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مقدمة
إن توقيت من شيء فادخل فيه ،فإن
الدخول فيه خير من توقيه
اإلمام علي بن أبي طالب

في معمعان إشهارات الخوف المتبادلة ،التي انتجت ثقافاتها الطارئة الهشة،
صعدت كلمات اإلسالم في أوربة وأوربة في العالم اإلسالمي بشكل ومضمون
مختلفين ومتعارضين .لم نعد أمام منطق حملة نابليون أو وسائل ولوج
الرأسمالية الغربية العالم العربي في ثالثية البضاعة والمدفع والمطبعة ،كذلك لم
تعد الرغبة في اكتشاف اآلخر تثير فضول قطاعات واسعة هنا وهناك .لقد
تشرنقت السلحفاة على نفسها بحيث لم يعد يظهر منها سوى درع صلب غير
قابل ألية تسوية مع المحيط والعالم القائم.
في هذه البيئة غير الصحية ،تتم عملية تهميش منهجية لكل فكر نقدي
يحاول أن يواجه عمى التطرف المعمم ،l’extremisme généralisé
الذي يتغذى هنا وهناك من فكرة جهنمية غاية في القدم تعتبر "اآلخر" مصدر
مصائب "النحن" ،تبنى أشباه إيديولوجيات ال تختلف عن تلك التي انتشرت
غيومها السوداء بين الحربين العالميتين إال باالسم ،ويصبح الحديث في
"صراع

الحضارات" ،حديثا عن جماعات بنيوية متكلسة ،محكوم عليها

باإلنغالق مسبقا ،ويتم التضحية في وضح النهار بكلمات لم تعد قادرة على
حمل معناها مثل حقوق المواطنة والحريات والعدالة والتضامن في المجتمع
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الواحد وبين مختلف المجتمعات البشرية .تتكاثر احتفاليات التمجيد بكل من
يتقن عملية "شيطنة" اآلخر ،المسؤول عن العرض المهان و"المواطن" الذليل
والمستهلِك المستهَلك وكل فنون الغباء المشهدي الذي يجعل الفقير أكثر
فق ار والمهمش أكثر تهميشا وهو يدفع ضريبة كل األزمات االقتصادية الغربية
باسم "حريات" قزمتها عولمة حالة الطوارئ..
في حفلة مزج قسرية للهوية بعناصر ثقافية ونفسية غير متجانسة بالضرورة
كاإلستبداد والدين العام واإلنغالق على النفس ونبذ المختلف ورهاب الغريب
وتمجيد العنف "مقدسا" وان كان في شينه بالضرورة قبيحا و"مدنسا" .في حين
أصبح مستقبل اإلنسانية أكثر سوداوية في صيرورة صناعة السالح المقرر
األول لمستقبل السياسيين وحقارات البورصة المحدد األساس لقيمة كل القوى
المنتجة والخالقة في الوجود اإلنساني.
تحاول هذه األسطر احترام عقل القارئ عبر رفضها أية مهادنة لمنح القداسة
أو الفوقية لما ينتج البشر بدواعي انتماء ديني أو ثقافي ،وهي تتفق تماما مع

جان بول سارتر عندما يطالب بأن "نقنع أنفسنا بحقيقة مرة وهي أنه مهما
ارتفعنا للحكم على عصرنا فإن التاريخ سيكون في المستقبل أكثر منا ارتفاعا
إلصدار حكمه علينا .وهذا الجيل الشامخ الذي يخيل إلينا أننا اتخذنا فيه
ألنفسنا عش النسر لن يكون بالقياس إليه إال بمثابة جحر من جحور
الضباب ،والحكم الذي نكون أصدرناه سيضم إلى أوراق قضيتنا .ومهما نحاول
أن نكون مؤرخي أنفسنا فإن مجهودنا سيذهب عبثا .فما المؤرخ نفسه إال ثمرة
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من خلق التاريخ ،وحسبنا أن نصنع تاريخ زماننا من يوم إلى يوم كما
نستطيع ،وأن نختار بين السبل تلك التي تبدو لنا أقومها".
ليس هاجس هذا الكتاب التبحر وال تقديم نص أكاديمي جديد ،فباستطاعة
غيرنا ،ممن تفرض عليه حرفته ذلك ،أن يحقق شيئا من النجاح في نص مفيد
حول اإلسالم أو أوربة أو جدلية العالقة بينهما .كان الدافع األساسي لجمع
النصوص المدرجة ،تفكيك المنطق العدائي المسبق ،مع كل ما يترتب عليه
من انتهاكات يومية للكرامة والحقوق اإلنسانية ،ومواجهة الجنوحات المعاشة
والمحتملة لألشكال الصراعية الجديدة بين اإلسالم وأوربة .فاإلنتماء لحضارة
متشبعة باإلسالم يجبرنا ،كما أشار محمد حربي في مقدمة عمل جماعي
مشترك صدر في  1985حول "اإلسالمية اليوم" (مجلة سؤال)" ،على تحمل
الوزر الذي تفرضه علينا األحداث ،دون أي استعداد إلخفاء األمور المثيرة
للسخط" .كذلك ،فإن تواجدنا في هذه القارة لزمن يزيد عن حقبة تواجدنا في
"دور اإلسالم" على اختالفها ،يجعلنا مواكبين لإلنتاج المعرفي لهذا الفضاء من
داخله ،وليس عبر معرفة "اللحاق" به .فقد تكونا معه ،وان لم نتكون حص ار
منه وبه ،في عالقة منعتقة من المراضاة والديون وعقد النقص والزيادة.
موضوع هذا الكتاب إذن ،محاولة استقراء أسباب العطب الصاعدة إلى
السطح في شبكة العالقات والتداخالت والنزاعات بين العالم األوربي؛ بالمعنى
المجتمعي والثقافي والحقوقي؛ واإلسالم؛ بكل ما تحمل هذه الكلمة من غنى
وتنوع وخصب.
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حتى منتصف القرن الماضي ونهاية الحرب العالمية الثانية ،لم تضطر الحداثة
األوربية للمواجهة المباشرة مع اإلسالم إال في عقر داره .وحدث ذلك بأسوأ
معاني السلطة وأكثرها صفاقة ،أي االستعمار المباشر .من هنا ال نستغرب
استعمال حركات التحرر الوطني ألسلحة مفاهيمية غربية في مواجهة الهيمنة
الغربية نفسها .وعلينا انتظار نهاية الحرب العالمية الثانية وحقبة نزع
االستعمار والهجرة المضادة نحو المركز األوربي ،لكي تحدث المواجهة األكثر
جدية في التاريخ بين اإلسالم وأوربة .فالدولة األوربية الحديثة ،تشبه في آليات
عملها الوظيفي ،جهاز نزع المواصفات الذاتية

machine à dé-

 subjectiverلمختلف المكونات االجتماعية -الثقافية فيها ،أو ما أسميه
طرافة "عمادة الحداثة" ،أي اآللة القادرة على تعمية كل الهويات الكالسيكية
كشرط إلعادة إنتاجها .شهدت هذه الدولة حالة استعصاء متعددة األسباب
لهضم واعادة تكوين الجاليات اإلسالمية الحديثة التعايش معها .خاصة وأن
هذه الدولة نفسها كانت ،في نفس الحقبة الزمنية ،موضوع مراجعة شاملة من
المحافظين الجدد والليبراليين الجدد الذين يعتقدون بضرورة تحجيم دور الدولة
وتقنين حقوق المواطنة باسم "السوبرمان" الجديد ،أي مواصفات شكلية مبالغ
فيها للفرد تنتزع منه أهم ما حقق من مكتسبات اجتماعية ومدنية.
لم يعد اقتصاد السوق يسعف عملية اإلندماج االقتصادي ،ولم يكن بوسع
الدولة وقف عملية التهميش االجتماعية الثقافية .ولم يلبث سقوط معسكر
وارسو أن قفز باإلسالم ،بالمعنى الرمزي على األقل ،لمرتبة العدو ،بحيث
حمل المسلمون األوربيون كل مقومات التقارب والتباعد ،التجاذب والتنافر،
باعتبارهم ضمن عملية إعادة البناء الدائمة للمنظومة المجتمعية األوربية من
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جهة ،وخارج قواعد الطاعة التقليدية لهذه المنظومة من جهة إخرى .األمر
الذي يترجم في أزمة ثقة متبادلة تضع وجها لوجه :الخوف من اإلسالم
والخوف على اإلسالم.
إذا ما جرى اإلتفاق على تعبير اإلسالموفوبيا لوصف ظواهر الخوف
والعنصرية والتمييز بحق المسلمين ،فإن من التيارات اإلسالمية من له وافر
النصيب في تعزيز هذه الظاهرة .أليسوا هم من ابتكر ومارس "العلمانوفوبيا" أو
شيطنة العلمانية في دور اإلسالم منذ عقود؟ أليسوا من أصدر عشرات آالف
الصفحات حول "أعداء اإلسالم" و"أجنحة المكر الغربية" إلى غير ذلك من
مصطلحات تعتبر القطيعة مع اآلخر واجبا دينيا؟ هذا إن افترضنا وجود حدود
وتخوم واضحة بين الثقافات والشعوب ،فرضية كذبتها كل عمليات غسل الدم
النقي واستبداله بدم هجين صار السمة األرقى لكل حضارة بشرية؟ إال أن
الركام المعادي للحداثة الغربية لم يكن غريبا عنها ،بل اقتبس منها وأخذ عنها
في حزبه السياسي وجمعيته الخيرية ومنظمته المسلحة وأجهزة إعالمه وأنماط
البروباغندا اليومية المختلفة .فلم يجد اإلمام الخميني أي حرج مع مصطلح
"الجمهورية" األوربي حتى النخاع ،ووقف بوجه مصطلح "الديمقراطية" .ورغم
الحدود الواهية بين الدولة المدنية والدولة العلمانية صرنا نجد في تعريف الدولة
المدنية القاسم المشترك الحكيم بين التيارات الوسطية اإلسالمية واالتجاهات
العلمانية الديمقراطية في وجه الدولة األمنية والنمط التسلطي والشمولي للحكم.
لقد فاق التداخل ما نتصور ،وصار مفهوم االستقالل الثقافي مجرد موضوع
دراسة نظرية ال أثر له في الحياة العملية للبشر .فكما أن "كل مشتركين في
شيء يلزم افتراقهما بشيء آخر" ،كما يقول السهروردي ،فإن كل مفترقين في
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أشياء يلزم اجتماعهما في أشياء أخرى كثيرة .ولعل هذا التداخل هو الذي أيقظ
كل حاالت التطرف العنصرية والتمييزية والرافضة لآلخر المختلف والمتشابه.
التي حدثنا عنها مؤسس علم االجتماع الحديث ابن خلدون في تفكيكه
للعصبية والغلبة .والتي اختصرها أحمد بن الطيب على لسان أحد األفاضل
بالقول" :العصبية هي أن يرى الرجل شرار قومه خي ار من خيار قوم آخرين".
حسبك فقط استبدال تعبير "العصبية" بمفهوم "الشعبوية" لتقول مع ذاك
اليوناني جملته المأثورة :حسبك فقط أن تغير االسم ،أليست هذه قصتك
أنت؟
لن يقدم هذا الكتاب اإلجابات المنتظرة على مجمل األسئلة التي يطرحها،
ولكنه يحرص بالتأكيد على تفكيك منطق صراع الثقافات ومواجهة الممارسات
العنصرية التي ينتجها وأي شكل من أشكال التمييز الثقافي واالجتماعي
والسياسي التي تنمو كالفطر في أزمان البؤس .وأخيرا ،وليس آخرا ،الحرص
ليس فقط على الكرامة اإلنسانية لكل أبناء الجنس البشري وانما على اعتبار
هذه الكرامة وحدة متجانسة متكاملة متنصبة رغم كل الفاشيات الصغيرة
والكبيرة ،فوق الحدود واألجناس واأللوان واألديان.
ثمة لحظات سوداوية تمر بين األسطر واألحداث واألفكار ،لحظات تذكر بتلك
المعركة الجياشة التي خاضتها بغداد الحضارة في أوج الصراع بين المعرفة
الحكمية والمعرفة الدينية ،االضطرابات العميقة التي حملتها معركة الخروج من
الكائن القاصر في عصر التنوير األوربي .وعودة الروح للعالمية بعد أن قتلت
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العصبيات األوربية أكثر من خمسين مليون آدميا دون أية فاتورة منطقية
للحساب.
لم تكن بداية القرن الواحد والعشرين مدعاة للتفاؤل ،حتى ال نقول بأنها تقدم
لشبح أفول الحضارة قوة استحضار مخيفة .لكن التاريخ البشري يعلمنا رفض
الخط البياني الواحد ورفض أية حتمية :ال الطبقة العاملة أو "األنتلجنسيا
النقدية" أو السترات الصفر وحركات مناهضة العنصرية الجديدة من جهة ،أو
الحركات الشعبوية المقرفة ولوبياتها من سيستوقف الجموع عن حفالت البؤس
الجماعية ،بل كائنات غير مرئية أوقفت عقارب الساعة عند كلمة لم يسمعها
البشر منذ "األنفلون از اإلسبانية" قبل قرن من الزمان :طاعون العصر أو
الكورونا لم يصطف في طوابير تأشيرات الدخول وزوارق الموت والرحالت
"المنظمة" للمرتزقة -المجاهدة إلى أماكن الصراع  .بال حدود ،ودون دين أو
قومية أو لون...
"ربيع الكورونا" وضع على الطاولة عورات المنظومة العالميةWorld-
 Systemكافة على بساط البحث ،ولو أن كل المستحاثات اإلعالمية والثقافية
التي طفت على السطح منذ مطلع القرن ،ما زالت تقاوم بخطاب يثير
اإلشمئزاز ،أكثر منه الشفقة ،للحديث في "فضائل" السقوط الحضاري وامكانية
رسو المراكب من جديد على موانئ مغلقة اعتبرت "النحن أوال" إيديولوجية
نجاة ..سقطت "الترامبية" والشعبوية واإليديولوجيات السوداء في أوحال
قذاراتها ،وحتى ال يكون السقوط حادثا عاب ار وتضيع البوصلة بين عقم األقالم
وبؤس األوضاع والنضال اليومي ،يصبح من الضروري اجتماع كل األصوات
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المدافعة عن القيم السلمية للكرامة اإلنسانية والتعايش والبناء المشترك ورسم
معالم مصير مشترك ،ألن ما بعد كورونا ليس كما قبلها .ومن الضروري اليوم
استحضار مأثورة جميلة لميشيل فوكو لمقاومة كل الرؤى الكارثية للمستقبل:

"ال تتصور أن من الضروري أن تكون حزينا لتكون مناضال ،حتى لو كان ما
تحاربه بغيضا وبائسا .فالعالقة بين الرغبة والواقع (وليس الهرب إلى تعبيراته
التمثيلية) هي التي تملك القوة الثورية".
مدينة فولتير 2021/01/17
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اإلسالم األوربي أو اإلسالم في أوربة
إعادة اكتشاف الذات في معمعان ثنائية الرفض والقبول عند اآلخر
في مطلع الثمانينيات ،أجرت مجلة "خمسون مليون مستهلك" تحقيقا حول لحم
الحالل في فرنسا ،فتبين لها أن أكثر من سبعين بالمائة من هذا اللحم إنما هو
في الحقيقة "كاشير" (أي محضر على الطريقة اليهودية) .ففي السنوات األولى
لتوافد الهجرة المغاربية الكبيرة ،كان هم المؤسسات الجالبة لليد العاملة سد
حاجة مصانع السيارات وتحديث شبكات الطرق وتغطية عجز اليد العاملة
المحلية في اإلنشاءات والبناء ،ولعل مسألة طعام هؤالء كانت آخر هموم من
استقدمهم ،هذا إن كان األمر قد جال بخاطرهم أصال .والذي استطاع أن
يستوعب مشكلة الحاجيات الفعلية للجالية المغاربية هم اليهود السفاراد الذين
واجهوا هذه المشكالت قبل المسلمين بعقود كونهم قد عرفوا طريق الهجرة منذ
ق اررات إعطاء الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر في أواخر القرن التاسع عشر،
األمر الذي جعل من إقامتهم على أي من جانبي المتوسط أم ار ال يتطلب
جهدا إداريا يذكر باعتبارهم فرنسيين .لذا فقد حملوا الكسكس والهريسة ونظموا
االستيراد ثم التصنيع ألطعمة مقبولة عرفا أو شرعا ،وسهلوا أمور تعايش
الجالية السفرادية في فرنسا .ورغم كل تعقيدات الصراع العربي اإلسرائيلي
وصعود نزعات التدين والتطرف ،ودور المؤسسات الصهيونية السلبي على هذا
الصعيد ،كانت هناك ،ومازالت ،عالقة خاصة بين القادمين من المغرب الكبير
من مسلمين ويهود في المعامالت اليومية والتجارة الصغيرة بل وعقود العمل
وكان من الطبيعي أن ال تثار مشكلة اللحم الحالل بشكل عملي وصناعي قبل
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بناء مساجد ومراكز ثقافية إسالمية وجمعيات تحرص على استم اررية جملة
واجبات وشعائر يعتبرها المسلم الملتزم أساسية في حياته اليومية.
اخترت هذا المدخل البديهي لمسلم يعيش في أوربة ،ألن الهجرة كالسجن ،ال
يتقن الحديث عنه من ال يعرفه(.)1

الوسط المحيط وتأثيره على البناء الذاتي
يمك ننن الق ننول أن س نننوات  1982-1978ق نند ش ننكلت منعطف ننا هام ننا ف نني الوج ننود
البشري اإلسالمي في أوربنة وأنمناط التعامنل المختلفنة معنه .فاإلسنالمي الالجنئ
سياسيا (بمعنى الناشط في الحركة اإلسالمية السياسية المالحق في بلده والنذي
اختار أوربة بلند لجنوء) لنم يعند قطنب العالقنة منع اآلخنر األوربني ،وجينل القينادة
السياسن ننية مثن ننل الباحن ننث المصن ننري سن ننعيد رمضن ننان والباحن ننث السن ننوري عصن ننام
العطننار ،ه نذا الصنننف الننذي حنندد فنني إطننار جنند مقينند ،فنني الجغرافيننة البش نرية
والجغرافية السياسية من نطناق اندماجنه ،مكتفينا بفنتح مركنز ثقنافي إسنالمي هننا
أو معهنند للتنناريخ والحضننارة اإلسننالمية هننناك ،هننذا الجيننل لننم يكننن يحمننل همننوم
وأولويننات أوالده إال بمعنننى ال ننتفهم والتتبننع ،فهننو يكت ننب بالعربيننة ويتوجننه للع ننالم
العربي واإلسالمي (عبر مننابر بالعربينة مثنل مجلنة "المسنلمون" ومجلنة "ال ارئند")
ويشن ننارك المجتمن ننع األوربن نني فن نني حرين ننات أساسن ننية أث ن نرت فن نني رؤيتن ننه السياسن ننية
وتصوراته المدنية بالتأكيد ،لكنها لم تحوله إلى العب في بلد اللجوء ،بنل مجنرد
ضننيف يسننعى لتقننديم أفضننل صننورة عننن اإلس نالم للمجتمننع المضننيف .ويمكننن
القول ،أن هذا الجيل قد تم "تجاوزه" عبنر الهجنرات البشنرية االقتصنادية الكبينرة،
التن نني غين ننرت فن نني التركين ننب الطبقن نني والمسن ننتوى المعرفن نني وطبيعن ننة التمن نناس من ننع
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المجتمنع المسننتقبل .مننن هننا ،شننكلت أعنوام  -1982-1978التني عشننتها علننى
األراضي الفرنسية ،األساس لتحول في تصورات سياسية بعيدة (حنرب الج ازئنر،
العدوان الثالثي ،والدة وحروب الدولة العبرية مع العرب )..لتنشنأ صنورة نمطينة
متمينزة مؤسننلمة بشننكل واضننح انطالقننا مننن عنندة عوامننل جيننو سياسننية مننن جهننة
وسياسية اقتصادية من جهة ثانية.
فمننن الناحيننة الجيننو سياسننية شننكلت هننذه السنننوات سنننوات صننعود لعنندة حركننات
إسنالمية سياسنية .ورغنم اخنتالف الندوافع واألسنباب بنل والمقومنات اإليديولوجينة
(كالتبناين بننين قيننام جمهورينة إسننالمية شننيعية فنني إينران وحركننة مسننلحة للطليعننة
المقاتلة في سورية وحركة جهيمان العتيبي في السعودية للمثل ال للحصر) ،إال
أن هذا التمنايز لنم يكنن ينرى بنالعين المجنردة فني الغنرب ،فهنناك خطنر إسنالمي
وحمنى إسننالمية ،هننذه الحمننى تهنندد الحضننارة الغربينة .جنناء ذلننك مننع بدايننة واليننة
البابا يوحنا بولس الثاني ووصول المحافظين الجدد للسلطة في شخص النرئيس
األمريكي رونالد ريغان ،ولكن أيضا وصول الدبابات اإلسرائيلية لثاني عاصنمة
عربي نة بعنند القنندس فنني عنندوان  1982علننى لبنننان .أي فنني حقبننة ضننبابية علننى
الصننعيد العننالمي واضننطرابية علننى الصننعيد اإلقليمنني مننع أزمننة عميقننة يعيشننها
اللوبي الموالي إلسرائيل في الغرب عبر كشف الغطاء عن فكرة "حروب الندفاع
عننن الوجننود" لدولننة إس نرائيل .تحننول اإلسننالم فنني أوربننة فنني هننذا المعمعننان إلننى
ضرورة ألكثر من تيار إيديولوجي وسالح نافع ألكثر منن تينار سياسني خاصنة
وأن هذا الوضع ترافق على الصعيد األوربي مع واقعتين في غاية األهمية(:)2
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األولىىى تزايىىىد عىىدد المهىىىاجرين المسىىىلمين إلىىى أوربىىىة والثىىاني تصىىىاعد أزمىىىة
البطالة ودخول القارة األوربية في فتىرة إعىادة تكىوين قىدراتها الصىناعية وفىق
معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة.
هنذا الت ازيند يظهنر جليننا عبنر بعنض اإلحصناءات المعبنرة ،والتني كاننت السياسننة
االقتصادية األوربية مسئولة عنها مباشرة .فعدد القادمين من شنمال إفريقينا عنام
 1946لم يكن يتجاوز  100ألف شخص رغم وجود دول المغرب الكبير تحنت
االحن ننتالل الفرنسن نني واعتبن ننار الحكومن ننة الفرنسن ننية للج ازئن ننر جن ننزءا من ننن األ ارضن نني
الفرنس ننية؟ .ف نني ح ننين بل ننغ ع نندد الق ننادمين بطل ننب م ننن المؤسس ننات االقتص ننادية
الفرنسننية فنني عننام  1975مليننونين وأربعمائننة ألننف مهنناجر .وفنني ألمانيننا يمكننن
متابعننة التقنندم نفسننه بالنسننبة للجاليننة التركيننة .ولننو أخننذنا أرقننام الهج نرة التركيننة
ألوربة نجد أن عدد المهاجرين قند قفنز منن  715ألنف مهناجر عنام  1974إلنى
ثالثن ننة مالين ننين ونصن ننف الملين ننون فن نني العقن نند األول من ننن هن ننذا القن ننرن .فن نني حن ننين
تضنناعف عنندد العنناطلين عننن العمننل فنني الفت نرة التنني أش نرنا لهننا إلننى أكثننر مننن
 %160في ( )1978-1982في دول الهجرة الرئيسية في أوربة.
ورغم أن القارة األوربية قد أرسلت إلى العالم في المئة عام التي تبعنت الحنروب
النابليونينة ق اربننة  60مليننون مهنناجر (كمننا يوضننح بننادلي بينننز فنني كتابننه :الهجنرة
من أوربة  ،)1930 - 1815لم تستطع أوربة الغربية هضم فكرة هجرة طبيعية
كانننت مؤسسنناتها االقتصننادية المحننرض األول علننى حنندوثها ،وال يمكننن إال أن
تس ننتمر ،ف نني ع ننالم ص ننارت حرك ننة البش ننر ج ننزءا ال يتجن ن أز م ننن نظ ننام اقتص ننادي
وثقافي واعالمي قام علنى مبندأ دعنه يعمنل ،ولكنن أيضنا دعنه يمنر ..أي رفنض
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الح نندود ف نني المنظوم ننة العالمي ننة  World-Systemكأس نناس ف نني بن نناء هرمي ننة
ِ
مستغل ومحيط مستغل.
مركز
ترافق ننت هن نذه التغيين نرات البنيوي ننة بأزم ننة هوي ننات عل ننى الص ننعيد الع ننالمي ،عززه ننا
إعادة اكتشاف الهوية األوربية المتعنددة القومينات المختلفنة المسنارات ،ومخناض
هذه العملية علنى النذات المهناجرة سنمراء وسنوداء فني مجتمعنات جعلتهنا األزمنة
االقتصادية تنمي ثقافة خوف جديدة لم تلبث أحداث الحادي عشر منن سنبتمبر
أن أعطتها صفة "العدو اإلرهابي" بعند أن كاننت فني حندود تهمنيش وتحديند أثنر
اآلخننر اإلسننالمي الننذي ينندخل الحرمننة األوربيننة بنندون ج نواز سننفر كننون "أوربننة
المتعددة" في الواقع لنم تقبنل بعند فني التصنور طابعهنا المتعندد اإلثنينات المتعندد
الثقافات والمتعدد األديان واأللوان.
ال يمكن ننن لهن ننذه األج ن نواء أن تسن ننمح لجالين ننة حديثن ننة التكن ننون ضن ننعيفة الحضن ننور
السياسنني والمنندني ومزعزعننة كقننوة عمننل ووجننود اقتصننادي ،أن تتعامننل بأريحيننة
مننع اآلخننر ،هننذا اآلخننر الننذي يطلننب مننن المسننلم مننا ال يطالننب بننه البننوذي أو
اليهنودي أو المسنيحي ،أحياننا بندوافع عنصنرية ،وأحياننا أخنرى ألسنباب سياسننية
مبطنننة ،نقطننة ارتكازهننا القننوة الكامنننة لهننذه الجاليننة المسننلمة وهننذا النندين الجدينند
الننذي تحننول خننالل أقننل مننن عقنند زمننني إلننى النندين الثنناني فنني معظننم دول أوربننة
الغربية .ال الطبقة السياسية األوربية المحلية امتلكت قيادات واسعة األفق بعيدة
النظر ،وال النخب اإلسالمية امتلكت القدرة على هضم ما يحدث والتعامنل معنه
بشننكل يجمننع بننين األصننالة والحكمننة والعقالنيننة الواقعيننة .وال شننك ،بننأن النظ نرة
اإليديولوجين ننة المغلقن ننة عنن نند رمن ننوز امتلكن ننت القن نندرة علن ننى التن ننأثير فن نني جمهن ننور
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المس ننلمين األوربي ننين ول ننم تمتل ننك الق نندرة عل ننى اس ننتيعاب اإلس ننالم ك نندين يس ننتنبط
إجاباتننه العمليننة مننن أتننون الواقننع ال كتننب أربعننة فقهنناء عاش نوا فنني بيئننة مختلفننة
وظننروف مغننايرة قبننل ألننف عننام أو اسننتنباطات علمنناء قننم .ال شننك بننأن هننذين
العنناملين قنند لعبننا دو ار كبين ار فنني إحبنناط إمكانيننات تبلننور مبكننر إلكثننر مننن صننورة
إلسننالم أوربنني نسننتطيع القننول اليننوم بأنهننا لننيس مننن إنتنناج النخننب بننل مننن إنتنناج
الصراعات المجتمعية والثقافية بكل تعقيداتها.

أصوات مؤثرة
في هذه العملية الصعبة ،التي منا ازلنت فني مخاضناتها األولنى ،ثمنة منن الجينل
األول مننن اسننتطاع تفهننم األبننناء والشننبيبة ،وأدرك معنننى األقليننة الدينيننة ،وتننابع
عن كثب مشاكل األجيال الثانية والثالثة .ولعل في مقدمة هؤالء األستاذ عصام
العطار ،المراقب السابق لحركة اإلخوان المسلمين في سورية ،والذي يعيش فني
أوربننة من ننذ ق اربننة أربع ننة عقننود (مؤس ننس المركننز اإلس ننالمي فنني آخ ننن بالماني ننا)،
األس ننتاذ العط ننار ينطل ننق م ننن أن تح ننديات الع ننالم والعص ننر ال يمك ننن أن تواج ننه
بالجهننل ،أو الهننرب ،أو ردود األفعننال العاطفيننة مننن هنننا علننى حنند تعبينره "يجننب
أن نستوعب ونفهم هذه التحديات ،ونرفع أنفسنا ومناهجنا وأعمالنا ووسائلنا إلى
مسننتوى مواجهتهننا الصننادقة الواعيننة المكافئننة علننى كننل صننعيد( .)3وفنني حديثننه
عن المسلمين في الغرب يقول:

"على المسلمين الذين يعيشون في الغرب ،ويحمل كثير منهم جنسية البالد
التي يقيمون فيها ،أن ينظروا إلى هذه البالد التي يقيمون فيها ،أن ينظروا إلى
هذه البالد التي توفر لهم األمن واالستقرار ،والعلم والعمل ،وحرية العقيدة
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والعبادة ،والممارسات الدينية والثقافية ,,على أنها وطنهم أيضا ،وأن يحرصوا
على أمنها وخيرها ومصالحها المشروعة ،ويجسموا فيها ،بأقوالهم وأعمالهم
وسلوكهم اليومي ،اإلسالم النقي الجميل اإلنساني السمح كما أنزله هللا تعالى،
وأن يقيموا حياتهم فيها على أصح األسس الشرعية والقانونية ،ويتعاونوا،
بمقياس اإلسالم وحدوده ،مع سائر أبناء البالد ،على تعميق التعارف ،والفهم
المتبادل ،وتحقيق الخير المشترك,
أما بعض المسلمين الذين يحملون جنسية هذه البالد ،أو يقيمون فيها،
ويستفيدون منها ماديا ومعنويا ،ويرون مع ذلك ،أنها "دار كفر" يستبيحون فيها
–أحيانا -ما ال يبيحه قانون وال نظام ،فهم مخطئون كثيرا ،وهم يسهمون من
حيث يعلمون أو ال يعلمون ،في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين ،وتنفير
الناس منهم ،ومساعدة أعدائهم على الكيد لهم بغير حق .إن اإلسالم يفرض
على المسلمين الصدق واألمانة والعدل /ويحرم عليه الكذب والخيانة والظلم،
في أي مكان كان"()4
يمكن القول بأن هناك تقاطعات أساسية بين األستاذ العطار وطارق سعيد
رمضان ،الذي يمثل الجيل الثاني الملتزم “إيديولوجيا” ولكن المترعرع في
المدرسة والمجتمع الغربيين ،والذي يتبنى العديد من اإلطروحات على الصعيد
اإلسالمي عامة وليس فقط في أوربة ،مثل توقيف العمل بالعقوبات الجسدية
وفتح باب االجتهاد بالمعنى المشابه لفترة نشوء المدارس الفقهية التاريخية
وليس بمعنى الترقيع والتجبير للمراضاة هنا وتفهم األوضاع الخاصة للمسلمين
هناك.
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إذا اعتبرنا صاحب الرأي أفضل من يعبر عنه ،فلنق أر كيف يتحدث
طارق رمضان عن وجهة نظره في حديثه المنشور على موقع  NFBأخبار
من بنجالديش (:)5

* إن األولوية األولى إذا كنا نفكر في اإلصالح والتجديد على أرضية
إسالمية هي إصالح الطريقة التي نق أر بها النصوص ونفهمها بها حتى
نستطيع قراءة تلك النصوص في إطار السياق والبيئة التي نعيش فيها،
والتي توضح لنا عالمية وديمومة بعض القواعد اإلسالمية ،وضرورة فهم
بعض التعاليم األخرى في سياقها الخاص .نحن نحتاج لفهم النص بهذا
الشكل ،ونحتاج لفهم الواقع حتى نستطيع إصالح العالم ،نحن بحاجة لفهم
عالمية قيمنا ،وأن بإمكاننا أن نتشارك فيها مع اآلخرين من مواطنينا الذين
نعيش فيما بينهم.
* نحن نخلط في إطار مفهومنا للهوية بين ثقافاتنا األصلية وتعاليم
اإلسالم ،ولعل إقامتنا في الغرب تساعدنا على جالء األمر وفصل ما هو
من ثقافتنا عما هو من ديننا ،مدركين أن علينا مواجهة ثقافة جديدة نعيش
فيها ونأخذ منها ما ال يتعارض مع أساسيات ديننا حتى نستطيع مواجهة
التحديات الجديدة.
* إعادة النظر في النظرة القديمة التي تقسم العالم إلى "نحن" التي نعبر
عنها بن"دار اإلسالم" ،في مقابل "هم" التي نعبر عنها بن"دار الحرب" أو "دار
العهد" ،في ضوء مراجعة كل مفهوم من تلك المفاهيم وما كان يعنيه في
سياقه ،ومدى تحقق ذلك المعنى أو عدم تحققه في الواقع الحالي.
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* إن ما يتضمنه ديننا من قيم غير مبن على "الغيرية" ،نحن مسلمون
طبقا لقواعدنا الروحية وقيمنا العالمية ،وليس ذلك نابعا من مضادتنا للغرب
أو لليهود أو المسيحيين أو العلمانيين .إن عيشي في مجتمع علماني في
الغرب جعلني أكثر قدرة على فهم عالمية رسالتي ،والقيم المشتركة بيني وبين
مواطني.
* إن ما آخذه من حسن البنا أو من غيره من المصلحين ليس هو
النتائج التي وصلوا إليها ،بل الطريقة والمنهجية التي وصلوا بها لتلك النتائج،
إنهم يقولون إن لدينا القرآن والسنة ،وعلينا أن نفهمهما فهما سياقيا ،لقد فعلوا
ذلك ،لقد فهموا النصوص في ضوء البيئة ،واآلن أنا في أوروبا علي اتباع
نفس المنهج في النظر والفهم.
يدعو طارق رمضان ،كما يقول الدكتور مجدي سعيد" ،يدعو إلى
اندماج المسلمين في مجتمعاتهم األوروبية ،واستقالليتهم ماديا وفكريا عن
مسلمي الشرق ،وبناء مجتمع إنساني مشترك مع مواطنيهم في الغرب ،وذلك
على أرضية ما يحملونه كمسلمين من قيم إنسانية عامة ،وفي إطار نفي فكر
المضادة والغيرية ،وفي إطار فهم جديد للنصوص في ضوء متغيرات العصر
وفي ضوء الواقع األوروبي ،واختصارا :إنه يدعو إلسالم أوروبي".
وعلى قدر ما تالقي هذه المقوالت من ترحيب بقدر ما تثيره من جدل،
بل واعتراض ،سواء من المسلمين أم من غيرهم؛ واذا ابتعدنا عن ردود فعل
اللوبي الموالي إلسرائيل ،الذي يحارب أي تصور إصالحي فكري في
اإلسالم باعتباره عتلة تحويل للجالية اإلسالمية لقوة مادية حقيقية في أوربة،
فإن العديد من اإلسالميين يأخذ على طارق النخبوية والنظرية واالبتعاد عن
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الواقع .إال أن باإلمكان القول ،أن طارق قد احتل مكانه كطرف في أي
نقاش حول اإلسالم األوربي ،داخل وخارج الفكر اإلسالمي ،وبهذا المعنى،
أصبح مرجعا للعديد من الجامعيين الشباب الذين يرون فيه مثال للقدرة على
التأقلم االجتماعي والثقافي مع احترام المقومات األساسية لإلسالم.
مننن اآلراء المننؤثرة فنني الجاليننة المغاربيننة المسننلمة يمكننن القننول أن الشننيخ ارشنند
الغنوشنني يعتبننر مرجعننا يحقننق حولننه التوفيننق بننين أكثننر مننن جيننل ،خاصننة جيننل
"اإلسنالم األوربني" النذي يسنميه بعنض السنلفيين تفكهنا  Islam Lightمنن جهنة
وجيل اللجوء السياسي األول من جهة ثانية .ومن النقاط المتمينزة التني يطرحهنا
الغنوشي ،عالقة المسلم في أوربة بالعلمانية حيث يقول:

"معلننوم أن األقليننة المسننلمة فنني الغننرب حديثننة النشننأة ،وقنند يمثننل وجودهننا فنني
الغننرب بهننذه النسننبة العاليننة ألول م نرة فنني التنناريخ (أكثننر مننن  30مليونننا) ربمننا
أعظم فتح إسالمي في هذا القرن العشرين ،وأعظم بركة حلنت بحضنارة الغنرب،
إذ تتع ننرف عل ننى اإلس ننالم وتتع ننايش مع ننه بعي نندا ع ننن مناخ ننات الح ننرب واألحق نناد
والنندماء ،وهننو لعمننري كسننب عظننيم لننم يتننأت لإلسننالم حتننى خننالل أعظننم عهننوده
ال ازه نرة وجيوشننه الكاسننحة ،وذلننك بسننبب مننا كننان عليننه أهننل الكتنناب آنننذاك مننن
جهالة وضيق أفق وتعصب بما استحال معه في ظل سيادة الكنائس أي إمكان
للتعنندد والح نوار وحري ننة الفك ننر وال نندعوة ،بننل حت ننى مج ننرد التع ننايش الس ننلمي ب ننين
المننذاهب النص نرانية نفسننها ،فكانننت حالننة الحننروب الدينيننة الماحقننة هنني الحالننة
الغالبننة علننى تنناريخ النصننارى قبننل عصننر النهضننة وعننزل الكنننائس عننن شننؤون
المجتمعننات .وبعننض ذيننول تلننك العصننور المظلمننة ال ت نزال تشنناهد فنني إيرلننندا
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حي ننث يقت ننل الطف ننل لمج ننرد أن ننه ألب ننوين م ننن الم ننذهب اآلخ ننر ،بل ننه أن يتس ننامح
يتسامح مع وجود إسالمي في أي شكل.
إن وجود هذه الماليين المسلمة ألول مرة في التاريخ في العشنرين الغربني النذي
تأبى على كل محاوالت الفتح إليصنال أننوار اإلسنالم وسنماحته إلنى هنذه النبالد
هو وجود مندين بعند فضنل هللا النهينار مجتمعنات أهنل الكتناب وقينام مجتمعنات
العلمانينة الديمقراطيننة ،التنني نحننت جانبننا سنلطة الكنننائس وأطلقننت حريننات البشننر
العقلية والسياسية وعزلت رجال الدين في صوامعهم يعظون في أيام اآلحاد منن
يتكلننف عننناء الننذهاب إلننيهم مننن بننين قلننة مننن المنندنفين إلننى القبننر .إنننه مىىن بىىاب
العلمانية والتقدم والقيم اإلنسانوية دخل اإلسالم ديار الغرب ولنيس منن أبنواب
أهل الكتاب الموصدة"(.)6
يمكن القول أن المسلمين الناطقين باللغنات األوربينة ينزدادون بشنكل كبينر ،وهنم
يعبننرون عننن إصننالح طبيعنني غيننر مصننطنع ،بمعنننى أنهننم يتعنناملون مننع اللغننة
الوطنية كمعطى طبيعي ومع الثقافنة المحلينة باعتبارهنا جنزء منن الكنون الثقنافي
األغن ننى ول ننيس مج ننرد نت نناج مجتم ننع م ننادي منح ننل ومرف ننوض .فكن نرة اإلص ننالح
الثقافي واألخالقي والسياسي بحد ذاتها عند جملة تعبينرات هنذا الجينل هني ابننة
إصالح المنظومة الغربية لتكون أكثر سماحة وأكثر عدالة وأكثر مساواة.
هنن نناك من ننن جهن ننة أخن ننرى ،المحن نناوالت العفوين ننة التن نني تنجبهن ننا المظن ننالم اليومين ننة
والعنصن نرية واإلس ننالموفوبيا .ه ننذه المح نناوالت تأخ ننذ أكث ننر ف ننأكثر ص ننيغة عم ننل
جمعي نناتي كتجمع ننات مناهض ننة اإلس ننالموفوبيا ولجن ننة المن نواطن للعم ننل الم نندني
وجمعيننات الجيننل الثنناني للهج نرة المختلفننة النشنناطات ،ومحنناوالت حمننل الت نراث
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الثقننافي والفننني (حننال فرقننة الموصننلي للموسننيقى العربيننة األندلسننية وفننرق عدينندة
إلحياء التراث الصوفي)
يجمع الدكتور صالح عبد الرزاق هذه الظاهرة في قراءة لما يتجسد أمامنا أكثنر

منه في حكم قيمي فيقول" :إن مالمح اإلسالم األوروبي تبدو من خالل أنماط
الثقافننة المركبننة بننين المفنناهيم الدينيننة المفنناهيم الغربيننة .وتتجسنند فنني كثيننر مننن
صن ننور السن ننلوك الين ننومي والمالبن ننس والعن ننادات ،إلن ننى المواقن ننف الفكرين ننة والثقافين ننة
والسياسية ،إلى االنفتاح على الثقافة الغربية والمجتمع األوروبني وكنل منا يزخنر
به من مفاهيم وسلوكيات وأساليب في التفكير وتحليل األمور ،ومن قيم وأعراف
أوروبية .فهناك اتصال يومي مستمر بين اإلسالم الذي يحمله هنؤالء المسنلمين
وب ننين مف ننردات الثقاف ننة الغربي ننة ف نني المدرس ننة والجامع ننة والن ننادي والعم ننل والح نني
والشارع .وقد نتفق أو نختلف مع هذا التفاعل أو التطنور ،وقند نقبلنه أو نرفضنه
أو نتحفظ عليه ،ولكنه يحدث ويترسخ يوما بعد آخر .فربمنا ينذوب اإلسنالم فني
الثقافة الغربية كما ذابت المسيحية ،ويتحول إلى مجرد اعتقناد شخصني ال شنأن
له بالمجتمع أو السياسية .وربما يتطور لينتج لنا إسنالما ذا مالمنح أوروبينة فني
التأكيد على الحرينات الشخصنية واألنظمنة السياسنية الديمقراطينة واحتنرام حقنوق
اإلنسننان وحقننوق الم نرأة وحقننوق األقليننات وغيرهننا مننن معننالم األنظمننة السياسننية
األوروبية المعاصرة" (.)8
م ننا يقول ننه الباح ننث ،نج ننده ف نني ممارس ننات مح ننددة تتوجن نه ،علن ننا أو ض ننمنا به ننذا
االتجاه ،فلو أخنذنا البرننامج التعليمني لمعهند ابنن سنينا فني مديننة لينل الفرنسنية،
لوجدنا محاولة من محاوالت إنتاج إسالم بهذه المالمح ،يحرص على أن يكنون
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بعالقة مع األزهر باليد اليمنى ،والمؤسسة الثقافية األوربية ،باليد اليسرى ,كذلك
نق ن أر فنني الميثنناق اإلسننالمي األوروبنني الموقننع مننن ق اربننة  400جمعيننة إسننالمية
اجتمعننت فنني بروكسننل فنني  ، 2008/1/10خطننوة وامتننداد للجهننود الجماعيننة
بننين عدينند مننن الجمعيننات والمؤسسننات اإلسننالمية اسننتمر ألكثننر مننن ثمانيننة
سنوات .يندافع الميثناق عنن قنيم الديمقراطينة وحقنوق اإلنسنان ،وهنو يهندف ،كمنا
يقنول موقعينه ،إلنى ترسنيخ قنيم االعتندال واالنندماج وترشنيد المسنلمين نحنو فهنم
معتدل لإلسالم والتعنايش فني سنلم وأمنان منع األخنر ،منع رفنض العننف ،وعندم
الخل ننط ب ننين اإلره نناب واإلس ننالم كعقي نندة س ننمحاء .ولع ننل ف نني ه ننذه المب ننادرة عل ننى
الصننعيد األوربنني ،حننرص مننن عنندة هيئننات ومنظمننات إسننالمية ،علننى مواكبننة
التشريع والبناء المؤسسي األوربني ،األمنر النذي يسنمح بخنوض معنارك مشنتركة
رغننم اخننتالف التش نريعات والموقننف مننن المسننلمين واإلسننالم بننين دولننة وأخننرى.
خاصة وأن فقه األقليات أصبح أكثر حضو ار مع والدة المجلس األوربي لإلفتاء
والبحوث ،الذي حث المسلمين في أوربة عند انطالقته على اكتساب الجنسيات
فن نني أوربن ننة والمشن نناركة السياسن ننية والمدنين ننة واالسن ننتفادة من ننن السن ننلطة القضن ننائية
ومؤسسننات الدولننة باعتبارهننا فنني القننانون لكننل منواطن .لننم يكننن المجلننس بحاجننة
لتنصيب مفتي بلد وهابي "قطر" في قيادته ،وكان بإمكانه ،لو تمتع باالسنتقالل
الفكنري والمننالي الضننروريين ألي مؤسسننة هندفها التجدينند ،أن يلعننب دو ار مختلفننا
عما آل إليه منذ  ،2011مع فتاوى القرضاوي الهستيرية من طلب تدخل النناتو
في ليبيا إلى إعنالن الجهناد فني سنوريا ،وأخين ار ولنيس آخنرا ،مبايعنة رجنب طينب
أردوغان خليفة للمسلمين؟.

