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مقدمة
� ْإن َت َوقيت من �شيء فادخل فيه ،ف�إن الدخول فيه خري من توقيه
الإمام علي بن �أبي طالب
يف معمعان �إ�شهارات اخلوف املتبادلة ،التي انتجت ثقافاتها الطارئة
اله�شة� ،صعدت كلمات الإ�سالم يف �أوربة و�أوربة يف العامل الإ�سالمي ب�شكل
وم�ضمون خمتلفني ومتعار�ضني .مل نعد �أمام منطق حملة نابليون �أو و�سائل ولوج
الر�أ�سمالية الغربية العامل العربي يف ثالثية الب�ضاعة واملدفع واملطبعة ،كذلك
مل تعد الرغبة يف اكت�شاف الآخر تثري ف�ضول قطاعات وا�سعة هنا وهناك .لقد
ت�شرنقت ال�سلحفاة على نف�سها بحيث مل يعد يظهر منها �سوى درع �صلب غري
قابل لأية ت�سوية مع العامل القائم.
يف هذه البيئة غري ال�صحية ،تتم عملية تهمي�ش منهجية لكل فكر نقدي يحاول
�أن يواجه عمى التطرف الذي يتغذى هنا وهناك من فكرة جهنمية غاية يف القدم
تعترب الآخر م�صدر امل�صائب الذاتية ويتم الت�ضحية يف و�ضح النهار بكلمات مل
تعد قادرة على حمل معناها مثل حقوق املواطنة واحلريات والعدالة والت�ضامن
يف املجتمع الواحد وبني خمتلف املجتمعات الب�شرية .وتتكاثر احتفاليات التمجيد
بكل من يتقن عملية "�شيطنة" الآخر ،امل�س�ؤول عن العر�ض املهان واملواطن
الذليل وامل�سته ِلك امل�سته َلك وكل فنون الغباء امل�شهدي الذي يجعل الفقري �أكرث
فقرا وهو يدفع �ضريبة كل الأزمات االقت�صادية الغربية با�سم حريات قزّمتها
عوملة حالة الطوارئ ،وامل�ؤمن �أكرث عبودية يف حفلة مزج ق�سرية للهوية بعنا�صر
ثقافية ونف�سية غري متجان�سة بال�ضرورة كالإ�ستبداد والدين العام والإنغالق
على النف�س ونبذ املختلف .يف حني �أ�صبح م�ستقبل الإن�سانية �أكرث �سوداوية يف
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�صريورة �صناعة ال�سالح املقرر الأول مل�ستقبل ال�سيا�سيني وحقارات البور�صة
املحدد الأ�سا�س لقيمة كل القوى املنتجة واخلالقة يف الوجود الإن�ساين والتمويل
ال�سيا�سي طرفا �أ�سا�س يف حتديد ممثلي ال�شعب!.
حتاول هذه الأ�سطر احرتام عقل القارئ عرب رف�ضها �أية مهادنة ملنح القدا�سة
�أو الفوقية ملا ينتج الب�شر بداعي انتماء ديني �أو ثقايف ،وهي تتفق متاما مع جان
بول �سارتر عندما يطالب ب�أن "نقنع �أنف�سنا بحقيقة ُم ّرة وهي �أنه مهما ارتفعنا
للحكم على ع�صرنا ف�إن التاريخ �سيكون يف امل�ستقبل �أكرث منا ارتفاعا لإ�صدار
حكمه علينا .وهذا اجليل ال�شامخ الذي يخيل �إلينا �أننا اتخذنا فيه لأنف�سنا ع�ش
الن�سر لن يكون بالقيا�س �إليه �إال مبثابة جحر من جحور ال�ضباب ،واحلكم الذي
نكون �أ�صدرناه �سي�ضم �إىل �أوراق ق�ضيتنا .ومهما نحاول �أن نكون م�ؤرخي �أنف�سنا
ف�إن جمهودنا �سيذهب عبثا .فما امل�ؤرخ نف�سه �إال ثمرة من خلق التاريخ ،وح�سبنا
�أن ن�صنع تاريخ زماننا من يوم �إىل يوم كما ن�ستطيع ،و�أن نختار بني ال�سبل تلك
التي تبدو لنا �أقومها".
لي�س هاج�س هذا الكتاب التبحر وال تقدمي ن�ص �أكادميي جديد ،فبا�ستطاعة
غرينا ،ممن تفر�ض عليه حرفته ذلك� ،أن يحقق �شيئا من النجاح يف ن�ص
مفيد حول الإ�سالم �أو �أوربة �أو جدلية العالقة بينهما .كان الدافع الأ�سا�سي
جلمع الن�صو�ص املدرجة ،تفكيك املنطق العدائي امل�سبق ،مع كل ما يرتتب عليه
من انتهاكات يومية للكرامة واحلقوق الإن�سانية ،ومواجهة اجلنوحات املعا�شة
واملحتملة للأ�شكال ال�صراعية اجلديدة بني الإ�سالم و�أوربة .فالإنتماء حل�ضارة
مت�شبعة بالإ�سالم يجربنا ،كما �أ�شار حممد حربي يف مقدمة عمل جماعي
م�شرتك �صدر قبل ربع قرن حول الإ�سالمية اليوم" ،على حتمل الوزر الذي
تفر�ضه علينا الأحداث ،دون �أي ا�ستعداد لإخفاء الأمور املثرية لل�سخط" .كذلك،
ف�إن تواجدنا يف هذه القارة لزمن يزيد عن حقبة تواجدنا يف "دور الإ�سالم" على
اختالفها ،يجعلنا مواكبني للإنتاج املعريف لهذا الف�ضاء من داخله ،ولي�س عرب
معرفة "اللحاق" به .فقد تكونا معه ،و�إن مل نتكون ح�صرا منه وبه ،يف عالقة
منعتقة من املرا�ضاة والديون وعقد النق�ص والزيادة.
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مو�ضوع هذا الكتاب �إذن ،حماولة ا�ستقراء �أ�سباب العطب ال�صاعدة �إىل
ال�سطح يف �شبكة العالقات والتداخالت والنزاعات بني العامل الأوربي؛ باملعنى
املجتمعي والثقايف واحلقوقي؛ والإ�سالم؛ بكل ما حتمل هذه الكلمة من غنى وتنوع
وخ�صب.
حتى احلرب العاملية الثانية ،مل ت�ضطر احلداثة الأوربية للمواجهة املبا�شرة
مع الإ�سالم �إال يف عقر داره .وحدث ذلك ب�أ�سو�أ معاين ال�سلطة و�أكرثها �صفاقة،
�أي اال�ستعمار املبا�شر .من هنا ال ن�ستغرب ا�ستعمال حركات التحرر الوطني
لأ�سلحة مفاهيمية غربية يف مواجهة الهيمنة الغربية نف�سها .وعلينا انتظار
نهاية احلرب العاملية الثانية وحقبة نزع اال�ستعمار والهجرة امل�ضادة نحو املركز
الأوربي ،لكي حتدث املواجهة الأكرث جدية يف التاريخ بني الإ�سالم و�أوربة.
فالدولة الأوربية احلديثة ،ي�شبه عملها الوظيفي جهاز نزع املوا�صفات الذاتية
 machine à dé-subjectiverملختلف املكونات االجتماعية -الثقافية فيها� ،أو
ما �أ�سميه طراف ًة "عمادة احلداثة"� ،أي الآلة القادرة على تعمية كل الهويات
الكال�سيكية ك�شرط لإعادة �إنتاجها� .شهدت هذه الدولة حالة ا�ستع�صاء متعددة
الأ�سباب له�ضم و�إعادة تكوين اجلاليات الإ�سالمية احلديثة التعاي�ش معها.
خا�صة و�أن هذه الدولة نف�سها كانت ،يف نف�س احلقبة الزمنية ،مو�ضوع مراجعة
�شاملة من املحافظني اجلدد والليرباليني اجلدد الذين يعتقدون ب�ضرورة حتجيم
دور الدولة وتقنني حقوق املواطنة با�سم "ال�سوبرمان" اجلديد� ،أي موا�صفات
�شكلية مبالغ فيها للفرد تنتزع منه �أهم ما حقق من مكت�سبات اجتماعية ومدنية.
مل يعد اقت�صاد ال�سوق ي�سعف عملية الإندماج االقت�صادي ،ومل يكن بو�سع
الدولة وقف عملية التهمي�ش االجتماعية الثقافية .ومل يلبث �سقوط مع�سكر وار�سو
�أن قفز بالإ�سالم ،باملعنى الرمزي على الأقل ،ملرتبة العدو ،بحيث حمل امل�سلمون
الأوربيون كل مقومات التقارب والتباعد ،التجاذب والتنافر ،باعتبارهم �ضمن
عملية �إعادة البناء الدائمة للمنظومة املجتمعية الأوربية من جهة ،وخارج قواعد
الطاعة التقليدية لهذه املنظومة من جهة �إخرى .الأمر الذي يرتجم يف �أزمة ثقة
متبادلة ت�ضع وجها لوجه :اخلوف من الإ�سالم مع اخلوف على الإ�سالم.
11

�إذا ما جرى الإتفاق على تعبري الإ�سالموفوبيا لو�صف ظواهر اخلوف
والعن�صرية والتمييز بحق امل�سلمني ،ف�إن من التيارات الإ�سالمية من له وافر
الن�صيب يف تعزيز هذه الظاهرة� .ألي�سوا هم من ابتكر "العلمانوفوبيا" �أو �شيطنة
العلمانية يف دور الإ�سالم قبل عقود؟ �ألي�سوا من �أ�صدر ع�شرات �آالف ال�صفحات
حول "�أعداء الإ�سالم" و"�أجنحة املكر الغربية" �إىل غري ذلك من م�صطلحات
قطيعة مع الآخر ،هذا �إن افرت�ضنا وجود حدود وتخوم وا�ضحة بني الثقافات
وال�شعوب ،فر�ضية كذبتها كل عمليات غ�سل الدم النقي وا�ستبداله بدم هجني
�صار ال�سمة الأرقى لكل ح�ضارة ب�شرية؟ �إال �أن الركام املعادي للحداثة الغربية مل
يكن غريبا عنها ،بل اقتب�س منها و�أخذ عنها يف حزبه ال�سيا�سي وجمعيته اخلريية
ومنظمته امل�سلحة و�أجهزة �إعالمه و�أمناط الربوباغندا اليومية املختلفة .فلم
يجد الإمام اخلميني �أي حرج مع م�صطلح "اجلمهورية" الأوربي حتى النخاع،
ووقف بوجه م�صطلح "الدميقراطية" .ورغم احلدود الواهية بني الدولة املدنية
والدولة العلمانية �صرنا جند يف تعريف الدولة املدنية القا�سم امل�شرتك احلكيم
بني التيارات الو�سطية الإ�سالمية واالجتاهات العلمانية الدميقراطية يف وجه
الدولة الأمنية والنمط الت�سلطي وال�شمويل للحكم .لقد فاق التداخل ما نت�صور،
و�صار مفهوم اال�ستقالل الثقايف جمرد مو�ضوع درا�سة نظرية ال �أثر له يف احلياة
العملية للب�شر .فكما �أن "كل م�شرتكني يف �شيء يلزم افرتاقهما ب�شيء �آخر"،
كما يقول ال�سهروردي ،ف�إن كل مفرتقني يف �أ�شياء يلزم اجتماعهما يف �أ�شياء
�أخرى كثرية .ولعل هذا التداخل هو الذي �أيقظ كل حاالت التطرف العن�صرية
والتمييزية والراف�ضة للآخر املختلف واملت�شابه .التي حد ّثنا عنها م�ؤ�س�س علم
االجتماع احلديث ابن خلدون يف تفكيكه للع�صبية والغلبة .والتي اخت�صرها
�أحمد بن الطيب على ل�سان �أحد الأفا�ضل بالقول" :الع�صبية هي �أن يرى الرجل
�شرار قومه خريا من خيار قوم �آخرين".
لن يقدم هذا الكتاب الإجابات املنتظرة على جممل الأ�سئلة التي يطرحها،
ولكنه يحر�ص بالت�أكيد على تفكيك منطق �صراع الثقافات وهزمية املمار�سات
العن�صرية والتكفريية التي ينتجها و�أي �شكل من �أ�شكال التمييز الثقايف
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واالجتماعي وال�سيا�سي .و�أخريا ،ولي�س �آخرا ،احلر�ص لي�س فقط على الكرامة
الإن�سانية لكل �أبناء اجلن�س الب�شري و�إمنا على اعتبار هذه الكرامة وحدة
متجان�سة متكاملة متن�صبة رغم كل الفا�شيات ال�صغرية والكبرية ،فوق احلدود
والأجنا�س والألوان والأديان.
ثمة حلظات �سوداوية متر بني الأ�سطر والأحداث والأفكار ،حلظات تذ ّكر
بتلك املعركة اجليا�شة التي خا�ضتها بغداد احل�ضارة يف �أوج ال�صراع بني املعرفة
احلكمية واملعرفة الدينية ،اال�ضطرابات العميقة التي حملتها معركة اخلروج
من الكائن القا�صر يف ع�صر التنوير الأوربي .وعودة الروح للعاملية بعد �أن
قتلت الع�صبيات الأوربية �أكرث من خم�سني مليون �آدميا دون �أية فاتورة منطقية
للح�ساب .مل تكن بداية القرن الواحد والع�شرين مدعاة للتفا�ؤل ،حتى ال نقول
قدم ل�شبح �أفول احل�ضارة قوة ا�ستح�ضار خميفة .لكن التاريخ الب�شري
ب�أنها ُت ُ
يعلمنا رف�ض اخلط البياين الواحد ورف�ض �أية حتمية .وحتى ال ت�ضيع البو�صلة بني
عقم الأقالم وب�ؤ�س الأو�ضاع والن�ضال اليومي ،ال ي�سعني �إال �أن �أنهي هذه املحاولة
مب�أثورة جميلة ملي�شيل فوكو تقاوم كل الر�ؤى الكارثية للم�ستقبل" :ال تت�صور �أن
من ال�ضروري �أن تكون حزينا لتكون منا�ضال ،حتى لو كان ما حتاربه بغي�ضا
وبائ�سا .فالعالقة بني الرغبة والواقع (ولي�س الهرب �إىل تعبرياته التمثيلية) هي
التي متلك القوة الثورية".
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الإ�سالم الأوربي �أو الإ�سالم يف �أوربة
�إعادة اكت�شاف الذات يف معمعان ثنائية الرف�ض والقبول عند الآخر

يف مطلع الثمانينيات� ،أجرت جملة "خم�سون مليون م�ستهلك" حتقيقا حول
حلم احلالل يف فرن�سا ،فتبني لها �أن �أكرث من �سبعني باملائة من هذا اللحم �إمنا
هو يف احلقيقة "كا�شري" (�أي حم�ضر على الطريقة اليهودية) .ففي ال�سنوات
الأوىل لتوافد الهجرة املغاربية الكبرية ،كان هَ ُّم امل�ؤ�س�سات اجلالبة لليد العاملة
�سد حاجة م�صانع ال�سيارات وحتديث �شبكات الطرق وتغطية عجز اليد العاملة
املحلية يف الإن�شاءات والبناء ،ولعل م�س�ألة طعام ه�ؤالء كانت �آخر هموم من
ا�ستقدمهم ،هذا �إن كان الأمر قد جال بخاطرهم �أ�صال .والذي ا�ستطاع �أن
ي�ستوعب م�شكلة احلاجيات الفعلية للجالية املغاربية هم اليهود ال�سفاراد الذين
واجهوا هذه امل�شكالت قبل امل�سلمني بعقود كونهم قد عرفوا طريق الهجرة منذ
قرارات �إعطاء اجلن�سية الفرن�سية ليهود اجلزائر يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر،
الأمر الذي جعل من �إقامتهم على �أي من جانبي املتو�سط �أمرا ال يتطلب جهدا
�إداريا يذكر باعتبارهم فرن�سيني .لذا فقد حملوا الك�سك�س والهري�سة ونظموا
اال�سترياد ثم الت�صنيع لأطعمة مقبولة عرفا �أو �شرعا ،و�سهلوا �أمور تعاي�ش
اجلالية ال�سفرادية يف فرن�سا .ورغم كل تعقيدات ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
و�صعود نزعات التدين والتطرف ،ودور امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية ال�سلبي على هذا
ال�صعيد ،كانت هناك ،ومازالت ،عالقة خا�صة بني القادمني من املغرب الكبري
من م�سلمني ويهود يف املعامالت اليومية والتجارة ال�صغرية بل وعقود العمل
وكان من الطبيعي �أن ال تثار م�شكلة اللحم احلالل ب�شكل عملي و�صناعي قبل
بناء م�ساجد ومراكز ثقافية �إ�سالمية وجمعيات حتر�ص على ا�ستمرارية جملة
واجبات و�شعائر يعتربها امل�سلم امللتزم �أ�سا�سية يف حياته اليومية.
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اخرتت هذا املدخل البديهي مل�سلم يعي�ش يف �أوربة ،لأن الهجرة كال�سجن ،ال
يتقن احلديث عنه من ال يعرفه(.)1
الو�سط املحيط وت�أثريه على البناء الذاتي
ميكن القول �أن �سنوات  1978-1982قد �شكلت منعطفا هاما يف الوجود
الب�شري الإ�سالمي يف �أوربة و�أمناط التعامل املختلفة معه .فالإ�سالمي الالجئ
�سيا�سيا (مبعنى النا�شط يف احلركة الإ�سالمية ال�سيا�سية املالحق يف بلده والذي
اختار �أوربة بلد جلوء) مل يعد قطب العالقة مع الآخر الأوربي ،وجيل القيادة
ال�سيا�سية مثل الباحث امل�صري �سعيد رم�ضان والباحث ال�سوري ع�صام العطار،
هذا ال�صنف الذي حدد يف �إطار جد مقيد ،يف اجلغرافية الب�شرية واجلغرافية
ال�سيا�سية من نطاق اندماجه ،مكتفيا بفتح مركز ثقايف �إ�سالمي هنا �أو معهد
للتاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية هناك ،هذا اجليل مل يكن يحمل هموم و�أولويات
�أوالده �إال مبعنى التفهم والتتبع ،فهو يكتب بالعربية ويتوجه للعامل العربي
والإ�سالمي (عرب منابر بالعربية مثل جملة "امل�سلمون" وجملة "الرائد")
وي�شارك املجتمع الأوربي يف حريات �أ�سا�سية �أثرت يف ر�ؤيته ال�سيا�سية وت�صوراته
املدنية بالت�أكيد ،لكنها مل حتوله �إىل العب يف بلد اللجوء ،بل جمرد �ضيف ي�سعى
لتقدمي �أف�ضل �صورة عن الإ�سالم للمجتمع امل�ضيف .وميكن القول� ،أن هذا
اجليل قد مت "جتاوزه" عرب الهجرات الب�شرية االقت�صادية الكبرية ،التي غيرّ ت
يف الرتكيب الطبقي وامل�ستوى املعريف وطبيعة التما�س مع املجتمع امل�ستقبل .من
هنا� ،شكلت �أعوام  1978-1982-التي �شهدتها على الأرا�ضي الفرن�سية ،الأ�سا�س
لتحول يف ت�صورات �سيا�سية بعيدة (حرب اجلزائر ،العدوان الثالثي ،والدة
وحروب الدولة العربية مع العرب )..لتن�ش�أ �صورة منطية متميزة م�ؤ�سلمة ب�شكل
وا�ضح انطالقا من عدة عوامل جيو �سيا�سية من جهة و�سيا�سية اقت�صادية من
جهة ثانية.
فمن الناحية اجليو �سيا�سية �شكلت هذه ال�سنوات �سنوات �صعود لعدة حركات
�إ�سالمية �سيا�سية .ورغم اختالف الدوافع والأ�سباب بل واملقومات الإيديولوجية
(كالتباين بني قيام جمهورية �إ�سالمية �شيعية يف �إيران وحركة م�سلحة للطليعة
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املقاتلة يف �سورية وحركة جهيمان العتيبي يف ال�سعودية للمثل ال للح�صر)� ،إال
�أن هذا التمايز مل يكن ُيرى بالعني املجردة يف الغرب ،فهناك خطر �إ�سالمي
وح ّمى �إ�سالمية ،هذه احلمى تهدد احل�ضارة الغربية .جاء ذلك مع بداية والية
ُ
البابا يوحنا بول�س الثاين وو�صول املحافظني اجلدد لل�سلطة يف �شخ�ص الرئي�س
الأمريكي رونالد ريغان ،ولكن �أي�ضا و�صول الدبابات الإ�سرائيلية لثاين عا�صمة
عربية بعد القد�س يف عدوان  1982على لبنان� .أي يف حقبة �ضبابية على ال�صعيد
العاملي وا�ضطرابية على ال�صعيد الإقليمي مع �أزمة عميقة يعي�شها اللوبي املوايل
لإ�سرائيل يف الغرب عرب ك�شف الغطاء عن فكرة احلروب الوجودية لدولة
�إ�سرائيل .حتول الإ�سالم يف �أوربة يف هذا املعمعان �إىل �ضرورة لأكرث من تيار
�إيديولوجي و�سالح نافع لأكرث من تيار �سيا�سي خا�صة و�أن هذا الو�ضع ترافق على
ال�صعيد الأوربي مع واقعتني يف غاية الأهمية(:)2
الأوىل تزايد عدد املهاجرين امل�سلمني �إىل �أوربة والثاين ت�صاعد
�أزمة البطالة ودخول القارة الأوربية يف فرتة �إعادة تكوين قدراتها
ال�صناعية وفق معطيات الثورة التكنولوجية اجلديدة.
هذا التزايد يظهر جليا عرب بع�ض الإح�صاءات املعربة ،والتي كانت ال�سيا�سة
االقت�صادية الأوربية م�سئولة عنها مبا�شرة .فعدد القادمني من �شمال �إفريقيا
عام  1946مل يكن يتجاوز � 100ألف �شخ�ص رغم وجود دول املغرب الكبري حتت
االحتالل الفرن�سي واعتبار احلكومة الفرن�سية للجزائر جزءا من الأرا�ضي
الفرن�سية؟ .يف حني بلغ عدد القادمني بطلب من امل�ؤ�س�سات الفرن�سية يف عام
 1975مليونني و�أربعمائة �ألف مهاجر .ويف �أملانيا ميكن متابعة التقدم نف�سه
بالن�سبة للجالية الرتكية .ولو �أخذنا �أرقام الهجرة الرتكية لأوربة جند �أن عدد
املهاجرين قد قفز من � 715ألف مهاجر عام � 1974إىل ثالثة ماليني ون�صف
املليون قبل عامني .يف حني ت�ضاعف عدد العاطلني عن العمل يف الفرتة التي
�أ�شرنا لها �إىل �أكرث من  160%يف ( )1978-1982يف دول الهجرة الرئي�سية يف
�أوربة.
ورغم �أن القارة الأوربية قد �أر�سلت �إىل العامل يف املئة عام التي تبعت احلروب
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النابليونية قرابة  60مليون مهاجر (كما يو�ضح باديل بينز يف كتابه :الهجرة من
�أوربة  ،)1930 - 1815مل ت�ستطع �أوربة الغربية ه�ضم فكرة هجرة طبيعية كانت
م�ؤ�س�ساتها االقت�صادية املحر�ض الأول على حدوثها ،وال ميكن �إال �أن ت�ستمر ،يف
عامل �صارت حركة الب�شر جزءا ال يتجز�أ من نظام اقت�صادي وثقايف و�إعالمي
يرف�ض احلدود.
ترافقت هذه التغيريات البنيوية ب�أزمة هويات على ال�صعيد العاملي ،عززها
�إعادة اكت�شاف الهوية الأوربية املتعددة القوميات املختلفة امل�سارات ،وخما�ض
هذه العملية على الذات املهاجرة �سمراء و�سوداء يف جمتمعات جعلتها الأزمة
االقت�صادية تنمي ثقافة خوف جديدة مل تلبث �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب
�أن �أعطتها �صفة "العدو الإرهابي" بعد �أن كانت يف حدود تهمي�ش وحتديد �أثر
الآخر الإ�سالمي الذي يدخل احلرمة الأوربية بدون جواز �سفر كون "�أوربة
املتعددة" يف الواقع مل تقبل بعد يف الت�صور طابعها املتعدد الإثنيات املتعدد
الثقافات واملتعدد الأديان والألوان.
ال ميكن لهذه الأجواء �أن ت�سمح جلالية حديثة التكون �ضعيفة احل�ضور
ال�سيا�سي واملدين ومزعزعة كقوة عمل ووجود اقت�صادي� ،أن تتعامل ب�أريحية مع
الآخر ،هذا الآخر الذي يطلب من امل�سلم ما ال يطالب به البوذي �أو اليهودي
�أو امل�سيحي� ،أحيانا بدوافع عن�صرية ،و�أحيانا �أخرى لأ�سباب �سيا�سية مبطنة،
نقطة ارتكازها القوة الكامنة لهذه اجلالية امل�سلمة وهذا الدين اجلديد الذي
حتول خالل �أقل من عقد زمني �إىل الدين الثاين يف معظم دول �أوربة الغربية.
ال الطبقة ال�سيا�سية الأوربية املحلية امتلكت قيادات وا�سعة الأفق بعيدة النظر،
ومل يكن للنخب الإ�سالمية دائما القدرة على ه�ضم ما يحدث والتعامل معه
ب�شكل يجمع بني الأ�صالة واحلكمة والعقالنية الواقعية .وال �شك ،ب�أن النظرة
الإيديولوجية املغلقة عند رموز امتلكت القدرة على الت�أثري يف جمهور امل�سلمني
الأوربيني ومل متتلك القدرة على ا�ستيعاب الإ�سالم كدين ي�ستنبط �إجاباته العملية
من �أتون الواقع ال كتب �أربعة فقهاء عا�شوا يف بيئة خمتلفة وظروف مغايرة قبل
�ألف عام �أو ا�ستنباطات علماء قم .ال �شك ب�أن هذين العاملني قد لعبا دورا كبريا
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يف �إحباط �إمكانيات تبلور مبكر لإكرث من �صورة لإ�سالم �أوربي ن�ستطيع القول
اليوم ب�أنها لي�س من �إنتاج النخب بل من �إنتاج ال�صراعات املجتمعية والثقافية
بكل تعقيداتها.
�أ�صوات م�ؤثرة
يف هذه العملية ال�صعبة ،التي ما زالت يف خما�ضاتها الأوىل ،ثمة من اجليل
الأول من ا�ستطاع تفهم الأبناء وال�شبيبة ،و�أدرك معنى الأقلية الدينية ،وتابع
عن كثب م�شاكل الأجيال الثانية والثالثة .ولعل يف مقدمة ه�ؤالء الأ�ستاذ ع�صام
العطار ،املراقب ال�سابق حلركة الإخوان امل�سلمني يف �سورية ،والذي يعي�ش يف
�أوربة منذ قرابة �أربعة عقود (م�ؤ�س�س املركز الإ�سالمي يف �آخن باملانيا) ،الأ�ستاذ
العطار ينطلق من �أن حتديات العامل والع�صر ال ميكن �أن تواجه باجلهل� ،أو
الهرب� ،أو ردود الأفعال العاطفية من هنا على حد تعبريه "يجب �أن ن�ستوعب
ونفهم هذه التحديات ،ونرفع �أنف�سنا ومناهجنا و�أعمالنا وو�سائلنا �إىل م�ستوى
مواجهتها ال�صادقة الواعية املكافئة على كل �صعيد( .)3ويف حديثه عن امل�سلمني
يف الغرب يقول:
"على امل�سلمني الذين يعي�شون يف الغرب ،ويحمل كثري منهم جن�سية البالد
التي يقيمون فيها� ،أن ينظروا �إىل هذه البالد التي يقيمون فيها� ،أن ينظروا
�إىل هذه البالد التي تو ّفر لهم الأمن واال�ستقرار ،والعلم والعمل ،وحرية العقيدة
والعبادة ،واملمار�سات الدينية والثقافية ,,على �أنها وطنهم �أي�ضا ،و�أن يحر�صوا
على �أمنها وخريها وم�صاحلها امل�شروعة ،ويج�سموا فيها ،ب�أقوالهم و�أعمالهم
و�سلوكهم اليومي ،الإ�سالم النقي اجلميل الإن�ساين ال�سمح كما �أنزله اهلل تعاىل،
و�أن يقيموا حياتهم فيها على �أ�صح الأ�س�س ال�شرعية والقانونية ،ويتعاونوا،
مبقيا�س الإ�سالم وحدوده ،مع �سائر �أبناء البالد ،على تعميق التعارف ،والفهم
املتبادل ،وحتقيق اخلري امل�شرتك,
�أما بع�ض امل�سلمني الذين يحملون جن�سية هذه البالد� ،أو يقيمون فيها،
وي�ستفيدون منها ماديا ومعنويا ،ويرون مع ذلك� ،أنها "دار كفر" ي�ستبيحون فيها
–�أحيانا -ما ال يبيحه قانون وال نظام ،فهم خمطئون كثريا ،وهم ي�سهمون من
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حيث يعلمون �أو ال يعلمون ،يف ت�شويه �صورة الإ�سالم وامل�سلمني ،وتنفري النا�س
منهم ،وم�ساعدة �أعدائهم على الكيد لهم بغري حق� .إن الإ�سالم يفر�ض على
امل�سلمني ال�صدق والأمانة والعدل /ويحرم عليه الكذب واخليانة والظلم ،يف �أي
مكان كان"()4
ميكن القول ب�أن هناك تقاطعات �أ�سا�سية بني الأ�ستاذ العطار وطارق �سعيد
رم�ضان ،الذي ميثل اجليل الثاين امللتزم �إيديولوجيا ولكن املرتعرع يف املدر�سة
واملجتمع الغربيني ،والذي يتبنى العديد من الإطروحات على ال�صعيد الإ�سالمي
عامة ولي�س فقط يف �أوربة ،مثل توقيف العمل بالعقوبات اجل�سدية وفتح باب
االجتهاد باملعنى امل�شابه لفرتة ن�شوء املدار�س الفقهية التاريخية ولي�س مبعنى
الرتقيع والتجبري للمرا�ضاة هنا وتفهم الأو�ضاع اخلا�صة للم�سلمني هناك.
�إذا اعتربنا �صاحب الر�أي �أف�ضل من يعرب عنه ،فلنقر�أ كيف يتحدث
طارق رم�ضان عن وجهة نظره يف حديثه املن�شور على موقع � NFBأخبار من
بنجالدي�ش (:)5
* �إن الأولوية الأوىل �إذا كنا نفكر يف الإ�صالح والتجديد على �أر�ضية �إ�سالمية
هي �إ�صالح الطريقة التي نقر�أ بها الن�صو�ص ونفهمها بها حتى ن�ستطيع قراءة
تلك الن�صو�ص يف �إطار ال�سياق والبيئة التي نعي�ش فيها ،والتي تو�ضح لنا عاملية
ودميومة بع�ض القواعد الإ�سالمية ،و�ضرورة فهم بع�ض التعاليم الأخرى يف
�سياقها اخلا�ص .نحن نحتاج لفهم الن�ص بهذا ال�شكل ،ونحتاج لفهم الواقع حتى
ن�ستطيع �إ�صالح العامل ،نحن بحاجة لفهم عاملية قيمنا ،و�أن ب�إمكاننا �أن نت�شارك
فيها مع الآخرين من مواطنينا الذين نعي�ش فيما بينهم.
*نحن نخلط يف �إطار مفهومنا للهوية بني ثقافاتنا الأ�صلية وتعاليم الإ�سالم،
ولعل �إقامتنا يف الغرب ت�ساعدنا على جالء الأمر وف�صل ما هو من ثقافتنا عما
هو من ديننا ،مدركني �أن علينا مواجهة ثقافة جديدة نعي�ش فيها ون�أخذ منها ما
ال يتعار�ض مع �أ�سا�سيات ديننا حتى ن�ستطيع مواجهة التحديات اجلديدة.
* �إعادة النظر يف النظرة القدمية التي تق�سم العامل �إىل "نحن" التي نعرب
عنها بـ"دار الإ�سالم" ،يف مقابل "هم" التي نعرب عنها بـ"دار احلرب" �أو "دار
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العهد" ،يف �ضوء مراجعة كل مفهوم من تلك املفاهيم وما كان يعنيه يف
�سياقه ،ومدى حتقق ذلك املعنى �أو عدم حتققه يف الواقع احلايل .ويطرح
طارق رم�ضان بدال من تلك املفاهيم مفهوما جديدا هو دار ال�شهادة ،ويعني
ال�شهادة للر�سالة الإ�سالمية �أمام النا�س.
* �إن ما يت�ضمنه ديننا من قيم غري مبني على "الغريية" ،نحن م�سلمون
طبقا لقواعدنا الروحية وقيمنا العاملية ،ولي�س ذلك نابعا من م�ضادتنا للغرب �أو
لليهود �أو امل�سيحيني �أو العلمانيني� .إن عي�شي يف جمتمع علماين يف الغرب جعلني
�أكرث قدرة على فهم عاملية ر�سالتي ،والقيم امل�شرتكة بيني وبني مواطني.
* �إن ما �آخذه من ح�سن البنا �أو من غريه من امل�صلحني لي�س هو النتائج التي
و�صلوا �إليها ،بل الطريقة واملنهجية التي و�صلوا بها لتلك النتائج� ،إنهم يقولون
�إن لدينا القر�آن وال�سنة ،وعلينا �أن نفهمهما فهما �سياقيا ،لقد فعلوا ذلك ،لقد
فهموا الن�صو�ص يف �ضوء البيئة ،والآن �أنا يف �أوروبا علي اتباع نف�س املنهج يف
النظر والفهم.
يدعو طارق رم�ضان ،كما يقول الدكتور جمدي �سعيد" ،يدعو �إىل اندماج
امل�سلمني يف جمتمعاتهم الأوروبية ،وا�ستقالليتهم ماديا وفكريا عن م�سلمي
ال�شرق ،وبناء جمتمع �إن�ساين م�شرتك مع مواطنيهم يف الغرب ،وذلك على
�أر�ضية ما يحملونه كم�سلمني من قيم �إن�سانية عامة ،ويف �إطار نفي فكر امل�ضادة
والغريية ،ويف �إطار فهم جديد للن�صو�ص يف �ضوء متغريات الع�صر ويف �ضوء
الواقع الأوروبي ،واخت�صارا� :إنه يدعو لإ�سالم �أوروبي".
وعلى قدر ما تالقي هذه املقوالت من ترحيب بقدر ما تثريه من جدل ،بل
واعرتا�ض� ،سواء من امل�سلمني �أم من غريهم؛ و�إذا ابتعدنا عن ردود فعل اللوبي
املوايل لإ�سرائيل ،الذي يحارب �أي ت�صور �إ�صالحي فكري يف الإ�سالم باعتباره
عتلة حتويل اجلالية الإ�سالمية لقوة مادية حقيقية يف �أوربة ،ف�إن العديد من
الإ�سالميني ي�أخذ على طارق النخبوية والنظرية واالبتعاد عن الواقع� .إال �أن
بالإمكان القول� ،أن طارق قد احتل مكانه كطرف يف �أي نقا�ش حول الإ�سالم
الأوربي ،داخل وخارج الفكر الإ�سالمي ،وبهذا املعنى� ،أ�صبح مرجعا للعديد من
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اجلامعيني ال�شباب الذين يرون فيه مثال للقدرة على الت�أقلم االجتماعي والثقايف
مع احرتام املقومات الأ�سا�سية للإ�سالم.
من الآراء امل�ؤثرة يف اجلالية املغاربية امل�سلمة ميكن القول �أن ال�شيخ را�شد
الغنو�شي يعترب مرجعا يحقق حوله التوفيق بني �أكرث من جيل ،خا�صة جيل
"الإ�سالم الأوربي" الذي ي�سميه بع�ض ال�سلفيني تفكها  Islam Lightمن جهة
وجيل اللجوء ال�سيا�سي الأول من جهة ثانية .ومن النقاط املتميزة التي يطرحها
الغنو�شي ،عالقة امل�سلم يف �أوربة بالعلمانية حيث يقول:
"معلوم �أن الأقلية امل�سلمة يف الغرب حديثة الن�ش�أة ،وقد ميثل وجودها يف
الغرب بهذه الن�سبة العالية لأول مرة يف التاريخ (�أكرث من  30مليونا) رمبا
�أعظم فتح �إ�سالمي يف هذا القرن الع�شرين ،و�أعظم بركة حلت بح�ضارة الغرب،
�إذ تتعرف على الإ�سالم وتتعاي�ش معه بعيدا عن مناخات احلرب والأحقاد
والدماء ،وهو لعمري ك�سب عظيم مل يت�أت للإ�سالم حتى خالل �أعظم عهوده
الزاهرة وجيو�شه الكا�سحة ،وذلك ب�سبب ما كان عليه �أهل الكتاب �آنذاك من
جهالة و�ضيق �أفق وتع�صب مبا ا�ستحال معه يف ظل �سيادة الكنائ�س �أي �إمكان
للتعدد واحلوار وحرية الفكر والدعوة ،بل حتى جمرد التعاي�ش ال�سلمي بني
املذاهب الن�صرانية نف�سها ،فكانت حالة احلروب الدينية املاحقة هي احلالة
الغالبة على تاريخ الن�صارى قبل ع�صر النه�ضة وعزل الكنائ�س عن �ش�ؤون
املجتمعات .وبع�ض ذيول تلك الع�صور املظلمة ال تزال ت�شاهد يف �إيرلندا حيث
يقتل الطفل ملجرد �أنه لأبوين من املذهب الآخر ،بله �أن يت�سامح ُيت�سامح مع وجود
�إ�سالمي يف �أي �شكل.
�إن وجود هذه املاليني امل�سلمة لأول مرة يف التاريخ يف الع�شرين الغربي الذي
ت�أبى على كل حماوالت الفتح لإي�صال �أنوار الإ�سالم و�سماحته �إىل هذه البالد
هو وجود مدين بعد ف�ضل اهلل النهيار جمتمعات �أهل الكتاب وقيام جمتمعات
نحت جانبا �سلطة الكنائ�س و�أطلقت حريات الب�شر
العلمانية الدميقراطية ،التي ّ
العقلية وال�سيا�سية وعزلت رجال الدين يف �صوامعهم يعظون يف �أيام الآحاد
من يتكلف عناء الذهاب �إليهم من بني قلة من املدنفني �إىل القرب� .إنه من باب
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العلمانية والتقدم والقيم الإن�سانوية دخل الإ�سالم ديار الغرب ولي�س من �أبواب
�أهل الكتاب املو�صدة"(.)6
ميكن القول �أن امل�سلمني الناطقني باللغات الأوربية يزدادون ب�شكل كبري،
وهم يعربون عن �إ�صالح طبيعي غري م�صطنع ،مبعنى �أنهم يتعاملون مع اللغة
الوطنية كمعطى طبيعي ومع الثقافة املحلية باعتبارها جزء من الكون الثقايف
الأغنى ولي�س جمرد نتاج جمتمع مادي منحل ومرفو�ض .فكرة الإ�صالح الثقايف
والأخالقي وال�سيا�سي بحد ذاتها عند جملة تعبريات هذا اجليل هي ابنة �إ�صالح
املنظومة الغربية لتكون �أكرث �سماحة و�أكرث عدالة و�أكرث م�ساواة .ميكن يف هذا
الإطار تتبع الآراء ال�سيا�سية واحلقوقية حلركتني �إحداهما يف الو�سط اجلزائري
(ر�شاد) والثانية يف الو�سط املغربي (التحالف من �أجل احلرية والكرامة).
حركة ر�شاد ،و�إن كانت تتوجه �إىل املجتمع اجلزائري الأم ،فهي ابنة املنفى
والهجرة .وجتد �صدى وجتاوب يف �أو�ساط عديدة ال تتعامل معها كحالة تنظيمية
بقدر ما تتعامل معها ك�أطروحات بناءة للتنمية والإ�صالح ال�سيا�سي ومفهوم
الدولة الر�شيدة واملواطنية يف تزاوج عقالين بني الإ�سالم والدميقراطية .يف حني
�أن "التحالف من �أجل احلرية والكرامة" حتاول العمل يف نطاق احلقوق الإن�سانية
�ضمن مفهوم جامع ملا �أجنبت احل�ضارة الإ�سالمية واحل�ضارة الغربية من قيم
حتر�ص على ت�أكيد احلريات وامل�ساواة من جهة ،وت�أ�صيل الكرامة الإن�سانية من
جهة ثانية .وميكن القول �أن االحتكاك اليومي واملبا�شر لهاتني احلركتني ،مع
الو�سط احلقوقي والفكري يف طريف املتو�سط ،ي�سمح لهما بالتعريف ب�أفكارهما
يف �أو�ساط اجلالية املغاربية رغم العقبات التي تزرعها �أحيانا وللأ�سف التكوينات
التاريخية البطيئة التفاعل.
هناك من جهة �أخرى ،املحاوالت العفوية التي تنجبها املظامل اليومية
والعن�صرية والإ�سالموفوبيا .هذه املحاوالت ت�أخذ �أكرث ف�أكرث �صيغة عمل
جمعياتي كائتالف مناه�ضة الإ�سالموفوبيا وجلنة املواطن للعمل املدين وجمعيات
اجليل الثاين للهجرة املختلفة الن�شاطات ،وحماوالت حمل الرتاث الثقايف والفني
(حال فرقة املو�صلي للمو�سيقى العربية الأندل�سية وفرق عديدة لإحياء الرتاث
22

