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االفتتاحية
الدين والدولة

)الديمقراطية والشورى(

هيئة التحرير

يعترب نظام الشورى املديين يف اإلسالم املرتكز الرئيسي يف املؤسسة اإلسالمية احملّمديّة، وتُعدُّ 
واحدة من أعظم إسهامات املسلمني للحضارة اإلنسانية، وهي الداللة على أمهية حتقق هذا الشرط يف 
أي شأن مصريي خيّص املسلمني. فسلطة التشريع جلماعة املسلمني أو جمموع األمة، وليس لفرد أو مجاعة 
أو تنظيم معنّي، ممَّا يؤكِّد قيمة وفاعلية اإلمجاع عند املسلمني، ومدى أمّهية مبدأ التعايش السلمي وقّوة 

الرباط واألخّوة بني املسلمني من جهة وبني الديانات من جهة أخرى.
وإذا كانت الشورى قد احنرفت عن مسارها واختصرت يف اختيار اخللفاء فحسب بعد وفاة الرسول، 
ولكّننا على ثقة أّن الشورى كانت يف كّل األمور اجلوهريّة، ولطاملا أّن مفهوم الدولة قد تغّيري وقد غدا 
مفهوم املواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان فالبّد أّن يتطّور مفهوم الشورى مبا أّن عصر اخلالفة قد 
وّل، وليس بسقوط الدولة العثمانّية فحسب وإّنا يف فقدان مفهوم اخلالفة يف بدابة العصر األموّي.    

والنص القرآين واضح يف جمال الشورى يف اإلسالم حيث يقول تعال: }َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر{ ]آل عمران: 
159[.َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بيَييْنيَُهْم َومِمَّا َرزَقيَْناُهْم ييُْنِفُقوَن ﴾ ]الشورى: 
38[ والذي يتأمَّل يف هذه اآلية، وينظُر جيد أنَّ هللا قد ذكر الشورى- كصفة من صفات عباده بني ركننْي 
ا واجبُة التنفيذ  أساسيَّني من أركان اإلسالم، مها: الصَّالة، والزَّكاة، وهذا يدلُّ على أمهيَّة الشورى، وأنَّ

مثل الصَّالة والزكاة. وما يقوله الرسول واضح : »ِإنَّ ُأمَِّت اَل َتَْتِمُع َعَلى َضالََلٍة« 
وهذه بعض األحاديث الواردة عْنه الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم يف ذلك:

»ما رأيُت أحًدا قطُّ كان أكثَر مشورًة ألصحاِبه من رسول هللا- صلَّى هللا عليه وسلَّم« »مشاورة أهل 
الرأي، مث اتِّباعهم« و«املستشار مؤمتن«، و«إذا استشار أحدُكم أخاه، فلُيشر عليه«.

هناك اتفاق بأن الشورى يف اإلسالم منوطة بفئة من املسلمني يُطلق عليهم أهل الشورى )احللِّ والعقد(، 
وقد حتدَّث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فيهم؛ وهي: العدالة، والعلم، والرأي، واحلكمة. ومن 

مثَّ ميكن إمجاهلم يف »العلماء والرُّؤساء ووجوه النَّاس الَّذين يتيسَّر اجتماعهم«
وهناك من يرى اختالفاً جذريا بني الشورى والدميوقراطية انطالقا من مبدأ أّن الدميقراطّية مستوردة من 
اخلارج وأّن نظام الدميقراطّي نظام وضعّي بينما نظام الشورى نظام إهلي،  فاعتربوا الدميقراطية تعبرياً عن 
حكم الشعب للشعب، املتعارض مع مفهوم النخبوية يف الشورى، وإنّنا نطرح هذا التساؤل ما التشابه 
بني الدميقراطية والشورى؟ يف حني نرى أّن الشورى والدميقراطية تتشابان يف حكم اجلماعة واالبتعاد عن 
حكم الفرد، وإن كانت ختتلف عن الدميقراطية يف حكم هللا املنزَّل بواسطة الوحي على رسول هللا، الذي 
يُعدُّ االلتزاُم به أساس اإلميان، والعلماء هم أهل احلؤول أمام احللِّ والعقد، وهم على رأس رجال الشورى، 
، ودقَّة الفهم، ورسم اخلطط  وليس للعلماء مع حكم هللا يف إطار الشورى إال االجتهاد يف ثبوت النصِّ

