حني ل يهتم حتى بحق �سيكو يف �ل�ستفادة من ربع �ملدة و�لعودة لفرن�سا 

لبد�ية حياة جديدة؟ 
�لأخالقي  �لثمن  هو  ما  ولكن  �لثمن،  دفع  فقد  �سيكو،  جرمية  كانت  مهما 
�لذي تدفعه فرن�سا يف �سمت منظمات حقوق �لإن�سان فيها، يف �سمت �خلارجية 
�لفرن�سية، ويف �لتمييز يف قمة �ل�سلطة بني �لأ�سود و�لأبي�ص، �مل�سلم وغري �مل�سلم 
باحلقوق  عرفا  ي�سمى  فيما  �لفرن�سيني  بني  م�ساو�ة  عن  �حلديث  ميكن  وهل  ؟ 

�لقن�سلية �أو متابعة �ل�سجناء �لفرن�سيني يف �ل�سجون غري �لأوربية؟ 
منظمات  ن�ساط  ويف  بل  �لفرن�سي  �لإعالم  يف  �لتمييز  م�ساهد  بع�ص  لنتابع 
�ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  يف  دخل  �سيكو،  �إىل  حتدثت  يوم  �لإن�سان.  حقوق 
�ألف   70 حيز �لتنفيذ قر�ر ع�سكري يف غاية �خلطورة يعني بكل ب�ساطة حتويل 
حتت  �لفل�سطينية  �لأر��سي  مبغادرة  ويطالبهم  وطنه  يف  مت�سلل  �إىل  فل�سطيني 
 1650 رقم  �لع�سكري  �لأمر  فوفق  �سنو�ت.   7 �إىل   3 من  بال�سجن  �لعقوبة  طائل 
�ملتعلق مبنع �لت�سلل، و�لأمر �لع�سكري رقم 1649 �ملت�سل بالتد�بري �لأمنية )�سدر� 
يف �سهر ت�سرين �لثاين/�أكتوبر 2009 كتعديالت لأمر ع�سكري قدمي �سدر يف عام 
و�سوريا  �لأردن  من  "�ملت�سللني"  على  �لإبعاد  �أو  �ل�سجن  عقوبة  يفر�ص   ،1969

وم�سر ولبنان(، �سار تعريف �ملت�سلل ف�سفا�سا ومائعا بحيث ميكن �أن ي�سمل �أي 
�سخ�ص يعي�ص يف �ل�سفة �لغربية حاليًا �سمن ذلك �لتعريف، وجتعل منه مو�سوع 
م�سائلة جنائية ميكن �أن تنتهي بالإبعاد. حيث يعرف "�ملت�سلل" على �أنه "�سخ�ص 
دخل �ملنطقة ب�سكل غري قانوين" �أو "�سخ�ص موجود يف �ملنطقة حاليًا ول يحمل 
ت�سريحًا قانونيًا."  وت�سري كلمة "�ملنطقة" �إىل �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.  ومبوجب 
�لأمر �لع�سكري رقم 1650، يعاقب �أي �سخ�ص دخل �ملنطقة ب�سورة غري قانونية 
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بال�سجن ملدة �سبع �سنو�ت، بينما يعاقب �سخ�ص دخل �ملنطقة ب�سكل قانوين ولكنه 
�سنو�ت.   ثالث  ملدة  ت�سريحا" بال�سجن  يحمل  "ل 

هذ� �لقر�ر �لذي يحرم ع�سر�ت �آلف �لعائالت من بيوتهم و�سكنهم وعملهم 
ومد�ر�سهم مير يف �لعامل �لغربي �ملتح�سر كاأي حدث عادي. بل ل جتد حمطة 
هذه  �حلرب  جرمية  �أخبارها.  ن�سرة  يت�سدر  �أن  ي�ستحق  �أنه  و�حدة  تلفزيونية 
قبل  من  �لنهار  و�سح  يف  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  من   49 و   44 �ملادتني  و�حتقار 
عفاريت  �إيقاظ  يتم  ل  حتى  عليه  �لرتكيز  عدم  يجب  مو�سوع  عن�سري  جرن�ل 
�لعد�ء لل�سامية، كذلك من �ل�سروري �ل�سمت عنه �حرت�ما للعالقات �ملتميزة مع 
�أمام عدو�ن �سارخ على مدنية  �حلكومة �لإ�سر�ئيلية �ليمينية �ملتطرفة؟؟ نحن 
بكيان  تتعلق  �أنها  ملجرد  جمرمة  تع�سفية  بقر�ر�ت  تقبل  �لتي  �لأوربية  �ملو�طنة 
�سيا�سي يتمتع ب�سفة "�حلماية �لغربية". وتكتفي منظمات حقوق �لإن�سان �لدولية 
مبجرد بيان �سجب و�إد�نة، �أحيانا �سديدة �للهجة، على طريقة �لدبلوما�سيني. ثم 
ن�ساأل ملاذ� يعتقد �ل�سمر و�ل�سود بوجود �سيا�سات متييز يف �أوربة ووجود ق�سايا 

جميلة �ملظهر و�أخرى ل يجوز �لتعر�ص لها؟ 
يحملون  �أفر�د  بحق  فردية  ممار�سة  جمرد  �إذن  لي�ست  و�لعن�سرية  �لتمييز 
�سفات لونية �أو ثقافية حمددة، بل هما �لتعبري عن منهج تفكري وممار�سة توؤ�سل 
بفئات  �لإهتمام  "�لطبيعي"  من  وجتعل  �لب�سري  �لوجود  يف  و�لدونية  للتفوق 

حمددة و�إهمال بل تهمي�ص فئات �أخرى. 
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 م�سلمات �أوروبا بني �لنقاب 
و�حلجاب و�حل�سمة

�ل�سابق  �لربيطاين  وزير �خلارجية  مع  بالتعاطف  يوما  �أ�سعر  مل 
و�سوليا  �مل�سوؤول  بهذ�  �أ�سعر  �إنني  �سدق  بكل  و�أقول  �سرتو(،  )جاك 
بال�سرورة  لي�ست  معارك  يف  معه  يختلف  من  حتطيم  على  قادر� 

�أخالقية.
�إل �أن �لزوبعة �لتي خلقتها ت�سريحاته �لأخرية حول �لنقاب، وبغ�ص �لنظر 
عن �لنزعاج �لذي ي�سببه له �لتحدث مع �سخ�ص ل يرى وجهه، تطرح �إ�سكالية 

�أ�سا�سية على ثالثة �أ�سعدة:
- �حرت�م �لهوية �لفردية يف �لإ�سالم 

- مفهوم حقوق �لأ�سخا�ض 
- ت�سور�ت �ملجتمع �لأوروبي لق�سية �ملر�أة

خا�سة �أن هذه �ملالحظة تاأتي من م�سئول يف بلد ميكن �لقول �إنه �لأكرث تفهما 
حلق �لختالف �لثقايف و�لديني يف �أوروبا يف �لقو�نني و�ملمار�سات.

ما ي�ساعدنا على �لتحدث باأريحية �أكرب هو �أن �لردود على هذه �لت�سريحات 
مل تكن من جماعة مكونة �سد �أخرى، فقد جاء �لنقد من بريطانيني غري م�سلمني 

وم�سلمني، وكذلك كان حال من يتفهمها. 
هذه  ليتوين  �أوليفر  �ملحافظني  بحزب  �ل�سيا�سي  �لق�سم  رئي�ص  و�سف  فقد 
و�نتقدها  ملب�سهم"،  كيفية  يف  �لنا�ص  لإر�ساد  �خلطري  بـ"�ملبد�أ  �لت�سريحات 
ح�سا�سة  "غري  �إنها  قائاًل  هيوز  �ساميون  �لأحر�ر،  �لدميقر�طيني  حزب  رئي�ص 
"بلري  �لقول:  �إىل  ومفاجئة"، بل و�سل تقدير �ملو�قف ب�سحيفة �لديلي تلغر�ف 

يرتك �سرتو منعزل يف ق�سية �لنقاب".
ما هو موؤ�سف يف كل ما يجري، �أنه مرة �أخرى، يدور �لنقا�ص يف حرية �مللب�ص 
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و�حلجاب و�ل�سفور خارج �جلاليات �لإ�سالمية وينح�سر موقف هذه �جلاليات يف 
ردود �لأفعال.

وثقافتها  ودينها  عقيدتها  يف  م�ستهدفة  جاليات  تتجنب  �أن  �ملفهوم  ومن 
وهويتها �أي نقا�ص نقدي حر يف مو�سوع يكثف مفاهيم مركزية يف �لدين و�لعرف 
�لجتماعي كاحلر�م و�لعر�ص و�لفري�سة، ولكن علينا �أن نتذكر �أن �مل�سلمني برغم 
دينامكية وح�سور�  �لأكرث  �لب�سرية  �ليوم �جلماعة  ي�سكلون  له  يتعر�سون  ما  كل 
للنقد و�ملر�جعة وطرح �لأ�سئلة ورف�ص فكرة �لإطالق يف ما يتعلق بق�سايا �لدنيا.
لكن جمادلت �حلجاب و�لنقاب عند �لعرب و�مل�سلمني تعود لأكرث من مائة 
عام، وقد جرت نقا�سات غنية حوله عند قا�سم �أمني وحممد عبده ويف �أطروحة 
نقاط  من  وكان   1912 عام  �ل�سوربون  يف  فهمي  من�سور  �أعدها  �لتي  �لدكتور�ه 
قوتها "�لتاريخ �لجتماعي للحجاب" �لذي ترجمناه للعربية قبل ع�سرين عاما. 

ي�ساأل  لالأخالق"  �سونا  �لأنظار  عن  �لبدن  من  �سرته  يجب  �لذي  "ما 
�لطاهر حد�د رجال �لدين. �ل�سيدة نظرية زين �لدين )1976-1908( ل �ل�سيدة 
مارغريت تات�سر من يقول يف �آية �حلجاب: "قر�أت نحو� من ع�سر تف�سري�ت ل 
تنطبق رو�ية على رو�ية، كاأين بكل و�حد من �لرو�ة يريد مبا يروي �أن يوؤيد ما 

يرى، ومل �أر رو�ية م�ستندة �إىل دليل ما".
عبد �لرز�ق �ل�سنهوري هو �لذي ��ستنبط من �لإجماع و�سيلة لقر�ءة �لتجديد 
غري  عن  ي�سدر  �سيئا  كان  �لأوىل  �ملرحلة  يف  "�لإجماع  كتب:  حني  �ل�سريعة  يف 
ق�سد بل عن غري �سعور، عادة �ألفها �لنا�ص ف�سارت حمرتمة. �أما يف �ملرحلتني 
�لأخريتني، فهو ي�سدر عن �سعور، و�إن مل ي�سدر عن �تفاق مق�سود. فلو تطور 
�لإجماع، يف مر�حله �ملنطقية، وجب �أن ي�سل �إىل مرحلة ي�سدر فيها عن هذ� 
نو�ب  �أو  �مل�سلمون،  فيجمع  �لعر�سي،  بالتفاق  فيه  يكتفى  ول  �ملق�سود،  �لتفاق 
عنهم، وي�ستعر�سون م�سائلهم، ويقررون فيها �أحكاما تتفق مع ح�سارة زمنهم، 
وهذه �لأحكام تكون ت�سريعا. وبذلك يكون �لإجماع عن�سر �لتجديد يف �ل�سريعة 

�لإ�سالمية، يحتفظ لها مبرونتها ومقدرتها على �لتطور".
�لأ�ستاذ جمال �لبنا �سبق جاك �سرتو لتناول ق�سية �حلجاب و�لنقاب و�لعزل 
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خمالفة  بدون  �لقول  "ميكن  �لإ�سالمية:  �ملبادئ  على  دخيلة  باعتبارها  ولكن 
للوقائع �أن �ملجتمع �لن�سوي يف عهد �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( كان جمتمعا 
عن  �سذوذ�  �عتربن  منقبات  من  يخل  مل  و�إن  منقبا،  يكن  مل  ولكنه  حمت�سما، 

�لو�سع �لعام".

�حرت�م �لهوية �لفردية يف �لإ�سالم: 
ميكن �لقول دون جرح م�ساعر �ملتع�سبني للعهد �لقدمي، �إن من �لتنقيحات 
�لقائمة  �لإ�سالمية  �لقر�ءة  �ليهودي-�مل�سيحي،  �لديني  �لق�س�ص  يف  �لأ�سا�سية 
�مل�سوؤولية  وتفريد  �لإن�ساين  و�لتكرمي  �لأوىل  �خلطيئة  ق�سايا  يف  �مل�ساو�ة  على 

و�خللق و�لطبيعة.
 35 من  �لآيات  يف  و��سح  هو  كما  �لأوىل  �خلطيئة  تقع  �لكرمي  �لقر�آن  ففي 
�إىل 37 من �سورة �لبقرة و�لآيات من 19 �إىل 23 من �سورة �لأعر�ف على �ملر�أة 
�ملر�أة  على  ت�سعها  �لذي  �لقدمي  و�لعهد  �ل�سرقية  �لأ�ساطري  بخالف  و�لرجل، 

وحدها.
�لتكرمي يف �لقر�آن لكل بني �آدم بغ�ص �لنظر عن �جلن�ص و�للون و�ملعتقد، �أما 

�مل�سوؤولية فيقع تفريدها حتى د�خل �لبيت �ل�سغري.
من هنا زرع �لإ�سالم كل �سروط مفهوم �ل�سخ�ص �لتنويري �لغربي قبل ولدته 
مل  و�سيا�سية-دينية  �جتماعية-تاريخية  لأ�سباب  �مل�سلمني  �أن  ولو  قرون،  بت�سعة 

ينجحو� يف �إعطاء هذ� �ملفهوم �ملت�سامي حقه يف �حلياة �ليومية للم�سلمني.
بني  �لعالقة  تنظيم  مبادئ  من  �جلن�سني  بني  و�لعزل  �لف�سل  مبد�أ  يكن  مل 
ن�ساأة  �أن  و�سلم(، خا�سة  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي حممد  عهد  و�لرجل يف  �ملر�أة 
�لدين قد �نطبعت بكون �أول من �عتنقه �مر�أة )خديجة بنت خويلد(، و�أول من 
بنت  )�سمية  �مر�أة  �أي�سا  �جلديد  �لدين  �أجل  من  �لتعذيب  حتت  نحبها  ق�ست 

عمار(.
ليرب�لية  �أكرث  تقاليد  مكة  م�سلمو  عرف  )�ملدينة(  يرثب  �إىل  �لهجرة  ومع 
�ل�سري و�لهجرة و�لعمل �حلريف وبع�سهن  �لن�سال  �لن�ساء يف  �إذ �ساركت  فيها، 
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كاأم �سليم يف �لقتال وغريهن �آ�سيات )ممر�سات( للمقاتلني.
وقد كن يتابعن �أحكام �لقر�آن بل و�ألفاظه، وقد ��ستف�سرت �أم �سلمة زوجها 
�لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( بعد �آيات غاب ذكر �لن�ساء عنها: "فما لنا ل نذكر 

يف �لقر�آن كما يذكر �لرجال؟".
ميكن �أن ن�ستنبط من جملة �لرو�يات �لإ�سالمية �لأوىل �أن �لنقطة �ملركزية 
يف حبكة �حلجاب مل تكن رهبنة �حلياة �لعامة بقدر ما كانت يف �عتبار �للبا�ص 
�أحد مقومات �لتمييز �لن�سائي )�لتفاوت بني �حلرة و�لأمة و�مل�سلمة وغري �مل�سلمة 
�لخ(، وقد جمعت ع�سر�ت �لرو�يات �لتي تتناق�ص مع مفهوم �خلوف من �لفتنة 

و�سرورة �ل�سرت �لعام.
خالف  وجود  �لإ�سالم  فجر  من  �لأوىل  عاما  �لأربعني  رو�يات  من  ويالحظ 

يف موقف �ل�سحابة بني لني ومت�سدد، مما يدل على تعددية يف �لر�أي و�ملو�قف.
�إل �أن هذ� �لعامل و�إن ترك �أثره دون �سك، مل يكن �حلا�سم يف ق�سية �حلجر 
�لإ�سالمي  �لتو�سع  تر�فق  �مل�سلمات، فقد  وتعميم �حلجاب على كل  �لن�ساء  على 
يف �ملكان و�لزمان مع �سع�سعة تركيب �لأ�سرة �لعربية عرب �لغزو �ملزدوج: حمل 
�لب�سر و�لدين �لفاحت جلغر�فية �لآخرين، وحمل �لآخرين دما وحلما وثقافات �إىل 

�سميم �لبيت �لإ�سالمي.
فقد �سار يف كل بيت عربي �مر�أة غري عربية من �لإماء و�ل�سبايا على �لأقل، 
وقد حاولت �لقبائل تد�رك ما ت�ستطيع عرب نظام �ملو�لة وتاأميم �لن�ساء �لعربيات 
�لهوية  وغيب  �لعزل  منظومة  نطاق  و�سع  �لذي  �لأمر  �لدين،  با�سم  وعزلهن 

�ل�سخ�سية للمر�أة بتعميم �لنقاب على �أو�ساط و��سعة يف �ملجتمع.
وكما ذكرنا فاإن ما زرعه �لإ�سالم من قفزة نوعية ملفهوم �حلرية و�مل�سوؤولية 
و�ل�سالمة يف �لنف�ص، وكر�مة يف �لإن�سانية ورف�ص �لإكر�ه يف �لدين و�ملعتقد، مت 
��ستلهامه من قبل �لإن�سانيني �لأو�ئل ومن �تهم بالر�سدية يف �أوروبا، ممن زرع 
مفهوما جديد� و�أ�سيال ل�سالمة �لنف�ص و�جل�سد تطور مع فكرة �ل�سخ�ص �ساحب 
�حلق �لإيجابي �لعام، يف مو�جهة �حلق �ل�سلبي )�أي �حلق �لذي يناله �لرجل على 

ح�ساب �ملر�أة و�حلر على ح�ساب �لعبد و�لأبي�ص على ح�ساب �لأ�سود و�لأ�سمر(.
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هذ� �ملفهوم هو �جلد �ملبا�سر لل�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان �لتي حاولت 
��ستلهام هذه �لإجناز�ت بروح مدنية، ولكنها مل تتمكن بعد من جعل �حلق بالفعل 

مرجعا فوق �لقوة و�لقيم قوة فوق �مل�سلحة �ملبا�سرة. 
يف هذ� �ملعمعان، ياأتي �حلجاب �ليوم يف �أوروبا كظاهرة مركبة ومعقدة من 
�لعبث تعميم �لتحليل حولها: فلكل حجاب ق�سته �خلا�سة، و�إن كانت �جلماعة 
�إخفاء  بالإمكان  فلي�ص  للمو�سوع،  وروؤيتها  ق�ستها  لتعميم  با�ستمر�ر  تطمح 

�لتمايز�ت �لنف�سية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية د�خل وخارج �لأ�سرة و�ملجتمع.
�إن دو�فع و�سع �حلجاب تختلف �ليوم باختالف �ملكان ودور �ملر�أة فيه، كذلك 

تختلف موؤ�سر�ت �نت�سار �حلجاب بني بلد و�آخر وحالة و�أخرى.
وجهة  من  حتى  عينها  بالطريقة  �ملو�سوع  تناول  بعبثية  �لتذكري  من  بد  ول 
�لنظر �لدينية، بني بلد فيه �أغلبية م�سلمة وبلد �لأغلبية فيه غري م�سلمة، بالن�سبة 

للفتيات و�ملر�هقات وبالن�سبة للبالغات، يف �ملدر�سة �لبتد�ئية ويف �جلامعة.
طم�ص  تعني  �أعاله  �ملذكورة  للحالت  بالن�سبة  للمو�سوع  �أحادية  نظرة  فاأي 
�لتثاقف بالثقافة �لعربية �لإ�سالمية و�ختز�ل �لثقافة يف بعدها �لديني و�ختز�ل 
�لت�سلط بني تطرف  تقا�سم  �أنها قد تنجب  �نغالقا، كما  �لأكرث  �لدين يف �سكله 
يف  )كما  �لوجود  يف  �لآخر  حق  كالهما  ينكر  "�إ�سالمي"  وتزمت  "علماين" 

�ل�سعودية �أو تون�ص(.
كريتي  مدينة  يف  ق�سائية  دعوى  ك�سب  يف  �حلقوقية  �ملنظمات  جنحت  لقد 
�لفرن�سية تدين موؤ�س�سة ف�سلت �مر�أة م�سلمة ب�سبب حجابها وخ�سرت جمعيات 

عدة ق�سايا تتعلق بفتيات قا�سر�ت.
ويف بلد�ن مثل هولند� حيث كان �حلجاب مقبول جاء �لنقاب ليخلق م�سكلة 
بني  فارق  هناك  �إذ  �ل�سرعي،  �حلجاب  على  �آثارها  تركت  وتعليمية  �جتماعية 
م�سهدي  جمتمع  يف  �لآدمية  �ل�سورة  وتغييب  فيه  �لختيار  وحق  �مللب�ص  طريقة 
مقومات  من  �أ�سا�سيا  مقوما  �لوجه  يعترب   hyper individualist �لتفرد  فائق 

�لهوية �ل�سخ�سية.
عدم  ملبد�أ  �لنف�سي  �لتحليل  يف  �لأعلى  �لقا�سم  ي�سكل  �حلجاب  �أن  �سحيح، 
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�لأيديولوجية  �لآلية  هذه  �أن  �إل  و�جلماعة،  للفرد  و�لهوية  �جلن�ص  يف  �لخرت�ق 
�لنقاب  يف  �لفرد  يغيب  عندما  نف�سها  �لهوية  على  �سلبا  تنعك�ص  و�لجتماعية 
�أو  يختلف  �سوت  فقط  ولي�ص  خمتلف  وجه  معامل  يف  �لطبيعي  حقه  عن  متاما 
على  �أكرب  �لديني حجما  �ل�سيا�سي-  �لطابع  �أخذ  وكلما  �أو هزيل.  ج�سد ج�سيم 
ح�ساب مفهوم �لهوية غري �لثابتة بال�سرورة، ي�سبح �لربنامج �ل�سيا�سي مو�سوع 
وكما  و�جلماعة.  �لفرد  على  مبا�سرة  ينعك�ص  �لربنامج  هذ�  لأن  �سروري  نقد 
�إخ�ساعه  نرف�ص  �لت�سلطية،  �لقوننة  نطاق  يف  �ملو�سوع  مع  �لتعامل  نرف�ص  �أننا 
�لأوربيات  �ملنقبات  من  عدد  و�سع  فمتابعة  �مل�ساعر.  �حرت�م  �أو  �ملقد�ص  ملنطق 
�أكرث منه من عائلة م�سلمة،  �لإ�سالم  ن�سبة هامة منهن من معتنقات  �أن  يظهر 
�أمنوذج  من  �لغربي  للمجتمع  مو�جهتهن  يف  ح�سور�  �أكرث  طالبان  �أمنوذج  و�أن 
�خلالفة �لر��سدية مثال، �لتجربة �لطالبانية �لتي مت جتميلها بل و�إعادة ر�سمها 
على  تتفوق  �لي�ساريني  �لرومان�سيني  عند  كوبا  ب�سورة  يذكرنا  طوباوي  ب�سكل 
�ل�سرية �لنبوية حتى يف ملب�ص �لرجال �لذي ي�سبح �أفغانيا ول يذكرنا مبلب�ص نبي 
�لإ�سالم نف�سه. لي�ص �ملجال هنا للتذكري باملجازر �رتكبها طالبان بحق خمالفيهم 
و�لديني، فلن يغري هذ�  �لفكري  �أو حمدودية عطائهم  �ل�سيا�سة،  �أو  �ملذهب  يف 
للر�سد  قابلة  غري  معطيات  من  منطلقا  �لتجميل  عملية  �أجرى  من  عند  كثري� 
�عتبار  �مللتزمات  �ملنقبات  �لن�سوة  ما هو جديد يف خطاب  بالأ�سا�ص.  و�لو�سف 
بحيث  "�لإباحي".  �ملجتمع  مع  للتو��سل  ورف�ص  قطيعة  حالة  تعبري عن  �لنقاب 
ن�سهد عملية ت�سغري متعمد يف خطاب �ملنقبات لق�سية �مل�ساو�ة ورف�ص �لأ�سرة 
�لأبوية �لتقليدية مع تاأكيد باملقابل على �لطابع �لإحتجاجي لبوؤ�ص ح�سارة حولت 
�ملر�أة ملادة ��ستهالك ج�سدي وجن�سي. �إل �أن هذ� �لتقاطع مع �حلركة �لن�سوية 
�لتي ترف�ص ر�أ�سملة �ملر�أة وتوظيفها �لإ�ستهالكي و�مل�سهدي يقف هنا، ويف حني 
تطالب �لأخرية بانتز�ع ح�س�ص متكافئة يف كل مفا�سل �لفعل �ملجتمعي ت�ستطيع 
مو�جهة هذ� �لتوظيف ومن يتعي�ص منه، ي�سبه موقف �ملنقبات �أن�سار �لإ�سر�ب 
�ل�سلبي يف �مل�سانع. �إل �أن هذ� �لإ�سر�ب عن �لعام بكليته يخلق فيتو فردي يطمع 
�للغة نف�سها ويعتمد نف�ص �خلطاب ويتفاهم بالرمز  لتكوين فيتو جماعي يتكلم 
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�ملهم�سة  �جلماعات  خماطر  كل  مع  �ملوؤن�سنة.  غري  �لفارقة  و�لعالمة  و�لإ�سارة 
من جانب  يختلف،  ل  �لو�سع  هذ�  �لأو�سع.  �ملجتمع  وعرب  مع  للن�سال  �لر�ف�سة 
"�لبانك" �لعدو�نية �مل�ستفزة باألو�نها  مو�جهته �ل�سكلية على �لأقل، عن هجمة 
وغر�بتها للمحيط و�لذي ينتزع بغر�بته قوة ح�سور هم�ستها �ملنظومة �ل�سائدة. 
ومكمن �خلطر فيه، عالقته �لع�سوية بجماعة دينية و�حدة و�نغالقه على نف�سه 
�سمنها، �لأمر �لذي يحمل د�خليا كل مقومات �جلماعة �لأوتوريتارية، وخارجيا، 
جملة معاين ومرتتبات ت�سبح مت�سلة �أكرث يف �لوعي �جلمعي، بالظروف �جليو 
�سيا�سية �لتي يعي�سها �لدين �لإ�سالمي، لي�ص فقط يف �أوربة، و�إمنا على �ل�سعيد 

�لعاملي.   
هذه �لإ�سكالية، �إن مل تنل �لو�سوح نف�سه يف جمتمعات ماز�ل تفريد �لن�ساء 
فيها �سعيفا فهي يف �ملجتمعات �لأوروبية نقطة عاّلمة على حق مكت�سب وموؤ�سر 

قطيعة مع مفهوم �حلقوق نف�سه.
من هنا �سرورة �حلكمة يف �لتعامل مع ظاهرة �لنقاب حتى ل تخلق �سرخا 
ورد فعل يف �سفوف �ل�سابات �مل�سلمات يف �لغرب �لالتي يتبعن مبد�أ "ي�سرو� ول 
تع�سرو�"، ويعتربن �ملبالغة يف بع�ص �ملظاهر زيادة يف �لقطيعة مع جمتمع �أوروبي 
)�لأمر  تاريخه  يف  �ل�سود�ء  �لنقاط  من  و�حدة  �لتاريخية  �لغيتو  ظاهرة  يعترب 
�أربعة �أعو�م من كتابة �لن�ص حيث طرحت م�ساألة قوننة  �لذي بد� و��سحا بعد 

منع �لنقاب يف �لأماكن �لعامة يف عدة دول �أوربية )*(.
يف �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان، منع �حلجاب ل يختلف عن منع �ل�سفور، 
فكالهما ي�سكل �نتهاكا حلق �ملر�أة يف ج�سدها وحقها يف طريقة �لتعامل معه دون 

�أي �سغوط خارجية، ول يوجد ما مينع �مر�أة من �لنقاب.
�إل �أن �ل�سوؤ�ل �جلدي �ملطروح على �مل�سلمات �لأوروبيات هو: هل ميكن تطبيق 
�عتبار  ميكن  هل  و�أم�سرتد�م؟  و�لريا�ص  تعز  مدن  يف  و�لأو�ساع  �لأحكام  نف�ص 
�لآخر  لتعريف  �لأف�سل  �لتعبري  هو  �أو  �إ�سالميا  معتقد�  �لفردية  �لهوية  تغييب 

بالإ�سالم؟
ويقدم  ذ�ته  من  جزء�  �لآخر  يقدم  �أن  دون  �لآخر  مع  �لتعاي�ص  ميكن  هل 



74

�أرحب  حقل  يف  �ملو�طنة  لتلتقي  �لذ�ت  هذه  من  جزء�  �أي�سا  �جلديد  �ملو�طن 
يعترب �أجمل ما عند �لذ�ت و�لآخر مري�ثا �إن�سانيا م�سرتكا ولي�ص تطرف �لذ�ت 

وعن�سرية �لآخر؟
�لعطار يف فو�سى  �لأ�ستاذ ع�سام  ن�ستعيد فيه حكمة  �لذي  �لوقت  �أمل يحن 
وزخم تكون جيل جديد من �مل�سلمات يف �أوروبا يف �سلب تكوينهن رف�ص �إلز�مية 

�حلجاب �أو �لنقاب ورف�ص �إلز�مية �ل�سفور.
معلوماته  تتجدد  عامل  يف  �جلمود  ميكن  كيف  بل  �جلمود،  نقبل  "كيف 
و�لإبد�ع  �لد�ئم،  �لتجدد  لنا من  بد  با�ستمر�ر ل  ومعطياته ومطالبه وو�سائله.. 