ال�صويف) وامتدادات التجربة الرتكية للعدالة (ولها تعبريات ثقافية وجمعيات
غري حكومية كثرية منها كوجيب الدولية .)COJEP
يجمع الدكتور �صالح عبد الرزاق هذه الظاهرة يف قراءة ملا يتج�سد �أمامنا
�أكرث منه يف حكم قيمي فيقول�" :إن مالمح الإ�سالم الأوروبي تبدو من خالل
�أمناط الثقافة املركبة بني املفاهيم الدينية املفاهيم الغربية .وتتج�سد يف كثري
من �صور ال�سلوك اليومي واملالب�س والعادات� ،إىل املواقف الفكرية والثقافية
وال�سيا�سية� ،إىل االنفتاح على الثقافة الغربية واملجتمع الأوروبي وكل ما يزخر
به من مفاهيم و�سلوكيات و�أ�ساليب يف التفكري وحتليل الأمور ،ومن قيم و�أعراف
�أوروبية .فهناك ات�صال يومي م�ستمر بني الإ�سالم الذي يحمله ه�ؤالء امل�سلمني
وبني مفردات الثقافة الغربية يف املدر�سة واجلامعة والنادي والعمل واحلي
وال�شارع .وقد نتفق �أو نختلف مع هذا التفاعل �أو التطور ،وقد نقبله �أو نرف�ضه
�أو نتحفظ عليه ،ولكنه يحدث ويرت�سخ يوم ًا بعد �آخر .فرمبا يذوب الإ�سالم يف
الثقافة الغربية كما ذابت امل�سيحية ،ويتحول �إىل جمرد اعتقاد �شخ�صي ال �ش�أن
له باملجتمع �أو ال�سيا�سية .ورمبا يتطور لينتج لنا �إ�سالم ًا ذا مالمح �أوروبية يف
الت�أكيد على احلريات ال�شخ�صية والأنظمة ال�سيا�سية الدميقراطية واحرتام
حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة وحقوق الأقليات وغريها من معامل الأنظمة
ال�سيا�سية الأوروبية املعا�صرة" (.)8
ما يقوله الباحث ،جنده يف ممار�سات حمددة تتوجه ،علنا �أو �ضمنا بهذا
االجتاه ،فلو �أخذنا الربنامج التعليمي ملعهد ابن �سينا يف مدينة ليل الفرن�سية،
لوجدنا حماولة من حماوالت �إنتاج �إ�سالم بهذه املالمح ،يحر�ص على �أن يكون
بعالقة مع الأزهر باليد اليمنى ،وامل�ؤ�س�سة الثقافية الأوربية ،باليد الي�سرى,
كذلك نقر�أ يف امليثاق الإ�سالمي الأوروبي املوقع من قرابة  400جمعية �إ�سالمية
اجتمعت يف بروك�سل يف  ،10/1/2008خطوة وامتداد للجهود اجلماعية بني عديد
من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ا�ستمر لأكرث من ثمانية �سنوات .يدافع
امليثاق عن قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وهو يهدف ،كما يقول موقعيه،
�إىل تر�سيخ قيم االعتدال واالندماج وتر�شيد امل�سلمني نحو فهم معتدل للإ�سالم و
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التعاي�ش يف �سلم و�أمان مع الأخر ،مع رف�ض العنف ،وعدم اخللط بني الإرهاب و
الإ�سالم كعقيدة �سمحاء .ولعل يف هذه املبادرة على ال�صعيد الأوربي ،حر�ص من
عدة هيئات ومنظمات �إ�سالمية ،على مواكبة الت�شريع والبناء امل�ؤ�س�سي الأوربي،
الأمر الذي ي�سمح بخو�ض معارك م�شرتكة رغم اختالف الت�شريعات واملوقف
من امل�سلمني والإ�سالم بني دولة و�أخرى .خا�صة و�أن فقه الأقليات �أ�صبح �أكرث
ح�ضورا عرب املجل�س الأوربي للإفتاء والبحوث الذي يدخل عامه احلادي ع�شر،
والذي يح�ض امل�سلمني على اكت�ساب اجلن�سيات يف �أوربة وامل�شاركة ال�سيا�سية
واملدنية واال�ستفادة من ال�سلطة الق�ضائية وم�ؤ�س�سات الدولة باعتبارها يف
القانون لكل مواطن.
لقد �أ�صبح من الطبيعي يف الأو�ساط املتدينة تناول ق�ضايا مت�س احلياة
اليومية وال�شعائر ،مثل جمع ال�صلوات اخلم�س يف ثالث ،والدعوة للح�شمة
واحلجاب وعدم ت�شجيع النقاب للن�ساء ،التعامل مع االختالط وحقوق املر�أة
�ضمن املفهوم القانوين ال�سائد ،اعتبار بيع امل�سلم ملنتجات غري �إ�سالمية �ضرورة
معا�شية يف جمتمع غري م�سلم �إىل غري هذا من ق�ضايا قد تثري حفيظة رجال
الدين يف العامل الإ�سالمي �أو يف بلدان ي�شكل امل�سلمون فيها �أغلبية �سكانية.
وميكن القول �أن هذه املعطيات مقبولة يف الأو�ساط الأو�سع للجاليات امل�سلمة،
ولو �أن هناك بني معتنقي الإ�سالم من الأوربيني ،و�أية مفارقة ،من يت�شدد �أحيانا
�أكرث من امل�سلمني �أنف�سهم ،كما الحظ عدد من الباحثني.
وميكن القول �أن و�صول حزب العدالة والتنمية �إىل احلكم يف تركيا العلمانية
قد زعزع عدة معطيات م�سبقة عززها انت�شار القراءات ال�سعودية-اخلليجية
للإ�سالم يف احلقبة النفطية .فها نحن �أمام حكومة تعيد تركيا �إىل و�سطها
الإقليمي ال�صحي وتتعامل مع ق�ضايا املنطقة ب�شكل خمتلف عن �سابقاتها،
وبنف�س الوقت متقدم جدا على الوهن الر�سمي العربي من القاهرة �إىل الريا�ض
ومن �صنعاء للرباط .الأمر الذي جعل العديد من الإ�سالميني يبدون �إعجابهم
بهذا الأمنوذج ،ولو �أنهم غالبا ما يقومون بتقدميه على خالف حقيقته .ولعل
م�ؤمتر ماردين الذي عقد م�ؤخرا يف تركيا قد و�ضع بع�ض النقاط على احلروف
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حني اكت�شف بع�ض �أ�صدقاء التجربة الرتكية ب�أن حزب العدالة حزب حداثي ال
عالقة له بتجربة الإخوان امل�سلمني �أو ال�سلفية اخلليجية .فبد�أ البع�ض يحذر
من خماطر مترير تركيا لأفكار غربية �أو �أمريكية كما قيل يف املقاالت الناقدة
لقرارات ماردين .يف حني من يعرف تاريخ احلركة الإ�سالمية الرتكية ال يجد يف
هذا امل�ؤمتر �أو غريه �أي جديد.
ففي ختام م�ؤمتر عقد يف مدينة ماردين جنوب �شرق تركيا «/ 3 / 28 – 27
 .»2010قدم خم�سة ع�شر عاملا من بلدان �إ�سالمية خمتلفة قراءتهم حول فتوى
ابن تيمية املعروفة فتوى ماردين .وكان قد �شارك يف امل�ؤمتر رجال دين من كل
من تركيا وال�سعودية والإمارات و�إندوني�سيا والبو�سنة واملغرب ونيجرييا والهند
و�ألبانيا واليمن وال�سنغال والكويت وموريتانيا ،وناق�شت حماوره:
• فتوى ماردين :الزمان واملكان والظروف واملالب�سات؛
• مفهوم املوطن واملقر يف الفقه التقليدي ويف �ضوء العوملة واالت�صاالت
احلديثة؛
• �أهمية الفتوى يف �سياق التاريخ الإ�سالمي؛
• فهم اجلهاد :ظروف القتال امل�سلح وقواعد اال�شتباك ،كما مت تعريفها
من قبل ابن تيمية وميثاق الأمم املتحدة.
�صحيح �أن ع�شرات امل�ؤمترات جتري حول املو�ضوعات املطروحة �أعاله ،ن�شري
منها �إىل امل�ؤمتر املتميز الذي عقد يف املنامة بني  3-5/4/2010حول العالقة
بني اجلذور الثقافية الإ�سالمية وحقوق الإن�سان ،لكن �أهمية م�ؤمتر ماردين ت�أتي
من كونه جمع ح�صرا علماء م�سلمني لتحديد مواقف �سيا�سية�-إ�سالمية .ورغم
حماولة البع�ض تقدمي خال�صة امل�ؤمتر كحرب على اجلهاد واملقاومة ،ف�إن ما
جاء به امل�ؤمتر ال يختلف عن قواعد طرحها جمال عبد النا�صر يف  .1956الفارق
�أن هذه الأطروحات ت�أتي من داخل البيت الديني .ومن املفيد �إيراد مقطع جاء
يف البيان اخلتامي الذي �أثار انتقادات وا�سعة يف �صفوف املحافظني امل�سلمني:
« ت�صنيف الديار يف الفقه الإ�سالمي ت�صنيف اجتهادي �أملته ظروف الأمة
الإ�سالمية وطبيعة العالقات الدولية القائمة حينئذ� .إال �أن تغري الأو�ضاع الآن
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ووجود املعاهدات الدولية املعرتف بها وجترمي احلروب غري النا�شئة عن رد
العدوان ومقاومة االحتالل وظهور دولة املواطنة التي ت�ضمن يف اجلملة حقوق
الأديان والأعراق والأوطان ا�ستلزم جعل العامل كله ف�ضاء للت�سامح والتعاي�ش
ال�سلمي بني جميع الأديان والطوائف يف �إطار حتقيق امل�صالح امل�شرتكة والعدالة
بني النا�س وي�أمن فيه النا�س على �أموالهم و�أوطانهم و�أعرا�ضهم وهو ما �أقرته
ال�شريعة ونادت به منذ هاجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل املدينة وو�ضع �أول
معاهدة ت�ضمن التعاي�ش بني جميع الطوائف والأعراق يف �إطار العدالة وامل�صالح
امل�شرتكة وال ي�سوغ التذرع مبا ي�شوبها من نق�ص �أو خرق دول معينة لها للتنكر لها
وافتعال الت�صادم بينها وبني ال�شريعة ال�سمحة».
هذه املخا�ضات ت�صنع دون �شك ،معامل خمتلفة عن تلك التي ت�سعى لت�صوير
الإ�سالم هوية ثابتة ودينا متقوقعا على نف�سه .ولعل من �سوء طالع حقبتنا� ،أن فرتة
التكون والتبلور للجاليات امل�سلمة فرتة �أزمة ال فرتة عافية .الأمر الذي ينعك�س
مبا�شرة على ردود الفعل القريبة والبعيدة على كل ما يتعلق بالإ�سالم وامل�سلمني.
فمن ال�ضروري التذكري ،ب�أن امل�سلمني يف �أوربة ،مل يتكونوا بعد كجماعة �ضغط
باملعنى احلديث للكلمة ،كما هو حال اجلماعة اليهودية �إلخ .و�أن هناك �صراع
كبري حول هذه النقطة ،خا�صة و�أن �أية جماعة �سو�سيولوجية ال متتلك ذاكرة
اجلماعة الأقلية ،ومعطيات ذهنية متما�سكة لت�صورات الواقع والدور ،حتتاج �إىل
وقت كبري لإدماج هذه الفكرة و�آلياتها يف العمل العام وحتديد مهماتها ال�سيا�سية
والثقافية .وعلينا �أن نتذكر العنا�صر التالية عند احلديث يف مو�ضوع اجلماعة
الب�شرية امل�سلمة:
 دفع امل�سلمون يف �أوربة الثمن غاليا للتجزئة القومية والدينية،لذا فهم يدفعون ثمن �أ�سلحة احلرب املحمولة من البلدان الأ�صل،
بني التيار العلماين والتيار الديني ،ويدفعون ثمن اال�ستبداد
ال�سيا�سي الذي جعل البلدان الأ�صل حتول مواطنيها �إىل رهائن يف
ق�ضايا زيارة البلد والتوا�صل العائلي والتوا�صل الثقايف والبناء املتني
لثقافة متعددة تنهل من الأ�صل واملكان .لذا جند وداديات تابعة
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لل�سلطات احلاكمة ومنظمات تابعة للمعار�ضة� ،أ�شكال حم�صورة ببلد
دون القدرة على جتميع البنيات الكبرية (جزائري ،مغربي ،تون�سي،
�سوري �أو لبناين  ..كذلك احلال لغري العرب).
 يدفع امل�سلمون يف �أوربة ثمن االختالف يف املنظومة ال�سيا�سية-االجتماعية املتباينة بني الدول الأوربية نف�سها .فما يعتربه
امل�سلم الربيطاين مك�سبا بديهيا يف ق�ضايا مثل احلجاب �أو الت�ضامن
االجتماعي امل�ستند على اجلماعة ،يعي�شه امل�سلم الفرن�سي مع�ضلة يف
املواجهة املبا�شرة مع علمانية منا�ضلة ترف�ض ،على الأقل من حيث
ال�شكل ،التعبريات الو�سيطة بني املواطن والدولة ،خا�صة �إن كانت
هذه التعبريات دينية.
 التهمي�ش االجتماعي واالقت�صادي الذي ي�ضع عددا كبريامن �أبناء امل�سلمني يف اخلانة الأكرث حدة مع الأفارقة يف ال�سلم
االجتماعي ال ي�سمح ببناء جمموعات �ضغط �سيا�سية قوية ودينامية
يف جمتمع ر�أ�سمايل القدرة املادية فيه �شرط �ضروري للقدرة على
الفعل ال�سيا�سي والثقايف والإعالمي .وهناك خوف من العديد من
احلكومات العربية من قيام قوة عربية �إ�سالمية متنورة يف �أوربة لأن
هذا �سينعك�س بال�ضرورة �إيجابا على تنمية الأفكار الدميقراطية يف
العامل العربي.
 الطابع ال�شعائري للإ�سالم ي�ضع التيار العلماين من امل�سلمني يفزاوية حادة ،وميكن القول على هذا ال�صعيد� ،أن احلركة الإ�سالمية
ال�سيا�سية جتاوزت احلركة التقليدية الدينية يف حتالفاتها
وتن�سيقها مع العلمانيني امل�سلمني.
امل�سلم يف �أوربة ،يف ظل احلرب على الإرهاب (التي نالت من العديد من
املنجزات الدميقراطية واحلقوقية يف ظل دول االحتاد الأوربي نف�سه) ،مك ّلف
�أكرث من غريه ،بحمل راية احلريات الأ�سا�سية والعلمانية املدنية وال�شرعة
الدولية حلقوق الإن�سان ،لأن هذا الثالثي ال يوفر وح�سب ،ال�شروط الأولية لدخوله
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املجتمع الأوربي كطرف فاعل وم�شارك يف البناء ،و�إمنا �أي�ضا يجعله يف الطليعة
الفكرية والن�ضالية لتحرير �أوربة من عن�صرية مل متت ،و�شوفينية �آن لها �أن
حتت�ضر ،و�شعور بالتفوق احل�ضاري الغربي يعزز املركزية الثقافية وال�صراع بني
احل�ضارات الذي يرتجم حروبا على ال�شعوب وتربير للهيمنة و�أ�شكال اال�ستعمار
اجلديدة.
-----------------------------

 )1من ال�ضروري لفهم العديد من املظاهر اخلا�صة بامل�سلمني يف �أوربة قراءة بع�ض
املراجع منها :يورغن نيل�سن ،امل�سلمون يف �أوربة ،ترجمة وليد �شميط ،دار ال�ساقي ،لندن،
 .2005فيوليت داغر ،الهجرة� :إ�شكاليات وحتديات ،فرن�سا �أمنوذجا� ،أوراب والأهايل
واللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،دم�شق وباري�س ،2008 ،جمموعة املجلة العلمية للمجل�س
الأوربي للإفتاء والبحوث ،ومقاالت الباحث النا�شط �أحمد الراوي رئي�س احتاد املنظمات
الإ�سالمية يف �أوربة على موقع  .http://www.islamonline.netحممد ب�شاري� .صورة
الإ�سالم يف الإعالم الغربي .دار الفكر .دم�شق .الطبعة الأوىل .2004
 )2هيثم مناع ،الإ�سالموفوبيا وحقوق الإن�سان ،1/2/2007 ،اجلزيرة نت ،كذلك
موقع امل�ؤلف www.haythammanna.net
 )3ع�صام العطار ،كلمات ،الدار الإ�سالمية للإعالم ،بون� ،1999 ،ص 50
 )4ع�صام العطار ،مذكور� ،ص 442-443
 )5د.جمدي �سعيد ،طارق رم�ضان ..حادي قافلة الإ�سالم الأوروبي� ،إ�سالم �أون الين,
بدون تاريخ
 )6ال�شيخ را�شد الغنو�شي ،م�س�ألة اللحوم وم�صري الأقلية امل�سلمة يف الغرب :الأبعاد
الثقافية واالقت�صادية ،املجلة العلمية للمجل�س الأوربي للإفتاء والبحوث ،العدد الثالث،
حزيران (جوان) -ربيع الثاين  1424هـ  ،دبلن� ،إيرلندا� ،2003 ،ص 22-23
� )7صالح عبد الرزاق ،الإ�سالم الأوربي ،عن موقع جريدة املدى:
http://almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=22947

درا�سة ن�شرت يف امل�سبار ،الكتاب ال�ساد�س ع�شر ،مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث يف
دبي ،مع تعديالت ذات �صلة ب�أحداث وقعت بعد الن�شر.
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الإ�سالموفوبيا ك�إ�شكالية حقوق �إن�سان
مثل تعبري العداء لل�سامية ،الإ�سالموفوبيا تعبري ولد يف �أوربة حيث جند �أول
�آثار ا�ستعماله يف  .1925و�أي�ضا مثل العداء لل�سامية ،ال فرق �إن كان امل�صطلح
خط�أ �شائعا �أو منا�سبا ،فلن يلبث �أن يلب�س الثوب املعرب عن �إ�شكالية حقيقية
مت�س مو�ضوعتي التمييز والعن�صرية املحددتني املعامل جتاه جماعة ب�شرية:
الإ�سالموفوبيا عند تيار من الباحثني ورجال القانون وحقوق الإن�سان ،هي
التعبري عن ظاهرة العداء واخلوف من الإ�سالم� ،ضمن تكوين منطي م�سبق
ينطلق من "م�سلمات" مت ت�أ�صيلها يف الثقافة الأوربية ال�سائدة وجعلها �أكرث
قد�سية من الأديان نف�سها:
�أوىل هذه امل�سلمات ،ال�صلة الع�ضوية بني الإ�سالم والعنف
ثانيها التعار�ض املبدئي بني الإ�سالم والدميقراطية
وثالثها ،الت�أكيد على وجود عداء مطلق بني الإ�سالم والعلمانية
ومل يكن ب�إمكان هذا النمط �أن ي�صعد �إىل ال�سطح دون تعزيز فكرة اخلطر
الإ�سالمي منذ نهاية احلرب الباردة ب�شكل عام ،ومنذ انطالقة احلرب على
الإرهاب ب�شكل وا�ضح.
ميكن للباحث �أن يعتمد �أكرث من منهج يف درا�سة �أ�صول ظاهرة العداء
للإ�سالم يف الأزمنة املعا�صرة ،وعندما نتحدث عن العداء للإ�سالم ،ال نتحدث
بالت�أكيد عن حرية التعبري والنقد يف عاملي الإ�سالم واحلركة الإ�سالمية
ال�سيا�سية.
و�إن كانت بع�ض هذه "امل�سلمات" تعود لأكرث من قرن ،فمن املفيد الت�أكيد،
كما �أ�شرنا يف الف�صل ال�سابق ،على �أن �سنوات  1978-1982قد �شكلت منعطفا
هاما لتعزيز هذه ال�صورة النمطية �إنطالقا من عدة عوامل جيو �سيا�سية من
جهة و�سيا�سية اقت�صادية من جهة ثانية.
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فمن الناحية اجليو �سيا�سية �شكلت هذه ال�سنوات �سنوات �صعود لعدة حركات
�إ�سالمية �سيا�سية .ورغم اختالف الدوافع والأ�سباب بل واملقومات الإيديولوجية،
�إال �أن هذا التمايز مل يكن ُيرى بالعني املجردة يف الغرب ،فهناك خطر �إ�سالمي
وح ّمى �إ�سالمية ،هذه احلمى تهدد احل�ضارة الغربية .جاء ذلك مع بداية والية
البابا يوحنا بول�س الثاين وو�صول املحافظني اجلدد لل�سلطة يف �شخ�ص الرئي�س
الأمريكي رونالد ريغان ،ولكن �أي�ضا و�صول الدبابات الإ�سرائيلية لثاين عا�صمة
عربية بعد القد�س يف عدوان  1982على لبنان� .أي يف حقبة �ضبابية على ال�صعيد
العاملي وا�ضطرابية على ال�صعيد الإقليمي مع �أزمة عميقة يعي�شها اللوبي املوايل
لإ�سرائيل يف الغرب عرب ك�شف الغطاء عن فكرة احلروب الوجودية لدولة
�إ�سرائيل .العداء للإ�سالم يف هذا الو�ضع �ضرورة لأكرث من تيار �إيديولوجي
و�سالح نافع لأكرث من تيار �سيا�سي خا�صة و�أن هذا الو�ضع ترافق على ال�صعيد
الأوربي مع واقعتني ع ّالمة القت�صاد �أزمة ال اقت�صاد عافية:
الأوىل تزايد عدد املهاجرين امل�سلمني �إىل �أوربة والثاين ت�صاعد
�أزمة البطالة ودخول القارة الأوربية يف فرتة �إعادة تكوين قدراتها
ال�صناعية وفق معطيات الثورة التكنولوجية اجلديدة.
رافق هذه ال�صورة و�صول الليربالية اجلديدة للبيت الأبي�ض كم�شروع
�إيديولوجي و�سيا�سة دولة� .أي انت�صار �سيا�سة الطاعة الق�سرية القت�صاد ال�سوق
على ح�ساب �أي دور اجتماعي للدولة ،باعتماد امل�س�ؤولية الفردية ،باملعنى الأرد�أ
للكلمة ،قاعدة للعي�ش وبديال لثنائية احلق-الواجب يف الأمنوذج الدميقراطي
الأمريكي احلامل للعدوى.
ت�سلم الرئي�س الفرن�سي ال�سلطة يف انتخابات  1981ويف فرن�سا قرابة مليون
عاطل عن العمل ،وانتهت واليته الأوىل ب�ضعف عدد العاطلني مع ف�شل ذريع يف
اقرتاح جي�سكار دي�ستان الرئي�س الأ�سبق ب�إعطاء تعوي�ض "�سخي" ملن يعود لبالده
من املهاجرين من بلدان املغرب الكبري .وميكن القول �أن التخبط كان عن�صرا
م�شرتكا بني الي�سار واليمني يف ملف "ماذا نفعل بهذا املهاجر الذي حتول يف نظر
عامة النا�س ،كما �أظهرت ا�ستطالعات عديدة وقتئذ "من مك�سب اقت�صادي �إىل
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عبء عام" .وجتلى ذلك وا�ضحا يف �صعود �أ�صوات اليمني املتطرف املناه�ض
للمهاجرين يف االنتخابات الوطنية والأوربية .ومن امل�ؤمل �أن ال�صورة ال�سلبية
عن املهاجر هي التي طبعت قطاعات وا�سعة من املجتمعات امل�ستقبلة لغياب
جماعات �ضغط تدافع عن هذه اجلالية امل�ست�ضعفة اجلديدة .ومل يكن لوقف
العملية االنتخابية يف اجلزائر �إال ت�صعيد مواجهات بالوكالة بني فريق ع�سكري
ك�سب ت�أييد الأوربيني وفريق �إ�سالمي ك�سب ت�أييد النا�س يف بلده .وقد انعك�س هذا
امل�شهد الف�صامي على جاليات يف طور التكون تعاين من ه�شا�شة بنيوية و�أزمة
ثقافية حادة .الأمر الذي مل يجد "حكمة اال�ستماع" عند املدافعني عن القيم
الأوربية امل�ؤ�س�سة وانكف�أت الطبقة ال�سيا�سية الأوربية على نف�سها يف النظر له
كعن�صر �إغناء وتعزيز للدميقراطية وحق الإختالف .وللأ�سف ،مل تكتف الطبقة
املثقفة ال�سائدة الأوربية ب�إهمال ت�صاعد ظاهرة الإ�سالموفوبيا �أو جتاهلها ،بل
�شنت حملة �ضرو�سا على من يتحدث عنها يف خطاب يعتمد العنا�صر التالية:
� - 1إن من �أوجد هذه الكلمة هم رجال دين �إيرانيني لوقف �أي نقد جتاه
حكومتهم (طبعا يتنا�سى هذا النقد �أن هذه الكلمة ا�ستعملت �أول مرة ح�سب
علمنا عام  1925يف بيان يتحدث من وقعه عن هو�س مفرط يف الإ�سالموفوبيا يف
فرن�سا.
� - 2أن اخلطر الإ�سالمي خطر داخلي على �أوربة باعتباره يبني جزرا
منعزلة عن اجلماعة ويعيد �إنتاج العداء لل�سامية ،وهو يتعدى حدود القارة ليم�س
م�ستقبل دولة �إ�سرائيل.
 - 3هناك نوع من االبتزاز "ال�شانتاج" امل�سمى بالإ�سالموفوبيا ،الإ�سالم
ين�صبه فوق
فيه ي�صبح غري قابل للدرا�سة �أو النقا�ش �أو النقد ،دين له و�ضع خا�ص ّ
حرية التفكري والعقيدة والر�أي وهو �سالح للإ�سالميني �ضد العلمانية واحلداثة.
(معظم من كتب حول "االبتزاز بالإ�سالموفوبيا" ي ّعرف نف�سه �أو يعرفه النا�شر
كمنا�صر لإ�سرائيل).
لن نناق�ش مدى �صالحية ودقة م�صطلح "الإ�سالموفوبيا" ،فالأخطاء ال�شائعة
يف �أي تعريف ت�سبق فقهاء اللغة وبحاثة العلوم االجتماعية ،ما يهمنا اليوم ،هو
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�أن عملية بناء ال�شرعنة الثقافية والفكرية للإ�سالموفوبيا قد تعززت يف �أوربة
خالل الربع قرن الأخري وو�صلت وفق �أخ�صائيي الأمم املتحدة �إىل درجة خطرية
ميكن اخت�صارها بالقول :املواطن الأوربي امل�سلم املعتقد هو اليوم كائن
م�شكوك ب�أمره حتى يثبت العك�س ،فيما يعبرّ عنه ب�صراحة جمموعة من
املثقفني اال�ستئ�صاليني ورجال ال�سيا�سة .يف الكتابات التي تبعت �صدور م�ؤلف
دوفيليه "م�ساجد روا�سي" حول حرمان عدد من امل�سلمني من بطاقة املرور
اخلا�صة بهم يف مطار �شارل ديغول لأ�سباب �أمنية� ،أح�صينا �ستة مقاالت يف
جمالت وطنية؛ ال تنتمي لليمني املتطرف �أو العن�صري؛ تعترب من الطبيعي
عدم ال�سماح ل�شخ�ص ي�صلي خم�س مرات يف اليوم ،ويذهب للم�سجد عندما
ي�ستطيع ،وقد �أدى فري�ضة احلج �أو يتمنى ذلك ،مع �إطالق اللحية ،عدم ال�سماح
له بالو�صول ملناطق ح�سا�سة يف الطائرات و�أمنها.
يعترب دودو ديني ،املقرر اخلا�ص للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
عملية بناء ال�شرعنة الثقافية من قبل بحاثة وكتّاب و�صحفيني ت�شريعا للحقد
والكراهية جتاه الإ�سالم وامل�سلمني وهي ت�صنف بالن�سبة له �ضمن ظاهرة التمييز
والعن�صرية باعتبارها تربط بني الإ�سالم والعنف والإ�سالم كعدو للحريات
وحرية التعبري ب�شكل خا�ص والإ�سالم والإرهاب منذ احلادي ع�شر من �سبتمرب
 .2001ويف هذا الف�صيل الذي يتبنى مو�ضوعة "اخلطر الإ�سالمي" �ضمنا �أو
علنا ،تلعب جماعات ال�ضغط املا�سونية كذلك املوالية لإ�سرائيل دورا مركزيا
خا�صة من �أ�سميهم "مثقفي احلداثة الكاذبة  ."pseudoف�إن كانت احلركة
املا�سونية تزاحم البال�شفة يف مطلع القرن املا�ضي حماوالت بناء ج�سور مع
مفكرين وم�صلحني �إ�سالميني ،فهي اليوم تقف موقف امل�شكك والراف�ض لكل
تعبري �إ�سالمي مهما كانت طبيعته ،با�سم علمانية نقية و�صحية �ضرورية للحفاظ
على احلريات الأ�سا�سية يف �أوربة� .أما جماعة ال�ضغط املوالية لإ�سرائيل ،فتجد،
وبكل املعاين ،يف ت�شكل جماعة ب�شرية م�سلمة �سيا�سية وثقافية واقت�صادية خطرا
مبا�شرا على ما بنته خالل �أكرث من قرن .فال ميكن للدميقراطية الأوربية يف
عقر دارها �أن تعامل امل�سلمني كما عاملتهم فرن�سا يف اجلزائر� ،أي �أن لهم حق
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ا�سمه الت�صويت وقوة عددية يف احل�سابات االنتخابية .هنا ال ميكن احلديث عن
الإ�سالم ال�سيا�سي �أو الإ�سالم اجلهادي ،نحن �أمام جماعة ع�ضوية organique
ترف�ض فر�ضية ت�شكل جماعة ع�ضوية تفوقها عددها و�إن كانت ال ت�ضاهيها ال يف
التنظيم وال يف القدرة املالية وال�سيا�سية والثقافية .لكنها جماعة يف طور التكوين
من هنا ي�صبح تفتتها هو احلل املقبول .ل�سنا هنا �أمام م�شكلة �سيا�سية �أو ثقافية،
نحن �أمام م�شكلة ع�صبية باملعنى اخللدوين للكلمة .حيث يقبل هذا "املنا�ضل
العلماين النقي" تزاوج الوعد الإلهي بوعد بلفور والدولة الدينية بالدولة القومية
ال�صهيونية" يف �إ�سرائيل ،لكنه يرف�ض �أي طابع ديني للن�شاط ال�سيا�سي �أو
الثقايف الإ�سالمي .اعتبار �أي نقد لإ�سرائيل عداء لل�سامية يف حني من ال�ضروري
الوقاية من الإ�سالم بكل و�سائل الذم والقدح باعتبارها جزء �أ�سا�سي من حرية
التعبري .يف ال وعي ه�ؤالء ،امل�سلم كائن خارج عن الزمان واملكان كما ينوه �إدوار
�سعيد ،وال يجوز �أن ن�أمل منه خريا �إال �إذا طبقنا مبد�أ كارل مارك�س يف الق�ضية
اليهودية� :أي عندما يتحرر من �إ�سالمه .مل تعد نظرية الهوية الثابتة الإ�سالمانية
املن�ش�أ ماركة م�سجلة للحركة الإ�سالمية يف باك�ستان ،هاهي تدخل بقوة �صناعة
اخلوف من الإ�سالم ال�ضرورية لأكرث من جمموعة �ضغط وغري البعيدة عن
الأ�صوات الإنتخابية ال�سريعة الك�سب .Fast Vote
لعلنا ندفع ثمن املكانة القوية يف اجلهاز الإعالمي لأ�شخا�ص مثل �آالن
فنكلكراوت �أو برنار هرني ليفي ومثقفي اللوبي املوايل لإ�سرائيل الذين �أثبت
و�صول نيكوال �ساركوزي للحكم �أن موقفهم من ق�ضايا مثل �إ�سرائيل والإ�سالم
�أهم من الت�صنيف الكال�سيكي ي�سار-ميني �أو ليربايل-ا�شرتاكي .ماذا ميكن
�أن يرد املرء على مثقف يعترب نف�سه �أوربي عندما يعترب �أهم موبقات الرئي�س
الفنزويلي هوغو �شافيز "التي ت�ستوجب مقاطعته غربيا" حتالفه مع �أحمدي
جناد "الذي يريد �إزالة دولة �إ�سرائيل"؟ هذا التب�سيط ال يختلف عن تب�سيطات
القاعدة وجورج بو�ش الإبن يف ر�ؤية العامل املختزلة واملم�سوخة والتي ت�ساعد
بحكم مكانتها يف ال�سلطة الرابعة على �إيجاد مناخ ثقايف م�ضاد للم�سلم بو�صفه
كذلك.
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بالطبع لي�س لنا �أن نربئ �ساحة قطاعات من امل�سلمني من كل ما يحدث،
ولي�س لنا �أي�ضا �أن نتغا�ضى عن عمليات اخللط املتعمدة �أحيانا والتلقائية
�أحيانا �أخرى ،بني الدفاع عن حرية املعتقد وعدم ال�سماح ب�أي نقد جلماعة �أو
دين بدعوى العن�صرية والتمييز ،كذلك لي�س لنا �أن نغم�ض العني عن جماعات
�إ�سالمية �سيا�سية ت�ستفيد من خلق �شعور دائم بالظلم لتكون احلا�ضن الأهم
لي�س فقط للهوية و�إمنا �أي�ضا للأمن يف جماعة ع�ضوية ممذهبة .ففي املجتمعات
الأوربية الدين مو�ضوع درا�سة ومو�ضوع نقد قبل دخول الإ�سالم الف�ضاء الأوربي،
و�سيبقى كذلك مع الإ�سالم ،بل لعله �سيعطي امل�سلمني �أو�سع هام�ش حوار ممكن
يف غياب الرتهيب والرتغيب اخلارجي �أو الداخلي.
من امل�ؤ�سف �أن اجليل الأول من الإ�سالميني يف �أوربة مل يقم دائما بعملية
الف�صل بني تاريخه يف املجتمعات الإ�سالمية وخطابه املوجه لها ووجوده يف
جمتمع غري �إ�سالمي له فقهه و�أحكامه اخلا�صة .فعلى �سبيل املثال ،كاتب �إ�سالمي
�أم�ضى حياته يجاهد �ضد العلمانية يف الفكر واملمار�سة ،ي�صعب عليه يف منفاه
الإجباري �أن يقول البنه "الأوربي الوالدة والن�ش�أة" �أن العلمانية الدميقراطية هي
ال�صيغة الأف�ضل حلماية امل�سلمني يف �أوربة ،خا�صة و�أن النظام الديني �شمايل
املتو�سط يحمل مرياث حماكم التفتي�ش والتخيري بني امل�سيحية والنفي والقتل؟
يعود ملنظمة  The Runnymede Trustغري احلكومية الف�ضل يف �أول
حماولة تعريف جدية للإ�سالموفوبيا عام  1997حيث حددت للتعريف املعايري
الثمانية التالية:
 - 1اعتبار الإ�سالم ج�سما �أحاديا جامدا قلما يت�أثر بالتغيري،
 - 2اعتبار الإ�سالم متميز و "�آخر" لي�س له قيما م�شرتكة مع الثقافات
الأخرى وهو ال يت�أثر �أو ي�ؤثر بها.
 - 3اعتبار الإ�سالم دونيا بالن�سبة للغرب .بربري وغري عقالين ،بدائي
وجن�سي النزعة.
	- 4اعتبار الإ�سالم عنيفا وعدوانيا وم�صدر خطر ،مفطور على الإرهاب
وال�صدام بني احل�ضارات.
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	- 5اعتبار الإ�سالم �إيديولوجية �سيا�سية لتحقيق م�صالح �سيا�سية وع�سكرية
	- 6الرف�ض التام لأي نقد يقدم من طرف �إ�سالمي للغرب
	- 7ا�ستعمال العداء جتاه الإ�سالم لتربير ممار�سات متييزية جتاه امل�سلمني
و�إبعاد امل�سلمني عن املجتمع املهيمن.
	- 8اعتبار العداء جتاه امل�سلمني عادي وطبيعي.
للخروج من العموميات يف الف�ضاء بني احلكومي ،و�ضع جمل�س �أوربة قبل
عامني ،يف تقرير �أ�صدره عن "الإ�سالموفوبيا وت�أثريها على ال�شبيبة" ()2005
تعريفا �أوليا للكلمة ميكن اعتباره نقطة انطالق جدية م�شرتكة بني احلكومي
وغري احلكومي يف هذا املو�ضوع اخلطري واحل�سا�س يقول" :الإ�سالموفوبيا،
هي التخوف �أو الأحكام امل�سبقة جتاه الإ�سالم وامل�سلمني وما يتعلق
بهم� ،سواء مت التعبري عنه بالأ�شكال اليومية للعن�صرية والتمييز �أو
يف �أ�شكاله الأكرث عنفا .الإ�سالموفوبيا هي انتهاك حلقوق الإن�سان
وخطر على التما�سك االجتماعي".
يف التقرير الذي �أ�صدره املركز الأوربي ملراقبة العن�صرية وكراهية الأجانب
يف �شهر دي�سمرب  2006بعنوان :التمييز العن�صري والتخوف من الإ�سالم"،
يظهر بو�ضوح �أن هناك متييز وا�ضطهاد جتاه امل�سلمني يف �أوربة يف جماالت
العمل والتعليم وال�سكن واملعاملة يف الف�ضاء العام .وعندما طلبت من بياته
فينكر مديرة املركز و�أهم حمرري التقرير �أن تلخ�ص يل خال�صة جتربتها قالت:
"�أن التخوف من الإ�سالم يبد�أ بتوجيه الإهانات ال�شفهية وي�صل حلد االعتداء
اجل�سدي واالعتداء على �أماكن العبادة واملمتلكات والقبور ،لذا هناك حاجة
ما�سة لقيادة �سيا�سية حازمة تدافع عن امل�ساواة بني جميع الأوربيني بغ�ض النظر
عن خلفياتهم الثقافية والدينية ،كذلك تعبئة بني امل�سلمني مل�شاركة �أو�سع يف
املجتمعات املدنية للدفاع عن حقوقهم واحلقوق الإن�سانية ب�شكل عام".
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مناه�ضة التمييز والعن�صرية
ك�أ�سا�س الإ�سالموفوبيا
يعترب دودو ديني مقرر املفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان ملناه�ضة العن�صرية
الإ�سالموفوبيا ال�شكل الأكرث خطورة للعن�صرية يف �أوربة اليوم ،وبهذا املعنى،
ميكن �أن نحقق �إندماجا �ضروريا بني مناه�ضة التمييز والعن�صرية اجلديدة
ومناه�ضة الإ�سالموفوبيا .فرت�سانة مناه�ضة التمييز يف ال�شرعة الدولية حلقوق
الإن�سان قابلة للقراءة من وجهة نظر ما يتعر�ض له امل�سلمني يف حياتهم اليومية،
وال �شك ب�أن هناك جماالت حمددة وخا�صة بامل�سلمني .فمثال االعرتا�ض على
�إطالق الآذان خارج امل�سجد عند عدد من امل�سلمني ولي�س فقط غري امل�سلمني
يف حني �أن وجود منارة للم�سجد ق�ضية ال ت�ؤثر يف جوارها ب�أي معنى من املعاين.
حق امل�سلم يف اختيار العيد املن�سجم مع معتقداته لي�س فقط حق طبيعي و�إمنا
�أي�ضا مفيد يف �أماكن العمل حيث بالإمكان دائما �ضمان �أ�شخا�ص يف �أيام عيد
امليالد �أو الف�صح� ،صريورة اللغة العربية ب�أهمية اللغات الأوربية الأخرى نتيجة
االلتزام الديني ثروة �إغناء ثقافية وجتارية لأوربة ،وجود �أ�شخا�ص يعرفون
ال�شعائر الإ�سالمية ي�سهل مهمة �أية م�ؤ�س�سة تريد �إر�سال خرباء �أو بناء فروع
يف دول عربية و�إ�سالمية .فال يوجد �شعرية �أو �صفة تتعلق بامل�سلم ال ميكن �أن
تدخل لي�س فقط يف نطاق تو�سيع الأفق وغنى التنوع الثقايف بل امل�صلحة املادية
املبا�شرة .هناك عدة قرارات نتابعها يوميا مثل �سحب اللجوء ال�سيا�سي لنا�شطني
�إ�سالميني ،ت�سليم الجئني �سيا�سيني قررت ال�سلطات الأوربية �إبعادهم لبلدانهم،
خلق حالة عدم ا�ستقرار لعدد كبري من الالجئني ال�سيا�سيني الذين ينتمون
حلركات �إ�سالمية يف �إيطاليا و�أملانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا وبريطانيا ت�سهم لي�س فقط
يف �ضرب حق اللجوء ،و�إمنا �سيادة فكرة الإ�سالمي كم�صدر ريبة و�شك ومو�ضوع
اتهام بطبيعته .واملنطق العن�صري عاملي وعام� ،أي �أنه ال يتوقف عند جماعة
حمددة ،بل على العك�س من ذلك ي�سهل �أن يتعرف على نف�سه يف �أية جماعة
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م�ست�ضعفة �أو خا�صة .وكما وجد يف معاداة ال�سامية كب�ش فداء بالأم�س ،يجد يف
اخلطر الإ�سالمي عدو اليوم وقد يجد يف الأفارقة غدا العدو .ولعل "االتفاقية
اخلا�صة بالتعاون احلدودي خا�صة من �أجل مكافحة الإرهاب
واجلرمية عرب احلدود والهجرة ال�سرية" املعروفة باتفاقية بروم ،تعطي
املثل على والدة ثالثية عن�صرية خطرية يف الوعي اجلماعي الأوربي تربط بني
الإرهاب والهجرة ال�سرية والإ�سالم .يف  7نوفمرب � 2007أدان دودو ديني خطاب
الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي باعتباره يقع يف دينامية �شرعنة العن�صرية .وميكن
�أن ي�صدر تقرير �سنوي خميف عن العن�صرية اليومية القائمة على "التهمة
امل�سبقة للم�سلم" يف جماالت العمل والتعليم والإعالم وال�سيا�سة� .إال �أن ما هو
�ضروري ،هو �صدور �إعالن مبدئي من الأمم املتحدة يحدد تعريف ومظاهر
الإ�سالموفوبيا يف تقاطعاتها املبا�شرة مع العن�صرية ومناه�ضتها بو�صفها كذلك.
تالحظ معظم منظمات حقوق الإن�سان ومناه�ضة العن�صرية اليوم �أن
التوظيف ال�سيا�سي للإ�سالموفوبيا �سلعة رائجة ومربحة يف �سوق النخا�سة
ال�سيا�سية الأوربية .وبالتايل تركز على قيام تر�سانة قانونية حتمي امل�سلمني من
�أ�شكال التمييز واالعتداء اليومية بحقهم .تر�سانة ال ي�ستثنى منها ال �شبه مثقف
وال "رجل" �سيا�سة ،وتنال �شرعيتها من الربملان الأوربي املنتخب.
لأن ظاهرة الإ�سالموفوبيا تت�صاعد ب�شكل غري حممود النتائج والعواقب،
وال بد من مواجهة راديكالية لها ،يكون للمنظمات احلقوقية الأوربية فيها دور
ال�صدارة.
حما�ضرة قدمت يف م�ؤمتر �إ�سالم فوبيا الدويل الذي عقد يف
ا�سطنبول يف  8-9دي�سمرب  2007بدعوة من احتاد املنظمات الأهلية
يف العامل الإ�سالمي.
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الإ�سالموفوبيا والعلمانية الدميقراطية
"الطريق �سالكة لتقود العن�صرية العامل الغربي للخ�سارة ،ومن ثم احل�ضارة
الإن�سانية برمتها .ال يهم ما ب�إمكان العلماء املحنكني �أن يقولوه ،فالعرق لي�س
بداية الب�شرية بل نهايتها ،لي�س �أ�صل ال�شعوب بل م�ؤ�شر انحطاطهم ،وهو ال
ي�شكل الوالدة الطبيعية للإن�سان بل موته املناه�ض للطبيعة".
عندما �أطلقت حنا �أرندت هذه النبوءة مل يخطر على بال �أحد �أن �أوربة
املتعافية من نزيف النازية والفا�شية ميكن �أن تكون �ضحية الغلو العن�صري مهما
كان �شكله وطبيعة من ي�ستهدف .ولكنها تبدو لنا اليوم نبوءة خميفة يف عامل غري
م�ستقر تقوده قوة عظمى تخلت عن �أهم مرتكزات بنائها الليربايل (الواليات
املتحدة الأمريكية) ورو�سيا جمهولة احلا�ضر وامل�صري ،وكتلة هائلة من الب�شر
ت�سعى عرب حزب �شيوعي لبناء ر�أ�سمالية جبارة (ال�صني) وعامل �إ�سالمي يحمل
كل فريو�سات املوت وبكرتيا �صناعة احلياة يف �آن .من هنا ي�شعر املرء بحاجة
ما�سة للتجربة الأوربية واالعتدال الأوربي كجزء من حماية ال�سالم واجلن�س
الب�شري يف هذه احلقبة االنتقالية امل�ضطربة .من هنا م�س�ؤولية �أوربة عن نف�سها
وم�س�ؤولية امل�سلمني والعرب التاريخية فيها يف عملية ت�أ�صيل احلريات الأ�سا�سية
واحلقوق الفردية واجلماعية .ذلك باعتبارها ال�ضمانة امل�شرتكة للحفاظ على
مكانة هذه القارة ،لي�س فقط كقوة جيو �سيا�سية ،بل �أوال وقبل كل �شيء كحاملة
حجمت من فظائع الر�أ�سمالية واال�ستعمار مبختلف �أ�شكاله.
لقيم التنوير التي ّ
حت ّول الإ�سالم يف �أقل من ن�صف قرن من دين له وجود يف �أوربة �إىل �أحد
اجلماعات االعتقادية الأ�سا�سية .ومل يكن هذا امل�شروع يجول بخاطر �أحد :ال
رجال الأعمال الذين ا�ستقدموا قوة العمل الرخي�صة ،وال احلركات الإ�سالمية
التي مل توجه �أ�سا�سا ن�شاطها ال�سيا�سي �أو التب�شريي للعامل الغربي .لكن يف �أية
دميقراطية �شكلية ،ت�سري قوانني الديالكتيك ب�شكل �أ�سرع من املجتمعات املحنطة
بنظامها اال�ستبدادي .فال تلبث �أية جماعة كمية �أن تتحول �إىل قوة نوعية .وهذه
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القوة يف طور التك ّون ت�شكل دون �شك املادة الأكرث خ�صبا لتقوية اخلوف من
الإ�سالم .فهي مطمع لكل احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية ،ومادة �ضغط و�ضغط
م�ضاد لكل الدول التي �ضخت جاليات كبرية ،وم�صدر خوف لكل الذين تقا�سموا
الكعكة ال�سيا�سية والثقافية والإعالمية من العب جديد لي�س بال�ضرورة خا�ضعا
لل�سيطرة .فاملواطنة ت�شبه نظام الأر�ض امل�شاع ،كلما تغريت الرتكيبة ال�سكانية
احتاج الأمر لإعادة الق�سمة ،ولو �أن هذه الإعادة يف �أزمنتنا املعا�صرة ال تتم
بال�ضرورة ب�شكل عادل ،بل وغالبا ما تكون جائرة.
هل من ال�ضروري التذكري ب�أن الإندماج اليهودي يف �أوربة قد احتاج لعقود
طويلة �سبقت قيام دولة �إ�سرائيل؟ و�أن اجلاليات الآ�سيوية ما زالت جاليات
اقت�صادية �أكرث منها جاليات م�شاركة �سيا�سية ومدنية؟ و�أن �صورة الإ�سالم
ال�شمويل هي م�صدر خوف لدى املثقفني الأوربيني ،مبن فيهم املدافعني عن
احلقوق واحلريات الأ�سا�سية للمهاجرين؟ يعزز ذلك �أزمة اجليل الأول من
الإ�سالميني الذين نا�ضلوا طيلة عمرهم �ضد العلمانية يف بلدانهم باعتبارها
ب�ضاعة غربية ت�ستهدف الإ�سالم .وها هم يكت�شفون �أن النظام العلماين هو
الأن�سب لأية �أقلية دينية يف �أوربة ،مبا يف ذلك الأقلية امل�سلمة .مع ذلك ،يتابعون
ن�ضالهم ال�سيا�سي من �أجل دولة �إ�سالمية يف دار الإ�سالم ،وي�شنون هجوما
منهجيا وم�ستمرا ،لي�س بال�ضرورة من�صفا �أو عقالنيا ،على العلمانية.
من ال�ضروري التذكري ب�أن اجلمهورية ،ولي�س العلمانية ،كانت العدو الأول
للكني�سة (التي حتالفت تاريخيا مع الإقطاع وامللكية �ضد الطبقة الربجوازية
اجلديدة والنظام االقت�صادي الر�أ�سمايل الوليد) .هذه اجلمهورية التي زرعت،
ومنذ الأيام الأوىل لوالدتها الأوربية يف القرن الثامن ع�شر ،جمموعة مبادئ
�أهمها احلرية وامل�ساواة والإخاء والت�ضامن والأمن و�سيادة ال�شعب ومبد�أ ف�صل
ال�سلطات .ثم اغنت فكرة ف�صل الدولة عن الكنائ�س يف القرن التا�سع ع�شر،
بانتظار عام  1905تاريخ �صدور �أول قانون علماين �أ�سا�س يف فرن�سا ين�ص
على ف�صل الكنائ�س عن الدولة .وقد كان يف �صلب نقا�شات ذاك العام رف�ض
فكرة �أن ُيفر�ض على املجتمع قواعد منبثقة من عقيدة �أو دين واحد .يف حني
39