املنهجية للتطبيق، أال ميكننا أن نعترب نظام الشورى نظام الدميقراطّية مبعيارها اإلسالمي؟!
يف هذا العدد سوف نتناول فكرة الدميقراطية واإلسالم، وسوف حناول أن نلقي الضوء على هذا املوضوع.
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امليالد  قبل  الثالثة  األلفية  بداية  من  اعتباراً 
املدونة  التاريخية  املرحلة  في  اإلنسانية  دخلت 
من  املسمارية. وبالرغم  الكتابة  باختراع  وذلك 
تعريف  التي ميكن  اخلصائص  من  العديد  وجود 
احلضارة بها، فإن اخلاصية املميزة لهذه احلضارة 
هي ان جهد اإلنسان مهد السبيل أمام فائض 
الفائضة  القيمة  موضوع  أبرز  والذي  اإلنتاج 
موضوعاً  أصبحت  أنها  أي  العبودية  والعالقات 
السومريني  حققه  الذي  النمط  للملكية. وان 
هو النمط الذي يقول عنه الكهنة )الزيكورات( 
والتي أنشأت الوحدات التي ستلعب دور مركز 
إدارة اجملتمع والعمل اجلماعي واملعبد. وقد أطلق 
عليه الكهنة اسم الدولة. إن هذه املراكز التي 
أخذت شكالً قدسياً كممثلة للنظام السماوي 
ومراكز  للمعابد  األولي  النمط  هي  األرض  في 
والتعليمية  العسكرية  والوحدات  العمل 
طول  على  تطورت  التي  الثقافية  واملراكز 
ان  الدولة.  لتمأسس  الرحم  وتعتبر  احلضارة، 
االكتشاف الذي يطلق عليه الدولة أي زيكورات 
الذين كانوا يعتبرون منظري  قد مّهد للكهنة 

بدايات الفكر الديني و الدولة

علي فرات

االجتماعية  العلوم  أظهرت  لقد 
القديمة  اآلثار  علم  مقدمتها  وفي 
والسيما  والالهوت،  األجناس  وعلم 
القرن  في  إليها  وصلت  التي  النتائج 
أن  الشاملة،  الدراسات  بعد  الماضي 
بشري  مجتمع  أول  هم  السومريين 
أصحاب  وهم  دولة،  أقاموا  قد 
المكتوب. وال نكون  الحضارة والتاريخ 
هذا  بأن  قلنا  إذا  فيما  بالغنا  قد 
وذلك  تاريخي،  تطور  أكبر  هو  التطور 
التاريخ  أن  االعتبار  بعين  أخذنا  بعد 
التي تحققت في  يوازي المؤسسات 
البنية التحتية والفوقية في مجتمع 
الدولة. وإن تكوين الدولة يعني قفزة 
بجوانبه  اإلنسانية  تاريخ  في  كبيرة 
الدولة  وتواصل  والسلبية،  اإليجابية 
اجتماعية  وأداة  شاملة  كمؤسسة 
بخطوطها  هذا  يومنا  في  وجودها 
الدول هي  إن  األساسية منذ نشأتها. 
شكل من أشكال الهيمنة التي قامت 

فوق ثمار الكدح اإلنساني المتغير. 
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تلك املرحلة، السبيل أمام إنتاج ال مثيل له، لذا 
فمنذ البداية كانت ستعلن بقدسية وكنظام 
وكانت  األرض،  على  للسماء  وممثل  مقدس 
ستهيمن على ذهن اإلنسان وسترتقي في ذاك 
الوضع لتصبح مصدرا للسطلة األكثر تطوراً.