�ملتو��سل، و�جلهاد �مل�سني يف كل جمال..
عن  �لب�سري  �لركب  و�أز�حنا  �ملوؤثر،  �لفاعل  ووجودنا  حياتنا  فقدنا  و�إل 
طريقه، وقذف بنا �إىل هام�ص �لهام�ص، �أو هوة �لتاريخ، فذهبنا جفاء كما يذهب 
�لزبد وغثاء �ل�سيل، وحمينا من لوحة �حلا�سر و�مل�ستقبل، وحتولنا �إىل ذكرى من 

ذكريات �ملا�سي �لبعيد".
19/10/2006 عن �جلزيرة نت و�إ�سافات تو�سيحية

   ----------------------------------
*( �أ�سدر �لربملان �لبلجيكي يف �إبريل 2010  �أحد �أ�سرع قر�ر�ته �لقا�سي مبنع تغطية �لوجه �سو�ء للمتظاهرين 
�سد �لعوملة �أو للذ�هبات �إىل �مل�سجد)كذ�(، متجنبا  �لإ�سارة  للمعتقد �أو �لإ�سالم �أو حرية �مللب�ص و�لإختيار و�حلركة، 
يف حني ي�سر حزب �لرئي�ص �لفرن�سي على �لطابع �لديني مل�سروع قانونه، ورغم �أن جمل�ص �لدولة �لفرن�سي يوؤكد على 
عدم د�ستورية �ملنع وخمالفته لالتفاقية �لأوربية حلقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، فاإن هناك نوع من �لإ�سر�ر 
على طائفية �مل�سروع يف دولة علمانية. �مل�سكلة �أن هناك توظيف وتوظيف م�ساد يبعد�ن �جلالية �ملهاجرة عن م�ساكلها 
�حلياة  يف  مركزية  غري  ظو�هر  على  �ملتالحق  بالهجوم  �أوربية  يف  �مل�سلمني  و�سع  ه�سا�سة  ويعزز  و�لأهم  �لأ�سا�سية 

�ليومية للنا�ص.
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�لنقاب بني هوية �ل�سخ�ض وهوية �جلماعة
يف  كمال  كرمية  للكاتبة  و�لنقاب  �لهوية  مقال  ��ستوقفني 
جنائية  توظيف  حادثة  عرب  �لإ�سكالية،  طرح  �لذي  "�لبديل")26/10/2008(، 
�ملوؤ�س�سات  �لأمنية يف  �ملرتتبات  �أي�سا  ��ستعر�ست  و�سيلتها،  مقالة  �لنقاب  كان 
و�جلامعات و�مل�ست�سفيات لتوظيفه ملاآرب �أخرى. ولعل من مكر �لتاريخ �أن ننتظر 
�لهوية  طم�ص  ق�سية  طرح  من  لنتمكن  طفال  ويخطف  �لنقاب  يرتدي  ابا  ن�سّ

�ل�سخ�سية ب�سر�حة و�أمانة. 
�أوربة بني �لنقاب  كنت قد طرحت �ملو�سوع قبل عامني يف مقالة )م�سلمات 
�لطبيعي  للتو�جد  عدو�  فقط  لي�ص  �لنقاب،  �سار  �أن  بعد  و�حل�سمة(  و�حلجاب 
�سمحت  �أوربية  بلد�ن  يف  و�لدر��سة  و�ملهنة  �لعامة  �لأماكن  يف  �مل�سلمة  للمر�أة 
باحلجاب، بل موؤجج م�ساكل حقيقية ل�ساحبات ما يعرف باحلجاب �ل�سرعي. 
حيث �أكد كل �أعد�ء �حلجاب على �أن "�ملعركة �إذن لي�ست مع فر�ص ديني، و�إمنا 
مع تقليد حملي يطبقه كل و�حد على طريقته وي�سمي رجال �لدين كل ذلك فر�سا 
يريدون به ��ستعباد �لن�ساء")من بيان ملنظمة مت�سامنات �لن�سائية(.  و�أذكر �أن 
�لردود على ما كتبت يومها، كتعليق �أو ر�سائل �لكرتونية مبا�سرة، جتاوزت �ملئتني 
بالإباحية  و�تهام  و�ستم  وتكفري  بل  كرثة،  من  وذم  قلة  من  �سكر  بني  وتر�وحت 
و�لإحلاد. ومل ميتنع �أحدهم من �لكتابة: "هل تريد �أن تنزع �مل�سلمة نقابها لكي 
ير�سى عنك �ليهود و�لن�سارى، �جلو�ب: لن تر�سى عنك �ليهود و�لن�سارى حتى 

تتبع ملتهم". وكتب �آخر "يا ح�ساد موتو� بغي�سكم". 
�لد�ئر حول  �لنقا�ص  �لإ�سالميني على  تابعت يومها ردود فعل عدد من  وقد 
�لنقاب. وتبني يل �أن ن�سبة �ملنقبات عند زوجات عدد من �لإ�سالميني �لنا�سطني 
يف �حلق �لعام لي�ست قليلة. بل و�أخربين �أحد �لقياديني باأن "نقاب �لزوجة دليل 
و�لديني  �ل�سيا�سي  �لر�سيد  يف  �لنقاب  توظيف  �آخر  مبعنى  �لزوج".  ورع  على 
للزوج )بتعبري ديني يف �سجل ح�سنات �لزوج و�سريته �لأخالقية(،  رغم �أن �لغلو 
مرفو�ص ول �إجماع على �لنقاب حتى عند م�سايخ �لقرن �لعا�سر �مليالدي. فكيف 
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�حلال يف �أوربة غري �مل�سلمة يف �لقرن �لو�حد و�لع�سرين؟ 
من �ملو�سوعات �لقليلة �لتي مت در��ستها، حتى يف �لكتابات �لغربية، وحاولنا 
�لتعريف بها منذ در��سة ن�سرتها "�لدفاتر �لطبية" ملنظمة �لعفو �لدولية يف �إبريل 
�لقدمية قد  فاإن كانت �حل�سار�ت  �ل�سخ�ض.  ن�سوء وتكامل مفهوم   ،1993

عرفت �لتفريد يف �مل�سوؤولية و�كت�سفت �ملعنى �ل�سلبي للحقوق )�أي �ملعنى �لقائم 
�لغريب-�لقريب،  –�لعبد،  )�حلر  �أخرى:  ح�ساب  على  لفئة  �حلقوق  منح  على 
�لتنوير  �ملو�طن-�لرببري..(، فقد حمل ع�سر  �لبالغ-�لقا�سر،  �ملر�أة-�لرجل، 
�لأوربي فكرة �حلقوق �لطبيعية. �أي �أنه بخبث فكري حم�ص، �نتزع من �لثقايف 
نظرته �لتمييزية للحقوق ليعيدها �إليه ب�سيغة جديدة �إيجابية ت�سكل قطيعة مع 
�ملا�سي. ميكن �أن تكون م�سيحيا �أو بوذيا �أوم�سلما، ولكن بكل �لأحو�ل �لتعريف 
�جلامع لالإن�سانية هو �ل�سخ�ص، �أي �سخ�ص )�بن �آدم بو�سف �لقر�آن �لكرمي(. 
ولهذ� �ل�سخ�ص حقوق �أ�سا�سية طبيعية مثل حق �مللكية وحق �حلرية وحق �مل�ساو�ة 

وحق �ملقاومة. 
هذ� �ل�سخ�ص مل يكن جمرد تعريف قانوين، بل �بن حركة �ساملة يف �لعلوم 
�ملكونة  �لذ�ت  ديكارت،  ��ستنبطه  �لذي  "�لكوجيتو  هو  و�لتطبيقية.  �لإن�سانية 
للعامل يف �ملدر�سة �ملثالية،  ويف علم �لنف�ص �ملو�سوع �لأوحد مو�قف وت�سّرفات، 
يف �لتحليل �لنف�سي مركز �ل�ستنباط وفهم �لظو�هر �لب�سرية، يف علم �لجتماع 
يف  �ملجتمع،  ت�سّكل  �لتي  �لعالقات  ومركز  ومنطلق  و�لأدو�ر  �لو�سعيات  جملة 
علم  يف  و�لناخب،  �ملو�طن  �ل�سيا�سة  يف  و�لو�جبات،  �حلقوق  مو�سوع  �لقانون 
فاملنتج  �ل�سوق   �قت�ساد  يف  �أما  و�ملجتمع،  و�لدولة  �لدين  حمور  �لأنرثوبولوجيا 
و�مل�ستهلك. ومن �أهم معامل �لوجود �ل�سخ�سي حق �حلياة �لكرمية �إنطالقا من 

مربعها �لأول: حماية �لإن�سان.
دخلت هذه �ملفاهيم بقوة يف �لنقا�سات �لفكرية، بل و�لكتابات �لأدبية، لتنتج 
م�سطلحا حديثا بكل معنى �لكلمة. م�سطلحا غري موجود بهذ� �مل�سمون يف �أية 
ح�سارة �سابقة، وغري م�ستنبط من �أي فقيه م�سلم �أو يهودي �أو م�سيحي �أو بوذي 

قبل ذلك. هذ� �مل�سطلح هو �سالمة �لنف�ض و�جل�سد..
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هذه �ملركزية �لدينامية و�لفاعلة حول مفهوم �ل�سخ�ص مل يكن لها �أن تكتمل 
�أقوى  من  لعل  بل  �ملجهول.  �أو  �لإغفال  حالة  من  �أو  �ل�سرية،  من  �خلروج  دون 
�أطروحات ع�سر �لتنوير ربط هذ� "�ملجهول" بحالة �لقا�سر. و�عتبار عمانوئيل 

كنت �لتنوير يف حد ذ�ته �خلروج من حالة �لقا�سر هذه. 
يف �لرب�مج �لتعليمية، كما يف �لثقافة �ملرت�كمة و�لر�سيد �لفني �لهائل �لذي قدمته 
�لإن�سان  مع  �لتعامل  فكرة  تاأ�سلت  �لزمن،  من  قرنني  من  �أكرث  منذ  للب�سرية  �أوربة 
كوجه ومعامل وهوية متكاملة، حتمل قوة عمله �لذهنية كما تعتمد قوة عمله �ليدوية. 
بال�سورة  بل  �لأ�سبع  بب�سمة  فقط  لي�ص  وعمر،  زيد  بني  �لتمييز  يتم  �حلالتني  ويف 
معامل  حتديد  يحاول  �لذي  �ملورفولوجي  �لنف�ص  لعلم  ذلك  تطور  وقد  �ل�سخ�سية. 

�ل�سخ�سية من �سورة �لوجه. 
من �مل�سحك، �أن كل هذ� �لتطور �لب�سري �حلا�سم، يرد عليه �لبع�ص بعبار�ت من 
و�أخري� عند بع�ص من  �لنقاب فقد كفر"،  "من قال بغري  �لنقاب"،  "�لعزة يف  منط 

تدّرب على �خلطاب �لأوربي "�أل�ستم مع حرية �مللب�ص؟" 
ين�سى هوؤلء �أن هناك حركة �جتماعية ثقافية قوية ور��سخة يف �أوربة و�لعامل 
�سد توظيف ج�سد �ملر�أة يف �لدعاية ويف جتارة �جلن�ص. و�أن هناك حركة ن�سائية 
تد�فع عن كر�مة �ملر�أة من مفهوم �لت�سيوؤ �لر�أ�سمايل �لليرب�يل و��ستالب �جل�سد 
وتوظيفه. وهذه �حلركات نف�سها تقف �سد حتول �ملر�أة �إىل كتلة �سماء متحركة، 

با�سم دين كّرم بني �آدم: ن�ساء� ورجال. 
�أود �أن �أقول باأن هذ� �لو�سف �سيجرح م�ساعر عدد من �لن�ساء �لالتي �أعرفهن 
جيد� ود�فعت عنهن ونا�سلت �سد �أي قانون يحظر حقهن يف �لنقاب، بل و�سافرت 
معهن كمحرم لغياب �أزو�جهن يف �ل�سجن. لكن كان من �ل�سعب �أن �أخفي عليهن 
�أنني �أعترب هذ� �لنقاب مي�ص مبا�سرة �لهوية �ل�سخ�سية با�سم �لهوية �جلماعية 
و�ملاأكل.  و�لنظر  �لتنف�ص  للفرد، وفيه  �لفارقة  �ل�سمات  �لوجه  �لفرت��سية. ففي 
وغياب �لوجه ل يغّيب وح�سب هوية �ل�سخ�ص، بل ي�سمح بكل �حليل �لال �أخالقية 

يف عامل لي�ست �لقيم فيه، لالأ�سف، �ملحدد �لأول للعالقات بني �لنا�ص. 
---------

�لبديل �مل�سرية 7 نوفمرب 2008  
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�ملاأذنة وه�سا�سة �لدميقر�طية �ل�سوي�سرية
�سكل �ل�ستفتاء منذ �أكرث من قرن من �لزمن، �أحد �أكرث �لتقنيات �لدميقر�طية 
�إثارة للجدل. ويف حني �عتربه �لبع�ص �سكال من �أ�سكال �لدميقر�طية �لت�ساركية 
�أو �ملبا�سرة، �عتربه �لبع�ص �لآخر و�سيلة من و�سائل �لتعبئة �ل�سطحية للجمهور. 
وقد هاجم �ل�ساعر �مل�سري جورج حنني �ل�ستفتاء بالقول: "�إحدى فطن �لتوجه 
�لقانوين �لدميقر�طي �ملزعوم كان يف ت�سوير �ل�ستفتاء كاأد�ة مثالية يف جمايل 
�لختيار و�لقر�ر �ل�سعبيني. و�حلقيقة �أن �تخاذ �ل�ساهد بالقفز من فوق روؤو�ص 
ممثليه، ودعوته لإعطاء ر�أيه يف هذ� �ل�ساأن �لوطني �أو ذ�ك يبدو ظاهريا كاأف�سل 
طريقة للتعبري عن حقيقة �سعوره. لكن، وعلى �لنحو ذ�ته �لذي يتاأثر به �ل�ساهد 
�مل�سبقة  باملعاجلة  يتاأثر  �مل�سارك  �لناخب  فاإن  �لتحقيق  بنتيجة  �ملحكمة  �أمام 
�أن  �ل�سيا�سية  �ل�سياغة  فذلكات  يف  ويفرت�ص  نتيجتها،  �لإ�ست�سارة  ت�سكل  �لتي 
�لقائم  �ملب�سط  �خليار  لعتماد  �لناخبني  جمهور  جّر  خطر،  كبري  دون  ت�سمن 
�ل�ستفتاء  �أخذ  �سبب  بدون  لي�ص  �أية حال  على  "ل".  "نعم" �أو  على �حل�سم ب 
�لتحليل  هذ�  بعد  �لدميقر�طية".  عن  بعد�  �لبلد�ن  �أكرث  يف  �ل�سد�رة  مكان 
�ملنطقي ي�ستثني جورج حنني يف هذ� �لن�ص �لذي كتبه قبل �أربعني عاما �لتجربة 
�ل�سوي�سرية لأنها تنطلق من �لقاعدة، ل من �لأعلى، فريد عليه �أحد �لي�ساريني 
دميقر�طية  و�سيلة  من  �ل�ستفتاء  حتّول  كثرية  مو�سوعات  "هناك  �لبلجيكيني: 
لالأ�سف مل  بلجيكا؟".  �ل�ستفتاء ممنوع يف  فاإن  ولهذ�  �لأغلبية،  دكتاتورية  �إىل 
ت�سمح لنا �لأنظمة �لت�سلطية �لعربية بنقا�ص حر وبّناء حول ق�سايا حرية �لعتقاد 
�لإمرب�طورية  باأن  �سك  ول  و�لعتقاد.  �لر�أي  حرية  تعريف  يف  �ملو�طن  ودور 
بناء ح�سينية  �لدنيا ولن تقعدها لو طرحت م�ساألة  �ل�سعودية �ستقيم  �لإعالمية 
�إير�ن ل ت�سمح باأي نقا�ص مفتوح حول  �أن �ملوؤ�س�سة �ل�سيعية يف  يف �لريا�ص كما 
�مل�ساجد غري �جلعفرية يف طهر�ن. لكن �لب�سرية يف طموحها لالأح�سن، ل تتوقف 
�ملرء  كان  و�إن  باملناظرة.  جدير�  مو�سوعا  �أو  لها  قدوة  �لأ�سو�أ  باملثل  تاأخذ  ول 
تعميم فكرة  �ل�سوي�سري مل ي�سمن عرب  �ل�سيا�سي  �لنظام  باملر�رة، فالأن  ي�سعر 
باملبادئ  �لدولة  لعرت�ف  �أ�سا�سا  ت�سكل  ملو�سوعات  مبدئية  �سمانات  �ل�ستفتاء 
�لأ�سا�سية للحقوق �لإن�سانية. فهل وجود �أكرث من خم�سني باملئة يف �سوي�سر� مع 
على  �لإعتد�ء  لرتخ�ص  �ل�سوي�سرية  �لقو�نني  بتعديل  ي�سمح  �لتعذيب  ممار�سة 
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�سالمة �لنف�ص و�جل�سد؟ ثم �أمل تظهر ��ستفتاء�ت �لر�أي يف �لأ�سهر �لأوىل �لتي 
�سجن  وجود  مع  �لأمريكيني  من  �أغلبية  وجود   2001 �سبتمرب   11 �أحد�ث  تلت 
غو�نتانامو و�للجان �لع�سكرية وو�سائل �لتحقيق �خلا�سة �لتي ت�سمل �لتعذيب؟؟ 
هل كان من حق �لإد�رة �لأمريكية �لعودة �إىل �لور�ء عقود زمنية ب�سبب �جلرح 
�لرنج�سي �لذي هيج �لغوغاء وخلق حالة قبول لكل �لقر�ر�ت �ملناه�سة للحقوق 

و�حلريات �لتي �أعادت �لوليات �ملتحدة �سنو�ت �إىل �خللف؟
ل �سك باأننا �أمام �لنقا�ص �لفل�سفي �لذي يعود لأثينا �لقدمية و�لذي مل يح�سم 
قابلة  غري  �سلبة  نو�ة  وجود  و�سرورة  �حلريات  وحدود  �حلق  �سقف  حول  بعد 
هزت  �سنو�ت  �ست   ،1793 و   1787 بني  �لأعو�م  يف  �أوجه  بلغ  و�لذي  للت�سرف، 
و�ملو�طن  �لإن�سان  حقوق  و�إعالن   1787 �لأمريكي  �لد�ستور  فيها  �سدر  �لعامل 
 .1793 �لفرن�سي  �لد�ستور  �سدور  ثم   1791 �لأمريكي  �لد�ستور  وتعديل   1789
نحن هنا  �أمام فكرة ما ز�لت مو�سوع نقا�ص حتى �ليوم: هل ثمة حقوق وحريات 
فوق "ت�سريعية" �أم �أن كل �حلقوق و�حلريات ميكن �أن يحددها ويعرفها �لقانون 
وي�سوت عليها �لربملان؟ �عترب �لأمريكيون وقتذ�ك �أن هناك حقوقا �أ�سا�سية ل 
ميكن ول يجوز �أن تر�سخ للت�سويت، يف حني قبل �لفرن�سيون مبد�أ �لت�سويت على 
و�ملفاهيم.  �لقو�نني  تغيري  �لقادمة من حقها يف  �لأجيال  كل حق حتى ل حترم 
قانونيا  ملزمة  غري  �أخالقية  كوثيقة   )1948( �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن 
كان مع �إطالق �حلقوق، �أما �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية 
)1966( فقد قّيد حرية �لعتقاد مبا �أ�سماه "�لقيود �ملن�سو�ص عنها يف �لقانون 
�لأخالق  �أو  �لعامة  �ل�سحة  �أو  �لعام  �لنظام  �أو  �لعامة  �ل�سالمة  ت�ستوجبها  �لتي 
ولعل هذه  �لثالثة(.  �لفقرة   18 �لأ�سا�سية")�ملادة  �لآخرين وحرياتهم  �أو حقوق 
�لتي  �ل�سبابية �لتي و�سعتها �لدول يف نفاق و��سح مع نف�سها ومع �لب�سرية هي 
تظهر �ليوم ه�سا�سة �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان �لذي ترك م�ساحات رمادية 
كبرية ي�ستفيد منها �ملتطرفون من كل بلد للتقييد �أو �لتحديد من حقوق وحريات 
على  �لحتجاج  �أ�سو�ت  تقت�سر  بحيث  منها.  �لدينية  خا�ص  وب�سكل  �لأقليات 

منظمات حقوق �لإن�سان غري �حلكومية وجمل�ص حقوق �لإن�سان.
�سيطرتها  فر�ص  �أ�سكال  من  �سكل  �لأغلبية  ت�سويت  �لأقليات،  ق�سايا  يف 
�لتقدم  �ل�سكل لكي يكون �سمن  �لقانون و�لدميقر�طية. هذ�  �لأقلية با�سم  على 
�حلقوقي و�حلر�ص على �لكر�مة �لإن�سانية، يتطلب رقيا �أخالقيا وثقافيا عاليا 
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ت�سعر �لأغلبية فيه باأنها قادرة على فر�ص �حرت�مها على �جلميع عرب قبولها بكل 
�لغائب  �لأمر  نابذة.  لها ل قوة  �ملكونات �ل�سغرية فيها و�سريورتها قوة جاذبة 
كفكرة  �ل�سلبية  �ل�سغائن  كل  ت�ستح�سر  غوغائية  ت�سويت  حمالت  يف  متاما 

كر�هية �لأجنبي و�خلوف من �لإ�سالم.
57 باملئة من �ل�سوي�سريني لق�سية مت�ص باملعنى �ملبا�سر  �أن ت�سويت  �سحيح 
قر�بة �أربعة باملئة من �ل�سكان هي ن�سبة �مل�سلمني يف �لفدر�لية �ل�سوي�سرية، يعني 
�أن هناك �سر�ئح �جتماعية و��سعة ما ز�لت تعترب مرجعها حرية �لعتقاد و�حرت�م 
�سعائر �لآخر و�إىل حد ما �لتز�م �سوي�سر� بال�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان. لكن 
من  باأنه  �لقول  ميكن  قدميا  رمز�  ترف�ص  �أغلبية  هناك  �أن  من  تاأتي  �خلطورة 
repr -  مو��سفات �لإ�سالم �لأولية يف �لذ�كرة �لأوربية �لأعمق و�لأقدم، �أي متّثل
sentation مندمج يف �سورة �لإ�سالم يف �أوربة منذ �أكرث من ثالثة قرون، متّثل 
�سبق �إعالن حقوق �لإن�سان و�ملو�طن و�سبق �نتفا�سة جنيف وجمهوريتها، و�لأهم 
�أوربة �سبق بعقود �حلركة �لإ�سالمية �ل�سيا�سية،  �أن �مل�سجد يف  من هذ� وذ�ك، 
�ل�سفقة  تثري  �لتي  �لفنطازيا  نوع من  �لإ�سالمية  بالن�ساطية  �ملاأذنة  ربط  �أن  �أي 
"�ملد�فعني  من  عدد�  �أن  �ملوؤمل  ومن  �لنقا�ص.  ت�ستحق  مما  �أكرث  �أ�سحابها  على 
�لنتائج  من  يحذر  بل  مبدئي،  موقف  على  حماججته  يف  يعتمد  �ملاأذنة" ل  عن 
�لقوى  مبو�زين  �حلق  ممار�سة  لريبط  �لإ�سالمية  �لدول  مع  للعالقة  �ل�سلبية 
�لد�خلية و�لدولية؟ هل تر�جعت حقوق �لإن�سان يف �أوربة �إىل هذه �لدرجة؟ ولو 
�ل�سهرية  ر�سالته  �سيوجه  �ل�ستفتاء، هل كان  بيننا ع�سية  رو�سو  كان جان جاك 
"�إىل جمهورية جنيف )1754(" مرة �أخرى لالعتز�ز بهذه �ملو�طنة �لتي ت�ساوي 
بني �لنا�ص يف �حلقوق؟ �ألي�ص من �ملرعب �أن هناك مناطق مل تكحل عينها يوما 
بروؤية م�سجد �سوتت باأكرث من ت�سعني باملئة من �أجل م�ساجد بدون ماآذن قد ل 

تر�ها يف قر�ها يف يوم من �لأيام؟ 
لي�ص �لإن�سان فقط عدو ما يجهل، بل هو يف حالت غري قليلة ميكن �أن يكون 

عدو نف�سه، عندما ل يرى يف �لآخر �إل م�ساهد �سريرة �أو خطرية؟
30-11-2009
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�أزمة حالل �أم �ن�سد�د يف �ملطبخ �لثقايف- 
�ل�سيا�سي �لفرن�سي؟

                                                                            
لو كان �أندريه بروتون، موؤ�س�ص �ل�سريالية حيا، لقال بالتاأكيد: "�ل�سريالية مل 

تعد يف قلم وري�سة �لفنان بل هي يف �سوق �لنخا�سة �ل�سيا�سية �لفرن�سية". 
ملطاعم  كويك  ل�سركة  �لتجاري  �مل�سروع  يتحول  �أن  بباله  يخطر  كان  من 
�لوجبات �ل�سريعة لق�سية �سيا�سية �نتخابية يف فرن�سا؟ لو قر�أنا �لتقرير �لتجاري 
�سبع  يف  ثم  تولوز  مدينة  يف  �حلالل  �للحم  جتربة  كويك  "بد�أت  جند:  لل�سركة 
و�إمكانية  �لتجارية  �مل�سلحة  تدر�ص  وهي   ،2009 نوفمرب   31 يف  �أخرى  مطاعم 
له  جتاري  م�سروع  �أمام  �أننا  �أي  �أ�سهر".  �ستة  ت�ستمر  �ختبار  فرتة  يف  �لتحقق 
�سكانية  كثافة  ذ�ت  مناطق  يف  زبائن  لك�سب  ي�سعى  �لغذ�ئية،  بالتقاليد  عالقة 
م�سلمة )فقط 8 مطاعم من �أ�سل 350 تخ�سع للتجربة(. ذلك بنف�ص �لطريقة 
�ملطاعم  �أو  �ليهودية،  �لكثافة  مناطق  "�لكا�سري" يف  بها مطاعم  �نت�سرت  �لتي 
�لنباتية يف مناطق �لرو�ج للنظام �لغذ�ئي �خلفيف. ولعل من ف�سائل �حل�سار�ت 
لي�ص  �أنه  �إل  و�إن كان حاجة عاملية م�سرتكة،  �أن �لطعام،  �لب�سر  و�لثقافات على 
وقد  �مل�ساء  يف  بيته  من  �ملرء  يخرج  و�ل�سكل.  �مل�سمون  يف  موحدة  عاملية  قيمة 
�أو بدون خبز، بلحم  �أمامه خيار�ت �ستى، بخبز  �أرهقته تكاليف �حلياة، فيجد 
�أو بدون حلم، كا�سري �أو حالل.. في�سعر بحرية يف �ختيار وجبة �لع�ساء، ل تقل 

�أهمية عن حريته يف �لتعبري.
ما �لذي �أ�ساب بع�ص �ل�سيا�سيني و�ملثقفني �لفرن�سيني ليفتحو� ملف �ملطعم 
�ل�سيا�سيني  من  قليل  غري  عدد  عند  و�ل�سطحية  �لتفاهة  و�سلت  وهل  �حلالل؟ 
و�ل�سحفيني للنظر يف �سحن �لآخر وما يفرت�ص �أن يكون فيه، بعد �أن تعدو� على 

حرية �مللب�ص وحرية بناء مكان للعبادة و�سكل هذ� �ملكان؟ 
يف  �لقت�سادية  �لأزمة  بد�ية  مع  �ل�سيا�سي،  ر�سيده  �ملتطرف  �ليمني  بنى 
�لن�سف �لثاين من �ل�سبعينيات، على ق�سية �لهجرة و�للجوء. وبالفعل جنح يف 
طرد  �سيا�سات  تنفيذ  ومت  و�أوربية.  قومية  ق�سايا  �إىل  �ملو�سوعني  هذين  حتويل 
و�إبعاد وم�سايقة و�إغالق �أبو�ب يف م�ساألة �للجوء �ل�سيا�سي لينخف�ص عدد طالبي 



82

�للجوء يف �لحتاد �لأوربي من 693 �ألف لجئ يف 1992 )كان عدد دول �لحتاد 
وقتئذ 12 دولة( �إىل 222 �ألف لجئ يف 2007 )ي�سمل �لعدد هذه �ملرة 27 دولة 
�أوربية(. ورغم �أن �إبعاد كل مهاجر غري �سرعي يكلف قر�بة 27 �ألف يورو، تزد�د 
�سنويا ن�سبة �ملبعدين ب�سكل خطري. ففي بلد كفرن�سا، طرد يف 2008 ما جمموعه 
29799 �ألف �أجنبي، ويف 2009 طرد 29 �ألف �أجنبي �أي�سا. وقد تتابعت �لتفاقيات 
�لأوربية �ملناه�سة لقوة �لعمل �لأجنبية )�تفاقيم �م�سرتد�م 1999، برنامج لهاي 
�لعابرة  �ل�سرية و�جلرمية  �لهجرة  بني  تربط  �لتي   2006 بروم  و�تفاقية   ،2004
�لأوربية �لتفاقية  �لدول  �لذي قاومت فيه  �لوقت  للقار�ت و�لإرهاب(. ذلك يف 
مبا  منطقها  و��ستبدلت  وعائالتهم،  �ملهاجرين  �لعمال  حقوق  حلماية  �لدولية 
�أ�سمته "�لقو�عد �لدنيا ل�ستقبال �لالجئني". كل هذ� بالرغم من �أن �ملفو�سية 
�لأوربية تطالب منذ 2002 ب�سيا�سة �مت�سا�ص و��ستيعاب من مليون ون�سف ملليوين 
ت�سري  �لتقدير�ت  فكل  �لعجوز.  �لقارة  يف  �لب�سري  �لنمو  على  للحفاظ  مهاجر، 
�إىل �أن غياب �ليد �لعاملة �لأجنبية �سيوؤدي �إىل �نخفا�ص بن�سبة خم�سني مليون 
وحدة عاملة يف عام 2060، �أي حدوث �أزمة قوة عمل ل �سابق لها يف �ملجتمعات 
�ل�سناعية. مع هذ�، ورغم كل هذه �ملعطيات، ما ز�لت ق�سية �لهجرة بعبعا يتم 
عربه تخويف �ل�سبيبة و�لعاطلني عن �لعمل من �لأجنبي �لقادم لأخذ مكان هذ� 
�أنها مل تعد ناقو�ص خطر �سالح لال�ستعمال كما كانت من  �إل  �أو ذ�ك.  �لأوربي 
قبل، خا�سة و�أن �لأطروحات �لوربية �أ�سبحت �نتقائية بل ومتييزية ب�سكل ملفت 
للنظر. فاملبادئ �لع�سرة للمفو�سية �لأوربية حول �لالجئني و�ملهاجرين تقوم على 
�أ�س�ص عجزت �لب�سرية يف تاريخها �لقدمي و�حلديث عن و�سعها مو�سع �لتطبيق: 
�ملهاجر  �خت�سا�ص  �عتماد  �ل�سرية،  �لهجرة  مناه�سة  �ملُكِلف،  �ملهاجر  رف�ص 

معيار� لرف�سه وقبوله و�حتياجات �ل�سوق.  
�إفال�ص خطاب �لهجرة وجه �أنظار �لطبقة �ل�سيا�سية �ليمينية �ملتطرفة نحو 
�سقوط  خلقها  مو�سوعية  حاجة  على  يجيبان  باعتبارهما  و�لإرهاب،  �لإ�سالم 

�لحتاد �ل�سوفييتي وحلف و�ر�سو: �لبحث عن عدو جديد. 
بعد  لالنتاج  حمفزة  مادة  على  �لأوربي  �ملثقف  عرث  هذه،  �لبحث  عملية  يف 
��ستنفاذ عدة �سلع ثقافية غيبتها �لأحد�ث. فكل �لذين كانو� يتحدثون عن قيم 
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حقوق �لإن�سان يب�سرون باأم �أعينهم تر�جعات على �سعيد �حلقوق و�حلريات يف 
�أوربة �لغربية مل يح�سل مثلها منذ �حلرب �لعاملية �لثانية. كذلك تهم�ست، عرب 
�لثورة �لإعالمية ومركزة دور �لن�سر و�لإعالم بيد جتمعات كبرية، تيار�ت و��سعة 
للفكر �لنقدي. كما وتغيبت تباعا من �ملحافل �لثقافية �لأوربية، �أطروحات �لتاأميم 
و�لدمقرطة و�لتنمية �مل�ستد�مة ودولة �لرفاه و�لأمنوذج �ل�سرت�كي �لدميقر�طي 
و�لعلمانية �لدميقر�طية. وبا�ستثناء �حلقوق �لبيئية، ثمة حالة جمود يف �لإبد�ع 
�لثقايف،  �جلو  على  ت�سيطر  �لأ�سا�سية  �لإن�سانية  �حلقوق  تناول  ويف  �لربناجمي 
11 �سبتمرب و�نت�سار بروباغند� �خلوف على ثقافة �لتاأمل ورونق �حلق يف  منذ 