تعززت مبادئ اجلمهورية مع جان جوري�س ،وبعده مع اجلبهة ال�شعبية ،مبفهوم
اجلمهورية االجتماعية .لت�شهد نهاية القرن �إ�ضافة التنمية البيئية لهذه املبادئ
عند قوى الي�سار ب�شكل �أ�سا�سي.
لي�ست العلمانية قيمة �أو عقيدة ،بل هي مبد�أ� ،أي اقرتاح ينطلق
من حماكمة عقلية حتتفظ بالفكرة انطالقا من النتائج املرتتبة
عليها .وهي بهذا املعنى غنية ومتنوعة يف تعريفها وتطبيقاتها.
يرف�ض املثقفون الدميقراطيون العلمانيون �أية فكرة ا�ستئ�صالية ملن يخالفهم
ن�صب الإحلاد دينا .كما
الر�أي .وهم يعادون ال�ستالينية باعتبارها نظاما �شموليا ّ
ويناه�ضون التيارات املحافظة اجلديدة لتوظيفها الدين يف معركة الإغاثة والعمل
اخلريي كبديل حلقوق اقت�صادية �أ�سا�سية ،وفكرة الت�ضامن الب�شري القائمة على
التكاف�ؤ ال على ال�شفقة� .إنهم يتفقون على ثالث موا�صفات للعلمانية:
 احلرية املطلقة لل�ضمري والر�أي. عاملية احلقوق. مبد�أ الف�صل بني الكنائ�س والدولة.لكن ما هي الف�ضاءات الواجب الف�صل فيما بينها ،وهل ت�شكل العلمانية
عائقا �أمام �أي ن�شاط ديني؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،من ال�ضروري التذكري بنظرية الف�ضاءات الأربعة
التي يدافع عنها تيار وا�سع من العلمانيني يف فرن�سا :الف�ضاء اخلا�ص ،الف�ضاء
املدين ،ال�سلطة ال�سيا�سية وف�ضاء بناء احلريات.
�إن كان الف�ضاء اخلا�ص يغطي ما يعرف باحلريات ال�شخ�صية ،ف�إن الف�ضاء
املدين ي�شكل احليز الأكرب للن�شاط املجتمعي .وال �ضري �أن جند �أعلى ن�سبة
م�شاركة يف اجلمعيات الدينية يف الدول العلمانية ،التي ت�سمح لكل التعبريات
الدينية بالن�شاط وتكفل حرية العبادة والتب�شري وال�شعائر .وثمة �إجماع عند
العلمانيني على عدم منع �أية عالمة دينية يف الف�ضاء املدين� .أما تعبري ال�سلطة
ال�سيا�سية ،فيغطي ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية والإدارات .يف حني يعني
ف�ضاء بناء احلريات كل ما ي�سمح ببناء املواطنة كاملدر�سة واحلماية االجتماعية
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وال�صحية والقطاع العام ..من هنا وقف املثقفون العلمانيون �ضد العالمات
الدينية يف املدر�سة االبتدائية التي هي املكون بامتياز للمواطنة امل�شرتكة وزراعة
احلريات .ومن امل�أثور �أنه عندما دخلت ميلي�شيات حليفة للأملان �إحدى املدار�س
لدي �أطفال يهود ،عندي
وطلبت الأطفال اليهود منها �أجاب الناظر" :لي�س ّ
تالميذ" .يف حني وقف املثقفون ه�ؤالء �أنف�سهم مع حركة حقوق الإن�سان �ضد
�صدور قانون يحظر النقاب يف الأماكن العامة لعدم وجود �أية عالقة بني حظر
النقاب والعلمانية.
هناك من يتحدث عن الحقة يج ّمل بها العلمانية (املفتوحة ،التعددية،
الإيجابية ،علمانية االعرتاف ،)..يف حني يرف�ض �أكرث املثقفني الدميقراطيني
هكذا الحقة .بر�أيي ميكن احلديث عن العلمانية من وجهة نظر التكون التاريخي.
فهي يف �أملانيا وبريطانيا تتميز باحل�س العملي الرباغماتي ،بينما يف فرن�سا ميكن
و�صفها باملنا�ضلة ،وما حتمله جنوحات اال�ستئ�صال التي تولدها حاالت ال�صراع
واملواجهة .هذه التيارات العلمانية الفرن�سية ،التي حر�صت على �أن تكون يف �صلب
احلركة احلقوقية �أو �أن تنهل مرجعيتها من مواثيق حقوق الإن�سان ،قد �أخفقت
يف �أكرث من امتحان .خا�صة مع ت�صاعد جماعات �ضغط مناه�ضة للم�سلمني يف
داخلها� ،سواء كان ذلك من �أن�صار احلركة ال�صهيونية �أو املحافل املا�سونية �أو
الليرباليني اجلدد .لذا ال ن�ستغرب �أن جند معنا ،يف ق�ضية غوانتانامو وال�سجون
ال�سرية والقوائم ال�سوداء� ،شيوعيني وخ�ضر وا�شرتاكيني وتروت�سكيني و�أن�صار
بدائل العوملة ،وقلما جند جمهوريا ميينيا .كذلك الأمر يف ق�ضايا �إغالق املعابر
واحل�صار واجلدار والعدوان على قطاع غزة ،حيث تقف نخبة من العلمانيني
الي�ساريني يف مقدمة احلملة لرفع املنظمات الفل�سطينية عن القوائم ال�سوداء
والتعامل الطبيعي مع حركة حما�س.
ال ميكن الإكتفاء بقراءة الإ�سالموفوبيا من وجهة نظر اجتماعية -نف�سية،
نابعة من التوظيف الإعالمي وال�سيا�سي والإيديولوجي لعدة �أطراف م�ستفيدة.
ومن ال�ضروري متابعة �آليات �إدارة املواجهة معها والأ�سلحة الناجعة للقدرة
على الت�أثري يف الر�أي العام وفرملة اال�ستعمال ال�شعبوي الرخي�ص .لذا يفرت�ض
امتالك اجلر�أة للنظر �إىل التجمعات الإ�سالمية املنظمة و�أ�ساليب عملها
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ودعاوتها .فهناك �أطراف �إ�سالمية �سيا�سية تخو�ض معركة �شيطنة الآخر بنف�س
الو�سائل ونف�س اخلطاب الإ�سالموفوبي معكو�سا .وهي ت�ضع نف�سها يف عزلة عن
احلركة املدنية واحلقوقية املناه�ضة للإ�سالموفوبيا ،خوفا على هويتها اخلا�صة
�أو دورها كتنظيم �سيا�سي غري �أوربي .والعديد من الأ�صوات واحلركات يت�صرف
على �أ�سا�س �أن اجلاليات امل�سلمة يف �أوربة لي�ست مربط الفر�س و�إمنا املجتمعات
الإ�سالمية الأم .وبالتايل فهو ي�ضحي بكل اجل�سور الإيجابية والبناءة التي
يخلقها الن�ضال امل�شرتك من �أجل احلقوق يف �أوربة ،يف �سبيل ما يعتربه "الهدف
الأ�سا�سي" .ففي �أكرث من حلقة نقا�شية ،مل ميتنع �أكرث من �سيا�سي عن القول:
"يف كل معركة خ�سائر ،وبكل الأحوال اجلالية الإ�سالمية مرفو�ضة ،فلماذا
ن�ض ّيع الوقت؟" .وال �شك ب�أننا ندفع غاليا ثمن ازدواجية اخلطاب عند عدد
من الإ�سالميني الذين يقولون ب�صوت منخف�ض "العلمانية هي النظام الأف�ضل
عال" :الإ�سالم هو احلل" ،يدافعون
للأقليات امل�سلمة يف �أوربة" ويكررون ب�صوت ٍ
عن النقاب با�سم حرية امللب�س ،وال يقولون كلمة عن حرية امللب�س يف البلدان
الإ�سالمية� .أخريا ولي�س �آخرا ،الهجوم الدائم من عدد من ال�سلفيني على
الدميقراطية ،وك�أنها ال�سبب الرئي�س للف�سق والفح�شاء واجلن�س املثلي وال�سفور.
برز ذلك يف �آخر املعارك �ضد الإ�سالموفوبيا (ا�ستفتاء منع امل�آذن يف
�سوي�سرا وم�شروع قانون النقاب يف فرن�سا) .ووقعت يف الفخ كربيات القنوات
الف�ضائية العربية حيث و�ضعت وجها لوجه مييني متطرف مقابل �إ�سالمي .ف�إذا
بنا �أمام م�سلم يتوجه للآخر ب�آيات قر�آنية ،وعن�صري �أوربي يلعب دور الفقيه.
يف حني �أن املعركة كانت على �أر�ض �أخرى خمتلفة ،يف خلل نظام اال�ستفتاء
و�سهولة خ�ضوعه لدكتاتورية الأكرثية .و�ضرورة الدخول يف مناظرة جدية حول
الدميقراطية التوافقية والدميقراطية املبا�شرة .و�أخريا غياب �أي دور للمنظمات
والدول الإ�سالمية يف الدعوة لربوتوكول ملحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،يتناول ب�شكل حمدد جماالت التدخل يف ق�ضايا حرية االعتقاد
والواجبات الدينية.
نف�س الإ�شكالية جندها يف ق�ضية النقاب ،حيث عاد الهجوم ال�شر�س على
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العلمانية والغرب ،بل وعلى �إحدى املحطات الف�ضائية على "منظمات حقوق
الإن�سان" .يتم ذلك ب�شكل دمياغوجي غالبا ،عو�ضا عن قراءة خارطة املواقف
احلقيقية ،وعدم وجود ا�صطفاف عقالين ،واالختالف يف داخل العائلة ال�سيا�سية
الواحدة .مع ذلك ورغم �أن الأمني العام لأكرب احتاد للعلمانيني الفرن�سيني ،برنار
تيبري ،قال بو�ضوح" :منع النقاب يف ال�شارع لي�س علمانيا وال يجوز منع العالمات
الدينية واحلجاب يف الأماكن العامة" ،مل نلحظ �أي تغيري يف اخلطاب.
يجدر بالذكر �أنه يف � 21/1/2010أو�ضحت اللجنة الوطنية اال�ست�شارية حلقوق
الإن�سان يف فرن�سا ،ب�أغلبية � 34صوتا �ضد �صوتني فقط ،ر�أيها حول احلجاب
الكامل �أو النقاب .جاء ذلك يف تو�ضيح لوجهة نظر حركة حقوق الإن�سان يف
فرن�سا .وقد رف�ض هذا القرار املمتاز من حيث املبد�أ �سن �أي قانون مينع النقاب
ب�شكل عام ومطلق .ذلك مع الت�أكيد على حرية االعتقاد ،وحق احرتام احلياة
اخلا�صة والتجوال واحلركة ورف�ض �أي �شكل من �أ�شكال التمييز ،و�ضرورة
التعامل مع كل الظواهر امل�شابهة وفق حوار مدين ونقا�شات عامة خارج �أية قوننة
�أو �أ�ساليب ق�سرية ،و�ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان يف اجلهاز التعليمي.
بالطبع ،مل ن�سمع �أو نقر�أ يف �أية �صحيفة عربية �أو و�سيلة �إعالم �سمعية ب�صرية
باللغة العربية عن هذا القرار الهام .خا�صة و�أن العديد من املحطات كانت قد
�أطلقت حكمها م�سبقا بنف�س الطريقة التي يطلق فيها العن�صريون الفرن�سيون
حكمهم املطلق على الإ�سالم وامل�سلمني.
ال ميكن اعتبار هذا الو�ضع �صحيا ،و�أنه يف خدمة اجلالية العربية وامل�سلمة
يف �أوربة .كما ال �شك ب�أن خو�ض معركة جدية �ضد الإ�سالموفوبيا يتطلب خطابا
�أكرث عقالنية و�أقل دوغمائية ،يحرتم حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
ب�شكل مبدئي ال ب�شكل انتقائي .ويعتمد ا�سرتاتيجية �إعالمية ومدنية وت�شبيكية
قادرة على الفعل املجتمعي والت�أثري املتو�سط والبعيد املدى ،ولي�س فقط الفائدة
احلركية املبا�شرة لهذا التنظيم �أو ذاك الداعية.
----------------�شباط/فرباير .2009
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العلمانية والإ�سالم والدولة املدنية
�سبق �أن كتبت وحا�ضرت عدة مرات يف الإ�سالم والعلمانية .وكان الدافع
للكتابة يف كل مرة� ،أكرث منه الإنت�صار لهذا �ضد ذاك �أو �إدخال هذا يف ثقافة
ذاك ،التعريف بقراءة هادئة ومو�ضوعية به وبها .وبح�سب املوقع وبروح علمية
�أكرث منها انتهازية �أو نفعية ،كنت �أحر�ص على مواجهة عملية "�شيطنة العلمانية
باحلق �أو الباطل" يف معظم الكتابات والأطروحات الإ�سالمية ،خا�صة عندما
�أتوجه �إىل العامل الإ�سالمي� .أو مواجهة فكرة جهنمية تقدم الإ�سالم بو�صفه
"عقيدة مغلقة متكاملة متكل�سة" ،و"هوية ثابتة" غري قابلة للتفاعل مع العوامل
الثقافية والب�شرية املحيطة بها ،بل حتى مع عاملها الداخلي ،يف النقا�ش مع
�أعداء كل ما هو م�سلم.
كما �أن بالإمكان احلديث عن �إيديولوجية ا�شرتاكية �أو �إ�سالمية �أو نيوليربالية
بل ودميقراطية ،ميكن احلديث عن تيارات واجتاهات تعتنق العلمانية
ك�إيديولوجية �أو عقيدة .بهذا املعنى ال ميكن �أن نتحدث عن �أي تقاطع مفاهيمي
بني �إطروحات هذه الورقة وبني �أية مقاربة �إيديولوجية للعلمانية �إال من الناحية
ال�شكلية� ،أي تلك القائمة على مبد�أ "اال�سم والرائحة وال العدم"� ،أو انتزاع
العلمانية من �سريورتها التاريخية ،بكل ما حتمله هذه "الال تاريخية" �إن �صح
التعبري ،من م�ساوئ و�أ�ضرار على الكلمة واملفاهيم التي حملتها .كذلك كما
�أن النقد الذي ميكن �أن يوجه للحركة ال�سيا�سية الإ�سالمية يفقد معناه وقيمته
الت�أملية ،عندما يكون وليد البحث عن ت�صريح ردئ �أو مقالة �ضعيفة لإ�سالمي
هنا �أو هناك ،ميكن القول �أن عمليات االختزال للحركة العلمانية يف مواقف
�سيا�سية �سطحية �أو مناق�شات كيدية تعتمد البعد اال�ستئ�صايل الذي جاءت
العلمانية ردا عليه ،تعد مقاربة غري ذات جدوى يف الفكر واملمار�سة لأي نقا�ش
جدي حول الإ�سالم والعلمانية.
منذ والدتي� ،أب�صرت ثنائية الديني والدنيوي يف �أ�صغر التفا�صيل اليومية.
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ورغم ن�ش�أتي يف بيت علماين ،كان والدي يحدثني عن الدور ال�ضروري للدين
حتى يف بلدان مثل الإحتاد ال�سوفييتي وال�صني ،وكان �أ�ساتذتي يف املدر�سة
يخو�ضون �صراعا لك�سب كل طالب حلزب �أ�ستاذه ،يف حقبة ا�ضطراب و�ضباب
و�سمت الن�صف الثاين من ال�ستينيات .وتقلبت و�أبناء جيلي يف جتارب �إميانية
وحاالت مترد كان لها عظيم الأثر يف بنيتنا الثقافية التي جعلت منا بف�ضل هذا
ال�صراع ،جيال يغرف بامتياز ،وبدون عقدة نق�ص �أو زيادة ،معارف �إ�سالمية
تعددية عميقة (الفكر الإ�سالمي ال�سيا�سي مبدار�سه ال�سنية وال�شيعية ،املذاهب
الأرثذوك�سية وغري النمطية كالإ�سماعيلية واخلوارج واملوحدين الدروز واملعتزلة
واملت�صوفة ،)..وثقافة علمانية متعددة امل�شارب (مارك�سية ،ليربالية ،ا�شرتاكية
دميقراطية وبيئية) .وقد �أتيح جليلنا يف �أقل من �أربعني عاما ،فر�صة �إب�صار
عمليات حت ّول �إيديولوجية حزبية وفردية �صاعقة مثل تبني رموز كبرية من
احلركة القومية العربية للمارك�سية اللينينية ،حتول �أ�سماء كبرية من الي�سار
�إىل احلركة الإ�سالمية ،و�أخريا ولي�س �آخرا ،انتقال �أ�سماء �أم�ضت � 15سنة
من عمرها يف ال�سجن النتمائها ال�شيوعي �إىل �أطروحات الليربالية اجلديدة.
وعو�ضا عن �أن تكون هذه التحوالت مادة �إحباط �أو �ضياع للبو�صلة ،فقد متكنت
من زرع الن�سبية وال�شك و�ضرورة النقد يف �أعماق ت�أمل الذات والعامل والقدرة
على الإ�ستماع �أكرث ف�أكرث ورغبة اكت�شاف جتارب �أخرى يف الزمان واملكان �سواء
بالتعرف على ثقافات �أبعد �أو �ش ّد الرحال �إىل التاريخ كلما ف�شل احلا�ضر يف
�إ�شباع ف�ضول البحث.
يقول خو�سيه كازانوفا يف كتابه "الأديان العامة يف العامل احلديث"" :املغالطة
الأ�سا�سية يف نظرية العلمنة ،وهي مغالطة كررها �أن�صارها ومناوئوها على حد
�سواء ...تتمثل يف الإلتبا�س احلا�صل بني ال�سريورات التاريخية للعلمنة نف�سها،
والنتائج املزعومة امل�سبقة التي يفرت�ض بهذه ال�سريورات �أن متار�سها على
الدين" .ولعل التوقف عند ال�سريورات التاريخية للعلمنة يفوق من كل النواحي،
تتبع تاريخ الأفكار العلمانية ،ويح�ضر املرء يف هذا ال�صدد ،فكرة �ساذجة
وتب�سيطية ،يجري تداولها على طريف املتو�سط ،تقول ب�أن الديانة امل�سيحية تتقبل
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وتتفاعل مع العلمانية �ضمن مبد�أ (دع ما لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل) بعك�س
الإ�سالم .هذا التعاطي ال�شكلي مع الن�صو�ص بو�صفها حمددة للفعل التاريخي
تكذبه قرون الهيمنة البابوية يف �أوربة التي مل جتمع وح�سب �أ�سطورة الوحدة
والقدا�سة واجلامعية والر�سولية ،بل الإيديولوجية الكالنية التدخلية لي�س فقط
يف الن�شاطات الذهنية العلمية والفل�سفية ،و�إمنا �أي�ضا التدخل يف تفا�صيل احلياة
ال�شخ�صية واملعتقدات.
ال ي�شعر املرء بتدين �أكرب يف احلياة اليومية الربيطانية منه يف املجتمع
الفرن�سي ،ورغم �أن ما ي�سمى برباعية ال�سريورة التاريخية احلديثة للعلمنة
(الإ�صالح الربوت�ستانتي ،ن�ش�أة الدولة احلديثة ،منو الر�أ�سمالية احلديثة وقيام
الثورة العلمية احلديثة) ال تعطي �إجابة �شافية للأ�سباب التي طبعت العلمانية
الربيطانية بالهدوء والرباغماتية ،يف حني ات�سمت العلمانية الفرن�سية بالطابع
املنا�ضل والراديكايل يف العديد من مراحلها ومواقفها� .إال �أن ال�صراعات
النظرية وال�سيا�سية والثقافية يف �أملانيا وبريطانيا وفرن�سا تظهر ب�شكل وا�ضح �أن
العالقة بني امل�ؤ�س�سة الكن�سية والدولة تختلف يف حدتها وحدودها بحيث يتطلب
وجود �أ�شكال تاريخية خمتلفة مقاربة متعددة امليادين متعددة الأ�سباب .خا�صة
و�أن اخلطوات الكبرية يف خ�صخ�صة ال�ش�أن الديني مل ت�أت من قرارات فر�ضت
من فوق بقدر ما كانت التعبري عن عملية تراكم مرئي وغري مرئي ،مبا�شر
وغري مبا�شر .وميكن القول �أن الثورة الفرن�سية كمحاولة للقطع مع �ألف عام
من امل�سيحية واملجتمع قبل الر�أ�سمايل� ،أعطت الأمنوذج الأكرث �إرادوي ة volo n
 ،taristeيف حني مل جتد احلركة العلمانية الربيطانية �أعداء �أ�شاو�س ي�ستنفرون
حما�ستها.
لي�ست هذه الأ�سطر حماولة للإ�سهام يف النقا�شات الغربية حول �سريورة
علمنة جمتمعاتها ،بقدر ما هي حماولة لتفتيت حكم م�سبق يتعامل مع العلمانية
كم�شروع فكري �شمويل �أو فر�ضية م�سبقة ال�صنع مهمتها مواجهة امل�شروع
ال�سيا�سي الإ�سالمي .وميكن القول �أن هذا التف�سري "الإيديولوجي -الت�آمري"
للعلمانية جزء ال يتجز�أ من �أطروحة احلركات الأ�صولية الإ�سالمية يف القرن
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الع�شرين التي تعترب "الدولة الإ�سالمية دولة مهيمنة �أو مطلقة (،)Totalitarian
حميطة بجميع فروع احلياة ونواحيها" (�أبو الأعلى املودودي) ،التي ي�ؤكد عليها
�سيد قطب يف رباعيته (هذا الدين ،امل�ستقبل لهذا الدين ،معامل يف الطريق،
نحو جمتمع �إ�سالمي) :الدين ولي�س الدولة ،هو امل�صطلح اجلامع الأ�شمل
لتنظيم احلياة ،ولعله ،كما يقول املودودي يف و�صف ت�صوره للإ�سالم �أو الدين
احلق" ،ال يوجد يف لغة من لغات العامل م�صطلح يبلغ من ال�شمول واجلامعية �أن
يحيط بكل هذا املفهوم .وقد كادت كلمة ( )Stateتبلغ قريبا من ذلك املفهوم
ولكنها تفتقر �إىل مزيد من االت�ساع لأجل �إحاطتها بحدود معاين كلمة (الدين)"
(امل�صطلحات الأربعة) .الوجود الب�شري من هذا املنطلق ابن ثنائية �سهلة؛ ولكن
ممتنعة؛ ا�سمها املجتمع الإ�سالمي واملجتمعات اجلاهلية ،وال يوجد بني هذا
وذاك نقاط رمادية �أو �ضبابية ،لأن املبد�أ العام "خذوا الإ�سالم جملة �أو دعوه".
وعندما يعدد �سيد قطب مقومات احل�ضارة الإ�سالمية يذكر" :العبودية هلل
وحده .والتجمع على �آ�صرة العقيدة فيه .وا�ستعالء �إن�سانية الإن�سان على املادة.
و�سيادة القيم الإن�سانية التي تنمي �إن�سانية الإن�سان ال حيوانيته ..وحرمة الأ�سرة.
واخلالفة يف الأر�ض على عهد اهلل و�شرطه ..وحتكيم منهج اهلل و�شريعته وحدها
يف �ش�ؤون هذه اخلالفة"(نحو جمتمع �إ�سالمي) .يف هذا الت�صور لي�س ثمة �أية
�إ�شارة �إىل الذين ال ي�شاطرونه القناعة والر�أي والت�صور حتى من امل�سلمني؟ ما
هو م�صريهم ،وما هو دورهم يف تقرير م�صريهم ومنط حياتهم؟ خا�صة و�أن
القر�آن يتحدث با�ستمرار عن �أديان و�شعوب وقبائل و�أمناط عي�ش خمتلفة وال
يتحدث عن وحدة الكون والنا�س والعقيدة.
هذا الت�أكيد على الكالنية ال�شاملة للإ�سالم بحيث يطرح كنظام حياة يذعن
فيه املرء ل�سلطة عليا لكائن ما ،يقبل �إطاعته واتباعه ويتقيد يف حياته بحدوده
وقواعده وقوانينه ويخ�شى يف ع�صيانه الذلة واخلزي و�سوء العقاب ،نظام ال ي�أتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه ،ي�ؤخذ كله �أو يرتك كله ،هو احلق وما �سواه
اجلاهلية يف كل زمان ومكان .يعطينا م�شروعية طرح ال�س�ؤال :متى حتقق هذا
النظام الإ�سالمي املثايل؟ وكيف ميكن الربط بني الطوباوية والواقع؟ هل ميكن
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اعتبار ا�ستمرار اخلالفة عند �أهل ال�سنة حتقيقا لإرادة اهلل يف دينه يف احلقبتني
الأموية والعبا�سية �إلخ ؟ �أم �أن ثمة فك ارتباط بني الأمنوذج الإ�سالمي املقرتح
وفرتة الإمرباطورية العربية الإ�سالمية؟ .يدرك املودودي �أن �أمنوذجه ال ينطبق
على النظرة الكونية وال�سيا�سية التي يحملها معاوية �أو هارون الر�شيد .بل يذهب
هو نف�سه �أبعد من ذلك حني يقول ب�أن "عمر بن عبد العزيز و�إن كان وراءه عدد
غري قليل من التابعني و�أتباعهم ما رزق جناحا يف مهمته" ،وكذلك حال امل�أمون
وحممد تغلق وعاملكري (منهاج الإنقالب الإ�سالمي) .وال ي�سعنا �إال �أن نذهب �أبعد
من ذلك ون�س�أل :هل تنطبق نظرية املودودي على خالفة عثمان بن عفان مثال؟
�إن ال�س�ؤال املركزي الذي يطرح نف�سه يف مفارقات الإيديولوجية الإ�سالمية عند
املودودي وقطب هو يف حلظة العودة من التجريد النظري �إىل الواقع العملي .هنا
ي�سقط ثوب اخلليفة كخليفة لر�سول اهلل� ،أي كثوب ديني باملعنى الوا�سع للكلمة،
كون اخلليفة مل يعد ،على الأقل منذ نهاية العقود الإ�سالمية الأربعة الأوىل يحمل
عددا هاما من �صفات "خليفة ر�سول اهلل" ،حيث حتولت اخلالفة مل�ؤ�س�سة ملكية
م�سجلة تعي�ش دورتها اخللدونية �أو تزيد قليال لتنت�صر عليها ع�صبية جديدة
دائما بثوب �إ�سالمي ،باعتبار هذا الثوب هو الرداء ال�ضروري للحاكم واملحكوم.
نحن بحاجة لعامل اجتماع �إ�سالمي يتحدث بالوقائع عن �سريورة الأ�سلمة
التي اجتاحت العامل يف القرنني الأول والثاين الهجري وعملية االجتياح امل�ضادة
التي نالت اخلالفة والدولة و�أبعدت قمة ال�سلطة عن القر�آن بتف�سرياته املختلفة
مق ّربة ق�صر اخلليفة �أكرث �إىل الأمنوذج الإمرباطوري الكال�سيكي منه �إىل
حياة الر�سول العربي و�أمنوذج املدينة �أو "ال�صفات الواجبة" عند رواد احلركة
الإ�سالمية ال�سيا�سية.
بهذا املعنى ،تع ّرف املجتمع العربي الإ�سالمي على �سريورة علمنة اخلالفة
منذ اغتيال الإمام علي بن �أبي طالب (�أي قبل متزق الت�صور ال�شمويل
واخلال�صي للكني�سة الكاثوليكية يف �أوربة بقرون) .فرغم �أن حقبة الأمام علي
كانت حالة ا�ستثنائية وحقبة حرب �أهلية بتعبريات اليوم ،فقد اعترب من الطبيعي
�أن يبدي اخلوارج ر�أيهم كما ُي َذ ّكر الدكتور عبد اهلل احلامد ،و�أر�سل لهم ابن
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عبا�س مناق�ش ًا ،ومل مينعهم من التجمع ،وقال" :كونوا حيث �شئتم ،بيننا وبينكم
�أن ال ت�سفكوا دما حرام ًا ،وال تقطعوا �سبي ًال ،وال تظلموا �أحدا ،فان فعلتم نبذت
�إليكم باحلرب" .بل �إنه �أجرى عليهم �أرزاقهم ومعا�شاتهم ،ومل يحرمهم منها
رغم �أنهم عار�ضوه و�شتموه وكفروه واغتالوه .ومن هنا اعترب الدكتور احلامد
احلرية ال�سيا�سية �أ�سا�س احلياة يف الإ�سالم و�أم احلقوق.
عرب غلبة جهاز اخلالفة على الدين والأمة ،واعتبار احتكار ال�سلطة والعنف
معيارا للخالفة ("�إين ال �أحول بني النا�س و�أل�سنتهم ما مل يحولوا بيننا وبني
ال�سلطان" معاوية بن �أبي �سفيان)� .أي احل�ؤول دون والدة جهاز ديني قوي من
العلماء املحيطني باخلالفة ،ومقاومة الق�صر مظاهر ا�ستقالل الأمة عن الدولة
(منو هوام�ش املقاومة املدنية ال�سلمية).
وقد ت�صدى لهذا املو�ضوع عددا كبريا من الباحثني امل�سلمني الناقدين
للخالفة الأموية ،الذين الحظوا �أن توظيف اخلليفة للدين كان يف �سقف اغتيال
الإرادة احلرة للأمة يف امل�شاركة والفعل والنقد .نعود لال�ست�شهاد بالدكتور عبد
اهلل احلامد" :ر�أى ق�صار النظر من بنى �أمية� ،أن الأمة كالقطيع ،يجب �أن
ت�ساق باجلرب والقمع ،فا�ستثمروا املذهب اجلربي ،لكي يبثوا الي�أ�س والإحباط
يف النا�س ،فيت�صور النا�س� ،أن ال طاقة لهم يف دفع ظلم ال�سلطان �أو منعه ،لأن
ظلم الأمويني �إمنا حل على الأمة ب�سبب ذنوبها ومعا�صيها ،وعلى �أن ال�سنة �أن
يكتفي املظلوم بالدعاء على الظاملني ،و�أن ينتظر العقوبات ال�سماوية ،و�أن ي�ؤجل
نيل حقه يف الكرامة وامل�ساواة� ،إىل الدار الآخرة .و�أن هذه املظامل من �أقدار
اهلل الكونية ،التي لي�س للإن�سان �أمامها� ،إال الت�سليم واال�ست�سالم" .وقد كتب
الدكتور حممد �شحرور يف املو�ضوع نف�سه" :بعد �أن مت تثبيت دعائم احلكم يف
بني �أمية� ،سفيانيني ومروانيني ،و�صاغ لهم فقها�ؤهم الغطاء ال�شرعي املطلوب
حلكمهم بو�ضع تعريف جربي خال�ص للق�ضاء والقدر ،انطالق ًا من �أن كل �شيء
مقدر ومكتوب �سلف ًا ،وبعد �أن متت م�صادرة امل�سجد ل�صالح ال�سلطة ال�سيا�سية،
ومت توظيف الأحاديث النبوية ال�صحيحة وو�ضع ما يلزم منها لتكري�س اال�ستبداد
وخدمته ،ظهرت حركات احتجاج توجتها حركة املعتزلة يف الع�صر العبا�سي
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الأول ،التي رفعت لواء العقل واملعقول والفكر احلر ح�سبما كانت تعنيه هذه
املفاهيم يف وقتها ذاك .وحني ح�صل االنقالب ال�سني الأكرب على يد املتوكل،
ظهر وتر�سخ م�صطلح �أهل ال�سنة واجلماعة ،وقام حتالف مطلق و�شامل بني
ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة الدينية� ،أو لنقل طبقة العلماء والفقهاء ،خ�ضعت
�سلطة الدين مبوجبه لل�سلطة ال�سيا�سية متام ًا حتى يومنا هذا .فاملفتي العام
ورئي�س العلماء و�شيخ الإ�سالم يجري تعيينه من قبل ال�سلطة احلاكمة يف معظم
الدول العربية �إن مل نقل كلها".
لقد �أعطى التاريخ الإ�سالمي نف�سه الرد املو�ضوعي على �أطروحات "�ستون
عاما من �إمام جائر خري من عام بال �إمام" والإنغالق على الذات املكبلة التي
تعترب الإ�سالم وحده م�صدرا للت�أمل والت�صور وتنظيم �ش�ؤون احلياة ،لي�س فقط
عرب �أكرب عملية امتزاج بني ال�شعوب �سجلتها الفتوح الإ�سالمية ،بل عرب �أكرب
حركة ترجمة �شهدها العامل يف القرن الثامن امليالدي وبعده ،كذلك ،عرب
امل�شاركة اجلماعية ،عربية وغري عربية� ،إ�سالمية وغري �إ�سالمية ،يف �صناعة
احل�ضارة.
بهذا املعنى ،متكنت العلوم الو�ضعية من �أخذ مكانها الطبيعي وبحثت عن
نهجها امل�ستقل عن علماء الدين يف اكت�شاف مدار�سها و"حقائقها" العلمية
والفل�سفية� ،أحيانا ب�شكل ان�سيابي هادئ و�أحيانا يف مواجهة مع بع�ض التيارات
الدينية .الأمر الذي جتلى يف الع�صر العبا�سي الأول بتقدم كبري للمعرفة الدينية
واملعرفة احلكمية ب�آن ،وتبلور اجتاهات متعددة ،معتدلة وراديكالية ،للأوىل
والثانية ناهيكم عن املدار�س التوفيقية بينهما .وكما ن�ش�أت دور العلم امل�ستقلة
عن العلماء ن�ش�أت جتمعات مهنية ونقابية غري دينية تعرب عن م�صالح �أ�صحاب
ال�صنائع واملهن ونواد ثقافية وحمافل تعنى ب�ش�ؤون دنيوية �شتى .بحيث مل يكن
الف�ضاء العام حكرا على الديني �أو الدنيوي بقدر ما بالإمكان احلديث عن حالة
تعاي�ش .وميكن القول �أن الت�ضييق الذي نال غري الديني و�شمل الفرق الدينية غري
الر�سمية كان من �أهم عوامل �أفول احل�ضارة الإ�سالمية.
من ال�ضروري القيام بهذه الرحلة التاريخية لتبيان اجلانب الإيديولوجي
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املعا�صر ل�شيطنة العلمنة باعتبارها �شرا غربيا ومنتجا غربيا �صرفا .هذه
ال�شيطنة التي حتر�ص على �إحلادية العلمانية ك�سالح من �أ�سلحة تعبئة العامة
�ضدها ،لنقر�أ ما يقوله �أحد ال�سلفيني يف العلمانية من غرائب�" :إذا كان
العلمانيون يردون الإرادة �إىل ال�شهوة والإ�سالميون يردونها �إىل املحبة ،ففرق
بني �إرادة الإ�سالميني النهو�ض ب�أمتهم من واقع حبهم لأمتهم وثوابتها وجذورها،
وبني دافع العلمانيني الذين ي�شتهون �أن يزيلوا الدين من جذور الأمة ...العلمانية
يف حقيقتها التن�شيئية عقيدة دهرية �إحلادية ،فهي دين من يعبد نف�سه �أو دين
عبادة الإن�سان للإن�سانية ،وهذه الطائفة وجدت من قدمي وكانت تقول :ما الدنيا
�إال �أرحام تدفع و�أر�ض تبلع ،يف هذه الب�ساطة العددية ميكن اختزال العلمانية
االختزال ال�صحيح وال�ضروري وذلك ب�إزالة ال�صورة العار�ضة واال�ستثنائية
وال�شاذة فيها(".الرد على الدميقراطي عبد اهلل احلامد لل�سلفي خمتار
الطيباوي).
منذ ع�شرين عاما رد ن�صر حامد �أبو زيد على هذا اخلطاب الإيديولوجي
الأقرب �إىل الربوباغندا منه �إىل الت�أمل الفكري بالقول" :ال خالف على �أن
الدين-ولي�س الإ�سالم وحده -يجب �أن يكون عن�صرا �أ�سا�سيا يف �أي م�شروع
للنه�ضة ،واخلالف يرتكز حول املق�صود من الدين :هل املق�صود الدين كما
يطرح وميار�س ب�شكل �إيديولوجي نفعي من جانب اليمني والي�سار على ال�سواء،
�أم الدين بعد حتليله وفهمه وت�أويله ت�أويال علميا ينفي عنه الأ�سطورة ،وي�ستبقي
ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل واحلرية؟ ولي�ست العلمانية يف جوهرها
�سوى الت�أويل احلقيقي والفهم العلمي للدين ،ولي�ست ما يروج له املبطلون من
�أنها الإحلاد الذي يف�صل الدين عن املجتمع واحلياة� .إن اخلطاب الديني يخلط
عن عمد وبوعي ماكر خبيث بني ف�صل الدولة عن الكني�سة �أي ف�صل ال�سلطة
ال�سيا�سية عن الدين ،وبني ف�صل الدين عن املجتمع واحلياة .الف�صل الأول
ممكن و�ضروري وقد حققته �أوربة بالفعل ،فخرجت من ظالم الع�صور الو�سطى
�إىل رحاب العلم والتقدم واحلرية� ،أما الف�صل الثاين –ف�صل الدين عن املجتمع
واحلياة -فهو وهم يروج له اخلطاب الديني يف حماربته للعلمانية ،وليكر�س
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اتهامه له بالإحلاد" (نقد اخلطاب الديني ،املقدمة).
يف �أكرث من مناظرة علنية ،وافقتني قيادات �إ�سالمية هامة على كون نزع
القدا�سة عن اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي والطابع الب�شري لهذا اخلطاب
كتف�سري وت�أويل وقراءة وممار�سة ،تتطلب اجلر�أة والو�ضوح يف اعتبار امل�س�ؤولية
القانونية والأخالقية يف �أي ن�شاط عام م�س�ؤولية ب�شرية ال عالقة لها بالدين.
كان من ال�ضروري التذكري ببع�ض مقومات املجتمع العربي الإ�سالمي
القرونو�سطي ،يف مرحلة ن�شهد فيها اجتياح املظاهر الإ�سالمية للف�ضاء العام.
ولو �أخذنا الأمنوذج امل�صري احلايل ،الذي يعتربه را�شد الغنو�شي يف �أحد
مقاالته جتربة علمانية ،جند الإ�سالم ،دين الدولة وم�صدر ت�شريعها الأ�سا�س،
حا�ضرا يف التعليم حا�ضرا يف و�سائل الإعالم احلكومية حا�ضرا يف انت�شار
امل�ساجد ومكرباتها يف الطقو�س الرم�ضانية واملولد والعزاء والربامج الدينية
والأ�شرطة والأ�صوات التي ترافق املرء يف ال�سوق والتاك�سي ،..الإ�سالم حا�ضر
بقوة يف املطعم وامللب�س والهيئة ،مهيمن يف كل و�سائل ثورة االت�صاالت من
الف�ضائيات �إىل الأنرتنيت .وميكن القول �أن احل�صانة الدينية غري احلزبية �أقوى
من احل�صانة الدبلوما�سية والربملانية ،فمن يجر�ؤ على وقف رخ�صة م�سجد يف
مدخل عمارة ،ومن ي�ستطع مطالبة �سائق تاك�سي �أو بائع خ�ضار من خف�ض �صوت
القر�آن الكرمي ،ومن يقدر على اعتقال �شيخة ي�صعب حتديد التخوم يف �أحاديثها
بني الدين وال�شعوذة؟
ال ميكن التعامل مع هذا االنت�شار الأفقي للظاهرة الإ�سالمية ككل متكامل
ومت�شابه من الناحية الإيديولوجية وال�سو�سيولوجية ويف عالقته مع التمدن
املجتمعي .فكما �أننا نرف�ض النظرة ال�شمولية للغرب نرف�ض ت�شبيه تكوين جمعية
�إ�سالمية للطب الوقائي �أو العمل الإن�ساين مع جمعية �إ�سالمية تهدف ملناه�ضة
هذا املذهب �أو زخرفة املذهبية والطائفية .يف احلالة الأوىل نحن �أمام لبنة
تو�ضع يف البنيان املدين للتقريب بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان ،يف حني ت�شكل
الثانية م�صدرا من م�صادر احلقد الإيديولوجي املربر لكل �أ�شكال اال�ستبعاد
والتمييز واال�ستئ�صال .بل رف�ض فكرة املواطنة التي جتمع بني النا�س بغ�ض
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النظر عن لونهم وجن�سهم وقوميتهم ودينهم .وال �شك ب�أن ال�صراعات ال�سيا�سية
التي تتطلب انت�سابا �سريعا لأطروحات ب�سيطة ،بل مب�سطة حتى ال�سذاجة �أحيانا،
تزج ب�أ�صحابها يف مواقف الك�سب واخل�سارة خارج احليز الأخالقي الذي تتطلبه
خلفياتها املعلنة ،حيث ي�ستعيد كل الذين عملوا الحتالل العراق عذريتهم عرب
�أطروحات "البيت ال�شيعي" الذي َي ُج ّب ما قبله ،وتتكفل ال�سلطات الإيرانية
بالق�سم املتعلق بعمليات التجميل ال�ضرورية ملوظفي رام�سفلد �سابقا ..يف حني
يتدارك بيرتايو�س �أخطاء ال�سيا�سيني بالإ�ستعانة ،ح�سب موري�س غودلييه ،بقرابة
ثالثني عامل �أنرثوبولوجيا لت�سهيل بناء اجل�سور مع القبلية والع�شائرية .يف اجلانب
الآخر ،تخو�ض عدة دول عربية معركة العراق كممثل ملذهب ديني ،مقاومة كان
�أو �صحوة ،بل ون�ستمع لأ�سماء م�شهود لها بال�سعي للتقارب بني املذاهب حديثا عن
خطر الت�شيع ،ويختزل �أ�شخا�ص ارتقوا ل�سنوات فوق املذهبية �أنف�سهم مبواقف
مذهبية خمجلة (من كان يت�صور ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي يجل�س حتت يافطة
كتب عليها الدم ال�سني واحد!!)� ..إن التداخل بني اخلطاب املذهبي وال�شعبوية
ي�شكل خطرا قاتال للعقالنية الفكرية يف احلركة الإ�سالمية ال�سيا�سية وهو يذكرنا
بتحليل فيلهلم رايخ يف كتابه " :علم نف�س جماهري الفا�شية".
هذه املواقف تعزز فكرة ال�ضمان االجتماعي-ال�سيا�سي الطائفي،
الذي ي�شكل خطرا مركزيا على حقوق املواطنة ودولة العقد والعهد .فالفرد ،وفق
كل �أ�شكل الع�صبية املذهبية ،هو ابن اجلماعة املذهبية التي ت�ضمن له احلماية
وتغطيه عندما يرتكب �إحدى كبائر منظومة القيم ال�سيا�سية والأخالقية ال�سائدة.
من هنا �ضرورة مراقبة ور�صد الظواهر املدنية القادرة على زرع عالقات
مدنية و�إن�ضاج الف�ضاءات ال�ضرورية للم�ساواة واملواطنة واقت�صاد العنف
املجتمعي ،باعتبارها تعزز مكانة الديني يف تعزيز ثقافة احلقوق والكرامة
الإن�سانية .هذه الظواهر التي ت�شكل الرتبة اخل�صبة للدفاع الذاتي للأ�شخا�ص
واملجتمعات ،لي�س مبعنى الإنكفاء على الذات و�إدخال ال�سلحفاة الر�أ�س داخل
"الدرع الواقي" ،و�إمنا عرب توفري كل ال�شروط الطبيعية من حريات �أ�سا�سية
للمقاومة املدنية .هذه املقاومة املدنية التي ت�شكل كما �أو�ضحنا ذلك يف منا�سبات
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�سابقة ،ال�سبيل الوحيد للتخل�ص من الدكتاتوريات دون �إعادة انتاجها ب�شكل
م�سخ عرب انتاج العنف الإيديولوجي والعنف امل�سلح.
بهذا املعنى� ،شكلت "احلرب على الإرهاب" بكل املعاين عامل متزيق للن�سيج
املدين يف العامل الإ�سالمي عرب قوائمها ال�سوداء وقوانينها اال�ستثنائية و�سجونها
و�أدلتها ال�سرية ومالحقتها لكربيات اجلمعيات اخلريية الإ�سالمية التي انتقلت
مو�ضوعيا لدور دويل قبل �أكرث من عقد من الزمن على الأقل من �أحداث 11
�سبتمرب  .2001رغم كل الربوباغندا التي �سوقتها �إدارة بو�ش�-شيني-رام�سفلد
حول الدميقراطية واملجتمع املدين!!
�ضمن هذا الت�صور واملتابعة يف عدد من الأمثلة يف بلدان اجلنوب ،كذلك،
انطالقا من معطيات تاريخية ي�ؤكدها التاريخ الأمريكي منذ �إعالن اال�ستقالل،
ن�ستعيد با�ستمرار فكرة ال�سواقي املتعددة امل�شارب الثقافية لدولة القانون
الغربية احلديثة .ف�إن كانت الوقائع تقدم حركة حقوق الإن�سان منذ التنوير
بو�صفها ابنة نظرية ق�ضائية للدولة تقوم على قيمة الإن�سان يف القانون وعقد
ال�شراكة بني املواطنني حلكم �أنف�سهم ب�أنف�سهم� ،أي احرتام القانون الو�ضعي،
حمليا �أو �إقليميا �أو دوليا ،للحقوق الأ�سا�سية للإن�سان� .إال �أن هذه الوالدة الدنيوية
لي�ست بال�ضرورة يف مواجهة مع الديني �أو يف معركة مع الإ�سالمي .لأن هذه
احلقوق ،يف التحليل النهائي ،هي حقوق مدنية باملعنى الوا�سع للكلمة ،وحل�سن
احلظ مل تقع بعد عملية ت�أميم الف�ضاء املدين من هذا الطرف �أو ذاك ،وبالتايل
فهو يت�سع للديني والعلماين ،لل�شمايل واجلنوبي ،للمواطن والأجنبي ،للغربي
وامل�سلم.
كان النظام الر�أ�سمايل العاملي لأكرث من قرنني غربي الوالدة غربي
ال�سيطرة ،وقد جنح بنمط انتاجه وعملية غ�سل الدم لطبقات املجتمع املختلفة،
من �إنتاج �أديان تن�سجم مع �سريورة التغيري� .إال �أن �صناعة الر�أ�سمالية لأديانها،
�إذا �صح التعبري ،كانت يف مركز التحوالت االقت�صادية االجتماعية الكربى التي
حطمت النظام الإقطاعي و�إمرباطوريات القرون الو�سطى وهيمنة الكني�سة .يف
حني و�صلتنا الر�أ�سمالية ه�شة الطبقات� ،ضعيفة يف �إنتاج امل�ؤ�س�سات ،جبانة �أمام
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احلريات ومي�سرة لأ�شكال التدخل والهيمنة اخلارجية على اختالفها .من هنا ،ال
نت�صور ب�أن تت�شابه �سريورة العامل الإ�سالمي للتحول االقت�صادي االجتماعي مع
ال�سريورة الغربية ،ومع �إخفاق �أمنوذج الدولة العربية بعد اال�ستقالل يف معركتي
التنمية والدميقراطية ،وانت�شار ظواهر الدين العام دون �أن قدرة الأمنوذج
الإ�سالمي على التبلور خارج املنظومة الر�أ�سمالية حتى اليوم ،ميكننا �أن ن�شهد
يف �أكرث من جتربة وبلد ،جتارب "ي�صنع الإ�سالم" فيها ر�أ�سماليته ،باعتباره
املمثل الأقوى للتعبري الإيديولوجي وامل�ؤ�س�سي ال�سائد يف ظل موا�صفات عوملة ما
بعد احلرب الباردة .هذه الر�أ�سمالية لن تختلف كثريا عن الأمنوذجني الإيراين
وال�سعودي ،من هنا �ضرورة توجيه �صفارة الإنذار لكل التيارات املدنية وال�سيا�سية
املدافعة عن الت�صور الإ�سالمي ،حول واجبها الديني والأخالقي ،لي�س فقط يف
عملية البناء املدين واملواطني ،بل �أي�ضا يف عملية الن�ضال النقابي مع الفئات
الأ�ضعف يف املنظومة الر�أ�سمالية املحيطية هذه.
�أين يقع امل�سلم يف �أوربة يف هذا املعمعان؟
مل تكن هجرة اجليل الأخري من العمال امل�سلمني بادئ الأمر مو�ضوع خوف �أو
رف�ض من �أي طرف هام يف املجتمعات الأوربية .فقد توفرت لل�سوق الر�أ�سمالية
يد عاملة رخي�صة ،قريبة جغرافيا ومن بلدان م�ستعمرة �إىل عهد قريب .وميكن
احلديث عن �إ�شكاليات مع والدة اجليل الثاين للهجرة وتواكب هذه الوالدة مع
الأزمة االقت�صادية التي �أنتجت ماليني العاطلني عن العمل يف �أقل من عقد من
الزمن .وقد تواكبت هذه الأزمة مع �صعود ما �سمته ال�صحافة الغربية "احلمى
الإ�سالمية" عرب �أكرث من �أمنوذج جنح �أو ف�شل يف مطالبته بدولة �إ�سالمية.
املهاجر امل�سلم ،املهم�ش ثقافيا وامل�سحوق اقت�صاديا والأ�ضعف مو�ضوعيا يف
مواجهة الأزمة االقت�صادية ،وجد يف "الإ�سالم" امللج�أ الذي مل توفره له الدولة
احلديثة .هذه الدولة التي بد�أت بالرتاجع ب�شكل عام عن �أطروحات الدولة
احلامية ودولة الرفاه تاركة القت�صاد ال�سوق �إنقاذ ما ي�ستطيع من مناجم بر�سم
الإغالق وم�ؤ�س�سات �صناعية انتهى �أجلها التاريخي وتقنيات فائقة تبحث عن
كوادر نوعية �أكرث منه يد عاملة كمية .مل تكن الدولة الأوربية يف زمن العافية
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ملواجهة �أزمة ثقافية واقت�صادية مزدوجة ميثلها الولوج الكبري للم�سلمني يف
املجتمع الأوربي .كذلك خ�سر املهاجرون اجلدد اجلماعات الب�شرية املت�ضررة
من الأزمة التي مل تت�ضامن معهم طبقيا كذلك كل جماعات ال�ضغط اخلائفة
من �إعادة توزيع احل�ص�ص ال�سيا�سية واملدنية بني مكونات املجتمع مبا فيهم
�أبناء املهاجرين الذين �أ�صبحوا برغبتهم �أو بالرغم عنهم مواطنني ،ولو باملعنى
ال�شكلي للكلمة .هذا �إ�ضافة �إىل كل الرباكني النف�سية الإنفعالية يف جمتمع
م�شهدي ،القادرة على بناء �أعداء وهميني وغزو متخيل وخماطر معقلنة وغري
معقلنة.
يف حقبة ا�ضطراب الوزن الأوربية ،دخل الإ�سالم يف الوعي العام ب�صورة
العامل والعاطل ،املهاجر "الداخلي" ،واجلهادي "اخلارجي" .ومت ب�شكل ن�شاطي
�سيا�سي�-إيديولوجي واع ،مزاوجة فكرة �سارق عمل �أبناء البلد مع �سارق الأمن
والطم�أنينة .هذا الغريب يف ثقافته ،املختلف يف دينه ،املربقع يف لونه" ،الذي
دفع مئات �آالف ال�ضحايا لإبعاد الدول الغربية امل�ستعمرة عن موطنه الأم" ،ي�أتي
ليحتل �أحياء ومناطق كاملة يف عقر الدار !
لقد �شهد العقد الأول من هذا القرن ارتكا�سات كبرية على �صعيد احلقوق
واحلريات وال�سالم العاملي والأهلي ،وترافق ذلك بتغذية �إيديولوجيات الإنغالق
وبداهة العداء بني الثقافات وال�شعوب ،ولعل العقم الذي �أجنبته هذه الفرتة التي
�أطلق عليها ا�سم "احلرب على الإرهاب" هو الدافع الأكرب للتوقف عن ت�أجيج
نريان لن ترحم حرائقها �أحد .من هنا �ضرورة �إعادة النظر يف العداوات املعلنة
واخليارات الإعالمية والثقافية وال�سيا�سية املدمرة ،لي�س حر�صا على عدم �إبعاد
مئات من الأجانب الذين "ي�شكلون خطرا على �أمن الدولة" ،بل لإبعاد الوح�شية
والظلم عن احلياة اليومية للنا�س ما �أمكن �إىل ذلك �سبيال.
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الإ�سالم والعن�صرية يف �أوربة
تتحدث مواثيق الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان عن �أي مذهب يقوم على
التمييز �أو اال�ستثناء �أو التقييد �أو التف�ضيل �أو التفوق على �أ�سا�س العرق �أو اللون
�أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو الإثني ..بو�صفه "مذهب خاطئ علميا وم�شجوب
�أدبيا وظامل وخطر اجتماعيا" .وال تنعدم املواثيق والإعالنات الدولية والإقليمية
يف �شجب وجترمي العن�صرية ،رغم وجود نقاط رمادية حتى اليوم فيما ميكن
ت�سميته بالعن�صرية الثقافية و�أخرى يف م�ستوى التجرمي واملالحقة القانونية،
حيث ال يوجد التزامات قانونية دولية للمحا�سبة يف ق�ضية العن�صرية بنف�س
امل�ستوى اخلا�ص بجرمية التعذيب مثال.
قلة من النا�س يقبلون على �أنف�سهم تعبري "العن�صري" ،رغم �أن كرثة من
الب�شر تعي�ش العن�صرية يف منط تفكريها وممار�ساتها كل يوم .فالعن�صرية
ظاهرة عاملية ،ومل تكت�شف الب�شرية ح�ضارة مل تعرفها لغة وخطابا وممار�سة.
وهي لذلك ظاهرة خميفة ،لأنها يف منظور �أ�صحابها "م�شرتك �إيديولوجي" �أكرث
منه حالة تفرد �سلبية م�شينة ل�شعب �أو دين �أو �أو دولة �أو ثقافة.
تنطلق العن�صرية من حكم م�سبق ي�ؤكد على فكرة تفوق الأنا �أو دونية الآخر �أو
هذا وذاك .حالة متييز يف الر�أ�س ت�سمح مببد�أ التمييز يف احلياة نف�سها كدرجة
�أعلى� ،أو ظروف جمتمعية �أوجدت حالة متييز بني مكونات اجل�سم االجتماعي
ووجد هذا الو�ضع من ي�ؤدلج له ويدافع عنه كمعطى طبيعي� .أن تكون عن�صريا،
يعني �أن ترف�ض �شخ�صا ب�سبب لونه �أو دينه �أو �أ�صله القومي �أو االجتماعي..
احلط من الآخر لأنه خمتلف عن الذات.
كل حلظات التو�سع التي �أتيحت يل فر�صة متابعتها عن كثب حتمل يف
�أح�شائها جملة عنا�صر بناء التمدن وعوامل هدمه ،التحرر و�أ�شكال جديدة
لال�ستعباد ،التجديد و�إعادة ن�سخ مناذج بائ�سة من املا�ضي ب�أ�سماء وتعبريات
جديدة .وي�صح هذا متاما على انطالقة احل�ضارة الأوربية ،وقد يكون من
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املحبط للكثريين القول �أن تاريخ الأفكار العن�صرية قد عا�صر انطالقة ع�صر
التنوير ورافق ثوراته الكربى يف الفل�سفة والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية
والتكنولوجية .ويالحظ املتتبع املدقق �أن �أ�سماء كبرية زرعت بذور العقالنية
والدولة التعاقدية واحلريات كانت �أ�سرية نظرة عن�صرية �شمالية و�أحيانا عرقية
بات ي�ستعمل يف و�صفها اليوم تعبري املركزية الأوربية .ناهيكم عن التمييز بحق
ما يعرف باجلماعات امل�ست�ضعفة (املر�أة ،املعاقني ،امل�صنفني بال�شواذ اجتماعيا
�أو املحكومني ق�ضائيا) ،وميكن القول �أن العن�صرية بهذا املعنى مل تكن جمرد
فانطازيا فكرية بقدر ما لعبت دورا وظيفيا مركزيا يف حقبة اال�ستيطان
يف العامل اجلديد والإجتار بال�سود والعبودية واال�ستعمار املبا�شر،
باعتبار امل�ساواة قيمة مناه�ضة للمنظومة اال�ستعمارية واال�ستيطانية القائمة
على التمييز كو�سيلة من و�سائل تربير الهيمنة واال�ستعباد .وبهذا املعنى كانت
الأقالم املدافعة عن �أطروحات عن�صرية ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من الإيديولوجية
ال�سائدة .متاما كما ت�شكل الأقالم املدافعة عن العن�صرية اجلديدة �أو
"العن�صرية الثقافية" اليوم �سالحا من �أ�سلحة ما يعرف باحلرب على الإرهاب
ومواجهة التطرف الإ�سالمي التي تغطي من وجهة نظرنا امل�صالح الوح�شية
واجللفة جلماعات �ضغط حمددة ولوبيات ال�سالح والنفط والر�أ�سمال املايل التي
�أ�صبح التغيري من �أجل الإن�سان والبيئة وحقوق الإن�سانية داخل املنظومة العوملية
ال�سائدة ،م�صدر خطر مبا�شر على ا�ستمرار هيمنتها.
يعود الف�ضل ل�شاب م�سيحي من�ساوي (�إيريك فوجيالن )Eric Voegelin
يف تتبع فكرة العرق يف تاريخ الأفكار الأوربية يف كتابني له �صدرا عام 1933
وقد منعا وقتئذ من التداول .وعلينا انتظار الرتاجيديا الإن�سانية يف ظل النازية
حتى ُيعطى هذا املو�ضوع حقه ،باعتباره يف حدقة اخلطر يف اجلهاز الب�صري
للب�شرية .حيث �صدر لروث بينيديكت يف  1942كتاب "العرق والعن�صرية" حدد
فيه العن�صرية بالقول" :هي العقيدة التي تقول ب�أن جمموعة �إثنية بطبيعتها
الوراثية حمكوم عليها بالدونية يف حني لدى جمموعة �أخرى خ�صائ�ص وراثية
للتفوق" .بعدها تتالت الدرا�سات لتتناول لي�س فقط التجربة النازية ،و�إمنا �أي�ضا
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العن�صرية يف الواليات املتحدة وجنوب �إفريقيا و�أوربة الغربية .ومت ا�ستنباط
ج�سم �سو�سيولوجي من املفاهيم ون�ش�أت عدة مدار�س فكرية مع ت�أثر بنظريات
طبقية �أو �أنرثوبولوجية �أو نف�سية بحيث �أ�صبحت العن�صرية ،لي�س فقط مفهوم
حقوقي ت�شجبه املواثيق الأممية ،بل حقل معريف يتم التعر�ض له بالعالقة مع
التنوع املجتمعي والهجرة والثقافة ال�سائدة والتحوالت االجتماعية �إلخ.
ميكننا �أن نلخ�ص "جماالت" العن�صرية كما فعل بيري �أندريه تاغييف P.
 A. Taguieffباملعرفة العادية� ،أي االعتقاد ب�أن الب�شر ينق�سمون �إىل �أعراق
عديدة ،يحمل كل منها موا�صفات متوارثة ،جمال العلم (ت�أ�سي�س العلوم
الإن�سانية باعتبارها علوم طبيعية للأعراق) ،جمال الإيديولوجيا ال�سيا�سية
(�إخ�ضاع العمل ال�سيا�سي لأمثولة عن�صرية) ،جمال الأ�ساطري احلديثة (ال�سرود
عرب التجديد العن�صري) ،وعود اخلال�ص املنتظرة لتقنيات جديدة �أو علماوية
خمل�صة ،العودة لطوباويات �ضائعة واحلنني لعرق مفقود� ،أو امل�ستقبلية كمولد
لعرق جديد و�إن�سان جديد..
ميكن اعتماد تق�سيم غوردون �ألبورت  Gordon Allportلر�صد م�ستويات
ال�سلوك والت�صرف العن�صريني ،حيث يقرتح خم�سة �أمناط للتمييز العن�صري:
الرف�ض الكالمي (�شتائم� ،إهانات لفظية ،مزاح ثقيل ،)..التجنب والتمييز
(الف�صل العن�صري هو ال�شكل الأكرث تطرفا) ،االعتداءات الفيزيائية (التي
ُتبرَ ّ ر بانتماء الأ�شخا�ص الثنيات وجمموعات خمتلفة) وحماوالت الإبادة (القتل
خارج القانون ،مذابح ،جمازر� ،إبادة جماعية) .ومن ال�ضروري �إ�ضافة �أ�شكال
التمييز الثانوية مثل تفتي�ش الأ�شخا�ص امللونني من قبل ال�شرطة يف الأماكن
العامة �أو �سرعة �إتهام �أ�شخا�ص من �أحياء �صعبة يف حال وقوع اعتداء �أو �سرقة،
والت�شديد الأمني يف حال وجود ا�سم عربي �أو املعاملة التمييزية ب�سبب مظاهر
خارجية كامللب�س �أو اللحية �إلخ.
�إن كان الت�صرف العن�صري البدائي ال يحتاج لكثري تعمق ،باعتباره رد فعل
�شبه غريزي لعدم الثقة بالغريب �أو الآخر �أو املختلف ،ف�إن رد الفعل الثانوي �أو
الأكرث عقلنة يبحث عن تربير لنف�سه يف منح ال�ضحية قوة حقيقية �أو وهمية
59