لقد مهدت الزيكورات السبيل أمام متتع بعض 
املنتج،  العمل  نطاق  خارج  ظلوا  الذين  الناس 
واعتماداً على اإلنتاج املادي الكبير لكدح العبيد 
الذين كانوا أداة لإلنتاج، بالرفاهية ووجود وقت 
السلطة  وأعمال  واملهن  الدين  أجل  من  فارغ 
السومري  الالهوت  حتقيق  ويعتبر  جهة،  من 
معنوي،  إدارة  كمركز  اآللهة  نظام  بخلقه 
مرحلة الهيمنة على البنية العقلية والفكرية 
من  كل  متم  لقد  أخرى.  جهة  من  والروحية 
التطور املادي واملعنوي بعضهما البعض، وأخذت 
الديني  والتمأسس  والعائلة  املقدسة  امللكية 
منطاً جديداً كسند أساسي للعائلة، وأكتسب 
اجملتمع املعتمد على وحدة الدم والساللة بنية 

طبقية متمثلة مبؤسسات جديدة.
الدولة نتاج السومريني

أوجدوا  من  هم  السومريني  إن  احلقيقة  في 
كانوا  ما  بقدر  املرحلة  هذه  رواد  ان  الدولة. 

التي  الطبقة  فإن  البداية،  في  كبار  منّظرين 
وظيفية  مبهمة  يقومون  الذين  من  تشكلت 
كإداريني لهم دور في التنظيم العملي لإلنتاج 
كانت في مرحلتها اجلنينية. وكان االنتقال من 
مرحلة الكهنة إلى مرحلة امللوك الكهنة امراً 
واملعنوية  املادية  األرضية  ألن  النقاش،  يثير  ال 
ندرس  بشكل كاف. وعندما  تطورت  قد  كانت 
النصوص  خالل  من  السومرية  امليثولوجيا 
املوجودة نستطيع فهم سبب وصف السومريني 
لكل شيء قاموا به بأنه نظام إلهي. فقد آمن 
الناس في تلك املرحلة بأن النظام الذي شكله 
وليس  األرض  على  سماوي  نظام  هو  الكهنة 
النمط  وكان  البشر.  خلقه  الذي  النظام  هو 
األساسي للفكر يعتمد على اإلميان وليس على 
املعرفة. وإن نظام اآللهة كان يعتبر كل شيء. 
أدنى  بال  صميمهم  من  بذلك  يؤمنون  وكانوا 

شك.
اإلنسان  على  بالتأثير  إيديولوجية  أية  حتظ  لم 
امليثولوجيا  أحدثتها  الذي  التأثير  درجة  إلى 
السومرية، قاموا بخلق امليثولوجيا وحتويلها إلى 
وإيديولوجية  كدولة  تنظيمها  ثم  ومن  الهوت 
وحتويلها بعد ذلك إلى تيارات دينية وفلسفية، 

وجعلها منبع أولي ومسند للعلوم. 
وعبادة  والطموطمية  الوثنية  بذلت  لقد 
واملتعددة  التوحيدية  واألديان  احلية  الكائنات 
اآللهة، جهوداً من أجل ربط اإلنسان بالنظام 

واجملتمع.
واألبوي  األمومي  اجملتمع  مؤسسات  كافة  ان 
والنبوية،  والكهنوتية  والشمانية  والسحرية 
غرائزه  من  اإلنسان  تخليص  إلى  تهدف 
االجتماعية  بالقواعد  والتزامه  احليوانية، 
التحول  لظاهرة  حاجة  هناك  حيث  والنظام. 
األبوة  شخصيات  إن  فهمنا  فإذا  اجملتمعي، 
واألمومة والطوطم واآللهة والكهنة والسحرة 
املرحلة،  هذه  خلقت  مؤسسات  هي  واألنبياء 
أصح.  بشكل  اجملتمعية  فهم  ميكننا  حينها 
وكخاصية أساسية حلضارة الغرب أو أوروبا أنها 
املعكوسة  املرحلة  تلك  جوانب  بعض  طورت 
بشكل تدريجي وبطئ، أي جتربتها التي تنطوي 

الزيكورات  مهدت  لقد    
الناس  بعض  متتع  أمام  السبيل 
العمل  نطاق  خارج  ظلوا  الذين 
اإلنتاج  على  واعتمادًا  املنتج، 
العبيد  لكدح  الكبري  املادي 
لإلنتاج،  أداة  كانوا  الذين 
فارغ  وقت  ووجود  بالرفاهية 
وأعمال  واملهن  الدين  أجل  من 
السلطة من جهة، ويعترب حتقيق 
نظام  خبلقه  السومري  الالهوت 
معنوي،  إدارة  كمركز  اآلهلة 
البنية  على  اهليمنة  مرحلة 