�لإختالف. 
�حلرية  �ختبار  �أمام  �لغربي  �لأمنوذج  لهزمية  �ملتابع  "�لغربي"،  �ملثقف 
فاحل�سارة  و�لآخر.  �لذ�ت  مع  �لتعامل  يف  �سمولية  قر�ءة  �ليوم  يتبنى  و�لأمن، 
و�أي تهديد لها  �لب�سرية.  �لأرقى �لذي عرفته  بالن�سبة له هي �لأمنوذج  �لغربية 
من مناذج �سبقتها )كالأمنوذج �لإ�سالمي مثال( هي نك�سة �إىل �لور�ء وتر�جع عن 
مكت�سبات �أ�سا�سية حققتها �حل�سارة �لغربية لالإن�سانية. هذ� �لت�سور للكل �لغربي 
�أطروحات �سر�ع �حل�سار�ت من  �لإ�سالمي، و�لذي ي�سب يف  �لكل  يف مو�جهة 
جهة، ويف خدمة جماعات �سغط جتارة �ل�سالح و�ملو�د �لأولية �لأ�سا�سية من جهة 
ثانية، يخدم ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر كل �ملد�فعني عن �ل�سيا�سة �لإ�سر�ئيلية. 
فاإ�سر�ئيل، مهما كان �لتف�سري لولدتها و�لعرت�ف بها ودعمها �ملادي و�ملعنوي، 
هي جزء من هذ� �لغرب، و�لدفاع عنها هو دفاع عن �جلبهة �لأمامية للغرب يف 
د�ر �لإ�سالم. و�إن كان من �ل�سعب �لدفاع عن �ل�سيا�سة �لإ�سر�ئيلية �لإجر�مية 
بحق �ل�سعب �لفل�سطيني، فقد �سار باإمكان �أ�سدقاء �إ�سر�ئيل �لقول �أن ما ت�سطر 
يف  �لأمريكي  �لدفاع  وزير  له  ي�سطر  عما  يختلف  ل  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومات  له 
للدفاع  كاآخر خيار  �لدويل  �لقانون  تنتهك  و�سائل  �تباع  �أي  لالإرهاب:  مو�جهته 

عن �لنف�ص!
ت�سعيد �لعد�ء لالإ�سالم وتغذية �لإ�سالموفوبيا �أ�سبحا �ليوم �إذن جزء� من 
نهج ثقايف و�سيا�سي ر�بح، باملعنى �ل�سعبوي و�لنتخابي و�ليميني �ملتطرف. بحيث 
 les ت�سكلت جماعة ثقافية و�سيا�سية ميكن و�سفها باملعادين �لبد�ئيني لالإ�سالم
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، يجتمع يف �سفوفها �ليمني �ملتطرف و�لليرب�ليون   anti islamistes primaires
�أن  �لقول،  �ملوؤ�سف  �ل�سهيوين. ومن  و�للوبي  �ل�ستئ�ساليون  و�لعلمانيون  �جلدد 
�لعديد من �لإ�سالميني يعزز هذ� �ملنطق عرب �لرد عليه بثنائيات م�سابهة، يختلف 
كالنية  ت�ستبدل  حيث  ذ�ك.  �أو  �لطرف  هذ�  بني  �ل�سيطان  �أو  �ل�سر  حمور  فيها 
�لنحن �لر�قية عند �لعن�سريني يف �لغرب بالرف�ص �لكلي ملا هو غربي و�حلديث 
�حل�سار�ت  ل�سر�ع  �إيقاف  يف  ذلك  وكامال.  �سامال  بديال  �لإ�سالم  كالنية  يف 
�لعربية من غري  �مل�سلمة، وعموما  ر�أ�سه بدل وقوفه على قدميه! فاجلالية  على 
�مل�سلمة، ل تدفع فقط ثمن �لعن�سرية و�لإ�سالموفوبيا، و�إمنا �أي�سا فاتورة �سوء 

�إد�رة �لدفاع عن �مل�سلمني من �لعديد من �مل�سلمني.
ينجح عدد من �ل�سحفيني و�لكّتاب و�ل�سيا�سيني بخلق ق�سية من عدم �أحيانا، 
لنتاأمل خطاب رئي�ص حترير �لك�سربي�ص كري�ستوف باربييه حول مطاعم �حلالل: 
"علينا �أن نقاوم وعلى �جلمهورية �أن تفر�ص قانونها"، نحن �أمام موؤ�مرة "فر�ص 
قاعدة دينية عدو�نية".. من ي�سمع لكلمته على �لنرتنيت يت�سور �أن �ملدير �لعام 
ل�سركة كويك �إ�سالمي وم�سمم �مل�سروع من منظمة �جلهاد �لإ�سالمي. �ل�سركة 
جممل   ٢٠٠٧ يف  ��سرتى  �لذي  �لفرن�سي  �لود�ئع  �سندوق  ملك  معروف  هو  كما 
حافظة �أور�ق �سل�سلة كويك �ل�سهرية، �لتي تاأ�س�ست عام ١٩٧١ يف بلجيكا وكان 
�آخر رئي�ص لها قبل �لبيع �ألبريت فرير، �ل�سديق �ل�سخ�سي للرئي�ص �ساركوزي، 
فما عالقة كل هوؤلء بالإ�سالم و�مل�سلمني يف فرن�سا؟ حمافظ روبيه �لذكي جد� 
يقفز على حبال حقوق �لإن�سان ملقارعة �ليمني و�ليمني �ملتطرف من د�خل نف�ص 
�ملع�سكر، فيقيم دعوى ق�سائية �أمام �ل�سلطة �لعليا ملكافحة �لتمييز HALDE �سد 
كويك لأنها ل تقدم له ما يريد من وجبات، طبعا مر�سح حزب �لأغلبية �ليمينية 
�سيبتكر مكانا له حتت �ل�سم�ص يف �ملز�ودة على مارين لوبن. يف معركة �لكلمات 
فيها �أعنف من �لعنف وتو�طوؤ جماعي �نتقائي و�نتهازي و��سح: �جلميع يتهرب 
من �لرد على �سوؤ�ل �ملطعم �لذي يقدم كا�سري �أو نباتي. بل ويطلع علينا فر�ن�سو� 
�أحد يف كلمته يف �لجتماع  بها  ي�سمع  �ليميني ب�سرعة مل  �لوزر�ء  فييون رئي�ص 
�ل�سنوي ملجل�ص متثيل �ملوؤ�س�سات �ليهودية �لفرن�سية )�لكريف( يف 3/2/2010 حني 
يقول: "يجب �أن نبقى متيقظني من كل �أطروحات وحمالت �حلقد �لتي ن�سمعها. 
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�لإ�سر�ئيلية".  �لب�سائع  �أو  �لكا�سري  ملقاطعة  �مل�سينة  �حلركات  مثال  ذهني  ويف 
وبني  �لإ�سر�ئيلية  �لب�سائع  �سد  �سيا�سية  حملة  بني  �لأخالقي  غري  �خللط  هذ� 
ت�سجع  متزنة  غري  �سيا�سة  على  للت�ستري  حماولة  �لكا�سري،  �ليهودية  �ملنتجات 
�لإحتالل و�لعدو�ن، بل وت�سل �إىل حماولة مترير منتجات �مل�ستوطنني �إىل �أوربة 
بحيل غري قانونية. وعو�سا عن �لكالم باأمانة يف هذ� �ملو�سوع جند عملية توظيف 

رخي�ص لها من قبل رئي�ص �لوزر�ء و�لعديد من �ل�سيا�سيني �لفرن�سيني. 
يف  بعد  ت�سقط  مل  �لفرن�سية  �لإن�سان  حقوق  منظمات  �أن  �حلظ  حل�سن   
�لعد�ء  رولو من  �إريك  با�ستعارة جملة  �لذي يجعل،  �لدمياغوجي  هذ� �خلطاب 

لالإ�سالم، ظاهرة تتجاوز بكثري �لعد�ء لل�سامية يف �ملجتمع �لفرن�سي.
�ختيار  يف  جتارية  �سركة  حق  ر�أ�سمايل  جمتمع  يف  نناق�ص  �أن  �ل�سخف  من 
�لب�ساعة �لغذ�ئية �لتي تبيعها �أو تروج لها. كذلك من �مل�سني لأي �إد�رة حكومية 
كا�سري،  مبطاعم  فيه  ت�سمح  وقت  يف  �حلالل  باللحم  خا�سة  مطاعم  متنع  �أن 
�لقانون  يعّرف  كيميائيا.  �ملعالج  غري  بالطعام  خا�سة  وثالثة  نباتية،  و�أخرى 
غريه.  دون  ل�سخ�ص  موجودة  خدمة  تقدمي  برف�ص  �لتمييز  �لفرن�سي  �جلنائي 
�ملطعم  يف  �أنه  كما  �خلبز،  بغياب  مرتبط  متييز  يوجد  ل  �ل�سيني  �ملطعم  يف 
�لإ�سالمي ل يوجد متييز لعدم وجود حلم �خلنزير. عندما يرف�ص �ملطعم تقدمي 
وجبة متوفرة لزبون معني ميار�ص �لتمييز بحقه. �أما يف غياب �لوجبة �أ�سال فال 

يوجد رف�ص، وبالتايل ل يوجد متييز.
كم �أمتنى لو خ�سنا هذه �ملعركة على �لأ�سعدة �لقانونية و�ملدنية و�لثقافية، 
بعيد� عن فتوى من �ل�سيخ �لقر�ساوي �أو ر�أي لأحد �سيوخ �ل�سلفية يف �ل�سعودية. 
�مل�سلم يف  وتعب  �ملتو�سط،  �لإ�سالمي على طريف  �لكائن  توظيف  تعبنا من  فقد 
�أوربة من �لحتو�ء و�لحتو�ء �مل�ساد. لقد �آن �لأو�ن لأن يخو�ص معركته �ل�سرورية 
يف حق �ملو�طنة �لكاملة، لأنها �لأ�سا�ص يف ر�سم �سخ�سيته وهويته يف �خلارطة 

�ملجتمعية �لأوربية و�لعامل. 
�لعربي و�لقد�ص  �لبريوتية  �لنهار  يف  ن�سرت   •
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خماطر �ل�سابقة �لبو�سنية يف نزع �جلن�سية
)�ليوم وحيث و�سل �إىل �سورية �أكرث من ع�سرة �آلف مقاتل من ع�سر�ت �لدول 
من �أجل "�جلهاد" لإقامة "حكم �هلل" يف بالد �ل�سام.. حيث ياأتي �ملقاتل �ملغرر 
به لي�سقط "نظام �لطاغوت ويقيم دولة �لإ�سالم" فاإذ� به ي�سقط يف جرمية قتل 
�لذ�ت و�لآخر. حيث يدعو �لدعاة �ل�سبيبة للذهاب من �أجل "ن�سرة �أهل �ل�سنة 
�سد فرق �ل�سالل". ل يتذكر �أحد كيف مت بيع �ملجاهدين �لعرب يف �أفغان�ستان 
يف �سوق �لنخا�سة بع�سرين دولر �أحيانا لينقلو� �إىل غو�نتانامو �أو باغر�م بعد �أن 
�لبو�سنة عندما مل يعد يقبل بهم  �نتهت مدة �سالحيتهم، وماذ� حدث لهم يف 
�أحد. من �ل�سروري �إعادة قر�ءة هذه �لدر��سة من كل م�سلم حري�ص على عدم 

جعل �لتهلكة جهاد� و�لتكفري دينا و�لقتل عقيدة". 
                                             )�ملوؤلف يف 31/3/2013( 

�لإن�سان  حلقوق  �لأوروبية  �لتفاقية  توقيع  منذ  �لقارة  تعرفها  مل  �سابقة  يف 
و�حلريات �لأ�سا�سية عام 1950، قامت جمهورية �لبو�سنة و�لهر�سك بنزع جن�سية 
�أكرث من 400 من مو�طنيها �إثر قر�ر �تخذته جلنة فوق قومية خا�سة مبر�جعة 

ملف �ملجن�سني �أثناء وبعد �حلرب.
فما هي �أبعاد وخماطر هذ� �لقر�ر على �مل�سرية �ل�ساقة للمالءمة �لقانونية 

بني حق �ملو�طنة وحقوق �لإن�سان؟

مقاربة تاريخية
تاريخية  حقبة  عليه  �ستقوم  ملا  �لأ�سا�سي  �جلذر   "Nation" كلمة  �سكلت 

كاملة ��سطلح على ت�سميتها بحقبة �لأمة و�لدولة �لأمة.
من جملة م�ستقات هذه �لكلمة ت�سكلت كلمة "Nationality"، �لتعبري �لأكرث 
ممركزة.  �سيا�سية  وحدة  �إطار  يف  عياين  ب�سكل  و�مللمو�ص  �لتحديد،  على  قدرة 
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وهو يعني، من حيث �ملبد�أ، �لو�سع �لقانوين �لذي مييز "�لوطني" �أو "�لقومي" 
�أو �بن �لبلد عن �لأجنبي.

�لأ�سلي:  م�ستقه  ترجمة  عن  تفرتق  بكلمة  �لعربية  �إىل  �لتعبري  هذ�  ترجم 
�إنه يف حد ذ�ته  �لقوم.  �إىل  �أخذ �جلن�سية، هو �لن�سمام  و�لتجن�ص،  �جلن�سية. 
منطق  طوعيا  ويقبل  و�لعرق  �جلن�ص  نقاوة  يرف�ص  مببد�أ  وعاملي  وطني  قبول 
�للون..( وهو  �أو  �أو �جلن�ص  �للغة  �أو  �لختالف )�سو�ء كان �لختالف يف �لدين 
ي�سبه �لزو�ج �ملختلط عند قبيلة رمبا كانت حتبذ �لزو�ج �لد�خلي بني �لأقارب، 

لكن لي�ص لها �إل �أن تقبل منطق �حلياة �لأغنى.
تربط  �سيا�سية  قانونية  "ر�بطة  باأنها  �لقانون  كتب  يف  �جلن�سية  وتعرف 
�سخ�سا ما بدولة ما، مما يجعله و�حد� من مو�طنيها". هي ر�بطة قانونية لأنها 

ترتب حقوقا وو�جبات ينظمها د�ستور �لدولة وقو�نينها.
وهي �سيا�سية لأنها حتدد �جلماعة �ل�سيا�سية �لتي ت�سكل �سعب �لدولة كركن 

من �أركانها �إ�سافة �إىل �لإقليم و�ل�سلطة، بل ركنها �لأهم.
 Jus( أو حق �لأر�ص� )Jus sanguinis( سو�ء كانت �جلن�سية تعتمد حق �لدم�
soli( فهي منذ ن�ساأتها ق�سية وطنية بحتة تخ�سع للتعريف �لعام ل�سيادة �لدولة. 

�لوطني حول �جلن�سية هو معاهدة لهاي  �لوحيد غري  �لن�ص  �إن  �لقول  وميكن 
�ملوقعة يوم 12 �أبريل/ني�سان 1930.

يوؤكد هذ� �لن�ض هذه �لنقطة:
- يعود لكل دولة �أن حتدد بت�سريعاتها �خلا�سة من هم وطنيوها.

رعايا  من  �لفرد  كان  �إذ�  ما  حتديد  يف  �حلق  لها  �لت�سريعات  هذه  فقط   -
�لدولة �أم ل.

�لثقافية  د�ئم باخل�سو�سيات  �سبه  ب�سكل  يتاأثر  قانون �جلن�سية  �أن  معروف 
�لجتماعية، و�أنه �أي�سا مقولب يف نطاق دينامكية م�سلحية.

فاململكة �لعربية �ل�سعودية �لتي �أقامها �مللك عبد �لعزيز كانت ت�سمي وزر�ء 
�أكرث  �ليوم من  فيها  عربا من خارج �جلزيرة، يف حني �سارت ق�سية �جلن�سية 

�ملو��سيع �لجتماعية �ل�سيا�سية ح�سا�سية ودقة.
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�أ�سحاب  �لفل�سطينيني  و�لدم لعدد كبري من  �لأر�ص  �إ�سر�ئيل مبد�أ  وترف�ص 
لكل  �إ�سر�ئيل  �أر�ص  �إىل  �لعودة  لتقر مببد�أ  �ملختلفة،  باملعاين �حلقوقية  �لأر�ص 
يهودي، حيث ي�سبح �لدين �ملرجع �لأ�سا�سي ملفهوم �جلن�سية و�إن مل يكن �لوحيد.
لكن هذ� �لتاأثر مل يعد يف �ملطلق، وثمة �سو�بط له، على �لأقل من �لناحية 

�لنظرية �لقانونية يف كل دولة �لتزمت بال�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان.

�للتز�مات �لدولية
ين�ص �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �ملادة 15 على مبد�أين �أ�سا�سيني: �لأول 
حق كل فرد يف �لتمتع بجن�سية ما، و�لثاين عدم جو�ز حرمان �سخ�ص من جن�سيته 

تع�سفا �أو �إنكار حقه يف تغيريها.
لكل فرد حق �لتمتع بجن�سية ما.  - 1

تغيري  حق  من  ول  جن�سيته  من  �سخ�ص  �أي  حرمان  تع�سفا  يجوز  ل   - 2
جن�سيته.

�أقر �ملجتمع �لدويل عام 1954 �تفاقية ب�ساأن خف�ص حالت �نعد�م �جلن�سية، 
وجاء يف �ملادة 1 من هذه �لتفاقية: "متنح كل دولة متعاقدة جن�سيتها لل�سخ�ص 

�لذي يولد على �إقليمها ويكون لول ذلك عدمي �جلن�سية..".
بد�أ نفاذ �لتفاقية عام 1960، ثم مت �عتماد �لتفاقية �خلا�سة بخف�ص حالت 
�لأول  دي�سمرب/كانون  يف  �لتنفيذ  حيز  دخلت  �لتي   1961 عام  �جلن�سية  �نعد�م 

.1975

تتلخ�ص �أهم �أحكامها يف �لآتي: يطلب من �لدولة �ملتعاقدة �أن متنح جن�سيتها 
لل�سخ�ص �لذي يولد يف �أر��سيها و�لتي لولها يكون عدمي �جلن�سية، ويجب منح 
هذه �جلن�سية �أول بحكم تنفيذ �لقانون لدى �لولدة، ثانيا بناء على طلب يقدم 
�أن تخ�سع منح جن�سيتها  �ملتعاقدة  للدولة  ي�سمح  �أنه  �إل  �ملخت�سة.  �ل�سلطة  �إىل 

ل�سروط معينة:
�أ - بحكم �لقانون لدى �لولدة

ب - بناء على طلب يقدم �إىل �ل�سلطة �ملخت�سة.. �إلخ.
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نوتبوهم  بق�سية  يعرف  فيما  �لدولية  �لعدل  حمكمة  عرفت   ،1955 يف   
�أ�سا�ص  على  قائمة  ق�سائية  عالقة  �أو  "�سلة  بالقول:  �جلن�سية   Nottebohm

�رتباط �جتماعي وت�سامن فعلي يف �لوجود و�مل�سالح و�مل�ساعر وتبادل �حلقوق 
و�لو�جبات".

حلقوق  �لأمريكية  للمحكمة  قر�ر  يف  متابعته  ميكن  �لذي  �لتعريف،  هذ� 
�لإن�سان عام 1984 و�آخر للجنة �ملفو�سية �لأوروبية حول �ملو�طنة و�لحتاد عام 
1993، بقي ي�سكل �لأ�سا�ص يف دفاع �لأ�سخا�ص عن حقهم يف جن�سية، �لأمر �لذي 

�أهم عن�سر �سغط على  �لن�سال �حلقوقي و�ملدين خالل ن�سف قرن  جعل من 
�جلن�سية". ق�سايا  يف  �ملطلقة  �لدولة  "�سيادة 

�أدى ذلك �إىل �تفاق دويل و��سع على �إلغاء حالة �لأطفال عدميي �جلن�سية، 
�تفاقية حقوق  �لأوروبية على  �لدول  بت�سديق كل   1990 �لتنفيذ عام  دخل حيز 

�لطفل �لتي جاء يف �ملادة 7 منها:
1 - ي�سجل �لطفل بعد ولدته فور� ويكون له �حلق منذ ولدته يف ��سم و�حلق 
يف �كت�ساب جن�سية ويكون له قدر �لإمكان �حلق يف معرفة و�لديه وتلقي رعايتهما.
�لوطني  لقانونها  وفقا  �حلقوق  هذه  �إعمال  �لأطر�ف  �لدول  تكفل   -  2
و�لتز�مها مبوجب �ل�سكوك �لدولية �ملت�سلة بهذ� �مليد�ن، ول �سيما حيث يعترب 

�لطفل عدمي �جلن�سية يف حال عدم �لقيام بذلك.
بعد نقا�سات طويلة عام 1997 �أقرت �لتفاقية �لأوروبية حول �جلن�سية، حيث 

يتقا�سم �ل�سخ�ص مع �لدولة مفهوم �ملو�طنة لأول مرة يف ن�ص دويل.
للحماية  ق�سائية  مبادئ  �إقر�ر  هي  �لتفاقية  ديباجة  من  �لغاية  �عتربت 
يتم  �أنه  �أي�سا  فيها  وجاء  �جلن�سية.  نزع  �مل�ستطاع حالت  قدر  تخف�ص  وقو�نني 

�أخذ �مل�سالح �مل�سروعة للدول و�لأ�سخا�ص بعني �لعتبار.

خ�سو�سية بو�سنية �أم �سابقة خطرية؟
�لأ�سخا�ص،  خ�سع  �ل�سابقة،  بيوغ�سالفيا  يعرف  فيما  �حلرب  زمن  يف 
�لقاري، لتفاقيات جنيف �لأربع  �أو  �لقومي  �أو  �لديني  �أ�سلهم  �لنظر عن  بغ�ص 
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�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  قامت  �لأ�سا�ص  هذ�  وعلى  �مللحقني.  و�لربوتوكولني 
�خلا�سة بيوغ�سالفيا �ل�سابقة.

ويالحظ عموما عدم وجود جر�ئم حرب مت �رتكابها من �أجانب، �سو�ء كان 
هوؤلء من �أ�سول عربية �إ�سالمية �أو م�سيحية �سالفية.

�أّرخ �تفاق د�يتون �ملوقع يف دي�سمرب/كانون �لأول 1995 ملرحلة جديدة هدفها 
�لدولة  موؤ�س�سة  �حتكار  خارج  �لقتالية  �لأو�ساع  نهاية  وبالتايل  �لأهلي،  �ل�سلم 

للعنف.
لذ� ن�ص �لتفاق على �إخر�ج كل �ملقاتلني �لأجانب. وهذ� ما مت تنفيذه تباعا. 
وكوننا كنا �آنذ�ك يف �حلقبة �ل�سابقة على �سيطنة كل من �سارك يف قتال يف بلد 
�إ�سالمي، فقد عاد �لق�سم �لأهم �إىل بلد�هم، وذهب ق�سم �آخر، خا�سة �ملالحقني 

يف بلد�نهم، �إىل مناطق �أخرى مثل �ل�سي�سان.
على  �حلا�سلة  �حلالت  لكل  �ل�سالم"  �تفاق  تنفيذ  "جمل�ص  يتعر�ص  مل 
�جلن�سية قبل توقيع �لتفاق، �سو�ء بد�عي �خلدمة يف �جلي�ص �لبو�سني �أو �لزو�ج 
من بو�سنيات �أو �لعمل �لإغاثي، باعتبار هوؤلء قد �أ�سبحو� من �أبناء �لبالد، ونال 

�لعديد منهم �أو�سمة بو�سنية �أو ترقيات يف �لرتب �لع�سكرية.
يكفل قانون �جلن�سية يف �لبو�سنة و�لهر�سك يف �لف�سل 13 حق �حل�سول على 
�جلن�سية "�إذ� كانت ترجى منه م�سلحة للبالد"، فيما ين�سجم مع قر�ر حمكمة 

�لعدل �لدولية لعام 1955.
هذه  �ندماج  عملية  ته�سم  مل  متطرفة  �أقلية  وبخالف  �إنه  �لقول  وميكن 
يف  لهوؤلء  ناجحة  حتول  عملية  هناك  كانت  �جلدد،  �ملو�طنني  من  �ملجموعة 

جمالت �ملهن �ل�سلمية، فدخلو� يف �لتجارة و�ملهن �حلرة بل و�لزر�عة.
بد�أت م�سائب قدماء "�لأن�سار" )وهذ� هو �لتعبري �لأكرث �سيوعا يف �أوروبا 
�سمي من  كما  لأ�سحابها،  لين�سم  و�أهله  بلده  فيغادر  ق�سية  ينا�سر  لو�سف من 

نا�سر �جلمهوريني �لإ�سبان مثال( منذ �أحد�ث 11 �سبتمرب/�أيلول 2001.
ومل مي�ص �سوى �سهر ون�سف حتى بد�أت �لقو�ئم تنهال من ما ور�ء �لأطل�سي 

على �لأوروبيني ب�سكل عام ومنطقة يوغ�سالفيا �ل�سابقة ب�سكل خا�ص.
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�لأول  دي�سمرب/كانون  يف  خريية  منظمة  على  هجوم  عملية  �أول  تابعُت  وقد 
خدمات  ووقف  �أدو�ت  وم�سادرة  معاملة  و�سوء  تعذيب  �سهاد�ت  ولدينا   .2001

للنا�ص يف كو�سوفو.
بعدها ب�سهرين �سمعنا عن �أوىل حالت �ل�ستجو�ب يف �لبو�سنة. �أما حالت 
�لإبعاد فبد�أت مبا�سرة بعد 11 �سبتمرب/�أيلول، حيث مت ترحيل مو�طنني م�سريني 

�إىل بلدهما، وقد حكم عليهما هناك بال�سجن ع�سر �سنو�ت.
�لبو�سنية  �جلن�سية  يحملون  جز�ئريني  �ستة  ت�سليم  جرمية  كانت  ذلك  بعد 
لقد  بل  �أو جرم،  تهمة  دون  �ليوم يف غو�نتانامو  �إىل  وهم  �لأمريكية.  لل�سلطات 
ميكن  ل  ما  وقوع  بعد  �لبو�سني  و�لق�ساء  �لإن�سان  حقوق  غرفة  �ساحتهم  بر�أت 

�إ�سالحه.
�جلن�سية  مر�جعة  "جلنة  ت�سكيل  عنها  لينجم  �لأمريكية  �ل�سغوط  ��ستمرت 
متلك  و�لزمان  �ملو�سوع  حمدودة  جلنة  وهي  لالأجانب".  �ملمنوحة  �لبو�سنية 
�سالحيات فوق �لقانون و�ملحاكم، وهي مكونة من �ثنني من �ل�سرب و�ثنني من 

�لكرو�ت و�ثنني من �مل�سلمني وثالثة من �لأجانب )�إ�سباين وبلغاري و�أمريكي(.
وهي بهذ� �ملعنى �أول حالة "عوملة" ملو�سوع �جلن�سية ينتزع من �لدولة �لبو�سنية 
�سيادتها فيه، لي�ص لتعزيز �ملو�طنة و�سمان حقوق �لأ�سخا�ص، كما نادت و�سعت 
�له�سا�سة يف �سلب  و�إمنا يف �سابقة تزرع  �ملنظمات �حلقوقية منذ ن�سف قرن، 
ق�سية �جلن�سية يف �لقارة �لتي حر�ست منذ 1930 على تقدمي نف�سها باعتبارها 

�لأكرث غرية على �حرت�م حقوق �ملو�طنة.
حتى �ليوم، ثبتت �للجنة �ملذكورة جن�سية 349 من �ملو�طنني �جلدد، و�سحبت 
411 �سخ�سا، �إ�سافة �إىل رف�ص كل حالت �للجوء �ل�سيا�سي �لتي  �جلن�سية من 
�إىل  �لعودة  باإمكانهم  ولي�ص  ونا�سروها  �لبو�سنة  يف  كانو�  �أ�سخا�ص  بها  تقدم 

بلد�نهم لأ�سباب �سيا�سية.
وهي بفعلتها تخالف �سر�حة �أ�سول منع �لرتحيل �ملن�سو�ص عليها يف �لف�سل 
�لأوروبية  لالتفاقية  فا�سحا  خرقا  ومتار�ص  �لبو�سني،  �لد�ستور  من   64 و   60

حلقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية )�لتي �سدقت عليها �لبو�سنة و�لهر�سك يف 



92

12/7/2002( وبروتوكوليها �ل�ساد�ص و�ل�سابع، و�لتفاقية �لأوروبية حول �جلن�سية.