ترتقي به مل�صاف العدو الذي ي�شكل خطرا بالفعل" ،ي�ضطر" اجلماعة العن�صرية
للدفاع عن نف�سها اقت�صاديا و�سيا�سيا وثقافيا ..وكلما اكت�سب اخلطاب املعقلن
�أ�سلحة معرفية� ،صحيحة �أو �أ�سطورية ،يرتدي اخلطاب العن�صري ثوب العلماء
والبحاثة ليظهر باعتباره املدافع عن احل�ضارة والعلوم والعن�صر الأرقى.
�أخرجت فتوى الإمام اخلميني بقتل الكاتب الربيطاين الهندي الأ�صل �سلمان
ر�شدي �إىل ال�سطح عدة �أزمات �صامتة وكامنة �أجنبتها الأزمة االقت�صادية
وقيام اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران وت�صاعد احلركة ال�سيا�سية الإ�سالمية
وا�ستقرار جالية �إ�سالمية مل مينع ت�سمية �أبنائها باجليل الثاين (وهي بحد ذاتها
ت�سمية مل ت�ستعمل قط لأية هجرة لأوربة ،ت�سمية تطلق العنان للم�ؤقت رغم كل
ح�سن نوايا من ي�ستعملها من كل الأطراف دون ا�ستثناء) من كونها �أ�صبحت
ابنة املجتمع الأوربي  .de jure et de factoفقد �أعادت فكرة "عاملية" احلاكمية
الإ�سالمية ب�شكل رمزي ،و�إن مل يكن يخلو من الهزالة وامل�شهدية :فقيه �إيراين
ي�صدر فتوى بالقتل بحق مواطن بريطاين بتهمة التجديف .مل نعد �أمام معطيات
القانون الدويل ن�صا �أو عرفا التي َت َوا َفقَ عليها الب�شر منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية على الأقل .وبهذا املعنى ،تزعزعت العديد من املعطيات ال�سيا�سية
وال�سو�سيولوجية يف الوعي العام الأوربي .وحتى ال نكتفي بلعب دور ال�ضحية ،من
ال�ضروري التذكري ب�أن من وقف �ضد فتوى اخلميني يف �ساحة حقوق الإن�سان يف
باري�س كان ال يتعدى الع�شرين مثقفا من العرب وامل�سلمني ،وكان عدد ال�صحفيني
�أكرث مبرتني من املتظاهرين .مل يكن املو�ضوع يف ت�أييد �أو �شجب رواية �سلمان
رج َمت بال حدود بف�ضل رد الفعل اخلميني
ر�شدي؛ التي حتولت �إىل  Best sellerو ُت ِ
الذي يعود لأ�سباب ذكرناها يف عدد خا�ص �أ�صدرته جملة �س�ؤال �آنذاك؛ ولكن يف
احلق الذي منحه اخلميني لنف�سه ب�إ�صدار حكم بالإعدام على كاتب غري �إيراين
يعي�ش يف �أوربة .هنا برز للعيان مدى تخبط املثقف امل�سلم واحلركة ال�سيا�سية
الإ�سالمية يف �أوربة بكل مكوناتها .فهذا "اجل�سم" املتما�سك والقوي يف نظر
الآخر ،كان مير ب�أعمق �أزمة ذاتية يف تاريخه الق�صري :الإ�سالمي الذي جاء �أوربة
ويف ذهنه �أمنوذج هجرة امل�سلمني الأوائل للحب�شة ،مل يكن يفكر يوما بالبقاء ،بل
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وميكنني من خالل متابعتي كمنا�ضل حقوق �إن�سان مللفات عدد كبري من الكتّاب
والنا�شطني الإ�سالميني الت�أكيد على رف�ض معظمهم �آنذاك التجن�س ،و�إ�صرارهم
على البقاء �سواء بجوازات �سفر لبلدان �ساعدتهم على حفظ كرامة الإقامة
والتنقل� ،أو وثيقة �سفر اللجوء ال�سيا�سي .ابن الإ�سالمي ،املعجب ب�أمنوذج �أبيه
غري النمطي والذي يعي�ش م�سرية ذاتية خمتلفة متاما ت�ؤدي غالبا �إىل التجن�س
والت�أقلم املهني على الأقل ،هو �أول عنا�صر زعزعة "الهجرة احلب�شية" يف ُمد َرك
الأب ولي�س الو�ضع ال�سيا�سي يف البلد الأ�صل �أو يف �أوربة .املثقف الإ�سالمي الذي
يكتب بالعربية ناقدا للأمنوذج الغربي والعلمانية والتحلل الغربي م�ستذكرا
"�أمريكا التي ر�أيت" ل�سيد قطب وحماوال �إعادة تدوينه يف "�أوربة التي اكت�شف"،
واملحاط بنف�س الوقت ،بجالية يف طور التكون هي ب�أم�س احلاجة ملن يحدثها
يف معامل مبا�شرة وميدانية للطريق ،جالية حتمل كمونات قوة م�ستقبلية كبرية
ف�شلت الطبقة ال�سيا�سية الأوربية واملجتمع املدين يف ا�ستقطابها ،وتركها لتدخل
حيز التهمي�ش والنبذ وجتد يف الإ�سالمي "امل�ساعد االجتماعي النف�سي" الأقرب
لنمط تفكريها و�أزمة ت�أقلمها ،ولكن مع كل الغ�شاوات التي حتملها الإيديولوجية
يف احلياة اليومية للنا�س.
لي�س للعن�صرية جدران وا�ضحة ،الرد على ال�س�ؤال من هو الإ�سالمي ومن هو
امل�سلم مل يكن بال�سهل لأي من نقطتي ارتكاز التفكري العن�صري :النظرة الذاتية
للآخر ونظرة الآخر لنا.
عندما يك�شف ا�ستطالعا للر�أي� ،أجرته م�ؤ�س�سة �إميا�س لقيا�س اجتاهات
الر�أي العام �شمل �شرائح خمتلفة من النم�ساويني تبد�أ �أعمارهم من  16عاما،
وميثلون امل�ستويات التعليمية والوظيفية واالجتماعية املوجودة يف املجتمع .عن
اعتقاد  54%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أن الإ�سالم ميثل خطرا على الغرب وعلى
ما اعتادوا عليه من �أمناط حياة ،واعتقاد  71%ممن �شملهم اال�ستطالع "�إن
الإ�سالم ال يتفق مع القيم الغربية كالدميقراطية واحلرية والت�سامح ،مع و�صف
املجتمعات الإ�سالمية بالت�شدد الديني والتخلف والف�ساد" ويقول  59%من
امل�ستطلعني �إنهم يعار�ضون بناء امل�آذن ،بينما يطالب  51%ب�إ�صدار حظر على
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بناء امل�ساجد وعلى ارتداء امل�سلمات للحجاب .عندما نرى ا�ستطالعا من هذا
النوع ،يحق لأي باحث �أن يطرح ال�س�ؤال :ملاذا ،وكيف و�صلت الأمور يف بلد جتربته
مع امل�سلمني عادية جدا ،وتعداد م�سلميه يبلغ نحو ن�صف مليون ن�سمة من �إجمايل
تعداد ال�سكان املقدر بثمانية ماليني .بل وتعتز احلكومة النم�ساوية باعرتافها
بالإ�سالم كدين ر�سميا منذ عام  1979كذلك منحها امل�سلمني حقوقا م�ساوية ملا
يتمتع به �أتباع الأديان الأخرى املعرتف بها!
ميكن القول بب�ساطة� ،أن العن�صرية الثقافية-ال�سيا�سية قد جنحت يف خلق
حالة خوف عند ال�سكان تعطي ن�سبة عالية من املعادين للإ�سالم وامل�سلمني.
ميكن القول �أن �صعود هذا اجلانب الثقايف يف التعبئة العن�صرية يف جمتمع
قد فتح �أنظار الباحثني واملنا�ضلني احلقوقيني ل�ضرورة متابعة التحوالت يف
اخلطاب واملمار�سة يف ق�ضايا التمييز والعن�صرية يف املجتمعات املعا�صرة� ،أكرث
منه الإرتكان ل�صيغة وتعريف ثابت وجامد غري قادر على ا�ستيعاب امل�ستجدات،
وبالتايل مواجهة الأ�شكال اجلديدة للعن�صرية .ولعل التعامل ال�ستاتيكي من قبل
مثقفي الإ�سئ�صالية العلمانية لهذا املو�ضوع� ،إ�ضافة لعوامل ذاتية �أخرى ،جتعلهم
يخو�ضون معركة ت�ضعهم مب�صاف احلاملني لأجندة �سيا�سية عن�صرية ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر .ففي حني يتمرت�س بع�ض ه�ؤالء حول حماية العلمانية يف
كل ما يتعلق بالظواهر الإ�سالمية ،يذوب موقف نادي العلمانية اال�ستئ�صالية يف
ه�شيم الهولوكو�ست وي�صبح الديني يف كل ما يتعلق بالإ�سرائيليات و�سيم الوجه
جميل املعامل .من هنا خطر التداخل بني خطاب فنكلكراوت وجمموعته واجلبهة
الوطنية حول الإ�سالم� .صباح ال�سبت.
حتمل العن�صرية الثقافية كل ما يعزز التمييز يف التعامل والت�صرف والت�صور،
فهي قائمة على منطق مرجعيا ت  logic of referencesومنطق اختالف lo g
 .ic of Differenceالأول يعتمد اجلعبة الثقافية الداخلية للفرد واجلماعة،
والثاين يتعزز من كل املقارنات الب�سيطة يف احلياة اليومية .وميكن القول �أن
�أزمة املرجعيات عند �أول جيل مهاجر �إ�شكالية عاملية عا�شها املهاجر ال�سوري
يف اخلليج واملهاجر الإيطايل يف فرن�سا وكالهما يحمل مرجعيات م�شرتكة يف
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هجرته تبدو غريبة و�إىل حد ما خميفة ملن ال يفك رموزها وي�صر على النظر
لها كوحدة من�سجمة م�ستقلة غري قابلة للتعامل والتفاعل مع الآخر .وتلعب فكرة
الهويات الثابتة دورا �سلبيا يف تقريب الثقافات واختالطها وتعاي�شها.
ال ميكن لكل عنا�صر التداخل الثقايف ال�صراعية ومكونات االنتماء �أن
تعطي تف�سريا للتفاوت ال�سيا�سي واالقت�صادي بني املواطنني على �أ�سا�س اللون
�أو الدين �أو الأ�صل .وميكن القول �أن التمييز بهذا املعنى ،هو �إيديولوجية �سائدة
يف الإعالم وقطاعات الت�شغيل والدور االجتماعي وال�سيا�سي واهتمام ال�سلطات
املتفاوت مبواطنيها .يالحظ ذلك عندما تعتقل ال�سلطات الإ�سرائيلية وحتاكم
مواطنا فرن�سيا من �أ�صل عربي ،فال جند �سوى جماعات ي�سارية �أو منا�صرة
للق�ضية الفل�سطينية تقف معه .وت�شكل حالة "�شيكو" ،املواطن الفرن�سي الأ�سود
امل�سلم �أمنوذجا للتمييز بني الفرن�سيني الذين يالحقون ق�ضائيا يف اخلارج .بكل
املقايي�س القانونية �شيكو بابا ندينغ دياكابي مواطن فرن�سي ،يف الد�ستور كما يف
التزامات فرن�سا الأوربية والدولية ،لكن م�شكلة هذا املواطن الفرن�سي �أنه �أ�سود
وم�سلم ،وعو�ضا عن الإجتار ب�أطفال من دارفور اعترب �أن احتالل العراق اعتداء
على كرامة �شعب ،وقرر تعلم العربية والتوجه �إىل العراق ،وكونه مل يتدرب على
ال�سالح ومل تكن عنده �أية خربة ال يف احلرب وال يف املقاومة امل�سلحة ،فقد اعتقل
�إثر حادث تفتي�ش عادي كما ذكر لنا ال�صليب الأحمر الدويل ،ويبدو �أن لون
ب�شرته هو الدافع لتفتي�شه من قبل دورية �أمريكية يف مدينة الفلوجة العراقية
يف  25نوفمرب  .2004كانت فرن�سا وقتها مازالت تعتقد ب�أن احتالل العراق عملية
غري قانونية وغري جمدية وحتمل خماطر ال حتمد عقباها .لذا مت التحقيق
بق�سوة مع �شيكو و�أودع يف �سجن القوات املتعددة اجلن�سيات يف بوكا .و�أعطي
الرقم .IQZ 0008123
�أخطر ال�صليب الأحمر الفرن�سي عائلة املعتقل �شيكو بابا ندينغ يف باري�س
ب�أن القوات الأمريكية اعتقلت ابنها وجرت مرا�سالت بني الأهل والإبن .قامت
القوات الأمريكية بت�سليم ال�سجني �شيكو �إىل القوات العراقية يف 28/05/2006
التي �أودعته يف �سجن فورت �سو�س (وهو ثكنة ع�سكرية �سابقة بناها الرو�س قرب
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مدينة ال�سليمانية يف كرد�ستان العراق) ومت تقدميه للمحكمة اجلنائية العراقية
يف  . 10/9/2006وقد حكمت عليه املحكمة بال�سجن خم�س �سنوات و�شهر واحد
حتت�سب من تاريخ  ،28/05/2006بجرمية الدخول غري ال�شرعي للأرا�ضي
العراقية.
رف�ضت املحكمة اجلنائية العراقية ت�سجيل معلومات دخول املعتقل ال�صحيحة
�إىل الأرا�ضي العراقية وتاريخ اعتقاله من القوات الأمريكية رغم كل الأدلة
ومرا�سالت ال�سجني مع عائلته يف انتهاك وا�ضح لأب�سط قواعد املحاكمة العادلة.
واعتربت تاريخ ا�ستالم الأمن العراقي له هو تاريخ دخوله الأرا�ضي العراقية يف
تزوير للوقائع.
يف � 5/02/2009أ�صدر نائب رئي�س االدعاء العام قرارا بنق�ض احلكم ال�سابق
وطلب اعادة املحاكمة.
ويف � 18/6/2009أ�صدرت حمكمة جنايات كركوك الهيئة الثانية قرارا
بال�سجن امل�ؤقت �سبعة �سنوات مع احت�ساب مدة املوقوفية من 28/5/2006
وت�سفريه بعد نهاية احلكم .قرارا قابال للتمييز.
يف هذه الفرتة تويف والد ال�سجني �شيكو ومر�ضت �أمه ومل تنجح �أخواته يف
حتريك "ال�سيد الإن�ساين" يف اخلارجية .فقد اعتقل الأمن الفرن�سي عددا
من العائدين من العراق وو�صل احلكم على بع�ضهم �إىل �سبع �سنوات �سجن.
وكانت �سيا�سة ال�سيد نيكوال �ساركوزي منذ كان يف الداخلية �ضرورة �إفهام
ال�شبيبة امل�سلمة يف فرن�سا �أن ثمن الذهاب �إىل مناطق ال�صراع مثل �أفغان�ستان
والعراق له ثمن فادح .لكننا �أمام حالة خا�صة لعدة مظامل وقعت بحق مواطن
فرن�سي :التعذيب واملعاملة الال �إن�سانية وامل�شينة ،تعمد �إلغاء احت�ساب فرتة من
فرتات الإعتقال� ،أكرث من حماكمة تثري تفا�صيلها ال�ضحك �أكرث مما ت�ستدعي
الإحرتام ،ون�سيان يف ال�سجن قرر �شيكو �أن يك�سره ب�إ�ضراب عن الطعام يف �سجنه
يف كرد�ستان العراق جنم عنه زيارة قن�صل فرن�سا بعد ثالثني يوما من الإ�ضراب
ومعاملة �أف�ضل من �إدارة ال�سجن .كنت بجوار والدته و�أختيه عندما حتدث مدير
ال�سجن العراقي من مكتبه وطلبت من �شيكو �أن يوقف �إ�ضرابه عن الطعام من
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�أجل �سالمته ووعد مدير ال�سجن مبعاملة جيدة له .ماذا كانت الكلفة لوزارة
اخلارجية لو تدخلت قبل �أ�شهر ،بل قبل �سنوات من �أجل �أحد مواطنيها؟ كيف
ميكن للمواطن الفرن�سي الأ�سود الب�شرة امل�سلم الديانة �أن يقتنع ب�أنه مواطن
كغريه؟ كيف ميكن له �أن ين�سى كيف ذهب �ساركوزي لإح�ضار العاملني يف جمعية
�أر�ش دو زويه الذين حكم عليهم بجرمية �سرقة �أطفال من جنامينا عا�صمة
ت�شاد ،يف حني ال يهتم حتى بحق �شيكو يف اال�ستفادة من ربع املدة والعودة لفرن�سا
لبداية حياة جديدة؟
مهما كانت جرمية �شيكو ،فقد دفع الثمن ،ولكن ما هو الثمن الأخالقي
الذي تدفعه فرن�سا يف �صمت منظمات حقوق الإن�سان فيها ،يف �صمت اخلارجية
الفرن�سية ،ويف التمييز يف قمة ال�سلطة بني الأ�سود والأبي�ض ،امل�سلم وغري امل�سلم
؟ وهل ميكن احلديث عن م�ساواة بني الفرن�سيني فيما ي�سمى عرفا باحلقوق
القن�صلية �أو متابعة ال�سجناء الفرن�سيني يف ال�سجون غري الأوربية؟
لنتابع بع�ض م�شاهد التمييز يف الإعالم الفرن�سي بل ويف ن�شاط منظمات
حقوق الإن�سان .يوم حتدثت �إىل �شيكو ،دخل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
حيز التنفيذ قرار ع�سكري يف غاية اخلطورة يعني بكل ب�ساطة حتويل � 70ألف
فل�سطيني �إىل مت�سلل يف وطنه ويطالبهم مبغادرة الأرا�ضي الفل�سطينية حتت
طائل العقوبة بال�سجن من � 3إىل � 7سنوات .فوفق الأمر الع�سكري رقم 1650
املتعلق مبنع الت�سلل ،والأمر الع�سكري رقم  1649املت�صل بالتدابري الأمنية (�صدرا
يف �شهر ت�شرين الثاين�/أكتوبر  2009كتعديالت لأمر ع�سكري قدمي �صدر يف عام
 ،1969يفر�ض عقوبة ال�سجن �أو الإبعاد على "املت�سللني" من الأردن و�سوريا
وم�صر ولبنان)� ،صار تعريف املت�سلل ف�ضفا�ضا ومائعا بحيث ميكن �أن ي�شمل �أي
�شخ�ص يعي�ش يف ال�ضفة الغربية حالي ًا �ضمن ذلك التعريف ،وجتعل منه مو�ضوع
م�سائلة جنائية ميكن �أن تنتهي بالإبعاد .حيث يعرف "املت�سلل" على �أنه "�شخ�ص
دخل املنطقة ب�شكل غري قانوين" �أو "�شخ�ص موجود يف املنطقة حالي ًا وال يحمل
ت�صريح ًا قانوني ًا ".وت�شري كلمة "املنطقة" �إىل ال�ضفة الغربية املحتلة .ومبوجب
الأمر الع�سكري رقم  ،1650يعاقب �أي �شخ�ص دخل املنطقة ب�صورة غري قانونية
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بال�سجن ملدة �سبع �سنوات ،بينما يعاقب �شخ�ص دخل املنطقة ب�شكل قانوين ولكنه
"ال يحمل ت�صريحا" بال�سجن ملدة ثالث �سنوات.
هذا القرار الذي يحرم ع�شرات �آالف العائالت من بيوتهم و�سكنهم وعملهم
ومدار�سهم مير يف العامل الغربي املتح�ضر ك�أي حدث عادي .بل ال جتد حمطة
تلفزيونية واحدة �أنه ي�ستحق �أن يت�صدر ن�شرة �أخبارها .جرمية احلرب هذه
واحتقار املادتني  44و  49من اتفاقية جنيف الرابعة يف و�ضح النهار من قبل
جرنال عن�صري مو�ضوع يجب عدم الرتكيز عليه حتى ال يتم �إيقاظ عفاريت
العداء لل�سامية ،كذلك من ال�ضروري ال�صمت عنه احرتاما للعالقات املتميزة مع
احلكومة الإ�سرائيلية اليمينية املتطرفة؟؟ نحن �أمام عدوان �صارخ على مدنية
املواطنة الأوربية التي تقبل بقرارات تع�سفية جمرمة ملجرد �أنها تتعلق بكيان
�سيا�سي يتمتع ب�صفة "احلماية الغربية" .وتكتفي منظمات حقوق الإن�سان الدولية
مبجرد بيان �شجب و�إدانة� ،أحيانا �شديدة اللهجة ،على طريقة الدبلوما�سيني .ثم
ن�س�أل ملاذا يعتقد ال�سمر وال�سود بوجود �سيا�سات متييز يف �أوربة ووجود ق�ضايا
جميلة املظهر و�أخرى ال يجوز التعر�ض لها؟
التمييز والعن�صرية لي�ست �إذن جمرد ممار�سة فردية بحق �أفراد يحملون
�صفات لونية �أو ثقافية حمددة ،بل هما التعبري عن منهج تفكري وممار�سة ت�ؤ�صل
للتفوق والدونية يف الوجود الب�شري وجتعل من "الطبيعي" الإهتمام بفئات
حمددة و�إهمال بل تهمي�ش فئات �أخرى.
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م�سلمات �أوروبا بني النقاب
واحلجاب واحل�شمة
مل �أ�شعر يوما بالتعاطف مع وزير اخلارجية الربيطاين ال�سابق
(جاك �سرتو) ،و�أقول بكل �صدق �إنني �أ�شعر بهذا امل�س�ؤول و�صوليا
قادرا على حتطيم من يختلف معه يف معارك لي�ست بال�ضرورة
�أخالقية.
�إال �أن الزوبعة التي خلقتها ت�صريحاته الأخرية حول النقاب ،وبغ�ض النظر
عن االنزعاج الذي ي�سببه له التحدث مع �شخ�ص ال يرى وجهه ،تطرح �إ�شكالية
�أ�سا�سية على ثالثة �أ�صعدة:
 احرتام الهوية الفردية يف الإ�سالم مفهوم حقوق الأ�شخا�ص ت�صورات املجتمع الأوروبي لق�ضية املر�أةخا�صة �أن هذه املالحظة ت�أتي من م�سئول يف بلد ميكن القول �إنه الأكرث تفهما
حلق االختالف الثقايف والديني يف �أوروبا يف القوانني واملمار�سات.
ما ي�ساعدنا على التحدث ب�أريحية �أكرب هو �أن الردود على هذه الت�صريحات
مل تكن من جماعة مكونة �ضد �أخرى ،فقد جاء النقد من بريطانيني غري م�سلمني
وم�سلمني ،وكذلك كان حال من يتفهمها.
فقد و�صف رئي�س الق�سم ال�سيا�سي بحزب املحافظني �أوليفر ليتوين هذه
الت�صريحات بـ"املبد�أ اخلطري لإر�شاد النا�س يف كيفية ملب�سهم" ،وانتقدها
رئي�س حزب الدميقراطيني الأحرار� ،ساميون هيوز قائ ًال �إنها "غري ح�سا�سة
ومفاجئة" ،بل و�صل تقدير املواقف ب�صحيفة الديلي تلغراف �إىل القول" :بلري
يرتك �سرتو منعزال يف ق�ضية النقاب".
ما هو م�ؤ�سف يف كل ما يجري� ،أنه مرة �أخرى ،يدور النقا�ش يف حرية امللب�س
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واحلجاب وال�سفور خارج اجلاليات الإ�سالمية وينح�صر موقف هذه اجلاليات يف
ردود الأفعال.
ومن املفهوم �أن تتجنب جاليات م�ستهدفة يف عقيدتها ودينها وثقافتها
وهويتها �أي نقا�ش نقدي حر يف مو�ضوع يكثف مفاهيم مركزية يف الدين والعرف
االجتماعي كاحلرام والعر�ض والفري�ضة ،ولكن علينا �أن نتذكر �أن امل�سلمني برغم
كل ما يتعر�ضون له ي�شكلون اليوم اجلماعة الب�شرية الأكرث دينامكية وح�ضورا
للنقد واملراجعة وطرح الأ�سئلة ورف�ض فكرة الإطالق يف ما يتعلق بق�ضايا الدنيا.
لكن جمادالت احلجاب والنقاب عند العرب وامل�سلمني تعود لأكرث من مائة
عام ،وقد جرت نقا�شات غنية حوله عند قا�سم �أمني وحممد عبده ويف �أطروحة
الدكتوراه التي �أعدها من�صور فهمي يف ال�سوربون عام  1912وكان من نقاط
قوتها "التاريخ االجتماعي للحجاب" الذي ترجمناه للعربية قبل ع�شرين عاما.
"ما الذي يجب �سرته من البدن عن الأنظار �صونا للأخالق" ي�س�أل
الطاهر حداد رجال الدين .ال�سيدة نظرية زين الدين ( )1908-1976ال ال�سيدة
مارغريت تات�شر من يقول يف �آية احلجاب" :قر�أت نحوا من ع�شر تف�سريات ال
تنطبق رواية على رواية ،ك�أين بكل واحد من الرواة يريد مبا يروي �أن ي�ؤيد ما
يرى ،ومل �أر رواية م�ستندة �إىل دليل ما".
عبد الرزاق ال�سنهوري هو الذي ا�ستنبط من الإجماع و�سيلة لقراءة التجديد
يف ال�شريعة حني كتب" :الإجماع يف املرحلة الأوىل كان �شيئا ي�صدر عن غري
ق�صد بل عن غري �شعور ،عادة �ألفها النا�س ف�صارت حمرتمة� .أما يف املرحلتني
الأخريتني ،فهو ي�صدر عن �شعور ،و�إن مل ي�صدر عن اتفاق مق�صود .فلو تطور
الإجماع ،يف مراحله املنطقية ،وجب �أن ي�صل �إىل مرحلة ي�صدر فيها عن هذا
االتفاق املق�صود ،وال يكتفى فيه باالتفاق العر�ضي ،فيجمع امل�سلمون� ،أو نواب
عنهم ،وي�ستعر�ضون م�سائلهم ،ويقررون فيها �أحكاما تتفق مع ح�ضارة زمنهم،
وهذه الأحكام تكون ت�شريعا .وبذلك يكون الإجماع عن�صر التجديد يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،يحتفظ لها مبرونتها ومقدرتها على التطور".
الأ�ستاذ جمال البنا �سبق جاك �سرتو لتناول ق�ضية احلجاب والنقاب والعزل
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ولكن باعتبارها دخيلة على املبادئ الإ�سالمية" :ميكن القول بدون خمالفة
للوقائع �أن املجتمع الن�سوي يف عهد الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) كان جمتمعا
حمت�شما ،ولكنه مل يكن منقبا ،و�إن مل يخل من منقبات اعتربن �شذوذا عن
الو�ضع العام".
احرتام الهوية الفردية يف الإ�سالم:
ميكن القول دون جرح م�شاعر املتع�صبني للعهد القدمي� ،إن من التنقيحات
الأ�سا�سية يف الق�ص�ص الديني اليهودي-امل�سيحي ،القراءة الإ�سالمية القائمة
على امل�ساواة يف ق�ضايا اخلطيئة الأوىل والتكرمي الإن�ساين وتفريد امل�س�ؤولية
واخللق والطبيعة.
ففي القر�آن الكرمي تقع اخلطيئة الأوىل كما هو وا�ضح يف الآيات من 35
�إىل  37من �سورة البقرة والآيات من � 19إىل  23من �سورة الأعراف على املر�أة
والرجل ،بخالف الأ�ساطري ال�شرقية والعهد القدمي الذي ت�ضعها على املر�أة
وحدها.
التكرمي يف القر�آن لكل بني �آدم بغ�ض النظر عن اجلن�س واللون واملعتقد� ،أما
امل�س�ؤولية فيقع تفريدها حتى داخل البيت ال�صغري.
من هنا زرع الإ�سالم كل �شروط مفهوم ال�شخ�ص التنويري الغربي قبل والدته
بت�سعة قرون ،ولو �أن امل�سلمني لأ�سباب اجتماعية-تاريخية و�سيا�سية-دينية مل
ينجحوا يف �إعطاء هذا املفهوم املت�سامي حقه يف احلياة اليومية للم�سلمني.
مل يكن مبد�أ الف�صل والعزل بني اجلن�سني من مبادئ تنظيم العالقة بني
املر�أة والرجل يف عهد النبي حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،خا�صة �أن ن�ش�أة
الدين قد انطبعت بكون �أول من اعتنقه امر�أة (خديجة بنت خويلد) ،و�أول من
ق�ضت نحبها حتت التعذيب من �أجل الدين اجلديد �أي�ضا امر�أة (�سمية بنت
عمار).
ومع الهجرة �إىل يرثب (املدينة) عرف م�سلمو مكة تقاليد �أكرث ليربالية
فيها� ،إذ �شاركت الن�ساء يف الن�ضال ال�سري والهجرة والعمل احلريف وبع�ضهن
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ك�أم �سليم يف القتال وغريهن �آ�سيات (ممر�ضات) للمقاتلني.
وقد كن يتابعن �أحكام القر�آن بل و�ألفاظه ،وقد ا�ستف�سرت �أم �سلمة زوجها
النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) بعد �آيات غاب ذكر الن�ساء عنها" :فما لنا ال نذكر
يف القر�آن كما يذكر الرجال؟".
ميكن �أن ن�ستنبط من جملة الروايات الإ�سالمية الأوىل �أن النقطة املركزية
يف حبكة احلجاب مل تكن رهبنة احلياة العامة بقدر ما كانت يف اعتبار اللبا�س
�أحد مقومات التمييز الن�سائي (التفاوت بني احلرة والأمة وامل�سلمة وغري امل�سلمة
الخ) ،وقد جمعت ع�شرات الروايات التي تتناق�ض مع مفهوم اخلوف من الفتنة
و�ضرورة ال�سرت العام.
ويالحظ من روايات الأربعني عاما الأوىل من فجر الإ�سالم وجود خالف
يف موقف ال�صحابة بني لني ومت�شدد ،مما يدل على تعددية يف الر�أي واملواقف.
�إال �أن هذا العامل و�إن ترك �أثره دون �شك ،مل يكن احلا�سم يف ق�ضية احلجر
على الن�ساء وتعميم احلجاب على كل امل�سلمات ،فقد ترافق التو�سع الإ�سالمي
يف املكان والزمان مع �ضع�ضعة تركيب الأ�سرة العربية عرب الغزو املزدوج :حمل
الب�شر والدين الفاحت جلغرافية الآخرين ،وحمل الآخرين دما وحلما وثقافات �إىل
�صميم البيت الإ�سالمي.
فقد �صار يف كل بيت عربي امر�أة غري عربية من الإماء وال�سبايا على الأقل،
وقد حاولت القبائل تدارك ما ت�ستطيع عرب نظام املواالة وت�أميم الن�ساء العربيات
وعزلهن با�سم الدين ،الأمر الذي و�سع نطاق منظومة العزل وغيب الهوية
ال�شخ�صية للمر�أة بتعميم النقاب على �أو�ساط وا�سعة يف املجتمع.
وكما ذكرنا ف�إن ما زرعه الإ�سالم من قفزة نوعية ملفهوم احلرية وامل�س�ؤولية
وال�سالمة يف النف�س ،وكرامة يف الإن�سانية ورف�ض الإكراه يف الدين واملعتقد ،مت
ا�ستلهامه من قبل الإن�سانيني الأوائل ومن اتهم بالر�شدية يف �أوروبا ،ممن زرع
مفهوما جديدا و�أ�صيال ل�سالمة النف�س واجل�سد تطور مع فكرة ال�شخ�ص �صاحب
احلق الإيجابي العام ،يف مواجهة احلق ال�سلبي (�أي احلق الذي يناله الرجل على
ح�ساب املر�أة واحلر على ح�ساب العبد والأبي�ض على ح�ساب الأ�سود والأ�سمر).
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هذا املفهوم هو اجلد املبا�شر لل�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان التي حاولت
ا�ستلهام هذه الإجنازات بروح مدنية ،ولكنها مل تتمكن بعد من جعل احلق بالفعل
مرجعا فوق القوة والقيم قوة فوق امل�صلحة املبا�شرة.
يف هذا املعمعان ،ي�أتي احلجاب اليوم يف �أوروبا كظاهرة مركبة ومعقدة من
العبث تعميم التحليل حولها :فلكل حجاب ق�صته اخلا�صة ،و�إن كانت اجلماعة
تطمح با�ستمرار لتعميم ق�صتها ور�ؤيتها للمو�ضوع ،فلي�س بالإمكان �إخفاء
التمايزات النف�سية واالجتماعية وال�سيا�سية داخل وخارج الأ�سرة واملجتمع.
�إن دوافع و�ضع احلجاب تختلف اليوم باختالف املكان ودور املر�أة فيه ،كذلك
تختلف م�ؤ�شرات انت�شار احلجاب بني بلد و�آخر وحالة و�أخرى.
وال بد من التذكري بعبثية تناول املو�ضوع بالطريقة عينها حتى من وجهة
النظر الدينية ،بني بلد فيه �أغلبية م�سلمة وبلد الأغلبية فيه غري م�سلمة ،بالن�سبة
للفتيات واملراهقات وبالن�سبة للبالغات ،يف املدر�سة االبتدائية ويف اجلامعة.
ف�أي نظرة �أحادية للمو�ضوع بالن�سبة للحاالت املذكورة �أعاله تعني طم�س
التثاقف بالثقافة العربية الإ�سالمية واختزال الثقافة يف بعدها الديني واختزال
الدين يف �شكله الأكرث انغالقا ،كما �أنها قد تنجب تقا�سم الت�سلط بني تطرف
"علماين" وتزمت "�إ�سالمي" ينكر كالهما حق الآخر يف الوجود (كما يف
ال�سعودية �أو تون�س).
لقد جنحت املنظمات احلقوقية يف ك�سب دعوى ق�ضائية يف مدينة كريتي
الفرن�سية تدين م�ؤ�س�سة ف�صلت امر�أة م�سلمة ب�سبب حجابها وخ�سرت جمعيات
عدة ق�ضايا تتعلق بفتيات قا�صرات.
ويف بلدان مثل هولندا حيث كان احلجاب مقبوال جاء النقاب ليخلق م�شكلة
اجتماعية وتعليمية تركت �آثارها على احلجاب ال�شرعي� ،إذ هناك فارق بني
طريقة امللب�س وحق االختيار فيه وتغييب ال�صورة الآدمية يف جمتمع م�شهدي
فائق التفرد  hyper individualistيعترب الوجه مقوما �أ�سا�سيا من مقومات
الهوية ال�شخ�صية.
�صحيح� ،أن احلجاب ي�شكل القا�سم الأعلى يف التحليل النف�سي ملبد�أ عدم
71

االخرتاق يف اجلن�س والهوية للفرد واجلماعة� ،إال �أن هذه الآلية الأيديولوجية
واالجتماعية تنعك�س �سلبا على الهوية نف�سها عندما يغيب الفرد يف النقاب
متاما عن حقه الطبيعي يف معامل وجه خمتلف ولي�س فقط �صوت يختلف �أو
ج�سد ج�سيم �أو هزيل .وكلما �أخذ الطابع ال�سيا�سي -الديني حجما �أكرب على
ح�ساب مفهوم الهوية غري الثابتة بال�ضرورة ،ي�صبح الربنامج ال�سيا�سي مو�ضوع
نقد �ضروري لأن هذا الربنامج ينعك�س مبا�شرة على الفرد واجلماعة .وكما
�أننا نرف�ض التعامل مع املو�ضوع يف نطاق القوننة الت�سلطية ،نرف�ض �إخ�ضاعه
ملنطق املقد�س �أو احرتام امل�شاعر .فمتابعة و�ضع عدد من املنقبات الأوربيات
يظهر �أن ن�سبة هامة منهن من معتنقات الإ�سالم �أكرث منه من عائلة م�سلمة،
و�أن �أمنوذج طالبان �أكرث ح�ضورا يف مواجهتهن للمجتمع الغربي من �أمنوذج
اخلالفة الرا�شدية مثال ،التجربة الطالبانية التي مت جتميلها بل و�إعادة ر�سمها
ب�شكل طوباوي يذكرنا ب�صورة كوبا عند الرومان�سيني الي�ساريني تتفوق على
ال�سرية النبوية حتى يف ملب�س الرجال الذي ي�صبح �أفغانيا وال يذكرنا مبلب�س نبي
الإ�سالم نف�سه .لي�س املجال هنا للتذكري باملجازر ارتكبها طالبان بحق خمالفيهم
يف املذهب �أو ال�سيا�سة� ،أو حمدودية عطائهم الفكري والديني ،فلن يغري هذا
كثريا عند من �أجرى عملية التجميل منطلقا من معطيات غري قابلة للر�صد
والو�صف بالأ�سا�س .ما هو جديد يف خطاب الن�سوة املنقبات امللتزمات اعتبار
النقاب تعبري عن حالة قطيعة ورف�ض للتوا�صل مع املجتمع "الإباحي" .بحيث
ن�شهد عملية ت�صغري متعمد يف خطاب املنقبات لق�ضية امل�ساواة ورف�ض الأ�سرة
الأبوية التقليدية مع ت�أكيد باملقابل على الطابع الإحتجاجي لب�ؤ�س ح�ضارة حولت
املر�أة ملادة ا�ستهالك ج�سدي وجن�سي� .إال �أن هذا التقاطع مع احلركة الن�سوية
التي ترف�ض ر�أ�سملة املر�أة وتوظيفها الإ�ستهالكي وامل�شهدي يقف هنا ،ويف حني
تطالب الأخرية بانتزاع ح�ص�ص متكافئة يف كل مفا�صل الفعل املجتمعي ت�ستطيع
مواجهة هذا التوظيف ومن يتعي�ش منه ،ي�شبه موقف املنقبات �أن�صار الإ�ضراب
ال�سلبي يف امل�صانع� .إال �أن هذا الإ�ضراب عن العام بكليته يخلق فيتو فردي يطمع
لتكوين فيتو جماعي يتكلم اللغة نف�سها ويعتمد نف�س اخلطاب ويتفاهم بالرمز
72

والإ�شارة والعالمة الفارقة غري امل�ؤن�سنة .مع كل خماطر اجلماعات املهم�شة
الراف�ضة للن�ضال مع وعرب املجتمع الأو�سع .هذا الو�ضع ال يختلف ،من جانب
مواجهته ال�شكلية على الأقل ،عن هجمة "البانك" العدوانية امل�ستفزة ب�ألوانها
وغرابتها للمحيط والذي ينتزع بغرابته قوة ح�ضور هم�شتها املنظومة ال�سائدة.
ومكمن اخلطر فيه ،عالقته الع�ضوية بجماعة دينية واحدة وانغالقه على نف�سه
�ضمنها ،الأمر الذي يحمل داخليا كل مقومات اجلماعة الأوتوريتارية ،وخارجيا،
جملة معاين ومرتتبات ت�صبح مت�صلة �أكرث يف الوعي اجلمعي ،بالظروف اجليو
�سيا�سية التي يعي�شها الدين الإ�سالمي ،لي�س فقط يف �أوربة ،و�إمنا على ال�صعيد
العاملي.
هذه الإ�شكالية� ،إن مل تنل الو�ضوح نف�سه يف جمتمعات مازال تفريد الن�ساء
فيها �ضعيفا فهي يف املجتمعات الأوروبية نقطة ع ّالمة على حق مكت�سب وم�ؤ�شر
قطيعة مع مفهوم احلقوق نف�سه.
من هنا �ضرورة احلكمة يف التعامل مع ظاهرة النقاب حتى ال تخلق �شرخا
ورد فعل يف �صفوف ال�شابات امل�سلمات يف الغرب الالتي يتبعن مبد�أ "ي�سروا وال
تع�سروا" ،ويعتربن املبالغة يف بع�ض املظاهر زيادة يف القطيعة مع جمتمع �أوروبي
يعترب ظاهرة الغيتو التاريخية واحدة من النقاط ال�سوداء يف تاريخه (الأمر
الذي بدا وا�ضحا بعد �أربعة �أعوام من كتابة الن�ص حيث طرحت م�س�ألة قوننة
منع النقاب يف الأماكن العامة يف عدة دول �أوربية (*).
يف ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان ،منع احلجاب ال يختلف عن منع ال�سفور،
فكالهما ي�شكل انتهاكا حلق املر�أة يف ج�سدها وحقها يف طريقة التعامل معه دون
�أي �ضغوط خارجية ،وال يوجد ما مينع امر�أة من النقاب.
�إال �أن ال�س�ؤال اجلدي املطروح على امل�سلمات الأوروبيات هو :هل ميكن تطبيق
نف�س الأحكام والأو�ضاع يف مدن تعز والريا�ض و�أم�سرتدام؟ هل ميكن اعتبار
تغييب الهوية الفردية معتقدا �إ�سالميا �أو هو التعبري الأف�ضل لتعريف الآخر
بالإ�سالم؟
هل ميكن التعاي�ش مع الآخر دون �أن يقدم الآخر جزءا من ذاته ويقدم
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املواطن اجلديد �أي�ضا جزءا من هذه الذات لتلتقي املواطنة يف حقل �أرحب
يعترب �أجمل ما عند الذات والآخر مرياثا �إن�سانيا م�شرتكا ولي�س تطرف الذات
وعن�صرية الآخر؟
�أمل يحن الوقت الذي ن�ستعيد فيه حكمة الأ�ستاذ ع�صام العطار يف فو�ضى
وزخم تكون جيل جديد من امل�سلمات يف �أوروبا يف �صلب تكوينهن رف�ض �إلزامية
احلجاب �أو النقاب ورف�ض �إلزامية ال�سفور.
"كيف نقبل اجلمود ،بل كيف ميكن اجلمود يف عامل تتجدد معلوماته
ومعطياته ومطالبه وو�سائله ..با�ستمرار ال بد لنا من التجدد الدائم ،والإبداع
املتوا�صل ،واجلهاد امل�ضني يف كل جمال..
و�إال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل امل�ؤثر ،و�أزاحنا الركب الب�شري عن
طريقه ،وقذف بنا �إىل هام�ش الهام�ش� ،أو هوة التاريخ ،فذهبنا جفاء كما يذهب
الزبد وغثاء ال�سيل ،وحمينا من لوحة احلا�ضر وامل�ستقبل ،وحتولنا �إىل ذكرى من
ذكريات املا�ضي البعيد".
 19/10/2006عن اجلزيرة نت و�إ�ضافات تو�ضيحية
----------------------------------