24

هىىل يىىتعلم مسىىلمو أوربىىة الىىدرس ،وأن المخاضىىات الداخليىىة ل ىوالدة تصىىورهم
اإلسىىالمي الخىىاص ال يمكىىن أن تىىتم دون رفىىع وصىىاية فقهىىاء السىىالطين فىىي
بلىىىدان لىىىم يعىىىرف أعالهىىىا وال أسىىىفلها معنىىىى الحريىىىة عىىىن مسىىىيرتهم الخاصىىىة
والفريدة في البلىدان األوربيىة؟؟ هنذا هنو التحندي الحقيقني لألنتلجنسنيا المسنلمة
فنني أوربننة .هننذا التحنندي يمتنند إلننى كننل األصنوات المدنيننة والعلمانيننة التنني تننؤمن
ب ننأن أورب ننة الي ننوم ،ل ننم تع نند ال أورب ننة مح نناكم التفت ننيش وال أورب ننة "المس ننيحية" أو
"اليهودية-المسيحية" ،بقدر ما أصبحت ،شاء منن شناء وأبنى منن أبنى ،علمانينة
يتجاور فيها البوذي منع المسنيحي واليهنودي منع المسنلم والهندوسني منع السنيخ،
والمؤمن مع الملحد؟
لقد أصبح من الطبيعي في األوساط المتدينة تناول قضايا تمس الحياة اليومية
والشننعائر ،خاصننة وأن الفقننه التقلينندي قنند أسننرف فنني تحويننل النندين إلننى شننعائر
تم ننس أكث ننر تفاص ننيل الحي نناة اليومي ننة للم ننؤمنين ..وق نند ش ننهدت من نناظرات عدي نندة
تجديدية فني هنذا المجنال ال يمكنن لبنداوة الجنراد األسنود اسنتيعابه :فعندد كبينر
من المتدينين يؤكد على جمع الصلوات الخمس في ثالث وبعضهم في إثنتنين،
يدعو للحشمة ويعتبر النقاب للنساء دخنيال علنى الندين الحنينف ،يعتمند التعامنل
مننع االخننتالط وحقننوق المنرأة ضننمن المفهننوم القننانوني السننائد ،يعتبننر بيننع المسننلم
لمنتجات غير إسالمية ضرورة معاشية في مجتمع غير مسلم ...إلى غينر هنذا
من قضايا قد تثير حفيظة رجال الدين في العالم اإلسالمي أو في بلندان يشنكل
المسننلمون فيهننا أغلبيننة سننكانية .ويمكننن القننول أن هننذه المعطيننات مقبولننة فنني
األوسنناط األوسننع للجاليننات المسننلمة ،ولننو أن هننناك بننين معتنقنني اإلسننالم مننن
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األوربيين ،وأية مفارقة ،من يتشدد أحيانا أكثر من المسلمين أنفسهم ،كما الحظ
عدد من الباحثين.
في ختنام منؤتمر عقند فني مديننة مناردين جننوب شنرق تركينا «/ 3 / 28 – 27
 .»2010قدم خمسة عشر عالما من بلدان إسالمية مختلفة قراءتهم حول فتوى
ابن تيمية المعروفة فتنوى مناردين .وكنان قند شنارك فني المنؤتمر رجنال دينن منن
كل من تركيا والسعودية واإلمارات واندونيسيا والبوسنة والمغرب ونيجيريا والهند
وألبانيا واليمن والسنغال والكويت وموريتانيا ،وناقشت محاوره:
• فتوى ماردين :الزمان والمكان والظروف والمالبسات؛
• مفهننوم المننوطن والمقننر فنني الفقننه التقلينندي وفنني ضننوء العولمننة واالتصنناالت
الحديثة؛
• أهمية الفتوى في سياق التاريخ اإلسالمي؛
• فهم الجهاد :ظروف القتال المسلح وقواعد االشتباك ،كما تنم تعريفهنا منن قبنل
ابن تيمية وميثاق األمم المتحدة.
ص ننحيح أن عشن نرات الم ننؤتمرات تج ننري ح ننول الموض ننوعات المطروح ننة أع نناله،
نشننير منهننا إلننى المننؤتمر المتميننز الننذي عقنند فنني المنامننة بننين 2010/4/5-3
حول العالقة بين الجذور الثقافية اإلسالمية وحقوق اإلنسان ،لكن أهمية مؤتمر
منناردين تننأتي مننن كونننه جمننع حص ن ار علمنناء مسننلمين لتحدينند مواقننف سياسننية-
إسننالمية .ورغننم محاولننة الننبعض تقننديم خالصننة المننؤتمر كحننرب علننى الجهنناد
والمقاومننة ،فننإن مننا جنناء بننه الم نؤتمر ال يختلننف عننن قواعنند طرحهننا جمننال عبنند
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الناصر في  .1956الفارق أن هذه األطروحات تنأتي منن داخنل البينت النديني.
ومن المفيد إيراد مقطع جاء في البينان الختنامي النذي أثنار انتقنادات واسنعة فني

صنفوف المحننافظين المسنلمين « :تصنننيف النديار فنني الفقنه اإلسننالمي تصنننيف
اجتهادي أملته ظروف األمة اإلسالمية وطبيعة العالقات الدولية القائمة حينئذ.
إال أن تغي ننر األوض نناع اآلن ووج ننود المعاه نندات الدولي ننة المعت ننرف به ننا وتجن نريم
الح ننروب غيىىىىر الناشىىىىئة عىىىىن رد العىىىىدوان ومقاومىىىىة االحىىىىتالل وظه ننور دول ننة
المواطنننة التنني تضننمن فنني الجملننة حقننوق األديننان واألع نراق واألوطننان اسننتلزم
جعل العالم كله فضاء للتسامح والتعايش السنلمي بنين جمينع األدينان والطوائنف
في إطار تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين الناس وينأمن فينه النناس علنى
أموالهم وأوطانهم وأعراضهم وهنو منا أقرتنه الشنريعة وننادت بنه مننذ هناجر النبني
صننلى هللا علي ننه وسننلم إل ننى المدين ننة ووضننع أول معاه نندة تضننمن التع ننايش ب ننين
جميع الطوائف واألعراق في إطار العدالة والمصالح المشتركة وال يسنو التنذرع
بما يشوبها من نقص أو خرق دول معينة لها للتنكر لها وافتعال التصادم بينهنا
وبين الشريعة السمحة».
هذه المخاضات تصنع دون شك ،معالم مختلفنة عنن تلنك التني تسنعى لتصنوير
اإلسالم هوية ثابتة ودينا متقوقعنا علنى نفسنه .ولعنل منن سنوء طنالع حقبتننا ،أن
فت نرة التكننون والتبلننور للجاليننات المسننلمة فت نرة أزمننة ال فت نرة عافيننة .األمننر الننذي
ينننعكس مباش نرة علننى ردود الفعننل القريبننة والبعينندة علننى كننل مننا يتعلننق باإلسننالم
والمسننلمين .فمننن الضننروري التننذكير ،بننأن المسننلمين فنني أوربننة ،لننم يتكوننوا بعنند
كجماع ننة ض ننغط ب ننالمعنى الح ننديث للكلم ننة ،كم ننا ه ننو ح ننال الجماعن نات الموالي ننة
إلسرائيل إلخ .وأن هناك صراع كبير حول هذه النقطة ،خاصة وأن أينة جماعنة
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سوسن ننيولوجية ال تمتلن ننك ذاك ن نرة الجماعن ننة األقلين ننة ،ومعطين ننات ذهنين ننة متماسن ننكة
لتصورات الواقع والدور ،تحتناج إلنى وقنت كبينر إلدمناج هنذه الفكنرة وآلياتهنا فني
العم ننل الع ننام وتحدي نند مهماته ننا السياس ننية والثقافي ننة .وعلين ننا أن نت ننذكر العناص ننر
األساسية التالية عند الحديث في موضوع الجماعة البشرية المسلمة:
 دفىىع المسىىىلمون فىىىي أوربىىىة الىىىثمن غاليىىىا للتجزئىىىة القوميىىىة والدينيىىىةوالمذهبيىىة ،لىىذا فهىىم يىىدفعون ثمىىن أسىىلحة الحىىروب المحمولىىة مىىن

البلىىدان األصىىل ،بىىين التيىىار العلمىىاني والتيىىار الىىديني ،ويىىدفعون ثمىىن
االسىىتبداد السياسىىي الىىذي جعىىل البلىىدان األصىىل تحىىول مواطنيهىىا إلىىى
رهىىائن فىىي قضىىايا زيىىارة البلىىد والتواصىىل العىىائلي والتواصىىل الثقىىافي
والبنىىاء المتىىين لثقافىىة متعىىددة تنهىىل مىىن األصىىل والمكىىان .لىىذا نجىىد

وداديات تابعة للسلطات الحاكمة ومنظمىات تابعىة للمعارضىة ،أشىكال

محصىىىورة ببلىىىد دون القىىىدرة علىىىى تجميىىىع البنيىىىات الكبيىىىرة جزائىىىري،
مغربي ،تونسي ،سوري أو لبناني  ..كذلك الحال لغير العرب)

 يدفع المسلمون في أوربة ثمىن االخىتالف فىي المنظومىة السياسىية-االجتماعية المتباينة بين الىدول األوربيىة نفسىها .فمىا يعتبىره المسىلم
البريطىىىاني مكسىىىبا بىىىديهيا فىىىي قضىىىايا مثىىىل الحجىىىاب أو التضىىىامن
االجتماعي المستند على الجماعىة ،يعيشىه المسىلم الفرنسىي معضىلة
في المواجهة المباشرة مع علمانيىة مناضىلة تىرفض ،علىى األقىل مىن

حيىىث الشىىكل ،التعبي ىرات الوسىىيطة بىىين المىىواطن والدولىىة ،خاصىىة إن
كانىت هىىذه التعبيىرات دينيىىة .فىاألنموذج الفرنسىىي اإلنىىدماجي الىرافض

منذ أكثر من قرنين لوجود قوميات فرعية باسىك ،بروتىون ،كاتىاالن،
كورسىىيكيين )...والقىىائم علىىى شىىعب فرنسىىي واحىىد لىىه لغىىة فرنسىىية

واحىىدة وثقافىىة فرنسىىية "كونيىىة" وجمهوريىىة مركزيىىة "يعقوبيىىة" تىىرفض
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المهادنة مع أي شكل من أشكال الفدرلىة أو الجماعويىة ،يعىيش منىذ

حركة  1968ومسيرة بناء "االتحاد األوربىي" أزمىة حقيقيىة مىع جملىة
عناصره التكوينية ..حيث وكمىا ينىوه محمىد شىريف فرجىاني" ،لىم تعىد

النزعىة اليعقوبيىة تحظىى برائحىة القداسىة" ..إال أن مىن مكىر التىىاريخ،

باستعارة تعبيىر هيجىل ،أن هىذه الهىزات الفكريىة-السياسىية البنيويىة،
ترافقىىت مىىع التراجىىع الىىدولي لىىدور القىىارة "العجىىوز" ،وأزمىىة اقتصىىادية
عميقة وصعود مشكلة الهجرة للسطح ،هجرات نجم عنها ولوج جالية
مسلمة معظمها من أبناء المستعمرات الفرنسية السابقة.

 -التهمىىيش االجتمىىاعي واالقتصىىادي الىىذي يضىع عىىددا كبيى ار مىىن أبنىىاء

المسىىىلمين فىىىي الخانىىىة األكثىىىر حىىىدة مىىىع األفارقىىىة األوربيىىىين afro-
 europeansفي السلم االجتماعي ال يسمح ببناء مجموعات ضغط
سياسية قوية ودينامية في مجتمع رأسمالي القدرة الماديىة فيىه شىرط

ضىىروري للقىىدرة علىىى الفعىىل السياسىىي والثقىىافي واإلعالمىىي .نىىاهيكم

عن خوف من العديد من الحكومات العربية من قيىام جماعىات ضىغط
عربية إسالمية متنورة في أوربة ،ألن هذا سينعكس بالضرورة إيجابا

على تنمية األفكار الديمقراطية في العالم العربي.

 الطىىىىابع الشىىىىعائري ل سىىىىالم األصىىىىولي يضىىىىع التيىىىىار العلمىىىىاني مىىىىنالمسلمين في زاوية حادة ..خاصة عنىدما يحىول الرمىز-الشىعيرة إلىى

عالمىىة تمييىىز بىىين المسىىلم وغيىىر المسىىلم ،وقىىد رأينىىا ذلىىك فىىي معركىىة

الحجىىىاب فىىىي فرنسىىىا .ومىىىن مكىىىر الىىىدهر ،أن المبالغىىىة اإلسىىىالموية

الراديكاليىىىىىة فىىىىىي اسىىىىىتعمال الرمىىىىىوز ،ولىىىىىيس نضىىىىىال الىىىىىديمقراطيين

المسلمين ،هي التي دفعت بأغلبيىة مىن عامىة المسىلمين لمحاربتهىا،
نأخذ مثال :تقليد الثوب األفغىاني ..فىال نبىي اإلسىالم كىان يرتديىه ،وال
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الخلفىىىاء والفقهىىىاء؟ كىىىذلك طىىىرو موضىىىوع النقىىىاب الىىىذي لىىىم يعرفىىىه
المسلمون في حياة وسنة نبيهم؟

 يىىدفع المسىىلمون فىىي أوربىىة الفىىاتورة األعلىىى لولىىوج "الجهىىاديين بىىالحىىىدود" إلىىىى القىىىارة األوربيىىىة بعىىىىد هزيمىىىة االتحىىىاد السىىىوفييتي فىىىىي
أفغانستان والحىرب األهليىة فىي يوغسىالفيا .ومىا مىن شىك ،أن جىذور
النشأة واالمتداد بل والدعم ،ال تتعلق بالشرائح المؤدلجة من مسىلمي
أوربة ،بل بسياسات عدد من الدول األوربيىة تماهىت وتعاملىت معهىم

لعقود ،باعتبىارهم مجموعىات قابلىة ل حتىواء والتوظيىف .دون اعتبىار
ألن كلمىىة "بىىىال حىىىدود" تعنىىىي هىىذه الىىىدول ،ولىىىيس فقىىىط البلىىىدان ذات

األغلبية المسلمة.

المسننلم فنني أوربننة ،ومنننذ انطالقننة الحننرب علننى اإلرهنناب بعنند كارثننة  11سننبتمبر
( 2001التي نالت من العديد من المنجزات الديمقراطية والحقوقية في ظل دول
االتحاد األوربي نفسنه) ،مكلف أكثر من غيىره ،بحمىل رايىة الحريىات األساسىية
والعلمانية المدنية والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،ألن هذا الثالثي ال ينوفر
وحسننب ،الشننروط األوليننة لدخولننه المجتمننع األوربنني كطننرف فاعننل ومشننارك فنني
البناء ،وانما أيضا يجعله جزءا من الطليعة الفكرية والنضالية لتحرير أوربة منن
عنص نرية لننم تمننت ،وشننعبوية آن لهننا أن تحتضننر ،وشننعور بننالتفوق الحضنناري
الغربي يعزز المركزية الثقافية والصراع بين الحضارات الذي يترجم حروبا علنى
ير للهيمنة وأشكال االستعمار الجديدة.
الشعوب وتبر ا
-----------------------------
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 )1مىىن الضىىروري لفهىىم العديىىد مىىن المظىىاهر الخاصىىة بالمسىىلمين فىىي
أوربىىة ق ى ارءة بعىىض المراجىىع منهىىا :يىىورغن نيلسىىن ،المسىىلمون فىىي
أوربىىىة ،ترجمىىىة وليىىىد شىىىميط ،دار السىىىاقي ،لنىىىدن .2005 ،فيوليىىىت

داغر ،الهجرة :إشىكاليات وتحىديات ،فرنسىا أنموذجىا ،أوراب واألهىالي

واللجنة العربية لحقوق اإلنسان ،دمشق وبىاريس ،2008 ،مجموعىة

المجلة العلمية للمجلس األوربي ل فتاء والبحوث قبل  ،2011محمىد

بشىىىاري .صىىىورة اإلسىىىالم فىىىي اإلعىىىالم الغربىىىي .دار الفكىىىر .دمشىىىق.

الطبعىىة األولىىى  ،2004محمىىد شىىريف فرجىىاني ،اإلسىىالم فىىي أوربىىة:
إشىىكاليات اإلنىىدماج وتحىىديات اإلرهىىاب ،مركىىز المسىىبار للدراسىىات

والبحوث.2016 ،

 )2هيىىثم منىىاع ،اإلسىىالموفوبيا وحقىىوق اإلنسىىان ،2007/2/1 ،الجزيىىرة
نت ،كذلك موقع المؤلف www.haythammanna.net

 )3عصام العطار ،كلمات ،الىدار اإلسىالمية ل عىالم ،بىون ،1999 ،ص
50
 )4عصام العطار ،مذكور ،ص 443-442

 )5د.مجدي سعيد ،طارق رمضان ..حادي قافلة اإلسالم األوروبي،
إسالم أون الين ,بدون تاريخ

 )6الشىىيخ راشىىد الغنوشىىي ،مسىىألة اللحىىوم ومصىىير األقليىىة المسىىلمة فىىي
الغىىىرب :األبعىىىاد الثقافيىىىة واالقتصىىىادية ،المجلىىىة العلميىىىة للمجلىىىس
األوربي ل فتاء والبحوث ،العدد الثالث ،حزيران جوان) -ربيع الثاني

 1424هى  ،دبلن ،إيرلندا ،2003 ،ص 23-22

 )7صالو عبد الرزاق ،اإلسالم األوربي ،عن موقع جريدة المدى:
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=http://almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf
interpage&sid=22947
دراسة نشرت في المسىبار ،الكتىاب السىادس عشىر ،مركىز المسىبار للدراسىات
والبحوث في دبي ،مع تعديالت ذات صلة بأحداث وقعت بعد النشر.
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اإلسالموفوبيا كإشكالية حقوق إنسان
مثل تعبير العداء للسامية ،اإلسالموفوبيا تعبير ولد في أوربة حيث نجد أول

آثار استعماله في  .1925ومن وجهة نظرنا ،ومثل العداء للسامية ،ال فرق

إن كان المصطلح خطأ شائعا أو التعبير األنسب ،فلن يلبث أن يلبس الثوب
المعبر عن إشكالية حقيقية تمس موضوعتي التمييز والعنصرية المحددتين

المعالم تجاه جماعة بشرية .لذا نتفق مع آالن غريش عندما يقول" :الحجة
األولى ضد استخدام تعبير اإلسالموفوبيا :أن من شأنها أن ترقى إلى تحريم

أي انتقاد لإلسالم كدين .لكن عندما تندد الصحافة أو المثقفون بناليهودوفوبيا،
ال أحد يعتقد أن هذا رفض النتقاد الدين اليهودي .من ناحية أخرى ،بالنسبة

للبعض ،فإنه يحدد أشكاال جديدة معينة من كراهية اليهود أفضل من معاداة
السامية .في حين أنه من الصحيح أن بعض النساء المسلمات قد يمارسن

اإلسالموفوبيا لحظر أي انتقاد لإلسالم ،إال أن هذا ال ينبغي أن يثبط عزيمتنا:

كما يستخدم البعض كراهية اليهود أو معاداة السامية لمنع أي انتقاد للسياسة

اإلسرائيلية .هل يجب أن نمنع استخدام هذه الكلمات في كل ذلك؟" (آالن

غريش ،حول اإلسالموفوبيا ،الموند ديبلوماتيك ،آذار/مارس .)2004

اإلسىىىالموفوبيا عننند تيننار مننن البنناحثين ورجننال القننانون وحقننوق اإلنسننان ،هنني
التعبيننر عننن ظنناهرة العننداء والخننوف مننن اإلسننالم ،ضننمن تكننوين نمطنني مسننبق
ينطلننق مننن "مسننلمات" تننم تأصننيلها فنني تيننارات ثقافيننة قويننة فنني الغننرب تعتبننر
مسلماتها أكثر قدسية من األديان نفسها:
أولىىى هىىذه "المسىىلمات" ،أن اإلسىىالم لىىيس دينىىا كغيىىره مىىن األديىىان ،فهىىو ديىىن
السيف وال يمكن فصل اإلسالم عن عالقته "العضوية والبنيوية" بالعنف.
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ثانيها التعارض المبدئي بين اإلسالم والديمقراطية
وثالثها ،التأكيد على وجود عداء مطلق بين اإلسالم والعلمانية
والرابىىع ،التأكيىىد علىىى مسىىؤولية الىىدين اإلسىىالمي عىىن النظىىرة الدونيىىة للم ىرأة
وشرعنة العنف ضدها وزواج اإلكراه...
ل ننم يك ننن بإمك ننان ه ننذا ال نننمط أن يص ننعد إل ننى الس ننطح دون تعزي ننز فكن نرة الخط ننر
اإلسننالمي منننذ نهايننة الحننرب البنناردة بشننكل عننام ،ومنننذ انطالقننة الحننرب علننى
اإلرهاب بشكل واضح.
يمكن للباحث أن يعتمد أكثر من منهج في دراسة أصول ظاهرة العداء لإلسالم
في األزمننة المعاصنرة ،وعنندما نتحندث عنن العنداء لإلسنالم ،وانمنا نتحندث عنن
هننذه "البصننمة" التنني توضننع علننى جبننين مننن ولنند مسننلما ،مؤمنننا كننان أم غيننر
م ننؤمن ،علماني ننا ك ننان أو أص ننولي ...ع ننن ه ننذا العم ننى ال ننذي يتغاف ننل ع ننن ك ننون
المنحدرين من أوسناط إسنالمية يعيشنون افت ارقنات غينر محندودة وعملينات إعنادة
تك ننوين ثقافي ننة ب ننل وايماني ننة ال حص ننر له ننا ...ف نني تن ننوع وغن ننى واض ننطرابات ال
حصر لها ..وبالتأكيد فإن أوضناعا كهنذه تجعنل حكمنا منن حرينة التعبينر والنقند
قيمننة غيننر قابلننة للتصننرف لننيس فقننط فنني الننديمقراطيات الغربيننة بننل فنني عننالمي
اإلسالم والحركة اإلسالمية السياسية ،ولكنن أيضنا عندم السنقوط فني الكليشنهات
الجنناهزة ألشننباه مثقفننين ،أشننباه صننحفيين ،يطمحننون عبننر تعميمنناتهم المتعمنندة
ووضنعهم كننل المسنلمين فنني سنلة واحنندة ،للظهنور بمظهننر "فنولتير" ،فنني مجتمننع
مشهدي بائس يزدري فولتير وكل رسل التسامح.
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إن كانت بعض هذه "المسلمات" تعود ألكثر منن قنرن ،فمنن المفيند التأكيند ،فني
أكث ننر م ننن مناس ننبة ،عل ننى أن س نننوات  1982-1978ق نند ش ننكلت منعطف ننا هام ننا
لتعزيننز هننذه الصننورة النمطيننة إنطالقننا مننن عنندة عوامننل جيننو سياسننية مننن جهننة
وسياسية اقتصادية من جهة ثانية.
فمننن الناحيننة الجيننو سياسننية ش نكلت هننذه السنننوات سنننوات صننعود لعنندة حركننات
إسالمية سياسية .ورغم اختالف الدوافع واألسنباب بنل والمقومنات اإليديولوجينة،
إال أن ه ننذا التم ننايز ل ننم يك ننن ي ننرى ب ننالعين المج ننردة ف نني الغ ننرب ،فهن نناك خط ننر
إسننالمي وحمننى إسننالمية ،والعننداء لإلسننالم فنني هننذا الوضننع ضننرورة ألكثننر مننن
تيار إينديولوجي وسنالح ننافع ألكثنر منن تينار سياسني وأكثنر منن لنوبي .خاصنة
وأن هذا الوضع ترافق على الصعيد األوربي منع واقعتنين عالمنة القتصناد أزمنة
ال اقتصاد عافية:
األولىىى تزايىىىد عىىدد المهىىىاجرين المسىىىلمين إلىىى أوربىىىة والثىىاني تصىىىاعد أزمىىىة
البطالة ودخول القارة األوربية في فتىرة إعىادة تكىوين قىدراتها الصىناعية وفىق
معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة.
رافق هذه الصنورة وصنول الليبرالينة الجديندة للبينت األبنيض كمشنروع إينديولوجي
وسياسن ننة دولن ننة .أي انتصن ننار سياسن ننة الطاعن ننة القس ن نرية القتصن نناد السن ننوق علن ننى
حسنناب أي دور اجتمنناعي للدولننة ،باعتمنناد المسننؤولية الفرديننة ،بننالمعنى األردأ
للكلمننة ،قاعنندة للعننيش وبننديال لثنائيننة الحننق-الواجننب فنني األنمننوذج الننديمقراطي
األمريكي الحامل للعدوى.
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تسننلم ال نرئيس الفرنسنني السننلطة فنني انتخابننات  1981وفنني فرنسننا ق اربننة مليننون
عاطل عن العمل ،وانتهت واليته األولى بضعف عندد العناطلين منع فشنل ذرينع
في اقتراح جيسكار ديستان الرئيس األسبق بإعطناء تعنويض "سنخي" لمنن يعنود
لبالده من المهناجرين منن بلندان المغنرب الكبينر .ويمكنن القنول أن التخنبط كنان
عنصن ار مشننتركا بننين اليسننار واليمننين فنني ملننف "منناذا نفعننل بهننذا المهنناجر الننذي
تح ننول ف نني نظ ننر عام ننة الن نناس ،كم ننا أظه ننرت اس ننتطالعات عدي نندة وقتئ ننذ "م ننن
مكسننب اقتصننادي إلننى ع نبء عننام" .وتجلننى ذلننك واضننحا فنني صننعود أص نوات
اليمين المتطرف المنناهض للمهناجرين فني االنتخابنات الوطنينة واألوربينة .ومنن
المننؤلم أن الصننورة السننلبية عننن المهنناجر هنني التنني طبعننت قطاعننات واسننعة مننن
المجتمعن ن ننات المسن ن ننتقبلة لغين ن نناب جماعن ن ننات ضن ن ننغط تن ن نندافع عن ن ننن هن ن ننذه الجالين ن ننة
المستضعفة الجديدة .ولم يكن لوقنف العملينة االنتخابينة فني الج ازئنر إال تصنعيد
مواجهننات بالوكالننة بننين فريننق عسننكري كسننب تأيينند األوربيننين وفريننق إسننالمي
كسب تأييد الناس في بلده .وقد انعكس هذا المشهد الفصامي على جاليات فني
طور التكون تعاني منن هشاشنة بنيوينة وأزمنة ثقافينة حنادة .األمنر النذي لنم يجند
"حكمننة االسننتماع" عننند المنندافعين عننن القننيم األوربيننة المؤسسننة وانكفننأت الطبقننة
السياسية األوربية على نفسها فني النظنر لنه كعنصنر إغنناء وتعزينز للديمقراطينة
وح ننق اإلخ ننتالف .ولألس ننف ،ل ننم تكت ننف الطبق ننة ش ننبه المثقف ننة الس ننائدة األوربي ننة
بإهمال تصاعد ظاهرة اإلسالموفوبيا أو تجاهلها ،بل شنت حملة ضروسا على
من يتحدث عنها في خطاب يعتمد العناصر التالية:
 -1إن مننن أوجنند هننذه الكلمننة هننم الماللنني فنني إي نران لوقننف أي نقنند تجنناه
حكننومتهم (طبعننا يتناسننى هننذا النقنند أن هننذه الكلمننة اسننتعملت أول م نرة
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حسب علمنا عام  1925في بينان يتحندث منن وقعنه عنن هنوس مفنرط

في اإلسالموفوبيا في فرنسا.

 -2أن الخط ننر اإلس ننالمي خط ننر داخل نني عل ننى أورب ننة باعتب نناره يبن نني ج ننز ار
منعزلننة عننن الجماعننة ويعينند إنتنناج العننداء للسننامية ،وهننو يتعنندى حنندود

القارة ليمس مستقبل دولة إسرائيل.

 -3هناك نوع من االبتزاز "الشانتاج" المسمى باإلسالموفوبيا ،اإلسنالم فينه
يصننبح غيننر قابننل للد ارسننة أو النقنناش أو النقنند ،ديننن لننه وضننع خنناص

ينصبه فوق حرية التفكير والعقيدة والرأي وهنو سنالح لإلسنالميين ضند

العلمانية والحداثة.

نك ن ن ننرر ثاني ن ن ننة وثالث ن ن ننة ،بأنن ن ن ننا ل ن ن ننن نن ن ن نناقش م ن ن نندى ص ن ن ننالحية ودق ن ن ننة مص ن ن ننطلح
"اإلسننالموفوبيا" ،فاألخطنناء الشننائعة فنني أي تعريننف تسننبق فقهنناء اللغننة وبحاثننة
العلوم االجتماعية ،ما يهمنا اليوم ،هو أن عملية بناء الشرعنة الثقافية والفكرينة
لإلسننالموفوبيا ق نند تع ننززت ف نني أورب ننة خننالل الرب ننع ق ننرن األخي ننر ووص ننلت وف ننق
أخصننائيي األمننم المتحنندة إلننى درجننة خطينرة يمكننن اختصننارها بننالقول :الم ىواطن
األوربي المسلم المعتقد هو اليوم كائن مشكوك بأمره حتى يثبت العكس ،فيما
يعبنر عنننه بصنراحة مجموعننة مننن المثقفننين االستئصنناليين ورجننال السياسننة .فنني
الكتابات التي تبعت صندور مؤلنف دوفيلينه "مسناجد رواسني" حنول حرمنان عندد
من المسلمين من بطاقة المنرور الخاصنة بهنم فني مطنار شنارل ديغنول ألسنباب
أمنية ،أحصينا ستة مقاالت في مجنالت وطنينة؛ ال تنتمني لليمنين المتطنرف أو
العنصننري؛ تعتبننر مننن الطبيعنني عنندم السننماح لشننخص يصننلي خمننس منرات فنني
اليوم ،وينذهب للمسنجد عنندما يسنتطيع ،وقند أدى فريضنة الحنج أو يتمننى ذلنك،
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مننع إطننالق اللحيننة ،عنندم السننماح لننه بالوصننول لمننناطق حساسننة فنني الطننائرات
وأمنها.
يعتبننر دودو ديننين ،المقننرر الخنناص للمفوضننية السننامية لحقننوق اإلنسننان عمليننة
بناء الشرعنة الثقافينة منن قبنل بحاثنة وكتناب وصنحفيين تشنريعا للحقند والكراهينة
تجن نناه اإلسن ننالم والمسن ننلمين وهن نني تصن نننف بالنسن ننبة لن ننه ضن ننمن ظن نناهرة التميين ننز
والعنصرية باعتبارها تربط بين اإلسالم والعنف واإلسالم كعندو للحرينات وحرينة
التعبير بشكل خاص واإلسالم واإلرهاب منذ الحادي عشر من سبتمبر .2001
وفنني هننذا الفصننيل الننذي يتبنننى موضننوعة "الخطننر اإلسننالمي" ضننمنا أو علنننا،
تلعننب جماعننات الضننغط الماسننونية كننذلك المواليننة إلسنرائيل دو ار مركزيننا خاصننة
مننن أسننميهم "مثقفنني الحداثننة الكاذبننة  ."pseudoفننإن كانننت الحركننة الماسننونية
ت نزاحم البالشننفة فنني مطلننع القننرن الماضنني محنناوالت بننناء جسننور مننع مفك نرين
ومصننلحين إسننالميين ،فهنني اليننوم تقننف موقننف المشننكك وال نرافض لكننل تعبي ننر
إسالمي مهما كانت طبيعته ،باسم علمانية نقية وصحية ضرورية للحفاظ علنى
الحريننات األساسننية فنني أوربننة .أمننا جماعننة الضننغط المواليننة إلس نرائيل ،فتجنند،
وبكننل المعنناني ،ف ني تشننكل جماعننة بش نرية مسننلمة سياسننية وثقافيننة واقتصننادية
خط ار مباش ار على ما بنته خالل أكثر من قنرن .فنال يمكنن للديمقراطينة األوربينة
في عقر دارها أن تعامل المسلمين كما عاملتهم فرنسا فني الج ازئنر ،أي أن لهنم
ح ننق اس ننمه التص ننويت وقنننوة عددي ننة ف نني الحسنننابات االنتخابي ننة .هن ننا ال يمكنننن
الحديث عن اإلسالم السياسي أو اإلسالم الجهادي ،نحن أمام جماعة عضنوية
 organiqueتنرفض فرضننية تشننكل جماعننة عضننوية تفوقهننا عننددها وان كانننت
ال تض نناهيها ال ف نني التنظ ننيم وال ف نني الق نندرة المالي ننة والسياس ننية والثقافي ننة .لكنه ننا
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جماعننة فنني طننور التكننوين مننن هنننا يصننبح تفتتهننا هننو الحننل المقبننول .لسنننا هنننا
أمننام مشننكلة سياسننية أو ثقافيننة ،نحننن أمننام مشننكلة عصننبية بننالمعنى الخلنندوني
للكلمننة .حيننث يقبننل هننذا "المناضننل العلمنناني النقنني" ت نزاوج الوعنند اإللهنني بوعنند
بلفور والدولنة الدينينة بالدولنة القومينة الصنهيونية" فني إسنرائيل ،لكننه ينرفض أي
طننابع ديننني للنشنناط السياسنني أو الثقننافي اإلسننالمي .اعتبننار أي نقنند إلس نرائيل
عننداء للسننامية فنني حننين مننن الضننروري الوقايننة مننن اإلسننالم بكننل وسننائل الننذم
والقنندح باعتبارهننا جننزء أساسنني مننن حريننة التعبيننر .فنني ال وعنني ه نؤالء ،المسننلم
كنائن خنارج عننن الزمنان والمكننان كمنا ينننوه إدوار سنعيد ،وال يجننوز أن نأمنل منننه
خين ار إال إذا طبقننا مبنندأ كننارل منناركس فنني القضننية اليهوديننة :أي عننندما يتحننرر
مننن إسننالمه .لننم تعنند نظريننة الهويننة الثابتننة اإلسننالمانية المنشننأ ماركننة مسننجلة
للحركة اإلسالمية في باكستان ،هاهي تدخل بقنوة صنناعة الخنوف منن اإلسنالم
الضننرورية ألكثننر مننن مجموعننة ضننغط وغيننر البعينندة عننن األص نوات اإلنتخابيننة
السريعة الكسب .Fast Vote
لعلن ننا ن نندفع ثم ننن المكان ننة القوي ننة ف نني الجه نناز اإلعالم نني ألش ننخاص مث ننل آالن
فنكلك نراوت أو برنننار هنننري ليفنني ومثقفنني اللننوبي الم نوالي إلس نرائيل الننذين أثبننت
وصول نيكوال ساركوزي للحكم أن موقفهم من قضايا مثل إسرائيل واإلسالم أهنم
من التصنيف الكالسنيكي يسنار-يمنين أو ليب ارلني-اشنتراكي .مناذا يمكنن أن ينرد
المرء على مثقف يعتبر نفسه أوربي عندما يعتبر أهم موبقات الرئيس الفنزويلي
هوغننو شننافيز "التنني تسننتوجب مقاطعتننه غربيننا" تحالفننه مننع أحمنندي نجنناد "الننذي
يريد إزالة دولة إسرائيل"؟ هذا التبسيط ال يختلف عنن تبسنيطات القاعندة وجنورج
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بوش اإلبن في رؤية العالم المختزلة والممسوخة والتي تساعد بحكم مكانتها في
السلطة الرابعة على إيجاد مناخ ثقافي مضاد للمسلم بوصفه كذلك.
بننالطبع لننيس لنننا أن نبننرئ سنناحة قطاعننات مننن المسننلمين مننن كننل مننا يحنندث،
ول ننيس لن ننا أيض ننا أن نتغاض ننى ع ننن عملي ننات الخل ننط المتعم نندة أحيان ننا والتلقائي ننة
أحيانا أخرى ،بين الندفاع عنن حرينة المعتقند وعندم السنماح بنأي نقند لجماعنة أو
دين بدعوى العنصرية والتمييز ،كذلك ليس لنا أن نغمض العين عن جماعات
إسالمية سياسية تستفيد من خلق شىعور دائىم بىالظلم لتكىون الحاضىن األهىم
لىىيس فقىىط للهويىىة وانمىىا أيضىىا لعمىىن فىىي جماعىىة عضىىوية ممذهبىىة .ففىىي
المجتمعات األوربية الىدين موضىوع دراسىة وموضىوع نقىد قبىل دخىول اإلسىالم
الفضىىاء األوربىىي ،وسىىيبقى كىىذلك مىىع اإلسىىالم ،بىىل لعلىىه سىىيعطي المسىىلمين
أوسع هامش حوار ممكن في غياب الترهيب والترغيىب الخىارجي أو الىداخلي.
إال أن من الضروري أن نتذكر جميعا ،أن العناصر األساسىية للعىداء ل سىالم
التىىىىي ذكرناهىىىىا أعىىىىاله ،هىىىىي المقومىىىىات اإليديولوجيىىىىة ل سىىىىالم السياسىىىىىي
األصولي ..وأن عمليىة االختىزال التىي يقىوم بهىا أشىباه المثقفىين ،تضىع تحىت
أنيىىاب التطىىرف اإلسىىالمي جموعىىا ال عالقىىة لهىىم بهىىا .تقىىوم علىىى المبىىادئ
األساسية للحركة اإلسالمية السياسية األصولية .وهنا يكمىن الخطىر الحقيقىي
علىىى مسىىلمي أوربىىة ،وعلىىى غيىىر المسىىلمين الىىذين يعيشىىون معهىىم وبيىىنهم.
يحىىذر مكسىىيم رودنسىىون أحىىد أقطىىاب الدراسىىات اإلسىىالمية الكبىىار مىىن كيفيننة
إدراك مجموعننة معينننة لعننداء المجتمننع .ويضننيف أن هننذا العننداء ،بقنندر مننا هننو

حقيقن نني ،يثين ننر فن نني المجموعن ننة المسن ننتهدفة "حساسن ننية مفرطن ننة للنقن نند والهجمن ننات
والتخننيالت التأويليننة التنني تكشننف عننن العنندوان ومظنناهر العننداء ،حتننى فنني حالننة
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عدم وجودها في المواقف ،والكلمات ،واإليماءات غير المبالينة .غالبنا منا ينؤدي
توجننه اإلدراك هننذا إلننى تطننوير أسننطورة ،إلننى افت نراض وجننود عننداء أسننطوري.
غالبا ما يستخدم كبنار المنديرين التنفينذيين للمجموعنة المسنتهدفة هنذه األسنطورة
للع ننداء المتص ننور ،بش ننكل أو ب ن خر وب ننوعي ت ننام ،ألغن نراض واقعي ننة واس ننتراتيجية
وتكتيكيننة .عبننر تطننوير إيديولوجيىىة النبىىذ ،التنني تلقننى استحس نانا مننن المجتمننع
عام ننة ولك ننن أيض ننا وه ننذا ه ننو األه ننم ،م ننن المجموع ننة الت نني يس ننتهدفونها ،ألنه ننا
تضفي الشرعية على ردود أفعالهم العفوية ،وتجعلهم عملينا مجموعنة محظنورة"،
منا يسنميه بازاغلينا مجتمعنا منحرفنا  .société dévianteأمنا مارسنيل إسنرائيل

ف ن نني مقدمت ن ننه لألمن ن نراض النفس ن ننية ،فيترجمه ن ننا ف ن نني خط ن ننورة "تك ن ننوين الجماع ن ننات
األتوريتاريننة المغلقننة ك ليننة انغننالق تفضنني بالضننرورة إلننى مناهضننة كننل اننندماج
عبننر تعزيننز فك نرة شننعور المننرء بأنننه فنني بيتننه ،بننين إخوتننه وأقاربننه وأبننناء دينننه،
وخلننق ميثولوجيننا مسننارية وأصننلية تتحنندث فنني األب (النبنني) المشننترك" ،الجننامع
لهذه الجموع المصنفة مسبقا في قوائم سوداء.
غالبا ما يتقدم أصحاب العداء لجماعة لمجرد انتمائها الديني بمقدمات ال
أساس لها لربط الجماعة بالفعل المدنس الذي يقوم على أساسه شجبها.

ويختلط الحابل بالنابل عندما ينخفض مستوى النقاش مع المعادين للمسلمين
في أوربة إلى الحديث عن إجبار المسلمين فتياتهم على الزواج وبدعة شهادة

العذرية للزوجة (واحدة فقط من نساء النبي محمد كانت عذراء!!) وحق الرجل

المسلم في تعنيف زوجته بل واغتصابها إلخ ..ولحسن الحظ ،نجد عالم اجتماع

هنا أو هناك يتساءل مع لورانت موتشيلي" :هل هناك مالحظة واحدة منهجية

إلى حد ما ألي بلدة فرنسية تظهر أنه ،من نفس األصل القومي ومكان الحياة،

أن الرجال الذين يمارسون الشعائر اإلسالمية هم أكثر رجولية (ماتشو)
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ويفرضون على زوجاتهم المزيد من الخضوع سلطتهم؟ هل هناك مالحظة
واحدة منهجية إلى حد ما ألية بلدة فرنسية تظهر أنه ،من أصل وطني

متطابق ومكان الحياة ،فإن الرجال الذين يمارسون الشعائر اإلسالمية يلجأون

أكثر إلى الزواج باإلكراه؟ هل هناك مالحظة واحدة منهجية إلى حد ما ألية
بلدة فرنسية تظهر أنه ،من أصل وطني متطابق ومكان الحياة ،فإن الرجال

الذين يمارسون الشعائر اإلسالمية يميلون أكثر إلى ممارسة العنف ضد
أزواجهم وعلى أطفالهم؟ يمكننا أن نشك في ذلك بشدة ويمكننا بسهولة أن

نخمن أن االختالفات ترجع إلى معايير أخرى غير الممارسة الدينية ،مثل

أقدمية الوجود في فرنسا واألصل الجغرافي والثقافي  ...األصل االجتماعي،

وظروف المعيشة ومستوى تعليم األفراد".

مننن المؤسننف أن الجيننل األول مننن اإلسننالميين فنني أوربننة لننم يقننم دائمننا بعمليننة

الفصل بين تاريخه فني المجتمعنات اإلسنالمية وخطابنه الموجنه لهنا ووجنوده فني
مجتمننع غيننر إسننالمي لننه فقهننه وأحكامننه الخاصننة .فعلننى سننبيل المثننال ،كاتننب
إسالمي أمضى حياته يجاهد ضد العلمانية في الفكر والممارسة ،يصعب علينه
فن نني منفن نناه اإلجبن نناري أن يقن ننول البنن ننه "األوربن نني ال ن نوالدة والنشن ننأة" أن العلمانين ننة
الديمقراطي ننة ه نني الص ننيغة األفض ننل لحماي ننة المس ننلمين ف نني أورب ننة ،خاص ننة وأن
النظ ننام ال ننديني ش ننمالي المتوس ننط يحم ننل مين نراث مح نناكم التفت ننيش والتخيي ننر ب ننين
المسيحية والنفي والقتل؟
يعنود لمنظمنة

 The Runnymede Trustغينر الحكومينة الفضنل فني أول

محاولة تعريف جدية لإلسالموفوبيا عام  1997حيث حددت للتعرينف المعنايير
الثمانية التالية:
 -1اعتبار اإلسالم جسما أحاديا جامدا قلما يتأثر بالتغيير،
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 -2اعتب ننار اإلس ننالم متمي ننز و"آخ ننر" ل ننيس ل ننه قيم ننا مش ننتركة م ننع الثقاف ننات
األخرى وهو ال يتأثر أو يؤثر بها.

 -3اعتب ننار اإلس ننالم دوني ننا بالنس ننبة للغ ننرب .برب ننري وغي ننر عقالن نني ،ب نندائي
وجنسي النزعة.

 -4اعتبنار اإلسنالم عنيفننا وعندوانيا ومصندر خطننر ،مفطنور علنى اإلرهنناب
والصدام بين الحضارات.

 -5اعتبار اإلسالم إيديولوجية سياسية لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية
 -6الرفض التام ألي نقد يقدم من طرف إسالمي للغرب

 -7استعمال العداء تجاه اإلسالم لتبرير ممارسنات تمييزينة تجناه المسنلمين
وابعاد المسلمين عن المجتمع المهيمن.

 -8اعتبار العداء تجاه المسلمين عادي وطبيعي.
للخننروج مننن العموميننات فنني الفضنناء بننين الحكننومي ،وضننع مجلننس أوربننة قبننل
عننامين ،فنني تقريننر أصنندره عننن "اإلسننالموفوبيا وتأثيرهننا علننى الشننبيبة" ()2005
تعريفننا أوليننا للكلمننة يمكننن اعتبنناره نقطننة انطننالق جديننة مشننتركة بننين الحكننومي
وغيننر الحكننومي فنني هننذا الموضننوع الخطيننر والحسنناس يقننول" :اإلسىىالموفوبيا،
هي التخىوف أو األحكىام المسىبقة تجىاه اإلسىالم والمسىلمين ومىا يتعلىق بهىم،
س ىواء تىىم التعبيىىر عنىىه باألشىىكال اليوميىىة للعنصىىرية والتمييىىز أو فىىي أشىىكاله
األكثر عنفا .اإلسالموفوبيا هي انتهاك لحقوق اإلنسان وخطر علىى التماسىك
االجتماعي".
في التقرير الذي أصدره المركز األوربي لمراقبة العنصرية وكراهية األجانب فني
شهر ديسمبر  2006بعنوان :التمييز العنصري والتخنوف منن اإلسنالم" ،يظهنر
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بوضوح أن هناك تمييز واضطهاد تجاه المسلمين في أوربة في مجناالت العمنل
والتعلننيم والسننكن والمعاملننة فنني الفض ناء العننام .وعننندما طلبننت مننن بياتىىه فينكىىر
منديرة المركنز وأهنم محننرري التقرينر أن تلخنص لنني خالصنة تجربتهنا قالننت" :أن
التخ ننوف م ننن اإلس ننالم يب نندأ بتوجي ننه اإلهان ننات الش ننفهية ويص ننل لح نند االعت ننداء
الجسنندي واالعتننداء علننى أمنناكن العبننادة والممتلكننات والقبننور ،لننذا هننناك حاجننة
ماسننة لقيننادة سياسننية حازمننة تنندافع عننن المسنناواة بننين جميننع األوربيننين بغننض
النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية ،كذلك تعبئة بين المسنلمين لمشناركة أوسنع
في المجتمعات المدنية للدفاع عن حقوقهم والحقوق اإلنسانية بشكل عام".