نزع  طاولة  على  �ملطروحة  �حلالت  جميع  باأن  �لتذكري  �ل�سروري  من  هل 
�إنه  �آ(؟  )�لفقرة  �جلن�سية  قانون  من  �لعا�سر  �لف�سل  ي�سملها  �ليوم  �جلن�سية 
�إن ��ستمر �لزو�ج خلم�ص �سنو�ت،  يتحدث عن �إمكانية �حل�سول على �جلن�سية 
نزع  بع�ص حالت  مقارنة  و�إن  �سنو�ت.  ع�سر  �أكرث من  منذ  �لبو�سنة  لكونهم يف 
�جلن�سية مع حالت مت فيها تثبيتها تبدي تطابقا يف �ملعطيات، يجعل �لت�ساوؤل عن 

جدية عمل هذه �للجنة م�سروعا. 
�إن �سيا�سة �حلكومة ووز�رة �لأمن �لبو�سنية �لقائمة على �لرتحيل �لع�سو�ئي 
"تنظيف �لبالد من �لإرهابيني �لإ�سالميني"، وتوكيل جلنة  و�لعتباطي بدعوى 
مب�سري مو�طنني مل يرتكبو� جرما ول جنحة، ل ت�سكل حتطيما منهجيا لفكرة 
قيام دولة قانون حترتم د�ستورها و�لتز�ماتها �لدولية فح�سب، بل ت�سنع �سابقة 

خطرية.
�أول، لأنها يف �لذ�كرة �جلماعية �لأوروبية تعود بنا �إىل �لو�سع �لرث لق�سية 
�جلن�سية �لذي �ساد �أوروبا يف ظل �حلكومتني �لفا�سية و�لنازية. وثانيا، لأن كل 
1948 على تخفيف وطاأة �سيادة  ن�سال �ملد�فعني عن �حلقوق �ملدنية تركز منذ 

�لدولة بهدف تخفيف �لع�سف يف قر�ر�ت �سحب �جلن�سية و�حلرمان منها.
ها نحن �ليوم �أمام تدخل دويل يف ق�سية �سيادية، �لغاية �لأ�سا�سية منه �إنتاج 
مئات �ملحرومني من �جلن�سية و�إر�سالهم تع�سفا �إىل بلد�ن ل ميكن فيها �سمان 

حرياتهم و�سالمتهم �لنف�سية و�جل�سدية.
_________________

ن�سرت هذه �لدر��سة يف �جلزيرة نت 10/6/2007 
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�ل�ستع�ساء �ملذهبي

يتعر�ص مارك �أوجيه يف كتابه "عبقرية �لوثنية"، لو�حدة من �أجر�أ �ملقارنات 
بني �لوثنية و�مل�سيحية. وميكن �أن نقول بدون تعميم مت�سرع باملقارنة بني �لوثنية 
و�لديانات �لإبر�هيمية �لثالث �إنه من وجهة نظر عامل �لأنرثوبولوجيا �لفرن�سي 
�ملعروف، تتميز �لوثنية ر�ديكاليًا عن �مل�سيحية يف ثالث نقاط: �لأوىل كونها غري 
ثنوية ول تعار�ص بني �ملعرفة و�لإميان، و�لثانية �أنها ل جتعل من �لأخالق مبد�أ 

خارجا عن مو�زين �لقوى و�حلو��ص، و�لثالث �أنها غري تب�سريية. 
�مللل  �لتب�سري ظاهرة جماعية ر�فقت كل  باأن  للتذكري  �ل�ست�سهاد  �أورد هذ� 
عومل  وقد  �لوثنية.  على  للكلمة،  �لو��سع  باملعنى  �لتوحيد،  �نت�سار  منذ  و�لنحل 
)مبعنى جعل �لظاهرة عاملية( �لتوحيد �لتب�سري لي�سمل �لعلمانية وكل ما ينتهي بـ 

�لإحلادية.  �لفل�سفات  ذلك  يف  مبا   ،ism
من هنا يبت�سم �ملرء يف �سهر رم�سان، �لذي �كت�سفت فيه �لب�سرية �لقر�آن، 
ذ�ك.  �أو  �ملذهب  لهذ�  �لتب�سريي  �لطابع  من  ��ستغر�با  هناك  �أن  يقر�أ  عندما 
"�سهولة  مثل:  تعبري�ت  و�سيعة  �سنة  علماء  ت�ستعمل من  و�أكرث من ذلك، عندما 
�لتكفري عند �أهل �ل�سنة لغريهم"، "غياب �ملناعة عند �لأكرثية �ل�سنية" �أو "عدم 

�ل�ستعد�د للغزو �ل�سيعي". 
و�أخري�، عندما نعود �إىل فكرة �لفرقة �لناجية. وكاأن يف هذ� �لكوكب موؤمن 
و�حد، يعتقد �أن �ملذهب �لذي ينتمي �إليه هو �لفرقة غري �لناجية! �إىل غري ذلك 
هو  و�لت�سيع،  �ل�سيعة  حول  �ل�سائد  للرت��سق  و�حد�  بعد�  توؤكد  م�سطلحات  من 

تغييب �ملحاكمة �لعقلية و�لنقدية. 
لن�سر مذهب  �لإ�سالمية  �إير�ن  ميكن �حلديث عن ماليني تنفقها جمهورية 
�لدين  تقول:  �لتي   12 �ملادة  �لإير�ين  �لد�ستور  يف  كذلك  )وهو  فيها  �لدولة 
�لر�سمي لإير�ن هو �لإ�سالم و�ملذهب �جلعفري �لثني ع�سري، وهذه �ملادة تبقى 

�إىل �لأبد غري قابلة للتغيري(.
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لكن من �ل�سروري �لقول �أي�سا �إن هناك مليار�ت تنفقها �ملمالك "�ل�سنية" 
لن�سر �لإ�سالم يف �لعامل. ويف ق�سية ن�سر �لدعوة، ل بد من موقف و��سح بغ�ص 

�لنظر عن �جلغر�فيا. 
�إ�سالمي معركة �سد جملة قالها جان ماري  �أكرث من مفكر  فقد خ�سنا مع 
�لإ�سالمي"،  �لديني  للغزو  نف�سيهما  تهيئا  و�أوروبا مل  "فرن�سا   2006 لوبن يف 
و�عتربنا ر�أيه يف �سلب تعريفنا لالإ�سالموفوبيا و�تهمناه مبناه�سة حرية �لفكر 
و�لعتقاد ر�ف�سني �أي قيود على �نت�سار �لديانات غري �مل�سيحية )ب�سكل �أ�سا�سي 

�لإ�سالم و�لبوذية( يف �لقارة �لأوروبية.
لأن هذ� يتعار�ص مع �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية ومع 
من  �أ�ستغرب  وعليه،  �لأ�سا�سية.  و�حلريات  �لإن�سان  حلقوق  �لأوروبية  �لتفاقية 
مفكرين يد�فعون عن حق �مل�سلمني يف ن�سر دينهم يف �أوروبا، �أن يناه�سو� ن�سر 

�آر�ء هذ� �ملذهب �أو ذ�ك يف �لبلد�ن �لإ�سالمية؟ 
�لتب�سري  ومد�ر�ص  �سنو�ت  �سبع  منذ  عندنا:  �ملعايري  لزدو�جية  �آخر  مثل 
�لال  �لو�سائل،  بكل  �لإرهاب"  على  "�حلرب  ت�ستثمر  �ملتطرفة  �لربوت�ستانتية 
�أ�سبح  �لذي  �لإ�سالمي  �خلريي  �لعمل  ل�سرب  وذلك  �لأخالقية.  قبل  �أخالقية 

ي�سكل �أهم عتالت ن�سر �لإ�سالم يف دول �جلنوب. 
وقد ر�سخت ل�سغوطها عدة دول، يف مقدمتها �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لتي 
فتح  �إعادة  فيه يف  �لريا�ص. ذلك يف وقت جنحنا  موؤ�س�سة �حلرمني يف  �أغلقت 
مكاتبها يف �أكرث من مدينة غربية! لالأ�سف، مل ن�سمع يومها حركة �حتجاج قوية 
�لعلماء  �أين كانت حمية  للدفاع عن هذه �جلمعيات.  �مل�سلمني  �لدين  من رجال 
قائمة  على  و�ل�سيعية(  )�ل�سنية  �لإ�سالمية  �خلريية  �جلمعيات  �سنفت  عندما 

�لإرهاب؟ �أم �إن منطق �ل�سلطة يوؤثر على موقفهم؟
يقول �لبع�ص �إن علينا جتنب خلق �أو�ساع تتعدد فيها �ملذ�هب، وبر�أيي لي�ست 
�مل�سكلة يف �لتعدد. �مل�سكلة تكمن يف توظيف �لختالف يف �إ�سرت�تيجيات �سلطة. 

�لعر�ق  يف  �ل�سيعي"  "�لبيت  فكرة  مع  �لتطبيع  �أن  جند  �لعر�قي،  �ملثل  يف 
م�سروع  مو�جهة  ويف  �ملو�طنة،  وفوق  �لوطني،  �لربنامج  فوق  �ملذهبية  و�سعت 
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تكوين دولة حديثة. 
هذ� �جلنوح �ملذهبي عند �سيا�سيني عر�قيني وجد تربة خ�سبة يف �جلانب 
�حلكومة  بني  يجمع  �ملذهبي،  �لنتماء  غري  و�حد،  ر�بط  يوجد  فهل  �لإير�ين. 
�جللبي  )�أحمد  �لعر�ق  يف  �لأمريكي  �لحتالل  م�سروع  �أركان  وبع�ص  �لإير�نية 

وموفق �لربيعي مثال(؟ 
�أن هذ� �لطابع �ملذهبي للدولة �لإير�نية يوؤثر �سلبا على عالقات  ل �سك يف 
�سغار  ور�ء  �لدولة  تختبئ  عندما  خا�سة  بجري�نها.  �لإ�سالمية  �جلمهورية 
�إير�نية  �أنباء  وكالة  يف  �لثالثة  �لدرجة  من  موظفا  �أن  ي�سدق  فمن  موظفيها، 
حكومية ي�ستطيع �أن يديل بت�سريح ل ينتقد وح�سب، بل يتهم �سخ�سية مركزية 

يف �لإ�سالم مثل �ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي دون توجيهات عليا؟. 
�أحيانا  مبا�سرة  وغري  حينا  مبا�سرة  م�سادة،  ور�سائل  ر�سائل  هناك  �إذن 
�أخرى، يتد�خل فيها �ل�سيا�سي بالديني و�ملذهبي. لكنها ر�سائل حمملة باجلمرة 
�خلبيثة، و�ستخلق �سروخا بني �سعوب �ملنطقة ي�سعب ردمها، ناهيكم عن كونها 
تغّيب �حلديث يف �لتنمية و�حلريات �لأ�سا�سية، وتهم�ص مفهوم �لكر�مة �لإن�سانية 
وحقوق �لنا�ص، وتغتال عظمة �إ�سالم رف�ص �لإكر�ه يف �لدين ويف �ملذهب، وجتعل 
من تفا�سيل �لفقه �لقرون و�سطي منهج حياة. مل يعطنا �لتاريخ حتى �ليوم مثال 

و�حد� ملذهب �أو �أيديولوجية تت�سمن �لردود على �لتحديات �ملجتمعية �لكربى. 
�ملعلنة  و�ل�سر�عات  �ل�سائد  �حلو�ر  �أن  �أو�ساعنا،  وبوؤ�ص  طالعنا  �سوء  من 
�حلر�م  و�ملدن�ص،  �ملقد�ص  عامل  يف  يدخلها  لها  �لديني  و�لبعد  �سلفا.  نخبوية 

و�حلالل، �لكفر و�لإميان. 
فمن  �لتدخل.  على  �لقدرة  نطاق  و��سعة خارج  قطاعات  ي�سع  فهو  وبالتايل 
�أنت لتنتقد �آية �هلل حممد علي ت�سخريي؟ و�إن كان فهمي هويدي قد طعن يف ر�أيه 
عندما �نتقد �ل�سيخ �لقر�ساوي، فهل �سي�سمع �أحد ملا يقوله نادر فرجاين مثال؟ 

�أمل ت�سبح �لهالة �ملحيطة ببع�ص رجال �لدين من �لقوة بحيث ن�سمع فتوى 
لها،  ��ستنكار  بيان  �إ�سد�ر  فنتجنب  �لفا�سدة؟  �لف�سائيات  يف  للعاملني  بالقتل 
وننتظر �سابطا �سابقا يف �جلي�ص �لإ�سر�ئيلي لينقل عرب "ميمري" ر�أي رجل دين 
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�سوري من جزيرة �لعرب ب�سرورة قتل ميكي ماو�ص و�لفئر�ن �ملمقوتة و�ملف�سدة؟ 
�لفكر  يرت�جع  و�أن  �حلو�ر.  مفهوم  ويغيب  �ل�سيا�سة  ترت�جع  �أن  �ملوؤ�سف  من 
عن  عاجز  مذهبي  ل�سحن  نف�سه.  على  منغلق  �أ�سويل  خطاب  ل�سالح  �لديني 
�لتجاوز، وتدخالت ت�سيد �سور �ل�سني بني �لفرق و�لآر�ء �لإ�سالمية، وحتدد قدرة 

�مل�سلمني على جتديد �ملد�ر�ص �لفقهية �أو �إعادة �كت�سافها ب�سكل نقدي. 
ما معنى �أن ي�سل �لأمر �أحيانا �إىل حد �ل�ستباحة �لثقافية و�لفكرية �لرمزية 
و�لتنقيب  �أول،  �لذ�تي  �لتفوق  يف  ذلك  عن  �لتعبري  يجري  �لآخر؟  �ملذهب  لدم 
�أو  �أو �نزياح عن �ل�سر�ط �مل�ستقيم عند هذ�  �أو غلو  �ملجهري لالإم�ساك مبثلب 

ذ�ك. 
من لطف �هلل بالب�سر، �أن �لأمثلة �لتي �نتقل فيها �ل�سر�ع �ملذهبي �إىل �سر�ع 
دموي قليلة. وعندما حدث ذلك، و�ل�ساهد �لعر�قي �أمام �لأعني، مل ينت�سر �أحد 

على �أحد. �أي كانت �لهزمية جماعية. 
لن نتوقف طويال يف �لتعر�ص لق�سايا ت�سيطر فيها �لدولة على رجال �لدين. 
لكن من حقنا �أن نقول لل�سنة و�ل�سيعة وغريهم �إننا نعلم علم �ليقني باأن �لآر�ء 

و�لفتاوى لي�ست بريئة من �ملكان و�لزمان و�ملحيط. 
نعلم �أي�سا �أنها تخ�سع عادة ل�سغوط �حلاكم �أكرث منها لحتياجات �ملحكوم. 
وجهة  من  و�لباطل  �حلق  منطق  يف  وبر�أينا  بتدخلنا  مطعون  بالأ�سا�ص  كنا  و�إن 
وقيود حرية  ��سمه حدود  ملو�سوع جوهري  �لتطرق  فمن حقنا  �ملذهبية،  �لنظر 

�لتعبري و�لعتقاد يف �لعامل �لإ�سالمي �ليوم. 
هل يقبل عامل عالمة كبري يف �ملذ�هب �خلم�سة �أن يفتح باب �لجتهاد ملذهب 
جميعهم  �أنهم  رغم  �لع�سر،  هذ�  يف  �مل�سلمني  و�حتياجات  �لأ�سول  من  ينطلق 
يعتربون �لجتهاد من �أ�س�ص �لإ�سالم: �سو�ء �ملادة �لثانية من �لد�ستور �لإير�ين 
�أن  و�لإ�سماعيلية..؟ ذلك رغم  و�لإبا�سية  �ل�سنة  �مل�سلمني  �أو فتاوى كبار علماء 
�لقطاع �لأكرب يقول �إنه يحرتم �لختالف �ملذهبي كما هو حال �ملقطع �لثاين من 

�ملادة 12 من �لد�ستور �لإير�ين. 
�لعامل  ي�سود  هذ�  ومع  �ملعتقد،  يف  �لإكر�ه  ومنع  �لإن�سان  �لإ�سالم  كرم 
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رهبنة  ل  دين  يف  بالقد��سة  �لر�هب  ويتمتع  و�لطاعة،  �لتلقي  منهج  �لإ�سالمي 
فيه؟ وت�سود حالة ذهنية ي�سفها �ل�سديق من�سف �ملرزوقي بقوله: "علم �ل�سيخ 
هو بال�سرورة حقائق من �لنوع �لذي يردده �لوعاظ و�لفقهاء منذ قرون، �سو�ء 
�لدينية  و�لرب�مج  �لقنو�ت  منرب  �أعلى  من  �أو  �لريفية  �مل�ساجد  يف  ذلك  ح�سل 
"حقائق" مل متنع �أمتنا، ل من �لنحطاط �لأخالقي ول  �ملتكاثرة هذه �لأيام.. 
�ل�سك  لها  يرقى  ل  معطيات  �ل�سيا�سي..  �لتوح�ص  من  ول  �لفكري  �لتخلف  من 
ي�سوقها لنا �ل�سيخ �لعامل بكل ما ميلك من طالقة �لل�سان وقوة �حلجة ليعّلمنا كل 

ما يجب علينا معرفته من �سوؤون ديننا ودنيانا. 
ل غر�بة �أل ي�ساأل �ل�سيخ �أبد� ونادر� ما يت�ساءل. كيف ي�ساأل وهو من يعرف 
لي�ص  لهم  خالفا  لأنه  و�لتائهني  �جلهال  �إنارة  على  تقت�سر  ومهمته  �لردود  كل 
�أو حائر� وهو �لبو�سلة �لتي ت�سري �إىل �جتاه  �أو تائها، وكيف يكون تائها  جاهال 
�جلنة. خا�سية مهمة �أخرى ملنهج �ل�سيخ: مو�قف وت�سرفات �ملتلقي �أكان �ملحاور 

�أو �مل�ستمع. 
مكان  ل  �ل�سطوة.  ل�ساحب  بالت�سليم  يوحي  �لت�سرفات  هذه  يف  ما  فكل 
�لإن�سات  على  مبنية  فاملو�قف  للجدل.  للت�سكيك،  للمعاك�سة،  للم�ساك�سة،  هنا 
و�ل�ستيعاب وحماولة �لفهم لأن �خلطاأ لي�ص من عجز �لأ�ستاذ عن �لتبليغ و�إمنا 

دوما نتيجة �لبالدة �لفطرية �لتي هي فينا. 
قرون  طو�ل  قادونا  �لذين  منا  �لأمر  لأولياء  و�لطاعة  �ل�سمع  عامل  هو  هذ� 

طويلة على طريق �حلرية وجعلو� منا فعال خري �أمة �أخرجت للنا�ص".  
�مل�سطحة  �ملعارك  كل  خلو�ص  م�ستعدة  بيئة  تخلق  و�لإر�ساء  �لتلقي  ثقافة 
وكل �حلروب غري �ملجدية �لتي ل ينت�سر فيها �أي طرف. يتملكنا �خلوف على 
عندما  بيننا  هوركهامير  وكاأن  �لآخر.  من  و�خلوف  �لذ�ت  من  و�خلوف  �لذ�ت 
"كان للعلوم �لدينية وظيفة ت�سمح، بدون وجود  تناول وظيفة �لالهوت و�لدين: 
بولي�ص كّلي �لقدرة وجيد �لتدرب، باحرت�م �لإن�سان لالإن�سان، على �لأقل يف نف�ص 

�ملجتمع، كذلك عدم �رتكاب �جلر�ئم. 
�أغلب  د�م  وما  كربى،  �جتماعية  وظيفة  و�لنار  بال�سماء  لالإميان  كان  لقد 



98

�لنا�ص من �ملوؤمنني، فهم يتجنبون �ل�سر لوجود عد�لة �أعلى. يف �لفرتة �مل�سطربة 
�لتي نعي�سها، ثمة فقد�ن لهذه �لوظيفة ب�سكل مطرد مثري للمخاوف". 

و��سحة يف  ب�سماته  ترك  قد  �ل�سيا�سية  �أن غياب م�سر  �سك، يف  لي�ص من 
غياب هيبة م�سر �لأزهرية. و�أن �لفر�غ �لإ�سرت�تيجي �ل�سعودي قد �أ�سعف �ملكانة 
�إ�سرت�تيجي  وغياب  �سيا�سية  مع�سالت  �أمام  �ليوم  لكننا  �ل�سنة،  لأهل  �لرمزية 
للدولتني �أول و�أخري�، ولي�ص للبعد �ملذهبي قيمة تذكر يف تقييم �لو�سع �لإقليمي. 
ولعل �حل�ص �ل�سعبي �أكرث ن�سجا من �أطروحات �لنخب �ل�سائدة فهو ل يعتمد 
�لحتالل  رموز  )كر�هية  مو�قفهم  و�إمنا  �لأ�سخا�ص  تقييم  يف  �ملذهبية  �لفروق 
ولي�ص  �لأمريكي  �لحتالل  مع  لتعاونهم  �ملاء  �إىل  �ملاء  من  كبرية  �لعر�قيني  من 
لنتمائهم �ملذهبي. بعك�ص �لحرت�م �لذي يتمتع به �ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل مثال(. 
يوما بعد يوم، يتاأ�سل وعي جديد يقوم على فكرة مركزية تقول �إن �لآخر ل 
ميكن �أن يكون، حتى يف �أح�سن �أحو�له، كتلة ب�سرية متجان�سة ومتما�سكة تعرب عن 

�لوحدة �لأ�سطورية لأمة �أو طائفة �أو مذهب. 
كل  �ل�سيعة..  كل  �ل�سنة..  كل  �لعرب..  )كل  بال�سرورة  ظاملة  �لكالنية  و�أن 
�أمام �سهاريج ثقافية متعددة �مل�سارب و�ملكونات، ت�سم  �لغربيني..(. فها نحن 
كل عنا�سر �خل�سوع و�لثورة، �لتلقيح و�لعقم، �لتاأثري و�لتاأثر، �لتعبئة و�لنفجار 
غربيا  �لأ�سم  �لكل  عنا�سر متزيق  وبالتايل جميع  و�ل�سعف..  �لقوة  �لع�سو�ئي، 

كان �أم �إ�سالميا، �سيعيا �أم �سنيا، علمانيا �أم دينيا. 
يف جمع كهذ�، ي�سعب ر�سد عمليات �لتفاعل مع �لآخر، من ت�ساهر �لقر�بة 
�إىل م�ساهرة �لر�أي و�لكتابة. ول بد من �أن نقبل لي�ص فقط بفكرة �عتناق هذ� 

�ملذهب �أو ذ�ك ب�سكل حر، و�إمنا �أي�سا ولدة مد�ر�ص فقهية �إ�سالمية جديدة.
فال قد��سة لل�سافعي و�أبي حنيفة ومالك و�بن حنبل يف قر�آن �أو حديث. ول 
�لفقهية  �ملدر�سة  تقرير  يف  للميالد  �لعا�سر  �لقرن  �أطالل  على  للوقوف  معنى 

�لأن�سب للرد
2008-09-29عن �جلزيرة نت
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قر�ء�ت �إ�سالمية يف حقوق �لإن�سان
مدخل:

قلة قليلة تناولت حقوق �لإن�سان يف �لعامل �لإ�سالمي يف نهاية �لقرن �لتا�سع 
ع�سر. �أما بعد مئة عام،  فيمكن �لقول �أنه با�ستثناء �لتيار �لأكرث حمافظة وت�سدد�، 
ت�سكل حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم مو�سوعا �أ�سا�سيا من �ملو�سوعات �لتي تتناولها 
معظم  �لتيار�ت �لفكرية و�ل�سيا�سية �لإ�سالمية، ول غر�بة يف ذلك، فقد �أ�سحت 
حقوق �لإن�سان يف م�سرية قرن، ما يطلق عليه �لبولوين جانو�ص �سيمونيد�ص ��سم 
لالإن�سانية)1(.. و�إن كنا يف �لعامل �لإ�سالمي ن�سمع من بع�ص  �مل�سرتكة"  "�للغة 
من  فلي�ص  �لإن�سان،  حقوق  عن  مد�فعني  لكوننا  باإ�سالمنا  يطعن  ما  �ملتطرفني 
�أن ل جند  للعن�سرية،  �لأبرز  �ل�سكل  �لإ�سالموفوبيا فيها هي  بلد�ن  �لغريب يف 
�آذ�نا �ساغية ونحن ن�سرح �أن �لقر�آن �لكرمي قد كّرم كل �إن�سان، و�أن �لتكرمي يف 
�للغة و�ملنطق �أعلى و�أرقى من �حلق، فال ٍي�ساأل �حلائز على �لدكتور�ه عن �سهادة 
�سنحاول  �جلنوحني  هذين  بني   . �لأمر  نافل  من  حت�سيلها  باعتبار  �ملاج�ستري 
بو�سفها  و�إمنا  موؤلفات،  �أو  كتبا  بو�سفها  لي�ص  �لإ�سالمية  �لقر�ء�ت  �أهم  متابعة 
تيار�ت و�جتاهات عامة، باعتبار �لعديد من �لكتب ل ي�سكل �سوى �إعادة �سياغة 

ملنطق و�حد باإ�سلوب �ملوؤلف و�سخ�سيته �سمن خط عام.
لي�ص �لتطرق لالإ�سالم وحقوق �لإن�سان يف �ل�سفتني �لعربية و�لأوربية مبهمة 
�سهلة. فهذ� �لعنو�ن بحد ذ�ته، يحمل �سحنة �سلبية يف حقبة م�سطربة وغام�سة 
�أن  �إل  �لإرهاب  على  للحرب  يكن  مل  �لثقايف  لالإرهاب  �أ�سكال  بعدة  مطبوعة 
ك�سفت هذه �حلرب  �ل�سمال، يف حني  دول  �لأرد�أ يف  �مل�سبقة  بالأحكام  تعززها 
يعتربه  مبا  �لآخر  هذ�  ثقة  على  ومرتتباتها  لالآخر   �لبولي�سية  �ملو�جهة  �سقف 
منتجا غربيا بامتياز. وميكن �لقول �أن ترجيح �لقوة �لأمريكية لالأمن و�لع�سكرة 
�لثقافية  بني  �لعالقات  دمقرطة  و�سرور�ت  �لد�خلي  حياتها  منط  ح�ساب  على 
و�لأ�سوب  �لأف�سل  �ل�سكل  هي  �لقوة  تعترب  فعل  ردود  �أوجد  قد  �لإن�سانية،  وبني 
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للرد على �لقوة و�خلطاب �لر�ف�ص لكلية �لآخر هو �خلطاب �ملنا�سب لالإ�سلوب 
�ل�ستئ�سايل �لذي جلاأ له �لآخر. فيما هم�ص، �إن مل نقل حّقر  خطاب �لنتقال 
�ل�سلمي و�لنعتاق على �لطريقة �لغاندية باعتباره حمل للر�ية �لبي�ساء يف جمتمع 
عوملي حمارب. من هنا كانت �أزمة �ملد�فعني عن �لكر�مة �لإن�سانية يف �ل�سنو�ت 
�لتي  �لثنائية  �لهذيانية  �ملنظومة  مو�جهة  يف  ترتكز   �لأخرية،  �لعجاف  �ل�سبع 
�حلليف  و�لباطل،  �حلق  منظومة  يف  و�لتاأمل  �لفكري  و�لوجود  �لعقل  �ختزلت 
بالكتمال  �سعور  من  �ملنظومة  هذه  حتمله  ما  كل  مع  و�لأ�سود،  �لأبي�ص  و�لعدو، 
�آخر  بتعبري  �لنحن.  فكرة  ومتجيد  �لرنج�سي  و�حلما�ص  �لكلية  و�لقدرة  �لذ�تي 
ب�سيط جد�، �عتبار �ملد�فعني عن كل �إن�سان وكل �سعب وكل ثقافة جمموعة من 

�ل�سذج �لذين ل ي�سلحون حتى للرهبنة �لكن�سية. 
ل يعني هذ� �أن �لغرب قد �نتحر على نا�سية �لطفولية �ملهدية عند �ملحافظني 
�جلدد، �أو �أن رف�سنا لالإ�سالموفوبيا و�ملو�جهة �ل�ساملة مع �مل�سلمني يجعلنا نقبل 
�لقوة.  تخلق  �لتي  �لوحدة  با�سم  و�لتحليل  �لنقد  ملكة  فنوقف  وعاهاتنا  بعيوبنا 
�أوجاعها  �سمحت  و�حلريات  �حلقوق  �سعيد  على  �نح�سار  حقبة  بالتاأكيد  لكنها 
�سر�عاتها  و�سمحت  �لإن�سان  حقوق  عامل  عديدة  �إ�سالمية  قطاعات  بدخول 

بتجاوز�ت �أ�سا�سية لإطروحات كانت �سبه مقد�سة عند �لإ�سالميني. 
عندما نتحدث عن ثقافة �لتكرمي ودولة �لعهد و�لعقد و�إقامة �لعدل يف �لال 
وعي �لعربي �لإ�سالمي �لعام، ل يعني هذ� �أن �لتاريخ و�لو�قع �لعربي �لإ�سالمي �أو 
�لكتابات �لإ�سالمية تعطي �ملثل يف �حرت�م حقوق �لإن�سان. كما ل ميكن �أن نقول 
�أن نظام �خلالفة بعد �لر��سدية قد ��ستوعب �ملعاين �لكبرية لتكرمي �لإن�سان يف 
يف  �لإن�سان  حقوق  لنتهاكات  موثقة  تقارير  مبثابة  )وهي  �ملحن  فكتب  �لقر�آن. 
و�لأمثلة  بالأمثلة  ياأتي  �أن  موؤرخ  لأي  وميكن  �مل�ست�سرقون،  يبتدعها  مل  حقبتها( 
�مل�سادة، ليتحدث عن ��ستبد�د �أو عدل �خللفاء �مل�سلمني. لكننا �سنحاول تركيز 
مو�سوعة  حول  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  و�لفكري  �لثقايف  �لنقا�ص  على  مد�خلتنا 
حقوق �لإن�سان، �أكرث منه تقدمي تقرير تاريخي �أو ر�هن لنتهاكات هذه �حلقوق 

يف �لعاملني �لعربي و�لإ�سالمي. 
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ب�سع بديهيات �أولية
يف  هو  كما  �لإن�سان  حقوق  تعبري  جند  �سي�ستاك:"ل  جريوم  كتب  كما   - 1
�لتقاليد �لدينية. �إل �أن �لفقه وعلم �لكالم يقدمان �لأ�س�ص لنظرية حقوق �إن�سان 
بالن�سبة  �لأعلى)2(.  �خلالق  م�سدرها  �لدولة  من  �أعلى  قانون  من  م�ستنبطة 
للم�سلمني، كما هو �حلال بالن�سبة للم�سيحيني و�ليهود، قبول فكرة حقوق �لإن�سان 

يفرت�ص قبول م�سبقا للوحي �لإلهي باعتباره م�سدر هذه �حلقوق.
لأننا نعترب "�إعالن وبرنامج عمل فيينا" ووثائق حقوق �لبيئة و�تفاقية   - 2
�لدول  ملتابعة  معيار�  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  روما  وميثاق  �لطفل  حقوق 
من  �لأخري  �لعقد  يف  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  عاملية  ومبنى  ملعنى  و�ل�سعوب 
�أو  �أن م�سكلتنا �لرئي�سية �ليوم لي�ست مع �لإ�سالم  �لقرن �ملا�سي، ميكننا �لقول 
وترف�ص  �لإن�سان  لو�ء حقوق  م�سكلتنا مع حكومات حتمل  �مل�سيحية،  �أو  �لبوذية 
بالأ�سا�ص �ملبد�أ �لذي تقوم عليه و�لذي تلخ�سه �لفقرة �خلام�سة من �إعالن فيينا 
ويجب  ومت�سابكة،  للتجزئة ومرت�بطة  قابلة  �لإن�سان عاملية وغري  )جميع حقوق 
على �ملجتمع �لدويل �أن يعامل حقوق �لإن�سان على نحو �سامل وبطريقة من�سفة 
يجب  �أنه  حني  ويف  �لرتكيز.  من  �لقدر  وبنف�ص  �مل�ساو�ة،  قدم  وعلى  ومتكافئة، 
�لوطنية و�لإقليمية وخمتلف �خللفيات  �أهمية �خلا�سيات  �أن تو�سع يف �لعتبار 
�لتاريخية و�لثقافية و�لدينية، فاإن من و�جب �لدول، ب�سرف �لنظر عن نظمها 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق �لإن�سان و�حلريات 

�لأ�سا�سية.(. 
للمحكمة  مو�زية  منظومة  �لأمريكية  �لإد�رة  ت�سيد  �سنو�ت،  ثماين  منذ 
�جلنائية �لدولية لتهمي�سها، وهي على �آخر �لقائمة مع �ل�سومال كاآخر ع�سوين 
يف �لأمم �ملتحدة مل ي�سدقا على �تفاقية حقوق �لطفل، وترف�ص �لأ�سا�سي من 
�إعطاء  �ليوم  بو�سعها  لي�ص  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مثل  دول  �لبيئة.  حقوق 
�لدرو�ص لأحد �أو �نتقاد �أحد �أو مطالبة �مل�سلمني �أو غريهم باحرت�م هذ� �حلق 
�لأمريكي  و�لأمنوذج  يعطيه،  ل  �ل�سئ  فاقد  �ل�سعبي،  �ملثل  يقول  فكما  ذ�ك،  �أو 
و�لبيئية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلقوق  �حل�ساب  من  ي�سقط  للدميقر�طية 
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و�لتنمية ول ي�سكل لنا �أمثولة �أو مرجعية. 
لو �أخذنا مئات �آلف �لكتب و�لر�سائل �لتي كتبها  �لعلماء �مل�سلمون قبل   - 3
1900، ملا وجدنا در��سة و�حدة خم�س�سة حلقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم. ول غر�بة 

يف ذلك كون ن�ساأة و�نت�سار دين �سماوي كانت تاريخيا وبا�ستمر�ر موؤ�سر تد�خل 
عميق، وبالإمكان �لقول، ل يتجز�أ، بني �حلق �لإلهي و�حلقوق �لب�سرية. يف حني 
�أن ور�ء �سعود �لأفكار �لأ�سـا�سية حلقوق �لإن�سان تكمن فكرة �لف�سل بني �حلق 
�لإلهي وحقوق �لإن�سان، دون �أن يعني هذ� �لف�ســل بال�سرورة تعار�سا جوهريا �أو 
عالقة �سر�عية. ف�سل، لأن �لديني يوحي بالأبدي، �ملطلق و�ملقد�ص؛ بينما تقع 
و�لن�سبـية،  �لإجناز  غياب  عامل  �لو�سعي،  �لب�سري  �لعامل  يف  �لإن�سانية  �حلقوق 
ورف�ص �لتمرت�ص �مل�سبق. لذ� يبد�أ �لإعالن �لعاملي بغمو�ص متعمد يف فعل )يولد 
غري  عند  �أخرى  وباأ�سكال  �ملوؤمن،  عند  �هلل  خلق  من  يكونو�  بحيث  �لنا�ص(، 

�ملوؤمنني. 
حررتها  قد   1948 منذ  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملية  �لقر�ءة  باأن  �سك  ل   - 4
كنتاج  و�ملو�طن  �لإن�سان  حقوق  �إعالن  قدمت  �لتي  �لفرن�سية  �خل�سو�سية  من 

للمو�جهة بني �لكني�سة �لكاثوليكية و�لعلمانية �لثورية. 
�إيديولوجية.  لي�ست  فهي  كذلك  جديد�،  دينا  �لإن�سان  حقوق  ت�سكل  ل   - 5
�إنها �سرعة مقرتحة من رجال ون�ساء من بلد�ن و�أديان و�ألو�ن خمتلفة يف حلظة 
ولذ� فهي  �لقد��سة،  لها �سفة  لي�ست  �لب�سرية. وحل�سن �حلظ  تاريخ  معينة من 
بال�سرورة يف حالة تقدم وتبقى بالتعريف م�سروعا غري منجز. �أما ق�سية �لدين 
فهي خمتلفة متاما. فعامليته �ملعلنة ل تلغي �حلــدود بني من هو د�خله ومن هو 
مبنهج  و�لغيبية،  �لروحية  معطياته  وتف�سري  لتاأويل  معنى  من  ولي�ص  خارجه. 