*) �أ�صدر الربملان البلجيكي يف �إبريل � 2010أحد �أ�سرع قراراته القا�ضي مبنع تغطية الوجه �سواء للمتظاهرين
�ضد العوملة �أو للذاهبات �إىل امل�سجد(كذا) ،متجنبا الإ�شارة للمعتقد �أو الإ�سالم �أو حرية امللب�س والإختيار واحلركة،
يف حني ي�صر حزب الرئي�س الفرن�سي على الطابع الديني مل�شروع قانونه ،ورغم �أن جمل�س الدولة الفرن�سي ي�ؤكد على
عدم د�ستورية املنع وخمالفته لالتفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،ف�إن هناك نوع من الإ�صرار
على طائفية امل�شروع يف دولة علمانية .امل�شكلة �أن هناك توظيف وتوظيف م�ضاد يبعدان اجلالية املهاجرة عن م�شاكلها
الأ�سا�سية والأهم ويعزز ه�شا�شة و�ضع امل�سلمني يف �أوربية بالهجوم املتالحق على ظواهر غري مركزية يف احلياة
اليومية للنا�س.
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النقاب بني هوية ال�شخ�ص وهوية اجلماعة

ا�ستوقفني مقال الهوية والنقاب للكاتبة كرمية كمال يف
"البديل"( ،)26/10/2008الذي طرح الإ�شكالية ،عرب حادثة توظيف جنائية
كان النقاب و�سيلتها ،مقالة ا�ستعر�ضت �أي�ضا املرتتبات الأمنية يف امل�ؤ�س�سات
واجلامعات وامل�ست�شفيات لتوظيفه مل�آرب �أخرى .ولعل من مكر التاريخ �أن ننتظر
ن�صابا يرتدي النقاب ويخطف طفال لنتمكن من طرح ق�ضية طم�س الهوية
ّ
ال�شخ�صية ب�صراحة و�أمانة.
كنت قد طرحت املو�ضوع قبل عامني يف مقالة (م�سلمات �أوربة بني النقاب
واحلجاب واحل�شمة) بعد �أن �صار النقاب ،لي�س فقط عدوا للتواجد الطبيعي
للمر�أة امل�سلمة يف الأماكن العامة واملهنة والدرا�سة يف بلدان �أوربية �سمحت
باحلجاب ،بل م�ؤجج م�شاكل حقيقية ل�صاحبات ما يعرف باحلجاب ال�شرعي.
حيث �أكد كل �أعداء احلجاب على �أن "املعركة �إذن لي�ست مع فر�ض ديني ،و�إمنا
مع تقليد حملي يطبقه كل واحد على طريقته وي�سمي رجال الدين كل ذلك فر�ضا
يريدون به ا�ستعباد الن�ساء"(من بيان ملنظمة مت�ضامنات الن�سائية) .و�أذكر �أن
الردود على ما كتبت يومها ،كتعليق �أو ر�سائل الكرتونية مبا�شرة ،جتاوزت املئتني
وتراوحت بني �شكر من قلة وذم من كرثة ،بل وتكفري و�شتم واتهام بالإباحية
والإحلاد .ومل ميتنع �أحدهم من الكتابة" :هل تريد �أن تنزع امل�سلمة نقابها لكي
ير�ضى عنك اليهود والن�صارى ،اجلواب :لن تر�ضى عنك اليهود والن�صارى حتى
تتبع ملتهم" .وكتب �آخر "يا ح�ساد موتوا بغي�ضكم".
وقد تابعت يومها ردود فعل عدد من الإ�سالميني على النقا�ش الدائر حول
النقاب .وتبني يل �أن ن�سبة املنقبات عند زوجات عدد من الإ�سالميني النا�شطني
يف احلق العام لي�ست قليلة .بل و�أخربين �أحد القياديني ب�أن "نقاب الزوجة دليل
على ورع الزوج" .مبعنى �آخر توظيف النقاب يف الر�صيد ال�سيا�سي والديني
للزوج (بتعبري ديني يف �سجل ح�سنات الزوج و�سريته الأخالقية) ،رغم �أن الغلو
مرفو�ض وال �إجماع على النقاب حتى عند م�شايخ القرن العا�شر امليالدي .فكيف
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احلال يف �أوربة غري امل�سلمة يف القرن الواحد والع�شرين؟
من املو�ضوعات القليلة التي مت درا�ستها ،حتى يف الكتابات الغربية ،وحاولنا
التعريف بها منذ درا�سة ن�شرتها "الدفاتر الطبية" ملنظمة العفو الدولية يف �إبريل
 ،1993ن�شوء وتكامل مفهوم ال�شخ�ص .ف�إن كانت احل�ضارات القدمية قد
عرفت التفريد يف امل�س�ؤولية واكت�شفت املعنى ال�سلبي للحقوق (�أي املعنى القائم
على منح احلقوق لفئة على ح�ساب �أخرى( :احلر –العبد ،الغريب-القريب،
املر�أة-الرجل ،البالغ-القا�صر ،املواطن-الرببري ،)..فقد حمل ع�صر التنوير
الأوربي فكرة احلقوق الطبيعية� .أي �أنه بخبث فكري حم�ض ،انتزع من الثقايف
نظرته التمييزية للحقوق ليعيدها �إليه ب�صيغة جديدة �إيجابية ت�شكل قطيعة مع
املا�ضي .ميكن �أن تكون م�سيحيا �أو بوذيا �أوم�سلما ،ولكن بكل الأحوال التعريف
اجلامع للإن�سانية هو ال�شخ�ص� ،أي �شخ�ص (ابن �آدم بو�صف القر�آن الكرمي).
ولهذا ال�شخ�ص حقوق �أ�سا�سية طبيعية مثل حق امللكية وحق احلرية وحق امل�ساواة
وحق املقاومة.
هذا ال�شخ�ص مل يكن جمرد تعريف قانوين ،بل ابن حركة �شاملة يف العلوم
الإن�سانية والتطبيقية .هو "الكوجيتو الذي ا�ستنبطه ديكارت ،الذات املكونة
للعامل يف املدر�سة املثالية ،ويف علم النف�س املو�ضوع الأوحد مواقف وت�ص ّرفات،
يف التحليل النف�سي مركز اال�ستنباط وفهم الظواهر الب�شرية ،يف علم االجتماع
جملة الو�ضعيات والأدوار ومنطلق ومركز العالقات التي ت�ش ّكل املجتمع ،يف
القانون مو�ضوع احلقوق والواجبات ،يف ال�سيا�سة املواطن والناخب ،يف علم
الأنرثوبولوجيا حمور الدين والدولة واملجتمع� ،أما يف اقت�صاد ال�سوق فاملنتج
وامل�ستهلك .ومن �أهم معامل الوجود ال�شخ�صي حق احلياة الكرمية �إنطالقا من
مربعها الأول :حماية الإن�سان.
دخلت هذه املفاهيم بقوة يف النقا�شات الفكرية ،بل والكتابات الأدبية ،لتنتج
م�صطلحا حديثا بكل معنى الكلمة .م�صطلحا غري موجود بهذا امل�ضمون يف �أية
ح�ضارة �سابقة ،وغري م�ستنبط من �أي فقيه م�سلم �أو يهودي �أو م�سيحي �أو بوذي
قبل ذلك .هذا امل�صطلح هو �سالمة النف�س واجل�سد..
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هذه املركزية الدينامية والفاعلة حول مفهوم ال�شخ�ص مل يكن لها �أن تكتمل
دون اخلروج من ال�سرية� ،أو من حالة الإغفال �أو املجهول .بل لعل من �أقوى
�أطروحات ع�صر التنوير ربط هذا "املجهول" بحالة القا�صر .واعتبار عمانوئيل
كنت التنوير يف حد ذاته اخلروج من حالة القا�صر هذه.

يف الربامج التعليمية ،كما يف الثقافة املرتاكمة والر�صيد الفني الهائل الذي قدمته
�أوربة للب�شرية منذ �أكرث من قرنني من الزمن ،ت�أ�صلت فكرة التعامل مع الإن�سان
كوجه ومعامل وهوية متكاملة ،حتمل قوة عمله الذهنية كما تعتمد قوة عمله اليدوية.
ويف احلالتني يتم التمييز بني زيد وعمر ،لي�س فقط بب�صمة الأ�صبع بل بال�صورة
ال�شخ�صية .وقد تطور ذلك لعلم النف�س املورفولوجي الذي يحاول حتديد معامل
ال�شخ�صية من �صورة الوجه.
من امل�ضحك� ،أن كل هذا التطور الب�شري احلا�سم ،يرد عليه البع�ض بعبارات من
منط "العزة يف النقاب"" ،من قال بغري النقاب فقد كفر" ،و�أخريا عند بع�ض من
تد ّرب على اخلطاب الأوربي "�أل�ستم مع حرية امللب�س؟"

ين�سى ه�ؤالء �أن هناك حركة اجتماعية ثقافية قوية ورا�سخة يف �أوربة والعامل
�ضد توظيف ج�سد املر�أة يف الدعاية ويف جتارة اجلن�س .و�أن هناك حركة ن�سائية
تدافع عن كرامة املر�أة من مفهوم الت�شي�ؤ الر�أ�سمايل الليربايل وا�ستالب اجل�سد
وتوظيفه .وهذه احلركات نف�سها تقف �ضد حتول املر�أة �إىل كتلة �صماء متحركة،
با�سم دين ك ّرم بني �آدم :ن�ساءا ورجاال.
�أود �أن �أقول ب�أن هذا الو�صف �سيجرح م�شاعر عدد من الن�ساء الالتي �أعرفهن
جيدا ودافعت عنهن ونا�ضلت �ضد �أي قانون يحظر حقهن يف النقاب ،بل و�سافرت
معهن كمحرم لغياب �أزواجهن يف ال�سجن .لكن كان من ال�صعب �أن �أخفي عليهن
�أنني �أعترب هذا النقاب مي�س مبا�شرة الهوية ال�شخ�صية با�سم الهوية اجلماعية
االفرتا�ضية .ففي الوجه ال�سمات الفارقة للفرد ،وفيه التنف�س والنظر وامل�أكل.
وغياب الوجه ال يغ ّيب وح�سب هوية ال�شخ�ص ،بل ي�سمح بكل احليل الال �أخالقية
يف عامل لي�ست القيم فيه ،للأ�سف ،املحدد الأول للعالقات بني النا�س.
---------
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امل�أذنة وه�شا�شة الدميقراطية ال�سوي�سرية
�شكل اال�ستفتاء منذ �أكرث من قرن من الزمن� ،أحد �أكرث التقنيات الدميقراطية
�إثارة للجدل .ويف حني اعتربه البع�ض �شكال من �أ�شكال الدميقراطية الت�شاركية
�أو املبا�شرة ،اعتربه البع�ض الآخر و�سيلة من و�سائل التعبئة ال�سطحية للجمهور.
وقد هاجم ال�شاعر امل�صري جورج حنني اال�ستفتاء بالقول�" :إحدى فطن التوجه
القانوين الدميقراطي املزعوم كان يف ت�صوير اال�ستفتاء ك�أداة مثالية يف جمايل
االختيار والقرار ال�شعبيني .واحلقيقة �أن اتخاذ ال�شاهد بالقفز من فوق ر�ؤو�س
ممثليه ،ودعوته لإعطاء ر�أيه يف هذا ال�ش�أن الوطني �أو ذاك يبدو ظاهريا ك�أف�ضل
طريقة للتعبري عن حقيقة �شعوره .لكن ،وعلى النحو ذاته الذي يت�أثر به ال�شاهد
�أمام املحكمة بنتيجة التحقيق ف�إن الناخب امل�شارك يت�أثر باملعاجلة امل�سبقة
التي ت�شكل الإ�ست�شارة نتيجتها ،ويفرت�ض يف فذلكات ال�صياغة ال�سيا�سية �أن
ت�ضمن دون كبري خطر ،ج ّر جمهور الناخبني العتماد اخليار املب�سط القائم
على احل�سم ب "نعم" �أو "ال" .على �أية حال لي�س بدون �سبب �أخذ اال�ستفتاء
مكان ال�صدارة يف �أكرث البلدان بعدا عن الدميقراطية" .بعد هذا التحليل
املنطقي ي�ستثني جورج حنني يف هذا الن�ص الذي كتبه قبل �أربعني عاما التجربة
ال�سوي�سرية لأنها تنطلق من القاعدة ،ال من الأعلى ،فريد عليه �أحد الي�ساريني
البلجيكيني" :هناك مو�ضوعات كثرية حت ّول اال�ستفتاء من و�سيلة دميقراطية
�إىل دكتاتورية الأغلبية ،ولهذا ف�إن اال�ستفتاء ممنوع يف بلجيكا؟" .للأ�سف مل
ت�سمح لنا الأنظمة الت�سلطية العربية بنقا�ش حر وب ّناء حول ق�ضايا حرية االعتقاد
ودور املواطن يف تعريف حرية الر�أي واالعتقاد .وال �شك ب�أن الإمرباطورية
الإعالمية ال�سعودية �ستقيم الدنيا ولن تقعدها لو طرحت م�س�ألة بناء ح�سينية
يف الريا�ض كما �أن امل�ؤ�س�سة ال�شيعية يف �إيران ال ت�سمح ب�أي نقا�ش مفتوح حول
امل�ساجد غري اجلعفرية يف طهران .لكن الب�شرية يف طموحها للأح�سن ،ال تتوقف
وال ت�أخذ باملثل الأ�سو�أ قدوة لها �أو مو�ضوعا جديرا باملناظرة .و�إن كان املرء
ي�شعر باملرارة ،فلأن النظام ال�سيا�سي ال�سوي�سري مل ي�ضمن عرب تعميم فكرة
اال�ستفتاء �ضمانات مبدئية ملو�ضوعات ت�شكل �أ�سا�سا العرتاف الدولة باملبادئ
الأ�سا�سية للحقوق الإن�سانية .فهل وجود �أكرث من خم�سني باملئة يف �سوي�سرا مع
ممار�سة التعذيب ي�سمح بتعديل القوانني ال�سوي�سرية لرتخ�ص الإعتداء على
78

�سالمة النف�س واجل�سد؟ ثم �أمل تظهر ا�ستفتاءات الر�أي يف الأ�شهر الأوىل التي
تلت �أحداث � 11سبتمرب  2001وجود �أغلبية من الأمريكيني مع وجود �سجن
غوانتانامو واللجان الع�سكرية وو�سائل التحقيق اخلا�صة التي ت�شمل التعذيب؟؟
هل كان من حق الإدارة الأمريكية العودة �إىل الوراء عقود زمنية ب�سبب اجلرح
الرنج�سي الذي هيج الغوغاء وخلق حالة قبول لكل القرارات املناه�ضة للحقوق
واحلريات التي �أعادت الواليات املتحدة �سنوات �إىل اخللف؟
ال �شك ب�أننا �أمام النقا�ش الفل�سفي الذي يعود لأثينا القدمية والذي مل يح�سم
بعد حول �سقف احلق وحدود احلريات و�ضرورة وجود نواة �صلبة غري قابلة
للت�صرف ،والذي بلغ �أوجه يف الأعوام بني  1787و � ،1793ست �سنوات هزت
العامل �صدر فيها الد�ستور الأمريكي  1787و�إعالن حقوق الإن�سان واملواطن
 1789وتعديل الد�ستور الأمريكي  1791ثم �صدور الد�ستور الفرن�سي .1793
نحن هنا �أمام فكرة ما زالت مو�ضوع نقا�ش حتى اليوم :هل ثمة حقوق وحريات
فوق "ت�شريعية" �أم �أن كل احلقوق واحلريات ميكن �أن يحددها ويعرفها القانون
وي�صوت عليها الربملان؟ اعترب الأمريكيون وقتذاك �أن هناك حقوقا �أ�سا�سية ال
ميكن وال يجوز �أن تر�ضخ للت�صويت ،يف حني قبل الفرن�سيون مبد�أ الت�صويت على
كل حق حتى ال حترم الأجيال القادمة من حقها يف تغيري القوانني واملفاهيم.
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )1948كوثيقة �أخالقية غري ملزمة قانونيا
كان مع �إطالق احلقوق� ،أما العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
( )1966فقد ق ّيد حرية االعتقاد مبا �أ�سماه "القيود املن�صو�ص عنها يف القانون
التي ت�ستوجبها ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق
�أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية"(املادة  18الفقرة الثالثة) .ولعل هذه
ال�ضبابية التي و�ضعتها الدول يف نفاق وا�ضح مع نف�سها ومع الب�شرية هي التي
تظهر اليوم ه�شا�شة القانون الدويل حلقوق الإن�سان الذي ترك م�ساحات رمادية
كبرية ي�ستفيد منها املتطرفون من كل بلد للتقييد �أو التحديد من حقوق وحريات
الأقليات وب�شكل خا�ص الدينية منها .بحيث تقت�صر �أ�صوات االحتجاج على
منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية وجمل�س حقوق الإن�سان.
يف ق�ضايا الأقليات ،ت�صويت الأغلبية �شكل من �أ�شكال فر�ض �سيطرتها
على الأقلية با�سم القانون والدميقراطية .هذا ال�شكل لكي يكون �ضمن التقدم
احلقوقي واحلر�ص على الكرامة الإن�سانية ،يتطلب رقيا �أخالقيا وثقافيا عاليا
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ت�شعر الأغلبية فيه ب�أنها قادرة على فر�ض احرتامها على اجلميع عرب قبولها بكل
املكونات ال�صغرية فيها و�صريورتها قوة جاذبة لها ال قوة نابذة .الأمر الغائب
متاما يف حمالت ت�صويت غوغائية ت�ستح�ضر كل ال�ضغائن ال�سلبية كفكرة
كراهية الأجنبي واخلوف من الإ�سالم.
�صحيح �أن ت�صويت  57باملئة من ال�سوي�سريني لق�ضية مت�س باملعنى املبا�شر
قرابة �أربعة باملئة من ال�سكان هي ن�سبة امل�سلمني يف الفدرالية ال�سوي�سرية ،يعني
�أن هناك �شرائح اجتماعية وا�سعة ما زالت تعترب مرجعها حرية االعتقاد واحرتام
�شعائر الآخر و�إىل حد ما التزام �سوي�سرا بال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان .لكن
اخلطورة ت�أتي من �أن هناك �أغلبية ترف�ض رمزا قدميا ميكن القول ب�أنه من
موا�صفات الإ�سالم الأولية يف الذاكرة الأوربية الأعمق والأقدم� ،أي مت ّث ل repr e
 sentationمندمج يف �صورة الإ�سالم يف �أوربة منذ �أكرث من ثالثة قرون ،مت ّثل
�سبق �إعالن حقوق الإن�سان واملواطن و�سبق انتفا�ضة جنيف وجمهوريتها ،والأهم
من هذا وذاك� ،أن امل�سجد يف �أوربة �سبق بعقود احلركة الإ�سالمية ال�سيا�سية،
�أي �أن ربط امل�أذنة بالن�شاطية الإ�سالمية نوع من الفنطازيا التي تثري ال�شفقة
على �أ�صحابها �أكرث مما ت�ستحق النقا�ش .ومن امل�ؤمل �أن عددا من "املدافعني
عن امل�أذنة" ال يعتمد يف حماججته على موقف مبدئي ،بل يحذر من النتائج
ال�سلبية للعالقة مع الدول الإ�سالمية لريبط ممار�سة احلق مبوازين القوى
الداخلية والدولية؟ هل تراجعت حقوق الإن�سان يف �أوربة �إىل هذه الدرجة؟ ولو
كان جان جاك رو�سو بيننا ع�شية اال�ستفتاء ،هل كان �سيوجه ر�سالته ال�شهرية
"�إىل جمهورية جنيف ( ")1754مرة �أخرى لالعتزاز بهذه املواطنة التي ت�ساوي
بني النا�س يف احلقوق؟ �ألي�س من املرعب �أن هناك مناطق مل تكحل عينها يوما
بر�ؤية م�سجد �صوتت ب�أكرث من ت�سعني باملئة من �أجل م�ساجد بدون م�آذن قد ال
تراها يف قراها يف يوم من الأيام؟
لي�س الإن�سان فقط عدو ما يجهل ،بل هو يف حاالت غري قليلة ميكن �أن يكون
عدو نف�سه ،عندما ال يرى يف الآخر �إال م�شاهد �شريرة �أو خطرية؟
30-11-2009
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�أزمة حالل �أم ان�سداد يف املطبخ الثقايف-
ال�سيا�سي الفرن�سي؟
لو كان �أندريه بروتون ،م�ؤ�س�س ال�سريالية حيا ،لقال بالت�أكيد" :ال�سريالية مل
تعد يف قلم وري�شة الفنان بل هي يف �سوق النخا�سة ال�سيا�سية الفرن�سية".
من كان يخطر بباله �أن يتحول امل�شروع التجاري ل�شركة كويك ملطاعم
الوجبات ال�سريعة لق�ضية �سيا�سية انتخابية يف فرن�سا؟ لو قر�أنا التقرير التجاري
لل�شركة جند" :بد�أت كويك جتربة اللحم احلالل يف مدينة تولوز ثم يف �سبع
مطاعم �أخرى يف  31نوفمرب  ،2009وهي تدر�س امل�صلحة التجارية و�إمكانية
التحقق يف فرتة اختبار ت�ستمر �ستة �أ�شهر"� .أي �أننا �أمام م�شروع جتاري له
عالقة بالتقاليد الغذائية ،ي�سعى لك�سب زبائن يف مناطق ذات كثافة �سكانية
م�سلمة (فقط  8مطاعم من �أ�صل  350تخ�ضع للتجربة) .ذلك بنف�س الطريقة
التي انت�شرت بها مطاعم "الكا�شري" يف مناطق الكثافة اليهودية� ،أو املطاعم
النباتية يف مناطق الرواج للنظام الغذائي اخلفيف .ولعل من ف�ضائل احل�ضارات
والثقافات على الب�شر �أن الطعام ،و�إن كان حاجة عاملية م�شرتكة� ،إال �أنه لي�س
قيمة عاملية موحدة يف امل�ضمون وال�شكل .يخرج املرء من بيته يف امل�ساء وقد
�أرهقته تكاليف احلياة ،فيجد �أمامه خيارات �شتى ،بخبز �أو بدون خبز ،بلحم
�أو بدون حلم ،كا�شري �أو حالل ..في�شعر بحرية يف اختيار وجبة الع�شاء ،ال تقل
�أهمية عن حريته يف التعبري.
ما الذي �أ�صاب بع�ض ال�سيا�سيني واملثقفني الفرن�سيني ليفتحوا ملف املطعم
احلالل؟ وهل و�صلت التفاهة وال�سطحية عند عدد غري قليل من ال�سيا�سيني
وال�صحفيني للنظر يف �صحن الآخر وما يفرت�ض �أن يكون فيه ،بعد �أن تعدوا على
حرية امللب�س وحرية بناء مكان للعبادة و�شكل هذا املكان؟
بنى اليمني املتطرف ر�صيده ال�سيا�سي ،مع بداية الأزمة االقت�صادية يف
الن�صف الثاين من ال�سبعينيات ،على ق�ضية الهجرة واللجوء .وبالفعل جنح يف
حتويل هذين املو�ضوعني �إىل ق�ضايا قومية و�أوربية .ومت تنفيذ �سيا�سات طرد
و�إبعاد وم�ضايقة و�إغالق �أبواب يف م�س�ألة اللجوء ال�سيا�سي لينخف�ض عدد طالبي
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اللجوء يف االحتاد الأوربي من � 693ألف الجئ يف ( 1992كان عدد دول االحتاد
وقتئذ  12دولة) �إىل � 222ألف الجئ يف ( 2007ي�شمل العدد هذه املرة  27دولة
�أوربية) .ورغم �أن �إبعاد كل مهاجر غري �شرعي يكلف قرابة � 27ألف يورو ،تزداد
�سنويا ن�سبة املبعدين ب�شكل خطري .ففي بلد كفرن�سا ،طرد يف  2008ما جمموعه
� 29799ألف �أجنبي ،ويف  2009طرد � 29ألف �أجنبي �أي�ضا .وقد تتابعت االتفاقيات
الأوربية املناه�ضة لقوة العمل الأجنبية (اتفاقيم ام�سرتدام  ،1999برنامج الهاي
 ،2004واتفاقية بروم  2006التي تربط بني الهجرة ال�سرية واجلرمية العابرة
للقارات والإرهاب) .ذلك يف الوقت الذي قاومت فيه الدول الأوربية االتفاقية
الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وعائالتهم ،وا�ستبدلت منطقها مبا
�أ�سمته "القواعد الدنيا ال�ستقبال الالجئني" .كل هذا بالرغم من �أن املفو�ضية
الأوربية تطالب منذ  2002ب�سيا�سة امت�صا�ص وا�ستيعاب من مليون ون�صف ملليوين
مهاجر ،للحفاظ على النمو الب�شري يف القارة العجوز .فكل التقديرات ت�شري
�إىل �أن غياب اليد العاملة الأجنبية �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض بن�سبة خم�سني مليون
وحدة عاملة يف عام � ،2060أي حدوث �أزمة قوة عمل ال �سابق لها يف املجتمعات
ال�صناعية .مع هذا ،ورغم كل هذه املعطيات ،ما زالت ق�ضية الهجرة بعبعا يتم
عربه تخويف ال�شبيبة والعاطلني عن العمل من الأجنبي القادم لأخذ مكان هذا
الأوربي �أو ذاك� .إال �أنها مل تعد ناقو�س خطر �صالح لال�ستعمال كما كانت من
قبل ،خا�صة و�أن الأطروحات االوربية �أ�صبحت انتقائية بل ومتييزية ب�شكل ملفت
للنظر .فاملبادئ الع�شرة للمفو�ضية الأوربية حول الالجئني واملهاجرين تقوم على
�أ�س�س عجزت الب�شرية يف تاريخها القدمي واحلديث عن و�ضعها مو�ضع التطبيق:
رف�ض املهاجر املُك ِلف ،مناه�ضة الهجرة ال�سرية ،اعتماد اخت�صا�ص املهاجر
معيارا لرف�ضه وقبوله واحتياجات ال�سوق.
�إفال�س خطاب الهجرة وجه �أنظار الطبقة ال�سيا�سية اليمينية املتطرفة نحو
الإ�سالم والإرهاب ،باعتبارهما يجيبان على حاجة مو�ضوعية خلقها �سقوط
االحتاد ال�سوفييتي وحلف وار�سو :البحث عن عدو جديد.
يف عملية البحث هذه ،عرث املثقف الأوربي على مادة حمفزة لالنتاج بعد
ا�ستنفاذ عدة �سلع ثقافية غيبتها الأحداث .فكل الذين كانوا يتحدثون عن قيم
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حقوق الإن�سان يب�صرون ب�أم �أعينهم تراجعات على �صعيد احلقوق واحلريات يف
�أوربة الغربية مل يح�صل مثلها منذ احلرب العاملية الثانية .كذلك تهم�شت ،عرب
الثورة الإعالمية ومركزة دور الن�شر والإعالم بيد جتمعات كبرية ،تيارات وا�سعة
للفكر النقدي .كما وتغيبت تباعا من املحافل الثقافية الأوربية� ،أطروحات الت�أميم
والدمقرطة والتنمية امل�ستدامة ودولة الرفاه والأمنوذج اال�شرتاكي الدميقراطي
والعلمانية الدميقراطية .وبا�ستثناء احلقوق البيئية ،ثمة حالة جمود يف الإبداع
الربناجمي ويف تناول احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ت�سيطر على اجلو الثقايف،
منذ � 11سبتمرب وانت�صار بروباغندا اخلوف على ثقافة الت�أمل ورونق احلق يف
الإختالف.
املثقف "الغربي" ،املتابع لهزمية الأمنوذج الغربي �أمام اختبار احلرية
والأمن ،يتبنى اليوم قراءة �شمولية يف التعامل مع الذات والآخر .فاحل�ضارة
الغربية بالن�سبة له هي الأمنوذج الأرقى الذي عرفته الب�شرية .و�أي تهديد لها
من مناذج �سبقتها (كالأمنوذج الإ�سالمي مثال) هي نك�سة �إىل الوراء وتراجع عن
مكت�سبات �أ�سا�سية حققتها احل�ضارة الغربية للإن�سانية .هذا الت�صور للكل الغربي
يف مواجهة الكل الإ�سالمي ،والذي ي�صب يف �أطروحات �صراع احل�ضارات من
جهة ،ويف خدمة جماعات �ضغط جتارة ال�سالح واملواد الأولية الأ�سا�سية من جهة
ثانية ،يخدم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر كل املدافعني عن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية.
ف�إ�سرائيل ،مهما كان التف�سري لوالدتها واالعرتاف بها ودعمها املادي واملعنوي،
هي جزء من هذا الغرب ،والدفاع عنها هو دفاع عن اجلبهة الأمامية للغرب يف
دار الإ�سالم .و�إن كان من ال�صعب الدفاع عن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية الإجرامية
بحق ال�شعب الفل�سطيني ،فقد �صار ب�إمكان �أ�صدقاء �إ�سرائيل القول �أن ما ت�ضطر
له احلكومات الإ�سرائيلية ال يختلف عما ي�ضطر له وزير الدفاع الأمريكي يف
مواجهته للإرهاب� :أي اتباع و�سائل تنتهك القانون الدويل ك�آخر خيار للدفاع
عن النف�س!
ت�صعيد العداء للإ�سالم وتغذية الإ�سالموفوبيا �أ�صبحا اليوم �إذن جزءا من
نهج ثقايف و�سيا�سي رابح ،باملعنى ال�شعبوي واالنتخابي واليميني املتطرف .بحيث
ت�شكلت جماعة ثقافية و�سيا�سية ميكن و�صفها باملعادين البدائيني للإ�سالم les
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 ، anti islamistes primairesيجتمع يف �صفوفها اليمني املتطرف والليرباليون
اجلدد والعلمانيون اال�ستئ�صاليون واللوبي ال�صهيوين .ومن امل�ؤ�سف القول� ،أن
العديد من الإ�سالميني يعزز هذا املنطق عرب الرد عليه بثنائيات م�شابهة ،يختلف
فيها حمور ال�شر �أو ال�شيطان بني هذا الطرف �أو ذاك .حيث ت�ستبدل كالنية
النحن الراقية عند العن�صريني يف الغرب بالرف�ض الكلي ملا هو غربي واحلديث
يف كالنية الإ�سالم بديال �شامال وكامال .ذلك يف �إيقاف ل�صراع احل�ضارات
على ر�أ�سه بدل وقوفه على قدميه! فاجلالية امل�سلمة ،وعموما العربية من غري
امل�سلمة ،ال تدفع فقط ثمن العن�صرية والإ�سالموفوبيا ،و�إمنا �أي�ضا فاتورة �سوء
�إدارة الدفاع عن امل�سلمني من العديد من امل�سلمني.
ينجح عدد من ال�صحفيني والكتّاب وال�سيا�سيني بخلق ق�ضية من عدم �أحيانا،
لنت�أمل خطاب رئي�س حترير االك�سربي�س كري�ستوف باربييه حول مطاعم احلالل:
"علينا �أن نقاوم وعلى اجلمهورية �أن تفر�ض قانونها" ،نحن �أمام م�ؤامرة "فر�ض
قاعدة دينية عدوانية" ..من ي�سمع لكلمته على االنرتنيت يت�صور �أن املدير العام
ل�شركة كويك �إ�سالمي وم�صمم امل�شروع من منظمة اجلهاد الإ�سالمي .ال�شركة
كما هو معروف ملك �صندوق الودائع الفرن�سي الذي ا�شرتى يف  ٢٠٠٧جممل
حافظة �أوراق �سل�سلة كويك ال�شهرية ،التي ت�أ�س�ست عام  ١٩٧١يف بلجيكا وكان
�آخر رئي�س لها قبل البيع �ألبريت فرير ،ال�صديق ال�شخ�صي للرئي�س �ساركوزي،
فما عالقة كل ه�ؤالء بالإ�سالم وامل�سلمني يف فرن�سا؟ حمافظ روبيه الذكي جدا
يقفز على حبال حقوق الإن�سان ملقارعة اليمني واليمني املتطرف من داخل نف�س
املع�سكر ،فيقيم دعوى ق�ضائية �أمام ال�سلطة العليا ملكافحة التمييز � HALDEضد
كويك لأنها ال تقدم له ما يريد من وجبات ،طبعا مر�شح حزب الأغلبية اليمينية
�سيبتكر مكانا له حتت ال�شم�س يف املزاودة على مارين لوبن .يف معركة الكلمات
فيها �أعنف من العنف وتواط�ؤ جماعي انتقائي وانتهازي وا�ضح :اجلميع يتهرب
من الرد على �س�ؤال املطعم الذي يقدم كا�شري �أو نباتي .بل ويطلع علينا فران�سوا
فييون رئي�س الوزراء اليميني ب�صرعة مل ي�سمع بها �أحد يف كلمته يف االجتماع
ال�سنوي ملجل�س متثيل امل�ؤ�س�سات اليهودية الفرن�سية (الكريف) يف  3/2/2010حني
يقول" :يجب �أن نبقى متيقظني من كل �أطروحات وحمالت احلقد التي ن�سمعها.
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ويف ذهني مثال احلركات امل�شينة ملقاطعة الكا�شري �أو الب�ضائع الإ�سرائيلية".
هذا اخللط غري الأخالقي بني حملة �سيا�سية �ضد الب�ضائع الإ�سرائيلية وبني
املنتجات اليهودية الكا�شري ،حماولة للت�ستري على �سيا�سة غري متزنة ت�شجع
الإحتالل والعدوان ،بل وت�صل �إىل حماولة مترير منتجات امل�ستوطنني �إىل �أوربة
بحيل غري قانونية .وعو�ضا عن الكالم ب�أمانة يف هذا املو�ضوع جند عملية توظيف
رخي�ص لها من قبل رئي�س الوزراء والعديد من ال�سيا�سيني الفرن�سيني.
حل�سن احلظ �أن منظمات حقوق الإن�سان الفرن�سية مل ت�سقط بعد يف
هذا اخلطاب الدمياغوجي الذي يجعل ،با�ستعارة جملة �إريك رولو من العداء
للإ�سالم ،ظاهرة تتجاوز بكثري العداء لل�سامية يف املجتمع الفرن�سي.
من ال�سخف �أن نناق�ش يف جمتمع ر�أ�سمايل حق �شركة جتارية يف اختيار
الب�ضاعة الغذائية التي تبيعها �أو تروج لها .كذلك من امل�شني لأي �إدارة حكومية
�أن متنع مطاعم خا�صة باللحم احلالل يف وقت ت�سمح فيه مبطاعم كا�شري،
و�أخرى نباتية ،وثالثة خا�صة بالطعام غري املعالج كيميائيا .يع ّرف القانون
اجلنائي الفرن�سي التمييز برف�ض تقدمي خدمة موجودة ل�شخ�ص دون غريه.
يف املطعم ال�صيني ال يوجد متييز مرتبط بغياب اخلبز ،كما �أنه يف املطعم
الإ�سالمي ال يوجد متييز لعدم وجود حلم اخلنزير .عندما يرف�ض املطعم تقدمي
وجبة متوفرة لزبون معني ميار�س التمييز بحقه� .أما يف غياب الوجبة �أ�صال فال
يوجد رف�ض ،وبالتايل ال يوجد متييز.
كم �أمتنى لو خ�ضنا هذه املعركة على الأ�صعدة القانونية واملدنية والثقافية،
بعيدا عن فتوى من ال�شيخ القر�ضاوي �أو ر�أي لأحد �شيوخ ال�سلفية يف ال�سعودية.
فقد تعبنا من توظيف الكائن الإ�سالمي على طريف املتو�سط ،وتعب امل�سلم يف
�أوربة من االحتواء واالحتواء امل�ضاد .لقد �آن الأوان لأن يخو�ض معركته ال�ضرورية
يف حق املواطنة الكاملة ،لأنها الأ�سا�س يف ر�سم �شخ�صيته وهويته يف اخلارطة
املجتمعية الأوربية والعامل.
• ن�شرت يف النهار البريوتية والقد�س العربي
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خماطر ال�سابقة البو�سنية يف نزع اجلن�سية
(اليوم وحيث و�صل �إىل �سورية �أكرث من ع�شرة �آالف مقاتل من ع�شرات الدول
من �أجل "اجلهاد" لإقامة "حكم اهلل" يف بالد ال�شام ..حيث ي�أتي املقاتل املغرر
به لي�سقط "نظام الطاغوت ويقيم دولة الإ�سالم" ف�إذا به ي�سقط يف جرمية قتل
الذات والآخر .حيث يدعو الدعاة ال�شبيبة للذهاب من �أجل "ن�صرة �أهل ال�سنة
�ضد فرق ال�ضالل" .ال يتذكر �أحد كيف مت بيع املجاهدين العرب يف �أفغان�ستان
يف �سوق النخا�سة بع�شرين دوالر �أحيانا لينقلوا �إىل غوانتانامو �أو باغرام بعد �أن
انتهت مدة �صالحيتهم ،وماذا حدث لهم يف البو�سنة عندما مل يعد يقبل بهم
�أحد .من ال�ضروري �إعادة قراءة هذه الدرا�سة من كل م�سلم حري�ص على عدم
جعل التهلكة جهادا والتكفري دينا والقتل عقيدة".
(امل�ؤلف يف )31/3/2013
يف �سابقة مل تعرفها القارة منذ توقيع االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية عام  ،1950قامت جمهورية البو�سنة والهر�سك بنزع جن�سية
�أكرث من  400من مواطنيها �إثر قرار اتخذته جلنة فوق قومية خا�صة مبراجعة
ملف املجن�سني �أثناء وبعد احلرب.
فما هي �أبعاد وخماطر هذا القرار على امل�سرية ال�شاقة للمالءمة القانونية
بني حق املواطنة وحقوق الإن�سان؟