مناهضة التمييز والعنصرية كأساس اإلسالموفوبيا
يعتبر دودو ديين مقرر المفوضنة السنامية لحقنوق اإلنسنان لمناهضنة العنصنرية
اإلسالموفوبيا الشنكل األكثنر خطنورة للعنصنرية فني أوربنة الينوم ،وبهنذا المعننى،
يمك ننن أن نحق ننق إن نندماجا ض ننروريا ب ننين مناهض ننة التميي ننز والعنصن نرية الجدي نندة
ومناهضة اإلسنالموفوبيا .فترسنانة مناهضنة التميينز فني الشنرعة الدولينة لحقنوق
اإلنس ننان قابل ننة للقن نراءة م ننن وجه ننة نظ ننر م ننا يتع ننرض ل ننه المس ننلمين ف نني حي نناتهم
اليومي ن ننة ،وال ش ن ننك ب ن ننأن هن ن نناك مج ن نناالت مح ن ننددة وخاص ن ننة بالمس ن ننلمين .فم ن ننثال
االعت نراض علننى إطننالق اآلذان خننارج المسننجد عننند عنندد مننن المسننلمين ولننيس
فقط غير المسلمين في حين أن وجود منارة للمسجد قضنية ال تنؤثر فني جوارهنا
ب نأي معنننى مننن المعنناني .حننق المسننلم فنني اختيننار العينند المنسننجم مننع معتقداتننه
ليس فقط حق طبيعي وانمنا أيضنا مفيند فني أمناكن العمنل حينث باإلمكنان دائمنا
ضمان أشخاص في أيام عيد الميالد أو الفصح ،صيرورة اللغنة العربينة بأهمينة
اللغات األوربية األخرى نتيجة االلتزام الديني ثروة إغناء ثقافية وتجارية ألوربة،
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وجود أشخاص يعرفون الشعائر اإلسالمية يسهل مهمة أية مؤسسة تريند إرسنال
خبراء أو بناء فروع في دول عربينة واسنالمية .فنال يوجند شنعيرة أو صنفة تتعلنق
بالمس ننلم ال يمك ننن أن ت نندخل ل ننيس فق ننط ف نني نط نناق توس ننيع األف ننق وغن ننى التن ننوع
الثقننافي بننل المصننلحة الماديننة المباش نرة .هننناك عنندة ق ن اررات نتابعهننا يوميننا مثننل
س ننحب اللج ننوء السياس نني لناش ننطين إس ننالميين ،تس ننليم الجئ ننين سياس ننيين ق ننررت
السننلطات األوربيننة إبعننادهم لبلنندانهم ،خلننق حالننة عنندم اسننتقرار لعنندد كبيننر مننن
الالجئين السياسيين الذين ينتمون لحركنات إسنالمية فني إيطالينا وألمانينا وفرنسنا
واسننبانيا وبريطانيننا تسننهم لننيس فقننط فنني ضننرب حننق اللجننوء ،وانمننا سننيادة فك نرة
اإلسننالمي كمصنندر ريبننة وشننك وموضننوع اتهننام بطبيعتننه .والمنطننق العنصننري
عالمي وعام ،أي أنه ال يتوقف عند جماعنة محنددة ،بنل علنى العكنس منن ذلنك
يسهل أن يتعنرف علنى نفسنه فني أينة جماعنة مستضنعفة أو خاصنة .وكمنا وجند
فنني معنناداة السننامية كننبش فننداء بنناألمس ،يجنند فنني الخطننر اإلسننالمي عنندو اليننوم
وقد يجد في األفارقنة غندا العندو .ولعنل "االتفاقيىة الخاصىة بالتعىاون الحىدودي
خاصىىة مىىن أجىىل مكافحىىة اإلرهىىاب والجريمىىة عبىىر الحىىدود والهجىىرة السىىرية"
المعروفننة باتفاقيننة بننروم ،تعطنني المثننل علننى والدة ثالثيننة عنص نرية خطيننرة فنني
الننوعي الجمنناعي األوربنني ت نربط بننين اإلرهنناب والهج نرة الس نرية واإلسننالم .فنني 7
نوفمبر  2007أدان دودو ديين خطاب الرئيس الفرنسي سناركوزي باعتبناره يقنع
ف نني دينامي ننة ش ننرعنة العنصن نرية .ويمك ننن أن يص نندر تقري ننر س نننوي مخي ننف ع ننن
العنص نرية اليوميننة القائمننة علننى "التهم ننة المسننبقة للمسننلم" ف ني مجنناالت العم ننل
والتعليم واإلعالم والسياسنة .إال أن منا هنو ضنروري ،هنو صندور إعنالن مبندئي
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من األمم المتحدة يحندد تعرينف ومظناهر اإلسنالموفوبيا فني تقاطعاتهنا المباشنرة
مع العنصرية ومناهضتها بوصفها كذلك.
تالحظ معظم منظمات حقوق اإلنسنان ومناهضنة العنصنرية الينوم أن التوظينف
السياسن نني لإلسن ننالموفوبيا سن ننلعة رائجن ننة ومربحن ننة فن نني سن ننوق النخاسن ننة السياسن ننية
األوربينة .وبالتننالي تركننز علنى قيننام ترسننانة قانونيننة تحمني المسننلمين مننن أشننكال
التمييننز واالعت ننداء اليومي ننة بحقه ننم .ترس ننانة ال يس ننتثنى منه ننا ال ش ننبه مثق ننف وال
"رجل" سياسة ،وتنال شرعيتها من البرلمان األوربي المنتخب.
ألن ظاهرة اإلسالموفوبيا تتصاعد بشنكل غينر محمنود النتنائج والعواقنب ،وال بند
م ن ننن مواجه ن ننة راديكالي ن ننة له ن ننا ،يك ن ننون للمنظم ن ننات الحقوقي ن ننة األوربي ن ننة فيه ن ننا دور
الصدارة.
محاضىىىرة قىىىدمت فىىىي مىىىؤتمر إسىىىالم فوبيىىىا الىىىدولي الىىىذي عقىىىد فىىىي
اسطنبول في  9-8ديسمبر .2007
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اإلسالموفوبيا والعلمانية الديمقراطية
"الطريق سالكة لتقود العنصرية العالم الغربي للخسارة ،ومن ثم الحضارة
اإلنسانية برمتها .ال يهم ما بإمكان العلماء المحنكين أن يقولوه ،فالعرق ليس
بداية البشرية بل نهايتها ،ليس أصل الشعوب بل مؤشر انحطاطهم ،وهو ال
يشكل الوالدة الطبيعية لإلنسان بل موته المناهض للطبيعة".
عندما أطلقت حنا أرندت هذه النبوءة لم يخطر على بال أحد أن أوربة
المتعافية من نزيف النازية والفاشية يمكن أن تكون ضحية الغلو العنصري
مهما كان شكله وطبيعة من يستهدف .ولكنها تبدو لنا اليوم نبوءة مخيفة في
عالم غير مستقر تقوده قوة عظمى تخلت عن أهم مرتكزات بنائها الليبرالي
(الواليات المتحدة األمريكية) وروسيا مجهولة الحاضر والمصير ،وكتلة هائلة
من البشر تسعى عبر حزب شيوعي لبناء رأسمالية جبارة (الصين) وعالم
إسالمي يحمل كل فيروسات الموت وبكتيريا صناعة الحياة في آن .من هنا
يشعر المرء بحاجة ماسة للتجربة األوربية واالعتدال األوربي كجزء من حماية
السالم والجنس البشري في هذه الحقبة االنتقالية المضطربة .من هنا مسؤولية
أوربة عن نفسها ومسؤولية المسلمين والعرب التاريخية فيها في عملية تأصيل
الحريات األساسية والحقوق الفردية والجماعية .ذلك باعتبارها الضمانة
المشتركة للحفاظ على مكانة هذه القارة ،ليس فقط كقوة جيو سياسية ،بل أوال
وقبل كل شيء كحاملة لقيم التنوير التي حجمت من فظائع الرأسمالية
واالستعمار بمختلف أشكاله ،على األقل في عقر دارها.
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تحول اإلسالم في أقل من نصف قرن من دين له وجود في أوربة إلى أحد
الجماعات االعتقادية األساسية .ولم يكن هذا المشروع يجول بخاطر أحد :ال
رجال األعمال الذين استقدموا قوة العمل الرخيصة ،وال الحركات اإلسالمية
التي لم توجه أساسا نشاطها السياسي أو التبشيري للعالم الغربي .لكن في أية
ديمقراطية شكلية ،تسري قوانين الديالكتيك بشكل أسرع من المجتمعات
المحنطة بنظامها االستبدادي .فال تلبث أية جماعة كمية أن تتحول إلى قوة
نوعية .وهذه القوة في طور التكون تشكل دون شك المادة األكثر خصبا لتقوية
الخوف من اإلسالم .فهي مطمع لكل الحركات اإلسالمية السياسية ،ومادة
ضغط وضغط مضاد لكل الدول التي ضخت جاليات كبيرة ،ومصدر خوف
لكل الذين تقاسموا الكعكة السياسية والثقافية واإلعالمية من العب جديد ليس
بالضرورة خاضعا للسيطرة .فالمواطنة تشبه نظام األرض المشاع ،كلما تغيرت
التركيبة السكانية احتاج األمر إلعادة القسمة ،ولو أن هذه اإلعادة في أزمنتنا
المعاصرة ال تتم بالضرورة بشكل عادل ،بل وغالبا ما تكون جائرة.
هل من الضروري التذكير بأن اإلندماج اليهودي في أوربة قد احتاج لعقود
طويلة سبقت قيام دولة إسرائيل؟ وأن الجاليات اآلسيوية ما زالت جاليات
اقتصادية أكثر منها جاليات مشاركة سياسية ومدنية؟ وأن صورة اإلسالمية
الشمولية  totalitarian Islamismهي مصدر خوف لدى المثقفين
األوربيين ،بمن فيهم المدافعين عن الحقوق والحريات األساسية للمهاجرين؟
يعزز ذلك أزمة الجيل األول من اإلسالميين الذين ناضلوا طيلة عمرهم ضد
العلمانية في بلدانهم باعتبارها بضاعة غربية تستهدف اإلسالم .وها هم
يكتشفون أن النظام العلماني هو األنسب ألية أقلية دينية في أوربة ،بما في
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ذلك األقلية المسلمة .مع ذلك ،يتابعون نضالهم السياسي من أجل دولة
إسالمية في دار اإلسالم ،ويشنون هجوما منهجيا ومستمرا ،ليس بالضرورة
منصفا أو عقالنيا ،على العلمانية.
من الضروري التذكير بأن الجمهورية ،وليس العلمانية ،كانت العدو األول
للكنيسة (التي تحالفت تاريخيا مع اإلقطاع والملكية ضد الطبقة البرجوازية
الجديدة والنظام االقتصادي الرأسمالي الوليد) .هذه الجمهورية التي زرعت،
ومنذ األيام األولى لوالدتها األوربية في القرن الثامن عشر ،مجموعة مبادئ
أهمها الحرية والمساواة واإلخاء والتضامن واألمن وسيادة الشعب ومبدأ فصل
السلطات .ثم اغنت فكرة فصل الدولة عن الكنائس في القرن التاسع عشر،
بانتظار عام  1905تاريخ صدور أول قانون علماني أساس في فرنسا ينص
على فصل الكنائس عن الدولة .وقد كان في صلب نقاشات ذاك العام رفض
فكرة أن يفرض على المجتمع قواعد منبثقة من عقيدة أو دين واحد .في حين
تعززت مبادئ الجمهورية مع جان جوريس ،وبعده مع الجبهة الشعبية ،بمفهوم
الجمهورية االجتماعية .لتشهد نهاية القرن إضافة التنمية البيئية لهذه المبادئ
عند قوى اليسار بشكل أساسي.
ليست العلمانية قيمة أو إيديولوجية أو عقيدة ،بل هي مبدأ ،أي اقتراو
ينطلق من محاكمة عقلية تحتفظ بالفكرة انطالقا من النتائج المترتبة عليها.
وهي بهذا المعنى غنية ومتنوعة في تعريفها وتطبيقاتها.
يرفض المثقفون الديمقراطيون العلمانيون أية فكرة استئصالية لمن يخالفهم
الرأي .وهم يعادون الستالينية باعتبارها نظاما شموليا نصب اإللحاد دينا .كما
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ويناهضون التيارات المحافظة الجديدة لتوظيفها الدين في معركة اإلغاثة
والعمل الخيري كبديل لحقوق اقتصادية أساسية ،ويتبنون فكرة التضامن البشري
القائمة على التكافؤ ال على الشفقة .إنهم يتفقون على ثالث مواصفات
للعلمانية:
 الحرية المطلقة للضمير والرأي، عالمية الحقوق، حيادية الدولة ومبدأ الفصل بين الكنائس والدولة.لكن ما هي الفضاءات الواجب الفصل فيما بينها ،وهل تشكل العلمانية عائقا
أمام أي نشاط ديني؟
لإلجابة على هذا السؤال ،من الضروري التذكير بنظرية الفضاءات األربعة
التي يدافع عنها تيار واسع من العلمانيين في فرنسا والتي شاركنا في العديد
من ندوات عصفها الفكري :الفضاء الخاص ،الفضاء المدني ،السلطة السياسية
وفضاء بناء الحريات.
إن كان الفضاء الخاص يغطي ما يعرف بالحريات الشخصية ،فإن الفضاء
المدني يشكل الحيز األكبر للنشاط المجتمعي .وال ضير أن نجد أعلى نسبة
مشاركة في الجمعيات الدينية في الدول العلمانية ،التي تسمح لكل التعبيرات
الدينية بالنشاط وتكفل حرية العبادة والتبشير والشعائر .وثمة إجماع عند
العلمانيين على عدم منع أية عالمة دينية في الفضاء المدني .أما تعبير
السلطة السياسية ،فيغطي السلطتين التشريعية والتنفيذية واإلدارات .في حين
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يعني فضاء بناء الحريات كل ما يسمح ببناء المواطنة كالمدرسة والحماية
االجتماعية والصحية والقطاع العام ..من هنا وقف المثقفون العلمانيون ضد
العالمات الدينية في المدرسة االبتدائية التي هي المكون بامتياز للمواطنة
المشتركة وزراعة الحريات .ومن المأثور أنه عندما دخلت ميليشيات حليفة
لأللمان إحدى المدارس وطلبت األطفال اليهود منها أجاب الناظر" :ليس لدي
أطفال يهود ،عندي تالميذ" .في حين وقف المثقفون هؤالء أنفسهم مع حركة
حقوق اإلنسان ضد صدور قانون يحظر النقاب في األماكن العامة لعدم وجود
أية عالقة بين حظر النقاب والعلمانية.
هناك من يتحدث عن الحقة يجمل بها العلمانية (المفتوحة ،التعددية،
اإليجابية ،علمانية االعتراف ،)..في حين يرفض أكثر المثقفين الديمقراطيين
هكذا الحقة .وبرأيي ،يمكن الحديث عن العلمانية من وجهة نظر التكون
التاريخي .فهي في ألمانيا وبريطانيا تتميز بالحس العملي البراغماتي ،بينما في
فرنسا يمكن وصفها بالمناضلة ،وما تحمله جنوحات االستئصال التي تولدها
حاالت الصراع والمواجهة .هذه التيارات العلمانية الفرنسية ،التي حرصت على
أن تكون في صلب الحركة الحقوقية أو أن تنهل مرجعيتها من مواثيق حقوق
اإلنسان ،قد أخفقت في أكثر من امتحان .خاصة مع تصاعد جماعات ضغط
مناهضة للمسلمين في داخلها ،سواء كان ذلك من أنصار الحركة الصهيونية
أو المحافل الماسونية أو الليبراليين الجدد .لذا ال نستغرب أن نجد معنا ،في
قضية غوانتانامو والسجون السرية والقوائم السوداء ،شيوعيون وخضر
واشتراكيون وتروتسكيون وأنصار بدائل العولمة ،وقلما نجد جمهوريا يمينيا.
كذلك األمر في قضايا إغالق المعابر والحصار والجدار والعدوان على قطاع
51

غزة ،حيث تقف نخبة من العلمانيين اليساريين في مقدمة الحملة لرفع
المنظمات الفلسطينية عن القوائم السوداء والتعامل الطبيعي مع حركات
المقاومة الفلسطينية وحركة المقاطعة لمنتجات المستوطنات .BDS
ال يمكن اإلكتفاء بقراءة اإلسالموفوبيا من وجهة نظر اجتماعية -نفسية،
نابعة من التوظيف اإلعالمي والسياسي واإليديولوجي لعدة أطراف مستفيدة.
ومن الضروري متابعة آليات إدارة المواجهة معها واألسلحة الناجعة للقدرة
على التأثير في الرأي العام وفرملة االستعمال الشعبوي الرخيص .لذا يفترض
امتالك الجرأة للنظر إلى التجمعات اإلسالمية المنظمة وأساليب عملها
ودعاوتها .فهناك أطراف إسالمية سياسية تخوض معركة شيطنة اآلخر بنفس
الوسائل ونفس الخطاب اإلسالموفوبي معكوسا .وهي تضع نفسها في عزلة
عن الحركة المدنية والحقوقية المناهضة لإلسالموفوبيا ،خوفا على هويتها
الخاصة أو دورها كتنظيم سياسي غير أوربي .والعديد من األصوات والحركات
يتصرف على أساس أن الجاليات المسلمة في أوربة ليست مربط الفرس وانما
المجتمعات اإلسالمية األم .وبالتالي فهو يضحي بكل الجسور اإليجابية
والبناءة التي يخلقها النضال المشترك من أجل الحقوق في أوربة ،في سبيل ما
يعتبره "الهدف األساسي" .ففي أكثر من حلقة نقاشية ،لم يمتنع أكثر من
سياسي عن القول" :في كل معركة خسائر ،وبكل األحوال الجالية اإلسالمية
مرفوضة ،فلماذا نضيع الوقت؟" .وال شك بأننا ندفع غاليا ثمن ازدواجية
الخطاب عند عدد من اإلسالميين الذين يقولون بصوت منخفض "العلمانية
عال:
هي النظام األفضل لعقليات المسلمة في أوربة" ويكررون بصوت ٍ
"اإلسالم هو الحل" ،يدافعون عن النقاب باسم حرية الملبس ،وال يقولون
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كلمة عن حرية الملبس في البلدان اإلسالمية .أخي ار وليس آخرا ،الهجوم
الدائم من عدد من السلفيين على الديمقراطية ،ليس فقط باعتبارها شرك ،بل
أيضا السبب الرئيس للفسق والفحشاء والجنس المثلي والسفور.
برز ذلك في آخر المعارك ضد اإلسالموفوبيا (استفتاء منع الم ذن في سويس ار
ومشروع قانون النقاب في فرنسا ومؤخ ار في قضايا الرسوم المسيئة) .ووقعت
في الفخ كبريات القنوات الفضائية العربية حيث وضعت وجها لوجه يميني
متطرف مقابل إسالمي .فإذا بنا أمام مسلم يتوجه لآلخر ب يات قرآنية،
وعنصري أوربي يلعب دور الفقيه .في حين أن المعركة كانت على أرض
أخرى مختلفة ،في خلل نظام االستفتاء وسهولة خضوعه لدكتاتورية األكثرية.
من هنا ضرورة دخول "األوربيين الجدد" من مسلمين وأفارقة في المناظرات
الجدية حول الديمقراطية التشاركية ،الديمقراطية التوافقية والديمقراطية المباشرة.
وأخي ار وليس آخرا ،أليس من المثير للتساؤل غياب أي دور للمنظمات والدول
اإلسالمية في الدعوة لبروتوكول ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،يتناول بشكل محدد مجاالت التدخل في قضايا حرية االعتقاد
والواجبات الدينية؟
نفس اإلشكالية نجدها في قضية النقاب ،حيث عاد الهجوم الشرس على
العلمانية والغرب ،بل وعلى إحدى المحطات الفضائية على "منظمات حقوق
اإلنسان" .يتم ذلك بشكل ديماغوجي غالبا ،عوضا عن قراءة خارطة المواقف
الحقيقية ،وعدم وجود اصطفاف عقالني ،واالختالف في داخل العائلة
السياسية الواحدة .مع ذلك ورغم أن األمين العام ألكبر اتحاد للعلمانيين
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الفرنسيين ،برنار تيبير ،قال بوضوح" :منع النقاب في الشارع ليس علمانيا وال
يجوز منع العالمات الدينية والحجاب في األماكن العامة" ،لم نلحظ أي تغيير
في الخطاب.
يجدر بالذكر أنه في  2010/1/21أوضحت اللجنة الوطنية االستشارية
لحقوق اإلنسان في فرنسا ،بأغلبية  34صوتا ضد صوتين فقط ،رأيها حول
الحجاب الكامل أو النقاب .جاء ذلك في توضيح لوجهة نظر حركة حقوق
اإلنسان في فرنسا .وقد رفض هذا القرار الممتاز من حيث المبدأ سن أي
قانون يمنع النقاب بشكل عام ومطلق .ذلك مع التأكيد على حرية االعتقاد،
وحق احترام الحياة الخاصة والتجوال والحركة ورفض أي شكل من أشكال
التمييز ،وضرورة التعامل مع كل الظواهر المشابهة وفق حوار مدني ونقاشات
عامة خارج أية قوننة أو أساليب قسرية ،وضرورة تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
في الجهاز التعليمي .بالطبع ،لم نسمع أو نق أر في أية صحيفة عربية أو وسيلة
إعالم سمعية بصرية باللغة العربية عن هذا القرار الهام .خاصة وأن العديد من
المحطات كانت قد أطلقت أحكامها المسبقة ،بنفس الطريقة التي يطلق فيها
العنصريون الفرنسيون حكمهم المسبق والمطلق على اإلسالم والمسلمين.
ال يمكن اعتبار هذا الوضع صحيا ،وأنه في خدمة الجالية العربية والمسلمة
في أوربة .كما ال شك بأن خوض معركة جدية ضد اإلسالموفوبيا يتطلب
خطابا أكثر عقالنية وأقل دوغمائية ،يحترم حقوق اإلنسان والحريات األساسية
بشكل مبدئي ال بشكل انتقائي .ويعتمد استراتيجية إعالمية ومدنية وتشبيكية
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قادرة على الفعل المجتمعي والتأثير المتوسط والبعيد المدى ،وليس فقط العوائد
الحركية المباشرة لهذا التنظيم أو ذاك الداعية.

----------------الجزيرة نت شباط/فبراير .2009
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العلمانية واإلسالم
سبق أن كتبت وحاضرت عدة مرات في اإلسالم والعلمانية .وكان الدافع
للكتابة في كل مرة ،أكثر منه اإلنتصار لهذا ضد ذاك أو إدخال هذا في ثقافة
ذاك ،التعريف بقراءة هادئة وموضوعية به وبها .وبحسب الموقع وبروح علمية
أكثر منها انتهازية أو نفعية ،كنت أحرص على مواجهة عملية "شيطنة
العلمانية بالحق أو الباطل" في معظم الكتابات واألطروحات اإلسالمية ،خاصة
عندما أتوجه إلى العالم اإلسالمي .أو مواجهة فكرة جهنمية تقدم اإلسالم
بوصفه "عقيدة مغلقة متكاملة متكلسة" ،و"هوية ثابتة" غير قابلة للتفاعل مع
العوالم الثقافية والبشرية المحيطة بها،

بل حتى مع عالمها الداخلي ،في

النقاش مع أعداء كل ما هو مسلم.
كما أن باإلمكان الحديث عن إيديولوجية اشتراكية أو إسالمية أو نيوليبرالية بل
وديمقراطية ،يمكن الحديث عن تيارات واتجاهات تعتنق العلمانية كإيديولوجية
أو عقيدة .بهذا المعنى ال يمكن أن نتحدث عن أي تقاطع مفاهيمي بين
إطروحات هذه الورقة وبين أية مقاربة إيديولوجية للعلمانية إال من الناحية
الشكلية ،أي تلك القائمة على مبدأ "االسم والرائحة وال العدم" ،أو انتزاع
العلمانية من سيرورتها التاريخية ،بكل ما تحمله هذه "الال تاريخية" إن صح
التعبير ،من مساوئ وأضرار على الكلمة والمفاهيم التي حملتها .كما أن النقد
الذي يمكن أن يوجه للحركة السياسية اإلسالمية يفقد معناه وقيمته التأملية،
عندما يكون وليد البحث عن تصريح ردئ أو مقالة ضعيفة إلسالمي هنا أو
هناك ،يمكن القول أن عمليات االختزال للحركة العلمانية في مواقف سياسية
سطحية أو مناقشات كيدية تعتمد البعد االستئصالي الذي جاءت العلمانية ردا
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عليه ،تعد مقاربة غير ذات جدوى في الفكر والممارسة ألي نقاش جدي حول
اإلسالم والعلمانية.
منذ والدتي ،أبصرت ثنائية الديني والدنيوي في أصغر التفاصيل اليومية .ورغم
نشأتي في بيت علماني ،كان والدي يحدثني عن الدور الضروري للدين حتى
في بلدان مثل اإلتحاد السوفييتي والصين ،وكان أساتذتي في المدرسة
يخوضون صراعا لكسب كل طالب لحزب أستاذه ،في حقبة اضطراب وضباب
وسمت النصف الثاني من الستينيات .وتقلبت وأبناء جيلي في تجارب إيمانية
وحاالت تمرد كان لها عظيم األثر في بنيتنا الثقافية التي جعلت منا بفضل
هذا الصراع ،جيال يغرف بامتياز ،وبدون عقدة نقص أو زيادة،

معارف

إسالمية تعددية عميقة (الفكر اإلسالمي السياسي بمدارسه السنية والشيعية،
المذاهب األرثذوكسية وغير النمطية كاإلسماعيلية والخوارج والموحدين الدروز
والمعتزلة والمتصوفة ،)..وثقافة علمانية متعددة المشارب (ماركسية ،ليبرالية،
اشتراكية ديمقراطية وبيئية) .وقد أتيح لجيلنا في أقل من أربعين عاما ،فرصة
إبصار عمليات تحول إيديولوجية حزبية وفردية صاعقة مثل تبني رموز كبيرة
من الحركة القومية العربية للماركسية اللينينية ،تحول أسماء كبيرة من اليسار
إلى الحركة اإلسالمية ،وأخي ار وليس آخرا ،انتقال أسماء أمضت  15سنة من
عمرها في السجن النتمائها الشيوعي إلى أطروحات الليبرالية الجديدة .وعوضا
عن أن تكون هذه التحوالت مادة إحباط أو ضياع للبوصلة ،فقد تمكنت من
زرع النسبية والشك وضرورة النقد في أعماق تأمل الذات والعالم والقدرة على
اإلستماع أكثر فأكثر ورغبة اكتشاف تجارب أخرى في الزمان والمكان سواء
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بالتعرف على ثقافات أبعد أو شد الرحال إلى التاريخ كلما فشل الحاضر في
إشباع فضول البحث.

يقول خوسيه كازانوفا في كتابه "األديان العامة في العالم الحديث"" :المغالطة
األساسية في نظرية العلمنة ،وهي مغالطة كررها أنصارها ومناوئوها على حد
سواء ...تتمثل في اإللتباس الحاصل بين السيرورات التاريخية للعلمنة نفسها،
والنتائج المزعومة المسبقة التي يفترض بهذه السيرورات أن تمارسها على
الدين" .ولعل التوقف عند السيرورات التاريخية للعلمنة يفوق من كل النواحي،
تتبع تاريخ األفكار العلمانية ،ويحضر المرء في هذا الصدد ،فكرة ساذجة
وتبسيطية ،يجري تداولها على طرفي المتوسط ،تقول بأن الديانة المسيحية
تتقبل وتتفاعل مع العلمانية ضمن مبدأ (دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل)
بعكس اإلسالم .هذا التعاطي الشكلي مع النصوص بوصفها محددة للفعل
التاريخي تكذبه قرون الهيمنة البابوية في أوربة التي لم تجمع وحسب أسطورة
الوحدة والقداسة والجامعية والرسولية ،بل اإليديولوجية الكالنية التدخلية ليس
فقط في النشاطات الذهنية العلمية والفلسفية ،وانما أيضا التدخل في تفاصيل
الحياة الشخصية والمعتقدات.
ال يشعر المرء بتدين أكبر في الحياة اليومية البريطانية منه في المجتمع
الفرنسي ،ورغم أن ما يسمى برباعية السيرورة التاريخية الحديثة للعلمنة
(اإلصالح البروتستانتي ،نشأة الدولة الحديثة ،نمو الرأسمالية الحديثة وقيام
الثورة العلمية الحديثة) ال تعطي إجابة شافية لألسباب التي طبعت العلمانية
البريطانية بالهدوء والبراغماتية ،في حين اتسمت العلمانية الفرنسية بالطابع
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المناضل والراديكالي في العديد من مراحلها ومواقفها .إال أن الصراعات
النظرية والسياسية والثقافية في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تظهر بشكل واضح أن
العالقة بين المؤسسة الكنسية والدولة تختلف في حدتها وحدودها بحيث يتطلب
وجود أشكال تاريخية مختلفة مقاربة متعددة الميادين متعددة األسباب .خاصة
وأن الخطوات الكبيرة في خصخصة الشأن الديني لم تأت من ق اررات فرضت
من فوق بقدر ما كانت التعبير عن عملية تراكم مرئي وغير مرئي ،مباشر
وغير مباشر .ويمكن القول أن الثورة الفرنسية كمحاولة للقطع مع ألف عام من
المسيحية والمجتمع قبل الرأسمالي ،أعطت األنموذج األكثر إرادوية
 ،volontaristeفي حين لم تجد الحركة العلمانية البريطانية أعداء أشاوس
يستنفرون حماستها.
ليست هذه األسطر محاولة لإلسهام في النقاشات الغربية حول سيرورة علمنة
مجتمعاتها ،بقدر ما هي محاولة لتفتيت حكم مسبق يتعامل مع العلمانية
كمشروع فكري شمولي أو فرضية مسبقة الصنع مهمتها مواجهة المشروع
السياسي اإلسالمي .ويمكن القول أن هذا التفسير "اإليديولوجي -الت مري"
للعلمانية جزء ال يتج أز من أطروحة الحركات األصولية اإلسالمية في القرن
العشرين

التي

تعتبر

"الدولة

اإلسالمية

دولة

مهيمنة

أو

مطلقة

( ،)Totalitarianمحيطة بجميع فروع الحياة ونواحيها" (أبو األعلى
المودودي) ،التي يؤكد عليها سيد قطب في رباعيته (هذا الدين ،المستقبل لهذا
الدين ،معالم في الطريق ،نحو مجتمع إسالمي) :الدين وليس الدولة ،هو
المصطلح الجامع األشمل لتنظيم الحياة ،ولعله ،كما يقول المودودي في
وصف تصوره لإلسالم أو الدين الحق" ،ال يوجد في لغة من لغات العالم
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مصطلح يبلغ من الشمول والجامعية أن يحيط بكل هذا المفهوم .وقد كادت
كلمة ( )Stateتبلغ قريبا من ذلك المفهوم ولكنها تفتقر إلى مزيد من االتساع
ألجل إحاطتها بحدود معاني كلمة (الدين)" (المصطلحات األربعة) .الوجود
البشري من هذا المنطلق ابن ثنائية سهلة؛ ولكن ممتنعة؛ اسمها المجتمع
اإلسالمي والمجتمعات الجاهلية ،وال يوجد بين هذا وذاك نقاط رمادية أو
ضبابية ،ألن المبدأ العام "خذوا اإلسالم جملة أو دعوه" .وعندما يعدد سيد
قطب مقومات الحضارة اإلسالمية يذكر" :العبودية هلل وحده .والتجمع على
آصرة العقيدة فيه .واستعالء إنسانية اإلنسان على المادة .وسيادة القيم
اإلنسانية التي تنمي إنسانية اإلنسان ال حيوانيته ..وحرمة األسرة .والخالفة في
األرض على عهد هللا وشرطه ..وتحكيم منهج هللا وشريعته وحدها في شؤون
هذه الخالفة"(نحو مجتمع إسالمي) .في هذا التصور ليس ثمة أية إشارة إلى
الذين ال يشاطرونه القناعة والرأي والتصور حتى من المسلمين؟ ما هو
مصيرهم ،وما هو دورهم في تقرير مصيرهم ونمط حياتهم؟ خاصة وأن القرآن
يتحدث باستمرار عن أديان وشعوب وقبائل وأنماط عيش مختلفة وال يتحدث
عن وحدة الكون والناس والعقيدة.
هذا التأكيد على الكالنية الشاملة ل سالم بحيث يطرو كنظام حياة يذعن فيه
المرء لسلطة عليا لكائن ما ،يقبل إطاعته واتباعه ويتقيد في حياته بحدوده
وقواعده وقوانينه ويخشى في عصيانه الذلة والخزي وسوء العقاب ،نظام ال
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،يؤخذ كله أو يترك كله ،هو الحق
وما سواه الجاهلية في كل زمان ومكان .يعطينا مشروعية طرو السؤال :متى
تحقق هذا النظام اإلسالمي "المثالي"؟ وكيف يمكن الربط بين الطوباوية
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والواقع؟ هل يمكن اعتبار استمرار الخالفة عند أهل السنة تحقيقا إلرادة هللا
في دينه في الحقبتين األموية والعباسية إلخ ؟ أم أن ثمة فك ارتباط بين
األنموذج اإلسالمي المقترح وفترة اإلمبراطورية العربية اإلسالمية؟ .يدرك
المودودي أن أنموذجه ال ينطبق على النظرة الكونية والسياسية التي يحملها
معاوية أو هارون الرشيد .بل يذهب هو نفسه أبعد من ذلك حين يقول بأن
"عمر بن عبد العزيز وان كان وراءه عدد غير قليل من التابعين وأتباعهم ما
رزق نجاحا في مهمته" ،وكذلك حال المأمون ومحمد تغلق وعالمكير (منهاج
اإلنقالب اإلسالمي) .وال يسعنا إال أن نذهب أبعد من ذلك ونسأل :هل تنطبق
نظرية المودودي على خالفة عثمان بن عفان مثال؟ إن السؤال المركزي الذي
يطرو نفسه في مفارقات اإليديولوجية اإلسالمية عند المودودي وقطب هو
في لحظة العودة من التجريد النظري إلى الواقع العملي .هنا يسقط ثوب
الخليفة كخليفة لرسول هللا ،أي كثوب ديني بالمعنى الواسع للكلمة ،كون
الخليفة لم يعد ،على األقل منذ نهاية العقود اإلسالمية األربعة األولى يحمل
عددا هاما من صفات "خليفة رسول هللا" ،حيث تحولت الخالفة لمؤسسة
ملكية مسجلة تعيش دورتها الخلدونية أو تزيد قليال لتنتصر عليها عصبية
جديدة دائما بثوب إسالمي ،باعتبار هذا الثوب هو الرداء الضروري للحاكم
والمحكوم.
نحن بحاجة لعالم اجتماع إسالمي يتحدث بالوقائع عن سيرورة األسلمة التي
اجتاحت العالم في القرنين األول والثاني الهجري وعملية االجتياح المضادة
التي نالت الخالفة والدولة وأبعدت قمة السلطة عن القرآن بتفسيراته المختلفة
مقربة قصر الخليفة أكثر إلى األنموذج اإلمبراطوري الكالسيكي منه إلى حياة
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الرسول العربي وأنموذج المدينة أو "الصفات الواجبة" عند رواد الحركة
اإلسالمية السياسية.
بهذا المعنى ،تعرف المجتمع العربي اإلسالمي على سيرورة علمنة

الخالفة منذ اغتيال اإلمام علي بن أبي طالب (أي قبل تمزق التصور
الشمولي والخالصي للكنيسة الكاثوليكية في أوربة بقرون) .فرغم أن حقبة
األمام علي كانت حالة استثنائية وحقبة حرب أهلية بتعبيرات اليوم ،فقد

اعتبر من الطبيعي أن يبدي الخوارج رأيهم كما يذكر الدكتور عبد هللا

الحامد ،وأرسل لهم ابن عباس مناقشا ،ولم يمنعهم من التجمع ،وقال:

"كونوا حيث شئتم ،بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دما حراما ،وال تقطعوا سبيال،
وال تظلموا أحدا ،فان فعلتم نبذت إليكم بالحرب" .بل إنه أجرى عليهم

أرزاقهم ومعاشاتهم ،ولم يحرمهم منها رغم أنهم عارضوه وشتموه وكفروه

واغتالوه .ومن هنا اعتبر الدكتور الحامد الحرية السياسية أساس الحياة في

اإلسالم وأم الحقوق.

عبر غلبة جهاز الخالفة على الدين واألمة ،واعتبار احتكار السلطة والعنف

معيا ار للخالفة ("إني ال أحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين
السلطان" معاوية بن أبي سفيان) .أي الحؤول دون والدة جهاز ديني قوي من
العلماء المحيطين بالخالفة ،ومقاومة القصر مظاهر استقالل األمة عن الدولة
(نمو هوامش المقاومة المدنية السلمية).
وقد تصدى لهذا الموضوع عددا كبي ار من الباحثين المسلمين الناقدين للخالفة
األموية ،الذين الحظوا أن توظيف الخليفة للدين كان في سقف اغتيال اإلرادة
الحرة لعمة في المشاركة والفعل والنقد .نعود لالستشهاد بالدكتور عبد هللا
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الحامد" :رأى قصار النظر من بنى أمية ،أن األمة كالقطيع ،يجب أن تساق
بالجبر والقمع ،فاستثمروا المذهب الجبري ،لكي يبثوا اليأس واإلحباط في
الناس ،فيتصور الناس ،أن ال طاقة لهم في دفع ظلم السلطان أو منعه ،ألن
ظلم األمويين إنما حل على األمة بسبب ذنوبها ومعاصيها ،وعلى أن السنة أن
يكتفي المظلوم بالدعاء على الظالمين ،وأن ينتظر العقوبات السماوية ،وأن
يؤجل نيل حقه في الكرامة والمساواة ،إلى الدار اآلخرة .وأن هذه المظالم من
أقدار هللا الكونية ،التي ليس لإلنسان أمامها ،إال التسليم واالستسالم" .وقد كتب

الدكتور محمد شحرور في الموضوع نفسه" :بعد أن تم تثبيت دعائم الحكم في
بني أمية ،سفيانيين ومروانيين ،وصا لهم فقهاؤهم الغطاء الشرعي المطلوب
لحكمهم بوضع تعريف جبري خالص للقضاء والقدر ،انطالقا من أن كل شيء
مقدر ومكتوب سلفا ،وبعد أن تمت مصادرة المسجد لصالح السلطة السياسية،
وتم توظيف األحاديث النبوية الصحيحة ووضع ما يلزم منها لتكريس االستبداد
وخدمته ،ظهرت حركات احتجاج توجتها حركة المعتزلة في العصر العباسي
األول ،التي رفعت لواء العقل والمعقول والفكر الحر حسبما كانت تعنيه هذه
المفاهيم في وقتها ذاك .وحين حصل االنقالب السني األكبر على يد المتوكل،
ظهر وترسخ مصطلح أهل السنة والجماعة ،وقام تحالف مطلق وشامل بين
السلطة السياسية والسلطة الدينية ،أو لنقل طبقة العلماء والفقهاء ،خضعت
سلطة الدين بموجبه للسلطة السياسية تماما حتى يومنا هذا .فالمفتي العام
ورئيس العلماء وشيخ اإلسالم يجري تعيينه من قبل السلطة الحاكمة في معظم
الدول العربية إن لم نقل كلها".
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لقد أعطى التاريخ اإلسالمي نفسه الرد الموضوعي على أطروحات "ستون
عاما من إمام جائر خير من عام بال إمام" واإلنغالق على الذات المكبلة التي
تعتبر اإلسالم وحده مصد ار للتأمل والتصور وتنظيم شؤون الحياة ،ليس فقط
عبر أكبر عملية امتزاج بين الشعوب سجلتها الفتوح اإلسالمية ،بل عبر أكبر
حركة ترجمة شهدها العالم في القرن الثامن الميالدي وبعده ،كذلك ،عبر
المشاركة الجماعية ،عربية وغير عربية ،إسالمية وغير إسالمية ،في صناعة
الحضارة.
بهذا المعنى ،تمكنت العلوم الوضعية من أخذ مكانها الطبيعي وبحثت عن
نهجها المستقل عن علماء الدين في اكتشاف مدارسها و"حقائقها" العلمية
والفلسفية ،أحيانا بشكل انسيابي هادئ وأحيانا في مواجهة مع بعض التيارات
الدينية .األمر الذي تجلى في العصر العباسي األول بتقدم كبير للمعرفة
الدينية والمعرفة الحكمية ب ن ،وتبلور اتجاهات متعددة ،معتدلة وراديكالية،
لألولى والثانية ناهيكم عن المدارس التوفيقية بينهما .وكما نشأت دور العلم
المستقلة عن العلماء نشأت تجمعات مهنية ونقابية غير دينية تعبر عن
مصالح أصحاب الصنائع والمهن ونواد ثقافية ومحافل تعنى بشؤون دنيوية
شتى .بحيث لم يكن الفضاء العام حك ار على الديني أو الدنيوي بقدر ما
باإلمكان الحديث عن حالة تعايش .ويمكن القول أن التضييق الذي نال غير
الديني وشمل الفرق الدينية غير الرسمية كان من أهم عوامل أفول الحضارة
اإلسالمية.
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من الضروري القيام بهذه الرحلة التاريخية لتبيان الجانب اإليديولوجي المعاصر
لشيطنة العلمنة باعتبارها ش ار غربيا ومنتجا غربيا صرفا .هذه الشيطنة التي
تحرص على إلحادية العلمانية كسالح من أسلحة تعبئة العامة ضدها ،لنق أر ما
يقوله أحد السلفيين في العلمانية من غرائب" :إذا كان العلمانيون يردون اإلرادة
إلى الشهوة واإلسالميون يردونها إلى المحبة ،ففرق بين إرادة اإلسالميين
النهوض بأمتهم من واقع حبهم ألمتهم وثوابتها وجذورها ،وبين دافع العلمانيين
الذين يشتهون أن يزيلوا الدين من جذور األمة ...العلمانية في حقيقتها
التنشيئية عقيدة دهرية إلحادية ،فهي دين من يعبد نفسه أو دين عبادة اإلنسان
لإلنسانية ،وهذه الطائفة وجدت من قديم وكانت تقول :ما الدنيا إال أرحام تدفع
وأرض تبلع ،في هذه البساطة العددية يمكن اختزال العلمانية االختزال الصحيح
والضروري وذلك بإزالة الصورة العارضة واالستثنائية والشاذة فيها"(.الرد على
الديمقراطي عبد هللا الحامد للسلفي مختار الطيباوي).
منذ عشرين عاما رد نصر حامد أبو زيد على هذا الخطاب اإليديولوجي