عقالين �سرف.
من �لقوميني �ملتدينني �ملتطرفني �ليهود �إىل �ل�سوفينيني �لهندو�ص، مل   - 6
ت�سكل �أدجلة �لدين يوما عن�سـر� �إيجابيا وبناء يف نطاق �حلقوق �لعاملية لالإن�سان. 
وبعك�ص ما يعتقد �ح�سان �ملفرغي فان كل �لذين يوؤكدون �أن "�لإ�سالم �إيديولوجية 
�لطبيعي ملفهوم  �لتطور  �أمام  ببناء �سدود حقيقية  �كرث منه دين")3( قد قامو� 
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حقوق �إن�سان وكر�مة �إن�سانية تتد�خل فيها �لقيم �لو�سعية �لعاملية مع �ملقومات 
�حل�سارية �لأ�سا�سية لالإ�سالم.

لن منل من تكر�ر هذه �لنقطة لأهميتها وتعامي �لنـا�ص عنها : منذ وفاة   - 7
�لنبي حممد، مل يعد بالإمكان �حلديث عن �لإ�سالم باملفرد. �إل من �أجل �إعطاء 
وجهة نظر ذ�تية ملا يطلق عليه �ملتحدث �أو �لكاتب ��سم �لإ�سالم. ثمة تاأويالت 
�لباحث لالختيار �لنتقائي  �إىل درجة ��سطر�ر  وتف�سري�ت وملل ونحل متعددة 
وغالبا �لختز�يل لتغطية �حلقل �ل�سطالحي لكلـــمة �لإ�سالم كلما جرى تناول 

�ملو�سوع.
و�ن�سجام  �لنف�ص  مع  و�سدق  علمية،  �أمانة  بكل  �لقول  �ل�سروري  من    - 8
�إ�سالمي  منظار  من  �لإن�سان  حقوق  حماكمة  يف  لي�ست  �مل�سكلة  �أن  �لوقائع،  مع 
�أو حماكمة �لإ�سالم من منظار حقوق �لإن�سان، �مل�سكلة بر�أينا يف كون �لأمنوذج 
�ل�سريورة  �أو  �لقر�آين  �لعدل  مفهوم  م�ستوى  يف  بر�أينا  يكن  مل  للخالفة  �لفعلي 
�لأوربية ملفهوم �حلقوق و�حلريات. ولي�ص من �ل�سعب �إثبات �أن �ملذ�هب �خلم�سة 
�ل�سائدة �ليوم، وتلك �لأقل �نت�سار� على �ختالفها �لظاهري و�لباطني، مل تت�سدى 
لالأ�سف، عمليا �أو نظريا، ملو�سوعة �ملظامل وجنوحات �ل�سلطة و��ستقالل �لق�ساء 
وتاأ�سيل �حلريات �لأ�سا�سية و�سالمة �لنف�ص و�جل�سد وحقوق وحماية �جلماعات 
�مل�ست�سعفة مبا يرتقي مل�ستوى �لقر�آن �لكرمي �أو �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان. 

حقوق �لإن�سان يف �سياق �حلركة �لفكرية �ل�سيا�سية 
ق�سة �حلقوق قدمية يف �لإ�سالم، ولعل من �ملفيد �لتذكري بر�سالة �حلقوق 
وحقوق  �لأول  �لإ�سالمي  �لقرن  يف  �لب�سري  �حل�سن  و�آر�ء  �حل�سني  بن  لعلي 
ل�ستعر��ص  �ملت�سوفة  عند  �لكامل  �لإن�سان  ومفهوم  �ل�سيا�سة  كتب  �لآدميني يف 
حمطات هامة نوق�ص فيها مفهوم �حلق و�مل�سوؤولية مبا ي�سكل تو��سال مع �لفكر 
�لقر�ء�ت  بع�ص  تتبع  �لبحث،  هذ�  يف  �سنحاول  �أننا  �إل  �ملعا�سر.  �حلقوقي 
�لإ�سالمية �سمن �لت�سور �لأوربي ثم �لعاملي حلقوق �لإن�سان يف �لأزمنة �حلديثة. 
 مل ينتظر �ملفكرون �مل�سلمون �سدور �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان ملناق�سة 
فكرة �حلقوق و�حلريات يف �لإ�سالم، وميكن �أن نتتبع �آر�ء جد متقدمة يف نطاق 
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�لد�ستورية  �لدولة  �أو  �لقانون  بدولة  تتعلق  �لنه�سة  وحركة  �لإ�سالمي  �لتجديد 
عند عبد �لرحمن �لكو�كبي و�لإمام �لنائيني و�لإمام حممد عبده وجمال �لدين 
�أعطى �ل�سيخ عبد �هلل �لعاليلي ق�سية �حلقوق �لأ�سا�سية حيز�  �لأفغاين.  وقد 
�أ�سماه  مما  منطلقا  �حلقوق  �لعاليلي  �سنف  �لأربعينيات.  يف  كتاباته  من  هاما 
�لأ�س�ص �جلديدة �لتي ترف�ص �لتقليد وتاأخذ بعني �لإعتبار روح �لأمة �لقائمة على 
�أ�س�ص ثالثة )م�ساعر عامة، منافع عامة ومعتقد�ت عامة()4(. و�إن كان قد �أكد 
ع�سرين  خ�س�ص  فقد  �ل�سعوب،  حقوق  �لقومي" على  �لعرب  "د�ستور  كتابه  يف 
يحرتمها  �أن  يجب  حقوق  لالأفر�د  فيها:  قال  �لتي  �ل�سخ�سية  للحقوق  �سفحة 
وذكر من هذه �حلقوق حق �حلياة، حق  �لقد��سة،  منه منزلة  وينزلها  �ملجتمع 
�لرتز�ق، حق �حلرية، حق �مل�ساو�ة، �حلق �ل�سيا�سي، حق �لتعليم، حق �مللكية، 
حق �لتعاقد، حق �لعقيدة �أو �لفكر و�لر�أي، حق �لطفولة. وتكمن نقطة �لقوة يف 
�لو��سع على  و�طالعه  بالإ�سالم  �لعميقة  �لعاليلي يف معرفته  �ل�سيخ  �أطروحات 
�لثقافة �لغربية. ثم يف قدرته على ��ستعمال "�ملاعون �لثقايف" من منظار نقدي. 
فهو ي�سيد بالنظام �لدميقر�طي �إل �أنه ي�سبق مدر�سة فر�نكفورت باإطالق ��سم 
حتى  "�لدميقر�طية،  �لأوربية:  �لدميقر�طيات  على  �ل�سكلية"  "�لدميقر�طية 
من  فظيع  �سئ  حقيقتها  يف  فهي  و�إل  �لدميقر�طية،  ��سم  �إل  لها  لي�ص  �ليوم، 
�جل�سدية  للعقوبات  �ل�سكلي  �لفهم  ينتقد  فهو  كذلك  �لطبقي")5(.  �ل�ستبد�د 
"من  ويقول:  �لإن�سان(  �لعاملي حلقوق  �لإعالن  �لإ�سالم )ع�سرون عاما قبل  يف 
�أن �لعقوبات  �ملالحظات �لتي ��ستنتجتها يف در�ص �لقر�آن وغفل عنها �لفقهاء، 
�جلز�ئية �ملن�سو�ص عليها فيه لي�ست ن�سا على �بتد�ء �لعقوبة بل على �نتهائها، 
)...( للقا�سي، جريا على هذه �ملالحظة، �أن ياأخذ �جلاين باأية و�سيلة ق�سائية 
ير�ها ز�جرة.. من هنا قرر بع�ص �لفقهاء �لأولني �أن �لعقوبات �ملن�سو�ص عليها 
يف �لقر�آن من باب �لتمثيل فقط، وللق�ساء �لزمني عدم �لتقيد بها، و��ستعمال 
�أية �لو�سائل �لتي ير�ها كافية للزجر.")6(. ومن هنا قاعدته �ملاأثورة، "�لعقوبات 

لي�ست مق�سودة باأعيانها حرفيا بل بغاياتها")7(. 
يف نف�ص �لفرتة �لزمنية، بلور �أبو �لأعلى �ملودودي ت�سوره للدولة �لإ�سالمية 
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�هلل،  هو  �حلقيقي  )-�حلاكم  بثالثة  خ�سائ�سها  حمدد�  و�ملو�طنة  و�لد�ستور 
بنيانها على  �لدولة  �لت�سريع، -وتوؤ�س�ص  �أمر  �سئ من  لأحد من دون �هلل  -لي�ص 

ذلك �لقانون �مل�سرع مهما تغريت �لظروف و�لأحو�ل و�حلكومات()8( ليقرر: 
"ل ي�سح �إطالق كلمة �لدميقر�طية على نظام �لدولة �لإ�سالمية، بل �أ�سدق 
منها تعبري� كلمة �حلكومة �لإلهية �أو �لثيوقر�طية )Theo-cracy(")9(. وعلى هذ� 
 Constitutional   لأ�سا�ص يرى �ملودودي �سرورة �لنظر يف �لقو�عد �لد�ستورية�
 Personal �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  وقانون   Public Law �لعام  �لدولة  وقانون   Law

Law و��سعا �لقو�عد �لقطعية �لتي ل تقبل �لنقا�ص و�لتي �سيعتمدها معظم قر�ء 

�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان لحقا من �لإ�سالميني �ل�سكليني  formal  وهي:
�لثابتة  و�لأحاديث  �لقر�آن  يف  �لو�ردة  �لقطعية  �ل�سريحة  �لأحكام   - 1

)كاملحرمات من خمر وربا ومي�سر و�حلدود يف �ل�سرقة و�لزنا و�لقذف(.
كل  )كحرمة  �لثابتة  و�لأحاديث  �لقر�آن  يف  �لو�ردة  �لعامة  �لقو�عد   - 2
�سئ م�سكر وحرمة كل بيع ل يتم فيه تبادل منفعة وتر��ص وقو�مية �لرجال على 

�لن�ساء(
ول  �لأعمال  يف  حريتنا  بها  لنحد  و�ل�سنة  �لقر�آن  يف  �ملقررة  �حلدود   - 3
نتجاوزها )كحد �أربع ن�ساء وحد ثالث مر�ت للطالق وحد ثلث �ملال للو�سية(. " 

.)10(

 من وجهة نظرنا، تبلور يف �لعامل �لإ�سالمي �جتاهان رئي�سيان للتعامل مع 
حقوق �لإن�سان قبل �لإعالن �لعاملي على �لأقل بع�سر �سنو�ت، �لأول ميكن متابعته 
يف حركة �لإ�سالح �لإ�سالمي وهو ينطلق يف �لتعامل مع حقوق �لإن�سان من روح 
�لقر�آن و�لع�سر، و�لثاين وقد تبنته بقوة �حلركة �ل�سيا�سية �لإ�سالمية  �ملتمثلة 
�مل�سري  و�لعربي  �ملودودي(  �لأعلى  )�أبو  �لهندي-�لباك�ستاين  بقطبها  �آنذ�ك 
هذين  من  ولكل  و�حلديث.  للقر�آن  �لن�سية  �لقر�ءة  يعتمد  وهو  �لبنا(  )ح�سن 
�لكامل  �لإنكار  من  ننتقل  بحيث  وو�سطيني  ومت�سددين  وميني  ي�سار  �لقطبني 
ملفهوم �حلقوق �لإن�سانية باعتبارها يف تعار�ص مع �لإ�سالم �إىل �لتطابق �لكامل 

بني �لإ�سالم وهذه �حلقوق. 
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فاملودودي  �لجتاهني،  بني  فا�سال  �سينيا  �سد�  هناك  �أن  هذ�  يعني  ول 
و�لوهابيني  وقفو� بحزم يف �لن�سف �لأول من �لقرن �لثاين �سد مهنة �ملحاماة 
�جلماعة  تلبث  مل  ثم  �لقا�سي.  لدور  بد�ئية،  نقول  ل  حتى  تقليدية،  قر�ءة  يف 
ن�سالها  يف  �ملحامي  تعتمد  �أ�سبحت  �أن  �مل�سلمني  �لإخو�ن  وحركة  �لإ�سالمية 
�ليومي بل ولها ثقل كبري يف نقابات �ملحامني يف عدة بلد�ن �إ�سالمية. ومهما كان 
�ملوقف �لنظري من �لعقوبات �جل�سدية، جند �سروطا تعجيزية عند �ملتم�سكني 
بها لتطبيقها. فاملودودي يقول "ل ريب �أن قانون �لإ�سالم يعاقب �ل�سارق بقطع 
يده، ولكن ما جاء هذ� �لقانون لينفذ يف كل نوع من �ملجتمعات، و�إمنا جاء لينفذ 
يف جمتمع �لإ�سالم".)11( وهي وجهة نظر �لإمام �ل�سري�زي من �ل�سيعة �لإثني 
طبقت  ما  �إذ�  و�لتعزير�ت  �حلدود  �إجر�ء  يف  حق  �لإ�سالمية  "للدولة  ع�سرية 
�لإ�سالم متامًا، ول يجوز لها دون ذلك")12(. وميكن �لقول �أن هناك توجها عند 
�لعديد من �لإ�سالميني لتعطيل �أو  جتميد �لعمل بالعقوبات �جل�سدية كحل و�سط 
بني �ملطالبة بروح �لعقوبة ل بن�سها، و�ملطالبني بالتطبيق �حلريف ملا ي�سميه عبد 

�لقادر عوده )�لعقوبات �جلنائية يف �لإ�سالم(. 
يحمل  وهنا  �لدين،  تغيري  و�إمكانية  �لعتقاد  حق  يف  عينها  �مل�سكلة  تطرح 
�لجتاه �ل�سكلي يف مقابل �لآية �لقر�آنية )ل �إكر�ه يف �لدين( �أو كتقييد لإطالقها، 
�مرئ  دم  يحل  ول  فاقتلوه،  دينه  بّدل  )من  حممد  للر�سول  ين�سبان  حديثني 
م�سلم �إل باإحدى ثالث: �لثيب �لز�ين،  و�لنف�ص بالنف�ص و�لتارك لدينه �ملفارق 

للجماعة()13(. 
 يف در��سته "�لإ�سالم وحقوق �لإن�سان" )14( يعطي �ملفرغي �أمنوذجا للتاأثري 
�لذي متار�سه �لجتاهات �ل�سالمانية حول جملة �ملو�سوعات �لتي مت�ص �لدين 
�لتوتاليتارية:  للمقاربة  و��سح  �أمنوذج  �ملنهجية  �نطالقه  فنقطة  �لإ�سالمي. 
"�لإ�سالم، يقول �ملوؤلف، ل يتعامل مع �لإن�سان �ملنعزل عن مثائله �أو �مل�ستاأ�سل من 
طبيعته، و�إمنا يتناول �لإ�سالم ب�سكل �سـمويل، �أي يف كل طموحاته �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لثقافية �لروحية" )15( .
با�ستمر�ر  يعيدنا  دين.  منه  �كرث  �إيديولوجية  �لإ�سالم  �أن  �ملوؤلف   �عتبار 
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لإ�سكالية �لن�ص و�لجتهاد، فهو  يعترب مثال، قـانون  "�لعني بالعني" من حقوق 
�لعقوبات  �أما حول  �حلياة.  تعر�ص حلق  لأنه  �لقاتل  �إعد�م  موؤيد� حق  �لإن�سان 
ولي�ص  و�ملودودي.  عوده  �لقادر  عبد  نظر  لوجهة  تكر�ر  نظره  فوجهة  �جل�سدية، 
لق�سية �ملر�أة حظا �أوفر. وميكن �لقول �أن حممد علي �لت�سخريي وحممد فتحي 
عثمان وعلي عبد �لو�حد و�يف وحممد �لغز�يل ور��سد �لغنو�سي و�سفر �حلو�يل 
�لإن�سان  حلقوق  تعريفهم  يقدمون  �ملو�سوع)16(،  يف  كاتبا  ع�سرين  من  و�أكرث 
�لذي ل مينع من قر�ءة  �لأمر  �أعاله.  له  �مل�سار  للمودودي  �لعام  �لت�سور  �سمن 
�خلالفات فيما بينهم، وتقدير وجهات نظر �لعديد من رموز هذ� �لتيار  لكونهم، 
و�ملحلية،  �ل�سعبية  �لثقافة  �لإن�سان  حقوق  دخول  يف  فعال  ب�سكل  �ساهمو�  �أول، 
ثانيا، �أ�سلو� فكرة �أ�سا�سية تقوم على �عتبار حقوق �لإن�سان و�لإ�سالم من �سجرة 
و�حدة وثالثا، �أكد معظمهم على �أن بالإمكان �لن�سال �مل�سرتك مع �ملد�فعني عن 
�لت�سور  مع  �ختلفو�  و�إن  و�لأكرث.  �لأهم  وهي  �لتو�فق  نقاط  يف  �لإن�سان  حقوق 
�لعاملي يف نقاط �أ�سرنا لبع�سها، فقد �ساهمو� ب�سكل جدي يف ن�سر ثقافة حقوق 
�لثقافة �لإ�سالمية. كتاب �لدكتور حممد �لزحيلي،  �لإن�سان و�لربط بينها وبني 
�أ�سا�سية  ملفاهيم  توؤ�سل  �لتي  �لأمثلة  من  و�حد  �لإ�سالم،  يف  �لإن�سان  حقوق 
كالدميقر�طية �لإ�سالمية و�حلقوق �لأ�سا�سية كذلك �لإن�سان كمعيار مركزي يف 

تقييم �حل�سار�ت وحمور للر�سالت �ل�سماوية. 
�لتعر�ص  نف�سه، يف نطاق  �لتيار  و�لعملية، ح�سر هذ�  �ملنهجية  �لناحية  من 
هذه  حرمته  وقد  �لإ�سالمي،  �ملعطى  مع  و�ملطابقة  �ملقارنة  باب  من  للحقوق 
فعلى  �لإن�سانية.  �حلقوق  عن  �لدفاع  و�آليات  �لد�خلي  �ملنطق  ولوج  من  �ملقاربة 
على  بلده  بت�سديق  مطالبة  ذكرت،  ممن  �أي  عند  جند  ما  نادر�  �ملثل،  �سبيل 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�سني  �لعهدين 
�لإعد�م،  عقوبة  �إلغاء  مو�سوع  يتبنيان  ل  �لعهدين  هذين  باأن  علما  و�لثقافية. 
ولي�ست ق�سية تغيري �لدين فيهما بو�سوح �لإعالن �لعاملي وميكن ربطها بالقانون 
�ملحلي، كذلك ميكن �لتحفظ على بع�ص ما يف �لعهد يف �لتوقيع و�لت�سديق. فمن 
�ملعروف �أن هناك منظمات تد�فع فح�سب عن �حلقوق �ملدنية و�أخرى عن ق�سية 
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ويف  �لخ.  �ل�سحة  مع حق  ور�بعة  �لفقر  وثالثة �سد  �لتعذيب  كمناه�سة  حمددة 
�لتي جندهم  �لأريحية  بنف�ص  ين�سطو�  �أن  لالإ�سالميني  �ملجالت ميكن  كل هذه 
فيها يف �لعمل �خلريي و�لإن�ساين حتى يف �لقر�ءة �لأكرث حتفظا لل�سرعة �لدولية 
حلقوق �لإن�سان. وميكن �لقول �أن �لتجربة �لأكرث تقدما هي �بنة �لدولة �لرتكية 
�لعلمانية حيث جند موؤ�س�سات عريقة مثل مظلومدر و IHH تخو�ص يف در��سات 
و�قرت�حات وممار�سات متقدمة يف حني علينا �نتظار  �ل�سنو�ت �لأربع �لأخرية 
�ملنظمات  �ملتفق عليه من �حلقوق مع  للتعامل مع  ي�سعى  ل�ستقر�ء �جتاه عملي 
�لدولية وباملعايري �لدولية. �أي يف معمعان �حلرب على �لإرهاب وكرد على �ملظامل 
�لتي �أ�سابت �سحاياها �لربيئة. وميكن �إعطاء مناذج "موؤ�س�سة �لكر�مة حلقوق 
�لإن�سان" و "�سوت حر للدفاع عن حقوق �لإن�سان" وتنظيمات كويتية وم�سرية 

وتون�سية ومغربية كاأمثلة على هذ� �لتوجه �لذي تدعمه �أ�سماء �إخو�نية و�سلفية. 
عبد  �ل�سيخ  يفكك  �لتيار،  هذ�  مع  مبا�سرة  مناظر�ت  يف  �لدخول  دون  من 
يف  �سعفه  نقاط  �أهم  �لإن�سان  حلقوق  �لعربية  �للجنة  قياديي  من  �حلامد  �هلل 
�لق�ساء.  و��ستقالل  �ملدين  و�ملجتمع  �لإن�سان  حلقوق  خ�س�سها  موؤلفات  عدة 
�ملجل�ص  و�لعقد، معترب�  �ملودودي لأهل �حلل  �لنخبوي عند  �ملفهوم  فهو يرف�ص 
�حلو��سر  يف  ون�ساء  رجال  �لأمة  �أفر�د  جميع  من  حرة  �نتخابات  �بن  �لنيابي 
و�لقرى و�لبو�دي)17(. ويطالب بت�سفية �لجتهاد�ت �لرت�ثية �لأموية و�لعبا�سية 
يف م�سفاة �ل�سريعة باعتبارها تخل باأربعة م�سائل �أ�سا�سية )�لعد�لة �لقت�سادية، 
�لعد�لة �لجتماعية، �حلقوق و�حلريات �مل�سروعة و�عتبار نقد �خلليفة فتنة()18( 
ميكن �لقول �أن قر�ءة �لعديد من �مل�سلحني �أو �مل�سلمني �ملجددين و�لنقديني 
تتالقى، �إن مل نكن تتطابق، مع �لقر�ءة �حلقوق �إن�سانية. ففي حما�سرته �ملعنونة 
�أبو  حامد  ن�سـر  و�ملثال"  يرد  �لو�قع  بني  �لإ�سالم  وحقــوق  �لإ�سالمي  "�لفـــكر 
زيد ب�سكل غري مبا�سر على �لكتابات �ملنتمية لالإ�سالم �ل�سكلي مثل كتاب حممد 
�لغز�يل )19( �أو كتـــابات �جلمـاعة �لإ�سالمية �لباك�سـتانية يف �ملو�سوع مذكر� باأن 
�لإ�سالم يغطي، فيما يغطي، علم �لكالم �لعقالين �ملعتزيل، �لفال�ســفة �مل�سلمني 
، �ل�سوفية و�لفقه �ل�سلفي. وينوه �إىل �أن �أية مقــــاربة مو�ســـوعية تتطـلب  �نعتــاق 



109

 ideological �لإيديولوجي  �لحتـــو�ء  عن  �ملد�فعــني  لهيمنة  حد  لو�ســع  �ملعـــرفة 
instrumentalization يف �لإ�سالم ومن �أ�سباب �مل�سكلة بر�أي �أبو زيد، "�أن �لإن�سان 

�لذي �حتفى به �لقر�آن و�ل�سنة يف كثري من ن�سو�سهما قد خ�سع لتحديد�ت �ستى 
يف يف جمال �لفكر، فهو �لإن�سان "�ملفكر" عند �ملعتزلة، "�لعارف" عند �لفال�سفة 
و�ملت�سوفة، وهو "�ملكلف" �ملطيع عند �لفقهاء. ويف معظم هذه �لتحديد�ت غاب 
�لإن�سان "�لكائن �لجتماعي"- غري �لعارف وغري �ملطيع- عن هذ� �لفكر")20(. 
�ملحرمة  �ملو�سوعات  ك�سر  عن  �لنعيم  �هلل  عبد  �ل�سود�ين  �لباحث  ميتنع  ل 
يتحول  مل  "ما  طه  حممــد  حممود  �ملجدد  �أ�ستاذه  منـظار  من  �لق�سية  طارحا 
�أ�ســا�ص �لقانون �لإ�سالمي �حلديث عن ن�سو�ص �لقر�آن و�ل�سنة يف �لفرتة �ملدنية 
�لنتهاك  �إىل جتنب  �سبيل  فلي�ص هناك من  �ل�سريعة.  �أ�سـ�ص �سرح  �سكلت  �لتي 
�إلغاء  بالو�ســع  لي�ص  �أنه  �لعاملية. ذلك  �لإن�سان  ملعايري حقوق  �جلذري و�خلطري 
�لرق كنظام قانوين، ول ��ستئ�سال �سور �لتمييز �سد �لن�ساء وغري �مل�سلمني، ما 

دمنا ملزمني مبر�عاة �إطار  حددناه م�سبقا و�أ�سميناه �ل�سريعة )21(.
فح�سب �لنعيم، لقد �أجنز �إ�سالم �ملدينة دوره �لتــاريخي، ول ميكن �عتبــاره 
مكة،  �إ�سالم  �لعاملي،  �لإ�سالم  لع�سرنا.  و�سيا�سيا  و�جتماعيا  حقوقيا  مرجعا 
�ملــدينة،  �أهل  عا�سها  �لتي  �ل�ستثنائية  �حلالة  عن  و�لبعيد  بالت�ســامح  �ملطبــوع 

هو �لقادر على �لرتبـع فوق �لتـاريخ كاأمنوذج للت�سامح و�لإخاء وحرية �لعتقاد. 
�لإ�سالمية  و�سعود  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  �لإن�سان  حقوق  حركة  تقدم  �سكل 
�أو�ئل �ملهتمني يف فرن�سا، كان حممد  مو�سوعا متميز� لبع�ص �جلامعيني. ومن 
�ركون �لذي حدد يف 1980 يف مقالة له بالفرن�سية )22( �خلطوط �لكربى  لطريقته 

يف تناول �ملو�سوع :
�سئ  كل  �لإ�سالم  يف  بالتاأكيد  مثال،  �لقول،  مبكان  �ل�سهولة  من  "�سيكون   -
�لإ�سالمية  و�ل�سلطات  �لنبي  و�أحاديث  بالقر�آن  �ل�ست�سهاد  وباإمكاننا  م�سمون، 

�لذين تطرقو� للمو�سوع ب�سكل حازم وجتديدي.
- علينا جتنب �إلقاء �مل�سئولية على �لإ�سالم يف �لنتهاكات �لتي نر�قبها عند 

هذ� �لنظام �أو ذ�ك �لبلد.
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�إن مفهوم �حلق مرتبط بالعقالنية �لإن�سانية مفهوم مثايل، فاحلق، كما   -
يقول مارك�ص، هو نتاج مو�زين �لقوى.

ن�سفه  ذلك  بعد  ثم   : �ل�سـلطة  ��ستلمت  جمموعة  عن  �لتعبري  هو  �حلق   -
باحلـق �لديني، �حلق �ملقد�ص �لخ.

- علينا �إعادة طرح ق�سية حق �لأ�سخا�ص بال�سكل �لتي مت حتديدها فيه يف 
�لأديان �لتوحيدية �لثالثة.