مقاربة تاريخية

�شكلت كلمة " "Nationاجلذر الأ�سا�سي ملا �ستقوم عليه حقبة تاريخية
كاملة ا�صطلح على ت�سميتها بحقبة الأمة والدولة الأمة.
من جملة م�شتقات هذه الكلمة ت�شكلت كلمة " ،"Nationalityالتعبري الأكرث
قدرة على التحديد ،وامللمو�س ب�شكل عياين يف �إطار وحدة �سيا�سية ممركزة.
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وهو يعني ،من حيث املبد�أ ،الو�ضع القانوين الذي مييز "الوطني" �أو "القومي"
�أو ابن البلد عن الأجنبي.
ترجم هذا التعبري �إىل العربية بكلمة تفرتق عن ترجمة م�شتقه الأ�صلي:
اجلن�سية .والتجن�س� ،أخذ اجلن�سية ،هو االن�ضمام �إىل القوم� .إنه يف حد ذاته
قبول وطني وعاملي مببد�أ يرف�ض نقاوة اجلن�س والعرق ويقبل طوعيا منطق
االختالف (�سواء كان االختالف يف الدين �أو اللغة �أو اجلن�س �أو اللون )..وهو
ي�شبه الزواج املختلط عند قبيلة رمبا كانت حتبذ الزواج الداخلي بني الأقارب،
لكن لي�س لها �إال �أن تقبل منطق احلياة الأغنى.
وتعرف اجلن�سية يف كتب القانون ب�أنها "رابطة قانونية �سيا�سية تربط
�شخ�صا ما بدولة ما ،مما يجعله واحدا من مواطنيها" .هي رابطة قانونية لأنها
ترتب حقوقا وواجبات ينظمها د�ستور الدولة وقوانينها.
وهي �سيا�سية لأنها حتدد اجلماعة ال�سيا�سية التي ت�شكل �شعب الدولة كركن
من �أركانها �إ�ضافة �إىل الإقليم وال�سلطة ،بل ركنها الأهم.
�سواء كانت اجلن�سية تعتمد حق الدم (� )Jus sanguinisأو حق الأر�ض (Jus
 )soliفهي منذ ن�ش�أتها ق�ضية وطنية بحتة تخ�ضع للتعريف العام ل�سيادة الدولة.
وميكن القول �إن الن�ص الوحيد غري الوطني حول اجلن�سية هو معاهدة الهاي
املوقعة يوم � 12أبريل/ني�سان .1930
ي�ؤكد هذا الن�ص هذه النقطة:
 يعود لكل دولة �أن حتدد بت�شريعاتها اخلا�صة من هم وطنيوها. فقط هذه الت�شريعات لها احلق يف حتديد ما �إذا كان الفرد من رعاياالدولة �أم ال.
معروف �أن قانون اجلن�سية يت�أثر ب�شكل �شبه دائم باخل�صو�صيات الثقافية
االجتماعية ،و�أنه �أي�ضا مقولب يف نطاق دينامكية م�صلحية.
فاململكة العربية ال�سعودية التي �أقامها امللك عبد العزيز كانت ت�سمي وزراء
عربا من خارج اجلزيرة ،يف حني �صارت ق�ضية اجلن�سية فيها اليوم من �أكرث
املوا�ضيع االجتماعية ال�سيا�سية ح�سا�سية ودقة.
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وترف�ض �إ�سرائيل مبد�أ الأر�ض والدم لعدد كبري من الفل�سطينيني �أ�صحاب
الأر�ض باملعاين احلقوقية املختلفة ،لتقر مببد�أ العودة �إىل �أر�ض �إ�سرائيل لكل
يهودي ،حيث ي�صبح الدين املرجع الأ�سا�سي ملفهوم اجلن�سية و�إن مل يكن الوحيد.
لكن هذا الت�أثر مل يعد يف املطلق ،وثمة �ضوابط له ،على الأقل من الناحية
النظرية القانونية يف كل دولة التزمت بال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
االلتزامات الدولية
ين�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املادة  15على مبد�أين �أ�سا�سيني :الأول
حق كل فرد يف التمتع بجن�سية ما ،والثاين عدم جواز حرمان �شخ�ص من جن�سيته
تع�سفا �أو �إنكار حقه يف تغيريها.
 - 1لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.
	- 2ال يجوز تع�سفا حرمان �أي �شخ�ص من جن�سيته وال من حق تغيري
جن�سيته.
�أقر املجتمع الدويل عام  1954اتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام اجلن�سية،
وجاء يف املادة  1من هذه االتفاقية" :متنح كل دولة متعاقدة جن�سيتها لل�شخ�ص
الذي يولد على �إقليمها ويكون لوال ذلك عدمي اجلن�سية."..
بد�أ نفاذ االتفاقية عام  ،1960ثم مت اعتماد االتفاقية اخلا�صة بخف�ض حاالت
انعدام اجلن�سية عام  1961التي دخلت حيز التنفيذ يف دي�سمرب/كانون الأول
.1975
تتلخ�ص �أهم �أحكامها يف الآتي :يطلب من الدولة املتعاقدة �أن متنح جن�سيتها
لل�شخ�ص الذي يولد يف �أرا�ضيها والتي لوالها يكون عدمي اجلن�سية ،ويجب منح
هذه اجلن�سية �أوال بحكم تنفيذ القانون لدى الوالدة ،ثانيا بناء على طلب يقدم
�إىل ال�سلطة املخت�صة� .إال �أنه ي�سمح للدولة املتعاقدة �أن تخ�ضع منح جن�سيتها
ل�شروط معينة:
�أ  -بحكم القانون لدى الوالدة
ب  -بناء على طلب يقدم �إىل ال�سلطة املخت�صة� ..إلخ.
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يف  ،1955عرفت حمكمة العدل الدولية فيما يعرف بق�ضية نوتبوهم
 Nottebohmاجلن�سية بالقول�" :صلة �أو عالقة ق�ضائية قائمة على �أ�سا�س
ارتباط اجتماعي وت�ضامن فعلي يف الوجود وامل�صالح وامل�شاعر وتبادل احلقوق
والواجبات".
هذا التعريف ،الذي ميكن متابعته يف قرار للمحكمة الأمريكية حلقوق
الإن�سان عام  1984و�آخر للجنة املفو�ضية الأوروبية حول املواطنة واالحتاد عام
 ،1993بقي ي�شكل الأ�سا�س يف دفاع الأ�شخا�ص عن حقهم يف جن�سية ،الأمر الذي
جعل من الن�ضال احلقوقي واملدين خالل ن�صف قرن �أهم عن�صر �ضغط على
"�سيادة الدولة املطلقة يف ق�ضايا اجلن�سية".
�أدى ذلك �إىل اتفاق دويل وا�سع على �إلغاء حالة الأطفال عدميي اجلن�سية،
دخل حيز التنفيذ عام  1990بت�صديق كل الدول الأوروبية على اتفاقية حقوق
الطفل التي جاء يف املادة  7منها:
 - 1ي�سجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف ا�سم واحلق
يف اكت�ساب جن�سية ويكون له قدر الإمكان احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
 - 2تكفل الدول الأطراف �إعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني
والتزامها مبوجب ال�صكوك الدولية املت�صلة بهذا امليدان ،وال �سيما حيث يعترب
الطفل عدمي اجلن�سية يف حال عدم القيام بذلك.
بعد نقا�شات طويلة عام � 1997أقرت االتفاقية الأوروبية حول اجلن�سية ،حيث
يتقا�سم ال�شخ�ص مع الدولة مفهوم املواطنة لأول مرة يف ن�ص دويل.
اعتربت الغاية من ديباجة االتفاقية هي �إقرار مبادئ ق�ضائية للحماية
وقوانني تخف�ض قدر امل�ستطاع حاالت نزع اجلن�سية .وجاء فيها �أي�ضا �أنه يتم
�أخذ امل�صالح امل�شروعة للدول والأ�شخا�ص بعني االعتبار.
خ�صو�صية بو�سنية �أم �سابقة خطرية؟
يف زمن احلرب فيما يعرف بيوغ�سالفيا ال�سابقة ،خ�ضع الأ�شخا�ص،
بغ�ض النظر عن �أ�صلهم الديني �أو القومي �أو القاري ،التفاقيات جنيف الأربع
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والربوتوكولني امللحقني .وعلى هذا الأ�سا�س قامت املحكمة اجلنائية الدولية
اخلا�صة بيوغ�سالفيا ال�سابقة.
ويالحظ عموما عدم وجود جرائم حرب مت ارتكابها من �أجانب� ،سواء كان
ه�ؤالء من �أ�صول عربية �إ�سالمية �أو م�سيحية �سالفية.
�أ ّرخ اتفاق دايتون املوقع يف دي�سمرب/كانون الأول  1995ملرحلة جديدة هدفها
ال�سلم الأهلي ،وبالتايل نهاية الأو�ضاع القتالية خارج احتكار م�ؤ�س�سة الدولة
للعنف.
لذا ن�ص االتفاق على �إخراج كل املقاتلني الأجانب .وهذا ما مت تنفيذه تباعا.
وكوننا كنا �آنذاك يف احلقبة ال�سابقة على �شيطنة كل من �شارك يف قتال يف بلد
�إ�سالمي ،فقد عاد الق�سم الأهم �إىل بلداهم ،وذهب ق�سم �آخر ،خا�صة املالحقني
يف بلدانهم� ،إىل مناطق �أخرى مثل ال�شي�شان.
مل يتعر�ض "جمل�س تنفيذ اتفاق ال�سالم" لكل احلاالت احلا�صلة على
اجلن�سية قبل توقيع االتفاق� ،سواء بداعي اخلدمة يف اجلي�ش البو�سني �أو الزواج
من بو�سنيات �أو العمل الإغاثي ،باعتبار ه�ؤالء قد �أ�صبحوا من �أبناء البالد ،ونال
العديد منهم �أو�سمة بو�سنية �أو ترقيات يف الرتب الع�سكرية.
يكفل قانون اجلن�سية يف البو�سنة والهر�سك يف الف�صل  13حق احل�صول على
اجلن�سية "�إذا كانت ترجى منه م�صلحة للبالد" ،فيما ين�سجم مع قرار حمكمة
العدل الدولية لعام .1955
وميكن القول �إنه وبخالف �أقلية متطرفة مل ته�ضم عملية اندماج هذه
املجموعة من املواطنني اجلدد ،كانت هناك عملية حتول ناجحة له�ؤالء يف
جماالت املهن ال�سلمية ،فدخلوا يف التجارة واملهن احلرة بل والزراعة.
بد�أت م�صائب قدماء "الأن�صار" (وهذا هو التعبري الأكرث �شيوعا يف �أوروبا
لو�صف من ينا�صر ق�ضية فيغادر بلده و�أهله لين�ضم لأ�صحابها ،كما �سمي من
نا�صر اجلمهوريني الإ�سبان مثال) منذ �أحداث � 11سبتمرب�/أيلول .2001
ومل مي�ض �سوى �شهر ون�صف حتى بد�أت القوائم تنهال من ما وراء الأطل�سي
على الأوروبيني ب�شكل عام ومنطقة يوغ�سالفيا ال�سابقة ب�شكل خا�ص.
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وقد تابعتُ �أول عملية هجوم على منظمة خريية يف دي�سمرب/كانون الأول
 .2001ولدينا �شهادات تعذيب و�سوء معاملة وم�صادرة �أدوات ووقف خدمات
للنا�س يف كو�سوفو.
بعدها ب�شهرين �سمعنا عن �أوىل حاالت اال�ستجواب يف البو�سنة� .أما حاالت
الإبعاد فبد�أت مبا�شرة بعد � 11سبتمرب�/أيلول ،حيث مت ترحيل مواطنني م�صريني
�إىل بلدهما ،وقد حكم عليهما هناك بال�سجن ع�شر �سنوات.
بعد ذلك كانت جرمية ت�سليم �ستة جزائريني يحملون اجلن�سية البو�سنية
لل�سلطات الأمريكية .وهم �إىل اليوم يف غوانتانامو دون تهمة �أو جرم ،بل لقد
بر�أت �ساحتهم غرفة حقوق الإن�سان والق�ضاء البو�سني بعد وقوع ما ال ميكن
�إ�صالحه.
ا�ستمرت ال�ضغوط الأمريكية لينجم عنها ت�شكيل "جلنة مراجعة اجلن�سية
البو�سنية املمنوحة للأجانب" .وهي جلنة حمدودة املو�ضوع والزمان متلك
�صالحيات فوق القانون واملحاكم ،وهي مكونة من اثنني من ال�صرب واثنني من
الكروات واثنني من امل�سلمني وثالثة من الأجانب (�إ�سباين وبلغاري و�أمريكي).
وهي بهذا املعنى �أول حالة "عوملة" ملو�ضوع اجلن�سية ينتزع من الدولة البو�سنية
�سيادتها فيه ،لي�س لتعزيز املواطنة و�ضمان حقوق الأ�شخا�ص ،كما نادت و�سعت
املنظمات احلقوقية منذ ن�صف قرن ،و�إمنا يف �سابقة تزرع اله�شا�شة يف �صلب
ق�ضية اجلن�سية يف القارة التي حر�صت منذ  1930على تقدمي نف�سها باعتبارها
الأكرث غرية على احرتام حقوق املواطنة.
حتى اليوم ،ثبتت اللجنة املذكورة جن�سية  349من املواطنني اجلدد ،و�سحبت
اجلن�سية من � 411شخ�صا� ،إ�ضافة �إىل رف�ض كل حاالت اللجوء ال�سيا�سي التي
تقدم بها �أ�شخا�ص كانوا يف البو�سنة ونا�صروها ولي�س ب�إمكانهم العودة �إىل
بلدانهم لأ�سباب �سيا�سية.
وهي بفعلتها تخالف �صراحة �أ�صول منع الرتحيل املن�صو�ص عليها يف الف�صل
 60و  64من الد�ستور البو�سني ،ومتار�س خرقا فا�ضحا لالتفاقية الأوروبية
حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية (التي �صدقت عليها البو�سنة والهر�سك يف
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 )12/7/2002وبروتوكوليها ال�ساد�س وال�سابع ،واالتفاقية الأوروبية حول اجلن�سية.
هل من ال�ضروري التذكري ب�أن جميع احلاالت املطروحة على طاولة نزع
اجلن�سية اليوم ي�شملها الف�صل العا�شر من قانون اجلن�سية (الفقرة �آ)؟ �إنه
يتحدث عن �إمكانية احل�صول على اجلن�سية �إن ا�ستمر الزواج خلم�س �سنوات،
لكونهم يف البو�سنة منذ �أكرث من ع�شر �سنوات .و�إن مقارنة بع�ض حاالت نزع
اجلن�سية مع حاالت مت فيها تثبيتها تبدي تطابقا يف املعطيات ،يجعل الت�سا�ؤل عن
جدية عمل هذه اللجنة م�شروعا.
�إن �سيا�سة احلكومة ووزارة الأمن البو�سنية القائمة على الرتحيل الع�شوائي
واالعتباطي بدعوى "تنظيف البالد من الإرهابيني الإ�سالميني" ،وتوكيل جلنة
مب�صري مواطنني مل يرتكبوا جرما وال جنحة ،ال ت�شكل حتطيما منهجيا لفكرة
قيام دولة قانون حترتم د�ستورها والتزاماتها الدولية فح�سب ،بل ت�صنع �سابقة
خطرية.
�أوال ،لأنها يف الذاكرة اجلماعية الأوروبية تعود بنا �إىل الو�ضع الرث لق�ضية
اجلن�سية الذي �ساد �أوروبا يف ظل احلكومتني الفا�شية والنازية .وثانيا ،لأن كل
ن�ضال املدافعني عن احلقوق املدنية تركز منذ  1948على تخفيف وط�أة �سيادة
الدولة بهدف تخفيف الع�سف يف قرارات �سحب اجلن�سية واحلرمان منها.
ها نحن اليوم �أمام تدخل دويل يف ق�ضية �سيادية ،الغاية الأ�سا�سية منه �إنتاج
مئات املحرومني من اجلن�سية و�إر�سالهم تع�سفا �إىل بلدان ال ميكن فيها �ضمان
حرياتهم و�سالمتهم النف�سية واجل�سدية.
_________________
ن�شرت هذه الدرا�سة يف اجلزيرة نت 10/6/2007
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اال�ستع�صاء املذهبي
يتعر�ض مارك �أوجيه يف كتابه "عبقرية الوثنية" ،لواحدة من �أجر�أ املقارنات
بني الوثنية وامل�سيحية .وميكن �أن نقول بدون تعميم مت�سرع باملقارنة بني الوثنية
والديانات الإبراهيمية الثالث �إنه من وجهة نظر عامل الأنرثوبولوجيا الفرن�سي
املعروف ،تتميز الوثنية راديكالي ًا عن امل�سيحية يف ثالث نقاط :الأوىل كونها غري
ثنوية وال تعار�ض بني املعرفة والإميان ،والثانية �أنها ال جتعل من الأخالق مبد�أ
خارجا عن موازين القوى واحلوا�س ،والثالث �أنها غري تب�شريية.
�أورد هذا اال�ست�شهاد للتذكري ب�أن التب�شري ظاهرة جماعية رافقت كل امللل
والنحل منذ انت�صار التوحيد ،باملعنى الوا�سع للكلمة ،على الوثنية .وقد عومل
(مبعنى جعل الظاهرة عاملية) التوحيد التب�شري لي�شمل العلمانية وكل ما ينتهي بـ
 ،ismمبا يف ذلك الفل�سفات الإحلادية.
من هنا يبت�سم املرء يف �شهر رم�ضان ،الذي اكت�شفت فيه الب�شرية القر�آن،
عندما يقر�أ �أن هناك ا�ستغرابا من الطابع التب�شريي لهذا املذهب �أو ذاك.
و�أكرث من ذلك ،عندما ت�ستعمل من علماء �سنة و�شيعة تعبريات مثل�" :سهولة
التكفري عند �أهل ال�سنة لغريهم"" ،غياب املناعة عند الأكرثية ال�سنية" �أو "عدم
اال�ستعداد للغزو ال�شيعي".
و�أخريا ،عندما نعود �إىل فكرة الفرقة الناجية .وك�أن يف هذا الكوكب م�ؤمن
واحد ،يعتقد �أن املذهب الذي ينتمي �إليه هو الفرقة غري الناجية! �إىل غري ذلك
من م�صطلحات ت�ؤكد بعدا واحدا للرتا�شق ال�سائد حول ال�شيعة والت�شيع ،هو
تغييب املحاكمة العقلية والنقدية.
ميكن احلديث عن ماليني تنفقها جمهورية �إيران الإ�سالمية لن�شر مذهب
الدولة فيها (وهو كذلك يف الد�ستور الإيراين املادة  12التي تقول :الدين
الر�سمي لإيران هو الإ�سالم واملذهب اجلعفري االثني ع�شري ،وهذه املادة تبقى
�إىل الأبد غري قابلة للتغيري).
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لكن من ال�ضروري القول �أي�ضا �إن هناك مليارات تنفقها املمالك "ال�سنية"
لن�شر الإ�سالم يف العامل .ويف ق�ضية ن�شر الدعوة ،ال بد من موقف وا�ضح بغ�ض
النظر عن اجلغرافيا.
فقد خ�ضنا مع �أكرث من مفكر �إ�سالمي معركة �ضد جملة قالها جان ماري
لوبن يف " 2006فرن�سا و�أوروبا مل تهيئا نف�سيهما للغزو الديني الإ�سالمي"،
واعتربنا ر�أيه يف �صلب تعريفنا للإ�سالموفوبيا واتهمناه مبناه�ضة حرية الفكر
واالعتقاد راف�ضني �أي قيود على انت�شار الديانات غري امل�سيحية (ب�شكل �أ�سا�سي
الإ�سالم والبوذية) يف القارة الأوروبية.
لأن هذا يتعار�ض مع العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية ومع
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .وعليه� ،أ�ستغرب من
مفكرين يدافعون عن حق امل�سلمني يف ن�شر دينهم يف �أوروبا� ،أن يناه�ضوا ن�شر
�آراء هذا املذهب �أو ذاك يف البلدان الإ�سالمية؟
مثل �آخر الزدواجية املعايري عندنا :منذ �سبع �سنوات ومدار�س التب�شري
الربوت�ستانتية املتطرفة ت�ستثمر "احلرب على الإرهاب" بكل الو�سائل ،الال
�أخالقية قبل الأخالقية .وذلك ل�ضرب العمل اخلريي الإ�سالمي الذي �أ�صبح
ي�شكل �أهم عتالت ن�شر الإ�سالم يف دول اجلنوب.
وقد ر�ضخت ل�ضغوطها عدة دول ،يف مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية التي
�أغلقت م�ؤ�س�سة احلرمني يف الريا�ض .ذلك يف وقت جنحنا فيه يف �إعادة فتح
مكاتبها يف �أكرث من مدينة غربية! للأ�سف ،مل ن�سمع يومها حركة احتجاج قوية
من رجال الدين امل�سلمني للدفاع عن هذه اجلمعيات� .أين كانت حمية العلماء
عندما �صنفت اجلمعيات اخلريية الإ�سالمية (ال�سنية وال�شيعية) على قائمة
الإرهاب؟ �أم �إن منطق ال�سلطة ي�ؤثر على موقفهم؟
يقول البع�ض �إن علينا جتنب خلق �أو�ضاع تتعدد فيها املذاهب ،وبر�أيي لي�ست
امل�شكلة يف التعدد .امل�شكلة تكمن يف توظيف االختالف يف �إ�سرتاتيجيات �سلطة.
يف املثل العراقي ،جند �أن التطبيع مع فكرة "البيت ال�شيعي" يف العراق
و�ضعت املذهبية فوق الربنامج الوطني ،وفوق املواطنة ،ويف مواجهة م�شروع
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تكوين دولة حديثة.
هذا اجلنوح املذهبي عند �سيا�سيني عراقيني وجد تربة خ�صبة يف اجلانب
الإيراين .فهل يوجد رابط واحد ،غري االنتماء املذهبي ،يجمع بني احلكومة
الإيرانية وبع�ض �أركان م�شروع االحتالل الأمريكي يف العراق (�أحمد اجللبي
وموفق الربيعي مثال)؟
ال �شك يف �أن هذا الطابع املذهبي للدولة الإيرانية ي�ؤثر �سلبا على عالقات
اجلمهورية الإ�سالمية بجريانها .خا�صة عندما تختبئ الدولة وراء �صغار
موظفيها ،فمن ي�صدق �أن موظفا من الدرجة الثالثة يف وكالة �أنباء �إيرانية
حكومية ي�ستطيع �أن يديل بت�صريح ال ينتقد وح�سب ،بل يتهم �شخ�صية مركزية
يف الإ�سالم مثل ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي دون توجيهات عليا؟.
�إذن هناك ر�سائل ور�سائل م�ضادة ،مبا�شرة حينا وغري مبا�شرة �أحيانا
�أخرى ،يتداخل فيها ال�سيا�سي بالديني واملذهبي .لكنها ر�سائل حمملة باجلمرة
اخلبيثة ،و�ستخلق �شروخا بني �شعوب املنطقة ي�صعب ردمها ،ناهيكم عن كونها
تغ ّيب احلديث يف التنمية واحلريات الأ�سا�سية ،وتهم�ش مفهوم الكرامة الإن�سانية
وحقوق النا�س ،وتغتال عظمة �إ�سالم رف�ض الإكراه يف الدين ويف املذهب ،وجتعل
من تفا�صيل الفقه القرون و�سطي منهج حياة .مل يعطنا التاريخ حتى اليوم مثال
واحدا ملذهب �أو �أيديولوجية تت�ضمن الردود على التحديات املجتمعية الكربى.
من �سوء طالعنا وب�ؤ�س �أو�ضاعنا� ،أن احلوار ال�سائد وال�صراعات املعلنة
نخبوية �سلفا .والبعد الديني لها يدخلها يف عامل املقد�س واملدن�س ،احلرام
واحلالل ،الكفر والإميان.
وبالتايل فهو ي�ضع قطاعات وا�سعة خارج نطاق القدرة على التدخل .فمن
�أنت لتنتقد �آية اهلل حممد علي ت�سخريي؟ و�إن كان فهمي هويدي قد طعن يف ر�أيه
عندما انتقد ال�شيخ القر�ضاوي ،فهل �سي�سمع �أحد ملا يقوله نادر فرجاين مثال؟
�أمل ت�صبح الهالة املحيطة ببع�ض رجال الدين من القوة بحيث ن�سمع فتوى
بالقتل للعاملني يف الف�ضائيات الفا�سدة؟ فنتجنب �إ�صدار بيان ا�ستنكار لها،
وننتظر �ضابطا �سابقا يف اجلي�ش الإ�سرائيلي لينقل عرب "ميمري" ر�أي رجل دين
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�سوري من جزيرة العرب ب�ضرورة قتل ميكي ماو�س والفئران املمقوتة واملف�سدة؟
من امل�ؤ�سف �أن ترتاجع ال�سيا�سة ويغيب مفهوم احلوار .و�أن يرتاجع الفكر
الديني ل�صالح خطاب �أ�صويل منغلق على نف�سه .ل�شحن مذهبي عاجز عن
التجاوز ،وتدخالت ت�شيد �سور ال�صني بني الفرق والآراء الإ�سالمية ،وحتدد قدرة
امل�سلمني على جتديد املدار�س الفقهية �أو �إعادة اكت�شافها ب�شكل نقدي.
ما معنى �أن ي�صل الأمر �أحيانا �إىل حد اال�ستباحة الثقافية والفكرية الرمزية
لدم املذهب الآخر؟ يجري التعبري عن ذلك يف التفوق الذاتي �أوال ،والتنقيب
املجهري للإم�ساك مبثلب �أو غلو �أو انزياح عن ال�صراط امل�ستقيم عند هذا �أو
ذاك.
من لطف اهلل بالب�شر� ،أن الأمثلة التي انتقل فيها ال�صراع املذهبي �إىل �صراع
دموي قليلة .وعندما حدث ذلك ،وال�شاهد العراقي �أمام الأعني ،مل ينت�صر �أحد
على �أحد� .أي كانت الهزمية جماعية.
لن نتوقف طويال يف التعر�ض لق�ضايا ت�سيطر فيها الدولة على رجال الدين.
لكن من حقنا �أن نقول لل�سنة وال�شيعة وغريهم �إننا نعلم علم اليقني ب�أن الآراء
والفتاوى لي�ست بريئة من املكان والزمان واملحيط.
نعلم �أي�ضا �أنها تخ�ضع عادة ل�ضغوط احلاكم �أكرث منها الحتياجات املحكوم.
و�إن كنا بالأ�سا�س مطعون بتدخلنا وبر�أينا يف منطق احلق والباطل من وجهة
النظر املذهبية ،فمن حقنا التطرق ملو�ضوع جوهري ا�سمه حدود وقيود حرية
التعبري واالعتقاد يف العامل الإ�سالمي اليوم.
هل يقبل عامل عالمة كبري يف املذاهب اخلم�سة �أن يفتح باب االجتهاد ملذهب
ينطلق من الأ�صول واحتياجات امل�سلمني يف هذا الع�صر ،رغم �أنهم جميعهم
يعتربون االجتهاد من �أ�س�س الإ�سالم� :سواء املادة الثانية من الد�ستور الإيراين
�أو فتاوى كبار علماء امل�سلمني ال�سنة والإبا�ضية والإ�سماعيلية..؟ ذلك رغم �أن
القطاع الأكرب يقول �إنه يحرتم االختالف املذهبي كما هو حال املقطع الثاين من
املادة  12من الد�ستور الإيراين.
كرم الإ�سالم الإن�سان ومنع الإكراه يف املعتقد ،ومع هذا ي�سود العامل
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الإ�سالمي منهج التلقي والطاعة ،ويتمتع الراهب بالقدا�سة يف دين ال رهبنة
فيه؟ وت�سود حالة ذهنية ي�صفها ال�صديق من�صف املرزوقي بقوله" :علم ال�شيخ
هو بال�ضرورة حقائق من النوع الذي يردده الوعاظ والفقهاء منذ قرون� ،سواء
ح�صل ذلك يف امل�ساجد الريفية �أو من �أعلى منرب القنوات والربامج الدينية
املتكاثرة هذه الأيام" ..حقائق" مل متنع �أمتنا ،ال من االنحطاط الأخالقي وال
من التخلف الفكري وال من التوح�ش ال�سيا�سي ..معطيات ال يرقى لها ال�شك
ي�سوقها لنا ال�شيخ العامل بكل ما ميلك من طالقة الل�سان وقوة احلجة ليع ّلمنا كل
ما يجب علينا معرفته من �ش�ؤون ديننا ودنيانا.
ال غرابة �أال ي�س�أل ال�شيخ �أبدا ونادرا ما يت�ساءل .كيف ي�س�أل وهو من يعرف
كل الردود ومهمته تقت�صر على �إنارة اجلهال والتائهني لأنه خالفا لهم لي�س
جاهال �أو تائها ،وكيف يكون تائها �أو حائرا وهو البو�صلة التي ت�شري �إىل اجتاه
اجلنة .خا�صية مهمة �أخرى ملنهج ال�شيخ :مواقف وت�صرفات املتلقي �أكان املحاور
�أو امل�ستمع.
فكل ما يف هذه الت�صرفات يوحي بالت�سليم ل�صاحب ال�سطوة .ال مكان
هنا للم�شاك�سة ،للمعاك�سة ،للت�شكيك ،للجدل .فاملواقف مبنية على الإن�صات
واال�ستيعاب وحماولة الفهم لأن اخلط�أ لي�س من عجز الأ�ستاذ عن التبليغ و�إمنا
دوما نتيجة البالدة الفطرية التي هي فينا.
هذا هو عامل ال�سمع والطاعة لأولياء الأمر منا الذين قادونا طوال قرون
طويلة على طريق احلرية وجعلوا منا فعال خري �أمة �أخرجت للنا�س".
ثقافة التلقي والإر�ضاء تخلق بيئة م�ستعدة خلو�ض كل املعارك امل�سطحة
وكل احلروب غري املجدية التي ال ينت�صر فيها �أي طرف .يتملكنا اخلوف على
الذات واخلوف من الذات واخلوف من الآخر .وك�أن هوركهامير بيننا عندما
تناول وظيفة الالهوت والدين" :كان للعلوم الدينية وظيفة ت�سمح ،بدون وجود
بولي�س ك ّلي القدرة وجيد التدرب ،باحرتام الإن�سان للإن�سان ،على الأقل يف نف�س
املجتمع ،كذلك عدم ارتكاب اجلرائم.
لقد كان للإميان بال�سماء والنار وظيفة اجتماعية كربى ،وما دام �أغلب
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النا�س من امل�ؤمنني ،فهم يتجنبون ال�شر لوجود عدالة �أعلى .يف الفرتة امل�ضطربة
التي نعي�شها ،ثمة فقدان لهذه الوظيفة ب�شكل مطرد مثري للمخاوف".
لي�س من �شك ،يف �أن غياب م�صر ال�سيا�سية قد ترك ب�صماته وا�ضحة يف
غياب هيبة م�صر الأزهرية .و�أن الفراغ الإ�سرتاتيجي ال�سعودي قد �أ�ضعف املكانة
الرمزية لأهل ال�سنة ،لكننا اليوم �أمام مع�ضالت �سيا�سية وغياب �إ�سرتاتيجي
للدولتني �أوال و�أخريا ،ولي�س للبعد املذهبي قيمة تذكر يف تقييم الو�ضع الإقليمي.
ولعل احل�س ال�شعبي �أكرث ن�ضجا من �أطروحات النخب ال�سائدة فهو ال يعتمد
الفروق املذهبية يف تقييم الأ�شخا�ص و�إمنا مواقفهم (كراهية رموز االحتالل
من العراقيني كبرية من املاء �إىل املاء لتعاونهم مع االحتالل الأمريكي ولي�س
النتمائهم املذهبي .بعك�س االحرتام الذي يتمتع به ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل مثال).
يوما بعد يوم ،يت�أ�صل وعي جديد يقوم على فكرة مركزية تقول �إن الآخر ال
ميكن �أن يكون ،حتى يف �أح�سن �أحواله ،كتلة ب�شرية متجان�سة ومتما�سكة تعرب عن
الوحدة الأ�سطورية لأمة �أو طائفة �أو مذهب.
و�أن الكالنية ظاملة بال�ضرورة (كل العرب ..كل ال�سنة ..كل ال�شيعة ..كل
الغربيني .)..فها نحن �أمام �صهاريج ثقافية متعددة امل�شارب واملكونات ،ت�ضم
كل عنا�صر اخل�ضوع والثورة ،التلقيح والعقم ،الت�أثري والت�أثر ،التعبئة واالنفجار
الع�شوائي ،القوة وال�ضعف ..وبالتايل جميع عنا�صر متزيق الكل الأ�صم غربيا
كان �أم �إ�سالميا� ،شيعيا �أم �سنيا ،علمانيا �أم دينيا.
يف جمع كهذا ،ي�صعب ر�صد عمليات التفاعل مع الآخر ،من ت�صاهر القرابة
�إىل م�صاهرة الر�أي والكتابة .وال بد من �أن نقبل لي�س فقط بفكرة اعتناق هذا
املذهب �أو ذاك ب�شكل حر ،و�إمنا �أي�ضا والدة مدار�س فقهية �إ�سالمية جديدة.
فال قدا�سة لل�شافعي و�أبي حنيفة ومالك وابن حنبل يف قر�آن �أو حديث .وال
معنى للوقوف على �أطالل القرن العا�شر للميالد يف تقرير املدر�سة الفقهية
الأن�سب للرد
29-09-2008عن اجلزيرة نت
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قراءات �إ�سالمية يف حقوق الإن�سان
مدخل:

قلة قليلة تناولت حقوق الإن�سان يف العامل الإ�سالمي يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر� .أما بعد مئة عام ،فيمكن القول �أنه با�ستثناء التيار الأكرث حمافظة وت�شددا،
ت�شكل حقوق الإن�سان يف الإ�سالم مو�ضوعا �أ�سا�سيا من املو�ضوعات التي تتناولها
معظم التيارات الفكرية وال�سيا�سية الإ�سالمية ،وال غرابة يف ذلك ،فقد �أ�ضحت
حقوق الإن�سان يف م�سرية قرن ،ما يطلق عليه البولوين جانو�س �سيمونيد�س ا�سم
"اللغة امل�شرتكة" للإن�سانية( ..)1و�إن كنا يف العامل الإ�سالمي ن�سمع من بع�ض
املتطرفني ما يطعن ب�إ�سالمنا لكوننا مدافعني عن حقوق الإن�سان ،فلي�س من
الغريب يف بلدان الإ�سالموفوبيا فيها هي ال�شكل الأبرز للعن�صرية� ،أن ال جند
�آذانا �صاغية ونحن ن�شرح �أن القر�آن الكرمي قد ك ّرم كل �إن�سان ،و�أن التكرمي يف
اللغة واملنطق �أعلى و�أرقى من احلق ،فال ٍي�س�أل احلائز على الدكتوراه عن �شهادة
املاج�ستري باعتبار حت�صيلها من نافل الأمر  .بني هذين اجلنوحني �سنحاول
متابعة �أهم القراءات الإ�سالمية لي�س بو�صفها كتبا �أو م�ؤلفات ،و�إمنا بو�صفها
تيارات واجتاهات عامة ،باعتبار العديد من الكتب ال ي�شكل �سوى �إعادة �صياغة
ملنطق واحد ب�إ�سلوب امل�ؤلف و�شخ�صيته �ضمن خط عام.
لي�س التطرق للإ�سالم وحقوق الإن�سان يف ال�ضفتني العربية والأوربية مبهمة
�سهلة .فهذا العنوان بحد ذاته ،يحمل �شحنة �سلبية يف حقبة م�ضطربة وغام�ضة
مطبوعة بعدة �أ�شكال للإرهاب الثقايف مل يكن للحرب على الإرهاب �إال �أن
تعززها بالأحكام امل�سبقة الأرد�أ يف دول ال�شمال ،يف حني ك�شفت هذه احلرب
�سقف املواجهة البولي�سية للآخر ومرتتباتها على ثقة هذا الآخر مبا يعتربه
منتجا غربيا بامتياز .وميكن القول �أن ترجيح القوة الأمريكية للأمن والع�سكرة
على ح�ساب منط حياتها الداخلي و�ضرورات دمقرطة العالقات بني الثقافية
وبني الإن�سانية ،قد �أوجد ردود فعل تعترب القوة هي ال�شكل الأف�ضل والأ�صوب
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للرد على القوة واخلطاب الراف�ض لكلية الآخر هو اخلطاب املنا�سب للإ�سلوب
اال�ستئ�صايل الذي جل�أ له الآخر .فيما هم�ش� ،إن مل نقل ح ّقر خطاب االنتقال
ال�سلمي واالنعتاق على الطريقة الغاندية باعتباره حمل للراية البي�ضاء يف جمتمع
عوملي حمارب .من هنا كانت �أزمة املدافعني عن الكرامة الإن�سانية يف ال�سنوات
ال�سبع العجاف الأخرية ،ترتكز يف مواجهة املنظومة الهذيانية الثنائية التي
اختزلت العقل والوجود الفكري والت�أمل يف منظومة احلق والباطل ،احلليف
والعدو ،الأبي�ض والأ�سود ،مع كل ما حتمله هذه املنظومة من �شعور باالكتمال
الذاتي والقدرة الكلية واحلما�س الرنج�سي ومتجيد فكرة النحن .بتعبري �آخر
ب�سيط جدا ،اعتبار املدافعني عن كل �إن�سان وكل �شعب وكل ثقافة جمموعة من
ال�سذج الذين ال ي�صلحون حتى للرهبنة الكن�سية.
ال يعني هذا �أن الغرب قد انتحر على نا�صية الطفولية املهدية عند املحافظني
اجلدد� ،أو �أن رف�ضنا للإ�سالموفوبيا واملواجهة ال�شاملة مع امل�سلمني يجعلنا نقبل
بعيوبنا وعاهاتنا فنوقف ملكة النقد والتحليل با�سم الوحدة التي تخلق القوة.
لكنها بالت�أكيد حقبة انح�سار على �صعيد احلقوق واحلريات �سمحت �أوجاعها
بدخول قطاعات �إ�سالمية عديدة عامل حقوق الإن�سان و�سمحت �صراعاتها
بتجاوزات �أ�سا�سية لإطروحات كانت �شبه مقد�سة عند الإ�سالميني.
عندما نتحدث عن ثقافة التكرمي ودولة العهد والعقد و�إقامة العدل يف الال
وعي العربي الإ�سالمي العام ،ال يعني هذا �أن التاريخ والواقع العربي الإ�سالمي �أو
الكتابات الإ�سالمية تعطي املثل يف احرتام حقوق الإن�سان .كما ال ميكن �أن نقول
�أن نظام اخلالفة بعد الرا�شدية قد ا�ستوعب املعاين الكبرية لتكرمي الإن�سان يف
القر�آن .فكتب املحن (وهي مبثابة تقارير موثقة النتهاكات حقوق الإن�سان يف
حقبتها) مل يبتدعها امل�ست�شرقون ،وميكن لأي م�ؤرخ �أن ي�أتي بالأمثلة والأمثلة
امل�ضادة ،ليتحدث عن ا�ستبداد �أو عدل اخللفاء امل�سلمني .لكننا �سنحاول تركيز
مداخلتنا على النقا�ش الثقايف والفكري يف العامل الإ�سالمي حول مو�ضوعة
حقوق الإن�سان� ،أكرث منه تقدمي تقرير تاريخي �أو راهن النتهاكات هذه احلقوق
يف العاملني العربي والإ�سالمي.
100

ب�ضع بديهيات �أولية
 - 1كما كتب جريوم �شي�ستاك":ال جند تعبري حقوق الإن�سان كما هو يف
التقاليد الدينية� .إال �أن الفقه وعلم الكالم يقدمان الأ�س�س لنظرية حقوق �إن�سان
م�ستنبطة من قانون �أعلى من الدولة م�صدرها اخلالق الأعلى( .)2بالن�سبة
للم�سلمني ،كما هو احلال بالن�سبة للم�سيحيني واليهود ،قبول فكرة حقوق الإن�سان
يفرت�ض قبوال م�سبقا للوحي الإلهي باعتباره م�صدر هذه احلقوق.
 - 2لأننا نعترب "�إعالن وبرنامج عمل فيينا" ووثائق حقوق البيئة واتفاقية
حقوق الطفل وميثاق روما للمحكمة اجلنائية الدولية معيارا ملتابعة الدول
وال�شعوب ملعنى ومبنى عاملية العاملي حلقوق الإن�سان يف العقد الأخري من
القرن املا�ضي ،ميكننا القول �أن م�شكلتنا الرئي�سية اليوم لي�ست مع الإ�سالم �أو
البوذية �أو امل�سيحية ،م�شكلتنا مع حكومات حتمل لواء حقوق الإن�سان وترف�ض
بالأ�سا�س املبد�أ الذي تقوم عليه والذي تلخ�صه الفقرة اخلام�سة من �إعالن فيينا
(جميع حقوق الإن�سان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�شابكة ،ويجب
على املجتمع الدويل �أن يعامل حقوق الإن�سان على نحو �شامل وبطريقة من�صفة
ومتكافئة ،وعلى قدم امل�ساواة ،وبنف�س القدر من الرتكيز .ويف حني �أنه يجب
�أن تو�ضع يف االعتبار �أهمية اخلا�صيات الوطنية والإقليمية وخمتلف اخللفيات
التاريخية والثقافية والدينية ،ف�إن من واجب الدول ،ب�صرف النظر عن نظمها
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية.).
منذ ثماين �سنوات ،ت�شيد الإدارة الأمريكية منظومة موازية للمحكمة
اجلنائية الدولية لتهمي�شها ،وهي على �آخر القائمة مع ال�صومال ك�آخر ع�ضوين
يف الأمم املتحدة مل ي�صدقا على اتفاقية حقوق الطفل ،وترف�ض الأ�سا�سي من
حقوق البيئة .دول مثل الواليات املتحدة الأمريكية لي�س بو�سعها اليوم �إعطاء
الدرو�س لأحد �أو انتقاد �أحد �أو مطالبة امل�سلمني �أو غريهم باحرتام هذا احلق
�أو ذاك ،فكما يقول املثل ال�شعبي ،فاقد ال�شئ ال يعطيه ،والأمنوذج الأمريكي
للدميقراطية ي�سقط من احل�ساب احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
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والتنمية وال ي�شكل لنا �أمثولة �أو مرجعية.
 - 3لو �أخذنا مئات �آالف الكتب والر�سائل التي كتبها العلماء امل�سلمون قبل
 ،1900ملا وجدنا درا�سة واحدة خم�ص�صة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم .وال غرابة
يف ذلك كون ن�ش�أة وانت�شار دين �سماوي كانت تاريخيا وبا�ستمرار م�ؤ�شر تداخل
عميق ،وبالإمكان القول ،ال يتجز�أ ،بني احلق الإلهي واحلقوق الب�شرية .يف حني
�أن وراء �صعود الأفكار الأ�سـا�سية حلقوق الإن�سان تكمن فكرة الف�صل بني احلق
الإلهي وحقوق الإن�سان ،دون �أن يعني هذا الف�صــل بال�ضرورة تعار�ضا جوهريا �أو
عالقة �صراعية .ف�صل ،لأن الديني يوحي بالأبدي ،املطلق واملقد�س؛ بينما تقع
احلقوق الإن�سانية يف العامل الب�شري الو�ضعي ،عامل غياب الإجناز والن�سبـية،
ورف�ض التمرت�س امل�سبق .لذا يبد�أ الإعالن العاملي بغمو�ض متعمد يف فعل (يولد
النا�س) ،بحيث يكونوا من خلق اهلل عند امل�ؤمن ،وب�أ�شكال �أخرى عند غري
امل�ؤمنني.
	- 4ال �شك ب�أن القراءة العاملية حلقوق الإن�سان منذ  1948قد حررتها
من اخل�صو�صية الفرن�سية التي قدمت �إعالن حقوق الإن�سان واملواطن كنتاج
للمواجهة بني الكني�سة الكاثوليكية والعلمانية الثورية.
	- 5ال ت�شكل حقوق الإن�سان دينا جديدا ،كذلك فهي لي�ست �إيديولوجية.
�إنها �شرعة مقرتحة من رجال ون�ساء من بلدان و�أديان و�ألوان خمتلفة يف حلظة
معينة من تاريخ الب�شرية .وحل�سن احلظ لي�ست لها �صفة القدا�سة ،ولذا فهي
بال�ضرورة يف حالة تقدم وتبقى بالتعريف م�شروعا غري منجز� .أما ق�ضية الدين
فهي خمتلفة متاما .فعامليته املعلنة ال تلغي احلــدود بني من هو داخله ومن هو
خارجه .ولي�س من معنى لت�أويل وتف�سري معطياته الروحية والغيبية ،مبنهج
عقالين �صرف.
 - 6من القوميني املتدينني املتطرفني اليهود �إىل ال�شوفينيني الهندو�س ،مل
ت�شكل �أدجلة الدين يوما عن�صـرا �إيجابيا وبناء يف نطاق احلقوق العاملية للإن�سان.
وبعك�س ما يعتقد اح�سان املفرغي فان كل الذين ي�ؤكدون �أن "الإ�سالم �إيديولوجية
اكرث منه دين"( )3قد قاموا ببناء �سدود حقيقية �أمام التطور الطبيعي ملفهوم
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حقوق �إن�سان وكرامة �إن�سانية تتداخل فيها القيم الو�ضعية العاملية مع املقومات
احل�ضارية الأ�سا�سية للإ�سالم.
 - 7لن منل من تكرار هذه النقطة لأهميتها وتعامي النـا�س عنها  :منذ وفاة
النبي حممد ،مل يعد بالإمكان احلديث عن الإ�سالم باملفرد� .إال من �أجل �إعطاء
وجهة نظر ذاتية ملا يطلق عليه املتحدث �أو الكاتب ا�سم الإ�سالم .ثمة ت�أويالت
وتف�سريات وملل ونحل متعددة �إىل درجة ا�ضطرار الباحث لالختيار االنتقائي
وغالبا االختزايل لتغطية احلقل اال�صطالحي لكل ــمة الإ�سالم كلما جرى تناول
املو�ضوع.
 - 8من ال�ضروري القول بكل �أمانة علمية ،و�صدق مع النف�س وان�سجام
مع الوقائع� ،أن امل�شكلة لي�ست يف حماكمة حقوق الإن�سان من منظار �إ�سالمي
�أو حماكمة الإ�سالم من منظار حقوق الإن�سان ،امل�شكلة بر�أينا يف كون الأمنوذج
الفعلي للخالفة مل يكن بر�أينا يف م�ستوى مفهوم العدل القر�آين �أو ال�سريورة
الأوربية ملفهوم احلقوق واحلريات .ولي�س من ال�صعب �إثبات �أن املذاهب اخلم�سة
ال�سائدة اليوم ،وتلك الأقل انت�شارا على اختالفها الظاهري والباطني ،مل تت�صدى
للأ�سف ،عمليا �أو نظريا ،ملو�ضوعة املظامل وجنوحات ال�سلطة وا�ستقالل الق�ضاء
وت�أ�صيل احلريات الأ�سا�سية و�سالمة النف�س واجل�سد وحقوق وحماية اجلماعات
امل�ست�ضعفة مبا يرتقي مل�ستوى القر�آن الكرمي �أو ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
حقوق الإن�سان يف �سياق احلركة الفكرية ال�سيا�سية
ق�صة احلقوق قدمية يف الإ�سالم ،ولعل من املفيد التذكري بر�سالة احلقوق
لعلي بن احل�سني و�آراء احل�سن الب�صري يف القرن الإ�سالمي الأول وحقوق
الآدميني يف كتب ال�سيا�سة ومفهوم الإن�سان الكامل عند املت�صوفة ال�ستعرا�ض
حمطات هامة نوق�ش فيها مفهوم احلق وامل�س�ؤولية مبا ي�شكل توا�صال مع الفكر
احلقوقي املعا�صر� .إال �أننا �سنحاول يف هذا البحث ،تتبع بع�ض القراءات
الإ�سالمية �ضمن الت�صور الأوربي ثم العاملي حلقوق الإن�سان يف الأزمنة احلديثة.
مل ينتظر املفكرون امل�سلمون �صدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ملناق�شة
فكرة احلقوق واحلريات يف الإ�سالم ،وميكن �أن نتتبع �آراء جد متقدمة يف نطاق
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التجديد الإ�سالمي وحركة النه�ضة تتعلق بدولة القانون �أو الدولة الد�ستورية
عند عبد الرحمن الكواكبي والإمام النائيني والإمام حممد عبده وجمال الدين
الأفغاين .وقد �أعطى ال�شيخ عبد اهلل العاليلي ق�ضية احلقوق الأ�سا�سية حيزا
هاما من كتاباته يف الأربعينيات� .صنف العاليلي احلقوق منطلقا مما �أ�سماه
الأ�س�س اجلديدة التي ترف�ض التقليد وت�أخذ بعني الإعتبار روح الأمة القائمة على
�أ�س�س ثالثة (م�شاعر عامة ،منافع عامة ومعتقدات عامة)( .)4و�إن كان قد �أكد
يف كتابه "د�ستور العرب القومي" على حقوق ال�شعوب ،فقد خ�ص�ص ع�شرين
�صفحة للحقوق ال�شخ�صية التي قال فيها :للأفراد حقوق يجب �أن يحرتمها
املجتمع وينزلها منه منزلة القدا�سة ،وذكر من هذه احلقوق حق احلياة ،حق
االرتزاق ،حق احلرية ،حق امل�ساواة ،احلق ال�سيا�سي ،حق التعليم ،حق امللكية،
حق التعاقد ،حق العقيدة �أو الفكر والر�أي ،حق الطفولة .وتكمن نقطة القوة يف
�أطروحات ال�شيخ العاليلي يف معرفته العميقة بالإ�سالم واطالعه الوا�سع على
الثقافة الغربية .ثم يف قدرته على ا�ستعمال "املاعون الثقايف" من منظار نقدي.
فهو ي�شيد بالنظام الدميقراطي �إال �أنه ي�سبق مدر�سة فرانكفورت ب�إطالق ا�سم
"الدميقراطية ال�شكلية" على الدميقراطيات الأوربية" :الدميقراطية ،حتى
اليوم ،لي�س لها �إال ا�سم الدميقراطية ،و�إال فهي يف حقيقتها �شئ فظيع من
اال�ستبداد الطبقي"( .)5كذلك فهو ينتقد الفهم ال�شكلي للعقوبات اجل�سدية
يف الإ�سالم (ع�شرون عاما قبل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان) ويقول" :من
املالحظات التي ا�ستنتجتها يف در�س القر�آن وغفل عنها الفقهاء� ،أن العقوبات
اجلزائية املن�صو�ص عليها فيه لي�ست ن�صا على ابتداء العقوبة بل على انتهائها،
( )...للقا�ضي ،جريا على هذه املالحظة� ،أن ي�أخذ اجلاين ب�أية و�سيلة ق�ضائية
يراها زاجرة ..من هنا قرر بع�ض الفقهاء الأولني �أن العقوبات املن�صو�ص عليها
يف القر�آن من باب التمثيل فقط ،وللق�ضاء الزمني عدم التقيد بها ،وا�ستعمال
�أية الو�سائل التي يراها كافية للزجر .)6(".ومن هنا قاعدته امل�أثورة" ،العقوبات
لي�ست مق�صودة ب�أعيانها حرفيا بل بغاياتها"(.)7
يف نف�س الفرتة الزمنية ،بلور �أبو الأعلى املودودي ت�صوره للدولة الإ�سالمية
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والد�ستور واملواطنة حمددا خ�صائ�صها بثالثة (-احلاكم احلقيقي هو اهلل،
لي�س لأحد من دون اهلل �شئ من �أمر الت�شريع- ،وت�ؤ�س�س الدولة بنيانها علىذلك القانون امل�شرع مهما تغريت الظروف والأحوال واحلكومات)( )8ليقرر:
"ال ي�صح �إطالق كلمة الدميقراطية على نظام الدولة الإ�سالمية ،بل �أ�صدق
منها تعبريا كلمة احلكومة الإلهية �أو الثيوقراطية ( .)Theo-cracy)"(9وعلى هذا
الأ�سا�س يرى املودودي �ضرورة النظر يف القواعد الد�ستورية Constitutional
 Lawوقانون الدولة العام  Public Lawوقانون الأحوال ال�شخ�صية Personal
 Lawوا�ضعا القواعد القطعية التي ال تقبل النقا�ش والتي �سيعتمدها معظم قراء
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الحقا من الإ�سالميني ال�شكليني  formalوهي:
	- 1الأحكام ال�صريحة القطعية الواردة يف القر�آن والأحاديث الثابتة
(كاملحرمات من خمر وربا ومي�سر واحلدود يف ال�سرقة والزنا والقذف).
	- 2القواعد العامة الواردة يف القر�آن والأحاديث الثابتة (كحرمة كل
�شئ م�سكر وحرمة كل بيع ال يتم فيه تبادل منفعة وترا�ض وقوامية الرجال على
الن�ساء)
	- 3احلدود املقررة يف القر�آن وال�سنة لنحد بها حريتنا يف الأعمال وال
نتجاوزها (كحد �أربع ن�ساء وحد ثالث مرات للطالق وحد ثلث املال للو�صية)" .
(.)10