األقرب إلى البروباغندا منه إلى التأمل الفكري بالقول" :ال خالف على أن
الدين-وليس اإلسالم وحده -يجب أن يكون عنص ار أساسيا في أي مشروع
للنهضة ،والخالف يتركز حول المقصود من الدين :هل المقصود الدين كما
يطرح ويمارس بشكل إيديولوجي نفعي من جانب اليمين واليسار على السواء،
أم الدين بعد تحليله وفهمه وتأويله تأويال علميا ينفي عنه األسطورة ،ويستبقي
ما ف يه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية؟ وليست العلمانية في جوهرها
سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين ،وليست ما يروج له المبطلون من
أنها اإللحاد الذي يفصل الدين عن المجتمع والحياة .إن الخطاب الديني يخلط
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عن عمد وبوعي ماكر خبيث بين فصل الدولة عن الكنيسة أي فصل السلطة
السياسية عن الدين ،وبين فصل الدين عن المجتمع والحياة .الفصل األول
ممكن وضروري وقد حققته أوربة بالفعل ،فخرجت من ظالم العصور الوسطى
إلى رحاب العلم والتقدم والحرية ،أما الفصل الثاني –فصل الدين عن المجتمع
والحياة -فهو وهم يروج له الخطاب الديني في محاربته للعلمانية ،وليكرس
اتهامه له باإللحاد" (نقد الخطاب الديني ،المقدمة).
في أكثر من مناظرة علنية ،وافقتني قيادات إسالمية هامة على كون نزع
القداسة عن الخطاب السياسي اإلسالمي والطابع البشري لهذا الخطاب كتفسير
وتأويل وقراءة وممارسة ،تتطلب الجرأة والوضوح في اعتبار المسؤولية القانونية
واألخالقية في أي نشاط عام مسؤولية بشرية ال عالقة لها بالدين.
كان من الضروري التذكير ببعض مقومات المجتمع العربي اإلسالمي
القرونوسطي ،في مرحلة نشهد فيها اجتياح المظاهر اإلسالمية للفضاء العام.
ولو أخذنا األنموذج المصري الحالي ،الذي يعتبره راشد الغنوشي في أحد
مقاالته تجربة علمانية ،نجد اإلسالم ،دين الدولة ومصدر تشريعها األساس،
حاض ار في التعليم حاض ار في وسائل اإلعالم الحكومية حاض ار في انتشار
المساجد ومكبراتها في الطقوس الرمضانية والمولد والعزاء والبرامج الدينية
واألشرطة واألصوات التي ترافق المرء في السوق والتاكسي ،..اإلسالم حاضر
بقوة في المطعم والملبس والهيئة ،مهيمن في كل وسائل ثورة االتصاالت من
الفضائيات إلى األنترنيت .ويمكن القول أن الحصانة الدينية غير الحزبية أقوى
من الحصانة الدبلوماسية والبرلمانية ،فمن يجرؤ على وقف رخصة مسجد في
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مدخل عمارة ،ومن يستطع مطالبة سائق تاكسي أو بائع خضار من خفض
صوت القرآن الكريم ،ومن يقدر على اعتقال شيخة يصعب تحديد التخوم في
أحاديثها بين الدين والشعوذة؟
ال يمكن التعامل مع هذا االنتشار األفقي للظاهرة اإلسالمية ككل متكامل
ومتشابه من الناحية اإليديولوجية والسوسيولوجية وفي عالقته مع التمدن
المجتمعي .فكما أننا نرفض النظرة الشمولية للغرب نرفض تشبيه تكوين جمعية
إسالمية للطب الوقائي أو العمل اإلنساني مع جمعية إسالمية تهدف لمناهضة
هذا المذهب أو زخرفة المذهبية والطائفية .في الحالة األولى نحن أمام لبنة
توضع في البنيان المدني للتقريب بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ،في حين تشكل
الثانية مصد ار من مصادر الحقد اإليديولوجي المبرر لكل أشكال االستبعاد
والتمييز واالستئصال .بل رفض فكرة المواطنة التي تجمع بين الناس بغض
النظر عن لونهم وجنسهم وقوميتهم ودينهم .وال شك بأن الصراعات السياسية
التي تتطلب انتسابا سريعا ألطروحات بسيطة ،بل مبسطة حتى السذاجة
أحيانا ،تزج بأصحابها في مواقف الكسب والخسارة خارج الحيز األخالقي الذي
تتطلبه خلفياتها المعلنة ،حيث يستعيد كل الذين عملوا الحتالل العراق عذريتهم
عبر أطروحات "البيت الشيعي" الذي يجب ما قبله ،وتتكفل السلطات اإليرانية
بالقسم المتعلق بعمليات التجميل الضرورية لموظفي رامسفلد سابقا ..في حين
يتدارك بيترايوس أخطاء السياسيين باإلستعانة ،حسب موريس غودلييه ،بقرابة
ثالثين عالم أنثروبولوجيا لتسهيل بناء الجسور مع القبلية والعشائرية .في
الجانب اآلخر ،تخوض عدة دول عربية معركة العراق كممثل لمذهب ديني،
مقاومة كان أو صحوة ،بل ونستمع ألسماء مشهود لها بالسعي للتقارب بين
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المذاهب حديثا عن خطر التشيع ..هذه المواقف تعزز فكرة الضمان
االجتماعي-السياسي الطائفي ،الذي يشكل خط ار مركزيا على حقوق المواطنة
ودولة العقد والعهد .فالفرد ،وفق كل أشكال العصبية المذهبية ،هو ابن
الجماعة المذهبية التي تضمن له الحماية وتغطيه عندما يرتكب إحدى كبائر
منظومة القيم السياسية واألخالقية السائدة.
من هنا ضرورة مراقبة ورصد الظواهر المدنية القادرة على زرع عالقات مدنية
وانضاج الفضاءات الضرورية للمساواة والمواطنة واقتصاد العنف المجتمعي،
باعتبارها تعزز مكانة الديني في تعزيز ثقافة الحقوق والكرامة اإلنسانية .هذه
الظواهر التي تشكل التربة الخصبة للدفاع الذاتي لألشخاص والمجتمعات،
ليس بمعنى اإلنكفاء على الذات وادخال السلحفاة الرأس داخل "الدرع الواقي"،
وانما عبر توفير كل الشروط الطبيعية من حريات أساسية للمقاومة المدنية.
بهذا المعنى ،شكلت "الحرب على اإلرهاب" بكل المعاني عامل تمزيق للنسيج
المدني في العالم اإلسالمي عبر قوائمها السوداء وقوانينها االستثنائية وسجونها
وأدلتها السرية ومالحقتها لكبريات الجمعيات الخيرية اإلسالمية التي انتقلت
موضوعيا لدور دولي قبل أكثر من عقد من الزمن على األقل من أحداث 11
سبتمبر  .2001رغم كل البروباغندا التي سوقتها إدارة بوش-شيني-رامسفلد
حول الديمقراطية والمجتمع المدني!!
ضمن هذا التصور والمتابعة في عدد من األمثلة في بلدان الجنوب ،كذلك،
انطالقا من معطيات تاريخية يؤكدها التاريخ األمريكي منذ إعالن االستقالل،
نستعيد باستمرار فكرة السواقي المتعددة المشارب الثقافية لدولة القانون
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الغربية الحديثة .فإن كانت الوقائع تقدم حركة حقوق اإلنسان منذ التنوير
بوصفها ابنة نظرية قضائية للدولة تقوم على قيمة اإلنسان في القانون وعقد
الشراكة بين المواطنين لحكم أنفسهم بأنفسهم ،أي احترام القانون الوضعي،
محليا أو إقليميا أو دوليا ،للحقوق األساسية لإلنسان .إال أن هذه الوالدة
الدنيوية ليست بالضرورة في مواجهة مع الديني أو في معركة مع اإلسالمي.
ألن هذه الحقوق ،في التحليل النهائي ،هي حقوق مدنية بالمعنى الواسع
للكلمة ،ولحسن الحظ لم تقع بعد عملية تأميم الفضاء المدني من هذا الطرف
أو ذاك ،وبالتالي فهو يتسع للديني والعلماني ،للشمالي والجنوبي ،للمواطن
واألجنبي ،للغربي والمسلم.
كان النظام الرأسمالي العالمي ألكثر من قرنين غربي الوالدة غربي السيطرة،
وقد نجح بنمط انتاجه وعملية غسل الدم لطبقات المجتمع المختلفة ،من إنتاج
أديان تنسجم مع سيرورة التغيير .إال أن صناعة الرأسمالية ألديانها ،إذا صح
التعبير ،كانت في مركز التحوالت االقتصادية االجتماعية الكبرى التي حطمت
النظام اإلقطاعي وامبراطوريات القرون الوسطى وهيمنة الكنيسة .في حين
وصلتنا الرأسمالية هشة الطبقات ،ضعيفة في إنتاج المؤسسات ،جبانة أمام
الحريات وميسرة ألشكال التدخل والهيمنة الخارجية على اختالفها .من هنا ،ال
نتصور بأن تتشابه سيرورة العالم اإلسالمي للتحول االقتصادي االجتماعي مع
السيرورة الغربية ،ومع إخفاق أنموذج الدولة العربية بعد االستقالل في معركتي
التنمية والديمقراطية ،وانتشار ظواهر الدين العام دون أن قدرة األنموذج
اإلسالمي على التبلور خارج المنظومة الرأسمالية حتى اليوم ،يمكننا أن نشهد
في أكثر من تجربة وبلد ،تجارب "يصنع اإلسالم" فيها رأسماليته ،باعتباره
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الممثل األقوى للتعبير اإليديولوجي والمؤسسي السائد في ظل مواصفات عولمة
ما بعد الحرب الباردة .هذه الرأسمالية لن تختلف كثي ار عن األنموذجين اإليراني
والسعودي والى حد ما األردوغاني ،من هنا ضرورة توجيه صفارة اإلنذار لكل
التيارات المدنية والسياسية المدافعة عن التصور اإلسالمي ،حول واجبها
الديني واألخالقي ،ليس فقط في عملية البناء المدني والمواطني ،بل أيضا في
عملية النضال النقابي مع الفئات األضعف في المنظومة الرأسمالية المحيطية
هذه.
أين يقع المسلم في أوربة في هذا المعمعان؟
لم تكن هجرة الجيل األخير من العمال المسلمين بادئ األمر موضوع خوف
أو رفض من أي طرف هام في المجتمعات األوربية .فقد توفرت للسوق
الرأسمالية يد عاملة رخيصة ،قريبة جغرافيا ومن بلدان مستعمرة إلى عهد
قريب .ويمكن الحديث عن إشكاليات مع والدة الجيل الثاني للهجرة وتواكب
هذه الوالدة مع األزمة االقتصادية التي أنتجت ماليين العاطلين عن العمل في
أقل من عقد من الزمن .وقد تواكبت هذه األزمة مع صعود ما سمته الصحافة
الغربية "الحمى اإلسالمية" عبر أكثر من أنموذج نجح أو فشل في مطالبته
بدولة إسالمية .المهاجر المسلم ،المهمش ثقافيا والمسحوق اقتصاديا
واألضعف موضوعيا في

مواجهة األزمة االقتصادية ،وجد في "اإلسالم"

الملجأ الذي لم توفره له الدولة الحديثة .هذه الدولة التي بدأت بالتراجع بشكل
عام عن أطروحات الدولة الحامية ودولة الرفاه تاركة القتصاد السوق إنقاذ ما
يستطيع من مناجم برسم اإلغالق ومؤسسات صناعية انتهى أجلها التاريخي
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وتقنيات فائقة تبحث عن كوادر نوعية أكثر منه يد عاملة كمية .لم تكن الدولة
األوربية في زمن العافية لمواجهة أزمة ثقافية واقتصادية مزدوجة يمثلها الولوج
الكبير للمسلمين في المجتمع األوربي .كذلك خسر المهاجرون الجدد
الجماعات البشرية المتضررة من األزمة التي لم تتضامن معهم طبقيا كذلك
كل جماعات الضغط الخائفة من إعادة توزيع الحصص السياسية والمدنية بين
مكونات المجتمع بما فيهم أبناء المهاجرين الذين أصبحوا برغبتهم أو بالرغم
عنهم مواطنين ،ولو بالمعنى الشكلي للكلمة .هذا إضافة إلى كل البراكين
النفسية اإلنفعالية في مجتمع مشهدي ،القادرة على بناء أعداء وهميين وغزو
متخيل ومخاطر معقلنة وغير معقلنة.
في حقبة اضطراب الوزن األوربية ،دخل اإلسالم في الوعي العام بصورة
العامل والعاطل ،المهاجر "الداخلي" ،والجهادي "الخارجي" .وتم بشكل نشاطي
سياسي-إيديولوجي واع ،مزاوجة فكرة سارق عمل أبناء البلد مع سارق األمن
والطمأنينة .هذا الغريب في ثقافته ،المختلف في دينه ،المبرقع في لونه" ،الذي
دفع مئات آالف الضحايا إلبعاد الدول الغربية المستعمرة عن موطنه األم"،
يأتي ليحتل أحياء ومناطق كاملة في عقر الدار !!!
لقد شهد العقد األول من هذا القرن ارتكاسات كبيرة على صعيد الحقوق
والحريات والسالم العالمي واألهلي ،وترافق ذلك بتغذية إيديولوجيات اإلنغالق
وبداهة العداء بين الثقافات والشعوب ،ولعل العقم الذي أنجبته هذه الفترة التي
أطلق عليها اسم "الحرب على اإلرهاب" هو الدافع األكبر للتوقف عن تأجيج
نيران لن ترحم حرائقها أحد .من هنا ضرورة إعادة النظر في العداوات المعلنة
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والخيارات اإلعالمية والثقافية والسياسية المدمرة ،ليس حرصا على عدم إبعاد
مئات من األجانب الذين "يشكلون خط ار على أمن الدولة" ،بل إلبعاد الوحشية
والظلم عن الحياة اليومية للناس ما أمكن إلى ذلك سبيال.
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اإلسالم والعنصرية في أوربة

تتحدث مواثيق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن أي مذهب يقوم على التمييز
أو االستثناء أو التقييد أو التفضيل أو التفوق على أساس العرق أو اللون أو
النسب أو األصل القومي أو اإلثني ..بوصفه "مذهب خاطئ علميا ومشجوب
أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا" .وال تنعدم المواثيق واإلعالنات الدولية واإلقليمية
في شجب وتجريم العنصرية ،رغم وجود نقاط رمادية حتى اليوم فيما يمكن
تسميته بالعنصرية الثقافية وأخرى في مستوى التجريم والمالحقة القانونية ،حيث
ال يوجد التزامات قانونية دولية للمحاسبة في قضية العنصرية بنفس المستوى
الخاص بجريمة التعذيب مثال.
قلة من الناس يقبلون على أنفسهم تعبير "العنصري" ،رغم أن كثرة من البشر
تعيش العنصرية في نمط تفكيرها وممارساتها كل يوم .فالعنصرية ظاهرة
عالمية ،ولم تكتشف البشرية حضارة لم تعرفها لغة وخطابا وممارسة .وهي
لذلك ظاهرة مخيفة ،ألنها في منظور أصحابها "مشترك إيديولوجي" أكثر منه
حالة تفرد سلبية مشينة لشعب أو دين أو أو دولة أو ثقافة.
تنطلق العنصرية من حكم مسبق يؤكد على فكرة تفوق األنا أو دونية اآلخر أو
هذا وذاك .حالة تمييز في الرأس تسمح بمبدأ التمييز في الحياة نفسها كدرجة
أعلى ،أو ظروف مجتمعية أوجدت حالة تمييز بين مكونات الجسم االجتماعي
ووجد هذا الوضع من يؤدلج له ويدافع عنه كمعطى طبيعي .أن تكون
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عنصريا ،يعني أن ترفض شخصا بسبب لونه أو دينه أو أصله القومي أو
االجتماعي ..الحط من اآلخر ألنه مختلف عن الذات.
كل لحظات التوسع التي أتيحت لي فرصة متابعتها عن كثب تحمل في
أحشائها جملة عناصر بناء التمدن وعوامل هدمه ،التحرر وأشكال جديدة
لالستعباد ،التجديد واعادة نسخ نماذج بائسة من الماضي بأسماء وتعبيرات
جديدة .ويصح هذا تماما على انطالقة الحضارة األوربية ،وقد يكون من
المحبط للكثيرين القول أن تاريخ األفكار العنصرية قد عاصر انطالقة عصر
التنوير ورافق ثوراته الكبرى في الفلسفة والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية
والتكنولوجية .ويالحظ المتتبع المدقق أن أسماء كبيرة زرعت بذور العقالنية
والدولة التعاقدية والحريات كانت أسيرة نظرة عنصرية شمالية وأحيانا عرقية
بات يستعمل في وصفها اليوم تعبير المركزية األوربية .ناهيكم عن التمييز
بحق ما يعرف بالجماعات المستضعفة (المرأة ،المعاقين ،المصنفين بالشواذ
اجتماعيا أو المحكومين قضائيا) ،ويمكن القول أن العنصرية بهذا المعنى لم
تكن مجرد فانطازيا فكرية بقدر ما لعبت دو ار وظيفيا مركزيا في حقبة
االستيطان في العالم الجديد واإلتجار بالسود والعبودية واالستعمار المباشر،
باعتبار المساواة قيمة مناهضة للمنظومة االستعمارية واالستيطانية القائمة
على التمييز كوسيلة من وسائل تبرير الهيمنة واالستعباد .وبهذا المعنى كانت
األقالم المدافعة عن أطروحات عنصرية تشكل جزءا ال يتج أز من اإليديولوجية
السائدة .تماما كما تشكل األقالم المدافعة عن العنصرية الجديدة أو "العنصرية
الثقافية" اليوم سالحا من أسلحة ما يعرف بالحرب على اإلرهاب ومواجهة
التطرف اإلسالمي التي تغطي من وجهة نظرنا المصالح الوحشية والجلفة
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لجماعات ضغط محددة ولوبيات السالح والنفط والرأسمال المالي التي أصبح
التغيير من أجل اإلنسان والبيئة وحقوق اإلنسانية داخل المنظومة العولمية
السائدة ،مصدر خطر مباشر على استمرار هيمنتها.
يعود الفضل لشاب مسيحي نمساوي (إيريك فوجيالن  )Eric Voegelinفي
تتبع فكرة العرق في تاريخ األفكار األوربية في كتابين له صد ار عام 1933
وقد منعا وقتئذ من التداول .وعلينا انتظار التراجيديا اإلنسانية في ظل النازية
حتى يعطى هذا الموضوع حقه ،باعتباره في حدقة الخطر في الجهاز البصري
للبشرية .حيث صدر لروث بينيديكت في  1942كتاب "العرق والعنصرية"

حدد فيه العنصرية بالقول" :هي العقيدة التي تقول بأن مجموعة إثنية بطبيعتها
الوراثية محكوم عليها بالدونية في حين لدى مجموعة أخرى خصائص وراثية
للتفوق" .بعدها تتالت الدراسات لتتناول ليس فقط التجربة النازية ،وانما أيضا
العنصرية في الواليات المتحدة وجنوب إفريقيا وأوربة الغربية .وتم استنباط
جسم سوسيولوجي من المفاهيم ونشأت عدة مدارس فكرية مع تأثر بنظريات
طبقية أو أنثروبولوجية أو نفسية بحيث أصبحت العنصرية ،ليس فقط ،مفهوما
حقوقيا تشجبه المواثيق األممية ،بل حقل معرفي يتم التعرض له بالعالقة مع
التنوع المجتمعي والهجرة والثقافة السائدة والتحوالت االجتماعية إلخ.
يمكننا أن نلخص "مجاالت" العنصرية كما فعل بيير أندريه تاغييف P. A.
 Taguieffبالمعرفة العادية ،أي االعتقاد بأن البشر ينقسمون إلى أعراق
عديدة ،يحمل كل منها مواصفات متوارثة ،مجال العلم (تأسيس العلوم
اإلنسانية باعتبارها علوم طبيعية لألعراق) ،مجال اإليديولوجيا السياسية
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(إخضاع العمل السياسي ألمثولة عنصرية) ،مجال األساطير الحديثة (السرود
عبر التجديد العنصري) ،وعود الخالص المنتظرة لتقنيات جديدة أو علماوية
مخلصة ،العودة لطوباويات ضائعة والحنين لعرق مفقود ،أو المستقبلية كمولد
لعرق جديد وانسان جديد..
يمكن اعتماد تقسيم غوردون ألبورت  Gordon Allportلرصد مستويات
السلوك والتصرف العنصريين ،حيث يقترح خمسة أنماط للتمييز العنصري:
الرفض الكالمي (شتائم ،إهانات لفظية ،مزاح ثقيل ،)..التجنب والتمييز
(الفصل العنصري هو الشكل األكثر تطرفا) ،االعتداءات الفيزيائية (التي تبرر
بانتماء األشخاص الثنيات ومجموعات مختلفة) ومحاوالت اإلبادة (القتل خارج
القانون ،مذابح ،مجازر ،إبادة جماعية) .ومن الضروري إضافة أشكال التمييز
الثانوية مثل تفتيش األشخاص الملونين من قبل الشرطة في األماكن العامة أو
سرعة إتهام أشخاص من أحياء صعبة في حال وقوع اعتداء أو سرقة،
والتشديد األمني في حال وجود اسم عربي أو المعاملة التمييزية بسبب مظاهر
خارجية كالملبس أو اللحية إلخ.
إن كان التصرف العنصري البدائي ال يحتاج لكثير تعمق ،باعتباره رد فعل
شبه غريزي لعدم الثقة بالغريب أو اآلخر أو المختلف ،فإن رد الفعل الثانوي
أو األكثر عقلنة يبحث عن تبرير لنفسه في منح الضحية قوة حقيقية أو وهمية
ترتقي به لمصاف العدو الذي يشكل خط ار بالفعل ،خط ار "يضطر" الجماعة
العنصرية للدفاع عن نفسها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ..وكلما اكتسب الخطاب
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المعقلن أسلحة معرفية ،صحيحة أو أسطورية ،يرتدي الخطاب العنصري ثوب
العلماء والبحاثة ليظهر باعتباره المدافع عن الحضارة والعلوم والعنصر األرقى.
أخرجت فتوى اإلمام الخميني بقتل الكاتب البريطاني الهندي األصل سلمان
رشدي إلى السطح عدة أزمات صامتة وكامنة أنجبتها األزمة االقتصادية وقيام
الجمهورية اإلسالمية في إيران وتصاعد اإلسالم السياسي واستقرار جالية
إسالمية لم يمنع تسمية أبنائها بالجيل الثاني (وهي بحد ذاتها تسمية لم
تستعمل قط ألية هجرة ألوربة ،تسمية تطلق العنان للمؤقت رغم كل حسن نوايا
من يستعملها من كل األطراف دون استثناء) من كونها أصبحت ابنة المجتمع
األوربي  .de jure et de factoفقد أعادت فكرة "عالمية" الحاكمية
اإلسالمية بشكل رمزي ،وان لم يكن يخلو من الهزالة والمشهدية :فقيه إيراني
يصدر فتوى بالقتل بحق مواطن بريطاني بتهمة التجديف .لم نعد أمام
معطيات القانون الدولي نصا أو عرفا التي توافق عليها البشر منذ نهاية
وبهذا المعنى ،تزعزعت العديد من

الحرب العالمية الثانية على األقل.

المعطيات السياسية والسوسيولوجية في الوعي العام األوربي .وحتى ال نكتفي
بلعب دور الضحية ،من الضروري التذكير بأن من وقف ضد فتوى الخميني
في ساحة حقوق اإلنسان في باريس كان ال يتعدى العشرين مثقفا من العرب
والمسلمين ،وكان عدد الصحفيين أكثر بمرتين من المتظاهرين .لم يكن
الموضوع في تأييد أو شجب رواية سلمان رشدي؛ التي تحولت إلى Best
 sellerوت ِ
رجمت بال حدود بفضل رد الفعل الخميني الذي يعود ألسباب
ذكرناها في عدد خاص أصدرته مجلة سؤال آنذاك؛ ولكن في الحق الذي
منحه الخميني لنفسه بإصدار حكم باإلعدام على كاتب غير إيراني يعيش في
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أوربة .هنا برز للعيان مدى تخبط المثقف المسلم والحركة السياسية اإلسالمية
في أوربة بكل مكوناتها .فهذا "الجسم" المتماسك والقوي في نظر اآلخر ،كان
يمر بأعمق أزمة ذاتية في تاريخه القصير :اإلسالمي الذي جاء أوربة وفي
ذهنه أنموذج هجرة المسلمين األوائل للحبشة ،لم يكن يفكر يوما بالبقاء ،بل
ويمكنني من خالل متابعتي كمناضل حقوق إنسان لملفات عدد كبير من
الكتاب والناشطين اإلسالميين التأكيد على رفض معظمهم آنذاك التجنس،
واصرارهم على البقاء سواء بجوازات سفر لبلدان ساعدتهم على حفظ كرامة
اإلقامة والتنقل ،أو وثيقة سفر اللجوء السياسي .ابن اإلسالمي ،المعجب
بأنموذج أبيه غير النمطي والذي يعيش مسيرة ذاتية مختلفة تماما تؤدي غالبا
إلى التجنس والتأقلم المهني على األقل ،هو أول عناصر زعزعة "الهجرة
الحبشية" في مدرك األب وليس الوضع السياسي في البلد األصل أو في
أوربة .المثقف اإلسالمي الذي يكتب بالعربية ناقدا لألنموذج الغربي والعلمانية
والتحلل الغربي مستذك ار "أمريكا التي رأيت" لسيد قطب ومحاوال إعادة تدوينه
في "أوربة التي اكتشف" ،والمحاط بنفس الوقت ،بجالية في طور التكون هي
بأمس الحاجة لمن يحدثها في معالم مباشرة ،سهلة ومبسطة ،للطريق .جالية
تحمل كمونات قوة مستقبلية كبيرة فشلت الطبقة السياسية األوربية والمجتمع
المدني في استقطابها ،وتركها لتدخل حيز التهميش والنبذ وتجد في اإلسالمي
"المساعد االجتماعي النفسي" األقرب لنمط تفكيرها وأزمة تأقلمها ،ولكن مع كل
الغشاوات التي تحملها "إيديولوجية الطوارئ" في الحياة اليومية للناس.
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ليس للعنصرية جدران واضحة ،الرد على السؤال من هو اإلسالمي ومن هو
المسلم لم يكن بالسهل ألي من نقطتي ارتكاز التفكير العنصري :النظرة
الذاتية لآلخر ونظرة اآلخر لنا.
عندما يكشف استطالعا للرأي ،أجرته مؤسسة إيماس لقياس اتجاهات الرأي
العام

شمل

شرائح مختلفة من النمساويين تبدأ أعمارهم من  16عاما،

ويمثلون المستويات التعليمية والوظيفية واالجتماعية الموجودة في المجتمع.
عن اعتقاد  %54من المستطلعة آراؤهم أن اإلسالم يمثل خط ار على الغرب
وعلى ما اعتادوا عليه من أنماط حياة ،واعتقاد  %71ممن شملهم االستطالع

"إن اإلسالم ال يتفق مع القيم الغربية كالديمقراطية والحرية والتسامح ،مع

وصف المجتمعات اإلسالمية بالتشدد الديني والتخلف والفساد" ويقول %59

من المستطلعين إنهم يعارضون بناء الم ذن ،بينما يطالب  %51بإصدار

حظر على بناء المساجد وعلى ارتداء المسلمات للحجاب .عندما نرى
استطالعا من هذا النوع ،يحق ألي باحث أن يطرح السؤال :لماذا ،وكيف

وصلت األمور في بلد تجربته مع المسلمين عادية جدا ،وتعداد مسلميه يبلغ

نحو نصف مليون نسمة من إجمالي تعداد السكان المقدر بثمانية ماليين .بل
وتعتز الحكومة النمساوية باعترافها باإلسالم كدين رسمي منذ عام 1979

كذلك منحها المسلمين حقوقا مساوية لما يتمتع به أتباع األديان األخرى

المعترف بها!

يمكن القول ببساطة ،أن العنصرية الثقافية-السياسية قد نجحت في خلق
حالة خوف عند السكان تعطي نسبة عالية من المعادين لإلسالم والمسلمين.
إن صعود هذا الجانب الثقافي في التعبئة العنصرية في مجتمع قد فتح أنظار
الباحثين والمناضلين الحقوقيين لضرورة متابعة التحوالت في الخطاب
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والممارسة في قضايا التمييز والعنصرية في المجتمعات المعاصرة ،أكثر منه
اإلرتكان لصيغة وتعريف ثابت وجامد غير قادر على استيعاب المستجدات،
وبالتالي مواجهة األشكال الجديدة للعنصرية .ولعل التعامل الستاتيكي من قبل
مثقفي اإلسئصالية العلمانية لهذا الموضوع ،إضافة لعوامل ذاتية أخرى،
تجعلهم يخوضون معركة تضعهم بمصاف الحاملين ألجندة سياسية عنصرية
بشكل مباشر أو غير مباشر .ففي حين يتمترس بعض هؤالء حول حماية
العلمانية في كل ما يتعلق بالظواهر اإلسالمية ،يذوب موقف نادي العلمانية
االستئصالية في هشيم الهولوكوست ويصبح الديني في كل ما يتعلق
باإلسرائيليات وسيم الوجه جميل المعالم .من هنا خطر التداخل بين خطاب
فنكلكراوت ومجموعته والجبهة الوطنية حول اإلسالم .صباح السبت على
"فرنسا الثقافة".
تحمل العنصرية الثقافية كل ما يعزز التمييز في التعامل والتصرف والتصور،
فهي قائمة على منطق مرجعيات  logic of referencesومنطق اختالف
 .logic of Differenceاألول يعتمد الجعبة الثقافية الداخلية للفرد والجماعة،
والثاني يتعزز من كل المقارنات البسيطة في الحياة اليومية .ويمكن القول أن
أزمة المرجعيات عند أول جيل مهاجر إشكالية عالمية عاشها المهاجر السوري
في الخليج والمهاجر اإليطالي في فرنسا وكالهما يحمل مرجعيات مشتركة في
هجرته تبدو غريبة والى حد ما مخيفة لمن ال يفك رموزها ويصر على النظر
لها كوحدة منسجمة مستقلة غير قابلة للتعامل والتفاعل مع اآلخر .وتلعب فكرة
الهويات الثابتة دو ار سلبيا في تقريب الثقافات واختالطها وتعايشها.
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ال يمكن لكل عناصر التداخل الثقافي الصراعية ومكونات االنتماء أن تعطي
تفسي ار للتفاوت السياسي واالقتصادي بين المواطنين على أساس اللون أو الدين
أو األصل .ويمكن القول أن التمييز بهذا المعنى ،هو إيديولوجية سائدة في
اإلعالم وقطاعات التشغيل والدور االجتماعي والسياسي واهتمام السلطات
المتفاوت بمواطنيها .يالحظ ذلك عندما تعتقل السلطات اإلسرائيلية وتحاكم
مواطنا فرنسيا من أصل عربي ،فال نجد سوى جماعات يسارية أو مناصرة
للقضية الفلسطينية تقف معه .وتشكل حالة "شيكو" ،المواطن الفرنسي األسود
المسلم أنموذجا للتمييز بين الفرنسيين الذين يالحقون قضائيا في الخارج .بكل
المقاييس القانونية شيكو بابا ندينغ دياكابي مواطن فرنسي ،في الدستور كما
في التزامات فرنسا األوربية والدولية ،لكن مشكلة هذا المواطن الفرنسي أنه
أسود ومسلم ،وعوضا عن اإلتجار بأطفال من دارفور ،أو أخذ صور معهم
وهم يحملون السالح ،اعتبر أن احتالل العراق اعتداء على كرامة شعب ،وقرر
تعلم العربية والتوجه إلى العراق ،وكونه لم يتدرب على السالح ولم تكن عنده
أية خبرة ال في الحرب وال في المقاومة المسلحة ،فقد اعتقل إثر حادث تفتيش
عادي كما ذكر لنا الصليب األحمر الدولي ،ويبدو أن لون بشرته هو الدافع
لتفتيشه من قبل دورية أمريكية في مدينة الفلوجة العراقية في  25نوفمبر
 .2004كانت فرنسا وقتها مازالت تعتقد بأن احتالل العراق عملية غير قانونية
وغير مجدية وتحمل مخاطر ال تحمد عقباها .لذا تم التحقيق بقسوة مع شيكو
وأودع في سجن القوات المتعددة الجنسيات في بوكا .وأعطي الرقم IQZ
.0008123
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أخطر الصليب األحمر الفرنسي عائلة المعتقل شيكو بابا ندينغ في باريس بأن
القوات األمريكية اعتقلت ابنها وجرت مراسالت بين األهل واإلبن .قامت
القوات األمريكية بتسليم السجين شيكو إلى القوات العراقية في 2006/05/28
التي أودعته في سجن فورت سوس (وهو ثكنة عسكرية سابقة بناها الروس
قرب مدينة السليمانية في كردستان العراق) وتم تقديمه للمحكمة الجنائية
العراقية في  . 2006/9/10وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات
وشهر واحد تحتسب من تاريخ  ،2006/05/28بجريمة الدخول غير الشرعي
لألراضي العراقية.
رفضت المحكمة الجنائية العراقية تسجيل معلومات دخول المعتقل الصحيحة
إلى األراضي العراقية وتاريخ اعتقاله من القوات األمريكية رغم كل األدلة
ومراسالت السجين مع عائلته في انتهاك واضح ألبسط قواعد المحاكمة
العادلة .واعتبرت تاريخ استالم األمن العراقي له هو تاريخ دخوله األراضي
العراقية في تزوير للوقائع.
في  2009/02/5أصدر نائب رئيس االدعاء العام ق ار ار بنقض الحكم السابق
وطلب اعادة المحاكمة.
وفي  2009/6/18أصدرت محكمة جنايات كركوك الهيئة الثانية ق ار ار بالسجن
المؤقت سبعة سنوات مع احتساب مدة الموقوفية من  2006/5/28وتسفيره
بعد نهاية الحكم .ق ار ار قابال للتمييز.
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في هذه الفترة توفي والد السجين شيكو ومرضت أمه ولم تنجح أخواته في
تحريك "السيد اإلنساني" في الخارجية .فقد اعتقل األمن الفرنسي عددا من
العائدين من العراق ووصل الحكم على بعضهم إلى سبع سنوات سجن .وكانت
سياسة السيد نيكوال ساركوزي منذ كان في الداخلية ضرورة إفهام الشبيبة
المسلمة في فرنسا أن ثمن الذهاب إلى مناطق الصراع مثل أفغانستان والعراق
له ثمن فادح .لكننا أمام حالة خاصة لعدة مظالم وقعت بحق مواطن فرنسي:
التعذيب والمعاملة الال إنسانية والمشينة ،تعمد إلغاء احتساب فترة من فترات
اإلعتقال ،أكثر من محاكمة تثير تفاصيلها الضحك أكثر مما تستدعي
اإلحترام ،ونسيان في السجن قرر شيكو أن يكسره بإضراب عن الطعام في
سجنه في كردستان العراق نجم عنه زيارة قنصل فرنسا بعد ثالثين يوما من
اإلضراب ومعاملة أفضل من إدارة السجن .كنت بجوار والدته وأختيه عندما
تحدث مدير السجن العراقي من مكتبه وطلبت من شيكو أن يوقف إضرابه عن
الطعام من أجل سالمته ووعد مدير السجن بمعاملة جيدة له .ماذا كانت الكلفة
لو ازرة الخارجية لو تدخلت قبل أشهر ،بل قبل سنوات من أجل أحد مواطنيها؟
كيف يمكن للمواطن الفرنسي األسود البشرة المسلم الديانة أن يقتنع بأنه مواطن
كغيره؟ كيف يمكن له أن ينسى كيف ذهب ساركوزي إلحضار العاملين في
جمعية أرش دو زويه الذين حكم عليهم بجريمة سرقة أطفال من نجامينا
عاصمة تشاد ،في حين ال يهتم حتى بحق شيكو في االستفادة من ربع المدة
والعودة لفرنسا لبداية حياة جديدة؟
مهما كانت جريمة شيكو ،فقد دفع الثمن ،ولكن ما هو الثمن األخالقي الذي
تدفعه فرنسا في صمت منظمات حقوق اإلنسان فيها ،في صمت الخارجية
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الفرنسية ،وفي التمييز في قمة السلطة بين األسود واألبيض ،المسلم وغير
المسلم ؟ وهل يمكن الحديث عن مساواة بين الفرنسيين فيما يسمى عرفا
بالحقوق القنصلية أو متابعة السجناء الفرنسيين في السجون غير األوربية؟
لنتابع بعض مشاهد التمييز في اإلعالم الفرنسي بل وفي نشاط منظمات
حقوق اإلنسان .يوم تحدثت إلى شيكو ،دخل في األراضي الفلسطينية المحتلة
حيز التنفيذ قرار عسكري في غاية الخطورة يعني بكل بساطة تحويل  70ألف
فلسطيني إلى متسلل في وطنه ويطالبهم بمغادرة األراضي الفلسطينية تحت
طائل العقوبة بالسجن من  3إلى  7سنوات .فوفق األمر العسكري رقم 1650
المتعلق بمنع التسلل ،واألمر العسكري رقم  1649المتصل بالتدابير األمنية
(صد ار في شهر تشرين الثاني/أكتوبر  2009كتعديالت ألمر عسكري قديم
صدر في عام  ،1969يفرض عقوبة السجن أو اإلبعاد على "المتسللين" من
األردن وسوريا ومصر ولبنان) ،صار تعريف المتسلل فضفاضا ومائعا بحيث
يمكن أن يشمل أي شخص يعيش في الضفة الغربية حاليا ضمن ذلك
التعريف ،وتجعل منه موضوع مسائلة جنائية يمكن أن تنتهي باإلبعاد .حيث
يعرف "المتسلل" على أنه "شخص دخل المنطقة بشكل غير قانوني" أو
"شخص موجود في المنطقة حاليا وال يحمل تصريحا قانونيا ".وتشير كلمة
"المنطقة" إلى الضفة الغربية المحتلة .وبموجب األمر العسكري رقم ،1650
يعاقب أي شخص دخل المنطقة بصورة غير قانونية بالسجن لمدة سبع
سنوات ،بينما يعاقب شخص دخل المنطقة بشكل قانوني ولكنه "ال يحمل
تصريحا" بالسجن لمدة ثالث سنوات.
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هذا القرار الذي يحرم عشرات آالف العائالت من بيوتهم وسكنهم وعملهم
ومدارسهم يمر في العالم الغربي المتحضر كأي حدث عادي .بل ال تجد
محطة تلفزيونية واحدة أنه يستحق أن يتصدر نشرة أخبارها .جريمة الحرب
هذه واحتقار المادتين  44و  49من اتفاقية جنيف الرابعة في وضح النهار من
قبل جنرال عنصري موضوع يجب عدم التركيز عليه حتى ال يتم إيقاظ
عفاريت العداء للسامية ،كذلك من الضروري الصمت عنه احتراما للعالقات
المتميزة مع الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة؟؟ نحن أمام عدوان صارخ
على مدنية المواطنة األوربية التي تقبل بق اررات تعسفية مجرمة لمجرد أنها
تتعلق بكيان سياسي يتمتع بصفة "الحماية الغربية" .وتكتفي منظمات حقوق
اإلنسان الدولية بمجرد بيان شجب وادانة ،أحيانا شديدة اللهجة ،على طريقة
الدبلوماسيين .ثم نسأل لماذا يعتقد السمر والسود بوجود سياسات تمييز في
أوربة ووجود قضايا جميلة المظهر وأخرى ال يجوز التعرض لها؟
بعد سنوات من احتالل العراق ،وانطالق الحراك الشعبي في عدة بلدان عربية،
كانت السياسة الخارجية الفرنسية تدخلية ونشطة في ليبيا وسوريا .ويمكن أن
نجد بالمعاني السياسوية المباشرة تبري ار لذلك .لكن عندما تكون الدبلوماسية
الفرنسية طرفا في تحول ثورة شعبية سلمية إلى حرب بين فصائل مسلحة
أقواها في الميدان "الجهاديون التكفيريون" ،ونجد إغماض عين عن توجه آالف
األوربيين لاللتحاق بهذه المنظمات التكفيرية المتطرفة في وقت كان شهر
العسل التركي القطري الفرنسي في أجمل أيامه ..عندما تقاطع الخارجية
الفرنسية التيارات السلمية الديمقراطية السورية ،وتطلب رسميا من دائرة العدل
واألمن السويسرية عدم إعطاء تأشيرات دخول للمدعوين إلى مؤتمر "من أجل
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سوريا ديمقراطية ودولة مدنية" الذي نظمناه في مطلع  ،2013بحضور 270
شخصا من أحرار سوريا والعالم ،بل ينظم لوران فابوس مؤتم ار صحفيا في
باريس ،في لحظة افتتاح المؤتمر في جنيف يؤكد فيه دعم فرنسا "لإلئتالف
السوري" الذي تشكل في الدوحة واستقر في اسطنبول!! عندما يتحدث مسؤولو
الخارجية الفرنسية عن فضائل "جبهة النصرة :تنظيم القاعدة في بالد الشام"
الذين يبلون بالء حسنا؟؟؟ ويعتبرون المقاومة السلمية الرافضة للعنف "حليفة
للروس والنظام" (كذا!!) ،عندما تختطف المحامية رزان زيتونه من قبل فصيل
جهادي في الغوطة ،رزان التي كان يكرر السفير إريك شفالييه لكل من يود
االستماع إليه "كنت أقدم لها كل ما استطيع من الدعم قبل مغادرتي سوريا" وال
نسمع احتجاجا؟ عندما تعلم المخابرات الفرنسية بالوثائق أن أكثر من ثمانين
بالمئة من السالح الذي أرسل "للجيش الحر" إنما هو في معسكرات جبهة
النصرة ،عندما يدرك الفرنسيون مع وصول الرئيس ماكرون جسامة األخطاء
بل الخطايا التي ارتكبت من أيام آالن جوبيه األخيرة إلى أيام لوران فابوس
األخيرة ،هل من مراجعة علنية لسنوات كانت فيها السياسة الفرنسية في
خدمة رجب طيب أردوغان واإلسالم السياسي؟ هل يالم الشاب الذي صدق
أسطوانة اإلعالم الفرنسي عن "المقاتلين من أجل الحرية" فذهب مجاهدا للشام
الشريف أم من الضروري طرح السؤال على الحكومات األوربية التي أغمضت
العين عن رحيل آالف األوربيين للقتال في سوريا؟ ستبقى "الديمقراطية
الفرنسية" تحت وطأة ما يسمى  acte de gouvernementاألكثر قداسة
من مراجعة النتائج الكارثية لدعم مجموعات تحول معظمها إلى مرتزقة في
ليبيا وأذربيجان؟
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إذا كانت فرنسا اليوم بأمس الحاجة إلى مراجعات جدية في موضوع اإلسالم
الراديكالي الذي أصبح خط ار على المسلمين وغير المسلمين في فرنسا
وخارجها ،فهي بحاجة لوقفة نقدية جدية لسياسات حمقاء أسهمت في تقوية
اإلسالم الراديكالي والحركات الجهادية داخل وخارج فرنسا.
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مسلمات أوروبا بين النقاب والحجاب والحشمة
لم أشعر يوما بالتعاطف مع وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو)،
وأقول بكل صدق إنني أشعر بهذا المسؤول وصوليا قاد ار على تحطيم من

يختلف معه في معارك ليست بالضرورة أخالقية.

إال أن الزوبعة التي خلقتها تصريحاته األخيرة حول النقاب ،وبغض النظر عن

االنزعاج الذي يسببه له التحدث مع شخص ال يرى وجهه ،تطرح إشكالية أساسية

على ثالثة أصعدة:

 احترام الهوية الفردية في اإلسالم -مفهوم حقوق األشخاص

 -تصورات المجتمع األوروبي لقضية المرأة

خاصة أن هذه المالحظة تأتي من مسئول في بلد يمكن القول إنه األكثر تفهما

لحق االختالف الثقافي والديني في أوروبا في القوانين والممارسات.

ما يساعدنا على التحدث بأريحية أكبر هو أن الردود على هذه التصريحات لم

تكن من جماعة مكونة ضد أخرى ،فقد جاء النقد من بريطانيين غير مسلمين

ومسلمين ،وكذلك كان حال من يتفهمها.

فقد وصف رئيس القسم السياسي بحزب المحافظين أوليفر ليتوين هذه

التصريحات بن"المبدأ الخطير إلرشاد الناس في كيفية ملبسهم" ،وانتقدها رئيس

حزب الديمقراطيين األحرار ،سايمون هيوز قائال إنها "غير حساسة ومفاجئة" ،بل
وصل تقدير المواقف بصحيفة الديلي تلغراف إلى القول" :بلير يترك سترو منعزال

في قضية النقاب".

ما هو مؤسف في كل ما يجري ،أنه مرة أخرى ،يدور النقاش في حرية الملبس
والحجاب والسفور خارج الجاليات اإلسالمية وينحصر موقف هذه الجاليات في

ردود األفعال.
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ومن المفهوم أن تتجنب جاليات مستهدفة في عقيدتها ودينها وثقافتها وهويتها أي

نقاش نقدي حر في موضوع يكثف مفاهيم مركزية في الدين والعرف االجتماعي

كالحرام والعرض والفريضة ،ولكن علينا أن نتذكر أن المسلمين برغم كل ما

يتعرضون له يشكلون اليوم الجماعة البشرية األكثر دينامكية وحضو ار للنقد
والمراجعة وطرح األسئلة ورفض فكرة اإلطالق في ما يتعلق بقضايا الدنيا.

لكن مجادالت الحجاب والنقاب عند العرب والمسلمين تعود ألكثر من مائة عام،
وقد جرت نقاشات غنية حوله عند قاسم أمين ومحمد عبده وفي أطروحة الدكتوراه

التي أعدها منصور فهمي في السوربون عام  1912وكان من نقاط قوتها
"التاريخ االجتماعي للحجاب" الذي ترجمناه للعربية قبل عشرين عاما.

"ما الذي يجب ستره من البدن عن األنظار صونا لألخالق" يسأل الطاهر حداد

رجال الدين .السيدة نظيرة زين الدين ( )1908-1976ال السيدة مارغريت تاتشر

من يقول في آية الحجاب" :قرأت نحوا من عشر تفسيرات ال تنطبق رواية على

رواية ،كأني بكل واحد من الرواة يريد بما يروي أن يؤيد ما يرى ،ولم أر رواية
مستندة إلى دليل ما".