�أن  كيف  فهم  �ل�سروري  من  معا،  باآن  وفل�سفية  تاريخية  نقدية،  در��سة  يف 
وثقايف حمدد  �جتماعي  �إطار  يعي�ص يف  �أن  ��ستطاع  قد  �لدينية  مفهوم �حلقوق 
وكيف �نه مل يعد بو�سعه �أن يعمل يف �ملجتمعات �ل�سناعية و�ملعلوماتية و�ملعقلنة 
يف �إمرب�طورية �لعقل �لذي ن�سميه بالعلمي و�لذي ي�سكل هو نف�سه �أي�سا مو�سوعا 

للنقد " )23(.
ما �لعمل �إذن ؟ يجيب �ركون : "فيما يتعلق بحقوق �لإن�سان بح�سب �لإ�سالم، 
�لتاليتني قبل  �لنقطتني  و�لتفكري، كما يبدو يل، على  �لتحليل  �أن ين�سب  ينبغي 

غريهما:
"�لإ�سالمي �ليوم حول حقوق �لإن�سان ؟ وما �ل�سلة  – ما قيمة �خلطاب   1
�لدول-�لأمم  وبني  "�لإ�سالم"  �إجماليا  ي�سمى  ما  بني  نتبينها،  �أن  ميكن  �لتي 
�لتي قام معظمها بعد �حلرب �لعاملية �لثانية ؟ وعلى نحو �أعم، ما �لدللة �لتي 
وماذ�  ؟  �لإن�سان  حلقوق  ح�سر�  �لإلهي  �لأ�سل  فكرة  �ليوم،  متنحها  �أن  ميكن 
نفعل بذلك �لتاأكيد "�لفل�سفي" �لذي يذهب �إىل �أن �لإن�سان يظفر بحقوقه عرب 
�لن�سال �ل�سيا�سي و�لجتماعي، عرب �لتقدم �لثقايف، دون �أن يكون مدينا ب�سيء 

لأية مبادرة خارجة عنه ؟
�أ�سول  عن  �لبحث  نوجه  �أن  لنا  وينبغي  ميكن  فل�سفي  �جتاه  �أي  – �إىل   2

حقوق �لإن�سان وعن �سمانات تطبيقها، �ليوم ؟ ")24(.
�لإ�سالم  لق�سية  و�لتناول  �لدر��سة  تتعدد حماولت  �لإن�سان  يف عامل حقوق 
وحقوق �لإن�سان. ويطرح �لباحث حممد �ل�سيد �سعيد  يف در��سته �لقيمة "�لإ�سالم 
وحقوق �لإن�سان"  ق�سية �لن�سجام �ل�سروري بني �لتف�سري �لعقالين و�لن�سانوي 
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للن�سو�ص �لإ�سالمية و�ملنظومة �ملعا�سرة حلقوق �لإن�سان من �أجل ك�سب �ملعركة 
�لدينية.  للخربة  �لجتماعي  �لبناء  و�إعادة  �لتف�سري  حرية  يف  �حلق  �جل  من 
بالن�سبة ملحمد  "تن�سجم �لن�سو�ص �ملقد�سة لالإ�سالم متاما مع �لنظام �حلايل 
حلقوق �لإن�سان، على �لأقل فيما يتعلق بو�حد من �لأبعاد �لأ�سا�سية وهو �لعاملية" 
)25(. �إن وحدة �لإله ووحدة �جلن�ص �لب�سري ت�سكالن قاعدة هذه �لعاملية �لتي 
جتمع بني مبادئ �لكر�مة، �مل�ساو�ة  و�لعد�لة، وبالتحديد فان فكرة �لعد�لة ت�سكل 
�لغربية  �لز�وية يف �حل�سارة �لإ�سالمية )يف مقابل �حلرية يف �حل�سارة  حجر 

و�مل�ساو�ة يف �لفكر �ل�سرت�كي(.
و�لو�جبات  �حلقوق  بني  �لتو�زن  و�إ�سكالية  �ملوؤ�س�ساتي  �لبعد  يتناول  ثم 

)باملفهوم �لو��سع للكلمة كون هذ� �لتو�زن ي�ستوعب �لروحي و�لدنيوي(.
ور��سد  �لعطار  ع�سام  كتابات  يف  تتبعها  ميكننا  للتجاوز،  ملحة  حاجة  ثمة 
�لغنو�سي  �ل�سيخ  مقالة  كانت  و�إن  �ل�سكلي.  �لتيار  من  خامتي  وحممد  �لغنو�سي 
�لقر�ساوي")26( ت�سع على �لرف لالأ�سف �إطروحات متقدمة له،  يو�سف  "كلنا 
فاإن من �ملفيد �لتذكري مبا يقوله يف هذ� �خل�سو�ص �لأ�ستاذين �لعطار وخامتي.

يذكر ع�سام �لعطار باأن �أية نه�سة ح�سارية ت�ستوجب �سحوة فكرية وقدرة 
عالية على �لتجاوز �مل�ستمر للذ�ت. ويبا�سر حماولة �لتقييم بالقول: "�إننا نكرر 
�أنف�سنا منذ ع�سر�ت �ل�سنني يف �لتفكري و�لتنظيم و�لعمل، يف عامل تتغري �سوره 
ومعطياته ومتطلباته يف كل يوم، ون�سري �إىل �مل�ستقبل و�أعناقنا و�أقد�منا م�سدودة 
و�أفكار جديدة  �أجيال جديدة،  �إىل  باأم�ص �حلاجة  �إننا  �لتكر�ر و�لروتني.  بقيود 
�لأ�سيلة  �لو�عية  �حلية  �ل�ستجابة  على  قادرين  لنكون  م�ستمر،  رفيع  و�إبد�ع 
فيه،  �ملتجددة  و�لإن�سان  �مل�سلمني  وحاجات  و�لع�سر،  �لعامل  ملتغري�ت  �ل�سريعة 
و�أد�ء ر�سالتنا �أد�ء حقيقيا و�قعيا على �أف�سل وجه ممكن )27(". ويت�ساءل  يف 

كتابه "كلمات" : 
معلوماته  تتجدد  عامل  يف  �جلمود،  ميكن  كيف  بل  �جلمود،  نقبل  "كيف 
و�لإبد�ع  �لد�ئم،  �لتجدد  من  لنا  لبد  با�ستمر�ر  وو�سائله..  ومطالبه  ومعطياته 
�لفاعل  ووجودنا  حياتنا  فقدنا  و�إل  جمال..  كل  يف  �مل�سني  و�جلهاد  �ملتو��سل، 
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�أو  �ملوؤثر، و�أز�حنا �لركب �لب�سري عن طريقه، وقذف بنا �إىل هام�ص �لهام�ص، 
لوحة  من  وحمينا  �ل�سيل،  وغثاء  �لزبد  يذهب  كما  جفاء  فذهبنا  �لتاريخ،  هوة 

�حلا�سر و�مل�ستقبل، وحتولنا �إىل ذكرى من ذكريات �ملا�سي �لبعيد")28( 
يتجاوز �لدكتور خامتي )وما يهمنا هو �ملثقف و�لباحث ولي�ص رئي�ص �لدولة 
�ل�سابق( يف �أطروحاته �جلدل �لعقيم �مللغوم �لدو�فع يف �أو�ساط �ملتزمتني حول 
تنا�سب �أو عدم تنا�سب دولة �لقانون وحقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية مع �لإ�سالم. 
وهو بتاأكيده على دور ح�ساري جديد، يتخطى عقم �لد�عني للعودة �إىل �لرت�ث 
جديدة  نه�سة  حول  �لنقا�ص  ليفتح  متاأزمة.  غربية  حل�سارة  �ملقلدين  وق�سور 
وح�سارة �إن�سانية مبتكرة. ولعله يف طرحه هذ�، يفتح �لباب و��سعا للحو�ر �لنقدي 
و�لبّناء، بني رو�د �لإ�سالح �لإ�سالمي و�ملد�فعني عن حقوق وكر�مة �لإن�سان. يوؤكد 
خامتي على دنيوية �حلكم وبالتايل ن�سبيته وب�سريته، معترب� �أهم خدمة للدين 
ومقد�ص،  �سام  ك�ساأن  �لدين  ب�سجاعة بني جوهر  �لتمييز  تكمن يف  يف ع�سرنا، 
وت�سور�ت �لإن�سان عنه، و�لتي هي �أمر حمدود ون�سبي ويدركها �لتغري. وهو يعترب 
مناهج �حلكم)29(.  �لأقل �سرر� من  �أو  للنا�ص  �لأف�سل  �لأمنوذج  �لدميقر�طية 
ومن هذ� �ملنطلق يوؤكد على �سرورتها للمجتمعات �لإ�سالمية، ويب�سر يف �لتنمية 

عملية متكاملة تقوم على �لأ�س�ص �لتالية:
�إر�دية  م�ساركة  تكن هناك  ما مل  وفاعال  �إن�سانيا  �أي حتول  يكون  لن  "�أول: 

و�عية للب�سر يف �إيجاده.
ثانيا: يتمثل �ل�سرط �لأ�سا�سي يف ح�سور �لإن�سان وم�ساركته �لو�عية �حلرة يف 

ظاهرة �لتقدم و�لتغيري، بوجود فكر م�ستقر ثابت يف �ملجتمع.
ثالثا: لن يتحقق وجود فكر م�ستقر وفاعل، )بعنو�ن كونه تيار� متجدد� وحيا 

يف �ملجتمع(، �إل يف �إطار �حلرية.")30(.
�لأفكار  تاريخ  كان  �إن  �أنه  �ملخاطر،  �سفينة  ركوب  دون  �لقول،  باإمكاننا 
مرتبط بتاريخ �لب�سر، فاإن تاريخ �لفقه �لإ�سالمي مرتبط ب�سكل �أ�سا�سي بتاريخ 
�خللفاء. ومن هذ� �ملنطلق، فان حتقيق قر�ءة �ن�سانوية لالإ�سالم مير بال�سرورة 
�ل�سيا�سية-�لجتـماعية  �ل�سلطات  �إيديولوجيات  مع  �لفكرية  �لقطيعة  عرب 



113

�ل�ستبــد�دية. بتعبري �آخر، �لقطيعة مع �سيادة �لتقليد على �لجتهاد و�لتجديد. 
�لتاريخ  نقد  بال�سرورة  �لإ�سالحية  �ملقاربات  ولدة  تتطلب  �ملنطلق،  هذ�  من 
"�لعادل"  �ل�سيا�سي يف �ر�ص �لإ�سالم لتجاوز �ملدر�سة �لقدمية للخليفة �مل�ستبد 

�إىل مدر�سة �ملو�طنة وحقوق �لإن�سان. 
�أما بالن�سبة لنا، فاإن �مل�سكلة بني ن�سطاء حقوق �لإن�سان و�لإ�سالميني ل تقع 
يف خانــة �لإميان و�ملقد�ص و�إمنا على �سعيد �لدنيوي و�لق�سائي. فال �أحد يطرح 
م�ساألة علمنة �لـدين، يف حني �أن قبول مبد�أ �لطابع �ملدين للموؤ�س�سات يف �لعامل 
�لألف  من  هي  �ملوؤ�س�سات  هذه  �لب�سري.  لالجتماع  جوهرية  م�ساألة  �لإ�سالمي 
�إىل �لياء من �سنع �لب�سر، و با�ستطاعة ب�سر �آخرين �أن ي�سـعو� حد� تاريخيا لها 
بتجاوزها لأ�سكال �أرقى و�أعدل و�أف�سل ويف هذه �لنقطة، نحن �ليوم كمد�فعني 
عن حقوق �لإن�سان يف تو�فق تام مع مفكرين �إ�سالميني من د�خل حركة �لإخو�ن 

�مل�سلمني وخارجها.
�إن �أي تركيب ت�سلطي )�وتوريتاري( يتكئ بال�سرورة على �إيديولوجية ت�سلطية 
ت�سلطية جاهزة،  �إيديولوجية  و�إن مل يكن هناك  �لطغاة.  �أو قابلة لالحتو�ء من 
�إن علماء �ل�ستبد�د، با�ستعارة تعبري عبد  �بتكار و�حدة حتميه.  فهو قادر على 
�لرحمن �لكو�كبي، جعلو� من �لكائن �لطائع، �أمنوذجا للم�سلم، ومن �ملتمردين 
زنادقة. هل ميكن قبول نقطة �نطالقهم هذه، ل�ستنباط مبادئ عاملية حلقوق 

�لإن�سان ؟ 
و�لتعبري�ت  �ل�سائد  �ل�سيا�سي  �لإ�سالمي  للخطاب  �ملتمعنة  �لقر�ءة  �إن 
يتبنى مقاربة �سمولية  �إ�سكالية كل من  �لتقليدية تظهر  �ملوؤ�س�ساتيــة لالإ�سالمية 

)توتاليــتارية( وع�سفـــية مع �ملبادئ �لأ�سا�سية حلماية �لأفر�د و�جلماعات. 
يذّكرنا حميد عناية، "باأن �ل�سريعة مل تكن مطبقة كمنظومة متكاملة يف يوم 
تخيالت  فتبقى  لتطبيقها  �ل�سرورية  �لإجر�ء�ت  وطبيعة  حجم  �أما  �لأيام،  من 
تعليل  عن  ر�سالته  يف  �سلبي  م�سطفى  حممد  �ل�سيخ  ويو�سح   م�سروعة")31(. 
به من  يحيط  وما  �لأمر  �إىل  " ينظرون  كانو�  �لنبي  �أ�سحاب  �أن  كيف  �لأحكام 
و�إن  �ملنا�سب،  له �حلكم  وي�سرعون  ومفا�سد  به من م�سالح  يحف  وما  ظروف، 
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�أو  �إعر��سا منهم عن �سريعة �هلل  خالف ماكان يف عهد ر�سول �هلل، ولي�ص هذ� 
كتابه  يف  ويقدم  فهموه")32(.  �لذي  �لت�سريع  �سر  هو  بل  �هلل،  لر�سول  خمالفة 
مع  تعار�سها  عند  �مل�سلحة  �إعمال  على  �أمثلة  �لإ�سالمي")33(  �لفقه  "�أ�سول 

�لن�ص.
ل �سك باأن حقوق �لإن�سان مل تعد غريبة على �لثقافة �لإ�سالمية و�ل�سعبية يف 
�لعاملني �لعربي و�لإ�سالمي، ومن �ملجحف �لقول باأن ذلك مت مبقاومة �لإ�سالميني 
للتفاعل  �لطريق  �أن  �إل  فاعلة.  �إ�سالمية  مع �جتاهات  بالتعاون  �لقول  بل ميكن 
ديناميته  يف  يحمل  منجز،  غري  كم�سروع   ، �لإن�سان  حقوق  حركة  مع  �لإيجابي 
و�أقل بربرية،  �إن�سانية  �أكرث  �لإن�سانية وطموح جمتمع  �لكر�مة  �لد�خلية هاج�ص 
تكرمي  من  كجزء  و�جل�سد،  �لنف�ص  �سالمة  معركة  خو�ص  �ل�سروري  من  جتعل 
�لقول  �خلياط  هيثم  حممد  ن�ساطر  مل  �إذ�  �أ�سا�سي،  كحق  و�حلرية،  �لإن�سان، 
فيها "�أول �حلقوق"، وتخلي�ص تر�ثنا من عف�ص �لعد�ء لكر�مة ن�سف �لب�سر، �أي 
�لن�ساء، ودخول معركة �لتحول �إىل قوة �قرت�ح وتعزيز، ولي�ص فقط قوة مر�قبة 

ومقارنة، للحركة �لعاملية حلقوق �لإن�سان. 
قد  كنت  �لدينية،  �ل�سعائر  بكل  ملتزم  �إ�سالمي  مكتبي  دخل  �لأيام  �أحد  يف 
 : يل  فقال  �لأحاديـــث  وتقاذفتنا  لي�سكرين.  �ل�سيا�سي  �للجوء  لنيل  عنه  د�فعت 
دون  يدعم  �لإ�سالم  �أن  متاأكد  و�أنا  �لإن�سان،  حقوق  بق�سية  كثري�  فكرت  "لقد 
حتفظ ما ت�سميه �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان : �لإ�سالم يتـوجه �إىل بني �آدم، 
�أي لكل كائن �ن�ساين ولي�ص فقط للم�سلمني. �ل�سالم يعلمنا :  فال تظاملو�، كذلك 
و�سرعتكم  للتقوى"،  �قرب  هو  "�عدلو�  �سباح   كل  يناديني يف  ديني  �سرعتكم، 
�آدم" و�سرعتكم  بني  كرمنا  "ولقد  �لإن�سان   كر�مة  على  يوؤكد  �لإ�سالم  �أي�سا، 
�أي�سا. ملاذ� �إذن يجري �حلديث عن تعار�ص بني �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان 

و�لإ�سالم؟ ".   
يف  �لنا�ص  من  ن�سمـعها  �لتي  �لنتقاد�ت  باأن  �لتذكري  �ل�سروري  من  هل 
ن�سالتنا �ليومية ل تطالبنــا باإنز�ل �لعقوبات �جل�سدية تو�فقا مع �ل�سريعة و�إمنا 
�ل�ستقاللية �ملالية و�لفكرية عن دول ل حترتم هذه �حلقوق. حما�سبة �حليتان 
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من  كما  �لناتو  دون متييز وحماكمة جمرمي �حلرب يف حلف  و�ل�سغار  �لكبار 
دكتاتوريات �جلنوب. و�حرت�م �حلقوق �لأولية لل�سعب �لفل�سطيني ورف�ص عامل 
�لهيمنة و�ملظامل. مل �أ�سمع �أ�سري� فل�سطينيا و�حد� يطالبنا بالتوقف عند �لفارق 
حلقوق  �لدولية  و�ل�سرعة  �لإ�سالم  يف  �لإن�سان  حلقوق  �لقاهرة  �إعالن  بني  بني 
�لإ�سالمي  �لدين  ن�سالنا يف مو�جهة مع  �مل�سلمني  �أحد من  يعترب  �لإن�سان؟ ومل 
�جلمل  ح�سناتكم" �أكرث  ميز�ن  يف  ن�سالكم  �هلل  "جعل  كلمة  لعل  بل  �حلنيف، 
كتاب  موؤلف  �حلامد  �هلل  عبد  للدكتور  و�سمحت  �ملتدينة.  �لأو�ساط  يف  تكر�ر� 
"حقوق �لإن�سان بني نور �لإ�سالم وغب�ص �لفقهاء و�حلكام" باأن يقول بثقة: "دعاة 
حمت�سبون  جماهدون  �لد�ستوري،  و�لإ�سالح  �ملدين  و�ملجتمع  �لإن�سان  حقوق 
حزبية  مكا�سب  ور�ء  �جلري  من  باحلذر  مطالبون  وهم  �سيا�سيا(  )�حت�سابا 
هذه  خلف  فالتخندق  �ل�سغرية؛  �حل�سابات  من  وباحلذر  �سخ�سية  �أو  فئوية  �أو 
�لعربية و�لإ�سالمية  �لبلد�ن  �أ�ساع يف  �لفئوية و�حلزبية و�ل�سخ�سية  �حل�سابات 

كثري� من �لطاقات".
�إن م�سكلتنا يف �لعاملني �لعربي و�لإ�سالمي هنا بالتحديد. �حلقوق �لأ�سا�سية 
�لنقد �لذي ن�سمعه  لي�ست قوة قر�ر فعلية. هذ� هو  �لقوى، وهي  �أ�سرى مو�زين 
حمتوى  يتناول  �لعادي  �لإن�سان  نقد  كان  وقلما  �لإن�سان،  حقوق  حول  جميعا 

�ل�سرعة �لدولية حلقوق �لإن�سان. 
�لعـهد  يف  �مل�سري  تقرير  حق  تثبيت  يف  �ل�ســرت�كية  �لتـيار�ت  �أ�سهمت  كما 
�لدويل �خلــا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية و�لعــهد �لدويل �خلــا�ص باحلقوق 
�لقت�ســادية و�لجتــماعية  و�لثقافية، ميكن بل ويجب على �مل�ســلمني �أن يلعبو� 
�لأ�سا�سية  للحقوق  �سمانات  �و�ليات  �إن�ساء  يف  للح�سر،   ل  للمثال  هامـا،  دور� 
نظام  يف  �مل�سرتكة  �لإن�سانية  حقوق  حول  عاملي  �إعالن  تبني  ويف  لالأ�سخا�ص 
�قت�سادي عادل جديد و�إعالن ملنع �رتهان �ل�سعوب باحلظر و�لعقوبات و�سمول 
�سالحيات �ملحكمة �جلنائية �لدولية �نتاج و��ستعمال �لأ�سلحة �لنووية و�لكيميائية 

و�جلرثومية وقوننة دولية ووطنية حلق �لت�سامن...
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يف �لتقليد و�لتجديد

كتب �لأمري عبد �لقادر �جلز�ئري عام 1855 للميالد )1271 للهجرة( يف 
كتابه "ذكرى �لعاقل وتنبيه �لغافل" :

"�ملتبوعون من �لنا�ص على ق�سمني: ق�سم عامل م�سعد لنف�سه وم�سعد لغريه، 
�حلق  معرفة  �إىل  �لنا�ص  ودعا  بالتقليد،  ل  بالدليل،  �حلق  عرف  �لذي  وهو 
بالدليل، ل باأن يقلدون. وق�سم مهلك لنف�سه ومهلك لغريه، وهو �لذي قلد �آباءه 
و�أجد�ده فيما يعتقدون، وي�ستح�سنون، وترك �لنظر بعقله، ودعا �لنا�ص لتقليده. 
و�لأعمى ل ي�سلح �أن يقود �لعميان. و�إذ� كان تقليد �لرجال مذموما، غري مر�ٍص 
�أف�سل من  تقاد،  بهيمة  و�أن  بالذم.  و�أحرى  �أوىل  �لكتب  يف �لعتقاد�ت، فتقليد 
مقلد ينقاد. و�أن �أقو�ل �لعلماء و�ملتدينني مت�سادة، متخالفة يف �لأكرث، و�ختيار 
معار�سا  فيكون  مرجح،  بال  ترجيح  لأنه  باطل،  دليل  بال  و�تباعه  منها  و�حد 

مبثله". 
ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  كتابات  يف  �ملبكر  �لن�ص  هذ�  ��ستعادة  �ل�سروري  من 
�لإ�سالحية، ففي كل فرتة ��سطر�ب وتاأزم يف ثقافة �لأمم و�أو�ساعها، ي�ستعيد 
�لرو�د جملة �أ�سئلة �سرورية،  يف �لدين كما يف �لفل�سفة، ويف �لإطار �لنظري كما 
�لتجديد،  �لتقليد و�سرور�ت  �سقف  �ل�سوؤ�ل حول  تتمركز يف  �لعملي،  �لإطار  يف 
�لقدرة على تتبع مفهوم �ل�ستمر�رية و�لإنقطاع يف نظم �لتفكري ونظم �حلياة، 
كذلك �ملقدرة على �إب�سار �لذ�ت بعني نقدية بناءة. ول ينجو من هذ� �لإختبار 
�سعب �أو �أمة �أو معتقد، بل على �لعك�ص من ذلك، لعل هذه �لأزمات هي �لتي تعطي 
�لقدرة على ت�سريح دقيق للو�قع وت�سمح بتبلور روؤى خمتلفة قادرة على �لتجاوز. 
لذ� ل يغيب مو�سوع �لتقليد و�لتجديد عن �أي م�سلح �أو رمز للتنوير، ومن �أكرب 
�لأ�سئلة �لتي طرحت وتطرح عند تقييم �أو تعريف �أي عامل، �سوؤ�ل يتعلق بف�ساء 
�لتجديد يف فكره وحجم �لإبتكار يف ت�سور�ته و�لقدرة �حلية لآر�ئه يف �لرد على 
حتديات ع�سره. رد ينهل من تاريخ �لفكر ويت�سلح من م�ستودع �لأ�سلحة �لذهنية 
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�لأحدث، لأن كلمة �حل�سارة، باملعنى �لثقايف، تعني ��ستيطان �لقدرة على �عتبار 
غنى �لثقافات �لب�سرية ملكا لكل �إن�سان. هذه �لقدرة على �كت�ساف �لذ�ت و�لآخر 
كو�سيلة لإعادة ت�سور �لعامل جعلت �لفكر �ليوناين مرجعا لفكر �لتنوير �لغربي، 
�لت�سدي  حماولت  �سلب  يف  �لإ�سالمي  �لعربي  �حل�ساري  �لنهو�ص  وحلظات 
�لندوي  �حل�سن  �أبو  عنه  يتحدث  �لذي  )باملعنى  و�مل�سلمني  �لعرب  لنحطاط 
�للحظات  هذه  كانت  و�إن  �مل�سلمني"(.  بانحطاط  �لعامل  خ�سر  "ماذ�  كتابه  يف 
ممكنة، فلتوفر عاملني �أ�سا�سيني، �لأول: هو �عتبار �حلكمة �سالة كل �إن�سان ومن 
�سر�جًا  وجدمت  "لو  بالقول:  له  و�سية  يف  �لكاظم  �لإمام  يخت�سره  ما  كان.  �أي 
يتوّقد بالقطر�ن يف ليلة مظلمة ل�ست�ساأمت به، ومل مينعكم منه ريح نتنه، كذلك 
ينبغي لكم �أن تاأخذو� �حلكمة مّمن وجدمتوها معه، ول مينعكم منه �سوء رغبته 
فيها". و�لثاين، �عتبار �خلالف من مقومات �لتقدم و�إباحة �لنطق بالر�أي و�لرد 
عليه. وقد �أح�سيت يف كتب "�لرد" �أكرث من �ألف ومئتي عنو�ن لر�سالة وكتاب، 
و�أظن �أنني مل �أجمع �إل �لي�سري �لقليل من �ملكتبة �لعربية يف نه�سة �مل�سرق قبل 

�ألف عام. 
و�ل�سيا�سية يف ع�سرها،  �لفكرية  �لتيار�ت  �ملعنى،  بهذ�  و�لنحل  �مللل  كانت 
و�إن كانت فرتة �حلروب �لأهلية �لأوىل قد �أعطت �ل�سر�عات �لدينية-�ل�سيا�سية 
�ستى  �سعوبا  �سمت  �لتي  �لعبا�سية  �خلالفة  �أو�ساع  �سمحت  فقد  عنفيا،  بعد� 
وجمعت تعددية ثقافية ل �سابق لها وحركة ترجمة و�إنتاج جد غزيرة، �سمحت 
�أو�ساع �خلالفة باإعادة �كت�ساف �لإ�سالم �لأول و�إعادة �إنتاج �لت�سور �لإ�سالمي 
هذ�  فاإن  �لر�هنة،   حقبتنا  تلمود  �ل�سالح  �ل�سلف  عن  �حلديث  كان  و�إن  باآن. 
وقادر�  ومبدعا  جمدد�  كان  لأنه  و�لفقهي  �لفكري  باملعنى  �ساحلا  كان  �ل�سلف 
على ��ستنباط �لأحكام �لأف�سل لع�سره. فابن حزم �لأندل�سي هو �لقائل "ل يحل 
لأحد �أن يقلد �أحد�، ل حيا ول ميتا، وكل و�حد له حق �لإجتهاد ح�سب طاقته". 
وقال بذلك �أ�سحاب �ملذ�هب �لأربعة، �أبو حنيفة �ساحب ماأثورة "هذ� ر�أي، وهذ� 
�أح�سن ما ر�أيت، فمن جاء بر�أي �أف�سل قبلناه"، ومالك من قال "�إمنا �أنا ب�سر 
�أخطئ و�أ�سيب"، و�ل�سافعي من �أكد "�إذ� �سح �حلديث بخالف قويل فا�سربو� 
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"من �سيق علم  بالقول  للتقليد  بقويل عر�ص �حلائط" و�بن حنبل من ت�سدى 
�لرجال تقليد �لرجال، ل تقلدو� �لرجال فاإنهم لن ي�سلمو� من �خلطاأ"، يّذكر �بن 
تيمية بهذه �ملو�قف بقوله: "هوؤلء �لأئمة �لأربعة قد نهو� �لنا�ص عن تقليدهم يف 

كل ما يقولون، وذلك هو �لو�جب". 
يدين �ل�سوكاين ح�سر �ل�سريعة بنفر من �لعلماء يف زمان ومكان وىل ويقول: 
"من ح�سر ف�سل �هلل على بع�ص خلقه، وح�سر فيهم هذه �ل�سريعة فقد جتر�أ 
على �هلل عز وجل وثم على �سريعته �ملو�سوعة لكل عباده". �أما جمال �لدين بن 
�جلوزي فيوؤكد على �أن "يف �لتقليد �إبطال منفعة �لعقل لأنه خلق للتدبري، وقبيح 

على من �أعطي �سمعة ي�ست�سئ بها �أن يطفئها ومي�سي يف �لظلمة". 
ل �سك باأن د�سرتة �ملذ�هب �ل�سنية منذ "�لعتقاد �لقادري" و�إغالق �ملنظومة 
و�لجتهاد  �لتاأمل  باب  �إغالق  يف  �ساهما  قد  �ل�سفوية،  �لدولة  منذ  �جلعفرية 
عند  و�لتوقف  �لب�سري  �لعمل  تقدي�ص  �لقدماء.   �آر�ء  على  مقد�سة  هالة  وو�سع 
للمد�ر�ص  ينت�سب  �أن  �ليوم  �مل�سلم  �لطبيب  على  �ل�سهل  من  جعل  �ل�سلف  جعبة 
�سينا، يف حني  و�بن  �لر�زي  قّدم  ملا  تقديره  �ختالفها مع  �لطبية �حلديثة على 
مل تزل �ملذ�هب �لفقهية تعي�ص على عطاء حقبة ذهبية مل يتمكن معظم �سيوخ 
حقبتنا ل من ه�سمها و�إعادة �نتاجها �أو جتاوزها نحو و�سع جديد. ول �سك باأن 
تفكيك "�سلطة �ملذ�هب" ل ي�سكل وح�سب �نعتاقا فكريا وثقافيا للم�سلمني و�إمنا 

�أي�سا يف حقبة �ل�سحن �ملذهبي �لأعمى، �سمانة �أ�سا�سية لل�سلم �لأهلي. 
لقد و�سعت �ل�سجة �لأخرية بني رجال دين �سنة و�سيعة �لأ�سبع 
خطفه  حلظة  د�ئما  تتذكر  �ملفقود،  كو�لدة  بنا  فاإذ�  �جلرح،  على 
�أجهزة �لأمن وتتمثل هذه �للحظة باعتبارها، لي�ض فقط نهاية  من 
�لتاريخ، بل �أي�سا و�سيلتها �لأبدية لعي�ض ماأ�ساة حد�د غري منجز، بل 
لنقل غري قابل لالإجناز. فاإن كانت �لنقا�سات يف �لع�سر �لذهبي جتمع بني 
كان  بحيث  �ملناظر�ت،  وتبادل  �حلو�ر  متابعة  على  و�لقدرة  �لنقد  على  �لقدرة 
تكل�ص  حلالة  نرتك�ص  نحن  فها  كالب�سر،  وميوت  يعي�ص  و�لنحل  �مللل  من  �لكثري 
�أو موؤ�س�سة  �لذ�ت  �أنها مل تكن عميقة يف  يبدو  �إرها�سات جوهرية  بعد  مزمنة، 
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يف �لقناعات، لنعود ملن �أعطى كتاب "�لفرق بني �لفرق" لأبي �لقاهر �لبغد�دي 
عند  �لتاريخ  �أوقف  وملن  �لناجية،  هي  منها  و�حدة  فرقة   73 يف  �لف�سل  �لقول 
"ثقة �لإ�سالم يف كل زمان ومكان"، وقطاعات حولت فتاوى �بن تيمية  �لكليني 
ن�ستهلكها  �لتي  �للفظية  �ملجمالت  كل  رغم  ذلك،  مقد�سة.  لقر�ر�ت  �لتكفريية 
يف �لت�سامح وحو�ر �ملذ�هب و�لتقريب بني �لأديان وفتح باب �لجتهاد و�لإ�سالح 
و�لتجديد و�أخري� ولي�ص �آخر�: �لدولة �ملدنية. بل ل ي�ستغرب �ملرء �أن يقر�أ يف بيان 
�أن �خلالف بني �ل�سنة و�ل�سيعة  "جبهة علماء �لأزهر" بيانا يو�سح لنا  جلمعية 
يكمن يف �أ�سول �لدين، ويتحدث عن تكفري ت�سعة من فرق غالة �ل�سيعة ثمانية 
منها �نقر�ست منذ ثمانية قرون، بل جاء يف �لبيان �ل�سادر يف 24 �سبتمرب 2008 
:   "كان �إمامهم ه�سام بن �حلكم �أول من قال �إن �هلل تعاىل ج�سم  و�أنه حمال 
�أن يكون عاملا بالأ�سياء بنف�سه، و�أدخل فيه من �لنق�ص و�لتمثيل ماهو باطل، على 
طاقية؛  و�سيطانية  و�سيابية؛  تيمية؛  زر�رية  من  �لت�سعة،  فرقهم  بني  فيه  تفاوت 
وه�سامية؛ وجو�ليقية؛ وميثمية، ومو�سوية...". ما هي غاية هذ� �خللط �ملتعمد 
بني فرق �لغالة وما �سماه �ل�سيخ �لقر�ساوي  بالغزو �ل�سيعي )�ملق�سود به �ملذهب 
جامعتها  يف  يدّر�ص  علماء  بجبهة  يليق  هل  حتديد�(؟  ع�سري  �لإثني  �جلعفري 
�لتاريخ �لإ�سالمي �أن تتحدث بخطاب "�لربوباغنده"، �أي �لدعاية  باأبعد �لو�سائل 