من وجهة نظرنا ،تبلور يف العامل الإ�سالمي اجتاهان رئي�سيان للتعامل مع
حقوق الإن�سان قبل الإعالن العاملي على الأقل بع�شر �سنوات ،الأول ميكن متابعته
يف حركة الإ�صالح الإ�سالمي وهو ينطلق يف التعامل مع حقوق الإن�سان من روح
القر�آن والع�صر ،والثاين وقد تبنته بقوة احلركة ال�سيا�سية الإ�سالمية املتمثلة
�آنذاك بقطبها الهندي-الباك�ستاين (�أبو الأعلى املودودي) والعربي امل�صري
(ح�سن البنا) وهو يعتمد القراءة الن�صية للقر�آن واحلديث .ولكل من هذين
القطبني ي�سار وميني ومت�شددين وو�سطيني بحيث ننتقل من الإنكار الكامل
ملفهوم احلقوق الإن�سانية باعتبارها يف تعار�ض مع الإ�سالم �إىل التطابق الكامل
بني الإ�سالم وهذه احلقوق.
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وال يعني هذا �أن هناك �سدا �صينيا فا�صال بني االجتاهني ،فاملودودي
والوهابيني وقفوا بحزم يف الن�صف الأول من القرن الثاين �ضد مهنة املحاماة
يف قراءة تقليدية ،حتى ال نقول بدائية ،لدور القا�ضي .ثم مل تلبث اجلماعة
الإ�سالمية وحركة الإخوان امل�سلمني �أن �أ�صبحت تعتمد املحامي يف ن�ضالها
اليومي بل ولها ثقل كبري يف نقابات املحامني يف عدة بلدان �إ�سالمية .ومهما كان
املوقف النظري من العقوبات اجل�سدية ،جند �شروطا تعجيزية عند املتم�سكني
بها لتطبيقها .فاملودودي يقول "ال ريب �أن قانون الإ�سالم يعاقب ال�سارق بقطع
يده ،ولكن ما جاء هذا القانون لينفذ يف كل نوع من املجتمعات ،و�إمنا جاء لينفذ
يف جمتمع الإ�سالم" )11(.وهي وجهة نظر الإمام ال�شريازي من ال�شيعة الإثني
ع�شرية "للدولة الإ�سالمية حق يف �إجراء احلدود والتعزيرات �إذا ما طبقت
الإ�سالم متام ًا ،وال يجوز لها دون ذلك"( .)12وميكن القول �أن هناك توجها عند
العديد من الإ�سالميني لتعطيل �أو جتميد العمل بالعقوبات اجل�سدية كحل و�سط
بني املطالبة بروح العقوبة ال بن�صها ،واملطالبني بالتطبيق احلريف ملا ي�سميه عبد
القادر عوده (العقوبات اجلنائية يف الإ�سالم).
تطرح امل�شكلة عينها يف حق االعتقاد و�إمكانية تغيري الدين ،وهنا يحمل
االجتاه ال�شكلي يف مقابل الآية القر�آنية (ال �إكراه يف الدين) �أو كتقييد لإطالقها،
حديثني ين�سبان للر�سول حممد (من ب ّدل دينه فاقتلوه ،وال يحل دم امرئ
م�سلم �إال ب�إحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنف�س بالنف�س والتارك لدينه املفارق
للجماعة)(.)13
يف درا�سته "الإ�سالم وحقوق الإن�سان" ( )14يعطي املفرغي �أمنوذجا للت�أثري
الذي متار�سه االجتاهات اال�سالمانية حول جملة املو�ضوعات التي مت�س الدين
الإ�سالمي .فنقطة انطالقه املنهجية �أمنوذج وا�ضح للمقاربة التوتاليتارية:
"الإ�سالم ،يقول امل�ؤلف ،ال يتعامل مع الإن�سان املنعزل عن مثائله �أو امل�ست�أ�صل من
طبيعته ،و�إمنا يتناول الإ�سالم ب�شكل �شـمويل� ،أي يف كل طموحاته االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية الروحية" (. )15
اعتبار امل�ؤلف �أن الإ�سالم �إيديولوجية اكرث منه دين .يعيدنا با�ستمرار
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لإ�شكالية الن�ص واالجتهاد ،فهو يعترب مثال ،قـانون "العني بالعني" من حقوق
الإن�سان م�ؤيدا حق �إعدام القاتل لأنه تعر�ض حلق احلياة� .أما حول العقوبات
اجل�سدية ،فوجهة نظره تكرار لوجهة نظر عبد القادر عوده واملودودي .ولي�س
لق�ضية املر�أة حظا �أوفر .وميكن القول �أن حممد علي الت�سخريي وحممد فتحي
عثمان وعلي عبد الواحد وايف وحممد الغزايل ورا�شد الغنو�شي و�سفر احلوايل
و�أكرث من ع�شرين كاتبا يف املو�ضوع( ،)16يقدمون تعريفهم حلقوق الإن�سان
�ضمن الت�صور العام للمودودي امل�شار له �أعاله .الأمر الذي ال مينع من قراءة
اخلالفات فيما بينهم ،وتقدير وجهات نظر العديد من رموز هذا التيار لكونهم،
�أوال� ،ساهموا ب�شكل فعال يف دخول حقوق الإن�سان الثقافة ال�شعبية واملحلية،
ثانيا� ،أ�صلوا فكرة �أ�سا�سية تقوم على اعتبار حقوق الإن�سان والإ�سالم من �شجرة
واحدة وثالثا� ،أكد معظمهم على �أن بالإمكان الن�ضال امل�شرتك مع املدافعني عن
حقوق الإن�سان يف نقاط التوافق وهي الأهم والأكرث .و�إن اختلفوا مع الت�صور
العاملي يف نقاط �أ�شرنا لبع�ضها ،فقد �ساهموا ب�شكل جدي يف ن�شر ثقافة حقوق
الإن�سان والربط بينها وبني الثقافة الإ�سالمية .كتاب الدكتور حممد الزحيلي،
حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،واحد من الأمثلة التي ت�ؤ�صل ملفاهيم �أ�سا�سية
كالدميقراطية الإ�سالمية واحلقوق الأ�سا�سية كذلك الإن�سان كمعيار مركزي يف
تقييم احل�ضارات وحمور للر�ساالت ال�سماوية.
من الناحية املنهجية والعملية ،ح�صر هذا التيار نف�سه ،يف نطاق التعر�ض
للحقوق من باب املقارنة واملطابقة مع املعطى الإ�سالمي ،وقد حرمته هذه
املقاربة من ولوج املنطق الداخلي و�آليات الدفاع عن احلقوق الإن�سانية .فعلى
�سبيل املثل ،نادرا ما جند عند �أي ممن ذكرت ،مطالبة بت�صديق بلده على
العهدين اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية .علما ب�أن هذين العهدين ال يتبنيان مو�ضوع �إلغاء عقوبة الإعدام،
ولي�ست ق�ضية تغيري الدين فيهما بو�ضوح الإعالن العاملي وميكن ربطها بالقانون
املحلي ،كذلك ميكن التحفظ على بع�ض ما يف العهد يف التوقيع والت�صديق .فمن
املعروف �أن هناك منظمات تدافع فح�سب عن احلقوق املدنية و�أخرى عن ق�ضية
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حمددة كمناه�ضة التعذيب وثالثة �ضد الفقر ورابعة مع حق ال�صحة الخ .ويف
كل هذه املجاالت ميكن للإ�سالميني �أن ين�شطوا بنف�س الأريحية التي جندهم
فيها يف العمل اخلريي والإن�ساين حتى يف القراءة الأكرث حتفظا لل�شرعة الدولية
حلقوق الإن�سان .وميكن القول �أن التجربة الأكرث تقدما هي ابنة الدولة الرتكية
العلمانية حيث جند م�ؤ�س�سات عريقة مثل مظلومدر و  IHHتخو�ض يف درا�سات
واقرتاحات وممار�سات متقدمة يف حني علينا انتظار ال�سنوات الأربع الأخرية
ال�ستقراء اجتاه عملي ي�سعى للتعامل مع املتفق عليه من احلقوق مع املنظمات
الدولية وباملعايري الدولية� .أي يف معمعان احلرب على الإرهاب وكرد على املظامل
التي �أ�صابت �ضحاياها الربيئة .وميكن �إعطاء مناذج "م�ؤ�س�سة الكرامة حلقوق
الإن�سان" و "�صوت حر للدفاع عن حقوق الإن�سان" وتنظيمات كويتية وم�صرية
وتون�سية ومغربية ك�أمثلة على هذا التوجه الذي تدعمه �أ�سماء �إخوانية و�سلفية.
من دون الدخول يف مناظرات مبا�شرة مع هذا التيار ،يفكك ال�شيخ عبد
اهلل احلامد من قياديي اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أهم نقاط �ضعفه يف
عدة م�ؤلفات خ�ص�صها حلقوق الإن�سان واملجتمع املدين وا�ستقالل الق�ضاء.
فهو يرف�ض املفهوم النخبوي عند املودودي لأهل احلل والعقد ،معتربا املجل�س
النيابي ابن انتخابات حرة من جميع �أفراد الأمة رجاال ون�ساء يف احلوا�ضر
والقرى والبوادي( .)17ويطالب بت�صفية االجتهادات الرتاثية الأموية والعبا�سية
يف م�صفاة ال�شريعة باعتبارها تخل ب�أربعة م�سائل �أ�سا�سية (العدالة االقت�صادية،
العدالة االجتماعية ،احلقوق واحلريات امل�شروعة واعتبار نقد اخلليفة فتنة)()18
ميكن القول �أن قراءة العديد من امل�صلحني �أو امل�سلمني املجددين والنقديني
تتالقى� ،إن مل نكن تتطابق ،مع القراءة احلقوق �إن�سانية .ففي حما�ضرته املعنونة
"الف ــكر الإ�سالمي وحقــوق الإ�سالم بني الواقع واملثال" يرد ن�صـر حامد �أبو
زيد ب�شكل غري مبا�شر على الكتابات املنتمية للإ�سالم ال�شكلي مثل كتاب حممد
الغزايل (� )19أو كت ــابات اجلمـاعة الإ�سالمية الباك�سـتانية يف املو�ضوع مذكرا ب�أن
الإ�سالم يغطي ،فيما يغطي ،علم الكالم العقالين املعتزيل ،الفال�ســفة امل�سلمني
 ،ال�صوفية والفقه ال�سلفي .وينوه �إىل �أن �أية مقـ ــاربة مو�ض ــوعية تتطـلب انعتــاق
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املع ــرفة لو�ضــع حد لهيمنة املدافعــني عن االحت ــواء الإيديولوجي
 instrumentalizationيف الإ�سالم ومن �أ�سباب امل�شكلة بر�أي �أبو زيد�" ،أن الإن�سان
الذي احتفى به القر�آن وال�سنة يف كثري من ن�صو�صهما قد خ�ضع لتحديدات �شتى
يف يف جمال الفكر ،فهو الإن�سان "املفكر" عند املعتزلة" ،العارف" عند الفال�سفة
واملت�صوفة ،وهو "املكلف" املطيع عند الفقهاء .ويف معظم هذه التحديدات غاب
الإن�سان "الكائن االجتماعي" -غري العارف وغري املطيع -عن هذا الفكر"(.)20
ال ميتنع الباحث ال�سوداين عبد اهلل النعيم عن ك�سر املو�ضوعات املحرمة
طارحا الق�ضية من منـظار �أ�ستاذه املجدد حممود حممــد طه "ما مل يتحول
�أ�ســا�س القانون الإ�سالمي احلديث عن ن�صو�ص القر�آن وال�سنة يف الفرتة املدنية
التي �شكلت �أ�سـ�س �صرح ال�شريعة .فلي�س هناك من �سبيل �إىل جتنب االنتهاك
اجلذري واخلطري ملعايري حقوق الإن�سان العاملية .ذلك �أنه لي�س بالو�ســع �إلغاء
الرق كنظام قانوين ،وال ا�ستئ�صال �صور التمييز �ضد الن�ساء وغري امل�سلمني ،ما
دمنا ملزمني مبراعاة �إطار حددناه م�سبقا و�أ�سميناه ال�شريعة (.)21
فح�سب النعيم ،لقد �أجنز �إ�سالم املدينة دوره التــاريخي ،وال ميكن اعتبــاره
مرجعا حقوقيا واجتماعيا و�سيا�سيا لع�صرنا .الإ�سالم العاملي� ،إ�سالم مكة،
املطبــوع بالت�ســامح والبعيد عن احلالة اال�ستثنائية التي عا�شها �أهل املــدينة،
هو القادر على الرتبـع فوق التـاريخ ك�أمنوذج للت�سامح والإخاء وحرية االعتقاد.
�شكل تقدم حركة حقوق الإن�سان يف العامل الإ�سالمي و�صعود الإ�سالمية
مو�ضوعا متميزا لبع�ض اجلامعيني .ومن �أوائل املهتمني يف فرن�سا ،كان حممد
اركون الذي حدد يف  1980يف مقالة له بالفرن�سية ( )22اخلطوط الكربى لطريقته
يف تناول املو�ضوع :
 "�سيكون من ال�سهولة مبكان القول ،مثال ،بالت�أكيد يف الإ�سالم كل �شئم�ضمون ،وب�إمكاننا اال�ست�شهاد بالقر�آن و�أحاديث النبي وال�سلطات الإ�سالمية
الذين تطرقوا للمو�ضوع ب�شكل حازم وجتديدي.
 علينا جتنب �إلقاء امل�سئولية على الإ�سالم يف االنتهاكات التي نراقبها عندهذا النظام �أو ذاك البلد.

ideological
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 �إن مفهوم احلق مرتبط بالعقالنية الإن�سانية مفهوم مثايل ،فاحلق ،كمايقول مارك�س ،هو نتاج موازين القوى.
 احلق هو التعبري عن جمموعة ا�ستلمت ال�سـلطة  :ثم بعد ذلك ن�صفهباحلـق الديني ،احلق املقد�س الخ.
 علينا �إعادة طرح ق�ضية حق الأ�شخا�ص بال�شكل التي مت حتديدها فيه يفالأديان التوحيدية الثالثة.
يف درا�سة نقدية ،تاريخية وفل�سفية ب�آن معا ،من ال�ضروري فهم كيف �أن
مفهوم احلقوق الدينية قد ا�ستطاع �أن يعي�ش يف �إطار اجتماعي وثقايف حمدد
وكيف انه مل يعد بو�سعه �أن يعمل يف املجتمعات ال�صناعية واملعلوماتية واملعقلنة
يف �إمرباطورية العقل الذي ن�سميه بالعلمي والذي ي�شكل هو نف�سه �أي�ضا مو�ضوعا
للنقد " (.)23
ما العمل �إذن ؟ يجيب اركون " :فيما يتعلق بحقوق الإن�سان بح�سب الإ�سالم،
ينبغي �أن ين�صب التحليل والتفكري ،كما يبدو يل ،على النقطتني التاليتني قبل
غريهما:
 – 1ما قيمة اخلطاب "الإ�سالمي اليوم حول حقوق الإن�سان ؟ وما ال�صلة
التي ميكن �أن نتبينها ،بني ما ي�سمى �إجماليا "الإ�سالم" وبني الدول-الأمم
التي قام معظمها بعد احلرب العاملية الثانية ؟ وعلى نحو �أعم ،ما الداللة التي
ميكن �أن متنحها اليوم ،فكرة الأ�صل الإلهي ح�صرا حلقوق الإن�سان ؟ وماذا
نفعل بذلك الت�أكيد "الفل�سفي" الذي يذهب �إىل �أن الإن�سان يظفر بحقوقه عرب
الن�ضال ال�سيا�سي واالجتماعي ،عرب التقدم الثقايف ،دون �أن يكون مدينا ب�شيء
لأية مبادرة خارجة عنه ؟
� – 2إىل �أي اجتاه فل�سفي ميكن وينبغي لنا �أن نوجه البحث عن �أ�صول
حقوق الإن�سان وعن �ضمانات تطبيقها ،اليوم ؟ "(.)24
يف عامل حقوق الإن�سان تتعدد حماوالت الدرا�سة والتناول لق�ضية الإ�سالم
وحقوق الإن�سان .ويطرح الباحث حممد ال�سيد �سعيد يف درا�سته القيمة "الإ�سالم
وحقوق الإن�سان" ق�ضية االن�سجام ال�ضروري بني التف�سري العقالين واالن�سانوي
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للن�صو�ص الإ�سالمية واملنظومة املعا�صرة حلقوق الإن�سان من �أجل ك�سب املعركة
من اجل احلق يف حرية التف�سري و�إعادة البناء االجتماعي للخربة الدينية.
بالن�سبة ملحمد "تن�سجم الن�صو�ص املقد�سة للإ�سالم متاما مع النظام احلايل
حلقوق الإن�سان ،على الأقل فيما يتعلق بواحد من الأبعاد الأ�سا�سية وهو العاملية"
(� .)25إن وحدة الإله ووحدة اجلن�س الب�شري ت�شكالن قاعدة هذه العاملية التي
جتمع بني مبادئ الكرامة ،امل�ساواة والعدالة ،وبالتحديد فان فكرة العدالة ت�شكل
حجر الزاوية يف احل�ضارة الإ�سالمية (يف مقابل احلرية يف احل�ضارة الغربية
وامل�ساواة يف الفكر اال�شرتاكي).
ثم يتناول البعد امل�ؤ�س�ساتي و�إ�شكالية التوازن بني احلقوق والواجبات
(باملفهوم الوا�سع للكلمة كون هذا التوازن ي�ستوعب الروحي والدنيوي).
ثمة حاجة ملحة للتجاوز ،ميكننا تتبعها يف كتابات ع�صام العطار ورا�شد
الغنو�شي وحممد خامتي من التيار ال�شكلي .و�إن كانت مقالة ال�شيخ الغنو�شي
"كلنا يو�سف القر�ضاوي"( )26ت�ضع على الرف للأ�سف �إطروحات متقدمة له،
ف�إن من املفيد التذكري مبا يقوله يف هذا اخل�صو�ص الأ�ستاذين العطار وخامتي.
يذكر ع�صام العطار ب�أن �أية نه�ضة ح�ضارية ت�ستوجب �صحوة فكرية وقدرة
عالية على التجاوز امل�ستمر للذات .ويبا�شر حماولة التقييم بالقول�" :إننا نكرر
�أنف�سنا منذ ع�شرات ال�سنني يف التفكري والتنظيم والعمل ،يف عامل تتغري �صوره
ومعطياته ومتطلباته يف كل يوم ،ون�سري �إىل امل�ستقبل و�أعناقنا و�أقدامنا م�شدودة
بقيود التكرار والروتني� .إننا ب�أم�س احلاجة �إىل �أجيال جديدة ،و�أفكار جديدة
و�إبداع رفيع م�ستمر ،لنكون قادرين على اال�ستجابة احلية الواعية الأ�صيلة
ال�سريعة ملتغريات العامل والع�صر ،وحاجات امل�سلمني والإن�سان املتجددة فيه،
و�أداء ر�سالتنا �أداء حقيقيا واقعيا على �أف�ضل وجه ممكن ( .")27ويت�ساءل يف
كتابه "كلمات" :
"كيف نقبل اجلمود ،بل كيف ميكن اجلمود ،يف عامل تتجدد معلوماته
ومعطياته ومطالبه وو�سائله ..با�ستمرار البد لنا من التجدد الدائم ،والإبداع
املتوا�صل ،واجلهاد امل�ضني يف كل جمال ..و�إال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل
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امل�ؤثر ،و�أزاحنا الركب الب�شري عن طريقه ،وقذف بنا �إىل هام�ش الهام�ش� ،أو
هوة التاريخ ،فذهبنا جفاء كما يذهب الزبد وغثاء ال�سيل ،وحمينا من لوحة
احلا�ضر وامل�ستقبل ،وحتولنا �إىل ذكرى من ذكريات املا�ضي البعيد"()28
يتجاوز الدكتور خامتي (وما يهمنا هو املثقف والباحث ولي�س رئي�س الدولة
ال�سابق) يف �أطروحاته اجلدل العقيم امللغوم الدوافع يف �أو�ساط املتزمتني حول
تنا�سب �أو عدم تنا�سب دولة القانون وحقوق الإن�سان والدميقراطية مع الإ�سالم.
وهو بت�أكيده على دور ح�ضاري جديد ،يتخطى عقم الداعني للعودة �إىل الرتاث
وق�صور املقلدين حل�ضارة غربية مت�أزمة .ليفتح النقا�ش حول نه�ضة جديدة
وح�ضارة �إن�سانية مبتكرة .ولعله يف طرحه هذا ،يفتح الباب وا�سعا للحوار النقدي
والب ّناء ،بني رواد الإ�صالح الإ�سالمي واملدافعني عن حقوق وكرامة الإن�سان .ي�ؤكد
خامتي على دنيوية احلكم وبالتايل ن�سبيته وب�شريته ،معتربا �أهم خدمة للدين
يف ع�صرنا ،تكمن يف التمييز ب�شجاعة بني جوهر الدين ك�ش�أن �سام ومقد�س،
وت�صورات الإن�سان عنه ،والتي هي �أمر حمدود ون�سبي ويدركها التغري .وهو يعترب
الدميقراطية الأمنوذج الأف�ضل للنا�س �أو الأقل �ضررا من مناهج احلكم(.)29
ومن هذا املنطلق ي�ؤكد على �ضرورتها للمجتمعات الإ�سالمية ،ويب�صر يف التنمية
عملية متكاملة تقوم على الأ�س�س التالية:
"�أوال :لن يكون �أي حتول �إن�سانيا وفاعال ما مل تكن هناك م�شاركة �إرادية
واعية للب�شر يف �إيجاده.
ثانيا :يتمثل ال�شرط الأ�سا�سي يف ح�ضور الإن�سان وم�شاركته الواعية احلرة يف
ظاهرة التقدم والتغيري ،بوجود فكر م�ستقر ثابت يف املجتمع.
ثالثا :لن يتحقق وجود فكر م�ستقر وفاعل( ،بعنوان كونه تيارا متجددا وحيا
يف املجتمع)� ،إال يف �إطار احلرية.)30(".
ب�إمكاننا القول ،دون ركوب �سفينة املخاطر� ،أنه �إن كان تاريخ الأفكار
مرتبط بتاريخ الب�شر ،ف�إن تاريخ الفقه الإ�سالمي مرتبط ب�شكل �أ�سا�سي بتاريخ
اخللفاء .ومن هذا املنطلق ،فان حتقيق قراءة ان�سانوية للإ�سالم مير بال�ضرورة
عرب القطيعة الفكرية مع �إيديولوجيات ال�سلطات ال�سيا�سية-االجتـماعية
112

اال�ستبــدادية .بتعبري �آخر ،القطيعة مع �سيادة التقليد على االجتهاد والتجديد.
من هذا املنطلق ،تتطلب والدة املقاربات الإ�صالحية بال�ضرورة نقد التاريخ
ال�سيا�سي يف ار�ض الإ�سالم لتجاوز املدر�سة القدمية للخليفة امل�ستبد "العادل"
�إىل مدر�سة املواطنة وحقوق الإن�سان.
�أما بالن�سبة لنا ،ف�إن امل�شكلة بني ن�شطاء حقوق الإن�سان والإ�سالميني ال تقع
يف خانــة الإميان واملقد�س و�إمنا على �صعيد الدنيوي والق�ضائي .فال �أحد يطرح
م�س�ألة علمنة الـدين ،يف حني �أن قبول مبد�أ الطابع املدين للم�ؤ�س�سات يف العامل
الإ�سالمي م�س�ألة جوهرية لالجتماع الب�شري .هذه امل�ؤ�س�سات هي من الألف
�إىل الياء من �صنع الب�شر ،و با�ستطاعة ب�شر �آخرين �أن ي�ضـعوا حدا تاريخيا لها
بتجاوزها لأ�شكال �أرقى و�أعدل و�أف�ضل ويف هذه النقطة ،نحن اليوم كمدافعني
عن حقوق الإن�سان يف توافق تام مع مفكرين �إ�سالميني من داخل حركة الإخوان
امل�سلمني وخارجها.
�إن �أي تركيب ت�سلطي (اوتوريتاري) يتكئ بال�ضرورة على �إيديولوجية ت�سلطية
�أو قابلة لالحتواء من الطغاة .و�إن مل يكن هناك �إيديولوجية ت�سلطية جاهزة،
فهو قادر على ابتكار واحدة حتميه� .إن علماء اال�ستبداد ،با�ستعارة تعبري عبد
الرحمن الكواكبي ،جعلوا من الكائن الطائع� ،أمنوذجا للم�سلم ،ومن املتمردين
زنادقة .هل ميكن قبول نقطة انطالقهم هذه ،ال�ستنباط مبادئ عاملية حلقوق
الإن�سان ؟
�إن القراءة املتمعنة للخطاب الإ�سالمي ال�سيا�سي ال�سائد والتعبريات
امل�ؤ�س�ساتيــة للإ�سالمية التقليدية تظهر �إ�شكالية كل من يتبنى مقاربة �شمولية
(توتاليــتارية) وع�سف ــية مع املبادئ الأ�سا�سية حلماية الأفراد واجلماعات.
يذ ّكرنا حميد عناية" ،ب�أن ال�شريعة مل تكن مطبقة كمنظومة متكاملة يف يوم
من الأيام� ،أما حجم وطبيعة الإجراءات ال�ضرورية لتطبيقها فتبقى تخيالت
م�شروعة"( .)31ويو�ضح ال�شيخ حممد م�صطفى �شلبي يف ر�سالته عن تعليل
الأحكام كيف �أن �أ�صحاب النبي كانوا " ينظرون �إىل الأمر وما يحيط به من
ظروف ،وما يحف به من م�صالح ومفا�سد وي�شرعون له احلكم املنا�سب ،و�إن
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خالف ماكان يف عهد ر�سول اهلل ،ولي�س هذا �إعرا�ضا منهم عن �شريعة اهلل �أو
خمالفة لر�سول اهلل ،بل هو �سر الت�شريع الذي فهموه"( .)32ويقدم يف كتابه
"�أ�صول الفقه الإ�سالمي"(� )33أمثلة على �إعمال امل�صلحة عند تعار�ضها مع
الن�ص.
ال �شك ب�أن حقوق الإن�سان مل تعد غريبة على الثقافة الإ�سالمية وال�شعبية يف
العاملني العربي والإ�سالمي ،ومن املجحف القول ب�أن ذلك مت مبقاومة الإ�سالميني
بل ميكن القول بالتعاون مع اجتاهات �إ�سالمية فاعلة� .إال �أن الطريق للتفاعل
الإيجابي مع حركة حقوق الإن�سان  ،كم�شروع غري منجز ،يحمل يف ديناميته
الداخلية هاج�س الكرامة الإن�سانية وطموح جمتمع �أكرث �إن�سانية و�أقل بربرية،
جتعل من ال�ضروري خو�ض معركة �سالمة النف�س واجل�سد ،كجزء من تكرمي
الإن�سان ،واحلرية ،كحق �أ�سا�سي� ،إذا مل ن�شاطر حممد هيثم اخلياط القول
فيها "�أول احلقوق" ،وتخلي�ص تراثنا من عف�ش العداء لكرامة ن�صف الب�شر� ،أي
الن�ساء ،ودخول معركة التحول �إىل قوة اقرتاح وتعزيز ،ولي�س فقط قوة مراقبة
ومقارنة ،للحركة العاملية حلقوق الإن�سان.
يف �أحد الأيام دخل مكتبي �إ�سالمي ملتزم بكل ال�شعائر الدينية ،كنت قد
دافعت عنه لنيل اللجوء ال�سيا�سي لي�شكرين .وتقاذفتنا الأحادي ــث فقال يل :
"لقد فكرت كثريا بق�ضية حقوق الإن�سان ،و�أنا مت�أكد �أن الإ�سالم يدعم دون
حتفظ ما ت�سميه ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان  :الإ�سالم يتـوجه �إىل بني �آدم،
�أي لكل كائن ان�ساين ولي�س فقط للم�سلمني .اال�سالم يعلمنا  :فال تظاملوا ،كذلك
�شرعتكم ،ديني يناديني يف كل �صباح "اعدلوا هو اقرب للتقوى" ،و�شرعتكم
�أي�ضا ،الإ�سالم ي�ؤكد على كرامة الإن�سان "ولقد كرمنا بني �آدم" و�شرعتكم
�أي�ضا .ملاذا �إذن يجري احلديث عن تعار�ض بني ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان
والإ�سالم؟ ".
هل من ال�ضروري التذكري ب�أن االنتقادات التي ن�سمـعها من النا�س يف
ن�ضاالتنا اليومية ال تطالبنــا ب�إنزال العقوبات اجل�سدية توافقا مع ال�شريعة و�إمنا
اال�ستقاللية املالية والفكرية عن دول ال حترتم هذه احلقوق .حما�سبة احليتان
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الكبار وال�صغار دون متييز وحماكمة جمرمي احلرب يف حلف الناتو كما من
دكتاتوريات اجلنوب .واحرتام احلقوق الأولية لل�شعب الفل�سطيني ورف�ض عامل
الهيمنة واملظامل .مل �أ�سمع �أ�سريا فل�سطينيا واحدا يطالبنا بالتوقف عند الفارق
بني بني �إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم وال�شرعة الدولية حلقوق
الإن�سان؟ ومل يعترب �أحد من امل�سلمني ن�ضالنا يف مواجهة مع الدين الإ�سالمي
احلنيف ،بل لعل كلمة "جعل اهلل ن�ضالكم يف ميزان ح�سناتكم" �أكرث اجلمل
تكرارا يف الأو�ساط املتدينة .و�سمحت للدكتور عبد اهلل احلامد م�ؤلف كتاب
"حقوق الإن�سان بني نور الإ�سالم وغب�ش الفقهاء واحلكام" ب�أن يقول بثقة" :دعاة
حقوق الإن�سان واملجتمع املدين والإ�صالح الد�ستوري ،جماهدون حمت�سبون
(احت�سابا �سيا�سيا) وهم مطالبون باحلذر من اجلري وراء مكا�سب حزبية
�أو فئوية �أو �شخ�صية وباحلذر من احل�سابات ال�صغرية؛ فالتخندق خلف هذه
احل�سابات الفئوية واحلزبية وال�شخ�صية �أ�ضاع يف البلدان العربية والإ�سالمية
كثريا من الطاقات".
�إن م�شكلتنا يف العاملني العربي والإ�سالمي هنا بالتحديد .احلقوق الأ�سا�سية
�أ�سرى موازين القوى ،وهي لي�ست قوة قرار فعلية .هذا هو النقد الذي ن�سمعه
جميعا حول حقوق الإن�سان ،وقلما كان نقد الإن�سان العادي يتناول حمتوى
ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
كما �أ�سهمت التـيارات اال�شــرتاكية يف تثبيت حق تقرير امل�صري يف العـهد
الدويل اخلــا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعــهد الدويل اخلــا�ص باحلقوق
االقت�صــادية واالجتــماعية والثقافية ،ميكن بل ويجب على امل�ســلمني �أن يلعبوا
دورا هامـا ،للمثال ال للح�صر ،يف �إن�شاء اواليات �ضمانات للحقوق الأ�سا�سية
للأ�شخا�ص ويف تبني �إعالن عاملي حول حقوق الإن�سانية امل�شرتكة يف نظام
اقت�صادي عادل جديد و�إعالن ملنع ارتهان ال�شعوب باحلظر والعقوبات و�شمول
�صالحيات املحكمة اجلنائية الدولية انتاج وا�ستعمال الأ�سلحة النووية والكيميائية
واجلرثومية وقوننة دولية ووطنية حلق الت�ضامن...
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يف التقليد والتجديد
كتب الأمري عبد القادر اجلزائري عام  1855للميالد ( 1271للهجرة) يف
كتابه "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" :
"املتبوعون من النا�س على ق�سمني :ق�سم عامل م�سعد لنف�سه وم�سعد لغريه،
وهو الذي عرف احلق بالدليل ،ال بالتقليد ،ودعا النا�س �إىل معرفة احلق
بالدليل ،ال ب�أن يقلدون .وق�سم مهلك لنف�سه ومهلك لغريه ،وهو الذي قلد �آباءه
و�أجداده فيما يعتقدون ،وي�ستح�سنون ،وترك النظر بعقله ،ودعا النا�س لتقليده.
مر�ض
والأعمى ال ي�صلح �أن يقود العميان .و�إذا كان تقليد الرجال مذموما ،غري ٍ
يف االعتقادات ،فتقليد الكتب �أوىل و�أحرى بالذم .و�أن بهيمة تقاد� ،أف�ضل من
مقلد ينقاد .و�أن �أقوال العلماء واملتدينني مت�ضادة ،متخالفة يف الأكرث ،واختيار
واحد منها واتباعه بال دليل باطل ،لأنه ترجيح بال مرجح ،فيكون معار�ضا
مبثله".
من ال�ضروري ا�ستعادة هذا الن�ص املبكر يف كتابات القرن التا�سع ع�شر
الإ�صالحية ،ففي كل فرتة ا�ضطراب وت�أزم يف ثقافة الأمم و�أو�ضاعها ،ي�ستعيد
الرواد جملة �أ�سئلة �ضرورية ،يف الدين كما يف الفل�سفة ،ويف الإطار النظري كما
يف الإطار العملي ،تتمركز يف ال�س�ؤال حول �سقف التقليد و�ضرورات التجديد،
القدرة على تتبع مفهوم اال�ستمرارية والإنقطاع يف نظم التفكري ونظم احلياة،
كذلك املقدرة على �إب�صار الذات بعني نقدية بناءة .وال ينجو من هذا الإختبار
�شعب �أو �أمة �أو معتقد ،بل على العك�س من ذلك ،لعل هذه الأزمات هي التي تعطي
القدرة على ت�شريح دقيق للواقع وت�سمح بتبلور ر�ؤى خمتلفة قادرة على التجاوز.
لذا ال يغيب مو�ضوع التقليد والتجديد عن �أي م�صلح �أو رمز للتنوير ،ومن �أكرب
الأ�سئلة التي طرحت وتطرح عند تقييم �أو تعريف �أي عامل� ،س�ؤال يتعلق بف�ضاء
التجديد يف فكره وحجم الإبتكار يف ت�صوراته والقدرة احلية لآرائه يف الرد على
حتديات ع�صره .رد ينهل من تاريخ الفكر ويت�سلح من م�ستودع الأ�سلحة الذهنية
119

الأحدث ،لأن كلمة احل�ضارة ،باملعنى الثقايف ،تعني ا�ستيطان القدرة على اعتبار
غنى الثقافات الب�شرية ملكا لكل �إن�سان .هذه القدرة على اكت�شاف الذات والآخر
كو�سيلة لإعادة ت�صور العامل جعلت الفكر اليوناين مرجعا لفكر التنوير الغربي،
وحلظات النهو�ض احل�ضاري العربي الإ�سالمي يف �صلب حماوالت الت�صدي
النحطاط العرب وامل�سلمني (باملعنى الذي يتحدث عنه �أبو احل�سن الندوي
يف كتابه "ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني") .و�إن كانت هذه اللحظات
ممكنة ،فلتوفر عاملني �أ�سا�سيني ،الأول :هو اعتبار احلكمة �ضالة كل �إن�سان ومن
�أي كان .ما يخت�صره الإمام الكاظم يف و�صية له بالقول" :لو وجدمت �سراج ًا
يتو ّقد بالقطران يف ليلة مظلمة ال�ست�ض�أمت به ،ومل مينعكم منه ريح نتنه ،كذلك
ممن وجدمتوها معه ،وال مينعكم منه �سوء رغبته
ينبغي لكم �أن ت�أخذوا احلكمة ّ
فيها" .والثاين ،اعتبار اخلالف من مقومات التقدم و�إباحة النطق بالر�أي والرد
عليه .وقد �أح�صيت يف كتب "الرد" �أكرث من �ألف ومئتي عنوان لر�سالة وكتاب،
و�أظن �أنني مل �أجمع �إال الي�سري القليل من املكتبة العربية يف نه�ضة امل�شرق قبل
�ألف عام.
كانت امللل والنحل بهذا املعنى ،التيارات الفكرية وال�سيا�سية يف ع�صرها،
و�إن كانت فرتة احلروب الأهلية الأوىل قد �أعطت ال�صراعات الدينية-ال�سيا�سية
بعدا عنفيا ،فقد �سمحت �أو�ضاع اخلالفة العبا�سية التي �ضمت �شعوبا �شتى
وجمعت تعددية ثقافية ال �سابق لها وحركة ترجمة و�إنتاج جد غزيرة� ،سمحت
�أو�ضاع اخلالفة ب�إعادة اكت�شاف الإ�سالم الأول و�إعادة �إنتاج الت�صور الإ�سالمي
ب�آن .و�إن كان احلديث عن ال�سلف ال�صالح تلمود حقبتنا الراهنة ،ف�إن هذا
ال�سلف كان �صاحلا باملعنى الفكري والفقهي لأنه كان جمددا ومبدعا وقادرا
على ا�ستنباط الأحكام الأف�ضل لع�صره .فابن حزم الأندل�سي هو القائل "ال يحل
لأحد �أن يقلد �أحدا ،ال حيا وال ميتا ،وكل واحد له حق الإجتهاد ح�سب طاقته".
وقال بذلك �أ�صحاب املذاهب الأربعة� ،أبو حنيفة �صاحب م�أثورة "هذا ر�أي ،وهذا
�أح�سن ما ر�أيت ،فمن جاء بر�أي �أف�ضل قبلناه" ،ومالك من قال "�إمنا �أنا ب�شر
�أخطئ و�أ�صيب" ،وال�شافعي من �أكد "�إذا �صح احلديث بخالف قويل فا�ضربوا
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بقويل عر�ض احلائط" وابن حنبل من ت�صدى للتقليد بالقول "من �ضيق علم
الرجال تقليد الرجال ،ال تقلدوا الرجال ف�إنهم لن ي�سلموا من اخلط�أ" ،ي ّذكر ابن
تيمية بهذه املواقف بقوله" :ه�ؤالء الأئمة الأربعة قد نهوا النا�س عن تقليدهم يف
كل ما يقولون ،وذلك هو الواجب".
يدين ال�شوكاين ح�صر ال�شريعة بنفر من العلماء يف زمان ومكان وىل ويقول:
"من ح�صر ف�ضل اهلل على بع�ض خلقه ،وح�صر فيهم هذه ال�شريعة فقد جتر�أ
على اهلل عز وجل وثم على �شريعته املو�ضوعة لكل عباده"� .أما جمال الدين بن
اجلوزي في�ؤكد على �أن "يف التقليد �إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتدبري ،وقبيح
على من �أعطي �شمعة ي�ست�ضئ بها �أن يطفئها ومي�شي يف الظلمة".
ال �شك ب�أن د�سرتة املذاهب ال�سنية منذ "االعتقاد القادري" و�إغالق املنظومة
اجلعفرية منذ الدولة ال�صفوية ،قد �ساهما يف �إغالق باب الت�أمل واالجتهاد
وو�ضع هالة مقد�سة على �آراء القدماء .تقدي�س العمل الب�شري والتوقف عند
جعبة ال�سلف جعل من ال�سهل على الطبيب امل�سلم اليوم �أن ينت�سب للمدار�س
الطبية احلديثة على اختالفها مع تقديره ملا ق ّدم الرازي وابن �سينا ،يف حني
مل تزل املذاهب الفقهية تعي�ش على عطاء حقبة ذهبية مل يتمكن معظم �شيوخ
حقبتنا ال من ه�ضمها و�إعادة انتاجها �أو جتاوزها نحو و�ضع جديد .وال �شك ب�أن
تفكيك "�سلطة املذاهب" ال ي�شكل وح�سب انعتاقا فكريا وثقافيا للم�سلمني و�إمنا
�أي�ضا يف حقبة ال�شحن املذهبي الأعمى� ،ضمانة �أ�سا�سية لل�سلم الأهلي.
لقد و�ضعت ال�ضجة الأخرية بني رجال دين �سنة و�شيعة الأ�صبع
على اجلرح ،ف�إذا بنا كوالدة املفقود ،تتذكر دائما حلظة خطفه
من �أجهزة الأمن وتتمثل هذه اللحظة باعتبارها ،لي�س فقط نهاية
التاريخ ،بل �أي�ضا و�سيلتها الأبدية لعي�ش م�أ�ساة حداد غري منجز ،بل
لنقل غري قابل للإجناز .ف�إن كانت النقا�شات يف الع�صر الذهبي جتمع بني
القدرة على النقد والقدرة على متابعة احلوار وتبادل املناظرات ،بحيث كان
الكثري من امللل والنحل يعي�ش وميوت كالب�شر ،فها نحن نرتك�س حلالة تكل�س
مزمنة ،بعد �إرها�صات جوهرية يبدو �أنها مل تكن عميقة يف الذات �أو م�ؤ�س�سة
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يف القناعات ،لنعود ملن �أعطى كتاب "الفرق بني الفرق" لأبي القاهر البغدادي
القول الف�صل يف  73فرقة واحدة منها هي الناجية ،وملن �أوقف التاريخ عند
الكليني "ثقة الإ�سالم يف كل زمان ومكان" ،وقطاعات حولت فتاوى ابن تيمية
التكفريية لقرارات مقد�سة .ذلك ،رغم كل املجمالت اللفظية التي ن�ستهلكها
يف الت�سامح وحوار املذاهب والتقريب بني الأديان وفتح باب االجتهاد والإ�صالح
والتجديد و�أخريا ولي�س �آخرا :الدولة املدنية .بل ال ي�ستغرب املرء �أن يقر�أ يف بيان
جلمعية "جبهة علماء الأزهر" بيانا يو�ضح لنا �أن اخلالف بني ال�سنة وال�شيعة
يكمن يف �أ�صول الدين ،ويتحدث عن تكفري ت�سعة من فرق غالة ال�شيعة ثمانية
منها انقر�ضت منذ ثمانية قرون ،بل جاء يف البيان ال�صادر يف � 24سبتمرب 2008
" :كان �إمامهم ه�شام بن احلكم �أول من قال �إن اهلل تعاىل ج�سم و�أنه حمال
�أن يكون عاملا بالأ�شياء بنف�سه ،و�أدخل فيه من النق�ص والتمثيل ماهو باطل ،على
تفاوت فيه بني فرقهم الت�سعة ،من زرارية تيمية؛ و�سيابية؛ و�شيطانية طاقية؛
وه�شامية؛ وجواليقية؛ وميثمية ،ومو�سوية ."...ما هي غاية هذا اخللط املتعمد
بني فرق الغالة وما �سماه ال�شيخ القر�ضاوي بالغزو ال�شيعي (املق�صود به املذهب
اجلعفري الإثني ع�شري حتديدا)؟ هل يليق بجبهة علماء يد ّر�س يف جامعتها
التاريخ الإ�سالمي �أن تتحدث بخطاب "الربوباغنده"� ،أي الدعاية ب�أبعد الو�سائل
عن التناول والتحليل العلميني؟
كلما نقر�أ كتب الكبار ،نالحظ قدرة كبرية عندهم على �إغناء القارئ
بجديد مفيد .فعندما ينتقد عبد الرحمن الكواكبي �أئمة الإ�ستبداد ويربط بني
الإ�سالم واحلرية والقدرة على مواجهة وقائع احلياة املعا�صرة ،جنده ي�ص ّر على
�أن م�شروعا كهذا غري ممكن التحقيق دون جتاوز املذهبية التي ت�أ�سر
الن�ص يف �سجنها .هذا الر�أي جنده �أي�ضا عند الإمام حممد عبده الذي ي�صرح
دون مواربة ب�أن الأ�سا�س يف االجتهاد هو "�أن يكون القر�آن �أ�صال حتمل
عليه املذاهب والآراء يف الدين ،ال �أن تكون املذاهب �أ�صال والقر�آن
هو الذي يحمل عليها ،ويرجع بالت�أويل �أو بالتحريف �إليها" .ويحمل
الإمام عبده على �أ�صحاب االتباع والتقليد يف تف�سريه للآية "�إذ ترب�أ الذين اتُّبعوا
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من الذين اتبعوا (البقرة  )166معتربا حكم الآية "ي�ستغرق جميع املقلدين".
ويف خاطراته ي�ؤكد جمال الدين الأفغاين على ف�ضل التجديد واالجتهاد بالقول:
"وال ارتياب ب�أنه لو �أف�سح يف �أجل �أبي حنيفة ومالك وال�شافعي
و�أحمد وعا�شوا �إىل اليوم لداموا جمدين جمتهدين".
�أما املريزا حممد �سعيد النجفي النائيني فيتحدث يف "تنبيه الأمة وتنزيه
امللة"( ،)1909عن قوة اال�ستبداد الديني يقول" :يعترب عالج هذه القوة من
�أع�سر الأمور و�أ�صعبها وذلك ل�شدة ر�سوخها بالأذهان والقلوب �أوال ،والعتبارها
جزء من �أجزاء الدين ثانيا ( ،)...وقد �أظهرها املن�سلكون يف زي الريا�سة
الروحانية بعنوان الديانة ،وخدعوا ال�شعب اجلهول لفرط جهالته وعدم خربته
مبقت�ضيات دينه بوجوب �إطاعتهم ،وعرفت �أي�ضا �أن هذه الإطاعة والإتباع الأعمى
حيث مل ت�ستند على حكم �إلهي معدودة يف مراتب ال�شرك بالذات الأحدية بن�ص
الآية املباركة "اتخذوا �أحبارهم ورهبانهم �أربابا من دون اهلل."..
يف النقا�شات احلادة يف �شبه اجلزيرة الهندية حول اخلالفات الفقهية،
و�ضع �أبو الأعلى املودودي اجلمهور حكما يف ر�أي العلماء بالقول" :لي�س كل تعبري
لأي حكم من �أحكام الإ�سالم جاء به عامل من علماء امل�سلمني ،وال كل م�س�ألة
ا�ستخرجها �إمام من �أئمتهم بقيا�سه �أو اجتهاده وال كل فتوى �أ�صدرها جمتهد من
جمتهديهم على �أ�سا�س اال�ستح�سان ،هي القانون يف حد ذاتها ،و�إمنا هي مبثابة
الإقرتاح؛ وهي ال ت�صري القانون �إال ب�أن ينعقد عليها �إجماع الأمة �أو ي�سلم بها
اجلمهور� ،أي �أغلبية الأمة".
يف حال تتقوقع فيه القوانني على االجتهادات القرون و�سطية ،رغم ما فيها
يف كثري �أحيان من جمافاة للعقل واختزال ملفهوم العدل وتقزمي لروح الإ�سالم،
لن جند عند خرية املقلدين ما يعطي ال�سالح الأجنع ملواجهة منطقية وفاعلة مع
حتديات ع�صرنا .ومع الإحياء والت�ضخيم املبالغ بهما حلديث الفرقة الناجية،
تن�ش�أ طم�أنينة ذهنية تذكرنا بالهتها مبقطع يف ال�شريعة العملية لل�شيخ عبد اهلل
العاليلي ملواجهة ما "يفري عامل اليوم من �سقم عياء وي�ستبد به حمى برحاء..
ينعك�س فعلها يف الفكر واملجتمع ومناهج ال�سلوك� ،إذا ظلت �أ�سرية قوالب جامدة.
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وهذا ما حاذره املبعوث بها يف قوله ال�شريف� :إن اهلل يبعث لهذه الأمة ،على ر�أ�س
كل مائة �سنة ،من يجدد دينها".
اعترب را�شد الغنو�شي �سيا�سة التقليد وغياب االجتهاد ثمرة لت�ضخم املا�ضي
على ح�ساب احلا�ضر وثمرة من ثمار جمتمع الإ�ستبداد "حيث تتحول اجلماهري
�إىل قطعان ت�ساق من طرف ال�سيا�سي و�شيخ الطريقة وفقيه املذهب ،ت�ساق بال
وعي م�شدودة �إىل املا�ضي".
كيف تتجدد احلركات الإ�سالمية يت�ساءل ع�صام العطار� ،إذا كنا نريد لكل
فرد من �أفرادها �أن يكون �صورة فوتوغرافية من بقية الأفراد� ،أو �إن�سانا �آليا
يتحرك كما يحركه من مي�سك بجهاز الربجمة والت�سيري؟ "يجب علينا؛ يجيب
ن�شجع يف حركاتنا والدة �أفكار جديدة ،و�إمكانات
م�ستدركا؛ �أن ن�سمح ،بل �أن ّ
جديدة ،و�شخ�صيات مبدعة ،وبذلك تتجدد حركاتنا وتنمو ،وال تتحجر ومتوت،
وبذلك ت�ستجيب ا�ستجابة �أف�ضل حلاجات الإ�سالم وامل�سلمني والإن�سان املتجددة
يف العامل والع�صر ،واحلا�ضر وامل�ستقبل".
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تطرفان :احلظر والتقدي�س
لعل من �أهم امل�شكالت ال�سيا�سية واملدنية الداخلية التي متيز حقبتنا ،بعد
اال�ستبداد ال�سيا�سي والف�ساد ،ق�ضية احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية .ورغم �أن
عمر بع�ض هذه احلركات قد جاوز اليوم الثمانني عاما ،و�أن بع�ضها �أكرث براغماتية
وعقالنية من �أحزاب غري دينية ،ما زالت هذه الأحزاب ت�شكل �أحجية �صعبة يف
احلياة ال�سيا�سية يف العاملني العربي والإ�سالمي .ال �شك �أن هزمية املحافظني
اجلدد يف االنتخابات واملمار�سة يف الواليات املتحدة �ستخفف من ال�ضغط على
امل�سلمني والإ�سالميني .الأمر الذي ي�سمح لنا �أن نعود للحوار ال�صريح البناء
واخلطاب النقدي ال�ضروري لأطروحات وممار�سات هذه احلركات ،دون وجود
�ضغط ظامل وتع�سفي خارجي .لكن مهما يكن ،تبقى مقاومتنا لأي ع�سف ميكن
�أن يتعر�ض له الإ�سالميون هو ميزان حرارة املمار�سة احلقيقية للحقوق الفردية
مقاوم مدين ،ب�أن التدرب على
واجلماعية للإن�سان ،من هنا ت�أكيدنا على كل
ٍ
النقد ال يختلف عن القدرة على الدفاع عن مو�ضوع النقد �أهمية .فهذا هو املعيار
يف �أن نتلم�س يف �أنف�سنا وحميطنا ،باملمار�سة اليومية ،بذور نه�ضة جديدة و�أ�س�سا
خمتلفة للعالقة الثقافية والفكرية بني مكونات املجتمع.
ك�أي تيار �سيا�سي ،ال ي�س ّهل الأمر على الإ�سالميني وجود مناذج �إ�سالمية
للحكم هنا �أو هناك .كون احلال يف البيت الإيديولوجي يذكرنا بحال احلركة
ال�شيوعية يف القرن املا�ضي" :ت�ضامن دون تقليد �أو افرتاق دون ت�شهري" داخل
العائلة الواحدة ،وعداء ومقاطعة يف حال الإن�شقاق �أو تعار�ض امل�صالح .لعل املثل
الأكرث ن�صاعة على هذا الو�ضع هو حركة الإخوان امل�سلمني ،ذات املواقع املحبوبة
حينا واملمجوجة �أحيانا �أخرى .فهي ت�شارك يف حكومتني يف ظل االحتالل
(�أفغان�ستان والعراق) ،ويف مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي يف فل�سطني (حما�س)،
وكانت يف الطرف املقابل جلبهة الإنقاذ يف اجلزائر �إثر الإنقالب الع�سكري،
125