عبد الرزاق السنهوري هو الذي استنبط من اإلجماع وسيلة لقراءة التجديد في
الشريعة حين كتب" :اإلجماع في المرحلة األولى كان شيئا يصدر عن غير قصد
بل عن غير شعور ،عادة ألفها الناس فصارت محترمة .أما في المرحلتين

األخيرتين ،فهو يصدر عن شعور ،وان لم يصدر عن اتفاق مقصود .فلو تطور
اإلجماع ،في مراحله المنطقية ،وجب أن يصل إلى مرحلة يصدر فيها عن هذا

االتفاق المقصود ،وال يكتفى فيه باالتفاق العرضي ،فيجمع المسلمون ،أو نواب

عنهم ،ويستعرضون مسائلهم ،ويقررون فيها أحكاما تتفق مع حضارة زمنهم ،وهذه

األحكام تكون تشريعا .وبذلك يكون اإلجماع عنصر التجديد في الشريعة
اإلسالمية ،يحتفظ لها بمرونتها ومقدرتها على التطور".

األستاذ جمال البنا سبق جاك سترو لتناول قضية الحجاب والنقاب والعزل ولكن

باعتبارها دخيلة على المبادئ اإلسالمية" :يمكن القول بدون مخالفة للوقائع أن
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المجتمع النسوي في عهد الرسول (صلى هللا عليه وسلم) كان مجتمعا محتشما،
ولكنه لم يكن منقبا ،وان لم يخل من منقبات اعتبرن شذوذا عن الوضع العام".
احترام الهوية الفردية في اإلسالم:

يمكن القول دون جرح مشاعر المتعصبين للعهد القديم ،إن من التنقيحات

األساسية في القصص الديني اليهودي-المسيحي ،القراءة اإلسالمية القائمة على
المساواة في قضايا الخطيئة األولى والتكريم اإلنساني وتفريد المسؤولية والخلق

والطبيعة.

ففي القرآن الكريم تقع الخطيئة األولى كما هو واضح في اآليات من  35إلى 37

من سورة البقرة واآليات من  19إلى  23من سورة األعراف على المرأة والرجل،

بخالف األساطير الشرقية والعهد القديم الذي تضعها على المرأة وحدها.

التكريم في القرآن لكل بني آدم بغض النظر عن الجنس واللون والمعتقد ،أما
المسؤولية فيقع تفريدها حتى داخل البيت الصغير.

من هنا زرع اإلسالم كل شروط مفهوم الشخص التنويري الغربي قبل والدته

بتسعة قرون ،ولو أن المسلمين ألسباب اجتماعية-تاريخية وسياسية-دينية لم
ينجحوا في إعطاء هذا المفهوم المتسامي حقه في الحياة اليومية للمسلمين.

لم يكن مبدأ الفصل والعزل بين الجنسين من مبادئ تنظيم العالقة بين المرأة
والرجل في عهد النبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) ،خاصة أن نشأة الدين قد

انطبعت بكون أول من اعتنقه امرأة (خديجة بنت خويلد) ،وأول من قضت نحبها
تحت التعذيب من أجل الدين الجديد أيضا امرأة (سمية بنت عمار).

ومع الهجرة إلى يثرب (المدينة) عرف مسلمو مكة تقاليد أكثر ليبرالية فيها ،إذ

شاركت النساء في النضال السري والهجرة والعمل الحرفي وبعضهن كأم سليم في
القتال وغيرهن آسيات (ممرضات) للمقاتلين.
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وقد كن يتابعن أحكام القرآن بل وألفاظه ،وقد استفسرت أم سلمة زوجها النبي
(صلى هللا عليه وسلم) بعد آيات غاب ذكر النساء عنها" :فما لنا ال نذكر في

القرآن كما يذكر الرجال؟".

يمكن أن نستنبط من جملة الروايات اإلسالمية األولى أن النقطة المركزية في
حبكة الحجاب لم تكن رهبنة الحياة العامة بقدر ما كانت في اعتبار اللباس أحد

مقومات التمييز النسائي (التفاوت بين الحرة واألمة والمسلمة وغير المسلمة الخ)،

وقد جمعت عشرات الروايات التي تتناقض مع مفهوم الخوف من الفتنة وضرورة

الستر العام.

ويالحظ من روايات األربعين عاما األولى من فجر اإلسالم وجود خالف في

موقف الصحابة بين لين ومتشدد ،مما يدل على تعددية في الرأي والمواقف.

إال أن هذا العامل وان ترك أثره دون شك ،لم يكن الحاسم في قضية الحجر على
النساء وتعميم الحجاب على كل المسلمات ،فقد ترافق التوسع اإلسالمي في
المكان والزمان مع ضعضعة تركيب األسرة العربية عبر الغزو المزدوج :حمل

البشر والدين الفاتح لجغرافية اآلخرين ،وحمل اآلخرين دما ولحما وثقافات إلى

صميم البيت اإلسالمي.

فقد صار في كل بيت عربي امرأة غير عربية من اإلماء والسبايا على األقل ،وقد
حاولت القبائل تدارك ما تستطيع عبر نظام المواالة وتأميم النساء العربيات

وعزلهن باسم الدين ،األمر الذي وسع نطاق منظومة العزل وغيب الهوية

الشخصية للمرأة بتعميم النقاب على أوساط واسعة في المجتمع.

وكما ذكرنا فإن ما زرعه اإلسالم من قفزة نوعية لمفهوم الحرية والمسؤولية
والسالمة في النفس ،وكرامة في اإلنسانية ورفض اإلكراه في الدين والمعتقد ،تم
استلهامه من قبل اإلنسانيين األوائل ومن اتهم بالرشدية في أوروبا ،ممن زرع

مفهوما جديدا وأصيال لسالمة النفس والجسد تطور مع فكرة الشخص صاحب

الحق اإليجابي العام ،في مواجهة الحق السلبي (أي الحق الذي يناله الرجل على
حساب المرأة والحر على حساب العبد واألبيض على حساب األسود واألسمر).
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هذا المفهوم هو الجد المباشر للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان التي حاولت استلهام
هذه اإلنجازات بروح مدنية ،ولكنها لم تتمكن بعد من جعل الحق بالفعل مرجعا

فوق القوة والقيم قوة فوق المصلحة المباشرة.

في هذا المعمعان ،يأتي الحجاب اليوم في أوروبا كظاهرة مركبة ومعقدة من

العبث تعميم التحليل حولها :فلكل حجاب قصته الخاصة ،وان كانت الجماعة
تطمح باستمرار لتعميم قصتها ورؤيتها للموضوع ،فليس باإلمكان إخفاء التمايزات

النفسية واالجتماعية والسياسية داخل وخارج األسرة والمجتمع.

إن دوافع وضع الحجاب تختلف اليوم باختالف المكان ودور المرأة فيه ،كذلك

تختلف مؤشرات انتشار الحجاب بين بلد وآخر وحالة وأخرى.

وال بد من التذكير بعبثية تناول الموضوع بالطريقة عينها حتى من وجهة النظر

الدينية ،بين بلد فيه أغلبية مسلمة وبلد األغلبية فيه غير مسلمة ،بالنسبة للفتيات

والمراهقات وبالنسبة للبالغات ،في المدرسة االبتدائية وفي الجامعة.

فأي نظرة أحادية للموضوع بالنسبة للحاالت المذكورة أعاله تعني طمس التثاقف

بالثقافة العربية اإلسالمية واختزال الثقافة في بعدها الديني واختزال الدين في شكله
األكثر انغالقا ،كما أنها قد تنجب تقاسم التسلط بين تطرف "علماني" وتزمت

"إسالمي" ينكر كالهما حق اآلخر في الوجود (كما في السعودية أو تونس).

لقد نجحت المنظمات الحقوقية في كسب دعوى قضائية في مدينة كريتي الفرنسية
تدين مؤسسة فصلت امرأة مسلمة بسبب حجابها وخسرت جمعيات عدة قضايا

تتعلق بفتيات قاصرات.

وفي بلدان مثل هولندا حيث كان الحجاب مقبوال جاء النقاب ليخلق مشكلة

اجتماعية وتعليمية تركت آثارها على الحجاب الشرعي ،إذ هناك فارق بين طريقة
الملبس وحق االختيار فيه وتغييب الصورة اآلدمية في مجتمع مشهدي فائق التفرد

 hyper individualistيعتبر الوجه مقوما أساسيا من مقومات الهوية

الشخصية.
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صحيح ،أن الحجاب يشكل القاسم األعلى في التحليل النفسي لمبدأ عدم االختراق

في الجنس والهوية للفرد والجماعة ،إال أن هذه اآللية اإليديولوجية واالجتماعية

تنعكس سلبا على الهوية نفسها عندما يغيب الفرد في النقاب تماما عن حقه
الطبيعي في معالم وجه مختلف وليس فقط صوت يختلف أو جسد جسيم أو

هزيل .وكلما أخذ الطابع السياسي -الديني حجما أكبر على حساب مفهوم الهوية

غير الثابتة بالضرورة ،يصبح البرنامج السياسي موضوع نقد ضروري ألن هذا

البرنامج ينعكس مباشرة على الفرد والجماعة .وكما أننا نرفض التعامل مع
الموضوع في نطاق القوننة التسلطية ،نرفض إخضاعه لمنطق المقدس أو

احترام المشاعر .فمتابعة وضع عدد من المنقبات األوربيات يظهر أن نسبة هامة
منهن من معتنقات اإلسالم أكثر منه من عائلة مسلمة ،وأن أنموذج طالبان أكثر

حضو ار في مواجهتهن للمجتمع الغربي من أنموذج الخالفة الراشدية مثال ،التجربة

الطالبانية (التي تم تجميلها بل واعادة رسمها بشكل طوباوي يذكرنا بصورة كوبا
عند الرومانسيين اليساريين) تتفوق على السيرة النبوية حتى في ملبس الرجال
الذي يصبح أفغانيا وال يذكرنا بملبس نبي اإلسالم نفسه .ليس المجال هنا للتذكير
بال مجازر ارتكبها طالبان بحق مخالفيهم في المذهب أو السياسة ،أو محدودية

عطائهم الفكري والديني ،فلن يغير هذا كثي ار عند من أجرى عملية التجميل منطلقا
من معطيات غير قابلة للرصد والوصف باألساس .ما هو جديد في خطاب

النسوة المنقبات الملتزمات اعتبار النقاب تعبير عن حالة قطيعة ورفض للتواصل
مع المجتمع "اإلباحي" .بحيث نشهد عملية تصغير متعمد في خطاب المنقبات

لقضية المساواة ورفض األسرة األبوية التقليدية مع تأكيد بالمقابل على الطابع

اإلحتجاجي لبؤس حضارة حولت المرأة لمادة استهالك جسدي وجنسي .إال أن
هذا التقاطع مع الحركة النسوية التي ترفض أرسملة المرأة وتوظيفها اإلستهالكي
والمشهدي يقف هنا ،وفي حين تطالب األخيرة بانتزاع حصص متكافئة في كل

مفاصل الفعل المجتمعي تستطيع مواجهة هذا التوظيف ومن يتعيش منه ،يشبه

موقف المنقبات أنصار اإلضراب السلبي في المصانع .إال أن هذا اإلضراب عن
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العام بكليته يخلق فيتو فردي يطمع لتكوين فيتو جماعي يتكلم اللغة نفسها ويعتمد

نفس الخطاب ويتفاهم بالرمز واإلشارة والعالمة الفارقة غير المؤنسنة .مع كل

مخاطر الجماعات المهمشة الرافضة للنضال مع وعبر المجتمع األوسع .هذا
الوضع ال يختلف ،من جانب مواجهته الشكلية على األقل ،عن هجمة "البانك"
العدوانية المستفزة بألوانها وغرابتها للمحيط والذي ينتزع بغرابته قوة حضور
همشتها المنظومة السائدة .ومكمن الخطر فيه ،عالقته العضوية بجماعة دينية

واحدة وانغالقه على نفسه ضمنها ،األمر الذي يحمل داخليا كل مقومات الجماعة

األوتوريتارية ،وخارجيا ،جملة معاني ومترتبات تصبح متصلة أكثر في الوعي
الجمعي ،بالظروف الجيو سياسية التي يعيشها الدين اإلسالمي ،ليس فقط في

أوربة ،وانما على الصعيد العالمي.

هذه اإلشكالية ،إن لم تنل الوضوح نفسه في مجتمعات مازال تفريد النساء فيها
ضعيفا فهي في المجتمعات األوروبية نقطة عالمة على حق مكتسب ومؤشر

قطيعة مع مفهوم الحقوق نفسه.

من هنا ضرورة الحكمة في التعامل مع ظاهرة النقاب حتى ال تخلق شرخا ورد

فعل في صفوف الشابات المسلمات في الغرب الالتي يتبعن مبدأ "يسروا وال

تعسروا" ،ويعتبرن المبالغة في بعض المظاهر زيادة في القطيعة مع مجتمع
أوروبي يعتبر ظاهرة الغيتو التاريخية واحدة من النقاط السوداء في تاريخه (األمر
الذي بدا واضحا بعد أربعة أعوام من كتابة النص حيث طرحت مسألة قوننة منع

النقاب في األماكن العامة في عدة دول أوربية (*).

في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،منع الحجاب ال يختلف عن منع السفور،
فكالهما يشكل انتهاكا لحق المرأة في جسدها وحقها في طريقة التعامل معه دون
أي ضغوط خارجية ،وال يوجد ما يمنع امرأة من النقاب.

إال أن السؤال الجدي المطروح على المسلمات األوروبيات هو :هل يمكن تطبيق
نفس األحكام واألوضاع في مدن تعز والرياض وأمستردام؟ هل يمكن اعتبار
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تغييب الهوية الفردية معتقدا إسالميا أو هو التعبير األفضل لتعريف اآلخر

باإلسالم؟

هل يمكن التعايش مع اآلخر دون أن يقدم اآلخر جزءا من ذاته ويقدم المواطن

الجديد أيضا جزءا من هذه الذات لتلتقي المواطنة في حقل أرحب يعتبر أجمل ما
عند الذات واآلخر ميراثا إنسانيا مشتركا وليس تطرف الذات وعنصرية اآلخر؟

ألم يحن الوقت الذي نستعيد فيه حكمة األستاذ عصام العطار في فوضى وزخم

تكون جيل جديد من المسلمات في أوروبا في صلب تكوينهن رفض إلزامية

الحجاب أو النقاب ورفض إلزامية السفور.

"كيف نقبل الجمود ،بل كيف يمكن الجمود في عالم تتجدد معلوماته ومعطياته
ومطالبه ووسائله ..باستمرار ال بد لنا من التجدد الدائم ،واإلبداع المتواصل،

والجهاد المضني في كل مجال..

واال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل المؤثر ،وأزاحنا الركب البشري عن طريقه ،وقذف
بنا إلى هامش الهامش ،أو هوة التاريخ ،فذهبنا جفاء كما يذهب الزبد وغثاء

السيل ،ومحينا من لوحة الحاضر والمستقبل ،وتحولنا إلى ذكرى من ذكريات

الماضي البعيد".

 2006/10/19عن الجزيرة نت ،جرى تحديثها بإضافات توضيحية
------------------------------- ---

*) أصدر البرلمان البلجيكي في إبريل  2010أحد أسرع ق ارراته القاضي بمنع تغطية الوجه سواء
للمتظاهرين ضد العولمة أو للذاهبات إلى المسجد(كذا) ،متجنبا اإلشارة للمعتقد أو اإلسالم أو
حرية الملبس واإلختيار والحركة ،في حين يصر حزب الرئيس الفرنسي على الطابع الديني لمشروع
قانونه ،ورغم أن مجلس الدولة الفرنسي يؤكد على عدم دستورية المنع ومخالفته لالتفاقية األوربية
لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،فإن هناك نوع من اإلصرار على طائفية المشروع في دولة
علمانية .المشكلة أن هناك توظيف وتوظيف مضاد يبعدان الجالية المهاجرة عن مشاكلها األساسية
واألهم ويعزز هشاشة وضع المسلمين في أوربية بالهجوم المتالحق على ظواهر غير مركزية في
الحياة اليومية للناس.
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النقاب بين هوية الشخص وهوية الجماعة
اسن ن ن ن ن ن ننتوقفني مقن ن ن ن ن ن ننال الهوين ن ن ن ن ن ننة والنقن ن ن ن ن ن نناب للكاتبن ن ن ن ن ن ننة كريمن ن ن ن ن ن ننة كمن ن ن ن ن ن ننال فن ن ن ن ن ن نني
"البننديل"( ،)2008/10/26الننذي طننرح اإلشننكالية ،عبننر حادثننة توظيننف جنائيننة
كان النقاب وسيلتها ،مقالة استعرضت أيضا المترتبات األمنية في المؤسسنات
والجامع ننات والمستش ننفيات لتوظيف ننه لمن ن رب أخ ننرى .ولع ننل م ننن مك ننر الت نناريخ أن
ننتظننر نصننابا يرتنندي النقنناب ويخطننف طفننال لنننتمكن مننن طننرح قضننية طمننس
الهوية الشخصية بصراحة وأمانة.
كنننت قنند طرحننت الموضننوع قبننل عننامين فنني مقالننة (مسننلمات أوربننة بننين النقنناب
والحجنناب والحشننمة) بعنند أن صننار النقنناب ،لننيس فقننط عنندوا للتواجنند الطبيعنني
للم نرأة المسننلمة فنني األمنناكن العامننة والمهنننة والد ارسننة فنني بلنندان أوربيننة سننمحت
بالحجنناب ،بننل مننؤجج مشنناكل حقيقيننة لصنناحبات مننا يعننرف بالحجنناب الشننرعي.
حيننث أكنند كننل أعننداء الحجنناب علننى أن "المعركننة إذن ليسننت مننع فننرض ديننني،
وانما مع تقليد محلي يطبقه كل واحد على طريقته ويسمي رجال الدين كل ذلك
فرض ننا يري نندون ب ننه اس ننتعباد النس نناء"(من بي ننان لمنظم ننة متض ننامنات النس ننائية).
وأذكننر أن الننردود علننى مننا كتبننت يومهننا ،كتعليننق أو رسننائل الكترونيننة مباش نرة،
تجنناوزت المئتننين وتراوحننت بننين شننكر مننن قلننة وذم مننن كث نرة ،بننل وتكفيننر وشننتم
واتهننام باإلباحيننة واإللحنناد .ولننم يمتنننع أحنندهم مننن الكتابننة" :هننل ترينند أن تنننزع
المسلمة نقابهنا لكني يرضنى عننك اليهنود والنصنارى ،الجنواب :لنن ترضنى عننك
اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم" .وكتب آخر "يا حساد موتوا بغيضكم".
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وقنند تابعننت يومهننا ردود فعننل عنندد مننن اإلسننالميين علننى النقنناش النندائر حننول
النقن نناب .وتبن ننين لن نني أن نسن ننبة المنقبن ننات عنن نند زوجن ننات عن نندد من ننن اإلسن ننالميين
الناشننطين فنني الحننق العننام ليسننت قليلننة .بننل وأخبرننني أحنند القينناديين بننأن "نقنناب
الزوجن ننة دلين ننل علن ننى ورع الن ننزوج" .بمعنن ننى آخن ننر توظين ننف النقن نناب فن نني الرصن ننيد
السياسن نني والن ننديني للن ننزوج (بتعبين ننر دينن نني فن نني سن ننجل حسن نننات الن ننزوج وسن ننيرته
األخالقيننة) ،رغننم أن الغلننو مرفننوض وال إجمنناع علننى النقنناب حتننى عننند مشننايخ
القرن العاشر الميالدي .فكيف الحال فني أوربنة غينر المسنلمة فني القنرن الواحند
والعشرين؟
مننن الموضننوعات القليلننة التنني تننم د ارسننتها ،حتننى فنني الكتابننات الغربيننة ،وحاولنننا
التعريف بها منذ دراسة نشرتها "الدفاتر الطبية" لمنظمة العفو الدولينة فني إبرينل
 ،1993نشىىىوء وتكامىىىل مفهىىىوم الشىىىخص .فننإن كانننت الحضننارات القديمننة قنند
عرف ننت التفري نند ف نني المسن نؤولية واكتش ننفت المعن ننى الس ننلبي للحق ننوق (أي المعن ننى
القننائم علننى منننح الحقننوق لفئننة علننى حسنناب أخننرى( :الحننر –العبنند ،الغريننب-
القريب ،المنرأة-الرجنل ،البنالغ-القاصنر ،المنواطن-البربنري ،)..فقند حمنل عصنر
التنوير األوربي فكرة الحقوق الطبيعية .أي أنه بخبنث فكنري محنض ،انتنزع منن
الثق ننافي نظرت ننه التمييزي ننة للحق ننوق ليعي نندها إلي ننه بص ننيغة جدي نندة إيجابي ننة تش ننكل
قطيعننة مننع الماضنني .يمكننن أن تكننون مسننيحيا أو بوذيننا أومسننلما ،ولكننن بكننل
األحوال التعريف الجامع لإلنسانية هو الشخص ،أي شخص (ابنن آدم بوصنف
القنرآن الكنريم) .ولهننذا الشننخص حقننوق أساسننية طبيعيننة مثننل حننق الملكيننة وحننق
الحرية وحق المساواة وحق المقاومة.
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هننذا الشننخص لننم يكننن مجننرد تعريننف قننانوني ،بننل ابننن حركننة شنناملة فنني العلننوم
اإلنس ننانية والتطبيقي ننة .ه ننو "الكوجيت ننو ال ننذي اس ننتنبطه ديك ننارت ،ال ننذات المكون ننة
للعن ننالم فن نني المدرسن ننة المثالين ننة ،وفن نني علن ننم الن نننفس الموضن ننوع األوحن نند مواقن ننف
وتصننرفات ،فنني التحليننل النفسنني مركننز االسننتنباط وفهننم الظ نواهر البش نرية ،فنني
علم االجتماع جملة الوضعيات واألدوار ومنطلنق ومركنز العالقنات التني تشنكل
المجتمن ننع ،فن نني القن ننانون موضن ننوع الحقن ننوق والواجبن ننات ،فن نني السياسن ننة الم ن نواطن
والناخ ننب ،ف نني عل ننم األنثروبولوجي ننا مح ننور ال نندين والدول ننة والمجتم ننع ،أم ننا ف نني
اقتصنناد السننوق ف نالمنتج والمسننتهلك .ومننن أهننم معننالم الوجننود الشخصنني حننق
الحياة الكريمة إنطالقا من مربعها األول :حماية اإلنسان.
دخلننت هننذه المفنناهيم بقننوة فنني النقاشننات الفكريننة ،بننل والكتابننات األدبيننة ،لتنننتج
مصطلحا حديثا بكل معننى الكلمنة .مصنطلحا غينر موجنود بهنذا المضنمون فني
أية حضارة سابقة ،وغينر مسنتنبط منن أي فقينه مسنلم أو يهنودي أو مسنيحي أو
بوذي قبل ذلك .هذا المصطلح هو سالمة النفس والجسد..
هننذه المركزيننة الديناميننة والفاعلننة حننول مفهننوم الشننخص لننم يكننن لهننا أن تكتمننل
دون الخروج من السرية ،أو من حالة اإلغفنال أو المجهنول .بنل لعنل منن أقنوى
أطروحات عصر التنوير ربط هذا "المجهول" بحالة القاصر .واعتبار عمانوئيل
كنت التنوير في حد ذاته الخروج من حالة القاصر هذه.
فنني الب نرامج التعليميننة ،كمننا فنني الثقافننة المتراكمننة والرصننيد الفننني الهائننل الننذي
قدمته أوربة للبشرية مننذ أكثنر منن قنرنين منن النزمن ،تأصنلت فكنرة التعامنل منع
اإلنسان كوجنه ومعنالم وهوينة متكاملنة ،تحمنل قنوة عملنه الذهنينة كمنا تعتمند قنوة
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عملننه اليدويننة .وفنني الحننالتين يننتم التمييننز بننين زينند وعمننر ،لننيس فقننط ببصننمة
األصبع بل بالصورة الشخصية .وقد تطور ذلك لعلنم الننفس المورفولنوجي النذي
يحاول تحديد معالم الشخصية من صورة الوجه.
من المضحك ،أن كنل هنذا التطنور البشنري الحاسنم ،ينرد علينه النبعض بعبنارات
من نمط "العزة في النقاب"" ،من قال بغير النقاب فقند كفنر" ،وأخين ار عنند بعنض
من تدرب على الخطاب األوربي "ألستم مع حرية الملبس؟"
ينسننى ه نؤالء أن هننناك حركننة اجتماعيننة ثقافيننة قويننة و ارسننخة فنني أوربننة والعننالم
ض نند توظي ننف جس نند المن ن أرة ف نني الدعاي ننة وف نني تج ننارة الج نننس .وأن هن نناك حرك ننة
نسننائية تنندافع عننن ك ارمننة المنرأة مننن مفهننوم التشننيؤ ال أرسننمالي الليب ارلنني واسننتالب
الجسد وتوظيفه .وهذه الحركات نفسنها تقنف ضند تحنول المنرأة إلنى كتلنة صنماء
متحركة ،باسم دين كرم بني آدم :نساءا ورجاال.
أود أن أقول بأن هذا الوصف سنيجرح مشناعر عندد منن النسناء الالتني أعنرفهن
جينندا ودافعننت عنننهن وناضننلت ضنند أي قننانون يحظننر حقهننن فنني النقنناب ،بننل
وسافرت معهن كمحرم لغيناب أزواجهنن فني السنجن .لكنن كنان منن الصنعب أن
أخفي عليهن أنني أعتبر هذا النقاب يمس مباشرة الهوية الشخصية باسم الهوية
الجماعيننة االفت ارضننية .فف ني الوجننه السننمات الفارقننة للفننرد ،وفيننه التنننفس والنظننر
والمأكل .وغياب الوجه ال يغيب وحسب هوينة الشنخص ،بنل يسنمح بكنل الحينل
الننال أخالقيننة فنني عننالم ليسننت القننيم فيننه ،لألسننف ،المحنندد األول للعالقننات بننين
الناس
•
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المأذنة وهشاشة الديمقراطية السويسرية
شكل االستفتاء منذ أكثر من قرن من الزمن ،أحد أكثر التقنيات الديمقراطية
إثارة للجدل .وفي حين اعتبره البعض شكال من أشكال الديمقراطية التشاركية
أو المباشرة ،اعتبره البعض اآلخر وسيلة من وسائل التعبئة السطحية

للجمهور .وقد هاجم الشاعر المصري جورج حنين االستفتاء بالقول" :إحدى
فطن التوجه القانوني الديمقراطي المزعوم كان في تصوير االستفتاء كأداة
مثالية في مجالي االختيار والقرار الشعبيين .والحقيقة أن اتخاذ الشاهد بالقفز
من فوق رؤوس ممثليه ،ودعوته إلعطاء رأيه في هذا الشأن الوطني أو ذاك
يبدو ظاهريا كأفضل طريقة للتعبير عن حقيقة شعوره .لكن ،وعلى النحو ذاته
الذي يتأثر به الشاهد أمام المحكمة بنتيجة التحقيق فإن الناخب المشارك يتأثر
بالمعالجة المسبقة التي تشكل اإلستشارة نتيجتها ،ويفترض في فذلكات
الصياغة السياسية أن تضمن دون كبير خطر ،جر جمهور الناخبين العتماد
الخيار المبسط القائم على الحسم ب "نعم" أو "ال" .على أية حال ليس بدون
سبب أخذ االستفتاء مكان الصدارة في أكثر البلدان بعدا عن الديمقراطية" .بعد
هذا التحليل المنطقي يستثني جورج حنين في هذا النص الذي كتبه قبل أربعين
عاما التجربة السويسرية ألنها تنطلق من القاعدة ،ال من األعلى ،فيرد عليه
أحد اليساريين البلجيكيين" :هناك موضوعات كثيرة تحول االستفتاء من وسيلة
ديمقراطية إلى دكتاتورية األغلبية ،ولهذا فإن االستفتاء ممنوع في بلجيكا؟".
لألسف لم تسمح لنا األنظمة التسلطية العربية بنقاش حر وبناء حول قضايا
حرية االعتقاد ودور المواطن في تعريف حرية الرأي واالعتقاد .وال شك بأن
اإلمبراطورية اإلعالمية السعودية ستقيم الدنيا ولن تقعدها لو طرحت مسألة
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بناء حسينية في الرياض كما أن المؤسسة الشيعية في إيران ال تسمح بأي
نقاش مفتوح حول المساجد غير الجعفرية في طهران .لكن البشرية في
طموحها لألحسن ،ال تتوقف وال تأخذ بالمثل األسوأ قدوة لها أو موضوعا جدي ار
بالمناظرة .وان كان المرء يشعر بالم اررة ،فألن النظام السياسي السويسري لم
يضمن عبر تعميم فكرة االستفتاء ضمانات مبدئية لموضوعات تشكل أساسا
العتراف الدولة بالمبادئ األساسية للحقوق اإلنسانية .فهل وجود أكثر من
خمسين بالمئة في سويس ار مع ممارسة التعذيب يسمح بتعديل القوانين
السويسرية لترخص اإلعتداء على سالمة النفس والجسد؟ ثم ألم تظهر
استفتاءات الرأي في األشهر األولى التي تلت أحداث  11سبتمبر 2001
وجود أغلبية من األمريكيين مع وجود سجن غوانتانامو واللجان العسكرية
ووسائل التحقيق الخاصة التي تشمل التعذيب؟؟ هل كان من حق اإلدارة
األمريكية العودة إلى الوراء عقود زمنية بسبب الجرح النرجسي الذي هيج
الغوغاء وخلق حالة قبول لكل الق اررات المناهضة للحقوق والحريات التي
أعادت الواليات المتحدة سنوات إلى الخلف؟
ال شك بأننا أمام النقاش الفلسفي الذي يعود ألثينا القديمة والذي لم يحسم بعد
حول سقف الحق وحدود الحريات وضرورة وجود نواة صلبة غير قابلة
للتصرف ،والذي بلغ أوجه في األعوام بين  1787و  ،1793ست سنوات
هزت العالم صدر فيها الدستور األمريكي  1787واعالن حقوق اإلنسان
والمواطن  1789وتعديل الدستور األمريكي  1791ثم صدور الدستور الفرنسي
 .1793نحن هنا أمام فكرة ما زالت موضوع نقاش حتى اليوم :هل ثمة حقوق
وحريات فوق "تشريعية" أم أن كل الحقوق والحريات يمكن أن يحددها ويعرفها
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القانون ويصوت عليها البرلمان؟ اعتبر األمريكيون وقتذاك أن هناك حقوقا
أساسية ال يمكن وال يجوز أن ترضخ للتصويت ،في حين قبل الفرنسيون مبدأ
التصويت على كل حق حتى ال تحرم األجيال القادمة من حقها في تغيير
القوانين والمفاهيم .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )1948كوثيقة أخالقية
غير ملزمة قانونيا كان مع إطالق الحقوق ،أما العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ( )1966فقد قيد حرية االعتقاد بما أسماه "القيود المنصوص
عنها في القانون التي تستوجبها السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة
العامة أو األخالق أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية"(المادة  18الفقرة
الثالثة) .ولعل هذه الضبابية التي وضعتها الدول في نفاق واضح مع نفسها
ومع البشرية هي التي تظهر اليوم هشاشة القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي
ترك مساحات رمادية كبيرة يستفيد منها المتطرفون من كل بلد للتقييد أو
التحديد من حقوق وحريات األقليات وبشكل خاص الدينية منها .بحيث تقتصر
أصوات االحتجاج على منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية ومجلس حقوق
اإلنسان.
في قضايا األقليات ،تصويت األغلبية شكل من أشكال فرض سيطرتها على
األقلية باسم القانون والديمقراطية .هذا الشكل لكي يكون ضمن التقدم الحقوقي
والحرص على الكرامة اإلنسانية ،يتطلب رقيا أخالقيا وثقافيا عاليا تشعر
األغلبية فيه بأنها قادرة على فرض احترامها على الجميع عبر قبولها بكل
المكونات الصغيرة فيها وصيرورتها قوة جاذبة لها ال قوة نابذة .األمر الغائب
تماما في حمالت تصويت غوغائية تستحضر كل الضغائن السلبية كفكرة
كراهية األجنبي والخوف من اإلسالم.
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صحيح أن تصويت  57بالمئة من السويسريين لقضية تمس بالمعنى المباشر
قرابة أربعة بالمئة من السكان هي نسبة المسلمين في الفدرالية السويسرية،
يعني أن هناك شرائح اجتماعية واسعة ما زالت تعتبر مرجعها حرية االعتقاد
واحترام شعائر اآلخر والى حد ما التزام سويس ار بالشرعة الدولية لحقوق
اإلنسان .لكن الخطورة تأتي من أن هناك أغلبية ترفض رم از قديما يمكن القول
بأنه من مواصفات اإلسالم األولية في الذاكرة األوربية األعمق واألقدم ،أي
تمثل  representationمندمج في صورة اإلسالم في أوربة منذ أكثر من
ثالثة قرون ،تمثل سبق إعالن حقوق اإلنسان والمواطن وسبق انتفاضة جنيف
وجمهوريتها ،واألهم من هذا وذاك ،أن المسجد في أوربة سبق بعقود الحركة
اإلسالمية السياسية ،أي أن ربط المأذنة بالنشاطية اإلسالمية نوع من الفنطازيا
التي تثير الشفقة على أصحابها أكثر مما تستحق النقاش .ومن المؤلم أن
عددا من "المدافعين عن المأذنة" ال يعتمد في محاججته على موقف مبدئي،
بل يحذر من النتائج السلبية للعالقة مع الدول اإلسالمية ليربط ممارسة الحق
بموازين القوى الداخلية والدولية؟ هل تراجعت حقوق اإلنسان في أوربة إلى هذه
الدرجة؟ ولو كان جان جاك روسو بيننا عشية االستفتاء ،هل كان سيوجه
رسالته الشهيرة "إلى جمهورية جنيف ( ")1754مرة أخرى لالعتزاز بهذه
المواطنة التي تساوي بين الناس في الحقوق؟ أليس من المرعب أن هناك
مناطق لم تكحل عينها يوما برؤية مسجد صوتت بأكثر من تسعين بالمئة من
أجل مساجد بدون م ذن قد ال تراها في قراها في يوم من األيام؟
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ليس اإلنسان فقط عدو ما يجهل ،بل هو في حاالت غير قليلة يمكن أن
يكون عدو نفسه ،عندما ال يرى في اآلخر إال مشاهد شريرة أو خطيرة؟
(نشر المقال في عدة صحف في )2009/11/30
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أزمة حالل أم انسداد في المطبخ الثقافي -السياسي الفرنسي؟
لو كان أندريه بروتون ،مؤسس السريالية حيا ،لقال بالتأكيد" :السريالية لم تعد
في قلم وريشة الفنان بل هي في سوق النخاسة السياسية الفرنسية".
من كان يخطر بباله أن يتحول المشروع التجاري لشركة كويك لمطاعم
الوجبات السريعة لقضية سياسية انتخابية في فرنسا؟ لو قرأنا التقرير التجاري
للشركة نجد" :بدأت كويك تجربة اللحم الحالل في مدينة تولوز ثم في سبع
مطاعم أخرى في  31نوفمبر  ،2009وهي تدرس المصلحة التجارية وامكانية
التحقق في فترة اختبار تستمر ستة أشهر" .أي أننا أمام مشروع تجاري له
عالقة بالتقاليد الغذائية ،يسعى لكسب زبائن في مناطق ذات كثافة سكانية
مسلمة (فقط  8مطاعم من أصل  350تخضع للتجربة) .ذلك بنفس الطريقة
التي انتشرت بها مطاعم "الكاشير" في مناطق الكثافة اليهودية ،أو المطاعم
النباتية في مناطق الرواج للنظام الغذائي الرشيق .ولعل من فضائل الحضا ارت
والثقافات على البشر أن الطعام ،وان كان حاجة عالمية مشتركة ،إال أنه ليس
قيمة عالمية موحدة في المضمون والشكل .يخرج المرء من بيته في المساء
وقد أرهقته تكاليف الحياة ،فيجد أمامه خيارات شتى ،بخبز أو بدون خبز،
بلحم أو بدون لحم ،كاشير أو حالل ..فيشعر بحرية في اختيار وجبة العشاء،
ال تقل أهمية عن حريته في التعبير.
ما الذي أصاب بعض السياسيين والمثقفين الفرنسيين ليفتحوا ملف المطعم
الحالل؟ وهل وصلت التفاهة والسطحية عند عدد غير قليل من السياسيين
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والصحفيين للنظر في صحن اآلخر وما يفترض أن يكون فيه ،بعد أن تعدوا
على حرية الملبس وحرية بناء مكان للعبادة وشكل هذا المكان؟
بنى اليمين المتطرف رصيده السياسي ،مع بداية األزمة االقتصادية في
النصف الثاني من السبعينيات ،على قضية الهجرة واللجوء .وبالفعل نجح في
تحويل هذين الموضوعين إلى قضايا قومية وأوربية .وتم تنفيذ سياسات طرد
وابعاد ومضايقة واغالق أبواب في مسألة اللجوء السياسي لينخفض عدد طالبي
اللجوء في االتحاد األوربي من  693ألف الجئ في ( 1992كان عدد دول
االتحاد وقتئذ  12دولة) إلى  222ألف الجئ في ( 2007يشمل العدد هذه
المرة  27دولة أوربية) .ورغم أن إبعاد كل مهاجر غير شرعي يكلف قرابة 27
ألف يورو ،تزداد سنويا نسبة المبعدين بشكل خطير .ففي بلد كفرنسا ،طرد في
 2008ما مجموعه  29799ألف أجنبي ،وفي  2009طرد  29ألف أجنبي
أيضا .وقد تتابعت االتفاقيات األوربية المناهضة لقوة العمل األجنبية (اتفاقيم
امستردام  ،1999برنامج الهاي  ،2004واتفاقية بروم  2006التي تربط بين
الهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات واإلرهاب) .ذلك في الوقت الذي قاومت
فيه الدول األوربية االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائالتهم،
واستبدلت منطقها بما أسمته "القواعد الدنيا الستقبال الالجئين" .كل هذا بالرغم
من أن المفوضية األوربية تطالب منذ  2002بسياسة امتصاص واستيعاب من
مليون ونصف لمليوني مهاجر ،للحفاظ على النمو البشري في القارة العجوز.
فكل التقديرات تشير إلى أن غياب اليد العاملة األجنبية سيؤدي إلى انخفاض
بنسبة خمسين مليون وحدة عاملة في عام  ،2060أي حدوث أزمة قوة عمل
ال سابق لها في المجتمعات الصناعية .مع هذا ،ورغم كل هذه المعطيات ،ما
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زالت قضية الهجرة بعبعا يتم عبره تخويف الشبيبة والعاطلين عن العمل من
األجنبي القادم ألخذ مكان هذا األوربي أو ذاك .إال أنها لم تعد ناقوس خطر
صالح لالستعمال كما كانت من قبل ،خاصة وأن األطروحات االوربية
أصبحت انتقائية بل وتمييزية بشكل ملفت للنظر .فالمبادئ العشرة للمفوضية
األوربية حول الالجئين والمهاجرين تقوم على أسس عجزت البشرية في
تاريخها القديم والحديث عن وضعها موضع التطبيق :رفض المهاجر المكلِف،
مناهضة الهجرة السرية ،اعتماد اختصاص المهاجر معيا ار لرفضه وقبوله
واحتياجات السوق.
إفالس خطاب الهجرة وجه أنظار الطبقة السياسية اليمينية المتطرفة نحو
اإلسالم واإلرهاب ،باعتبارهما يجيبان على حاجة موضوعية خلقها سقوط
االتحاد السوفييتي وحلف وارسو :البحث عن عدو جديد.
في عملية البحث هذه ،عثر المثقف األوربي على مادة محفزة لالنتاج بعد
استنفاذ عدة سلع ثقافية غيبتها األحداث .فكل الذين كانوا يتحدثون عن قيم
حقوق اإلنسان يبصرون بأم أعينهم تراجعات على صعيد الحقوق والحريات في
أوربة الغربية لم يحصل مثلها منذ الحرب العالمية الثانية .كذلك تهمشت ،عبر
الثورة اإلعالمية ومركزة دور النشر واإلعالم بيد تجمعات كبيرة ،تيارات واسعة
للفكر النقدي .كما وتغيبت تباعا من المحافل الثقافية األوربية ،أطروحات
التأميم والدمقرطة والتنمية المستدامة ودولة الرفاه واألنموذج االشتراكي
الديمقراطي والعلمانية الديمقراطية .وباستثناء الحقوق البيئية ،ثمة حالة جمود
في اإلبداع البرنامجي وفي تناول الحقوق اإلنسانية األساسية تسيطر على الجو
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الثقافي ،منذ  11سبتمبر وانتصار بروباغندا الخوف على ثقافة التأمل ورونق
الحق في اإلختالف.
المثقف "الغربي" ،المتابع لهزيمة األنموذج الغربي أمام اختبار الحرية واألمن،
يتبنى اليوم قراءة شمولية في التعامل مع الذات واآلخر .فالحضارة الغربية
بالنسبة له هي األنموذج األرقى الذي عرفته البشرية .وأي تهديد لها من نماذج
سبقتها (كاألنموذج اإلسالمي مثال) هي نكسة إلى الوراء وتراجع عن مكتسبات
أساسية حققتها الحضارة الغربية لإلنسانية .هذا التصور للكل الغربي في
مواجهة الكل اإلسالمي ،والذي يصب في أطروحات صراع الحضارات من
جهة ،وفي خدمة جماعات ضغط تجارة السالح والمواد األولية األساسية من
جهة ثانية ،يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر كل المدافعين عن السياسة
اإلسرائيلية .فإسرائيل ،مهما كان التفسير لوالدتها واالعتراف بها ودعمها
المادي والمعنوي ،هي جزء من هذا الغرب ،والدفاع عنها هو دفاع عن الجبهة
األمامية للغرب في دار اإلسالم .وان كان من الصعب الدفاع عن السياسة
اإلسرائيلية اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني ،فقد صار بإمكان أصدقاء
إسرائيل القول أن ما تضطر له الحكومات اإلسرائيلية ال يختلف عما يضطر
له وزير الدفاع األمريكي في مواجهته لإلرهاب :أي اتباع وسائل تنتهك القانون
الدولي ك خر خيار للدفاع عن النفس!
تصعيد العداء لإلسالم وتغذية اإلسالموفوبيا أصبحا اليوم إذن جزءا من نهج
ثقافي وسياسي رابح ،بالمعنى الشعبوي واالنتخابي واليميني المتطرف .بحيث
تشكلت جماعة ثقافية وسياسية يمكن وصفها بالمعادين البدائيين لإلسالم
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 ،les anti islamistes primairesيجتمع في صفوفها اليمين المتطرف
والليبراليون الجدد والعلمانيون االستئصاليون واللوبي الصهيوني .ومن المؤسف
القول ،أن العديد من اإلسالميين يعزز هذا المنطق عبر الرد عليه بثنائيات
مشابهة ،يختلف فيها محور الشر أو الشيطان بين هذا الطرف أو ذاك .حيث
تستبدل كالنية النحن الراقية عند العنصريين في الغرب بالرفض الكلي لما هو
غربي والحديث في كالنية اإلسالم بديال شامال وكامال .ذلك في إيقاف لصراع
الحضارات على رأسه بدل وقوفه على قدميه! فالجالية المسلمة ،وعموما
العربية من غير المسلمة ،ال تدفع فقط ثمن العنصرية واإلسالموفوبيا ،وانما
أيضا فاتورة سوء إدارة الدفاع عن المسلمين من العديد من المسلمين.
ينجح عدد من الصحفيين والكتاب والسياسيين بخلق قضية من عدم أحيانا،
لنتأمل خطاب رئيس تحرير االكسبريس كريستوف باربييه حول مطاعم
الحالل" :علينا أن نقاوم وعلى الجمهورية أن تفرض قانونها" ،نحن أمام مؤامرة
"فرض قاعدة دينية عدوانية" ..من يسمع لكلمته على االنترنيت يتصور أن
المدير العام لشركة كويك إسالمي ومصمم المشروع من منظمة الجهاد
اإلسالمي .الشركة كما هو معروف ملك صندوق الودائع الفرنسي الذي اشترى
في  ٢٠٠٧مجمل حافظة أوراق سلسلة كويك الشهيرة ،التي تأسست عام
 ١٩٧١في بلجيكا وكان آخر رئيس لها قبل البيع ألبيرت فرير ،الصديق
الشخصي للرئيس ساركوزي ،فما عالقة كل هؤالء باإلسالم والمسلمين في
فرنسا؟ محافظ روبيه الذكي جدا يقفز على حبال حقوق اإلنسان لمقارعة
اليمين واليمين المتطرف من داخل نفس المعسكر ،فيقيم دعوى قضائية أمام
السلطة العليا لمكافحة التمييز  HALDEضد كويك ألنها ال تقدم له ما يريد
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من وجبات ،طبعا مرشح حزب األغلبية اليمينية سيبتكر مكانا له تحت الشمس
في المزاودة على مارين لوبن .في معركة الكلمات فيها أعنف من العنف
وتواطؤ جماعي انتقائي وانتهازي واضح :الجميع يتهرب من الرد على سؤال
المطعم الذي يقدم كاشير أو نباتي .بل ويطلع علينا فرانسوا فييون رئيس
الوزراء اليميني بصرعة لم يسمع بها أحد في كلمته في االجتماع السنوي
لمجلس تمثيل المؤسسات اليهودية الفرنسية (الكريف) في  2010/2/3حين
يقول" :يجب أن نبقى متيقظين من كل أطروحات وحمالت الحقد التي
نسمعها .وفي ذهني مثال الحركات المشينة لمقاطعة الكاشير أو البضائع
اإلسرائيلية" .هذا الخلط غير األخالقي بين حملة سياسية ضد البضائع
اإلسرائيلية القادمة من مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية وبين المنتجات
اليهودية الكاشير ،محاولة للتستير على سياسة غير متزنة تشجع اإلحتالل
والعدوان ،بل وتصل إلى محاولة تمرير منتجات المستوطنين إلى أوربة بحيل
غير قانونية .وعوضا عن الكالم بأمانة في هذا الموضوع نجد عملية توظيف
رخيص لها من قبل رئيس الوزراء السابق والعديد من السياسيين الفرنسيين.
لحسن الحظ أن منظمات حقوق اإلنسان الفرنسية لم تسقط بعد في هذا
الخطاب الديماغوجي الذي يجعل ،باستعارة جملة إريك رولو من العداء
لإلسالم ،ظاهرة تتجاوز بكثير العداء للسامية في المجتمع الفرنسي.
من السخف أن نناقش في مجتمع رأسمالي حق شركة تجارية في اختيار
البضاعة الغذائية التي تبيعها أو تروج لها .كذلك من المشين ألي إدارة
حكومية أن تمنع مطاعم خاصة باللحم الحالل في وقت تسمح فيه بمطاعم
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كاشير ،وأخرى نباتية ،وثالثة خاصة بالطعام غير المعالج كيميائيا .يعرف
القانون الجنائي الفرنسي التمييز برفض تقديم خدمة موجودة لشخص دون
غيره .في المطعم الصيني ال يوجد تمييز مرتبط بغياب الخبز ،كما أنه في
المطعم اإلسالمي ال يوجد تمييز لعدم وجود لحم الخنزير .عندما يرفض
المطعم تقديم وجبة متوفرة لزبون معين يمارس التمييز بحقه .أما في غياب
الوجبة أصال فال يوجد رفض ،وبالتالي ال يوجد تمييز.
كم أتمنى لو خضنا هذه المعركة على األصعدة القانونية والمدنية والثقافية،
بعيدا عن فتوى من الشيخ القرضاوي أو رأي ألحد شيوخ السلفية في السعودية.
فقد تعبنا من توظيف الكائن اإلسالمي على طرفي المتوسط ،وتعب المسلم (ة)
في أوربة من االحتواء واالحتواء المضاد .لقد آن األوان ألن يخوض معركته
الضرورية في حق المواطنة الكاملة ،ألنها األساس في رسم شخصيته وهويته
في الخارطة المجتمعية األوربية والعالم.
• نشرت في النهار البيروتية والقدس العربي
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تطرفان :النبذ والتقديس
لعل من أهم المشكالت السياسية والمدنية الداخلية التي تميز حقبتنا ،بعد
االستبداد السياسي والفساد ،قضية الحركات اإلسالمية السياسية .ورغم أن
عمر بعض هذه الحركات قد جاوز اليوم الثمانين عاما ،وأن بعضها أكثر
براغماتية من أحزاب غير دينية ،ما زالت هذه األحزاب تشكل أحجية صعبة
في الحياة السياسية في العالمين الغربي واإلسالمي .األمر الذي لن يسقطنا
في بكائيات "المظلومية السياسية" التي تتسول منها هذه الحركات في األوساط
الشعبية .لكن مهما يكن ،تبقى مقاومتنا ألي عسف خارج القانون ،يمكن أن
يتعرض له اإلسالميون هو ميزان ح اررة الممارسة الحقيقية للحقوق الفردية
والجماعية لإلنسان ،من هنا تأكيدنا على كل مدافع عن حقوق اإلنسان ،وكل
مقاوم مدني ،بأن التدرب على النقد ال يختلف عن القدرة على الدفاع عن
موضوع النقد أهمية .فهذا هو المعيار في أن نتلمس في أنفسنا ومحيطنا،
بالممارسة اليومية ،نويات نهضة جديدة وأسسا مختلفة للعالقة الثقافية والفكرية
بين مكونات المجتمع.
كأي تيار سياسي ،ال يسهل األمر على اإلسالميين وجود نماذج إسالمية
للحكم هنا أو هناك .كون الحال في البيت اإليديولوجي يذكرنا بحال الحركة
الشيوعية في القرن الماضي" :تضامن دون تقليد أو افتراق دون تشهير" داخل
العائلة الواحدة ،وعداء ومقاطعة ومواجهة مفتوحة في حال اإلنشقاق أو
تعارض المصالح .لعل المثل األكثر نصاعة على هذا الوضع هو حركة
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اإلخوان المسلمين ،ذات المواقع المحبوبة حينا والممجوجة أحيانا أخرى .فهي
تشارك في حكومتين في ظل االحتالل (أفغانستان والعراق) ،وفي مقاومة
االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين (حماس) ،وكانت في الطرف المقابل لجبهة
اإلنقاذ في الجزائر إثر اإلنقالب العسكري ،ويضع تنظيمها السوري قدما مع
أحد أقطاب حقبة مجازر  1982-1980في سورية فيما عرف بجبهة
الخالص والقدم األخرى مع إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي قبل أن يجمد
معارضته ثم يدخل في عملية بحث عن الذات ال تقبل حتى فكرة النقد الذاتي.
ولعل العشرية الثانية من هذا القرن ،قد وضعت هذه الحركة وجها لوجه ،مع
كل تناقضاتها الداخلية والخارجية ،اإليديولوجية والعملية:
Acte de gouvernement
جاءت انتفاضة الكرامة في درعا في  18آذار/مارس  ،2011لتهز كل أركان
تنظيمات اإلخوان ،بدءا من السيطرة على "المجلس الوطني السوري" الذي ال
يحمل من السورية والوطنية إال االسم والرائحة ،فقد تشكل المجلس بمباركة
فرنسية وتركية وقطرية .ورأى فيه وزير الخارجية الفرنسية األسبق آالن جوبيه،
النسخة السورية للمجلس االنتقالي الليبي ،أما في أرض الواقع ،فقد شكل
الصفعة األقوى للحركة الشعبية السلمية التي عمت المدن السورية .ومع ذلك،
قامت الدول الغربية بتعميده ممثال شرعيا وحيدا للشعب السوري .سيطر
اإلسالم السياسي على هذا المجلس ،وتكفلت أسماء معروفة في أرشيف
المخابرات الفرنسية والبلجيكية والسويدية والبريطانية ،كونها من مواطني هذه
الدول (!) ،بنقل المال والسالح وأوائل المقاتلين األجانب إلى سوريا من الليبيين
في وضح النهار ،بل وبغطاء مما سمي "أصدقاء الشعب السوري" ،بدءا من
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"هيئة حماية المدنيين" التي شكلها إخوان مسلمين يحملون الجنسيات الفرنسية
والسويدية ،إلى تسهيل سفر المتطوعين للقتال في سوريا .ال يمكن للسفير
الفرنسي في سوريا السيد إريك شوفالييه أن يقول :لم نكن نعلم ؟ كذلك يصعب
على السيد لوران فابوس وزير الخارجية وقتها أن ينفي علمه بما يجري؟ في
نفس الوقت ،خاضت الخارجية الفرنسية حربا بائسة ضد التيار الديمقراطي
العلماني السلمي ،ووصل األمر بالسيد فابوس إلى تنظيم مؤتمر صحفي في
لحظة افتتاح المؤتمر السوري الدولي في جنيف تحت شعار "من أجل سوريا
ديمقراطية ودولة مدنية" الذي شارك فيه  270شخصية سورية ودولية في 30
يناير  ،2013مستدعيا بضعة أعضاء من اإلئتالف السوري ليعبر عن
تضامنه معهم واعتبارهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للثورة والمعارضة.
توجهت مع لؤي حسين ومنى غانم إلى االتحاد األوربي للتحذير من سياسة
فتح الحدود للمتطرفين األوربيي الجنسية للقتال في سوريا ،وقمنا بتقديم قوائم
وأسماء لمقاتلين وقتلى تفوق الستمئة اسم مقدرين العدد الكلي وقتئذ بأكثر من
ألف أوربي ..طلب منا مسؤول الملف السوري عدم المبالغة ،مدعيا أن األرقام
الحقيقية أقل بكثير .وعلينا انتظار سنوات ،حتى يوقف االتحاد األوربي
مساعداته المالية لالئتالف ،باعتباره قد تحول إلى أداة بيد الحكومة التركية؟؟
حتى اليوم ،لم أتمكن من فهم السياسة الفرنسية واألوربية التي دعمت ماليا
وسياسيا ،بشكل مباشر أو غير مباشر اإلسالم السياسي بشقيه اإلخواني
والجهادي(*) ،ألم يكونوا على علم بأن السيد ..كان مدي ار لمدرسة دينية تتلقى
تمويلها من قطر منذ عام  ،2010كما أظهر كتاب "أوراق قطرية" ؟ قبل أن
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يصبح مسؤوال عن تمويل فصائل إسالمية ،ومسؤوال عن طباعة جوازات سفر
مزورة كتب عليها  Print in Franceوتاج ار من تجار الحرب؟ ألم يتابعوا
مجلة "األنصار" في لندن؟ هل غاب عنهم تماهي اإلخونجية من جديد مع
تجربة الطليعة المقاتلة التي شكلت مقتل الحركة في  .1982وتأييدهم بيانات
المشايخ المسعورين إلعالن الجهاد في سوريا؟ مع ما رافق ذلك من تحالفات
مع الجهادية التكفيرية ،معلنة كانت أو غير معلنة .والبقية أصبحت معروفة.
طبعا التجربة السودانية بعد صراع الترابي-البشير ،حولت الخالف السياسي
إلى مكائد شخصية ال تليق بأحد مفكري الحركة اإلسالمية المعاصرة ،وتصفية
حسابات بطريقة أمنية عبر االعتقال والمالحقة من قبل الحزب الحاكم انتهت
بتنظيم متواضع يحمل االسم مقرب من السلطة .وال شك بأن التجربة
اإلسالمية السودانية قبل سقوطها بسنوات ،قد قدمت بمختلف مكوناتها،
للمسلمين والعرب ما يجب تجنبه واإلبتعاد عنه.
من جهة ثانية ،فشل التنظيمان الشيعيان الرئيسيان في العراق في عدم غمس
اليد للثمالة في التعامل مع المحتل والقتل المذهبي والفساد المالي .ولم
يستطع التيار الصدري بعد من السيطرة على متطرفيه في قضايا انتهاكات
حقوق اإلنسان.
بعكس ما يتصور المراقب البعيد ،فإن الحركة السلفية ،ونتيجة لالستشراس
الذي عانته في العقد األول من هذا القرن ،استطاعت أن تنجب مبادرات
تجاوزت أطروحاتها التقليدية .إال أنها سقطت ،بعجرها وبجرها ،في وحل