عن �لتناول و�لتحليل �لعلميني؟  
�لقارئ  �إغناء  على  عندهم  كبرية  قدرة  نالحظ  �لكبار،  كتب  نقر�أ  كلما 
بجديد مفيد. فعندما ينتقد عبد �لرحمن �لكو�كبي �أئمة �لإ�ستبد�د ويربط بني 
�لإ�سالم و�حلرية و�لقدرة على مو�جهة وقائع �حلياة �ملعا�سرة، جنده ي�سّر على 
�أن م�سروعا كهذ� غري ممكن �لتحقيق دون جتاوز �ملذهبية �لتي تاأ�سر 
�لن�ض يف �سجنها. هذ� �لر�أي جنده �أي�سا عند �لإمام حممد عبده �لذي ي�سرح 
حتمل  �أ�سال  �لقر�آن  يكون  "�أن  �لجتهاد هو  �لأ�سا�ص يف  باأن  دون مو�ربة  
و�لقر�آن  �أ�سال  �ملذ�هب  �أن تكون  ل  �لدين،  و�لآر�ء يف  �ملذ�هب  عليه 
هو �لذي يحمل عليها، ويرجع بالتاأويل �أو بالتحريف �إليها". ويحمل 
�لإمام عبده على �أ�سحاب �لتباع و�لتقليد يف تف�سريه لالآية "�إذ ترب�أ �لذين �تُّبعو� 
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"ي�ستغرق جميع �ملقلدين".  �لآية  166( معترب� حكم  �تبعو� )�لبقرة  �لذين  من 
ويف خاطر�ته يوؤكد جمال �لدين �لأفغاين على ف�سل �لتجديد و�لجتهاد بالقول: 
و�ل�سافعي  ومالك  حنيفة  �أبي  �أجل  يف  �أف�سح  لو  باأنه  �رتياب  "ول 

و�أحمد وعا�سو� �إىل �ليوم لد�مو� جمدين جمتهدين". 
�أما �ملريز� حممد �سعيد �لنجفي �لنائيني  فيتحدث يف  "تنبيه �لأمة وتنزيه 
من  �لقوة  هذه  عالج  "يعترب  يقول:  �لديني  �ل�ستبد�د  قوة  عن  �مللة")1909(، 
�أع�سر �لأمور و�أ�سعبها وذلك ل�سدة ر�سوخها بالأذهان و�لقلوب �أول، ولعتبارها 
�لريا�سة  زي  يف  �ملن�سلكون  �أظهرها  وقد   ،)...( ثانيا  �لدين  �أجز�ء  من  جزء 
�لروحانية بعنو�ن �لديانة، وخدعو� �ل�سعب �جلهول لفرط جهالته وعدم خربته 
مبقت�سيات دينه بوجوب �إطاعتهم، وعرفت �أي�سا �أن هذه �لإطاعة و�لإتباع �لأعمى 
حيث مل ت�ستند على حكم �إلهي معدودة يف مر�تب �ل�سرك بالذ�ت �لأحدية بن�ص 

�لآية �ملباركة "�تخذو� �أحبارهم ورهبانهم �أربابا من دون �هلل..". 
�لفقهية،  �خلالفات  حول  �لهندية  �جلزيرة  �سبه  يف  �حلادة  �لنقا�سات  يف 
و�سع �أبو �لأعلى �ملودودي �جلمهور حكما يف ر�أي �لعلماء بالقول: "لي�ص كل تعبري 
م�ساألة  ول كل  �مل�سلمني،  به عامل من علماء  �لإ�سالم جاء  �أحكام  لأي حكم من 
��ستخرجها �إمام من �أئمتهم بقيا�سه �أو �جتهاده ول كل فتوى �أ�سدرها جمتهد من 
جمتهديهم على �أ�سا�ص �ل�ستح�سان، هي �لقانون يف حد ذ�تها، و�إمنا هي مبثابة 
ي�سلم بها  �أو  �لأمة  �إجماع  ينعقد عليها  باأن  �إل  �لقانون  �لإقرت�ح؛ وهي ل ت�سري 

�جلمهور، �أي �أغلبية �لأمة". 
يف حال تتقوقع فيه �لقو�نني على �لجتهاد�ت �لقرون و�سطية، رغم ما فيها 
يف كثري �أحيان من جمافاة للعقل و�ختز�ل ملفهوم �لعدل وتقزمي لروح �لإ�سالم، 
لن جند عند خرية �ملقلدين ما يعطي �ل�سالح �لأجنع ملو�جهة منطقية وفاعلة مع 
حتديات ع�سرنا. ومع �لإحياء و�لت�سخيم �ملبالغ بهما حلديث �لفرقة �لناجية، 
تن�ساأ طماأنينة ذهنية تذكرنا بالهتها مبقطع  يف �ل�سريعة �لعملية لل�سيخ عبد �هلل 
�لعاليلي ملو�جهة ما "يفري عامل �ليوم من �سقم عياء وي�ستبد به حمى برحاء.. 
ينعك�ص فعلها يف �لفكر و�ملجتمع ومناهج �ل�سلوك، �إذ� ظلت �أ�سرية قو�لب جامدة. 



124

وهذ� ما حاذره �ملبعوث بها يف قوله �ل�سريف: �إن �هلل يبعث لهذه �لأمة، على ر�أ�ص 
كل مائة �سنة، من يجدد دينها".

�عترب ر��سد �لغنو�سي �سيا�سة �لتقليد وغياب �لجتهاد ثمرة لت�سخم �ملا�سي 
على ح�ساب �حلا�سر وثمرة من ثمار جمتمع �لإ�ستبد�د "حيث تتحول �جلماهري 
�إىل قطعان ت�ساق من طرف �ل�سيا�سي و�سيخ �لطريقة وفقيه �ملذهب، ت�ساق بال 

وعي م�سدودة �إىل �ملا�سي". 
كيف تتجدد �حلركات �لإ�سالمية يت�ساءل ع�سام �لعطار، �إذ� كنا نريد لكل 
�آليا  �إن�سانا  �أو  �لأفر�د،  بقية  من  فوتوغر�فية  �سورة  يكون  �أن  �أفر�دها  من  فرد 
يتحرك كما يحركه من مي�سك بجهاز �لربجمة و�لت�سيري؟ "يجب علينا؛ يجيب 
و�إمكانات  �أفكار جديدة،  ولدة  ن�سّجع يف حركاتنا  �أن  بل  ن�سمح،  �أن  م�ستدركا؛ 
جديدة، و�سخ�سيات مبدعة، وبذلك تتجدد حركاتنا وتنمو، ول تتحجر ومتوت، 
وبذلك ت�ستجيب ��ستجابة �أف�سل حلاجات �لإ�سالم و�مل�سلمني و�لإن�سان �ملتجددة 

يف �لعامل و�لع�سر، و�حلا�سر و�مل�ستقبل". 
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تطرفان: �حلظر و�لتقدي�ض
�لتي متيز حقبتنا، بعد  �ل�سيا�سية و�ملدنية �لد�خلية  �أهم �مل�سكالت  لعل من 
�أن  �ل�سيا�سية. ورغم  �لإ�سالمية  �ل�سيا�سي و�لف�ساد، ق�سية �حلركات  �ل�ستبد�د 
عمر بع�ص هذه �حلركات قد جاوز �ليوم �لثمانني عاما، و�أن بع�سها �أكرث بر�غماتية 
وعقالنية من �أحز�ب غري دينية، ما ز�لت هذه �لأحز�ب ت�سكل �أحجية �سعبة يف 
�ملحافظني  �أن هزمية  �سك  ل  و�لإ�سالمي.  �لعربي  �لعاملني  �ل�سيا�سية يف  �حلياة 
�جلدد يف �لنتخابات و�ملمار�سة يف �لوليات �ملتحدة �ستخفف من �ل�سغط على 
�لبناء  �ل�سريح  للحو�ر  نعود  �أن  لنا  ي�سمح  �لذي  �لأمر  و�لإ�سالميني.  �مل�سلمني 
و�خلطاب �لنقدي �ل�سروري لأطروحات وممار�سات هذه �حلركات، دون وجود 
�سغط ظامل وتع�سفي خارجي. لكن مهما يكن، تبقى مقاومتنا لأي ع�سف ميكن 
�أن يتعر�ص له �لإ�سالميون هو ميز�ن حر�رة �ملمار�سة �حلقيقية للحقوق �لفردية 
على  �لتدرب  باأن  مقاوٍم مدين،  كل  على  تاأكيدنا  هنا  من  لالإن�سان،  و�جلماعية 
�لنقد ل يختلف عن �لقدرة على �لدفاع عن مو�سوع �لنقد �أهمية. فهذ� هو �ملعيار 
يف �أن نتلم�ص يف �أنف�سنا وحميطنا، باملمار�سة �ليومية، بذور نه�سة جديدة و�أ�س�سا 

خمتلفة للعالقة �لثقافية و�لفكرية بني مكونات �ملجتمع.
�إ�سالمية  مناذج  وجود  �لإ�سالميني  على  �لأمر  ي�سّهل  ل  �سيا�سي،  تيار  كاأي 
بحال �حلركة  يذكرنا  �لإيديولوجي  �لبيت  �أو هناك. كون �حلال يف  للحكم هنا 
�ل�سيوعية يف �لقرن �ملا�سي: "ت�سامن دون تقليد �أو �فرت�ق دون ت�سهري" د�خل 
�لعائلة �لو�حدة، وعد�ء ومقاطعة يف حال �لإن�سقاق �أو تعار�ص �مل�سالح. لعل �ملثل 
�لأكرث ن�ساعة على هذ� �لو�سع هو حركة �لإخو�ن �مل�سلمني، ذ�ت �ملو�قع �ملحبوبة 
�لحتالل  ظل  يف  حكومتني  يف  ت�سارك  فهي  �أخرى.  �أحيانا  و�ملمجوجة  حينا 
)�أفغان�ستان و�لعر�ق(، ويف مقاومة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي يف فل�سطني )حما�ص(، 
�لع�سكري،  �لإنقالب  �إثر  �جلز�ئر  يف  �لإنقاذ  جلبهة  �ملقابل  �لطرف  يف  وكانت 
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يف   1980-1982 جمازر  حقبة   �أقطاب  �أحد  مع  قدما  �ل�سوري  تنظيمها  وي�سع 
للتغيري  دم�سق  �إعالن  مع  �لأخرى  و�لقدم  �خلال�ص  بجبهة  عرف  فيما  �سورية 
�لدميقر�طي قبل �أن يجّمد معار�سته ثم يدخل يف عملية بحث عن �لذ�ت ل تقبل 
حتى فكرة �لنقد �لذ�تي ثم يحتل �ملو�قع �لأهم يف �لتعبري�ت �ل�سيا�سية �ملتكونة 
يف ��سطنبول و�لدوحة �سمن ح�سابات �إقليمية ودولية و�سعت �حلركة �لإخو�نية 
يف �سد�رة �لأو�ساع �مل�سرية و�لتون�سية منذ جرى �ختز�ل �لتحول يف �لبلدين يف 
"دميقر�طية" �لنتخابات عو�سا عن دميقر�طية �ملوؤ�س�سات. ورغم �أن �لتنظيم 
�أن  �إل  متميزة يف م�سر،  و�سعبية  وبرملانية  نقابية  بخرب�ت  �غتنى  قد  �مل�سري 
جناح مر�سي يف �نتخابات رئا�سة �جلمهورية �أعطى �لدليل على �أن �لإخو�ين مل 
�أو �حلكم، و�أن ت�سوره  يتحرر بعد من �ل�سقف �حلزبي �سو�ء كان يف �ملعار�سة 
مثل  مثله  ديني،  �أو  �أخالقي  و�زع  لأي  تخ�سع  ل  و�ل�سلطة  �ملال  ل�سرت�تيجيات 
�لتجربة  تتبع  من  على  بغريب  هذ�  لي�ص  مغلقة.  دنيوية  �إيديولوجية  حركة  �أي 
�إىل مكائد  �ل�سيا�سي  �لذي حول �خلالف  �لرت�بي-�لب�سري  و�ل�سر�ع  �ل�سود�نية 
�سخ�سية ل تليق باأحد مفكري �حلركة �لإ�سالمية �ملعا�سرة، وت�سفية ح�سابات 
بطريقة �أمنية عرب �لعتقال و�ملالحقة من قبل �حلزب �حلاكم �نتهت بتنظيم 
بعد قر�بة عقدين  �أنه  �ملوؤ�سف  �ل�سلطة. ومن  �ل�سم مقرب من  متو��سع يحمل 
�ل�سود�ين مبختلف مكوناته قد قّدم للم�سلمني  �أن  �لأمنوذج  من �لزمن، ورغم 
و�لعرب ما يجب جتنبه، �إل �أن �حلركة �ل�سيا�سية �لإ�سالمية مل جتر �ملر�جعات 

�ل�سرورية لولوج �ملكت�سبات �لب�سرية �ل�سيا�سية �حلديثة. 
عدم  يف  �لعر�ق  يف  �لرئي�سيان  �ل�سيعيان  �لتنظيمان  ف�سل  ثانية،  جهة  من 
ومل  �ملايل.  و�لف�ساد  �ملذهبي  و�لقتل  �ملحتل  مع  �لتعامل  يف  للثمالة  �ليد  غم�ص 
�نتهاكات  ق�سايا  يف  متطرفيه  على  �ل�سيطرة  من  بعد  �ل�سدري  �لتيار  ي�ستطع 
حقوق �لإن�سان. ولعل �ملثل �لأكرث �سعبية "حزب �هلل" حيث ي�سكل �لوجه �لأكرث 
ن�ساعة يف مقاومة �لحتالل و�خلدمات �لجتماعية و�إعادة �لبناء، بل حماولة 
لبنان  �ملدين يف  لالإ�سالح  و�إن كان م�سروعه  �لكلمة،  بناء حزب حديث مبعنى 

غام�سا ومفهومه ملذهبية �لعمل �ل�سيا�سي وولية �لفقيه �أكرث غمو�سا. 
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لعل �لدكتور عبد �لرحمن �لبدوي كان �أول من حذر من �ل�سلفية �ل�سنية. فقد 
كتب قبل ن�سف قرن: "وما �لنزعات "�ل�سنية" �أو "�ل�سلفية" وما �إليها من حركات 
و�أزمات  علل  �إل  �لأويل  �لظاهر  مبعناه  �لرمز  ربقة  يف  نف�سها  تاأ�سر  �أن  حتاول 
�مل�ستطاع  قدر  منها  يرب�أ  �أن  وعليه  ما؛  لدين  �لروحية  �حلياة  تاريخ  يف  نف�سية 
�لتقييم �ل�سائع يف  �لعليا". هذ�  حتى ي�ستاأنف تطوره �لرثي يف جمال �لروحية 
�ل�سلفية  كانت  �أحد. فقد  يتوقف عنده  �لإ�سالم" مل  قلقة يف  "�سخ�سيات  ثنايا 
مبفهومها �لوهابي نقي�سة فقهية �أكرث منها مدر�سة. ولعل �جلر�د �لأ�سود )من 
�لأعمال  رجال  من  و��سعة  بن�سوء طبقة  فقط  لي�ص  �سمح  �لذي  هو  وغاز(  نفط 
�ل�سلفيني، و�إمنا خيار �سيا�سي ��سرت�تيجي ي�سمح للمملكة �لعربية �ل�سعودية ومن 
�لليرب�لية و�لي�سارية عرب �لدعم غري �ملحدود لهذه  �لتيار�ت  ثم قطر مبو�جهة 
�ملدر�سة �سو�ء بتعبريها �جلهادي )�لذي جرى �لت�سريع له منذ �حتالل �لقو�ت 
�ل�سوفيتية لأفغان�ستان، ثم �لتنكر له وحماربته بعد 11 �سبتمرب 2001، ثم �إعادة 

�لعتبار له يف �ملو�جهات �مل�سلحة يف �سورية(.
 بعك�ص ما يت�سور �ملر�قب �لبعيد، فاإن �حلركة �ل�سلفية، ونتيجة لال�ست�سر��ص 
�لذي عانته يف �ل�سنو�ت �لثماين �لأخرية، ��ستطاعت �أن تنجب مبادر�ت جتاوزت 
�أطروحاتها �لتقليدية. �إل �أن �لتعبئة �ملذهبية �لب�سعة �لتي قامت بها ف�سائيات 
و�لنبذ  للتهمي�ص  تعر�ست  �لتي  �ملحاولت  هذه  على  غطت  قد  �ملذهبي،  �حلقد 
خدمة  يف  وظفت  �لتي  �ل�سيا�سي  �ملال  �آلة  عن  ناهيكم  و�لإعالمي.  �ل�سيا�سي 
��ستثمر  فقد  �لع�سر.  مع  �لفكري  و�لتفاعل  للتجديد  عد�ء�  �لأكرث  �لعنا�سر 
�لبائ�سة لقطاعات و��سعة  �لأو�ساع  �لتكفريية ومموليهم  �ل�سلفية  �ملد�فعون عن 
من �سحايا �لدكتاتوريات �لفا�سدة يف تون�ص وم�سر و�سورية. و��ستطاعو� ��ستثمار 
�لإ�سالحية  �لتيار�ت  مع  مفتوحة  مو�جهة  يف  وتوظيفها  �إن�سانية  �لال  �لظروف 
�لإ�سالمية من جهة و�لتيار�ت �ملدنية �لدميقر�طية من جهة �أخرى. ول �سك باأن 
وعي ما يحدث لن مير دون �رتد�د�ت ومو�جهات ل تخلو من �لدموية، ول تخدم 
بحال طموح �لبناء �لدميقر�طي يف هذ� �ل�سطر من �لعامل حتى يف �أكرث �للحظات 

ثورية منذ �ل�ستقالل.
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ميكن �لقول باخت�سار �إذن، �أن هناك �أزمة عامة تعي�سها �حلركة �لإ�سالمية 
�ل�سيا�سية يف �لعامل �لعربي، حتتاج �إىل تقييم معمق من �لد�خل و�خلارج. لكن 
تطرفني  من  �لتحرر  دون  مد�ه  تقييم  هكذ�  ياأخذ  �أن  لالأ�سف  بالإمكان  لي�ص 
�حلركات  هذه  متنحها  �لتي  �لذ�تية  �لقد��سة  هو  �لأول،  �لتطرف  �أ�سا�سيني: 
لنف�سها بو�سفها �لتعبري �لب�سري للحاكمية �لإلهية. و�لتطرف �لثاين، هو �حلظر 
يحول  �ملنع  �لإ�سالمية. هذ�  �لأقطار  ثلثي  �أكرث من  منه يف  تعاين  �لذي  �ملزمن 
دون �نتقال طبيعي نحو �لدميقر�طية من جهة، و�نتقال �سروري من �إيديولوجية 
�لطو�رئ �لتي ت�سود �حلركات �ملحظورة علمانية كانت �أو دينية، �إىل فكر �لعافية 
�أي �لو�سع �لطبيعي �ملنتج لنقا�ص وحو�ر د�خلي طبيعي مع �لذ�ت و�لآخر من جهة 

ثانية. 
منذ �سدور �لقانون 49، �لقا�سي باإعد�م �أي ع�سو يف حركة �لإخو�ن �مل�سلمني 
يف �سورية يف 1980، ونحن نطالب باإلغاء هذ� �لقانون و�لرتخي�ص للحركة. وقد 
كتبت قبل جمرزة حماه ب�سهرين: "ل ميكن وجود م�سروع دميقر�طي يف �أي بلد 
�إ�سالمي دون �لرتخي�ص للحركة �لإ�سالمية �ل�سيا�سية �لتي حتتل حيز� هاما يف 
�خلارطة �ل�سيا�سية. ول ميكن �أي�سا �حلديث يف دولة �لقانون، دون حماكمة من 
و�لنفي  �لإ�سالم  بني  ويخريهم  �لأخرى  و�لأديان  �ملذ�هب  و�أبناء  �لعلويني  يكّفر 
و�أظن  م�ستقلة".  ق�سائية  �سلطة  عن  تعرب  عادية  حماكم  �أمام  وذلك  و�لقتل، 
من  م�ستنبط  �لقانون،  دولة  �أو  �لتعاقدية  �لدولة  �حرت�م  مبد�أ  �ملبد�أ،  هذ�  �أن 
�لتكفري  �لإن�سان. يف حني ي�سكل  �لدولية حلقوق  �لقر�آن �لكرمي و�ل�سرعة  �سلب 
مبا  �لعدو  �أو  �خل�سم  من  للتخل�ص  دنيئة  �أدو�ت  و�حلظر  �ل�سيا�سي  و�لتخوين 
�أ�سميناه يومذ�ك: �لإبادة �ل�سيا�سية. لكن كل �لأ�ساليب �ملجرمة للحكام ل ت�سمح 
لنا باأن نّغري �لوقائع  ليتباكى �لبع�ص بالقول: �لإ�سالم ل يدّر�ص يف �ملد�ر�ص وغري 
�لإ�سالمية  �لف�سائية  و�ملحطات  خا�سة  �أهله،  عند  وغريب  �لإعالم  يف  موجود 
للتو�جد  ن�سبة  �أعلى  حتتل  �ل�ساد  بلغة  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  على  �لدينية  و�ملو�قع 
ح�سة  ياأخذ  "�لإ�سالمي"  �لكاتب  و�أن  �لعامل،  لغات  كل  يف  �لإعالمي  �لديني 
�لأ�سد يف �ل�سحافة �ليومية بكل قو�عد �قت�ساد �ل�سوق ل باأخالقيات �لإ�سالم، 
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و�ل�سكوت  بل  و�لغمغمة،  �لإر�ساء  �لكلمات وفهلوية  �أي جتنب �ملزعجات وتدوير 
عن �أركان �خلر�فة و�ل�سعوذة �أحيانا كثرية لك�سب �سعبية �سريعة، فيما يح�سر 
نقمة �لكلمات يف غري �لإ�سالمي من �لد�خل و�خلارج. ويكفي �سوؤ�ل رئي�ص حترير 
�أي �سحيفة خليجية لي�سمع �ملرء ق�س�سا حول ت�سعرية هذ� �لكاتب �لإ�سالمي �أو 
مبد�أ حرم  �لبع�ص حتت  �لتي ميار�سها  �لكلمة  �سلعية  �ل�سمئز�ز من  تثري  ذ�ك 
�هلل �لربا وحلل �لتجارة. يف جتارة حتمل �لنع�ص �لأ�سود لقيمة �لنتاج �لفكري يف 
مو�سم رو�ج �ل�سلعة "�ملتدينة" �ملتدنية. وبكل �أ�سف نقول، مل تاأت جتربة �حلكم 
�لإخو�نية يف م�سر وتون�ص مبا ي�سلح ممار�سات جرت يف ظل �حلظر. وهناك 
م�سكلة حقيقية للتعامل �لإخو�ين مع حرية �لتعبري و�لإعالم ومن �مللفت للنظر 

�أن يكون ذلك و��سحا يف م�سقط ر�أ�ص �حلركة، يف م�سر. 
لن نقف كثري� عند هذ� �لنمط �ل�ستهالكي �لذي يذكرنا باليمني �ملتطرف 
�لأوربي و�لأمريكي. لنعود �إىل من نذر نف�سه لفكرة �أو ق�سية. ففي �سفوف �لعديد 
حول  جتديدية  �أطروحات  جند  �أ�سبحنا  �لإ�سالميني   و�لبحاثة  �ملفكرين  من 
�لنظر  بغ�ص  �ملو�طنني،  كل  بني  �لتعاقدية  �لدولة  �أي  �ملدنية،  �لدولة  مو�سوعة 
كر�مة  من  �لأدنى  �حلد  لتوفري  و�لدينية.  و�ملذهبية  �ل�سيا�سية  تالوينهم  عن 
�ل�سيا�سي و�ملدين و�لقت�سادي  باملعنى  �لعدل  �ل�سروري لإقامة  �لإن�سان و�حلد 
�أحيانا  حمدود�  يزل  مل  و�إن  �لكبري،  �لتقدم  هذ�  لعل  و�لثقايف.  و�لجتماعي 
�أخرى، ي�سكل وثبة كبرية لتجاوز �لدولة �لعلمانية �ل�ستئ�سالية،  �أحيانا  وحذر� 
�أي �لت�سلطية بال�سرورة، و�لدولة �لإ�سالمية �ملوؤممة للمفهوم �لإ�سالمي للحكم، 
�أي �ملح�سورة يف حزب يقد�ص نف�سه بنف�سه با�سم �لدين. فالب�سر هم من يرتجم 
�لقر�ءة �لقر�آنية و�لقر�ء�ت �لو�سعية. هم من يحكم بالفعل با�سم �هلل �أو با�سم 
طبقة �أو �إيديولوجية �أو منهج. وبالتايل ل ميكن �أن ندين �آل �لبيت بجر�ئم قو�ت 
بدر، �أو نعترب ما قامت به �لطليعة �ملقاتلة لالإخو�ن �مل�سلمني يف �سورية حتقيقا 
لأمر �هلل ون�سرة لأهل �ل�سنة. كلنا �سركاء يف �أي م�سروع �سيا�سي ومدين، زيد 
بالر�أي، وعمر عرب قوة �سيا�سية، وجعفر عرب نقابة �أو هيئة غري حكومية. وبكل 
�إد�رة �سوؤون �لدولة تتم من قبل ب�سر  �أو بدونه،  �لأحو�ل، بالقر�آن 
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ولي�ض  لهم  ل قد��سة  كب�سر.  م�سوؤوليتها  يتحملون  يتخذون قر�ر�ت 
لديهم ح�سانة قانونية �أو دينية، �سو�ء ب�سبب �نت�سابهم حلزب ديني 

�أو ��ستالمهم من�سبا من منا�سب �لدولة. 
للقرن  يعود  �لنقا�ص  هذ�  �أن  نظن  �لعرب  �لدميقر�طيني  من  و�لعديد  كنت 
�لبع�ص  عند  �سميت  �لتي  �لأخرية،  �لقر�ساوية"  "�لإرتكا�سة  �أن  �إل  �ملا�سي. 