وي�ضع تنظيمها ال�سوري قدما مع �أحد �أقطاب حقبة جمازر  1980-1982يف
�سورية فيما عرف بجبهة اخلال�ص والقدم الأخرى مع �إعالن دم�شق للتغيري
الدميقراطي قبل �أن يج ّمد معار�ضته ثم يدخل يف عملية بحث عن الذات ال تقبل
حتى فكرة النقد الذاتي ثم يحتل املواقع الأهم يف التعبريات ال�سيا�سية املتكونة
يف ا�سطنبول والدوحة �ضمن ح�سابات �إقليمية ودولية و�ضعت احلركة الإخوانية
يف �صدارة الأو�ضاع امل�صرية والتون�سية منذ جرى اختزال التحول يف البلدين يف
"دميقراطية" االنتخابات عو�ضا عن دميقراطية امل�ؤ�س�سات .ورغم �أن التنظيم
امل�صري قد اغتنى بخربات نقابية وبرملانية و�شعبية متميزة يف م�صر� ،إال �أن
جناح مر�سي يف انتخابات رئا�سة اجلمهورية �أعطى الدليل على �أن الإخواين مل
يتحرر بعد من ال�سقف احلزبي �سواء كان يف املعار�ضة �أو احلكم ،و�أن ت�صوره
ال�سرتاتيجيات املال وال�سلطة ال تخ�ضع لأي وازع �أخالقي �أو ديني ،مثله مثل
�أي حركة �إيديولوجية دنيوية مغلقة .لي�س هذا بغريب على من تتبع التجربة
ال�سودانية وال�صراع الرتابي-الب�شري الذي حول اخلالف ال�سيا�سي �إىل مكائد
�شخ�صية ال تليق ب�أحد مفكري احلركة الإ�سالمية املعا�صرة ،وت�صفية ح�سابات
بطريقة �أمنية عرب االعتقال واملالحقة من قبل احلزب احلاكم انتهت بتنظيم
متوا�ضع يحمل اال�سم مقرب من ال�سلطة .ومن امل�ؤ�سف �أنه بعد قرابة عقدين
من الزمن ،ورغم �أن الأمنوذج ال�سوداين مبختلف مكوناته قد ق ّدم للم�سلمني
والعرب ما يجب جتنبه� ،إال �أن احلركة ال�سيا�سية الإ�سالمية مل جتر املراجعات
ال�ضرورية لولوج املكت�سبات الب�شرية ال�سيا�سية احلديثة.
من جهة ثانية ،ف�شل التنظيمان ال�شيعيان الرئي�سيان يف العراق يف عدم
غم�س اليد للثمالة يف التعامل مع املحتل والقتل املذهبي والف�ساد املايل .ومل
ي�ستطع التيار ال�صدري بعد من ال�سيطرة على متطرفيه يف ق�ضايا انتهاكات
حقوق الإن�سان .ولعل املثل الأكرث �شعبية "حزب اهلل" حيث ي�شكل الوجه الأكرث
ن�صاعة يف مقاومة االحتالل واخلدمات االجتماعية و�إعادة البناء ،بل حماولة
بناء حزب حديث مبعنى الكلمة ،و�إن كان م�شروعه للإ�صالح املدين يف لبنان
غام�ضا ومفهومه ملذهبية العمل ال�سيا�سي ووالية الفقيه �أكرث غمو�ضا.
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لعل الدكتور عبد الرحمن البدوي كان �أول من حذر من ال�سلفية ال�سنية .فقد
كتب قبل ن�صف قرن" :وما النزعات "ال�سنية" �أو "ال�سلفية" وما �إليها من حركات
حتاول �أن ت�أ�سر نف�سها يف ربقة الرمز مبعناه الظاهر الأويل �إال علل و�أزمات
نف�سية يف تاريخ احلياة الروحية لدين ما؛ وعليه �أن يرب�أ منها قدر امل�ستطاع
حتى ي�ست�أنف تطوره الرثي يف جمال الروحية العليا" .هذا التقييم ال�ضائع يف
ثنايا "�شخ�صيات قلقة يف الإ�سالم" مل يتوقف عنده �أحد .فقد كانت ال�سلفية
مبفهومها الوهابي نقي�صة فقهية �أكرث منها مدر�سة .ولعل اجلراد الأ�سود (من
نفط وغاز) هو الذي �سمح لي�س فقط بن�شوء طبقة وا�سعة من رجال الأعمال
ال�سلفيني ،و�إمنا خيار �سيا�سي ا�سرتاتيجي ي�سمح للمملكة العربية ال�سعودية ومن
ثم قطر مبواجهة التيارات الليربالية والي�سارية عرب الدعم غري املحدود لهذه
املدر�سة �سواء بتعبريها اجلهادي (الذي جرى الت�شريع له منذ احتالل القوات
ال�سوفيتية لأفغان�ستان ،ثم التنكر له وحماربته بعد � 11سبتمرب  ،2001ثم �إعادة
االعتبار له يف املواجهات امل�سلحة يف �سورية).
بعك�س ما يت�صور املراقب البعيد ،ف�إن احلركة ال�سلفية ،ونتيجة لال�ست�شرا�س
الذي عانته يف ال�سنوات الثماين الأخرية ،ا�ستطاعت �أن تنجب مبادرات جتاوزت
�أطروحاتها التقليدية� .إال �أن التعبئة املذهبية الب�شعة التي قامت بها ف�ضائيات
احلقد املذهبي ،قد غطت على هذه املحاوالت التي تعر�ضت للتهمي�ش والنبذ
ال�سيا�سي والإعالمي .ناهيكم عن �آلة املال ال�سيا�سي التي وظفت يف خدمة
العنا�صر الأكرث عداءا للتجديد والتفاعل الفكري مع الع�صر .فقد ا�ستثمر
املدافعون عن ال�سلفية التكفريية ومموليهم الأو�ضاع البائ�سة لقطاعات وا�سعة
من �ضحايا الدكتاتوريات الفا�سدة يف تون�س وم�صر و�سورية .وا�ستطاعوا ا�ستثمار
الظروف الال �إن�سانية وتوظيفها يف مواجهة مفتوحة مع التيارات الإ�صالحية
الإ�سالمية من جهة والتيارات املدنية الدميقراطية من جهة �أخرى .وال �شك ب�أن
وعي ما يحدث لن مير دون ارتدادات ومواجهات ال تخلو من الدموية ،وال تخدم
بحال طموح البناء الدميقراطي يف هذا ال�شطر من العامل حتى يف �أكرث اللحظات
ثورية منذ اال�ستقالل.
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ميكن القول باخت�صار �إذن� ،أن هناك �أزمة عامة تعي�شها احلركة الإ�سالمية
ال�سيا�سية يف العامل العربي ،حتتاج �إىل تقييم معمق من الداخل واخلارج .لكن
لي�س بالإمكان للأ�سف �أن ي�أخذ هكذا تقييم مداه دون التحرر من تطرفني
�أ�سا�سيني :التطرف الأول ،هو القدا�سة الذاتية التي متنحها هذه احلركات
لنف�سها بو�صفها التعبري الب�شري للحاكمية الإلهية .والتطرف الثاين ،هو احلظر
املزمن الذي تعاين منه يف �أكرث من ثلثي الأقطار الإ�سالمية .هذا املنع يحول
دون انتقال طبيعي نحو الدميقراطية من جهة ،وانتقال �ضروري من �إيديولوجية
الطوارئ التي ت�سود احلركات املحظورة علمانية كانت �أو دينية� ،إىل فكر العافية
�أي الو�ضع الطبيعي املنتج لنقا�ش وحوار داخلي طبيعي مع الذات والآخر من جهة
ثانية.
منذ �صدور القانون  ،49القا�ضي ب�إعدام �أي ع�ضو يف حركة الإخوان امل�سلمني
يف �سورية يف  ،1980ونحن نطالب ب�إلغاء هذا القانون والرتخي�ص للحركة .وقد
كتبت قبل جمرزة حماه ب�شهرين" :ال ميكن وجود م�شروع دميقراطي يف �أي بلد
�إ�سالمي دون الرتخي�ص للحركة الإ�سالمية ال�سيا�سية التي حتتل حيزا هاما يف
اخلارطة ال�سيا�سية .وال ميكن �أي�ضا احلديث يف دولة القانون ،دون حماكمة من
يك ّفر العلويني و�أبناء املذاهب والأديان الأخرى ويخريهم بني الإ�سالم والنفي
والقتل ،وذلك �أمام حماكم عادية تعرب عن �سلطة ق�ضائية م�ستقلة" .و�أظن
�أن هذا املبد�أ ،مبد�أ احرتام الدولة التعاقدية �أو دولة القانون ،م�ستنبط من
�صلب القر�آن الكرمي وال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان .يف حني ي�شكل التكفري
والتخوين ال�سيا�سي واحلظر �أدوات دنيئة للتخل�ص من اخل�صم �أو العدو مبا
�أ�سميناه يومذاك :الإبادة ال�سيا�سية .لكن كل الأ�ساليب املجرمة للحكام ال ت�سمح
لنا ب�أن ن ّغري الوقائع ليتباكى البع�ض بالقول :الإ�سالم ال يد ّر�س يف املدار�س وغري
موجود يف الإعالم وغريب عند �أهله ،خا�صة واملحطات الف�ضائية الإ�سالمية
واملواقع الدينية على ال�شبكة العنكبوتية بلغة ال�ضاد حتتل �أعلى ن�سبة للتواجد
الديني الإعالمي يف كل لغات العامل ،و�أن الكاتب "الإ�سالمي" ي�أخذ ح�صة
الأ�سد يف ال�صحافة اليومية بكل قواعد اقت�صاد ال�سوق ال ب�أخالقيات الإ�سالم،
128

�أي جتنب املزعجات وتدوير الكلمات وفهلوية الإر�ضاء والغمغمة ،بل وال�سكوت
عن �أركان اخلرافة وال�شعوذة �أحيانا كثرية لك�سب �شعبية �سريعة ،فيما يح�صر
نقمة الكلمات يف غري الإ�سالمي من الداخل واخلارج .ويكفي �س�ؤال رئي�س حترير
�أي �صحيفة خليجية لي�سمع املرء ق�ص�صا حول ت�سعرية هذا الكاتب الإ�سالمي �أو
ذاك تثري اال�شمئزاز من �سلعية الكلمة التي ميار�سها البع�ض حتت مبد�أ حرم
اهلل الربا وحلل التجارة .يف جتارة حتمل النع�ش الأ�سود لقيمة االنتاج الفكري يف
مو�سم رواج ال�سلعة "املتدينة" املتدنية .وبكل �أ�سف نقول ،مل ت�أت جتربة احلكم
الإخوانية يف م�صر وتون�س مبا ي�صلح ممار�سات جرت يف ظل احلظر .وهناك
م�شكلة حقيقية للتعامل الإخواين مع حرية التعبري والإعالم ومن امللفت للنظر
�أن يكون ذلك وا�ضحا يف م�سقط ر�أ�س احلركة ،يف م�صر.
لن نقف كثريا عند هذا النمط اال�ستهالكي الذي يذكرنا باليمني املتطرف
الأوربي والأمريكي .لنعود �إىل من نذر نف�سه لفكرة �أو ق�ضية .ففي �صفوف العديد
من املفكرين والبحاثة الإ�سالميني �أ�صبحنا جند �أطروحات جتديدية حول
مو�ضوعة الدولة املدنية� ،أي الدولة التعاقدية بني كل املواطنني ،بغ�ض النظر
عن تالوينهم ال�سيا�سية واملذهبية والدينية .لتوفري احلد الأدنى من كرامة
الإن�سان واحلد ال�ضروري لإقامة العدل باملعنى ال�سيا�سي واملدين واالقت�صادي
واالجتماعي والثقايف .لعل هذا التقدم الكبري ،و�إن مل يزل حمدودا �أحيانا
وحذرا �أحيانا �أخرى ،ي�شكل وثبة كبرية لتجاوز الدولة العلمانية اال�ستئ�صالية،
�أي الت�سلطية بال�ضرورة ،والدولة الإ�سالمية امل�ؤممة للمفهوم الإ�سالمي للحكم،
�أي املح�صورة يف حزب يقد�س نف�سه بنف�سه با�سم الدين .فالب�شر هم من يرتجم
القراءة القر�آنية والقراءات الو�ضعية .هم من يحكم بالفعل با�سم اهلل �أو با�سم
طبقة �أو �إيديولوجية �أو منهج .وبالتايل ال ميكن �أن ندين �آل البيت بجرائم قوات
بدر� ،أو نعترب ما قامت به الطليعة املقاتلة للإخوان امل�سلمني يف �سورية حتقيقا
لأمر اهلل ون�صرة لأهل ال�سنة .كلنا �شركاء يف �أي م�شروع �سيا�سي ومدين ،زيد
بالر�أي ،وعمر عرب قوة �سيا�سية ،وجعفر عرب نقابة �أو هيئة غري حكومية .وبكل
الأحوال ،بالقر�آن �أو بدونه� ،إدارة �ش�ؤون الدولة تتم من قبل ب�شر
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يتخذون قرارات يتحملون م�س�ؤوليتها كب�شر .ال قدا�سة لهم ولي�س
لديهم ح�صانة قانونية �أو دينية� ،سواء ب�سبب انت�سابهم حلزب ديني
�أو ا�ستالمهم من�صبا من منا�صب الدولة.
كنت والعديد من الدميقراطيني العرب نظن �أن هذا النقا�ش يعود للقرن
املا�ضي� .إال �أن "الإرتكا�سة القر�ضاوية" الأخرية ،التي �سميت عند البع�ض
�صحوة و�صرخة حتذير ،ذكرتنا ب�أننا ما زلنا يف بداية الطريق.
• ن�شر الن�ص الأول يف البديل امل�صرية  .2008 /14/11ثمة �إ�ضافات
على الن�ص تتناول امل�ستجدات �أما التحذير من الإرتكا�سة القر�ضاوية فوارد يف
املقال الأ�صل.
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توظيف "الإرهاب" بعد توظيف
احلرب عليه
مل تنجح الت�صريحات املن�سوبة مليخائيل بوغدانوف نائب وزير اخلارجية
الرو�سية حول رحيل الرئي�س ال�سوري يف �إبعاد الأنظار كثريا عن مو�ضوع "جبهة
الن�صرة" الذي غطى بثقله على اجتماع �أ�صدقاء ال�شعب ال�سوري يف مراك�ش .فقد
ا�ستبق الإخواين فاروق طيفور جل�سات امل�ؤمتر بالقول �أن قرار الإدارة الأمريكية
بت�صنيف جبهة الن�صرة تنظيما �إرهابيا يعترب قرارا خاطئا ومت�سرعا ،تبع ذلك
كلمة رئي�س االئتالف الوطني ال�سوري ال�شيخ �أحمد معاذ اخلطيب �أمام امل�ؤمتر
التي طالب فيها الإدارة الأمريكية ب�إعادة النظر يف قرارها هذا .بعدها بد�أت
ت�صريحات الت�أييد جلبهة الن�صرة وب�شكل خا�ص من الأ�سماء غري الإ�سالمية
يف االئتالف .ولكي يكتمل الكرنفال ،بد�أت عملية تعومي املواقف "املتميزة"
ملجاهدين يتميزون بالأمانة عاهدوا اهلل على حتويل بالد ال�شام �إىل �أر�ض جهاد
ورباط ي�ساعدون النا�س وال يق�صرون يف اخلدمات الإغاثية والإن�سانية.
لكن "جبهة الن�صرة" كانت �أكرث ان�سجاما مع نف�سها ،فحددت موقفها
العدائي من الدميقراطية ومن الدولة املدنية ومن كل الأقليات غري ال�سنية
وبا�شرت ت�شكيل حماكم �أ�سمتها بال�شرعية قبل تكوين �سلطة تنفيذية .وقد
مار�ست اخلطف والقتل خارج الق�ضاء والتعذيب والعقوبات اجل�سدية دون حرج
هذا �إذا مل نتحدث عن �أ�شكال ال�شذوذ اجلن�سي والق�ضائي واملذهبي الذي
ن�شاهده يف التعبئة الإيديولوجية واملمار�سة .ومل تلبث �أن �صرحت بعالقتها
التنظيمية واللوج�ستية بالتنظيمات التكفريية يف العراق واجلوار .و�أخريا ولي�س
�آخرا� ،أعلنت البيعة لأمين الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
القيادة الإخوانية (ومن عي ّنت يف املجل�س الوطني) ما زالوا ي�صرون على
الطابع املقد�س لكل من يقاتل النظام ال�سوري ،واملهزلة ت�صل لقمتها عندما
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يعطي ريا�ض ال�شقفة املراقب العام حلركة الإخوان امل�سلمني ت�صوره للم�شكلة:
"لن نواجه جبهة الن�صرة ولكن �سنختلف معها ونبني اخلط�أ من ال�صواب ،ويف
حال ا�ستمروا على موقفهم �سيكون القرار لل�شعب ال�سوري ،و�صناديق االقرتاع
�ستح�سم هذا اجلدل" .ين�سى الزعيم الإخواين �أنه يتحدث عن تنظيم معظمه
من غري ال�سوريني ووالئه لغري �سوريني وهو م�صنف على كل قوائم الإرهاب يف
العامل ؟؟
مل يعد �سرا� ،أن دخول املعار�ضة امل�سلحة ملدينة حلب يف �صيف  2012كان
بتن�سيق بني جبهة الن�صرة ولواء التوحيد الذي يعترب نف�سه جزءا من اجلي�ش
احلر يف �شمال �سورية .ورغم �أن اللون الإ�سالمي للواء التوحيد معروف �إال �أن
تكوين اللواء ح�صرا من ال�سوريني مل ي�ضعه يف مكانة جبهة الن�صرة املكونة
�أ�سا�سا من املقاتلني الأجانب واخلا�ضعة لأمري يعني من خارج �سورية.
�شكلت جبهة الن�صرة منذ بيان  23/12/2011بعد عمليتها الأوىل يف دم�شق
لغزا كبريا للمعار�ضة امل�سلحة ومعار�ضة اخلارج .ومازالت ت�صريحات �أع�ضاء
املكتب التنفيذي للمجل�س الوطني ال�سوري التي تعترب هذا التنظيم �صنيعة
للمخابرات ال�سورية لت�شويه �صورة اجلي�ش احلر متلأ �صفحات الأنرتنيت .بل
مل متتنع قناة العربية املمولة �سعوديا من تقدمي وثائق ،ثبت الحقا �أنها مزورة،
تن�سب للمخابرات ال�سورية العمليات الأوىل التي قامت بها جبهة الن�صرة .وقد
كان املدافعون ال�سوريون عن حقوق الإن�سان �أول من حتدث بجدية عن طبيعة
جبهة الن�صرة و�إلغاء تنظيم القاعدة لفتواه القدمية باعتبار �سورية �أر�ض ممر
(للعراق) لت�صبح �أر�ض مقر .وكيف حتول هذا التنظيم �إىل واحد من �أكرث
التنظيمات جذبا للجهاديني الأجانب القادمني للجهاد �ضد العلمانية والن�صريية
والراف�ضة ،معتمدا على تنظيم القاعدة يف العراق واملال اخلليجي ال�سلفي .وبعد
�أقل من �شهر� ،أكد لنا مدير املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �أن عدد مقاتلي
اجلبهة قد جاوز الثالثمائة .ميكننا اليوم بب�ساطة م�ضاعفة الرقم �أكرث من
ع�شرين مرة فيما يخ�ص الأجانب فقط.
منذ �شهر ك /2يناير املا�ضي ،واملدافعون عن حقوق الإن�سان و"هيئة التن�سيق
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الوطنية" وتيار بناء الدولة وغريهم يطالبون احلكومة الرتكية بوقف ال�سماح
لدخول املقاتلني الأجانب لأنهم يحملون فريو�س الكراهية املذهبية والعنف
الأعمى وال يحرتمون القانون الدويل الإن�ساين .خا�صة و�أن وجودهم ي�سهم
يف �إجها�ض امل�شروع الدميقراطي وي�ستهدف جماعات ب�شرية ب�سبب انتمائها
املذهبي والديني بغ�ض النظر عن موقف هذه اجلماعات من النظام ال�سيا�سي.
ويف تون�س  ،24/2/2012جاء يف بيان املجل�س الوطني ال�سوري�" :إن ال�شعب
ال�سوري يرف�ض كل حماوالت ا�ستغالل االنتفا�ضة من قبل اجلهاديني الأجانب
واملقاتلني الطائفيني .و ُيطالب املجل�س الوطني ال�سوري �أ�صدقاء �سورية مب�ساعدة
دول اجلوار على حماية حدودها الربية مع �سورية لوقف تدفق املقاتلني الأجانب
غري املرغوب فيهم .ونطالب �أي�ض ًا ائتالف �أ�صدقاء �سورية بامل�ساعدة بت�أمني
احلدود البحرية من ت�سلل املقاتلني والأ�سلحة".
تتعر�ض جبهة الن�صرة ب�شكل مذهبي وتكفريي لغري ال�سنة دون متييز .لكنها
�أي�ضا ا�ستهدفت يف عملياتها كل �أجهزة الدولة .ويف هذه اال�سرتاتيجية الع�سكرية
تكمن نقاط التالقي الأ�سا�سية بني حركة الأخوان امل�سلمني واجلهادية ال�سلفية
ال�سورية اللتان تلتقيان مع جبهة الن�صرة يف هدف واحد يرف�ض الف�صل بني
النظام ال�سيا�سي والدولة .فمنذ �صدور القانون  49لعام  ،1980الذي يحكم
على �أي منت�سب حلركة الأخوان امل�سلمني بالإعدام .مل يعد هناك �أي وجود فعلي
للحركة يف �أجهزة الدولة ،بل وداخل �سورية .من هنا تعترب احلركة الإ�سالمية
ال�سيا�سية ال�سورية الدولة ال�سورية دولة غريبة عنها .و�إن كان العاملون يف
م�ؤ�س�ساتها مع عائالتهم يغطون قرابة ثمانية مليون �سوري .وقد كانت �شعارات
الأخوان امل�سلمني مبكرا ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية باعتبارها جي�ش الأ�سد،
وبهذا تقاطعت مع جبهة الن�صرة التي اعتربته جي�شا ن�صرييا .هذا التقاطع
يف الت�صور والربنامج كان وراء عزوف الأقليات والعلمانيني ال�سوريني عن
اجلماعات امل�سلحة التي اتخذت لونا مذهبيا �سنيا و�إيديولوجيا �إ�سالميا ب�شكل
وا�ضح .فيما ه ّم�ش دور العلمانيني الدميقراطيني و�أعطى ال�صدارة يف التمويل
والعمل امل�سلح لالجتاهات الإ�سالمية على اختالفها.
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مل ي�ستوقف هذا االنحراف اخلطري �أي طرف من �أطراف دعم املعار�ضة
امل�سلحة ،فقد اعتربت دول اخلليج الأ�سلمة وقاية لها من احتماالت جتربة
دميقراطية يف �سورية ت�شكل خطرا حقيقيا على نظامها ال�سيا�سي القرون
و�سطي .يف حني اعتربت حكومة �أردوغان هذه الأ�سلمة تهمي�شا �ضروريا للقوى
العلمانية داخل تركيا كذلك يف �سورية وعزال للقوى ال�سيا�سية الكردية ال�سورية.
�أما فرن�سا وبريطانيا فاكتفت مبراقبة امل�شهد مع الرتكيز على �أن الأ�سا�س هو
�إ�سقاط النظام ال�سوري.
مل يلبث التحالف الإ�سالمي-الليربايل املحافظ الذي عرب عنه املجل�س
الوطني ال�سوري �أن ا�صطدم بالوجود الكمي والنوعي للمقاتلني الأجانب ،فلم
يتوانى عن التعاون املايل والع�سكري معهم ،وكذلك فعلت قيادات اجلماعات
امل�سلحة املختلفة يف �شمال �سورية .ورغم كل الوعود التي قطعت للوفد الأمريكي
يف تون�س بالقطيعة واملواجهة مع اجلهاديني الأجانب .كان التن�سيق قائما يف
امليدان ،لتتفق �أطراف ائتالف الدوحة على اعتبار كل من يقاتل لإ�سقاط النظام
هو جزء من الثوار والثورة .و�أن �أية مواجهة بني ال�سوريني والأجانب ،اجلهاديني
واملن�شقني الوطنيني ،ت�صب بال�ضرورة يف خدمة النظام ال�سوري.
وجد نائب وزيرة اخلارجية الأمريكية نف�سه معزوال يف مراك�ش لت�صنيف
�إدارته جلبهة الن�صرة تنظيما �إرهابيا ،فقد التزم الربيطانيون والفرن�سيون
ال�صمت ،ومل ينبث االحتاد الأوربي ،حامل جائزة نوبل لل�سالم هذا العام ،ببنت
�شفة حول جبهة الن�صرة وممار�ساتها يف �سورية.
�إن ما مل يدركه الدبلوما�سيون الفرن�سيون والربيطانيون ،هو �أنهم بوعي �أو
بدون وعي ،يقومون ب�أول انعطافة نوعية يف �سيا�سة غربية عامة �أطلق عليها ا�سم
"احلرب على الإرهاب"� .سيا�سة �أرادت با�سم الرد على اعتداءات � 11سبتمرب
 ،2001لي�س فقط عوملة حالة الطوارئ ،بل تن�صيب تنظيم القاعدة يف مركز
"العدو" ،والتعامل مع كل من يتهاون يف هذه امل�س�ألة كمتواطئ مع الإرهاب .و�إن
كانت الأطراف الأكرث عقالنية حتر�ص على التمييز كلما ا�ستطاعت بني الإ�سالم
واحلركة الإ�سالمية ال�سيا�سية واحلركة اجلهادية التكفريية (التي �شكلت
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القاعدة �أكرب و�أهم تعبرياتها) .فالعديد من العلمانيني الفرن�سيني ،وب�شكل
خا�ص تالمذة املحافظني اجلدد يف اجلانب الآخر من الأطل�سي ،كانوا يهاجمون
بنف�س الطريقة ،ارتداء موظفة يف القطاع العام الفرن�سي للحجاب وانتحاري
يفجر نف�سه يف �سوق يف بغداد .فما الذي يجعل ه�ؤالء اليوم حمامني �أ�شاو�س عن
�ضرورة عدم و�ضع التكفرييني الأجانب يف �سورية على الئحة الإرهاب الأوربية
يف وقت يخو�ضون فيه حملة لإبقاء املنظمات الإ�سالمية الفل�سطينية (حما�س
واجلهاد الإ�سالمي) على هذه الالئحة؟
ال �شك ب�أن اال�سرتاتيجية القائمة على ا�ستغالل ال�صراع يف �سورية �إىل �صراع
على �سورية تكمن وراء هذا الغمو�ض املتعمد .فمن �أجل حما�صرة �إيران و�ضرب
حزب اهلل ميكن فتح الباب لكل �أعداء الراف�ضة وال�شيعة لولوج �ساحة اجلهاد
ال�سورية .ومن امل�ؤ�سف �أن ن�سمع وزير اخلارجية الربيطاين هيغ يحذر من خطر
الربيطاين امل�سلم الذي �سيعود حيا ومدربا يف �سورية وك�أنه يتمنى ملواطنه �أن
َيقتل و ُيقتل خارج حدود اململكة املتحدة .طبعا يتحفنا الدبلوما�سيون الفرن�سيون
ب�صرعات م�صنعة ب�شكل يخلط املخابراتي بال�سيا�سي عندما يتحدثون عن �أنهم
ميلكون "كاتوغرافيا اجلماعات امل�سلحة يف �سورية".
ما مل يتوقف عنده الأ�صدقاء غري املتوقعني جلبهة الن�صرة ،هو �أن هذا
التوجه خلق حالة رعب حقيقية يف الأو�ساط ال�شعبية يف �سورية خفف من
احلما�س يف �أو�ساط وا�سعة للمعار�ضة امل�سلحة .فجبهة الن�صرة ونظائرها
املقبولة يف الأو�ساط اجلهادية والتكفريية مرفو�ضة من الأغلبية ال�ساحقة من
النا�س .ومواجهة اجلي�ش ال�سوري له�ؤالء الأجانب تعيد االعتبار له ،لي�س بو�صفه
القامع للحركة ال�شعبية كما كان احلال منذ دخوله درعا ونوى يف ني�سان ،2011
بل ال�ضامن لوحدة البالد ومتا�سك الن�سيج املجتمعي فيها باعتبار هذا التحالف
بني اجلهاديني الأجانب وال�سوريني يحمل كل خماطر متزيق البالد والتطرف
الديني واحلرب املذهبية الطويلة الأمد وا�ضطهاد الأقليات واجلماعات املدنية
على اختالفها.
حاول قياديو الإئتالف الوطني تخفيف وط�أة جتديد �أبو حممد اجلوالين قائد
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جبهة الن�صرة للدكتور �أمين الظواهري حينا بالطلب منه الرتاجع عن طاعته
وبيعته (وك�أنها جديدة!!) وحينا �آخر بطلب تغيري اال�سم حتى ينجون من تبعات
التعامل مع منظمة �إرهابية .ومن امل�ضحك �أن الأ�سا�سي يف مو�ضوع الن�صرة� ،أي
م�شروعها ال�شمويل الظالمي ال يرد على ل�سان �أي �إخواين �أو �إ�سالمي �سوري.
وهنا املفارقة ال�سورية امل�ضحكة .ففي كل دول العامل من ال�صومال �إىل اليمن
واملغرب الكبري ومايل والعراق تتبنى "القاعدة" العمليات التي تقوم بها �إال يف
�سورية حيث ولو تبنت العملية ي�أتي من يقول من هيئتي ا�سطنبول والدوحة ب�أن
الفاعل هو النظام و�أجهزته .وقد "ا�ضطرت" جبهة الن�صرة ت�صحيح الأمر �أكرث
من مرة لأنها ال تخفي تبنيها مبد�أ قتل املدنيني مثال .ما من �شك �أن ال�سجل
الدموي لل�سلطات الأمنية ال�سورية ي�سمح بت�صديق تورطها يف اعتداء �أو تفجري
يف الأماكن العامة ،ولكن �إىل متى ت�شكل �أطراف �سيا�سية تتحدث عن دولة مدنية
دميقراطية الغطاء الإقليمي والدويل ملنظمة القاعدة؟ �أم �أن جمرد حديث
القاعدة عن �أهل ال�سنة يعطيها ورقة ح�سن �سلوك يف الإنحراف امل�شهدي للعديد
من التنظيمات ال�سيا�سية التي تعطي ال�صراع طابعا مذهبيا يغطي على الربنامج
الدميقراطي ويجعل املاكينة التكفريية التي �أحرقت وهدمت من �أفغان�ستان �إىل
ال�صومال واليمن واملغرب دون �أن تعطي �أمنوذجا واحدا للبناء واحلرية والكرامة
والتقدم.
لي�س لنا �أخريا �إال �أن نتوجه ملن وقع يف غرام "جبهة الن�صرة" و�صار
اليوم ينا�شدها فك ارتباطها بالقاعدة وتغيري ا�سمها حتى ال ينظر �إليه بريبة
يف الأو�ساط الغربية التي كونته :القاعدة تنظيم فوق وطني ،تنظيم �أممي
(با�ستعمال التعبري ال�سيا�سي التقليدي لو�صف هذه احلاالت) .وهو من�سجم
مع نف�سه يف كل ما يطرح فينقل جماهديه بال حدود من اجلزيرة العربية �إىل
ال�صومال ومن تون�س وليبيا �إىل �سورية ومن قطر �إىل مايل .هي تنظيم براغماتي
يف كل ما يتعلق باملال (كل متويل حالل لأنه لق�ضية مقد�سة والقاعدة الأهم هي
ال�سهولة التي يح�صلون بها على التمويل وب�شكل يفوق طاقات �أغنياء ال�سلفيني
اخلليجيني) والدفع الإعالمي للتعريف ب�أعمالهم (لعبت وتلعب قناة اجلزيرة
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دورا مركزيا يف ذلك يتعزز بالقنوات املذهبية) وال�شحن املذهبي فيما يتعلق
بكراهية غري ال�سنة (الن�شيد الأكرث انت�شارا لهم يتوعد بالذبح العلويني وال�شيعة
وي�شيد بالإرهاب املحمود باعتباره دعوة �إلهية؟).
لن تعيد جبهة الن�صرة �سلطان اهلل �إىل �أر�ضه ولن متنح جمدا �إ�ضافيا
البن الدن والظواهري ،لكنها بالت�أكيد وهي متزق الدولة والتما�سك االجتماعي
ال�سوري �ستخلق �أزمة ثقة حقيقية مع كل املعار�ضني الذين يتحالفون معها والذين
يتحدثون عن ا�سالم معتدل ودولة دميقراطية و�أخريا ولي�س �آخرا عن حتكيم
�صندوق االقرتاع؟؟
----------------------------ن�شر الن�ص العربي يف القد�س العربي وال�سفري واحلوار املتمدن وموقع هيئة
التن�سيق الوطنية يف  17/12/2012وجرت �إ�ضافات عليه بعد تغيري العنوان
الأول :جبهة الن�صرة �أو الغائب احلا�ضر يف مراك�ش .طبعا انتظرت جمموعة
الدول الثماين �أربعة �أ�شهر حتى ت�أخذ بعني الإعتبار ببع�ض ما جاء يف هذا املقال
الذي ن�شر باالجنليزية يف �صحيفة الغارديان.
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هيثم مناع Haytham Manna
 من مواليد درعا جنوبي �سورية ،در�س الطب العام يف جامعة دم�شق( )1976وجامعة ماري وبيري كوري يف فرن�سا .حاز على دبلوم املعاجلة النف�سية
اجل�سدية من جامعة باري�س  13ودبلوم ا�ضطرابات النوم واليقظة من جامعة
مونبلييه ( )1989وقام بتدري�س مادة النوم بعدها بعام يف جامعة باري�س
ال�شمالية .در�س العلوم االجتماعية وحاز على الدكتوراه يف االنرثوبولوجيا من
املعهد العايل للعلوم االجتماعية يف باري�س (� .)1983أحد م�ؤ�س�سي جملة "�س�ؤال"
الفكرية بالفرن�سية يف  ، 1980رئي�س حترير جملة "مقاربات" وحمرر املو�سوعة
العاملية املخت�صرة :الإمعان يف حقوق الإن�سان (اجلزء الأول:الأهايل2000 -
واجلزء الثاين عن الأهايل و�أوراب  2002والثالث .)2011
�شغل عدة مواقع ن�ضالية عربية وعاملية ،انتخب رئي�سا للمكتب الدويلللجمعيات الإن�سانية واخلريية يف  2004وهو املتحدث با�سم اللجنة العربية
حلقوق الإن�سان حتى �سبتمرب  2011ومن�سق التحالف الدويل ملالحقة جمرمي
احلرب ورئي�س املعهد اال�سكندنايف حلقوق الإن�سان.
م�ؤلفاته العربية:
انتفا�ضة العامية الفالحية ،دم�شق 1975 املر�أة يف الإ�سالم ،بريوت .1980 املجتمع العربي الإ�سالمي من حممد �إىل علي ،باري�س .1986 �إنتاج الإن�سان �شرقي املتو�سط – الع�صبة  ،القبيلة  ،الدولة  ،بريوت 1986 املر�أة !! كولن 1988 عامل النوم  ،الالذقية .1990احلجاب – كولن ( .1990بالعربية والإيطالية)جدل التنوير  ،بريوت 1990حتديات التنوير كولن 1991ال�ضحية واجلالد القاهرة .1995 حقوق الإن�سان يف الثقافة العربية الإ�سالمية  ،القاهرة ( .1996بالعربيةواالجنليزية).
املواطنة يف التاريخ العربي الإ�سالمي ،القاهرة ( 1998بالعربيةواالجنليزية).
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 �سالمة النف�س واجل�سد ،التعذيب يف العامل العربي  ،باري�س والقاهرة(،1998بالعربية والفرن�سية).
 طفولة ال�شيء ،املخا�ضات الأوىل حلقوق الإن�سان يف العامل العربي ،كولن.1999

 الأ�صوليات الإ�سالمية وحقوق الإن�سان  ،القاهرة � ،1999أربيل ،بريوت،.2000
 دولة القانون يف تون�س!  ،القاهرة  ،1999باري�س ودم�شق اربع طبعات الإمعان يف حقوق الإن�سان  ،بريوت ودم�شق  . 2000اجلزء الثاين ،بريوتودم�شق وباري�س ،2002 ،اجلزء الثالث 2011
 الإ�سالم وحقوق املر�أة ،القاهرة.2001 ، احلرية يف الإبداع املهجري ،باري�س-دم�شق2001 ، الإ�سالم والقانون الإن�ساين الدويل ،بريوت وعمان2002 ، الواليات املتحدة وحقوق الإن�سان2003 ، �صرخة قبل االغتيال ،دم�شق وبريوت2004 ، وم�ضات يف ثقافة حقوق الإن�سان 2004 حماية ال�صحفيني ،2005 �أبحاث نقدية يف حقوق الإن�سان ()2005 م�ستقبل حقوق الإن�سان :القانون الدويل وغياب املحا�سبة 2005 حقوق الطفل 2006 العدالة �أو الرببرية ()2006 املقاومة املدنية ()2008 العدالة الدولية من نورنربغ �إىل غزة ()2009 الدكتاتورية يف خمتلف تعبرياتها ()2010 ربيع املواطنة.)2013( ،�شارك يف عدة م�ؤلفات جماعية عن املر�أة يف العامل العربي وحقوق الإن�سان
ويف تقرير التنمية العربي وله م�ؤلفات باللغة الفرن�سية �أو مرتجمة و�أكرث من
 4000مقال وحما�ضرة بالعربية والفرن�سية والإجنليزية.
�صفحة الويبwww.haythammanna.net :
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درا�سات وتقارير للم�ؤلف �أو ب�إ�شرافه
* �إعداد و�إ�شراف هيثم مناع ،املعتقلون ال�سيا�سيون يف �سورية.1981 ،
* �إعداد مناع ،م�أ�ساة حماه ،اجلرمية بدون عقاب؟ .1983
* الإ�سالم واملر�ض ،ال�صراع بني املعرفة احلكمية واملعرفة الدينية يف التاريخ
العربي الإ�سالمي� ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االجتماعية1983 ،
* هيثم مناع ،تاريخ الإخوان امل�سلمني يف �سورية ،ني�سان .1985
* درا�سة �أولية حول التعذيب يف �سورية و�ضرورة �إيجاد مركز لإعادة ت�أهيل
ال�ضحايا ،مقدمة �إىل الآفر.1989 ،
* هيثم مناع ،يف �أزمة املعار�ضة ال�سورية ،1989 ،باري�س.
* تقرير ،جتارب طبية على جنود القوات املتحالفة يف حرب الكويت.1991 ،
*انتهاكات حقوق الإن�سان يف جامو وك�شمري ،تقرير م�شرتك مناع مع اوديل
�سيدمي بوالن ،ايتيان جوديل ،وباتاجنايل فاراداراجان ،الفدرالية الدولية
حلقوق الإن�سان ،ني�سان( 1993 ،تقرير بالفرن�سية والإجنليزية).
* هيثم مناع� ،أو�ضاع الأكراد يف �سورية ،تقرير مقدم �إىل اللجنة الفرعية
حلماية الأقليات يف جلنة حقوق الإن�سان� 5 ،آب .1993
* �إ�شراف وحترير ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان ،جنامينا ،ت�شاد ،فرباير .1995
* املنظمات غري احلكومية وحقوق الإن�سان يف م�صر ،الفدرالية الدولية
حلقوق الإن�سان ،مناع بالإ�شرتاك مع �أوديل �سيدمي بوالن� ،أكتوبر ( 1995تقرير
بالفرن�سية والإجنليزية).
* تقرير حول االغت�صاب يف يوغ�سالفيا ال�سابقة ،جماعي.1996 ،
* تقرير حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اجلزائر ،متوز  .1995بالإ�شرتاك
مع بودوان واليازمي.
*�إعداد و�إ�شراف هيثم مناع ،بالإ�شرتاك مع من�صف املرزوقي ،فيوليت
داغر ،ع�صام يون�س� :سالمة النف�س واجل�سد ،التعذيب يف العامل العربي،
(كتاب بالفرن�سي ،والعربي) ،طبعتني 1998 ،و .2000
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* هيثم مناع ،تقرير حول عدميي اجلن�سية يف �سورية ،ثالث طبعات 1998-
 .2000-2004اللجنة العربية حلقوق الإن�سان و�شمل.

* هيثم مناع ،مراقبة ق�ضائية يف حمكمة را�ضية الن�صراوي واملتهمني
باالنتماء حلزب العمال ال�شيوعي التون�سي( ،تقرير بالعربي).1999 ،
*هيثم مناع ،مراقبة ق�ضائية يف حماكمة جالل بن بريك الزغالمي يف
تون�س( ،تقرير بالعربي). 1999 ،
*هيثم مناع ،مراقبة ق�ضائية يف حماكمة منا�ضلي اجلمعية املغربية حلقوق
الإن�سان( ،تقرير بالعربي).2000 ،
*هيثم مناع (�إ�شراف) و 38باحثة وباحث ،مو�سوعة الإمعان يف حقوق
الإن�سان( ،دار الأهايل ،دار بي�سان ،من�شورات �أوراب
واللجنة العربية حلقوق الإن�سان)2010 - 2000-2002 ،
*هيثم مناع ،احلرية يف الإبداع املهجري� ،سل�سلة براعم� ،أوراب -الأهايل،
(كتاب بالعربي)2001 ،
*هيثم مناع ،ماذا عن امل�ستقبل :مالحظات على تقرير احلكومة ال�سورية
املقدم �إىل جلنة حقوق الإن�سان يف نيويورك( ،تقرير
بالعربي والفرن�سي واالنكليزي)2001 ،
*هيثم مناع ،الواليات املتحدة وحقوق الإن�سان� ،سل�سلة براعم ،باري�س،
دم�شق ،جدة( ،حما�ضرات ثم كتاب بالعربي)2003 ،
*هيثم مناع ،تقرير حول �أو�ضاع الفل�سطينيني يف العراق( ،بالعربي)2003 ،
*هيثم مناع� ،صرخة قبل االغتيال ،م�ستقبل املنظمات اخلريية والإن�سانية يف
اململكة العربية ال�سعودية( ،تقرير ثم كتاب بالعربي
والفرن�سي باال�شرتاك مع املكتب الدويل للجمعيات الإن�سانية واخلريية)،
2004

* هيثم مناع ،نزع اجلن�سية تع�سفا يف دولة قطر� ،إ�صدار ثماين منظمات
حقوقية بطلب من اللجنة العربية حلقوق الإن�سان (تقرير)
* هيثم مناع ،وم�ضات يف ثقافة حقوق الإن�سان ،مركز التنمية الفكرية
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واللجنة العربية حلقوق الإن�سان( ،كتاب بالعربي)2004 ،
* هيثم مناع و 17باحث وباحثة ،م�ستقبل حقوق الإن�سان،
وغياب املحا�سبة� ،أوراب -الأهايل2005 ،

القانون الدويل

* قي�س جواد العزاوي وهيثم مناع ،حماية ال�صحفيني� ،سل�سلة براعم،
�أوراب -الأهايل( ،تقرير ثم كتاب بالعربي)2005 ،
* هيثم مناع� ،أبحاث نقدية يف حقوق الإن�سان� ،سل�سلة براعم� ،أوراب-
الأهايل( ،كتاب بالعربي).2005 ،
* هيثم مناع (�إعداد وتقدمي) ،حقوق الطفل ،االتفاقيات الإقليمية والدولية،
مركز الراية للتنمية الفكرية واللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،بريوت وجدة
ودم�شق( ،بعد حما�ضرات تكوينية للحقوقيني كتاب بالعربي)2006 ،
* هيثم مناع ،العدالة �أو الرببرية� ،سل�سلة براعم� ،أوراب -الأهايل (كتاب
بالعربي)2006 ،
* هيثم مناع ،حقوق الإن�سان والعمل الإن�ساين يف العامل العربي( ،كتاب
باالجنليزية)2007 ،
* هيثم مناع ،زاد املدرب واملتدرب100 ،وثيقة �إقليمية ودولية ،حما�ضرات
وتقارير هامة 22 ،كتابا ،املكتب الدويل للجمعيات الإن�سانية واللجنة العربية
حلقوق الإن�سان ،قر�ص م�ضغوط ،فرباير 2007
* اللجنة العربية حلقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سة العدالة الدولية ،جمموعة من
الوثائق حول انتهاكات حقوق الإن�سان يف م�صر ،ملتقى لندن26/5/2007 ،
(تقرير مناع عن املحاكمات الع�سكرية للمعتقلني من الإخوان امل�سلمني).
* �إ�شراف مناع ،تراجيديا غوانتانامو ،تقارير عن غوانتانامو وال�سجون
ال�سرية والقوائم ال�سوداء ،التحالف الدويل لإغالق غوانتانامو واللجنة العربية
حلقوق الإن�سان ،بالعربية والإجنليزية.2007 ،
* جماعي ب�إ�شراف مناع ،انت�صارا للمجتمع املدين يف العامل العربي ،تقرير
بالعربي22/3/2008 ،
* هيثم مناع ،املقاومة املدنية ،قراءة يف املناعة الذاتية للمجتمعات� ،سل�سلة
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براعم� ،أوراب -الأهايل (كتاب بالعربي)� .2008 ،إثر جمموعة حما�ضرات عن
املقاومة املدنية يف اليمن والبحرين وم�صر و�أوربة.
* اللجنة العربية حلقوق الإن�سان وال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان
واملر�صد الفرن�سي حلقوق الإن�سان ،تقرير �أول عن حماكمة معتقلي �إعالن دم�شق،
بالعربية والفرن�سية والإجنليزية� ،أغ�سط�س�/آب  ،2008حترير هيثم مناع
* اللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،املعهد العربي للتنمية واملواطنة ،املر�صد
الفرن�سي حلقوق الإن�سان ،املعتقلون ال�سيا�سيون ال�ستة وق�ضية بلعريج ،مراقبة
ق�ضائية �أمام املحكمة االبتدائية يف �سال (املغرب) تقرير عن اجلل�سة الأوىل
للمحكمة � 16/10/2008أعده هيثم مناع ،التقرير النهائي من �إعداد املراقبني
الأربعة.
* ل�ؤي ديب وهيثم مناع ،تقرير التحالف الدويل ملالحقة جمرمي احلرب
حول جرائم الإ�سرائيليني يف قطاع غزة ،باالجنليزية والعربية� ،صيف .2009
�إثر بعثتي حتقيق �إىل غزة.
* هيثم مناع ،الدكتاتورية يف خمتلف تعبرياتها� ،2010 ،سل�سلة براعم،
�أوراب -الأهايل (كتاب بالعربي).2010 ،
* هيثم مناع ،دور املنظمات احلقوقية يف مالحقة �إ�سرائيل على انتهاكها
للقانون الدويل ،بريوت ،الزيتونة .2010
* هيثم مناع ،تقرير عن املقاومة املدنية يف التجارب املعا�صرة ،خال�صة
حما�ضرات يف املو�ضوع عام  .2011املعهد اال�سكندنايف حلقوق الإن�سان.
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هيثم مناع
مقدمة
الإ�سالم الأوربي �أو الإ�سالم يف �أوربة
الو�سط املحيط وت�أثريه على البناء الذاتي
�أ�صوات م�ؤثرة
الإ�سالموفوبيا ك�إ�شكالية حقوق �إن�سان
مناه�ضة التمييز والعن�صرية ك�أ�سا�س الإ�سالموفوبيا
الإ�سالموفوبيا والعلمانية الدميقراطية
العلمانية والإ�سالم
الإ�سالم والعن�صرية يف �أوربة
م�سلمات �أوروبا بني النقاب واحلجاب واحل�شمة
النقاب بني هوية ال�شخ�ص وهوية اجلماعة
امل�أذنة وه�شا�شة الدميقراطية ال�سوي�سرية
امل�أذنة وه�شا�شة الدميقراطية ال�سوي�سرية
�أزمة حالل �أم ان�سداد يف املطبخ الثقايف -ال�سيا�سي الفرن�سي؟
خماطر ال�سابقة البو�سنية يف نزع اجلن�سية
مقاربة تاريخية
االلتزامات الدولية
خ�صو�صية بو�سنية �أم �سابقة خطرية؟
اال�ستع�صاء املذهبي
قراءات �إ�سالمية يف حقوق الإن�سان
يف التقليد والتجديد
تطرفان :احلظر والتقدي�س	
توظيف "الإرهاب" بعد توظيف احلرب عليه
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