115

عسكرة الحركات الشعبية ودعم منظمة القاعدة وأخواتها من جبهة النصرة
وداعش وأحرار الشام وجيش اإلسالم إلخ.
في حين برز العجز الفكري والمدني عند حركات مشرقية جديدة حاولت تقليد
تجربة العدالة والتنمية في تركيا .فأخذت القشرة وتركت الجوهر ،وصارت
تبحث عن أي نجاح بالتغريب المتسارع حينا أو اللعب على نيران المذهبية
أحيانا أخرى.
يمكن القول باختصار إذن ،أن هناك أزمة عامة تعيشها الحركة اإلسالمية
السياسية في العالم العربي ،تحتاج إلى تقييم معمق من الداخل والخارج .لكن
ليس باإلمكان لألسف أن يأخذ هكذا تقييم مداه دون التحرر من تطرفين
أساسيين :التطرف األول ،هو القداسة الذاتية التي تمنحها هذه الحركات
لنفسها بوصفها التعبير البشري للحاكمية اإللهية .والتطرف الثاني ،هو الحظر
المزمن الذي تعاني منه في أكثر من ثلثي األقطار اإلسالمية .هذا المنع
يحول دون انتقال طبيعي نحو الديمقراطية من جهة ،وانتقال ضروري من
إيديولوجية الطوارئ التي تسود الحركات المحظورة علمانية كانت أو دينية ،إلى
فكر العافية أي الوضع الطبيعي المنتج لنقاش وحوار داخلي طبيعي مع الذات
واآلخر من جهة ثانية.
منذ صدور القانون  ،49القاضي بإعدام أي عضو في حركة اإلخوان
المسلمين في سورية في  ،1980ونحن نطالب بإلغاء هذا القانون والترخيص
للحركة .وقد كتبت قبل مجرزة حماه بشهرين" :ال يمكن وجود مشروع
ديمقراطي في أي بلد إسالمي دون الترخيص للحركة اإلسالمية السياسية التي
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تحتل حي از هاما في الخارطة السياسية .وال يمكن أيضا الحديث في دولة
القانون ،دون محاكمة من يكفر العلويين وأبناء المذاهب واألديان األخرى
ويخيرهم بين اإلسالم والنفي والقتل ،وذلك أمام محاكم عادية تعبر عن سلطة
قضائية مستقلة" .وأظن أن هذا المبدأ ،مبدأ احترام الدولة التعاقدية أو دولة
القانون ،مستنبط من صلب القرآن الكريم والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان .في
حين يشكل التكفير والتخوين السياسي والحظر أدوات دنيئة للتخلص من
الخصم أو العدو بما أسميناه يومذاك :اإلبادة السياسية .لكن كل األساليب
المجرمة للحكام ال تسمح لنا بأن نغير الوقائع ليتباكى البعض بالقول:
اإلسالم ال يدرس في المدارس وغير موجود في اإلعالم وغريب عند أهله،
خاصة والمحطات الفضائية اإلسالمية والمواقع الدينية على الشبكة العنكبوتية
بلغة الضاد تحتل أعلى نسبة للتواجد الديني اإلعالمي في كل لغات العالم،
وأن الكاتب "اإلسالمي" يأخذ حصة األسد في الصحافة اليومية بكل قواعد
اقتصاد السوق وليس بأخالقيات اإلسالم ،أي تجنب المزعجات وتدوير
الكلمات وفهلوية اإلرضاء والغمغمة ،بل والسكوت عن أركان الخرافة والشعوذة
أحيانا كثيرة لكسب شعبية سريعة ،فيما يحصر نقمة الكلمات في غير
اإلسالمي من الداخل والخارج .ويكفي سؤال رئيس تحرير أي صحيفة خليجية
ليسمع المرء قصصا حول تسعيرة هذا الكاتب اإلسالمي أو ذاك تثير
االشمئزاز من سلعية الكلمة التي يمارسها البعض تحت مبدأ حرم هللا الربا
وحلل التجارة .في تجارة تحمل النعش األسود لقيمة االنتاج الفكري في موسم
رواج السلعة "المتدينة" المتدنية.
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لن نقف كثي ار عند هذا النمط االستهالكي الذي يذكرنا باليمين المتطرف
األوربي واألمريكي .لنعود إلى من نذر نفسه لفكرة أو قضية .ففي صفوف
العديد من المفكرين والبحاثة اإلسالميين أصبحنا نجد أطروحات تجديدية
حول موضوعة الدولة المدنية ،أي الدولة التعاقدية بين كل المواطنين ،بغض
النظر عن تالوينهم السياسية والمذهبية والدينية .لتوفير الحد األدنى من كرامة
اإلنسان والحد الضروري إلقامة العدل بالمعنى السياسي والمدني واالقتصادي
وحذر
ا
واالجتماعي والثقافي .لعل هذا التقدم الكبير ،وان لم يزل محدودا أحيانا
أحيانا أخرى ،يشكل وثبة كبيرة لتجاوز الدولة العلمانية االستئصالية ،أي
التسلطية بالضرورة ،والدولة اإلسالمية التي تؤمم وتصادر المفهوم اإلسالمي
للحكم ،أي القائمة على حزب يقدس نفسه بنفسه باسم الدين .فالبشر هم من
يترجم القراءة القرآنية والقراءات الوضعية .هم من يحكم بالفعل باسم هللا أو
باسم طبقة أو إيديولوجية أو منهج .وبالتالي ال يمكن أن ندين آل البيت بجرائم
قوات بدر ،أو نعتبر ما قامت به الطليعة المقاتلة لإلخوان المسلمين في سورية
تحقيقا ألمر هللا ونصرة ألهل السنة .كلنا شركاء في أي مشروع سياسي
ومدني ،زيد بالرأي ،وعمر عبر قوة سياسية ،وجعفر عبر نقابة أو هيئة غير
حكومية .وبكل األحوال ،بالقرآن أو بدونه ،إدارة شؤون الدولة تتم من قبل
بشر يتخذون ق اررات يتحملون مسؤوليتها كبشر .ال قداسة لهم وليس لديهم
حصانة قانونية أو دينية ،سواء بسبب انتسابهم لحزب ديني أو استالمهم
منصبا من مناصب الدولة.
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كنت والعديد من الديمقراطيين العرب نظن أن هذا النقاش يعود للقرن
الماضي .إال أن "اإلرتكاسات القرضاوية" األخيرة ،التي سميت عند البعض
صحوة ،أو نجدة من المالئكة ،ذكرتنا بأننا ما زلنا في بداية الطريق.
-------------------------*) من الضروري التذكير بأن "الحركات الجهادية في أوربة" لم تنشأ في األحياء المهمشة
لعمال مهاجرين ألقت بهم سوق البطالة في عالم المجهول ،بل أتت بعد هزيمة االتحاد
السوفييتي في أفغانستان .هذه الهزيمة لم يكن لها أن تتحقق ،دون التحالف العسكري بين
جحافل "مجاهدين بال حدود" لتحرير أفغانستان من الشيوعية من جهة ،والمخابرات المركزية
األمريكية التي مدتهم بأحدث األسلحة والتقنيات العسكرية من جهة أخرى ،ناهيكم عن
السياسيين واإلعالميين الغربيين الذين تغنوا "بمجاهدي الحرية" .هؤالء المجاهدين ،الذين
يعتبرون أنفسهم ،الطرف األهم في دحر القوات السوفيتية ،وعندما وضعتهم بلدانهم ذات
األغلبية اإلسالمية على قوائمها السوداء ،بعد أن قدمت لهم كل عون ودعم ،لم يعد
لمعظمهم من ملجأ سوى البلدان األوربية ومناطق الصراع المسلح في الجنوب .وتظهر
الدراسات الميدانية التي شاركت في بعضها .توجه أكثر من ثلثي قياداتهم وكوادرهم ،بعد
استيالء طالبان على السلطة ،إلى أوربة الغربية ومنطقتي النزاع المسلح على ضفتي البحر
األبيض المتوسط :البوسنة والجزائر .وقد حصل من لم يكن لديه جنسية أوربية وقتها ،على
اللجوء السياسي ،مع استيفاء كافة الشروط!! يشمل الحديث قرابة أربعين قياديا تحوي
سيرتهم الذاتية التجنيس أو بطاقة لجوء سياسي (أيمن الظواهري-سويسرا) ،الجنسية
اإلسبانية بالزواج (أبو مصعب السوري :مصطفى عبد القادر ست مريم) أو اللجوء السياسي
في بريطانيا :أبو حمزة المصري (مصطفى كمال مصطفى) وأبو قتادة الفلسطيني (عمر
محمود عثمان) واإلقامة القصيرة ألسامة بن الدن في لندن.

119

• نشرت أوال في البديل المصرية في  ، 2008 /11/14كان من
الضروري تحديثها وتأكيد أطروحاتها ،بعد عشر سنوات وضعنا
اإلسالم السياسي فيها ،على فوهة مدافع العنف والمذهبية والشعبوية
المبتذلة .يمكن التبحر أكثر في الموضوع في كتابنا :تهاوي اإلسالم
السياسي من المودودي إلى أردوغان ،دار نوفل ،هاشيت أنطوان،
بيروت.)2021 ،
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"الخصوصية الفرنسية والخصوصية اإلسالمية؟"
يلقي أبو الهول الرهيب،
عليه من رعب ظالل
والموت يلهث في سؤال
باق كما كان السؤال،
ومات معناه القديم
من كثر ما اهترأ الجواب
على الشفاه.
وما الجواب؟
"أنا" قال بعض العابرين…
بدر شاكر السياب()1

عود على بدء
كما أن المواطننة كاننت ابننة مفهنوم سنلبي للحقنوق ،يمكنن القنول أن العالمينة قند
نشنأت مننع ديانننات التبشنير وامبراطوريننات التوسننع .بمعننى آخننر ،كانننت العالميننة
الغطن نناء اإلين ننديولوجي للغن ننزو والهيمنن ننة أو التبن ننادل التجن نناري-الربن ننوي .وقن نند تن ننم
اكتشاف ثقافة اآلخر بعند هنذا الفعنل "القبنيح" فني أقندار البشنرية سنواء فني المنرأة
المسننبية الت نني غ ننزت بيننت الغ ننازي أو ف نني األم ننة المشننتراة الت نني طعم ننت األبن نناء
بثقافننة هجينننة وفنني اسننتثمار "مثقفنني" الشننعوب المغلوبننة .هننذا الفعننل نفسننه هننو
الذي خلق حالة دفاعية عند الثقافات المسودة .فأية ثقافة أو أخنالق ،كمنا يقنول

إريك فايل  ،Eric Weilال تظهر باعتبارها خاصة ما دامت تعاش بكل بساطة
من قبل جماعة من النناس دون الشنعور بالحاجنة إلنى الندفاع عنهنا ضند قنيم أو
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معارف تهدد وجودها( .)2ولحسن الحظ ،لم تننجح أينة منظومنة فكرينة أو دينينة
ال فنني إلغنناء كننل مننا عننداها ممننا أسننمته بالكفننار أو الب اربنرة أو الخنوارج أو الهمننج
أو المتخلفنين أو المنشنقين ،وال فنني االنغنالق الكامننل علنى نفسننها وعندم التفاعننل
مع غيرها.
يمكننن القننول أن الحننديث فنني قننيم ومعننارف ونظننم تفكيننر لهننا طننابع العالميننة جنناء
بعد ذلك وكان ابن عمل فلسنفي وفكنري محنض .منن هننا صنعوبة الحنديث عنن
العالميننة فنني أثينننا مننيالد الفلسننفة ،وبكننين خننان بننالق التنني يتحنندث عنهننا منناركو
بولو ،وبغداد ازدهار الحضارة العربينة اإلسنالمية وبناريس الثنورة الفرنسنية بننفس
الطريق ننة والمفهنننوم والمكونن ننات .لنننم تح ننتج البش ن نرية لطوين ننل وقن ننت الكتشننناف أن
العالمي ليس بالضرورة وفقط ما يسمى عند جماعة بشرية بذلك ،إذ أن سنيرورة
العالمينة  Universabilityقضنية نسنبية فني الزمنان والمكنان والمنطلنق .ولعلنننا
نتحنندث عننن المفهننوم ب ارحننة أكبننر بكثيننر عننند تن ناول الموضننوع الننذي تتقاسننمه
الجماعننات البش نرية بالفعننل .دون السننقوط بننالطبع ،فنني منطننق "كننل الجماعننات
دون استثناء" .ففي حين يصعب الحديث عن عالمية فكرة التوحيد فني الثقافنات
البشنرية كافننة ،رغننم طمننوح أنصننارها للوصننول إلننى كننل إنسننان وكننل شننعب ،نجنند
النظم الثنائي l’ordre binaireقاسنما ثقافينا مشنتركا فني الثقافنات التني نعرفهنا
رغ ننم هزيم ننة المانوي ننة الت نني تبنته ننا ف نني ص ننلب اعتقاده ننا .فأي ننة ثقاف ننة تخل ننو م ننن
المشابه والمختلنف ،الواحند والمتعندد ،االسنتم اررية واالنقطناع ،البسنيط والمركنب،
اليس ننار واليم ننين ،الح ننار والب ننارد ،الجن نناف والرط ننب ،الثقي ننل والخفي ننف ،األعلنننى
واألسفل ،الفار والمآلن ،الثواب والعقاب ،الخصوبة والعقنم النخ؟ ويمكنننا القنول
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اليننوم أن علمنناء األلسنننية واالتنولوجيننا لننم يكتشننفوا بعنند لغننة ال تقننيم الفننارق بننين
النحن واآلخر.
انزرعننت العالميننة فنني الخطنناب الثقننافي الغربنني لحقننوق اإلنسننان مننع فك نرة الحننق
الطبيعي .وعندما نقول طبيعي ،يفترض هذا تنصب الحقوق فوق الجنس واللغة
والبلنند والمعتقنند .وان أكنندت ثقافننة عصننر التنننوير علننى تعننابير أساسننية عالميننة
الطن ننابع كالحرين ننة والمسن نناواة والتسن ننامح ،فقن نند كن ننان االسن ننتعمار المباشن ننر والثن ننورة
الصناعية العتلة الفعلينة لهنذا الخطناب النذي تنم توظيفنه فني إعنادة تقسنيم م اركنز
القنوى فنني العنالم بعنند االنهينار المتتننابع إلمبراطورينات القننرون الوسنطى خاصننة،
وان إحنندى أهننم صننفات االسننتعمار األوربنني ت نزامن الص نراع بننين األمننم األوربيننة
المتكونة حديثا مع طموح كل منها غير المحدود للتوسع.
إن أوربة العائندة الحنتالل مركنز العنالم لنم تلبنث أن أعطنت صنفة العالمينة ألهنم
مننا أنتجننت ،ولننم تنننج مننن ذلننك المؤسسننات الثقافيننة أو المنندارس الفكريننة .وس نواء
تعلن ننق األمن ننر بن ننالبنى التحتين ننة للثقافن ننة (المؤسسن ننات التعليمين ننة والتخصن ننص) أو
التيننارات الفكريننة ،لننم تضننع أيننة مننن المنندارس الفكريننة الكبننرى فنني القننرن التاسننع
عشر ومطلع القرن العشرين "بداهة" عالميتها موضع شك .واحتاج األمنر لنزمن
قب ننل وض ننع عالمي ننة "مفه ننوم الصن نراع الطبق نني" عن نند م نناركس وانجل ننز" ،األسن نرة
الصغيرة النواة" عنند علمناء االنثروبولوجينا أو "عقندة أودينب" عنند فرويند موضنع
تنقيننب وبحننث جننديين داخننل أو خ ننارج حنندود الكنننائس الفكريننة الحديثننة .ك ننذلك
وض ننع فكن نرة الحق ننوق الطبيعي ننة عل ننى مش ننرحة النق نند م ننع ارتب نناط مفه ننوم األنس نننة
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الغرب نني أكث ننر ف ننأكثر بالت نناريخ واالجتم نناع البش ننري ،وبالت ننالي دخ ننول االكتس نناب
والتحول والتكيف في صلب تعريف الحقوق.
لقنند عمقننت السننيرورة المجتمعيننة الغربيننة والثقافننة الغربيننة مفهننوم الحقننوق الفرديننة
ومفهن ننوم الشن ننخص .وأصن ننبح من ننن األسن ننئلة األساسن ننية المطروحن ننة كيىىىىف يكىىىىون
اإلنسىىان فىىي الوقىىت نفسىىه مختلفىىا عىىن كىىل األشىىخاص ،مشىىابها ألشىىخاص
معينين ومشابها لكل البشر؟ لعل طرح هذه األسئلة من منظار متعدد الميادين
ومواقع متعنددة الثقافنات سنيكون لنه انعكاسنات إيجابينة أكيندة علنى تقىدم مبىادئ
حقوق اإلنسان وعالمية الديمقراطية ووسائل النضال من أجلهما.
فمننن العدميننة برأينننا الحننديث عننن عننالم الننزي الموحنند واللغننة الموحنندة والمطعننم
الواحنند والفننن الوحينند النننغم باسننم العالميننة مهمننا كانننت خصننائلها .فد ارسننة النننفس
والفننرد تظهننر إلننى أي منندى يختلننف األف نراد وبالتننالي صننعوبة معالجننة المننرض
نفسه بالضرورة بالطريقة نفسها عند شخصين من بيئة واحدة ،فكيف الحال فني
اختالف البيئة والمحيط االجتماعي والفضاء الثقافي؟
من هنا ،فإن دفاعنا عن مبادئ عالمية لحقوق اإلنسان ينطلق أوال مىن مبىدأ
قبىىول الفىىروق المرئيىىة وغيىىر المرئيىىة فىىي الثقافىىات س ىواء كىىان األمىىر يتعلىىق
بمحتىىوى الثقافىىة أو بمنىىاهج تناقلهىىا مىىن جيىىل آلخىىر أو مىىدى قىىدرتها علىىى
االغتناء في الزمان والمكان والتفاعل مىع اآلخىرين .وثانيىا مىن الحىرص علىى
رفض توظيىف مىا يعىرف بالعالميىة أو الخصوصىية سىواء بسىواء أليىة غايىات
تىىىىرجح القىىىىوة علىىىىى روو العدالىىىىة وتحجىىىىم الحقىىىىوق لحسىىىىاب المصىىىىالح أو
اإليىىديولوجيات .فمهمننة المنندافع عننن "عالميننة حقننوق اإلنسننان" تكمننن برأينننا فنني
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إمكانية العثور على نقاط القوة والتشنابه فني منظومنة القنيم الثقافينة واالجتماعينة
التي تسمح بالتقارب بين الشعوب واكتشاف جملة مبادئ وقيم تسنهم فني حماينة
اإلنس ننان والبيئ ننة وض ننمان حق ننوق إنس ننانية أساس ننية أص ننبح م ننن الص ننعب تجن ننب
الج نننس البش ننري للبربري ننة دون احتن نرام الح نند األدن ننى له ننا .إن م ننا يزي نند م ننن ه ننذه
القناعة ،أنه في التاريخ كما في الواقع ،كان هناك تيارات وأشخاص استطاعوا
أن يجسدوا عبر عالمية العطاء العلمي والفلسفي والحقوقي مكانا لهنم ولثقافناتهم
تحننت شننمس الثقافننة العالميننة ،وأن يقيم نوا الجسننور بننين تلننك الومضننات الخالقننة
التي تعطيها الشعوب والثقافات للخلود.
العالمية والعولمة
اجتاحت الرياح العاتية العالم منذ سقوط جدار برلين وانهيار ثنائية القطب على
الصعيد العالمي .فلم يعد باإلمكان الحديث عن عالم ثالث بعد وفاة الثاني أو

الدفاع عن اشتراكية بيروقراطية واقعية يمكن معالجتها .لقد انتصر النموذج
الليبرالي للرأسمالية بقليل من الخسائر ألن سقوط األنموذج اآلخر كان ابن
أمراض ومشكالت بيروقراطية لم تعد قادرة على تمثيل شعاراتها المعلنة أو

اقتباس أساليب خصومها .البعض سماها نهاية الحرب الباردة والبعض اآلخر
عودة النظام البريطاني القديم بثوب أمريكي .ولم تلبث تسمية النظام العالمي

الجديد أن تركت مكانها لكلمة أكثر ثباتا وقوة وتعبي ار عن دخول سلطة

المعلوماتية في موازين القوى بين البشر بعد أن زرعت الشركات المتعددة
الجنسية والنظام النقدي العالمي األرضية التحتية لجعل مفهوم السيادة الوطنية

قضية خاسرة مسبقا .وفي منعطفات كهذه ،من المفيد أن نقتبس أسلوب
أولريش بك وأن نستعيد معه نصا كالسيكيا ضاع في غمرة انهيار ما عرف

لنصف قرن بالمنظومة االشتراكية" :جعلت البرجوازية ،بواسطة استغالل السوق
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العالمية ،من اإلنتاج واالستهالك في كل البلدان مواطنية عالمية .لقد سحبت

لسوء حظ الرجعيين الكبير األرضية الوطنية للصناعة من تحت أرجلهم،
فدمرت الصناعات الوطنية القديمة وال تزال تدمرها يوميا ،إذ تزاحمها
الصناعات الجديدة ،التي أصبح إدخالها مسألة حياة بالنسبة لكل الشعوب

المتحضرة ..فاالكتفاء الذاتي الوطني القديم والعزلة يحل محلهما االختالط

على جميع المستويات وتبعية الدول لبعضها البعض من جميع الجوانب ،سواء

كان ذلك في اإلنتاج المادي أو الفكري .فالتعصب الوطني ،والتقوقع يصبحان
مستحيلين أكثر فأكثر ،وينشأ عند ذلك أدب عالمي يضم عددا كبي ار من

اآلداب الوطنية واإلقليمية"(.)3

اعتبننر كاتبننا هننذا االستشننهاد حقننوق اإلنسننان التنني تننم االصننطالح علننى تسننميتها
بننذلك فنني الق نرنين الثننامن والتاسننع عش ننر قضىىىية أنانيىىىة وفرديىىىة ولننذا لننم يج ننل
بخاطرهما أن تكون عالمية هذه الحقوق من أولى إنجنازات هزيمنة الفاشنية ،وأن
يمنحها مفهومهما الشنامل لالقتصنادي واالجتمناعي والسياسني والمندني والثقنافي
والبيئي القدرة على مشاركة العديد من الحركات العالمينة هنم قينام مجتمنع مندني
يتخط ننى الح نندود .ورغ ننم أن العولم ننة ل ننم تت ننرك اله ننامش لم ننا يمك ننن اعتب نناره الح نند
األدن ن ن ننى لألخ ن ن ننالقmoralia

 Minimaف ن ن ننإن مخ ن ن نناوف النظ ن ن ننام الخلق ن ن نني

المغلنق l’ordre moralهني التني تجعنل البشنر يعنودون إلنى مبنادئ أخالقينة
 principes d’éthiquesضننرورية تمكنننهم مننن االسننتمرار فنني الظننروف الننال
إنسانية التي نشأت عن النمو غير المتكافئ في عالم اليوم ،سواء في الوحندات
الجغرافية نفسها أو بين الشمال والجننوب .ولنو أن حركنة حقنوق اإلنسنان ليسنت
بمنجننى البتننة عننن اقتصنناد السننوق ،حتننى بننالمعنى األردأ للكلمننة ،فننإن ثم نة قننيم
عالميننة تغتننني وتتبلننور يومننا بعنند يننوم تنجبهننا معاننناة العننالم الجدينند وتجعننل مننن
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مشننروع هننذه الحقننوق غيننر المنجنزة بشننكل أو بن خر ،ضننمانات الحنند األدنننى فنني
عالم بال ضمانات.
في هذه المسيرة الصراعية بالضرورة ،بين عالميىة المبىادئ وعولمىة المصىالح،
شهدت البشرية في العقدين األخينرين بشنكل خناص ،نشنأة عندة تعبينرات قومينة
جديندة وتجمعننات فنوق قوميننة  supra nationalتقننوم علنى أسنناس قنناري أو
دينن نني أو لغن ننوي .وان لن ننم يطن ننرح بعن ننض هن ننذه التجمعن ننات نفسن ننه باعتبن نناره شن ننكال
للتعارض مع التيار الجارف للعولمة بقدر ما هو شنكل منن أشنكال التواجند فيهنا
من موقع أقوى ،كما هو الحال مثال بالنسبة لالتحاد األوربي ،فقد نشأت أشكال
ودع ن نوات أخن ننرى تضن ننع نفسن ننها فن نني معركن ننة محن نندودة أو مفتوحن ننة من ننع التغي ن نرات
العالمي ننة الجدي نندة ،منه ننا الخصوص ننية الحض ننارية عن نند اإلس ننالميين واالس ننتثناء
الثقننافي فنني فرنسننا والظننروف الخاصننة بالصننين .هننل يمكننننا النندخول بعمننق فنني
موضنوع فرنسنا واإلسنالم ،دون الخننوض بعمنق ،فني جملننة آلينات والدة ونمنو مننا
يسميه الكثيرون" :األنموذج الفرنسي"؟ ألم يخض هذا األنمنوذج معاركنه الكبنرى
فنني مواجهننة (أوربننة الملكيننة) والنندين المحلنني األكبننر فنني البلنندان الالتينيننة كافننة
(الكنيسنة الكاثوليكيننة)؟ ومننا معنننى أن يختننزل بعننيض اإلسننالميين المواجهننة بننين
اإلسننالم وفرنسننا اليننوم ،بقنراءة ت مريننة تسننمح لهننم بلعننب دور الضننحية؟ أال تفننوق
الف نوارق بننين التجننارب األنجلننو ساكسننونية األوربيننة والتجربننة الفرنسننية تلننك التنني
تميز تجربة تركيا الحديثة عن التجربة الباكستانية ،للمثل ال للحصر؟
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االستثناء الثقافي L’exception culturelle
رغ ننم دخ ننول ه ننذا المص ننطلح ف نني الخط نناب السياس نني الفرنس نني من ننذ الثمانين ننات
وتننناول هننذا الموضننوع مننن قبننل عنندد هننام مننن البنناحثين ،يننرد تعبيننر "االسننتثناء
الثق ننافي" م ن نرة واحننندة ف نني الموسنننوعة العالمينننة (الفرنس ننية) فن نني مقال ننة الشن ننركات
المتع ننددة الجنس ننية .األم ننر ال ننذي يظه ننر أن ه ننذا المفه ننوم ل ننم يك ننن ليص ننعد إل ننى
السننطح لنوال الهيمنننة المتصنناعدة للثقافننة األمريكيننة فنني أوربننة .عننندما كتننب كلننود
ليفي ستروس في  1980عن ظاهرة وضع العالم في بوتقة أحادية اللون قائال:

"تتقولب البشرية على الثقافة األحادية وتعد نفسها إلنتناج الحضنارة بالجملنة (أو
بننالجمع) كمننا هننو حننال الشننمندر .بحيننث لننن يحتننوي صننحنها اليننومي فيننه علننى
وجبة غيره"( .)4كانت مالحظته صادرة عن عالم االنثروبولوجيا المراقب وليس
عن رجل سياسة يوظف.
ج نناء الح ننديث ع ننن "االس ننتثناء الثق ننافي" م ننن تقي ننيم يق ننوم عل ننى فكن نرة أن الثقاف ننة
الفرنسننية مهننددة ،كمننا كننان الحننديث عننن الفرانكوفونيننة ابننن الشننعور بننأن اللغننة
الفرنسننية قنند أصننبحت مه ننددة وتعنناني مننن الت ارجننع عل ننى الصننعيد العننالمي م ننع
انحسننار االسننتعمار المباشننر .وعمليننة النندفاع الننذاتي هننذه لننم تكننن فنني الحننالتين
(والعدينند مننن البنناحثين يعتبننرون القضننيتين مننن لنندن معركننة واحنندة) ،ابنننة ت نراكم
فكننري بننل ت ارجننع عملنني ملحننوظ .ولننذا لننم يكننن لهننذا التعبيننر حظننوظ التماسننك
والمنهجيننة والمنطننق .ويمكننن القننول أن تنندارك هننذه البقننع الرماديننة لننم يبنندأ قبننل
النصف الثاني من التسعينات.
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يقود الحديث عن استثناء ثقافي إلى محنورين رئيسنيين :األول ،تمنايز الصنناعة
الثقافية عن الصناعة التقليدية .والثاني ،تمنايز فرنسني اتسنم بعالقنة متمينزة بنين
القطاع العام والثقافة.
لعنننل أدورننننو وهوركهن ننايمر (مدرسنننة فرانكف ننورت) منننن أول م ننن نننناقش موضن ننوع
الصننناعة الثقافيننة( ,)5وبرأينننا لننيس باإلمكننان القننول أن هننناك ق نراءة فرنسننية أو
ألمانيننة أو عربيننة للموضننوع بقنندر مننا يمكننن الحننديث عننن وضننع خنناص وغيننر
نمطي للصناعات الثقافية .فالمادة الثقافية والفنية تحتاج باستمرار إلى األصنالة
 authenticitéوالتفنرد أو النندرة  unicitéإضننافة إلنى التجدينند nouveauté
( ,)5ففي كل عمل إبداعي ،نجد بصمات الفنان أو الشناعر أو المفكنر تصنارع
صالبة تقسيم العمل وقواعد اقتصاد السوق ولو بسالح غينر متكنافئ .إن جملنة
عناص ننر تف ننرد إنتاج ننه ال تش ننكل ش ننرطا ف نني الص ننناعات الحديث ننة .ورغ ننم وع نني
"المس ننتهلك" ،بدرج ننة أو ب ننأخرى ،لألهمي ننة الخاص ننة لإلنت نناج الثق ننافي ،ف ننإن ه ننذه
الصننناعة تبقننى أسننيرة غينناب اليقينيننات فنني كننل مراحلهننا وبشننكل خنناص مرحلننة
كسب السوق .وهي أيضا ولألسف تدفع بضاعة إلى السوق مع شنبه يقنين بنأن
جزءا منها غير رابح البتة.
م ننع بق نناء ه ننذه الص ننفات المتمين نزة ،أدخل ننت التحن نوالت الهائل ننة ف نني المعلوماتي ننة،
وبشنكل خناص منع دخنول الرقمينة  Le numériqueشنكال جديندا للعالقنة بنين
موضننوع الثقافننة وطننرق إيصننالها ووسننائل التعامننل معهننا وحقننوق المؤلننف ودور
النشر .وقد اجتمعت بفضل الرقمية معلومات أساسية مختلفنة الطنابع فني رمنوز
مشنتركة .وأصننبح باإلمكنان ،علننى أسننطوانة صنغيرة ،جمننع وسنائل تربويننة لتعلننيم
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لغننة جدينندة مننع عنندة ق نواميس خاصننة بهننا وأكثننر مننن مائننة روايننة ودي نوان شننعر
ومسننرحية تعننرف عل ننى الفضنناء الثقننافي له ننا .ننناهيكم عننن الت ننداخل الهائننل ف نني
تعبي نرات واسننتعماالت الكلمننة والصننوت والصننورة .إن هننذا اإلنجنناز العننالمي فنني
خدمننة الثقافننات يجعلنننا ننندخل حقبننة التننداخل  interdépendanceمننن جهننة،
بين المراحل الصناعية الصرفة وتلك الخاصة باإلبداع الفني ،ومنن جهنة ثانينة،
ب ننين إمكاني ننات التعري ننف عل ننى اإلنت نناج الثق ننافي الخ نناص الق ننادر عل ننى توظي ننف
االكتشاف كوسيلة للتواصل بين الثقافي في وجه هيمنة ثقافة واحدة.
إن الوضع الخاص للثقافنة فني الثنورة المعلوماتينة الجديندة ال ينبنع برأيننا منن أي
استثناء جغرافي أو ديني لسبب بسيط هو أن طبيعة الثقافة في الصناعة واحدة
اليوم تقريبا في معظم بلدان العالم .وما طرح السؤال في هذا المجال ،إال نتيجة
الهيمنننة األمريكيننة فنني الوضننع الثقننافي السننائد ،كتعبيننر للهيمنننة الجيننو سياسننية
واالقتص ننادية والعس ننكرية له ننذا البل نند .لق نند ضن نربت العولم ننة مفه ننوم "خصوص ننية
األنم ن ننوذج األمريك ن نني" ف ن نني الص ن ننميم بفرض ن ننها خصوص ن ننية المنتص ن ننر عالمي ن ننة
بالضن ننرورة .من ننن سيسن ننتمع إلن ننى صن ننرخة باحن ننث مصن ننري كتن ننب منن ننذ  35عامن ننا:

"أمريكااا ت تصاالال أصااال لكااي تكااون "نموذلااا" ذلااي ذلااي ألن ماان طبيعااة
الظاهرة الفريدة أن تحاد مارة واحادةأ وأت تقبام المحاكااة" (الددكتور فدؤاد
زكريا ،العرب والنموذج األمريكي ،ص ،)22فالقوة ،بالمعنى الشامل للكلمدة،
أبلغ تعبيرا من األدب..
تستنجد جويل فارشي باالستثناء الثقافي لمواجهة الطوفان "الثقنافي" األمريكني:
"االسننتثناء الثقننافي ال يعننني فقننط أن الثقافننة ليسننت بضنناعة كالبضننائع األخننرى،
وانما بأسلوب أكثر صراحة ،أن الثقافة الفرنسية –وبشكل أوسنع األوربينة -ذات
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البع نند الرم ننزي ال ننذي يتج نناوز ثروته ننا القومي ننة يج ننب المحافظ ننة عليه ننا ف نني وج ننه
الثقاف ن ننة األمريكي ن ننة الس ن ننائدة"( .)6وبه ن ننذه الجمل ن ننة الت ن نني تنه ن نني كتابه ن ننا ،تخ ن ننرج
االقتصادية الفرنسية من اللغة الحطبية إلى تناول أكثر حذاقة وتنو ار منن معظنم
السياسيين الفرنسيين ،وتجعلنا نطرح السؤال المركزي في مكاننه الفعلني :منا هنو
االستثناء الفرنسي في الثقافة؟
تقوم برأينا فكرة االستثناء الثقافي الفرنسي أوال علنى شنرعية تندخل القطناع العنام
في الصناعة الثقافية والثانية على توظينف المينراث التوسنعي للغنة الفرنسنية فني
خلننق فضنناء سياسنني وثقننافي واقتصننادي يكننون لفرنسننا فيننه النندور المركننزي ،وهننو
ما أصبح يعرف بالفرانكوفونية.
الدولة والثقافة في المثل الفرنسي
بشكل عام ،يدافع أنصار األنموذج الفرنسي عن شرعية تدخل القطاع العام في
الصننناعة الثقافيننة باالعتمنناد علننى حجتننين رئيسننيتين :األولننى ،إفننالس أو عنندم
القنندرة علننى االسننتجابة  insolvabilitéلجننزء مننن الطلننب ،األمننر الننذي يفرمننل
الرغبننة فنني المبننادرة ويمكننن أن يننؤدي إلننى حالننة إنتاجيننة غيننر كافيننة ،بننل غيننر
موجودة .والثانية :الطابع المتأرجح الخاضع للصدفة  aléatoireوالقلينل النربح
للمنتج ننات الثقافي ننة األم ننر ال ننذي ي ننؤدي إم ننا إل ننى اختف نناء المنت ننوج أو دخول ننه ف نني
المواصفات المطلوبة.
ويشاركنا العديد منن البحاثنة القنول أن هنذه الحجنج إنمنا تنأتي لتندافع عنن وضنع
كان قائما باستمرار فني التجربنة الثقافينة الفرنسنية وأصنبح يحتناج الينوم إلنى ننوع
من "األدلجة" في زمن العولمة ،هذا الزمن الذي يؤكد يوما بعد يوم على غيىاب
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التكىىافؤ فىىي العالقىىة بىىين الثقافىىات علىىى الصىىعيد العىىالمي .وال يمتنننع الفرنسنني
المخننتص بالشننؤون األوربيننة جنناك ريغننو عننن القننول بصنراحة" :إن الطريقننة التنني
تتعامننل معهننا فرنسننا مننع الثقافننة غيننر قابلننة للحمننل إلننى النندول األوربيننة األخننرى،
حتى تلك األقرب إليها"(.)8
ف نني التقالي نند الفرنس ننية ،غالب ننا م ننا تت نندخل الس ننلطات العام ننة بش ننكل كبي ننر ل نندعم
النشاطات الثقافية .ويمكن الحديث عن نشنوء السياسنات الثقافينة فني فرنسنا مننذ
تمكن السلطة الملكية على الكنيسة واألمراء في نهاية القرن الثالث عشر .ومننذ
القرن الرابع عشر ،وبشكل أوضح في الخامس عشر ،تمكننت األعمنال الخيرينة
الملكين ننة من ننن الخنن ننق التن نندريجي لألعمن ننال الثقافين ننة للكنن ننائس واإلدارات المحلين ننة
والتعبين نرات األخ ننرى( .)9فىىىي بلىىىد تصىىىارعت فيىىىه الكنيسىىىة والدولىىىة المركزيىىىة
باسىتمرار علىى احتكىىار وتنظىيم المجتمىىع( .)10ومنع لننويس ال اربنع عشنر وجننان
باتيسننت كننولبير  )1683-1619( Colbertأصننبحت السياسننة الثقافيننة تسنناهم
بوضننوح فنني تمجينند الملننك وعبننر ذلننك فنني سننمعة المملكننة ،وتهنندف أيضننا إلننى
تعزينز السننلطة المركزيننة وضننمان السننيطرة علننى األفكننار والفنننانين( .)11وكانننت
المؤسسات الثقافية توظف غالبا مباشنرة كنأدوات لهنذه السنيطرة والتمجيند .يشنمل
ذلك إنشاء الكوميديا الفرنسية وبناء األوب ار كأساس لثقافة وطنية ذات شأن .وما
يس ننميه ال ننبعض أول و ازرة ثقاف ننة ف نني "مؤسس ننة أبني ننة المل ننك" ال يت ننأخر ال ننبعض
اآلخ ننر ع ننن اعتب نناره "و ازرة الض ننخامة الملكي ننة وعظم ننة المملك ننة" .ه ننذه العظم ننة
خضن ننعت لمنطن ننق الدولن ننة بكن ننل معنن ننى الكلمن ننة لن ننذا ال نسن ننتغرب عملين ننة الفصن ننل
الواض ن ننحة ب ن ننين قض ن ننايا الحق ن ننوق والحري ن ننات وم ن ننا يتعل ن ننق بالمؤسس ن ننات الثقافي ن ننة
والقانونيننة للدولننة .هننل مننن الضننروري التننذكير أنننه فنني هننذه الفتنرة بالننذات صنندر
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القننانون األسننود  Le Code noireالمشننؤوم بحننق العبينند والسننود؟ منننذ ذاك
الوقننت توضننحت تعننابير دولننة الطغمننة المنحننازة والشننللية فنني خياراتهننا وعالقاتهننا
بالفنانين؟ ولنو أن الخطناب الرسنمي يركنز علنى أن دعنم الفننانين أصنبح وظيفنة
تقليدية خاصة مع هموم الوحدة الوطنية والمجد.
أخذت السياسة الثقافية لإلمبراطورية مكتسبات الثورة الفرنسية مع تكرار أسنلوب
كنن ننولبير ،وأصنن ننبحت المؤسسن ن ننات الثقافينن ننة ف ن نني خدمن ن ننة مص ن ننالح اإلمبراطورين ن ننة
وأصبحت المؤسسنات الثقافينة المحلينة تحنت إشنراف المحنافظين والمعاهند تحنت
الس ننيطرة الكامل ننة للدول ننة ف نني محاول ننة للس ننيطرة عل ننى حرك ننة األفك ننار وتوظي ننف
المؤسسننات الثقافيننة فنني خدمننة مصننالح اإلمبراطوريننة .وكمننا اختفننى بننناء كننولبير
مع اختفاء لويس الرابع عشر ،فإن الهياكل الثقافية التني وضنعها ننابليون األول
تزعزعت وتراجعت على امتداد القرن التاسع عشر.
تميزت سياسة الدولة أثناء الجمهورية الثالثة بالمفارقات .فمن جهة ،أكدت فكرة

أن الثقافة خدمة عامة كما وأكدت على دور الدولة في إدارة الفنون الجميلة

حيث تم تشكيل و ازرة للفنون في  1918عاشت قرابة شهرين .في الوقت نفسه،
حددت الدولة مجال تدخلها في التأهيل الفني والحفاظ على التراث ،تاركة

اإلنتاج الفني للمبادرات الخاصة .لقد كانت ميزانية الثقافة قليلة وغالبا ما كان

التصويت عليها يتم بعد كل النفقات األخرى .وقد ركزت الدولة سياستها
الثقافية على التعليم متبنية سياسة التعليم العلماني واإللزامي وتجسد غياب

التدخل في إعطاء الرقابة لمؤسسة مستقلة سميت :المجلس األعلى للفنون
الجميلة .ولعل هذه الفترة من أكثر حقب تاريخ فرنسا الثقافي إثارة للجدل

والخالف ،بين اتجاه يناصر وجود أكبر للدولة يعتبرونها قد أفقرت الثقافة

وحصرتها في باريس وبالمشاريع الكبيرة لغياب اإلمكانيات ،واتجاه آخر يعتبرها
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قد أنجبت حركات إبداعية هامة بسبب فقر الفن الرسمي .وفي  1936يمكن

مالحظة أن السكرتير الثاني للرياضة والترفيه قد حمل في موازنته دعم الدولة
لحركات الشبيبة والعطلة المدفوعة الثمن وطرحت فكرة دمقرطة وال مركزية

الثقافة في البالد .في  1959جمعت القضايا الثقافية في و ازرة خاصة لكاتب

ملتزم كبير له تاريخ نضالي هام هو أندريه مالرو .حيث جرى تجميع عدة
وزرة واحدة لزيادة الفعالية .وان كانت حقبة ما بعد مالرو قد
نشاطات في ا
أضعفت من جديد دور تدخل الدولة ،فقد عادت األخيرة مع وصول

االشتراكيين للحكم في  1981وطموحهم لكسب االنتلجنتسيا والتعبيرات الفنية
المختلفة مع المعطيات العالمية الجديدة (االتحاد األوربي ،تنشيط الفرانكوفونية،

محاوالت استقطاب الجيل الثاني للمهاجرين .)..إال أن حجم تدخل الدولة أعاد

فكرة الدولة المنحازة واالنتقائية التي تشجع من تريد ضمن نطاق سياستها

العامة في أسبقية للمحسوبيات والوالء على الطاقات والكفاءات .ويبدو ذلك

بجالء في المساعدات التي أعطيت في العقدين الماضيين للمنظمات الثقافية

غير الحكومية كذلك في نفقات ومساعدات المؤسسات الخاصة بالفرانكوفونية.
وبالتأكيد ،فإن األنموذج الفرنسي هذا ليس مغريا لكل الدول التي تطورت فيها
هياكل المجتمع المدني بحيث تهمش دور الدولة وتدخلها في عالم الثقافة.

مادام تدخل الدولة يتم عبر اعتبارات سياسوية ومفاضالت ومحسوبيات يمكن
تشبيه الدفاع عن تدخل الدولة بتصدير أنموذج

المساعدة العامة

 Assistance Publiqueومشافي باريس إلى خارج فرنسا ،في وقت تعيش
فيه هذه المؤسسة القرونوسطية اإلدارة تراجعا معرفيا وسريريا ال سابق له،

وأزمة مزمنة واضرابات متتابعة ،لم نكن بحاجة إلى جائحة كورونا ،لنبصر
مدى تأخر "فرنسا باستور" ،حتى في موضوع اعتبرته األدبيات الفرنسية خالل

عقود طويلة :هدية الطب الفرنسي األهم للعالم :اللقاح؟؟
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الفرانكوفونية MECANISMES DE LEGITIMATION?! :
تعود كلمة فرانكوفونية  francophonieإلنى عنالم الجغرافينا أونيسنيم ريكلنوس
 O. Reclusالننذي اقتننرح فنني  1880فك نرة تصنننيف الشننعوب وفننق االعتبننارات
اللغويننة .وبع نند عق ننود م ننن النس ننيان ،ع نناد التعبي ننر للوج ننود ف نني  1962ف نني ع نندد
خاص لمجلة  Espritحول محور "الفرنسية :لغة حية" .حيث وقنف إلنى جاننب
األقالم الفرنسية ثالثة رؤساء أفارقنة متشنابهي المواقنف منن الحقبنة االسنتعمارية
وفرنسا هم الحبيب بورقيبة (تونس) وليوبولد سننغور (السننغال) وهامناني دينوري
(النيجننر) .ولننيس ثمننة خننالف عننند المتتبعننين فنني نشننأة الفك نرة مننع ت ارجننع النفننوذ
الفرنسي في المستعمرات كونها مشحونة بالبعد اإليديولوجي سواء فني محناوالت
فرنسا الحفاظ على مرتكزات ثقافية في مسنتعمرات"ها" السنابقة وبالبعند السياسني
الق ننائم عل ننى دع ننم أنظم ننة حك ننم عرف ننت بالمعتدل ننة أو الص ننديقة لفرنس ننا ف نني وج ننه
أنظمة صنفت بالراديكالية أو الثورية.
لم يكن لهذا الشكل التقليدي الذي لم يقم بعملية الحداد  deuilالضنرورية علنى
الحقبة االسنتعمارية أن يسنتمر طنويال ،بنل لعلنه قند سناهم ،بشنكل أو بن خر ،فني
ت ارجننع اللغننة الفرنسننية والوجننود الفرنسنني فنني أكثننر مننن منطقننة فنني العننالم .ومننن
المفينند التننذكير بننالرفض الننذي سننجله أدبنناء فرانكوفننون مننن الج ازئننر توقف نوا بكننل
بسنناطة عننن الكتابننة بالفرنسننية أو النننص المعننروف لمجلننة  Soufflesالمغربيننة
الناطقة بالفرنسية والتي أشرف عليها الشاعر عبد اللطيف اللعبي الذي نقتطنف
منه:
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"نحن نقول أن الفرانكوفونية تشكل حجر االرتكاز في االسنتراتيجية االسنتعمارية
الجديدة ،وان كننا قند تريثننا فني مناقشنة بعنض الوثنائق ،فلنيس هنذا ألنننا نأخنذها
علننى محمننل الجنند ،ولكننن لتجنننب أن يقننع اآلخنرون فنني الفننخ .أمننا نحننن ،فننبحكم
تجربتنا كمسنتعمرين ،فقند تعلمننا كينف نمينز بنين ادعناءات األينامين الغليظنة أو
"التحلنيالت الموضننوعية" واألغنراض الحقيقيننة للخصنم :الفرانكوفونيننة بالنسنبة لنننا
تتوافق بشكل طبيعي مع بحيرة السالم والسوق المشنتركة :المحصنلة التني تعنني
انبعن نناث اإلمب ارطورين ننة الفرنسن ننية ،وعلين ننه ،فن ننإن الوحين نندين الن ننذين يختن ننارون هن ننذا
"التثنناقف اإلجبنناري" كمننا كننان يقننول بعننض المبش نرين ،هننم الننذين يجمعهننم اربننط
الم ننودة م ننع االس ننتعمار الجدي نند أو ال ننذين يع ننود عل ننيهم اس ننتعمال اللغ ننة الفرنس ننية
بامتيازات بيروقراطية(.)12
فنني الثمانينننات والتسننعينات ،عننادت الموسننيقى الفرانكوفونيننة بإيقنناع أكثننر حداثننة
ومحنناوالت انفتنناح أكبننر علننى ثقافننة اآلخننر .ولننو أنهننا أضننحت فنني مواقننع أكثننر
دفاعين ننة من ننع احن ننتالل اللغن ننات الوطنين ننة الصن ننف األول فن نني معظن ننم المسن ننتعمرات
الفرنسننية القديمننة مننن جهننة ،وزيننادة الهيمنننة األمريكيننة مننع مننا رافقهننا مننن انتشننار
للغة اإلنجليزية .يمكن القول أنه حتى اليوم ،لنم تننجح الفرانكوفونينة فني التحنرر
مننن تاريخهننا القصننير الننذي ي نربط بننين اسننتعمال اللغننة الفرنسننية مننن قبننل عنندة
شعوب وبلدان ،وتوظيف هذا االستعمال من قبل السلطات التنفيذية فني فرنسنا.
ال يعن ننود ذلن ننك فقن ننط إلن ننى كن ننون فرنسن ننا هن نني الممن ننول األول للمشن ننروع وملحقاتن ننه
وسياس نناته ،وانم ننا بالض ننبط ،لفش ننل م ننا يعتبن نره العدي نندون إنج ننا از ت ننم تحقيق ننه ،أي
االنتق ننال م ننن عالق ننات التبعي ننة الثقافي ننة والسياس ننية واالقتص ننادية إل ننى عالقىىىىات
الشراكة والتعامل المتساوي مع اآلخر .وعنندما نقن أر منارك غونتنار منثال يحندثنا
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عننن فضننل األدب الفرانكوفننوني اليننوم فنني أن "اللغننة الفرنسننية لننم تعنند لغننة هيمنننة
ثقافيننة أو سننلطة محطمننة تحنناول تحقيننق التثنناقف عبننر إلغنناء اآلخننر .الفرنسننية
الفرانكوفونيننة فنني تنوعهننا واسننتعماالتها المحليننة تصننبح علننى العكننس مننن ذلننك
اللغننة التنني عبرهننا يمكننن التعبيننر عننن التنننوع واالخننتالف"( .)13ال يسننعنا إال أن
نعقب :جميل أن يبصر المرء في رغباته حقائق!
فبالرغم من أن الفكرة الكالسيكية التي تتحدث عن اللغة الفرنسية باعتبارهنا لغنة
الوض ننوح والعق ننل وحق ننوق اإلنس ننان والتس ننامح والمش نناركة والتنمي ننة ل ننم تع نند ت ننأتي
أكلهننا ،بننل أصننبحت فنني ن نوادر النقنناد صننورة شننبه طوباويننة شننبه صننوفية تعننود
لعصر التنوير .إن الخطاب األكثنر عقالنينة وحكمنة النذي يندافع عننه أشنخاص
مث ننل ميش ننيل غي ننو  M. Guillouال ننذي يعتب ننر الفرانكوفونيىىىة أوال "االعتىىىراف
بالهويىىىىات القوميىىىىة ،بالثقافىىىىات الخاصىىىىة بكىىىىل شىىىىعب وأمىىىىة ممىىىىن يكونىىىىون
الفرانكوفونيىة .وهكىذا ففىي العىىالم العربىي ،اللغىة األولىىى هىي بالتأكيىد العربيىىة،
فىي فيتنىىام الفيتناميىة ،وفىىي مدغشىقر المدغشىىقرية"  .)14هنذا الخطناب الننذي
يؤكنند علننى ضننرورة التركيننز علننى أصننول تنندريس الفرنسننية كلغننة ثانيننة ،مننا زال
يمثنل أقلينة فني وضنع عنام يحمنل ت ارثننا منثقال بفكنرة التفنوق اللغنوي .ويكفني تتبننع
وس ننائل اإلع ننالم السن ننمعية والبصن نرية والمكتوب ننة ف نني فرنس ننا إلدراك غي نناب هنننذا
الخطاب من أعالم يثير المخاوف من كلمة التعريب في الج ازئنر وال يتنورع عنن
مهاجم ننة ك ننل م ننا م ننن ش ننأنه الت ننأثير عل ننى الوض ننع المه ننيمن للغ ننة الفرنس ننية ف نني
مسننتعمرة سننابقة .إن مثننل اللغننة العربيننة فنني التعلننيم والمنندارس فنني فرنسننا ،رغننم
وجنود عندد كبيننر منن الفرنسننيين منن أصنل عربنني ،يؤكند أن األمننر يتعندى منزاج
137

الصننحافة .وحتننى فنني إطننار المجتمننع المنندني والثقننافي نجنند محنناوالت تهمننيش
اللغات غير الفرنسية(.)15
من الضروري استقراء األسباب البنيوية والوظيفية والسياسية لهذا العطب:
 على الصعيد البنيوي ،لنم تننجح المؤسسنات الفرانكوفونينة ،فني تحقينق تغطينةمنطقية منسجمة مع الكم واألهمية اللغوية .فالجزائر غابت حتى اليوم عنن هنذا
المشروع في حين نجد فيه بلدا كبلغاريا!
 علنى الصننعيد الننوظيفي ،ما ازلننت حنندود وغايننات الفرانكوفونيننة هالميننة وتسننمحبكننل االسننتنتاجات :فعلننى صننعيد اإلدارة ،تنقلننت الفرانكوفونيننة بننين الننو ازرات مننن
الخارجية حتى الثقافنة ومنن التعناون حتنى صنيغة و ازرة خاصنة .وعنندما صنارت
يومننا و ازرة ،كانننت المخصصننات األكبننر لمهماتهننا فنني و ازرة الخارجيننة ولننم تكننن
تحننت تصننرف وزيرهننا .هننذا علننى الصننعيد الرسننمي الفرنسنني ،أمننا علننى صننعيد
الثقاف ننات المتلقي ننة ،يص ننعب المقارن ننة ب ننين جماع ننة "الف ننن والحري ننة"

Art et

 Libertéأو مجلنة "حصنة الرمننل  La part du sableالتنني حررهنا الشنناعر
ج ننورج حن ننين ف نني مص ننر والص ننحافة الفرانكوفوني ننة ف نني الج ازئ ننر .ف نناألولى ابن ننة
مبادرات ثقافينة انعتاقينة مسنتقلة فني بلند ارتبطنت فينه كلمنة االسنتعمار ببريطانينا
والثانينة هني محصننلة إدارة المينراث الننناجم عنن التحطنيم المنهجنني للغنة الوطنيننة
للشعب الجزائري في إحدى أبشع أشكال االستعمار المعاصر.
 أما على الصعيد السياسي ،ورغم كل محاوالت تحديث الخطاب واألداء،فمازالت اإليديولوجية المركزية األوربية ،وفي مثلنا هنا تعبيرها الفرنسي ،أساس
التوظيف واالستعمال اليومي للخطاب الفرانكوفوني .إننا غالبا أمام صورة
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مثالية عن الذات وصورة سلبية لآلخر .ويعبر ستيليو فارانجيس األمين العام
السابق للمجلس األعلى للفرانكوفونية في مقالته "الغابة ،الصحراء ،أو

الحديقة"( )16عن هذا االتجاه حيث يمثل الغاب عنده "العالم البربري آليات
هللا" والصحراء "استعمار الكوكا األمريكي" في حين ترمز الحديقة للحضارة

الفرنسية ،حيث نشر هذه اللغة يتم في انسجام وتواؤم مع اللغات األخرى في
العالم.

يصن ننف روبين ننر شودينسن ننون السياسن ننة الفرانكوفونين ننة بكونهن ننا "مليئن ننة بالتناقضن ننات

والمنافس ننات والمبهم ننات"( .)17وان ك ننان ال ننبعض يعتب ننر الفرانكوفوني ننة التعبي ننر
الرئيسي لسياسة فرنسا الثقافية في الخارج ،فكل ما هو ثقافي يعني البناء البعيد
المنندى والقنندرة علننى أخننذ المسننافات الضننرورية مننن السياسننة السياسننوية .فاللغننة
عامل أساسي من عوامل ما يعرف بالهوية في مفهومها الدينامي وغير الثابت.
أي الهوية باعتبارها نتاج سيرورة تاريخينة .بهنذا المعننى تحديندا ،تىداخلت اللغىة
ىىتعمرة مىىىع اإلرغىىىام واإللحىىىاق
الفرنسىىىية فىىىي الىىىوعي الجمىىىاعي للشىىىعوب المسى َ
ومحىىاوالت الىىدمج القسىىرية .وال بىىد لهىىا مىىن عمليىىة غسىىل دم ومراجعىىة كاملىىة
القدرة على نقد تاريخ الفرنسة القائم علىى الهيمنىة لوضىع اإلبهىام فعىال وقىوال
علىىى المشىىاركة وهىىم اإلبىىداع وطمىىوو الىىدفاع عىىن قىىيم الديمقراطيىىة وحقىىوق
اإلنسىىىان .إن غينناب هننذه المسننافة واهمننال لحظننة التأمننل الضننرورية هننذه ،هننو
ال ن ننذي يجعلن ن ننا نتوق ن ننف عن ن نند اجتم ن نناع أنم ن نناط حك ن ننم تض ن ننم الديمقراطي ن ننة المقي ن نندة
والدكتاتورية المطلقة في قمم الفرانكوفونية باعتبارها وسنيلة تقنزيم ،باسنم الواقعينة
السياسية ،لفرص دور مركزي لفرنسا فني الندفاع عنن الديمقراطينة والنديمقراطيين
حيثم ن ننا ك ن ننان ذل ن ننك ض ن ننرورة ،خاص ن ننة ف ن نني منطق ن ننة البحين ن نرات الكب ن ننرى وافريقي ن ننا
الفرانكوفونين ننة .ومنننا دامن ننت السياسنننة الفرنسن ننية تج نناه المديونين ننة الخارجينننة تشن ننبه
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السياسة األمريكية ،من الصعب الحديث عن دور فرنسي في التنمية العامة في
بلدان الجنوب ولو شاركت فرنسا لغتها(.)18
الخصوصية الحضارية والغزو الثقافي
بنندأ الحننديث عننن الخصوصننية العربيننة اإلسننالمية منننذ مطلننع القننرن فنني خضننم
الدولننة االسننتعمارية القديمننة والحركننة الثقافيننة المتننأثرة بهننا والتنني جننرت مقاومتهننا
دائما وفي الخطوط الكبرى عبر تيارين :تيار محافظ ومنغلق على نفسه ،وتيار
إصننالحي متقبننل ألفكننار الغيننر مننع التمسننك بمقومننات ثقافيننة عامننة نابعننة مننن
التن نراث ال ننديني ومنظوم ننة الق ننيم االجتماعي ننة واالعتقادي ننة الس ننائدة .فمن ننذ مطل ننع
القرن ،خصص جمال الدين األفغاني كتابنا للنرد علنى الندهريين ،ونقن أر عنند هنذا
المفكننر نقنندا حننادا للوجننود االسننتعماري مننع حننث علننى اقتبنناس العلننوم والمعننارف
عند األوربيين .كذلك فعل عبد النرحمن الكنواكبي حنين أكند علنى ضنرورة وضنع
حنند للنظننام السياسنني االسننتبدادي العثمنناني وشننجب احننتالل العدينند مننن النندول
اإلسننالمية مننن قبننل فرنسننا وبريطانيننا األمننر الننذي لننم يمنعننه مننن التعنناطف مننع
تصور اشنتراكي ديمق ارطني للحكنم يجند مشنروعيته فني اإلسنالم األول المنناهض
بطبيعته لمنظومة الخالفة وأئمة االستبداد.
يعود خطاب الخصوصية المنغلق إلى مؤسس ومنؤدلج الجماعنة اإلسنالمية فني
باكس ننتان أب ننو األعل ننى الم ننودودي ال ننذي ح نناول مبكن ن ار التأكي نند عل ننى فكن نرة الدول ننة
الفكرية .وهي بوصفه لها دولة توتاليتارية تربط بين السلطات الثالث في "نظنام
كل ال يقبنل التجزئنة" )19(.لقند أصنر المنودودي علنى الفصنل التعسنفي والحنازم
بننين المفهننوم الوضننعي للدولننة والسننلطة والقننانون ،والمفهننوم اإللهنني .وتننابع أكثننر
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من إسالمي خطه في التأكيند علنى اإلسنالم كإيديولوجينة ،وبالتنالي كاسنتراتيجية
سلطة ،مغيبين الطابع المتعدد للثقافة اإلسالمية ومختزلين المعطنى النديني إلنى
مج ننرد قن نراءة حرفي ننة ومقنن ننة ومبس ننطة .وف نني ك ننل م ارح ننل األزم ننات ف نني تن نناريخ
الشعوب ،يسهل االستماع إلى اللغة المبسطة والديماغوجية خاصة فني ظنروف
معيشة متردينة وسنيادة "حناالت طنوارئ" تتن لف بسنهولة منع إيديولوجينة الطنوارئ
هذه.
ل ن ننو أخن ن ننذنا أه ن ننم الكتنن ننب التقليدينن ننة واألص ن ننولية الت ن نني تح ن نناول تن ن نناول موضنن ننوع
الخصوصننية الحضننارية اإلسننالمية ،لوجنندنا نفننس الموضننوعات تتكننرر وأحيانننا
بعب ننارات ش ننبه حرفي ننة .فمن ننذ اللحظ ننة الت نني يق ننر به ننا الكات ننب بقن نراءة إيديولوجي ننة
لإلسننالم ،نجننده يتطننرق لمننا أصننبح معروفننا بالشننبهات أي الوضننع النندوني للم نرأة
ومشكلة زواج المسلمة من غير المسلم وتعندد الزوجنات وحقنوق غينر المسنلمين
وعقوبن ننة المرتن نند والموقن ننف من ننن العبودين ننة وموضن ننوع تبنن نني األطفن ننال والعقوبن ننات
الجس نندية وحك ننم اإلع نندام .ول ننن يع نندم الكات ننب ع نندة أحادي ننث تؤك نند عل ننى أن ال
شفاعة في حدود هللا(! )20
بمجننرد الخننروج مننن هننذه النقنناط المحرمننة فنني الخطنناب األصولي(باسننم احت نرام
ح نندود هللا والشن نريعة) ،ال نج نند أي نق نناش ح ننول الخصوص ننية ف نني إط ننار حق ننوق
اإلنسننان يسننتحق الننذكر .وينتقننل النقنناش إلننى مننا يمكننن تسننميته بمخنناطر الغننزو
الثق ننافي الغرب نني حي ننث يج ننري التأكي نند أكث ننر عل ننى االس ننتعمار الثق ننافي والتبش ننير
واالستشراق.
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"تتميز" الخصوصية اإلسالمية (الدينية الطابع) عنن االسنتثناء الثقنافي الفرنسني
(العلماني الطابع) بامتالكها سالحا ماضيا إضنافيا اسنمه المقىدس .أمنا إضنفاء
أصحابها للصبغة اإللهية لمفهومهم الذاتي لإلسالم يجعلهم يدخلون في الحلقنة
المغلقننة للتفسننير األحننادي الننذي ي نرفض مننا س نواه وال يمتنننع عننن نعننت مخالفيننه
بن ن ننالكفر والشن ن ننرك والزندقن ن ننة .يصن ن ننعب القن ن ننول بن ن ننأن الخطن ن نناب األصن ن ننولي حن ن ننول
الخصوص ننية خط نناب متف ننرد ومتمي ننز بالفع ننل ،ب ننل نج نند تقاطع ننات أساس ننية ب ننين
اليهودية واإلسالمية في هذا المجال .فكنال القنراءتين اإلينديولوجيتين تؤكندا علنى
تفوق النحن تجاه اآلخر ،وبالتنالي تفنوق المفهنوم النديني علنى المفهنوم البشنري
لحقننوق اإلنسننان .وتنندعما هننذا التفننوق بفك نرة أن اإلنسننان اليهننودي مسننؤول()21
والمسننلم مكلننف شننرعيا( ،)22فنني ربننط بننين الحننق والفريضننة اإللهيننة يحننول دون
تعميم الحق ،أي شموله لكل البشر وليس فقط للمؤمنين بدين.
المجددون والخصوصية
كننون الخطنناب التقلي نندي واألصننولي ق نند أصننبح معروفننا ،س ننننتقل إلننى الخط نناب
التجدينندي فنني الحننديث عننن العالقننة بننين الحضننارات وعالقتهننا بحقننوق اإلنسننان.
فبرأينن ننا هن ننذا الخطن نناب ينتمن نني للعصن ننر والمسن ننتقبل وهن ننو ال يحمن ننل فقن ننط بن ننذور
اإلصالح الثقافي واألخالقي الداخلي ،بل وعود تتخطنى حندود العنالمين العربني
واإلسالمي.
فنني مقابننل خطنناب اخت ازلنني ومنغلننق علننى نفسننه وعلننى النصننوص ،نجنند خطنناب
اإلص ننالح اإلس ننالمي ف نني الخصوص ننية الحض ننارية أكث ننر دينامي ننة وعقالني ننة ف نني
التعامل مع التراث والميراث وأكثر ثقة بالنفس في التعامل مع اآلخنر .وان كنان
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لعبد القادر الجزائري الفضل في فتح ملف الحنوار بنين األدينان والحضنارات فني
معتكفننه الدمشننقي ،فلألفغنناني دون شننك ،يعننود الفضننل فنني كسننر أهننم الح نواجز
النفسننية التنني تحننول دون خننوض معركتنني مراجعننة اكتشنناف الننذات والجنرأة علننى
اكتشنناف ومقارعننة اآلخننر بن ن معننا .الجيننل التننالي مننن اإلصننالحيين سيضننم فنني
رحنناه علنني عبنند ال نرازق والطنناهر حننداد وعبنند هللا العاليلنني ..أي األسننماء التنني
ربطننت بننين النهضننة العربيننة اإلسننالمية وضننرورة تحريننر اإلنسننان والدولننة واللغننة
والدين من مخلفات عصور االنحطاط .وبالتالي ،فقد اعتبر ما انتزعته الشعوب
األخرى من حقوق حقا مكتسبا للعرب والمسلمين.
يمكن القول أن حركة اإلخوان المسنلمين قند امتلكنت علنى هنذا الصنعيد وجهنات
نظر متعددة ومختلفة .فمنها من نحى منحنى المنودودي كسنيد قطنب ومنهنا منن
أعطن ننى حقن ننا أكبن ننر لالجتهن نناد والبعن نند الحضن نناري لإلسن ننالم كالن نندكتور مصن ننطفى
السن ننباعي .وسن نننتوقف عنن نند السن ننباعي وصن ننديقه عصن ننام العطن ننار لتنن نناول فك ن نرة
الحضارة عندهما:
يعتبننر السننباعي أن "الحضننارة الغربيننة تمثننل أرقننى مننا وصننل إليننه اإلنسننان مننن
حياة مادية"( ،)23لكن سعادة اإلنسان ال تأتي من البعد المادي وحده ،من هننا
ال بنند مننن السننعي لتنوازن بننين الحينناة الماديننة والحينناة الروحيننة .هننذا التنوازن يجنند
قاعدتنه فني منطلقنات أساسنية عنند المسنلمين النذين يجمعنون تحنت ارينة التوحيند
بين "عقيدة علم تحترم العقل وتدفعه دفعا حثيثا وراء المجهول ليصبح معلوما..
وخلق إنساني معتدل يتجافى عن اإلفراط في الرحمة والتفنريط فني العدالنة ،عنن
اإلفن نراط ف نني الح ننب ،والتفن نريط ف نني الواج ننب .عقي نندة تشن نريع يه نندف إل ننى اليس ننر
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ويتوخى المصلحة :مصلحة الفرد ضمن مصلحة المجمنوع ،ومصنلحة المجمنوع
غي ننر مف ننرط بمص ننلحة الف ننرد ،مص ننلحة األم ننة ض ننمن اإلط ننار اإلنس نناني الع ننام،
ومصننلحة اإلنسننانية كلهننا مننن غيننر محننو لفضننائل الشننعوب وخصننائص األمننم
وقضناء علننى كرامتهننا" .)24(.ينذكر عصننام العطننار بنأن هكننذا نهضننة حضننارية
تس ننتوجب ص ننحوة فكري ننة وق نندرة عالي ننة عل ننى التج نناوز المس ننتمر لل ننذات .ويباش ننر
محاول ننة التقي ننيم ب ننالقول" :إننن نا نك ننرر أنفس نننا من ننذ عشن نرات الس نننين ف نني التفكي ننر
والتنظننيم والعم ننل ،ف نني عننالم تتغي ننر ص ننوره ومعطيات ننه ومتطلباتننه ف نني ك ننل ي ننوم،
ونس ننير إل ننى المس ننتقبل وأعناقن ننا وأق نندامنا مش نندودة بقي ننود التكن نرار وال ننروتين .إنن ننا
بننأمس الحاجننة إلننى أجيننال جدينندة ،وأفكننار جدينندة وابننداع رفيننع مسننتمر ،لنكننون
ق ن ننادرين عل ن ننى االس ن ننتجابة الحي ن ننة الواعي ن ننة األص ن ننيلة الس ن نريعة لمتغي ن نرات الع ن ننالم
والعصر ،وحاجات المسلمين واإلنسنان المتجنددة فينه ،وأداء رسنالتنا أداء حقيقينا
واقعيا على أفضل وجه ممكن ( .")25ويتساءل في كتابه "كلمات" :

"كيف نقبل الجمود ،بل كيف يمكن الجمود ،في عالم تتجدد معلوماته
ومعطياته ومطالبه ووسائله ..باستمرار البد لنا من التجدد الدائم ،واإلبداع

المتواصل ،والجهاد المضني في كل مجال ..واال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل
المؤثر ،وأزاحنا الركب البشري عن طريقه ،وقذف بنا إلى هامش الهامش ،أو
هوة التاريخ ،فذهبنا جفاء كما يذهب الزبد وغثاء السيل ،ومحينا من لوحة

الحاضر والمستقبل ،وتحولنا إلى ذكرى من ذكريات الماضي البعيد"()26

إن كان ننت مدرسن ننة اإلخ ن نوان الجمه ننوريين ق نند سن ننارت عل ننى خطنننى التواف ننق بنننين
معطيات العصر الحقوقينة والمعطنى اإلسنالمي ،فنإن أكثنر األطروحنات تماسنكا
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فن نني الخصوصن ننية الحضن ننارية والت ن نراث جن نناءت من ننن مثقن ننف مسن ننلم إي ارنن نني طن ننرح
خالصة تصوره في محاضرات ألقاها في بيروت أواخنر عنام  1996بندعوة منن
الحركة الثقافية في انطلياس (جماعة علمانية ديمقراطية) ودار الندوة .سننتوقف
في هذه المداخلة عند الدكتور محمد خاتمي ،قبل نجاحه فني انتخابنات الرئاسنة
اإليرانية ،دون التطرق لدوره السياسي في إيران والعالم اإلسالمي اليوم.
يؤكن نند الن نندكتور خن نناتمي علن ننى جملن ننة أفكن ننار أساسن ننية فن نني العالقن ننة من ننع الت ن نراث
هي(:)27
-1

"األمة التي تفتقد إلى التراث ليست أكثر من جماعة غير واعية عديمة

-2

"ال يمكننن مصننادرة الت نراث أو القضنناء علننى أساسننه بق نرار يصنندره أهننل

-3

الفكر واإلرادة".

الفكر والسياسة".

"التن نراث ،كم ننا ه نني الحض ننارة ،ش ننأن بش ننري يس ننتحق التغيي ننر وان آمن ننا

بأبعاد ثابتة في مجال حياة اإلنسان المعنوينة والعقلينة واإلرادينة ،فإننه يجنب

القول ،بأن جانبا مهما ،إن لم نقل جميعه ،مما نصطلح عليه بنالتراث ،هنو

نتنناج بشننري متننأثر بننالظروف االجتماعيننة والتاريخيننة للمجتمعننات ،وبالتننالي
-4
-5

فهو عرضة للتغيير وليس مقدسا وخالدا".

"إن تحننول التقالينند المسننتمر ،أحيانننا بحركننة متسننارعة وأخننرى بطيئننة،

على مر التاريخ ،هو أكبر دليل على أنه ال مفر من التحول والتغيير".

"إن اإلبقناء علنى التقليند الننذي انتهنى عصنره يعننني فنرض إطنار ضننيق

على كينان اإلنسنان وروحنه اللنذين يتسنعان إلنى منا ال نهاينة .واذا منا تحقنق
مثننل هننذا ،لننيس علننى المنندى البعينند ،فإنننه يعنند خيانننة بحننق وجننود اإلنسننان

ويلحق ضر ار بروحه".
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-6

"لننم ال نحنناول إيجنناد عالقننة جدينندة مننع الوجننود بننذهابنا إلننى أبعنند مننن

الحاض ننر ،وذل ننك بالتس ننلح بنق نند الحداث ننة والتن نراث مع ننا ،وأن نك ننون أص ننحاب
رؤية جديدة نقيم على ضوئها حضارة جديدة ،وأن نمثل نحن مرحلنة جديندة
فنني حينناة اإلنسننان ،فنني وقننت نرتكننز فيننه إلننى ماضننينا الننذي أنننتج حضننارتنا
ونسننتفيد مننن معطيننات الحضننارة الحديثننة البنناهرة؟ ال سننيما وأننننا نمتلننك فنني

التاريخ سابقة حضارية تركت بصماتها على مصير العالم واإلنسان".

يؤكند النندكتور خنناتمي علننى دنيويننة الحكننم وبالتننالي نسننبيته وبشنريته ،معتبن ار أهننم
خدمننة للنندين فنني عصنرنا ،تكمننن فنني التمييننز بشننجاعة بننين جننوهر النندين كشننأن
سام ومقدس ،وتصورات اإلنسنان عننه ،والتني هني أمنر محندود ونسنبي ويندركها
التغيننر .وهننو يعتبننر الديمقراطيننة األنمننوذج األفضننل للننناس أو األقننل ضننر ار مننن
مناهج الحكم .ومنن هنذا المنطلنق يؤكند علنى ضنرورتها للمجتمعنات اإلسنالمية،
ويبصر في التنمية عملية متكاملة تقوم على األسس التالية:
"أوال :لن يكون أي تحول إنسانيا وفاعال ما لم تكنن هنناك مشناركة إرادينة واعينة
للبشر في إيجاده.
ثانيا :يتمثل الشنرط األساسني فني حضنور اإلنسنان ومشناركته الواعينة الحنرة فني
ظاهرة التقدم والتغيير ،بوجود فكر مستقر ثابت في المجتمع.
ثالثا :لن يتحقق وجود فكر مستقر وفاعل( ،بعنوان كونه تيا ار متجنددا وحينا فني
المجتمع) ،إال في إطار الحرية.)28(".
يتجاوز الدكتور خاتمي في أطروحاتنه الجندل العقنيم الملغنوم الندوافع فني أوسناط
المتن ن ننزمتين حن ن ننول تناسن ن ننب أو عن ن نندم تناسن ن ننب دولن ن ننة القن ن ننانون وحقن ن ننوق اإلنسن ن ننان
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والديمقراطية مع اإلسنالم .وهنو بتأكينده علنى دور حضناري جديند ،يتخطنى عقنم
ال ننداعين للع ننودة إل ننى التن نراث وقص ننور المقل نندين لحض ننارة غربي ننة متأزم ننة .ليف ننتح
النقاش حول نهضة جديدة وحضارة إنسانية مبتكرة .ولعله في طرحه هذا ،يفنتح
البنناب واسننعا للح نوار النقنندي والبننناء ،بننين رواد اإلصننالح اإلسننالمي والمنندافعين
عن حقوق وكرامة اإلنسان.
أخيرا ،وبعيدا عن الثقافة ونسبيتها ،هناك جانب هنام يجنب التنذكير بنه والتوقنف
عنننده ،يتعنندى البعنند النظننري والحقننوقي لموضننوع عالميننة حقننوق اإلنسننان .هننذا
الجان ننب يكم ننن ف نني أن ه ننذه الحق ننوق كان ننت اس ننتجابة لحاج ننة ،و "رد براغم نناتي"
باس ننتعارة تعبي ننر س ننامي زبي نندة( ،)29لتلبي ننة ه ننذه الحاج ننة للح نند األدن ننى للك ارم ننة
البشرية والسالم األهلي واالستقرار .فعندما ناضل الفرنسيون أو األمريكيون من
أجننل تثبيننت حقننوق معينننة ،كانننت مشننكلتهم األولننى تطبيقهننا فنني بلنندانهم ولننيس
تصديرها لهدم اإلسالم أو إنهاء صرح الكونفوشية أو الشيوعية في الصين .ولو
ع نندنا للتجرب ننة العربينننة القص ننيرة ،لوجن نندنا أن ه ننذا الجان ننب البراغم نناتي – النننذي
أسميته م ار ار الشعبية القائمة على الحاجة -هو النذي جعنل هنذه الحقنوق تصنعد
إلن ننى مواقن ننع الصن نندارة فن نني البلن نندان العربين ننة واإلسن ننالمية من ننع ازدين نناد االنتهاكن ننات
واالعتداءات بحق األفراد والجماعات ومصادرة السلطة التنفيذية-األمنينة للدولنة
والمواطنننة والثننروات .ولننيس مننن الغريننب ،فنني وضننع كهننذا ،أن يؤكنند المعسننكر
التسننلطي علننى دعمننه لمفهننوم معننين للخصوصننية يقينند مننا أصننبح متعارفننا عليننه
كحقوق أساسية ويقزم أبعناد منا أصنبح ملكنا للبشنرية جمعناء ،بغنض النظنر عنن
الجنس والدين واللغة.
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لقد كوننت فرنسنا ،خنالل قنرنين منن تاريخهنا ،أنموذجهنا الثنوري علنى الصنعيدين
السياسنني والمنندني .ولننم تنننج ،كمننا هننو حننال كننل إمبراطوريننات التوسننع ،مننن علننة
"التفننوق" واعتبننار هننذه التجربننة أنموذجننا صننالحا لكننل الشننعوب والثقافننات .ومننع
أفول هذا األنموذج ،خارج حدودها التاريخية ،تقف أمام مفترق طنرق هنام يحندد
مكانتها ودورها في العالم اليوم:
ليس هناك من خطر على الخصوصيات الخالقة والمعطاءة من حقوق

اإلنسان ،كون هذه الحقوق تؤكد على المساواة وحق االختالف بين الثقافات
والشعوب ،الخطر الحقيقي ،هو حرمان هذه الشعوب ،من حقوقها األولية

باسم أية خصوصية يتم تفصيلها على قد امتيازات السلطة السياسية هنا،

الخطابات الشعبوية -العصبوية ،أو السلطات األبوية والتقليدية هناك وأية
عالمية موظفة للهيمنة على حساب المبادئ.
----------
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قراءات مسلمة في حقوق اإلنسان
مدخل
قلة قليلة تناولت حقوق اإلنسان في العالم اإلسالمي في نهاية القرن التاسع
عشر .أما بعد مئة عام ،فيمكن القول أنه باستثناء التيار األكثر محافظة
وتشددا ،تشكل حقوق اإلنسان في اإلسالم موضوعا أساسيا من الموضوعات
التي تتناولها معظم التيارات الفكرية والسياسية اإلسالمية ،وال غرابة في ذلك،
فقد أضحت حقوق اإلنسان في مسيرة قرن ،ما يطلق عليه البولوني جانوس
سيمونيدس اسم "اللغة المشتركة" لإلنسانية( ..)1وان كنا في العالم اإلسالمي
نسمع من بعض المتطرفين ما يطعن بإسالمنا لكوننا مدافعين عن حقوق
اإلنسان ،فليس من الغريب في بلدان اإلسالموفوبيا فيها هي الشكل األبرز
للعنصرية ،أن ال نجد آذانا صاغية ونحن نشرح أن القرآن الكريم قد كرم كل
إنسان ،وأن التكريم في اللغة والمنطق أعلى وأرقى من الحق ،فال يسأل الحائز
على الدكتوراه عن شهادة الماجستير باعتبار تحصيلها من نافل األمر  .بين
هذين الجنوحين سنحاول متابعة أهم القراءات اإلسالمية ليس بوصفها كتبا أو
مؤلفات ،وانما بوصفها تيارات واتجاهات عامة ،باعتبار العديد من الكتب ال
يشكل سوى إعادة صياغة لمنطق واحد بإسلوب المؤلف وشخصيته ضمن خط
عام.
ليس التطرق لإلسالم وحقوق اإلنسان في الضفتين العربية واألوربية بمهمة
سهلة .فهذا العنوان بحد ذاته ،يحمل شحنة سلبية في حقبة مضطربة وغامضة
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مطبوعة بعدة أشكال لإلرهاب الثقافي لم يكن للحرب على اإلرهاب إال أن
تعززها باألحكام المسبقة األردأ في دول الشمال ،في حين كشفت هذه الحرب
سقف المواجهة البوليسية لآلخر ومترتباتها على ثقة هذا اآلخر بما يعتبره
منتجا غربيا بامتياز .ويمكن القول أن ترجيح القوة األمريكية لألمن والعسكرة
على حساب نمط حياتها الداخلي وضرورات دمقرطة العالقات بين الثقافية
وبين اإلنسانية ،قد أوجد ردود فعل تعتبر القوة هي الشكل األفضل واألصوب
للرد على القوة والخطاب الرافض لكلية اآلخر هو الخطاب المناسب لإلسلوب
االستئصالي الذي لجأ له اآلخر .فيما همش ،إن لم نقل حقر خطاب االنتقال
السلمي واالنعتاق على الطريقة الغاندية باعتباره حمل للراية البيضاء في
مجتمع عولمي محارب .من هنا كانت أزمة المدافعين عن الكرامة اإلنسانية
في السنوات السبع العجاف األخيرة ،تتركز في مواجهة المنظومة الهذيانية
الثنائية التي اختزلت العقل والوجود الفكري والتأمل في منظومة الحق والباطل،
الحليف والعدو ،األبيض واألسود ،مع كل ما تحمله هذه المنظومة من شعور
باالكتمال الذاتي والقدرة الكلية والحماس النرجسي وتمجيد فكرة النحن .بتعبير
آخر بسيط جدا ،اعتبار المدافعين عن كل إنسان وكل شعب وكل ثقافة
مجموعة من السذج الذين ال يصلحون حتى للرهبنة الكنسية.
ال يعني هذا أن الغرب قد انتحر على ناصية الطفولية المهدية عند المحافظين
الجدد ،أو أن رفضنا لإلسالموفوبيا والمواجهة الشاملة مع المسلمين يجعلنا
نقبل بعيوبنا وعاهاتنا فنوقف ملكة النقد والتحليل باسم الوحدة التي تخلق القوة.
لكنها بالتأكيد حقبة انحسار على صعيد الحقوق والحريات سمحت أوجاعها
بدخول قطاعات إسالمية عديدة عالم حقوق اإلنسان وسمحت صراعاتها
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بتجاوزات أساسية إلطروحات كانت شبه مقدسة عند اإلسالميين.
عندما نتحدث عن ثقافة التكريم ودولة العهد والعقد واقامة العدل في الال وعي
العربي اإلسالمي العام ،ال يعني هذا أن التاريخ والواقع العربي اإلسالمي أو
الكتابات اإلسالمية تعطي المثل في احترام حقوق اإلنسان .كما ال يمكن أن
نقول أن نظام الخالفة بعد الراشدية قد استوعب المعاني الكبيرة لتكريم اإلنسان
في القرآن .فكتب المحن (وهي بمثابة تقارير موثقة النتهاكات حقوق اإلنسان
في حقبتها) لم يبتدعها المستشرقون ،ويمكن ألي مؤرخ أن يأتي باألمثلة
واألمثلة المضادة ،ليتحدث عن استبداد أو عدل الخلفاء المسلمين .لكننا
سنحاول تركيز مداخلتنا على النقاش الثقافي والفكري في العالم اإلسالمي حول
موضوعة حقوق اإلنسان ،أكثر منه تقديم تقرير تاريخي أو راهن النتهاكات
هذه الحقوق في العالمين العربي واإلسالمي.