�سحوة و�سرخة حتذير، ذكرتنا باأننا ما زلنا يف بد�ية �لطريق.
2008. ثمة �إ�سافات   /14/11 �مل�سرية  �لبديل  يف  �لأول  �لن�ص  ن�سر   •
على �لن�ص تتناول �مل�ستجد�ت �أما �لتحذير من �لإرتكا�سة �لقر�ساوية فو�رد يف 

�ملقال �لأ�سل.
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توظيف "�لإرهاب" بعد توظيف 
�حلرب عليه

�خلارجية  وزير  نائب  بوغد�نوف  مليخائيل  �ملن�سوبة  �لت�سريحات  تنجح  مل 
�لرو�سية حول رحيل �لرئي�ص �ل�سوري يف �إبعاد �لأنظار كثري� عن مو�سوع "جبهة 
�لن�سرة" �لذي غطى بثقله على �جتماع �أ�سدقاء �ل�سعب �ل�سوري يف مر�ك�ص. فقد 
��ستبق �لإخو�ين فاروق طيفور جل�سات �ملوؤمتر بالقول �أن قر�ر �لإد�رة �لأمريكية 
بت�سنيف جبهة �لن�سرة تنظيما �إرهابيا يعترب قر�ر� خاطئا ومت�سرعا، تبع ذلك 
كلمة رئي�ص �لئتالف �لوطني �ل�سوري �ل�سيخ �أحمد معاذ �خلطيب �أمام �ملوؤمتر 
�لنظر يف قر�رها هذ�. بعدها بد�أت  باإعادة  �لتي طالب فيها �لإد�رة �لأمريكية 
�لإ�سالمية  غري  �لأ�سماء  من  خا�ص  وب�سكل  �لن�سرة  جلبهة  �لتاأييد  ت�سريحات 
"�ملتميزة"  �ملو�قف  تعومي  عملية  بد�أت  �لكرنفال،  يكتمل  ولكي  �لئتالف.  يف 
ملجاهدين يتميزون بالأمانة عاهدو� �هلل على حتويل بالد �ل�سام �إىل �أر�ص جهاد 

ورباط ي�ساعدون �لنا�ص ول يق�سرون يف �خلدمات �لإغاثية و�لإن�سانية. 
موقفها  فحددت  نف�سها،  مع  �ن�سجاما  �أكرث  كانت  �لن�سرة"  "جبهة  لكن 
�ل�سنية  غري  �لأقليات  كل  ومن  �ملدنية  �لدولة  ومن  �لدميقر�طية  من  �لعد�ئي 
وقد  تنفيذية.  �سلطة  تكوين  قبل  بال�سرعية  �أ�سمتها  حماكم  ت�سكيل  وبا�سرت 
مار�ست �خلطف و�لقتل خارج �لق�ساء و�لتعذيب و�لعقوبات �جل�سدية دون حرج 
�لذي  و�ملذهبي  و�لق�سائي  �جلن�سي  �ل�سذوذ  �أ�سكال  عن  نتحدث  مل  �إذ�  هذ� 
بعالقتها  �سرحت  �أن  تلبث  ومل  و�ملمار�سة.  �لإيديولوجية  �لتعبئة  يف  ن�ساهده 
�لتنظيمية و�للوج�ستية بالتنظيمات �لتكفريية يف �لعر�ق و�جلو�ر. و�أخري� ولي�ص 

�آخر�، �أعلنت �لبيعة لأمين �لظو�هري زعيم تنظيم �لقاعدة. 
على  ي�سرون  ز�لو�  ما  �لوطني(  �ملجل�ص  يف  عيّنت  )ومن  �لإخو�نية  �لقيادة 
عندما  لقمتها  ت�سل  و�ملهزلة  �ل�سوري،  �لنظام  يقاتل  من  لكل  �ملقد�ص  �لطابع 
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للم�سكلة:  �مل�سلمني ت�سوره  �لإخو�ن  �لعام حلركة  �ل�سقفة �ملر�قب  يعطي ريا�ص 
"لن نو�جه جبهة �لن�سرة ولكن �سنختلف معها ونبني �خلطاأ من �ل�سو�ب، ويف 
�لقرت�ع  �ل�سوري، و�سناديق  لل�سعب  �لقر�ر  �سيكون  ��ستمرو� على موقفهم  حال 
�أنه يتحدث عن تنظيم معظمه  �ستح�سم هذ� �جلدل". ين�سى �لزعيم �لإخو�ين 
من غري �ل�سوريني وولئه لغري �سوريني وهو م�سنف على كل قو�ئم �لإرهاب يف 

�لعامل ؟؟
2012 كان  �مل�سلحة ملدينة حلب يف �سيف  �ملعار�سة  �أن دخول  �سر�،  يعد  مل 
نف�سه جزء� من �جلي�ص  يعترب  �لذي  �لتوحيد  ولو�ء  �لن�سرة  بني جبهة  بتن�سيق 
�أن  �إل  �لتوحيد معروف  للو�ء  �لإ�سالمي  �للون  �أن  �حلر يف �سمال �سورية. ورغم 
�ملكونة  �لن�سرة  جبهة  مكانة  يف  ي�سعه  مل  �ل�سوريني  من  ح�سر�  �للو�ء  تكوين 

�أ�سا�سا من �ملقاتلني �لأجانب و�خلا�سعة لأمري يعني من خارج �سورية. 
�سكلت جبهة �لن�سرة منذ بيان 23/12/2011 بعد عمليتها �لأوىل يف دم�سق 
�أع�ساء  وماز�لت ت�سريحات  ومعار�سة �خلارج.  �مل�سلحة  للمعار�سة  لغز� كبري� 
�سنيعة  �لتنظيم  هذ�  تعترب  �لتي  �ل�سوري  �لوطني  للمجل�ص  �لتنفيذي  �ملكتب 
بل  �لأنرتنيت.  �سفحات  متالأ  �حلر  �جلي�ص  �سورة  لت�سويه  �ل�سورية  للمخابر�ت 
مل متتنع قناة �لعربية �ملمولة �سعوديا من تقدمي وثائق، ثبت لحقا �أنها مزورة، 
تن�سب للمخابر�ت �ل�سورية �لعمليات �لأوىل �لتي قامت بها جبهة �لن�سرة. وقد 
�أول من حتدث بجدية عن طبيعة  �لإن�سان  �ل�سوريون عن حقوق  �ملد�فعون  كان 
جبهة �لن�سرة و�إلغاء تنظيم �لقاعدة لفتو�ه �لقدمية باعتبار �سورية �أر�ص ممر 
�أكرث  من  و�حد  �إىل  �لتنظيم  هذ�  حتول  وكيف  مقر.  �أر�ص  لت�سبح  )للعر�ق( 
�لتنظيمات جذبا للجهاديني �لأجانب �لقادمني للجهاد �سد �لعلمانية و�لن�سريية 
و�لر�ف�سة، معتمد� على تنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق و�ملال �خلليجي �ل�سلفي. وبعد 
مقاتلي  عدد  �أن  �لإن�سان  حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  مدير  لنا  �أكد  �سهر،  من  �أقل 
من  �أكرث  �لرقم  م�ساعفة  بب�ساطة  �ليوم  ميكننا  �لثالثمائة.  جاوز  قد  �جلبهة 

ع�سرين مرة فيما يخ�ص �لأجانب فقط. 
منذ �سهر ك2/ يناير �ملا�سي، و�ملد�فعون عن حقوق �لإن�سان و"هيئة �لتن�سيق 
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�ل�سماح  بوقف  �لرتكية  يطالبون �حلكومة  �لدولة وغريهم  بناء  �لوطنية" وتيار 
و�لعنف  �ملذهبية  �لكر�هية  فريو�ص  يحملون  لأنهم  �لأجانب  �ملقاتلني  لدخول 
ي�سهم  وجودهم  و�أن  خا�سة  �لإن�ساين.  �لدويل  �لقانون  يحرتمون  ول  �لأعمى 
�نتمائها  ب�سبب  ب�سرية  جماعات  وي�ستهدف  �لدميقر�طي  �مل�سروع  �إجها�ص  يف 
�ملذهبي و�لديني بغ�ص �لنظر عن موقف هذه �جلماعات من �لنظام �ل�سيا�سي. 
�ل�سعب  "�إن  �ل�سوري:  �لوطني  �ملجل�ص  بيان  يف  جاء   ،24/2/2012 تون�ص  ويف 
�لأجانب  قبل �جلهاديني  �لنتفا�سة من  ��ستغالل  يرف�ص كل حماولت  �ل�سوري 
و�ملقاتلني �لطائفيني. وُيطالب �ملجل�ص �لوطني �ل�سوري �أ�سدقاء �سورية مب�ساعدة 
دول �جلو�ر على حماية حدودها �لربية مع �سورية لوقف تدفق �ملقاتلني �لأجانب 
بتاأمني  بامل�ساعدة  �سورية  �أ�سدقاء  �ئتالف  �أي�سًا  ونطالب  فيهم.  �ملرغوب  غري 

�حلدود �لبحرية من ت�سلل �ملقاتلني و�لأ�سلحة".
تتعر�ص جبهة �لن�سرة ب�سكل مذهبي وتكفريي لغري �ل�سنة دون متييز. لكنها 
�أي�سا ��ستهدفت يف عملياتها كل �أجهزة �لدولة. ويف هذه �ل�سرت�تيجية �لع�سكرية 
تكمن نقاط �لتالقي �لأ�سا�سية بني حركة �لأخو�ن �مل�سلمني و�جلهادية �ل�سلفية 
بني  �لف�سل  يرف�ص  و�حد  هدف  يف  �لن�سرة  جبهة  مع  تلتقيان  �للتان  �ل�سورية 
يحكم  �لذي   ،1980 لعام   49 �لقانون  �سدور  فمنذ  و�لدولة.  �ل�سيا�سي  �لنظام 
على �أي منت�سب حلركة �لأخو�ن �مل�سلمني بالإعد�م. مل يعد هناك �أي وجود فعلي 
للحركة يف �أجهزة �لدولة، بل ود�خل �سورية. من هنا تعترب �حلركة �لإ�سالمية 
يف  �لعاملون  كان  و�إن  عنها.  غريبة  دولة  �ل�سورية  �لدولة  �ل�سورية  �ل�سيا�سية 
موؤ�س�ساتها مع عائالتهم يغطون قر�بة ثمانية مليون �سوري. وقد كانت �سعار�ت 
�لأ�سد،  باعتبارها جي�ص  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  ت�ستهدف  مبكر�  �مل�سلمني  �لأخو�ن 
�لتقاطع  هذ�  ن�سرييا.  جي�سا  �عتربته  �لتي  �لن�سرة  جبهة  مع  تقاطعت  وبهذ� 
عن  �ل�سوريني  و�لعلمانيني  �لأقليات  عزوف  ور�ء  كان  و�لربنامج  �لت�سور  يف 
�جلماعات �مل�سلحة �لتي �تخذت لونا مذهبيا �سنيا و�إيديولوجيا �إ�سالميا ب�سكل 
و��سح. فيما هّم�ص دور �لعلمانيني �لدميقر�طيني و�أعطى �ل�سد�رة يف �لتمويل 

و�لعمل �مل�سلح لالجتاهات �لإ�سالمية على �ختالفها.  
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�ملعار�سة  دعم  �أطر�ف  من  طرف  �أي  �خلطري  �لنحر�ف  هذ�  ي�ستوقف  مل 
جتربة  �حتمالت  من  لها  وقاية  �لأ�سلمة  �خلليج  دول  �عتربت  فقد  �مل�سلحة، 
�لقرون  �ل�سيا�سي  نظامها  على  حقيقيا  خطر�  ت�سكل  �سورية  يف  دميقر�طية 
�أردوغان هذه �لأ�سلمة تهمي�سا �سروريا للقوى  و�سطي. يف حني �عتربت حكومة 
�لعلمانية د�خل تركيا كذلك يف �سورية وعزل للقوى �ل�سيا�سية �لكردية �ل�سورية. 
�لأ�سا�ص هو  �أن  �مل�سهد مع �لرتكيز على  �أما فرن�سا وبريطانيا فاكتفت مبر�قبة 

�إ�سقاط �لنظام �ل�سوري.
�ملجل�ص  عنه  عرب  �لذي  �ملحافظ  �لإ�سالمي-�لليرب�يل  �لتحالف  يلبث  مل 
فلم  �لأجانب،  للمقاتلني  و�لنوعي  �لكمي  بالوجود  ��سطدم  �أن  �ل�سوري  �لوطني 
�جلماعات  قياد�ت  فعلت  وكذلك  معهم،  و�لع�سكري  �ملايل  �لتعاون  عن  يتو�نى 
�مل�سلحة �ملختلفة يف �سمال �سورية. ورغم كل �لوعود �لتي قطعت للوفد �لأمريكي 
يف  قائما  �لتن�سيق  كان  �لأجانب.  �جلهاديني  مع  و�ملو�جهة  بالقطيعة  تون�ص  يف 
�مليد�ن، لتتفق �أطر�ف �ئتالف �لدوحة على �عتبار كل من يقاتل لإ�سقاط �لنظام 
هو جزء من �لثو�ر و�لثورة. و�أن �أية مو�جهة بني �ل�سوريني و�لأجانب، �جلهاديني 

و�ملن�سقني �لوطنيني، ت�سب بال�سرورة يف خدمة �لنظام �ل�سوري.
لت�سنيف  مر�ك�ص  يف  معزول  نف�سه  �لأمريكية  �خلارجية  وزيرة  نائب  وجد 
و�لفرن�سيون  �لربيطانيون  �لتزم  فقد  �إرهابيا،  تنظيما  �لن�سرة  جلبهة  �إد�رته 
�ل�سمت، ومل ينبث �لحتاد �لأوربي، حامل جائزة نوبل لل�سالم هذ� �لعام، ببنت 

�سفة حول جبهة �لن�سرة وممار�ساتها يف �سورية.
�أو  �أنهم بوعي  �إن ما مل يدركه �لدبلوما�سيون �لفرن�سيون و�لربيطانيون، هو 
بدون وعي، يقومون باأول �نعطافة نوعية يف �سيا�سة غربية عامة �أطلق عليها ��سم 
11 �سبتمرب  �أر�دت با�سم �لرد على �عتد�ء�ت  "�حلرب على �لإرهاب". �سيا�سة 
مركز  يف  �لقاعدة  تنظيم  تن�سيب  بل  �لطو�رئ،  حالة  عوملة  فقط  لي�ص   ،2001
"�لعدو"، و�لتعامل مع كل من يتهاون يف هذه �مل�ساألة كمتو�طئ مع �لإرهاب. و�إن 
كانت �لأطر�ف �لأكرث عقالنية حتر�ص على �لتمييز كلما ��ستطاعت بني �لإ�سالم 
�سكلت  )�لتي  �لتكفريية  �جلهادية  و�حلركة  �ل�سيا�سية  �لإ�سالمية  و�حلركة 
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وب�سكل  �لفرن�سيني،  �لعلمانيني  من  فالعديد  تعبري�تها(.  و�أهم  �أكرب  �لقاعدة 
خا�ص تالمذة �ملحافظني �جلدد يف �جلانب �لآخر من �لأطل�سي، كانو� يهاجمون 
و�نتحاري  للحجاب  �لفرن�سي  �لعام  �لقطاع  يف  موظفة  �رتد�ء  �لطريقة،  بنف�ص 
يفجر نف�سه يف �سوق يف بغد�د. فما �لذي يجعل هوؤلء �ليوم حمامني �أ�ساو�ص عن 
�سرورة عدم و�سع �لتكفرييني �لأجانب يف �سورية على لئحة �لإرهاب �لأوربية 
)حما�ص  �لفل�سطينية  �لإ�سالمية  �ملنظمات  لإبقاء  حملة  فيه  يخو�سون  وقت  يف 

و�جلهاد �لإ�سالمي( على هذه �لالئحة؟  
ل �سك باأن �ل�سرت�تيجية �لقائمة على ��ستغالل �ل�سر�ع يف �سورية �إىل �سر�ع 
على �سورية تكمن ور�ء هذ� �لغمو�ص �ملتعمد. فمن �أجل حما�سرة �إير�ن و�سرب 
�ساحة �جلهاد  لولوج  و�ل�سيعة  �لر�ف�سة  �أعد�ء  لكل  �لباب  فتح  حزب �هلل ميكن 
�ل�سورية. ومن �ملوؤ�سف �أن ن�سمع وزير �خلارجية �لربيطاين هيغ يحذر من خطر 
�أن  ملو�طنه  يتمنى  وكاأنه  �سورية  ومدربا يف  �سيعود حيا  �لذي  �مل�سلم  �لربيطاين 
َيقتل وُيقتل خارج حدود �ململكة �ملتحدة. طبعا يتحفنا �لدبلوما�سيون �لفرن�سيون 
ب�سرعات م�سنعة ب�سكل يخلط �ملخابر�تي بال�سيا�سي عندما يتحدثون عن �أنهم 

ميلكون "كاتوغر�فيا �جلماعات �مل�سلحة يف �سورية".  
هذ�  �أن  هو  �لن�سرة،  جلبهة  �ملتوقعني  غري  �لأ�سدقاء  عنده  يتوقف  مل  ما 
من  خفف  �سورية  يف  �ل�سعبية  �لأو�ساط  يف  حقيقية  رعب  حالة  خلق  �لتوجه 
ونظائرها  �لن�سرة  فجبهة  �مل�سلحة.  للمعار�سة  و��سعة  �أو�ساط  يف  �حلما�ص 
من  �ل�ساحقة  �لأغلبية  من  مرفو�سة  و�لتكفريية  �جلهادية  �لأو�ساط  �ملقبولة يف 
�لنا�ص. ومو�جهة �جلي�ص �ل�سوري لهوؤلء �لأجانب تعيد �لعتبار له، لي�ص بو�سفه 
�لقامع للحركة �ل�سعبية كما كان �حلال منذ دخوله درعا ونوى يف ني�سان 2011، 
بل �ل�سامن لوحدة �لبالد ومتا�سك �لن�سيج �ملجتمعي فيها باعتبار هذ� �لتحالف 
و�لتطرف  �لبالد  كل خماطر متزيق  يحمل  و�ل�سوريني  �لأجانب  �جلهاديني  بني 
�لديني و�حلرب �ملذهبية �لطويلة �لأمد و��سطهاد �لأقليات و�جلماعات �ملدنية 

على �ختالفها. 
حاول قياديو �لإئتالف �لوطني تخفيف وطاأة جتديد �أبو حممد �جلولين قائد 
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بالطلب منه �لرت�جع عن طاعته  �لظو�هري حينا  �أمين  للدكتور  �لن�سرة  جبهة 
وبيعته )وكاأنها جديدة!!( وحينا �آخر بطلب تغيري �ل�سم حتى ينجون من تبعات 
�لتعامل مع منظمة �إرهابية. ومن �مل�سحك �أن �لأ�سا�سي يف مو�سوع �لن�سرة، �أي 
�سوري.  �إ�سالمي  �أو  �إخو�ين  �أي  ل�سان  يرد على  �لظالمي ل  �ل�سمويل  م�سروعها 
�ليمن  �إىل  �ل�سومال  �لعامل من  �مل�سحكة. ففي كل دول  �ل�سورية  �ملفارقة  وهنا 
"�لقاعدة" �لعمليات �لتي تقوم بها �إل يف  و�ملغرب �لكبري ومايل و�لعر�ق تتبنى 
�سورية حيث ولو تبنت �لعملية ياأتي من يقول من هيئتي ��سطنبول و�لدوحة باأن 
�لفاعل هو �لنظام و�أجهزته. وقد "��سطرت" جبهة �لن�سرة ت�سحيح �لأمر �أكرث 
�ل�سجل  �أن  �سك  ما من  �ملدنيني مثال.  قتل  مبد�أ  تبنيها  تخفي  ل  لأنها  من مرة 
�لدموي لل�سلطات �لأمنية �ل�سورية ي�سمح بت�سديق تورطها يف �عتد�ء �أو تفجري 
يف �لأماكن �لعامة، ولكن �إىل متى ت�سكل �أطر�ف �سيا�سية تتحدث عن دولة مدنية 
حديث  جمرد  �أن  �أم  �لقاعدة؟  ملنظمة  و�لدويل  �لإقليمي  �لغطاء  دميقر�طية 
�لقاعدة عن �أهل �ل�سنة يعطيها ورقة ح�سن �سلوك يف �لإنحر�ف �مل�سهدي للعديد 
من �لتنظيمات �ل�سيا�سية �لتي تعطي �ل�سر�ع طابعا مذهبيا يغطي على �لربنامج 
�لدميقر�طي ويجعل �ملاكينة �لتكفريية �لتي �أحرقت وهدمت من �أفغان�ستان �إىل 
�ل�سومال و�ليمن و�ملغرب دون �أن تعطي �أمنوذجا و�حد� للبناء و�حلرية و�لكر�مة 

و�لتقدم. 
و�سار  �لن�سرة"  "جبهة  غر�م  يف  وقع  ملن  نتوجه  �أن  �إل  �أخري�  لنا  لي�ص 
بريبة  �إليه  ينظر  ��سمها حتى ل  وتغيري  بالقاعدة  �رتباطها  ينا�سدها فك  �ليوم 
�أممي  تنظيم  وطني،  فوق  تنظيم  �لقاعدة  كونته:  �لتي  �لغربية  �لأو�ساط  يف 
من�سجم  وهو  �حلالت(.  هذه  لو�سف  �لتقليدي  �ل�سيا�سي  �لتعبري  )با�ستعمال 
مع نف�سه يف كل ما يطرح فينقل جماهديه بال حدود من �جلزيرة �لعربية �إىل 
�ل�سومال ومن تون�ص وليبيا �إىل �سورية ومن قطر �إىل مايل. هي تنظيم بر�غماتي 
يف كل ما يتعلق باملال )كل متويل حالل لأنه لق�سية مقد�سة و�لقاعدة �لأهم هي 
�ل�سلفيني  �أغنياء  �لتمويل وب�سكل يفوق طاقات  �لتي يح�سلون بها على  �ل�سهولة 
�جلزيرة  قناة  وتلعب  )لعبت  باأعمالهم  للتعريف  �لإعالمي  و�لدفع  �خلليجيني( 
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يتعلق  فيما  �ملذهبي  و�ل�سحن  �ملذهبية(  بالقنو�ت  يتعزز  ذلك  يف  مركزيا  دور� 
بكر�هية غري �ل�سنة )�لن�سيد �لأكرث �نت�سار� لهم يتوعد بالذبح �لعلويني و�ل�سيعة 

وي�سيد بالإرهاب �ملحمود باعتباره دعوة �إلهية؟(.  
�إ�سافيا  جمد�  متنح  ولن  �أر�سه  �إىل  �هلل  �سلطان  �لن�سرة  جبهة  تعيد  لن 
لبن لدن و�لظو�هري، لكنها بالتاأكيد وهي متزق �لدولة و�لتما�سك �لجتماعي 
�ل�سوري �ستخلق �أزمة ثقة حقيقية مع كل �ملعار�سني �لذين يتحالفون معها و�لذين 
حتكيم  عن  �آخر�  ولي�ص  و�أخري�  دميقر�طية  ودولة  معتدل  ��سالم  عن  يتحدثون 

�سندوق �لقرت�ع؟؟   
  -----------------------------

ن�سر �لن�ص �لعربي يف �لقد�ص �لعربي و�ل�سفري و�حلو�ر �ملتمدن وموقع هيئة 
�لعنو�ن  تغيري  بعد  عليه  �إ�سافات  وجرت    17/12/2012 يف  �لوطنية  �لتن�سيق 
جمموعة  �نتظرت  طبعا  مر�ك�ص.  يف  �حلا�سر  �لغائب  �أو  �لن�سرة  جبهة  �لأول: 
�لدول �لثماين �أربعة �أ�سهر حتى تاأخذ بعني �لإعتبار ببع�ص ما جاء يف هذ� �ملقال 

�لذي ن�سر بالجنليزية يف �سحيفة �لغارديان.
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حلماية �لأقليات يف جلنة حقوق �لإن�سان، 5 �آب 1993.
* �إ�سر�ف وحترير، �لإ�سالم وحقوق �لإن�سان، جنامينا، ت�ساد، فرب�ير 1995.
�لدولية  �لفدر�لية  م�سر،  يف  �لإن�سان  وحقوق  �حلكومية  غري  �ملنظمات   *
حلقوق �لإن�سان، مناع بالإ�سرت�ك مع �أوديل �سيدمي بولن، �أكتوبر 1995 )تقرير 

بالفرن�سية و�لإجنليزية(.
* تقرير حول �لغت�ساب يف يوغ�سالفيا �ل�سابقة، جماعي، 1996. 

1995. بالإ�سرت�ك  �أو�ساع حقوق �لإن�سان يف �جلز�ئر، متوز  * تقرير حول 
مع بودو�ن و�ليازمي.

فيوليت  �ملرزوقي،  من�سف  مع  بالإ�سرت�ك  مناع،  هيثم  و�إ�سر�ف  *�إعد�د 
د�غر، ع�سام يون�ص: �سالمة �لنف�ص و�جل�سد، �لتعذيب يف �لعامل �لعربي،

)كتاب بالفرن�سي، و�لعربي(، طبعتني، 1998 و 2000.
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* هيثم مناع، تقرير حول عدميي �جلن�سية يف �سورية، ثالث طبعات -1998
2004-2000. �للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان و�سمل.

و�ملتهمني  �لن�سر�وي  ر��سية  حمكمة  يف  ق�سائية  مر�قبة  مناع،  هيثم   *
بالنتماء حلزب �لعمال �ل�سيوعي �لتون�سي، )تقرير بالعربي(، 1999.

يف  �لزغالمي  بريك  بن  جالل  حماكمة  يف  ق�سائية  مر�قبة  مناع،  *هيثم 
تون�ص، )تقرير بالعربي(، 1999 .   

*هيثم مناع، مر�قبة ق�سائية يف حماكمة منا�سلي �جلمعية �ملغربية حلقوق 
�لإن�سان، )تقرير بالعربي(، 2000.

حقوق  يف  �لإمعان  مو�سوعة  وباحث،  باحثة  و38  )�إ�سر�ف(  مناع  *هيثم 
�لإن�سان، )د�ر �لأهايل، د�ر بي�سان، من�سور�ت �أور�ب

 و�للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان(، 2000-2002 - 2010   
*هيثم مناع، �حلرية يف �لإبد�ع �ملهجري، �سل�سلة بر�عم، �أور�ب- �لأهايل، 

)كتاب بالعربي(، 2001
�ل�سورية  �حلكومة  تقرير  على  مالحظات  �مل�ستقبل:  عن  ماذ�  مناع،  *هيثم 

�ملقدم �إىل جلنة حقوق �لإن�سان يف نيويورك، )تقرير 
بالعربي و�لفرن�سي و�لنكليزي(، 2001 

باري�ص،  بر�عم،  �سل�سلة  �لإن�سان،  وحقوق  �ملتحدة  �لوليات  مناع،  *هيثم 
دم�سق، جدة، )حما�سر�ت ثم كتاب بالعربي(، 2003 

*هيثم مناع، تقرير حول �أو�ساع �لفل�سطينيني يف �لعر�ق، )بالعربي(، 2003 
*هيثم مناع، �سرخة قبل �لغتيال، م�ستقبل �ملنظمات �خلريية و�لإن�سانية يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، )تقرير ثم كتاب بالعربي
و�خلريية(،  �لإن�سانية  للجمعيات  �لدويل  �ملكتب  مع  بال�سرت�ك  و�لفرن�سي 

2004
منظمات  ثماين  �إ�سد�ر  قطر،  دولة  يف  تع�سفا  �جلن�سية  نزع  مناع،  هيثم   *

حقوقية بطلب من �للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان )تقرير(
�لفكرية  �لتنمية  مركز  �لإن�سان،  حقوق  ثقافة  يف  وم�سات  مناع،  هيثم   *
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و�للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان، )كتاب بالعربي(، 2004
�لدويل  �لقانون  �لإن�سان،  حقوق  م�ستقبل  وباحثة،  باحث  و17  مناع  هيثم   *

وغياب �ملحا�سبة، �أور�ب- �لأهايل، 2005
بر�عم،  �سل�سلة  �ل�سحفيني،  حماية  مناع،  وهيثم  �لعز�وي  جو�د  قي�ص   *

�أور�ب- �لأهايل، )تقرير ثم كتاب بالعربي(، 2005
�أور�ب- بر�عم،  �سل�سلة  �لإن�سان،  حقوق  يف  نقدية  �أبحاث  مناع،  هيثم   *

�لأهايل، )كتاب بالعربي(، 2005.
* هيثم مناع )�إعد�د وتقدمي(، حقوق �لطفل، �لتفاقيات �لإقليمية و�لدولية، 
وجدة  بريوت  �لإن�سان،  حلقوق  �لعربية  و�للجنة  �لفكرية  للتنمية  �لر�ية  مركز 

ودم�سق، )بعد حما�سر�ت تكوينية للحقوقيني كتاب بالعربي(، 2006
�لأهايل )كتاب  �أور�ب-  �أو �لرببرية، �سل�سلة بر�عم،  �لعد�لة  * هيثم مناع، 

بالعربي(، 2006
)كتاب  �لعربي،  �لعامل  يف  �لإن�ساين  و�لعمل  �لإن�سان  حقوق  مناع،  هيثم   *

بالجنليزية(، 2007
�إقليمية ودولية، حما�سر�ت  100وثيقة  * هيثم مناع، ز�د �ملدرب و�ملتدرب، 
�لعربية  و�للجنة  �لإن�سانية  للجمعيات  �لدويل  �ملكتب  كتابا،   22 هامة،  وتقارير 

حلقوق �لإن�سان، قر�ص م�سغوط، فرب�ير 2007 
من  جمموعة  �لدولية،  �لعد�لة  وموؤ�س�سة  �لإن�سان  حلقوق  �لعربية  �للجنة   *
 26/5/2007 لندن،  ملتقى  م�سر،  يف  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  حول  �لوثائق 

)تقرير مناع عن �ملحاكمات �لع�سكرية للمعتقلني من �لإخو�ن �مل�سلمني(.
و�ل�سجون  غو�نتانامو  عن  تقارير  غو�نتانامو،  تر�جيديا  مناع،  �إ�سر�ف   *
�ل�سرية و�لقو�ئم �ل�سود�ء، �لتحالف �لدويل لإغالق غو�نتانامو و�للجنة �لعربية 

حلقوق �لإن�سان، بالعربية و�لإجنليزية، 2007. 
* جماعي باإ�سر�ف مناع، �نت�سار� للمجتمع �ملدين يف �لعامل �لعربي، تقرير 

بالعربي، 22/3/2008
* هيثم مناع، �ملقاومة �ملدنية، قر�ءة يف �ملناعة �لذ�تية للمجتمعات، �سل�سلة 
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بر�عم، �أور�ب- �لأهايل )كتاب بالعربي(، 2008. �إثر جمموعة حما�سر�ت عن 
�ملقاومة �ملدنية يف �ليمن و�لبحرين وم�سر و�أوربة.

* �للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان و�ل�سبكة �لعربية ملعلومات حقوق �لإن�سان 
و�ملر�سد �لفرن�سي حلقوق �لإن�سان، تقرير �أول عن حماكمة معتقلي �إعالن دم�سق، 

بالعربية و�لفرن�سية و�لإجنليزية، �أغ�سط�ص/�آب 2008، حترير هيثم مناع
* �للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان، �ملعهد �لعربي للتنمية و�ملو�طنة، �ملر�سد 
�لفرن�سي حلقوق �لإن�سان،  �ملعتقلون �ل�سيا�سيون �ل�ستة وق�سية بلعريج، مر�قبة 
�لأوىل  �جلل�سة  عن  تقرير  )�ملغرب(  �سال  يف  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �أمام  ق�سائية 
للمحكمة 16/10/2008 �أعده هيثم مناع، �لتقرير �لنهائي من �إعد�د �ملر�قبني 

�لأربعة. 
�حلرب  جمرمي  ملالحقة  �لدويل  �لتحالف  تقرير  مناع،  وهيثم  ديب  لوؤي   *
 .2009 و�لعربية، �سيف  بالجنليزية  �لإ�سر�ئيليني يف قطاع غزة،  حول جر�ئم 

�إثر بعثتي حتقيق �إىل غزة.
بر�عم،  �سل�سلة   ،2010 تعبري�تها،  خمتلف  يف  �لدكتاتورية  مناع،  هيثم   *

�أور�ب- �لأهايل )كتاب بالعربي(، 2010. 
�نتهاكها  على  �إ�سر�ئيل  مالحقة  يف  �حلقوقية  �ملنظمات  دور  مناع،  هيثم   *

للقانون �لدويل، بريوت، �لزيتونة 2010.
خال�سة  �ملعا�سرة،  �لتجارب  يف  �ملدنية  �ملقاومة  عن  تقرير  مناع،  هيثم   *

حما�سر�ت يف �ملو�سوع عام 2011. �ملعهد �ل�سكندنايف حلقوق �لإن�سان.
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هيثم مناع 
مقدمة                                                                                                                                  

�لإ�سالم �لأوربي �أو �لإ�سالم يف �أوربة 
�لو�سط �ملحيط وتاأثريه على �لبناء �لذ�تي 

�أ�سو�ت موؤثرة 
�لإ�سالموفوبيا كاإ�سكالية حقوق �إن�سان 

مناه�سة �لتمييز و�لعن�سرية كاأ�سا�ص �لإ�سالموفوبيا 
�لإ�سالموفوبيا و�لعلمانية �لدميقر�طية 

�لعلمانية و�لإ�سالم 
�لإ�سالم و�لعن�سرية يف �أوربة 

م�سلمات �أوروبا بني �لنقاب و�حلجاب و�حل�سمة 
�لنقاب بني هوية �ل�سخ�ص وهوية �جلماعة 
�ملاأذنة وه�سا�سة �لدميقر�طية �ل�سوي�سرية 
�ملاأذنة وه�سا�سة �لدميقر�طية �ل�سوي�سرية 

�أزمة حالل �أم �ن�سد�د يف �ملطبخ �لثقايف- �ل�سيا�سي �لفرن�سي؟
خماطر �ل�سابقة �لبو�سنية يف نزع �جلن�سية 

مقاربة تاريخية 
�للتز�مات �لدولية 

خ�سو�سية بو�سنية �أم �سابقة خطرية؟ 
�ل�ستع�ساء �ملذهبي 

قر�ء�ت �إ�سالمية يف حقوق �لإن�سان 
يف �لتقليد و�لتجديد 

تطرفان: �حلظر و�لتقدي�ص 
توظيف "�لإرهاب" بعد توظيف �حلرب عليه                                                                          
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