بضع بديهيات أولية
 -1كما كتب جيروم شيستاك":ال نجد تعبير حقوق اإلنسان كما هو في
التقاليد الدينية .إال أن الفقه وعلم الكالم يقدمان األسس لنظرية حقوق
إنسان مستنبطة من قانون أعلى من الدولة مصدرها الخالق
األعلى( .)2بالنسبة للمسلمين ،كما هو الحال بالنسبة للمسيحيين
واليهود ،قبول فكرة حقوق اإلنسان يفترض قبوال مسبقا للوحي اإللهي
باعتباره مصدر هذه الحقوق.
 -2ألننا نعتبر "إعالن وبرنامج عمل فيينا" ووثائق حقوق البيئة واتفاقية
حقوق الطفل وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية معيا ار لمتابعة
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الدول والشعوب لمعنى ومبنى عالمية العالمي لحقوق اإلنسان في
العقد األخير من القرن الماضي ،يمكننا القول أن مشكلتنا الرئيسية
اليوم ليست مع اإلسالم أو البوذية أو المسيحية ،مشكلتنا مع حكومات
تحمل لواء حقوق اإلنسان وترفض باألساس المبدأ الذي تقوم عليه
والذي تلخصه الفقرة الخامسة من إعالن فيينا (جميع حقوق اإلنسان
عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ،ويجب على المجتمع
الدولي أن يعامل حقوق اإلنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة
ومتكافئة ،وعلى قدم المساواة ،وبنفس القدر من التركيز .وفي حين أنه
يجب أن توضع في االعتبار أهمية الخاصيات الوطنية واإلقليمية
ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية ،فإن من واجب الدول،
بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية ،تعزيز
وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية).
منذ ثماني سنوات ،تشيد اإلدارة األمريكية منظومة موازية للمحكمة
الجنائية الدولية لتهميشها ،وهي على آخر القائمة مع الصومال ك خر
عضوين في األمم المتحدة لم يصدقا على اتفاقية حقوق الطفل،
وترفض األساسي من حقوق البيئة .دول مثل الواليات المتحدة
األمريكية ليس بوسعها اليوم إعطاء الدروس ألحد أو انتقاد أحد أو
مطالبة المسلمين أو غيرهم باحترام هذا الحق أو ذاك ،فكما يقول
المثل الشعبي ،فاقد الشئ ال يعطيه ،واألنموذج األمريكي للديمقراطية
يسقط من الحساب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتنمية
وال يشكل لنا أمثولة أو مرجعية.
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 -3لو أخذنا مئات آالف الكتب والرسائل التي كتبها العلماء المسلمون
قبل  ،1900لما وجدنا دراسة واحدة مخصصة لحقوق اإلنسان في
اإلسالم .وال غرابة في ذلك كون نشأة وانتشار دين سماوي كانت
تاريخيا وباستمرار مؤشر تداخل عميق ،وباإلمكان القول ،ال يتجزأ،
بين الحق اإللهي والحقوق البشرية .في حين أن وراء صعود األفكار
األسناسية لحقوق اإلنسان تكمن فكرة الفصل بين الحق اإللهي وحقوق
اإلنسان ،دون أن يعني هذا الفصننل بالضرورة تعارضا جوهريا أو
عالقة صراعية .فصل ،ألن الديني يوحي باألبدي ،المطلق والمقدس؛
بينما تقع الحقوق اإلنسانية في العالم البشري الوضعي ،عالم غياب
اإلنجاز والنسبنية ،ورفض التمترس المسبق .لذا يبدأ اإلعالن العالمي
بغموض متعمد في فعل (يولد الناس) ،بحيث يكونوا من خلق هللا عند
المؤمن ،وبأشكال أخرى عند غير المؤمنين.
 -4ال شك بأن القراءة العالمية لحقوق اإلنسان منذ  1948قد حررتها من
الخصوصية الفرنسية التي قدمت إعالن حقوق اإلنسان والمواطن
كنتاج للمواجهة بين الكنيسة الكاثوليكية والعلمانية الثورية.
 -5ال تشكل حقوق اإلنسان دينا جديدا ،كذلك فهي ليست إيديولوجية .إنها
شرعة مقترحة من رجال ونساء من بلدان وأديان وألوان مختلفة في
لحظة معينة من تاريخ البشرية .ولحسن الحظ ليست لها صفة
القداسة ،ولذا فهي بالضرورة في حالة تقدم وتبقى بالتعريف مشروعا
غير منجز .أما قضية الدين فهي مختلفة تماما .فعالميته المعلنة ال
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تلغي الحنندود بين من هو داخله ومن هو خارجه .وليس من معنى
لتأويل وتفسير معطياته الروحية والغيبية ،بمنهج عقالني صرف.
 -6من القوميين المتدينين المتطرفين اليهود إلى الشوفينيين الهندوس ،لم
تشكل أدلجة الدين يوما عنصن ار إيجابيا وبناء في نطاق الحقوق
العالمية لإلنسان .وبعكس ما يعتقد احسان المفرغي فان كل الذين
يؤكدون أن "اإلسالم إيديولوجية اكثر منه دين"( )3قد قاموا ببناء سدود
حقيقية أمام التطور الطبيعي لمفهوم حقوق إنسان وكرامة إنسانية
تتداخل فيها القيم الوضعية العالمية مع المقومات الحضارية األساسية
لإلسالم.
 -7لن نمل من تكرار هذه النقطة ألهميتها وتعامي النناس عنها  :منذ
وفاة النبي محمد ،لم يعد باإلمكان الحديث عن اإلسالم بالمفرد .إال
من أجل إعطاء وجهة نظر ذاتية لما يطلق عليه المتحدث أو الكاتب
اسم اإلسالم .ثمة تأويالت وتفسيرات وملل ونحل متعددة إلى درجة
اضطرار الباحث لالختيار االنتقائي وغالبا االختزالي لتغطية الحقل
االصطالحي لكلىىىمة اإلسالم كلما جرى تناول الموضوع.
 -8من الضروري القول بكل أمانة علمية ،وصدق مع النفس وانسجام مع
الوقائع ،أن المشكلة ليست في محاكمة حقوق اإلنسان من منظار
إسالمي أو محاكمة اإلسالم من منظار حقوق اإلنسان ،المشكلة
برأينا في كون األنموذج الفعلي للخالفة لم يكن برأينا في مستوى
مفهوم العدل القرآني أو السيرورة األوربية لمفهوم الحقوق والحريات.
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وليس من الصعب إثبات أن المذاهب الخمسة السائدة اليوم ،وتلك
األقل انتشا ار على اختالفها الظاهري والباطني ،لم تتصدى لألسف،
عمليا أو نظريا ،لموضوعة المظالم وجنوحات السلطة واستقالل
القضاء وتأصيل الحريات األساسية وسالمة النفس والجسد وحقوق
وحماية الجماعات المستضعفة بما يرتقي لمستوى القرآن الكريم أو
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان في سياق الحركة الفكرية السياسية
قصة الحقوق قديمة في اإلسالم ،ولعل من المفيد التذكير برسالة الحقوق لعلي
بن الحسين وآراء الحسن البصري في القرن اإلسالمي األول وحقوق اآلدميين
في كتب السياسة ومفهوم اإلنسان الكامل عند المتصوفة الستعراض محطات
هامة نوقش فيها مفهوم الحق والمسؤولية بما يشكل تواصال مع الفكر الحقوقي
المعاصر .إال أننا سنحاول في هذا البحث ،تتبع بعض القراءات اإلسالمية
ضمن التصور األوربي ثم العالمي لحقوق اإلنسان في األزمنة الحديثة.
لم ينتظر المفكرون المسلمون صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
لمناقشة فكرة الحقوق والحريات في اإلسالم ،ويمكن أن نتتبع آراء جد متقدمة
في نطاق التجديد اإلسالمي وحركة النهضة تتعلق بدولة القانون أو الدولة
الدستورية عند عبد الرحمن الكواكبي واإلمام النائيني واإلمام محمد عبده
وجمال الدين األفغاني .وقد أعطى الشيخ عبد هللا العاليلي قضية الحقوق
األساسية حي از هاما من كتاباته في األربعينيات .صنف العاليلي الحقوق
منطلقا مما أسماه األسس الجديدة التي ترفض التقليد وتأخذ بعين اإلعتبار روح
158

األمة القائمة على أسس ثالثة (مشاعر عامة ،منافع عامة ومعتقدات
عامة)( .)4وان كان قد أكد في كتابه "دستور العرب القومي" على حقوق
الشعوب ،فقد خصص عشرين صفحة للحقوق الشخصية التي قال فيها:
لألفراد حقوق يجب أن يحترمها المجتمع وينزلها منه منزلة القداسة ،وذكر من
هذه الحقوق حق الحياة ،حق االرتزاق ،حق الحرية ،حق المساواة ،الحق
السياسي ،حق التعليم ،حق الملكية ،حق التعاقد ،حق العقيدة أو الفكر والرأي،
حق الطفولة .وتكمن نقطة القوة في أطروحات الشيخ العاليلي في معرفته
العميقة باإلسالم واطالعه الواسع على الثقافة الغربية .ثم في قدرته على
استعمال "الماعون الثقافي" من منظار نقدي .فهو يشيد بالنظام الديمقراطي إال
أنه يسبق مدرسة فرانكفورت بإطالق اسم "الديمقراطية الشكلية" على
الديمقراطيات األوربية" :الديمقراطية ،حتى اليوم ،ليس لها إال اسم الديمقراطية،
واال فهي في حقيقتها شئ فظيع من االستبداد الطبقي"( .)5كذلك فهو ينتقد
الفهم الشكلي للعقوبات الجسدية في اإلسالم (عشرون عاما قبل اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان) ويقول" :من المالحظات التي استنتجتها في درس
القرآن وغفل عنها الفقهاء ،أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها فيه ليست
نصا على ابتداء العقوبة بل على انتهائها )...( ،للقاضي ،جريا على هذه
المالحظة ،أن يأخذ الجاني بأية وسيلة قضائية يراها زاجرة ..من هنا قرر
بعض الفقهاء األولين أن العقوبات المنصوص عليها في القرآن من باب
التمثيل فقط ،وللقضاء الزمني عدم التقيد بها ،واستعمال أية الوسائل التي يراها
كافية للزجر .)6(".ومن هنا قاعدته المأثورة" ،العقوبات ليست مقصودة
بأعيانها حرفيا بل بغاياتها"(.)7
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في نفس الفترة الزمنية ،بلور أبو األعلى المودودي تصوره للدولة اإلسالمية
والدستور والمواطنة محددا خصائصها بثالثة (-الحاكم الحقيقي هو هللا- ،ليس
ألحد من دون هللا شئ من أمر التشريع- ،وتؤسس الدولة بنيانها على ذلك
القانون المشرع مهما تغيرت الظروف واألحوال والحكومات)( )8ليقرر:
"ال يصح إطالق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة اإلسالمية ،بل أصدق
منها تعبي ار كلمة الحكومة اإللهية أو الثيوقراطية ( .)9(")Theo-cracyوعلى
هذا األساس يرى المودودي ضرورة النظر في القواعد الدستورية
 Constitutional Lawوقانون الدولة العام  Public Lawوقانون
األحوال الشخصية  Personal Lawواضعا القواعد القطعية التي ال تقبل
النقاش والتي سيعتمدها معظم قراء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحقا من
اإلسالميين الشكليين  formalوهي:
 -1األحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن واألحاديث الثابتة
(كالمحرمات من خمر وربا وميسر والحدود في السرقة والزنا والقذف)
 -2القواعد العامة الواردة في القرآن واألحاديث الثابتة (كحرمة كل شئ
مسكر وحرمة كل بيع ال يتم فيه تبادل منفعة وتراض وقوامية الرجال
على النساء)
 -3الحدود المقررة في القرآن والسنة لنحد بها حريتنا في األعمال وال
نتجاوزها (كحد أربع نساء وحد ثالث مرات للطالق وحد ثلث المال
للوصية))10( " .
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من وجهة نظرنا ،تبلور في العالم اإلسالمي اتجاهان رئيسيان للتعامل مع
حقوق اإلنسان قبل اإلعالن العالمي على األقل بعشر سنوات ،األول يمكن
متابعته في حركة اإلصالح اإلسالمي وهو ينطلق في التعامل مع حقوق
اإلنسان من روح القرآن والعصر ،والثاني وقد تبنته بقوة الحركة السياسية
اإلسالمية المتمثلة آنذاك بقطبها الهندي-الباكستاني (أبو األعلى المودودي)
والعربي المصري (حسن البنا) وهو يعتمد القراءة النصية للقرآن والحديث.
ولكل من هذين القطبين يسار ويمين ومتشددين ووسطيين بحيث ننتقل من
اإلنكار الكامل لمفهوم الحقوق اإلنسانية باعتبارها في تعارض مع اإلسالم إلى
التطابق الكامل بين اإلسالم وهذه الحقوق.
وال يعني هذا أن هناك سدا صينيا فاصال بين االتجاهين ،فالمودودي
والوهابيين وقفوا بحزم في النصف األول من القرن الثاني ضد مهنة المحاماة
في قراءة تقليدية ،حتى ال نقول بدائية ،لدور القاضي .ثم لم تلبث الجماعة
اإلسالمية وحركة اإلخوان المسلمين أن أصبحت تعتمد المحامي في نضالها
اليومي بل ولها ثقل كبير في نقابات المحامين في عدة بلدان إسالمية .ومهما
كان الموقف النظري من العقوبات الجسدية ،نجد شروطا تعجيزية عند
المتمسكين بها لتطبيقها .فالمودودي يقول "ال ريب أن قانون اإلسالم يعاقب
السارق بقطع يده ،ولكن ما جاء هذا القانون لينفذ في كل نوع من المجتمعات،
وانما جاء لينفذ في مجتمع اإلسالم" )11(.وهي وجهة نظر اإلمام الشيرازي
من الشيعة اإلثني عشرية "للدولة اإلسالمية حق في إجراء الحدود والتعزيرات
إذا ما طبقت اإلسالم تماما ،وال يجوز لها دون ذلك"( .)12ويمكن القول أن
هناك توجها عند العديد من اإلسالميين لتعطيل أو تجميد العمل بالعقوبات
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الجسدية كحل وسط بين المطالبة بروح العقوبة ال بنصها ،والمطالبين بالتطبيق
الحرفي لما يسميه عبد القادر عوده (العقوبات الجنائية في اإلسالم) ،انطالقا
من أن تطبيق هذه العقوبات خطوة ضرورية إلعطاء الطابع اإلسالمي للقضاء
عامة والقضاء الجنائي بشكل خاص.
تطرح المشكلة عينها في حق االعتقاد وامكانية تغيير الدين ،وهنا يحمل
االتجاه الشكلي في مقابل اآلية القرآنية (ال إكراه في الدين) أو كتقييد إلطالقها،
حديثين ينسبان للرسول محمد (من بدل دينه فاقتلوه ،وال يحل دم امرئ مسلم
إال بإحدى ثالث :الثيب الزاني،

والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق

للجماعة)( .)13في حين يعتمد التيار اإلصالحي على وجود ثالثة عشرة حالة
ردة عن اإلسالم في حياة النبي لم يحكم على أي منها بعقاب .معتب ار هذه
األحاديث غير صحيحة وهي من بنات بروباغندا الضرورة التي بدأت مع
حروب الردة.
في دراسته "اإلسالم وحقوق اإلنسان" ( )14يعطي المفرغي أنموذجا للتأثير
الذي تمارسه االتجاهات االسالمانية حول جملة الموضوعات التي تمس الدين
اإلسالمي .فنقطة انطالقه المنهجية أنموذج واضح للمقاربة التوتاليتارية:
"اإلسالم ،يقول المؤلف ،ال يتعامل مع اإلنسان المنعزل عن مثائله أو
المستأصل من طبيعته ،وانما يتناول اإلسالم بشكل شنمولي ،أي في كل
طموحاته االقتصادية واالجتماعية والثقافية الروحية" (. )15
اعتبار المؤلف

أن اإلسالم إيديولوجية اكثر منه دين .يعيدنا باستمرار

إلشكالية النص واالجتهاد ،فهو يعتبر مثال ،قنانون "العين بالعين" من حقوق
162

اإلنسان مؤيدا حق إعدام القاتل ألنه تعرض لحق الحياة .أما حول العقوبات
الجسدية ،فوجهة نظره تكرار لوجهة نظر عبد القادر عوده والمودودي .وليس
لقضية المرأة حظا أوفر .ويمكن القول أن محمد علي التسخيري ومحمد فتحي
عثمان وعلي عبد الواحد وافي ومحمد الغزالي وراشد الغنوشي وسفر الحوالي
وأكثر من عشرين كاتبا في الموضوع( ،)16يقدمون تعريفهم لحقوق اإلنسان
ضمن التصور العام للمودودي المشار له أعاله .األمر الذي ال يمنع من قراءة
الخالفات فيما بينهم ،وتقدير وجهات نظر العديد من رموز هذا التيار لكونهم،
أوال ،ساهموا ،بوعي أو بدون وعي ،بشكل فعال في دخول حقوق اإلنسان
كموضوع نقاش في الثقافة الشعبية والمحلية ،ثانيا ،أصلوا فكرة أساسية تقوم
على اعتبار حقوق اإلنسان واإلسالم من شجرة واحدة وثالثا ،أكد معظمهم على
أن باإلمكان النضال المشترك مع المدافعين عن حقوق اإلنسان في نقاط
التوافق وهي األهم واألكثر .وان اختلفوا مع التصور العالمي في نقاط أشرنا
لبعضها ،فقد ساهموا بشكل جدي في نشر ثقافة حقوق اإلنسان والربط بينها
وبين الثقافة اإلسالمية .كتاب الدكتور محمد الزحيلي ،حقوق اإلنسان في
اإلسالم ،واحد من األمثلة التي تؤصل لمفاهيم أساسية كالديمقراطية اإلسالمية
والحقوق األساسية كذلك اإلنسان كمعيار مركزي في تقييم الحضارات ومحور
للرساالت السماوية.
من الناحية المنهجية والعملية ،حصر هذا التيار نفسه ،في نطاق التعرض
للحقوق من باب المقارنة والمطابقة مع المعطى اإلسالمي ،وقد حرمته هذه
المقاربة من ولوج المنطق الداخلي وآليات الدفاع عن الحقوق اإلنسانية .فعلى
سبيل المثل ،ناد ار ما نجد عند أي ممن ذكرت ،مطالبة بتصديق بلده على
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العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية .علما بأن هذين العهدين ال يتبنيان موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام،
وليست قضية تغيير الدين فيهما بوضوح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
ويمكن ربطها بالقانون المحلي ،كذلك يمكن التحفظ على بعض ما في العهد
في التوقيع والتصديق .فمن المعروف أن هناك منظمات تدافع فحسب عن
الحقوق المدنية وأخرى عن قضية محددة كمناهضة التعذيب وثالثة ضد الفقر
ورابعة مع حق الصحة الخ .وفي كل هذه المجاالت يمكن لإلسالميين أن
ينشطوا بنفس األريحية التي نجدهم فيها في العمل الخيري واإلنساني حتى في
القراءة األكثر تحفظا للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان .ويمكن القول أن التجربة
األكثر تقدما هي ابنة الدولة التركية العلمانية حيث نجد مؤسسات عدة تخوض
في دراسات واقتراحات وممارسات متقدمة ،في حين علينا انتظار السنوات
األربع األخيرة الستقراء اتجاه عملي يسعى للتعامل مع المتفق عليه من
الحقوق مع المنظمات الدولية وبالمعايير الدولية .أي في معمعان الحرب على
اإلرهاب وكرد على المظالم التي أصابت ضحاياها البريئة.
من دون الدخول في مناظرات مباشرة مع هذا التيار ،يفكك الشيخ عبد هللا
الحامد من قياديي اللجنة العربية لحقوق اإلنسان أهم نقاط ضعفه في عدة
مؤلفات خصصها لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني واستقالل القضاء .فهو
يرفض المفهوم النخبوي عند المودودي ألهل الحل والعقد ،معتب ار المجلس
النيابي ابن انتخابات حرة من جميع أفراد األمة رجاال ونساء في الحواضر
والقرى والبوادي( .)17ويطالب بتصفية االجتهادات التراثية األموية والعباسية
في مصفاة الشريعة باعتبارها تخل بأربعة مسائل أساسية (العدالة االقتصادية،
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العدالة االجتماعية ،الحقوق والحريات المشروعة واعتبار نقد الخليفة
فتنة)( )18ويعتبر من أركان نضال المؤمن في الشأن العام اإلسهام الفاعل
في المجتمع المدني بتعبيراته المختلفة (أنظر كتابه :اإلسالم والمجتمع المدني،
المعهد االسكندنافي لحقوق اإلنسان/مؤسسة هيثم مناع )2020
يمكن القول أن قراءة العديد من المصلحين أو المسلمين المجددين والنقديين
تتالقى ،إن لم نكن تتطابق ،مع القراءة الحقوق إنسانية .ففي محاضرته
المعنونة "الف ننكر اإلسالمي وحقننوق اإلسالم بين الواقع والمثال" يرد نصنر
حامد أبو زيد بشكل غير مباشر على الكتابات المنتمية لإلسالم الشكلي مثل
كتاب محمد الغزالي ( )19أو كت ننابات الجمناعة اإلسالمية الباكسنتانية في
الموضوع مذك ار بأن اإلسالم يغطي ،فيما يغطي ،علم الكالم العقالني
المعتزلي ،الفالسننفة المسلمين  ،الصوفية والفقه السلفي .وينوه إلى أن أية
مقن نناربة موض ننوعية تتطنلب انعتنناق المعن نرفة لوضننع حد لهيمنة المدافعننين عن
االحتن نواء اإليديولوجي  ideological instrumentalizationفي اإلسالم
ومن أسباب المشكلة برأي أبو زيد" ،أن اإلنسان الذي احتفى به القرآن والسنة
في كثير من نصوصهما قد خضع لتحديدات شتى في في مجال الفكر ،فهو
اإلنسان "المفكر" عند المعتزلة" ،العارف" عند الفالسفة والمتصوفة ،وهو
"المكلف" المطيع عند الفقهاء .وفي معظم هذه التحديدات غاب اإلنسان
"الكائن االجتماعي" -غير العارف وغير المطيع -عن هذا الفكر"(.)20
ال يمتنع الباحث السوداني عبد هللا النعيم عن كسر الموضوعات المحرمة
طارحا القضية من مننظار أستاذه المجدد محمود محمنند طه "ما لم يتحول
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أسنناس القانون اإلسالمي الحديث عن نصوص القرآن والسنة في الفترة المدنية
التي شكلت أسنس صرح الشريعة .فليس هناك من سبيل إلى تجنب االنتهاك
الجذري والخطير لمعايير حقوق اإلنسان العالمية .ذلك أنه ليس بالوسننع إلغاء
الرق كنظام قانوني ،وال استئصال صور التمييز ضد النساء وغير المسلمين،
ما دمنا ملزمين بمراعاة إطار حددناه مسبقا وأسميناه الشريعة (.)21
فحسب النعيم ،لقد أنجز إسالم المدينة دوره التنناريخي ،وال يمكن اعتبنناره مرجعا
حقوقيا واجتماعيا وسياسيا لعصرنا .اإلسالم العالمي ،إسالم مكة ،المطبننوع
بالتسننامح والبعيد عن الحالة االستثنائية التي عاشها أهل المنندينة ،هو القادر
على التربنع فوق التناريخ كأنموذج للتسامح واإلخاء وحرية االعتقاد.
شكل تقدم حركة حقوق اإلنسان في العالم اإلسالمي وصعود اإلسالمية
موضوعا متمي از لبعض الجامعيين .ومن أوائل المهتمين في فرنسا ،كان محمد
اركون الذي حدد في  1980في مقالة له بالفرنسية ( )22الخطوط الكبرى
لطريقته في تناول الموضوع :
 "سيكون من السهولة بمكان القول ،مثال ،بالتأكيد في اإلسالم كل شئمضمون ،وبإمكاننا االستشهاد بالقرآن وأحاديث النبي والسلطات اإلسالمية
الذين تطرقوا للموضوع بشكل حازم وتجديدي.
 علينا تجنب إلقاء المسئولية على اإلسالم في االنتهاكات التي نراقبها عندهذا النظام أو ذاك البلد.
 إن مفهوم الحق مرتبط بالعقالنية اإلنسانية مفهوم مثالي ،فالحق ،كما يقول166

ماركس ،هو نتاج موازين القوى.
 الحق هو التعبير عن مجموعة استلمت السنلطة  :ثم بعد ذلك نصفه بالحنقالديني ،الحق المقدس الخ.
 علينا إعادة طرح قضية حق األشخاص بالشكل التي تم تحديدها فيه فياألديان التوحيدية الثالثة.
في دراسة نقدية ،تاريخية وفلسفية ب ن معا ،من الضروري فهم كيف أن مفهوم
الحقوق الدينية قد استطاع أن يعيش في إطار اجتماعي وثقافي محدد وكيف
انه لم يعد بوسعه أن يعمل في المجتمعات الصناعية والمعلوماتية والمعقلنة
في إمبراطورية العقل الذي نسميه بالعلمي والذي يشكل هو نفسه أيضا
موضوعا للنقد " (.)23
ما العمل إذن ؟ يجيب اركون " :فيما يتعلق بحقوق اإلنسان بحسب اإلسالم،
ينبغي أن ينصب التحليل والتفكير ،كما يبدو لي ،على النقطتين التاليتين قبل
غيرهما:
 – 1ما قيمة الخطاب "اإلسالمي اليوم حول حقوق اإلنسان ؟ وما الصلة التي
يمكن أن نتبينها ،بين ما يسمى إجماليا "اإلسالم" وبين الدول-األمم التي قام
معظمها بعد الحرب العالمية الثانية ؟ وعلى نحو أعم ،ما الداللة التي يمكن أن
تمنحها اليوم ،فكرة األصل اإللهي حص ار لحقوق اإلنسان ؟ وماذا نفعل بذلك
التأكيد "الفلسفي" الذي يذهب إلى أن اإلنسان يظفر بحقوقه عبر النضال
السياسي واالجتماعي ،عبر التقدم الثقافي ،دون أن يكون مدينا بشيء ألية
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مبادرة خارجة عنه ؟
 – 2إلى أي اتجاه فلسفي يمكن وينبغي لنا أن نوجه البحث عن أصول حقوق
اإلنسان وعن ضمانات تطبيقها ،اليوم ؟ "(.)24
في عالم حقوق اإلنسان تتعدد محاوالت الدراسة والتناول لقضية اإلسالم
وحقوق اإلنسان .ويطرح الباحث محمد السيد سعيد في دراسته القيمة "اإلسالم
وحقوق اإلنسان" قضية االنسجام الضروري بين التفسير العقالني واالنسانوي
للنصوص اإلسالمية والمنظومة المعاصرة لحقوق اإلنسان من أجل كسب
المعركة من اجل الحق في حرية التفسير واعادة البناء االجتماعي للخبرة
الدينية .بالنسبة للفقيد محمد السيد سعيد" :تنسجم النصوص المقدسة لإلسالم
تماما مع النظام الحالي لحقوق اإلنسان ،على األقل فيما يتعلق بواحد من
األبعاد األساسية وهو العالمية" ( .)25إن وحدة اإلله ووحدة الجنس البشري
تشكالن قاعدة هذه العالمية التي تجمع بين مبادئ الكرامة ،المساواة والعدالة،
وبالتحديد فإن فكرة العدالة تشكل حجر الزاوية في الحضارة اإلسالمية (في
مقابل الحرية في الحضارة الغربية والمساواة في الفكر االشتراكي).
ثم يتناول البعد المؤسساتي واشكالية التوازن بين الحقوق والواجبات ( بالمفهوم
الواسع للكلمة كون هذا التوازن يستوعب الروحي والدنيوي).
ثمة حاجة ملحة للتجاوز ،يمكننا تتبعها في كتابات عصام العطار وراشد
الغنوشي ومحمد خاتمي من التيار الشكلي .وان كانت مقالة الشيخ الغنوشي
"كلنا يوسف القرضاوي"( )26ومواقفه السياسية من العنف والجهاد بعد 2012
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والعثمانية الجديدة تضع على الرف لألسف ،إطروحات متقدمة له ،فإن من
المفيد التذكير بما يقوله في هذا الخصوص األستاذين العطار وخاتمي.
يننذكر عصننام العطننار بننأن أيننة نهضننة حضننارية تسننتوجب صننحوة فكريننة وقنندرة
عالية على التجاوز المستمر للذات .ويباشر محاولنة التقينيم بنالقول" :إنننا نكنرر
أنفسنا منذ عشرات السنين في التفكينر والتنظنيم والعمنل ،فني عنالم تتغينر صنوره
ومعطياته ومتطلباته في كل يوم ،ونسير إلى المستقبل وأعناقنا وأقدامنا مشدودة
بقيننود التك نرار والننروتين .إننننا بننأمس الحاجننة إلننى أجيننال جدينندة ،وأفكننار جدينندة
واب ننداع رفي ننع مس ننتمر ،لنك ننون ق ننادرين عل ننى االس ننتجابة الحي ننة الواعي ننة األص ننيلة
السريعة لمتغينرات العنالم والعصنر ،وحاجنات المسنلمين واإلنسنان المتجنددة فينه،
وأداء رسالتنا أداء حقيقيا واقعيا على أفضنل وجنه ممكنن ( .")27ويتسناءل فني
كتابه "كلمات" :
"كيف نقبل الجمود ،بل كيف يمكن الجمود ،في عالم تتجدد معلوماته
ومعطياته ومطالبه ووسائله ..باستمرار البد لنا من التجدد الدائم ،واإلبداع

المتواصل ،والجهاد المضني في كل مجال ..واال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل
المؤثر ،وأزاحنا الركب البشري عن طريقه ،وقذف بنا إلى هامش الهامش ،أو
هوة التاريخ ،فذهبنا جفاء كما يذهب الزبد وغثاء السيل ،ومحينا من لوحة

الحاضر والمستقبل ،وتحولنا إلى ذكرى من ذكريات الماضي البعيد"()28

يتجنناوز النندكتور خنناتمي (ومننا يهمنننا هننو المثقننف والباحننث ولننيس رئننيس الدولننة
السابق) في أطروحاته الجدل العقيم الملغوم الدوافع في أوسناط المتنزمتين حنول
تناسب أو عدم تناسب دولة القانون وحقنوق اإلنسنان والديمقراطينة منع اإلسنالم.
وهو بتأكيده على دور حضاري جديد ،يتخطنى عقنم النداعين للعنودة إلنى التنراث
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وقصننور المقلنندين لحضننارة غربيننة متأزمننة .ليفننتح النقنناش حننول نهضننة جدينندة
وحضارة إنسانية مبتكرة .ولعله في طرحه هذا ،يفتح الباب واسعا للحوار النقدي
والبنناء ،بنين رواد اإلصنالح اإلسنالمي والمندافعين عنن حقنوق وك ارمنة اإلنسننان.
يؤكد خاتمي على دنيوية الحكم وبالتالي نسبيته وبشريته ،معتب ار أهىم خدمىة
للدين في عصرنا ،تكمن فىي التمييىز بشىجاعة بىين جىوهر الىدين كشىأن سىام
ومقىىدس ،وتصىىورات اإلنسىىان عنىىه ،والتىىي هىىي أمىىر محىىدود ونسىىبي ويىىدركها
التغير .وهو يعتبر الديمقراطيىة األنمىوذج األفضىل للنىاس أو األقىل ضىر ار مىن
منىىىىاهج الحكىىىىم  .)29وم ننن ه ننذا المنطل ننق يؤك نند عل ننى ض ننرورتها للمجتمع ننات
اإلسالمية ،ويبصر في التنمية عملية متكاملة تقوم على األسس التالية:
"أوال :لن يكون أي تحول إنسانيا وفاعال ما لم تكنن هنناك مشناركة إرادينة واعينة
للبشر في إيجاده.
ثانيا :يتمثل الشنرط األساسني فني حضنور اإلنسنان ومشناركته الواعينة الحنرة فني
ظاهرة التقدم والتغيير ،بوجود فكر مستقر ثابت في المجتمع.
ثالثا :لن يتحقق وجود فكر مستقر وفاعل( ،بعنوان كونه تيا ار متجنددا وحينا فني
المجتمع) ،إال في إطار الحرية.)30(".
بإمكاننا القول ،دون ركوب سفينة المخاطر ،أنه إن كان تاريخ األفكار مرتبط
بتاريخ البشر ،فإن تاريخ الفقه اإلسالمي مرتبط بشكل أساسي بتاريخ الخلفاء.
ومن هذا المنطلق ،فان تحقيق قراءة انسانوية لإلسالم يمر بالضرورة عبر
القطيعة الفكرية مع إيديولوجيات السلطات السياسية-االجتنماعية االستبنندادية.
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بتعبير آخر ،القطيعة مع سيادة التقليد على االجتهاد والتجديد .من هذا
المنطلق ،تتطلب والدة المقاربات اإلصالحية بالضرورة نقد التاريخ السياسي
في ارض اإلسالم لتجاوز المدرسة القديمة للخليفة المستبد "العادل" إلى مدرسة
المواطنة وحقوق اإلنسان.
أما بالنسبة لنا ،فإن المشكلة بين نشطاء حقوق اإلنسان واإلسالميين ال تقع في
خانننة اإليمان والمقدس وانما على صعيد الدنيوي والقضائي .فال أحد يطرح
مسألة علمنة الندين ،في حين أن قبول مبدأ الطابع المدني للمؤسسات في
العالم اإلسالمي مسألة جوهرية لالجتماع البشري .هذه المؤسسات هي من
األلف إلى الياء من صنع البشر ،وباستطاعة بشر آخرين أن يضنعوا حدا
تاريخيا لها بتجاوزها ألشكال أرقى وأعدل وأفضل وفي هذه النقطة ،نحن اليوم
كمدافعين عن حقوق اإلنسان في توافق تام مع مفكرين إسالميين يعتبرون
اإلصالح السياسي واألخالقي أساسا لمجتمع يحترم الكرامة اإلنسانية ويسعى
إلقامة نظام عالمي أكثر عدالة.
إن أي تركيب تسلطي (اوتوريتاري) يتكئ بالضرورة على إيديولوجية تسلطية
أو قابلة لالحتواء من الطغاة .وان لم يكن هناك إيديولوجية تسلطية جاهزة،
فهو قادر على ابتكار واحدة تحميه .إن علماء االستبداد ،باستعارة تعبير عبد
الرحمن الكواكبي ،جعلوا من الكائن الطائع ،أنموذجا للمسلم ،ومن المتمردين
زنادقة .هل يمكن قبول نقطة انطالقهم هذه ،الستنباط مبادئ عالمية لحقوق
اإلنسان ؟
إن القراءة المتمعنة للخطاب اإلسالمي السياسي السائد والتعبيرات المؤسساتيننة
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لإلسالمية التقليدية تظهر إشكالية كل من يتبنى مقاربة شمولية (توتاليننتارية)
وعسف ننية مع المبادئ األساسية لحماية األفراد والجماعات.
يذكرنا حميد عناية" ،بأن الشريعة لم تكن مطبقة كمنظومة متكاملة في يوم من
األيام ،أما حجم وطبيعة اإلجراءات الضرورية لتطبيقها فتبقى تخيالت
مشروعة"( .)31ويوضح الشيخ محمد مصطفى شلبي في رسالته عن تعليل
األحكام كيف أن أصحاب النبي كانوا " ينظرون إلى األمر وما يحيط به من
ظروف ،وما يحف به من مصالح ومفاسد ويشرعون له الحكم المناسب ،وان
خالف ماكان في عهد رسول هللا ،وليس هذا إعراضا منهم عن شريعة هللا أو
مخالفة لرسول هللا ،بل هو سر التشريع الذي فهموه"( .)32ويقدم في كتابه
"أصول الفقه اإلسالمي"( )33أمثلة على إعمال المصلحة عند تعارضها مع
النص.
ال شك بأن حقوق اإلنسان لم تعد غريبة على الثقافة اإلسالمية والشعبية في
العالمين العربي واإلسالمي ،ومن المجحف القول بأن ذلك تم بمقاومة كل ما
هو إسالموي ،بل يمكن القول أنه يحدث بالتعاون مع التيارات اإلصالحية
والتجديدية في اإلسالم .إال أن الطريق للتفاعل اإليجابي مع حركة حقوق
اإلنسان ،كمشروع غير منجز ،يحمل في ديناميته الداخلية هاجس الكرامة
اإلنسانية وطموح مجتمع أكثر إنسانية وأقل بربرية ،تجعل من الضروري
خوض معركة سالمة النفس والجسد ،كجزء من تكريم اإلنسان ،والحرية ،كحق
أساسي ،إذا لم نشاطر الفقيد محمد هيثم الخياط القول فيها "أول الحقوق"،
وتخليص تراثنا من عفش العداء لكرامة نصف البشر ،أي النساء ،ودخول
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معركة التحول إلى قوة اقتراح وتعزيز ،وليس فقط قوة مراقبة ومقارنة ،للحركة
العالمية لحقوق اإلنسان.
في أحد األيام دخل مكتبي إسالمي ملتزم بكل الشعائر الدينية ،كنت قد دافعت
عنه لنيل اللجوء السياسي ليشكرني .وتقاذفتنا األحادي ننث فقال لي " :لقد فكرت
كثي ار بقضية حقوق اإلنسان ،وأنا متأكد أن اإلسالم يدعم دون تحفظ ما تسميه
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  :اإلسالم يتنوجه إلى بني آدم ،أي لكل كائن
انساني وليس فقط للمسلمين .االسالم يعلمنا :فال تظالموا ،كذلك شرعتكم،
ديني يناديني في كل صباح" :اعدلوا هو اقرب للتقوى" ،وشرعتكم أيضا،
اإلسالم يؤكد على كرامة اإلنسان "ولقد كرمنا بني آدم" وشرعتكم أيضا .لماذا
إذن يجري الحديث عن تعارض بين الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان واإلسالم؟
".
هل من الضروري التذكير بأن االنتقادات التي نسمنعها من الناس في نضاالتنا
اليومية ال تطالبنننا بإنزال العقوبات الجسدية توافقا مع الشريعة وانما االستقاللية
المالية والفكرية عن دول ال تحترم هذه الحقوق .محاسبة الحيتان الكبار
والصغار دون تمييز ومحاكمة مجرمي الحرب في حلف الناتو كما من
دكتاتوريات الجنوب .واحترام الحقوق األولية للشعب الفلسطيني ورفض عالم
الهيمنة والمظالم .لم أسمع أسي ار فلسطينيا واحدا يطالبنا بالتوقف عند الفارق
بين إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم والشرعة الدولية لحقوق
اإلنسان؟ ولم يعتبر أحد من المسلمين نضالنا في مواجهة مع الدين اإلسالمي
الحنيف ،بل لعل كلمة "جعل هللا نضالكم في ميزان حسناتكم" أكثر الجمل
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تك ار ار في األوساط المتدينة .ما يعبر عنه فقيد اإلصالح الشيخ الدكتور عبد
هللا الحامد مؤلف كتاب "حقوق اإلنسان بين نور اإلسالم وغبش الفقهاء
والحكام"" :دعاة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني واإلصالح الدستوري،
مجاهدون محتسبون (احتسابا سياسيا) وهم مطالبون بالحذر من الجري وراء
مكاسب حزبية أو فئوية أو شخصية وبالحذر من الحسابات الصغيرة؛
فالتخندق خلف هذه الحسابات الفئوية والحزبية والشخصية أضاع في البلدان
العربية واإلسالمية كثي ار من الطاقات".
إن مشكلتنا في العالمين العربي واإلسالمي هنا بالتحديد .الحقوق األساسية
أسرى موازين القوى ،وهي ليست قوة قرار فعلية .هذا هو النقد الذي نسمعه
جميعا حول حقوق اإلنسان ،وقلما كان نقد اإلنسان العادي يتناول محتوى
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
كما أسهمت التنيارات االشننتراكية في تثبيت حق تقرير المصير في العنهد
الدولي الخنناص بالحقوق المدنية والسياسية والعننهد الدولي الخنناص بالحقوق
االقتصننادية واالجتننماعية والثقافية ،يمكن بل ويجب على المسننلمين أن يلعبوا
دو ار هامنا ،للمثال ال للحصر ،في إنشاء اواليات ضمانات للحقوق األساسية
لألشخاص وفي تبني إعالن عالمي حول حقوق اإلنسانية المشتركة في نظام
اقتصادي عادل جديد واعالن لمنع ارتهان الشعوب بالحظر والعقوبات وشمول
صالحيات المحكمة الجنائية الدولية انتاج واستعمال األسلحة النووية
والكيميائية والجرثومية وقوننة دولية ووطنية لحق التضامن...
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هيثم مناع

من مواليد درعا جنوبي سورية ،درس الطب العام في جامعة دمشق ( )1976وجامعة ماري
وبيير كوري في فرنسا .1980
حاز على دبلوم المعالجة النفسية الجسدية من جامعة باريس  13ودبلوم اضطرابات النوم
واليقظة من جامعة مونبلييه ( )1989وقام بتدريس مادة النوم بعدها بعام في جامعة باريس
الشمالية.
درس العلوم االجتماعية وحاز على الدكتوراه في االنثروبولوجيا من المعهد العالي للعلوم
االجتماعية في باريس (.)1983
أحد مؤسسي مجلة “سؤال” الفكرية بالفرنسية في ،1980
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اإلنسان (الجزء األول :األهالي 2000 -والجزء الثاني عن األهالي وأوراب  2002والثالث
.)2011
شغل عدة مواقع نضالية عربية وعالمية ،نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان حتى
نوفمبر  .1997انتخب رئيسا للمكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية والخيرية في  2004إلى .2011
أحد مؤسسي اللجنة العربية لحقوق اإلنسان والمتحدث باسمها حتى سبتمبر  ،2011مؤسس
ورئيس المعهد االسكندنافي لحقوق اإلنسان منذ .2009
شارك في عدة مؤلفات جماعية عن المرأة وحقوق اإلنسان في العالم العربي والمحاسبة في
الجرائم الجسيمة والحق في التنمية .كذلك كان في فريق تقرير التنمية العربي وتقرير اإلسكوا "الظلم
في العالم العربي والطريق إلى العدل" .له مؤلفات باللغة الفرنسية أو مترجمة وأكثر من  4000مقال
ومحاضرة بالعربية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية.
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