العقلية والفكرية والروحية

״״



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  62018

على إزالة البنى االجتماعية التي رأتها تتناقض 
احلرية. وان  باسم  الفرد  وحتريض  مصاحلها  مع 
جميع املؤسسات واألفراد الرأسماليني األغنياء 
املتسلطون أكثر من جميع  امللوك واألغنياء في 
املعكوسة.  الفلسفة  لهذه  نتاج  هم  التاريخ، 
املعادن  واملؤسسات،  أزال هؤالء األشخاص  لقد 
واجلوانب  والفوقية  التحتية  والبنية  واجلغرافيا 
العمل  عليها  اعتمد  التي  واملعنوية  املادية 
السنوات،  ماليني  منذ  لإلنسان  االجتماعي 
مع  تتناقض  التي  اجلوانب  جميع  ومزقوا 
كم  منها.  الرابحة  اجلوانب  وتبنوا  مصاحلهم 
يشكل ذلك حتضراً، وكم هو خارج عن احلضارة 
نحو  التوجه  أي  اجملتمع  نطاق  عن  خارج  وحتى 
املواضيع  من  يعتبر  فهذا  احليواني،  التحول 

األساسية التي يقف عليها فالسفة اليوم. 

نظام الفكر السماوي
إن تضاد السماء هو األرض، ومتثالًن املبدأ األنثوي 
والذكوري في نفس الوقت. ويطلق على السماء 
أسم » أن EN ، وعلى األرض »كي« ki. إن » 
أنكي« Enki  هو منط االحتاد األنثوي والذكوري، 
مبوقع  وهو  اإللهة،  مع  اتفاق  في  بأنه  ويدرك 
اآللهات،  جميع  من  ويتزوج  األب،  ملفهوم  اجلد 
مميزة،  خصائص  ذات  لوالدات  السبيل  وميهد 
ـ  قاصمة  »تيامات« ضربة  األم  اآللهة  وتلقت 
هذا  في   )) أليش  أنوما   (( بابل  خلق  ملحمة 
املوضوع والتي متلك خاصية تعليمية ـ من قبل 
املولود األخير إله بابل )) مردوخ ((، ويتم إبعادها 
كثيراً  تراجعت  وهكذا  اآللهة،  مجلس  عن 
تعبر  التي  امليثولوجية  واملقولة  اإللهة  عبادة 
ويرتبط  امليالد.  قبل  الثانية  األلفية  منذ  عنها 
من  املرأة  مكانة  بانحدار  قرب  عن  التطور  هذا 
السيادة  مبدأ  ويتوطد  االجتماعي،  موقعها 
والدولة.  اجملتمع  بنية  في  هيمنته  الذكورية 
وأخالقياً  إيديولوجياً  حتوالً  اجملتمع  شهد  لقد 
الدين  منط  امليثولوجيا  اكتساب  بعد  كبيراً 
مؤسسة  من  ابتداء  املوحد  الذكوري  اإللهي 
من  الدنيا  الوحدات  حتى  العليا  الدولة 
نفسه  اإلله  هو  امللك  وكان  امللكية،  السلطة 

العبيد  عالقة  وحتولت  لإلله،  مباشراً  ممثالً  أو 
باإلله. وأسفر حتول  العبيد  إلى عالقة  بالسيد 
» الدين  أي  اإلميان  إلى حالة  امليثولوجي  الفكر 
» والقانون  أي »احلقوق » األساسية، عن تطور 

تاريخي واجتماعي.
النظام  على  يعتمد  الفكري  النظام  إن 
والقمر  للنجوم  يكون  وكما  السماوي. 
والشمس مسار حركي ال يتغير، فإنه يجب على 
قوانني األرض أن متتثل لذلك، وإن الدولة وامللك 
وإن  اإلله،  باسم  النظام  هذا  ميثالن  الكاهن 
قوة  ٍولكل  قانون.  وكالمهم  مقدسة  إرادتهم 
موجودة على األرض إلهاً، ويسري نفس الشيء 
على القوى االجتماعية. وال ميكن التفكير بأي 
أن  ويجب  إله،  دون  كيان  أو  شيء  أو  خاصية 
نطلق على ذلك تسمية منط التفكير الالهوتي 
فيما  الفكري  النمط  هذا  وسيشهد  اإللهي. 
منط  بداية  ليصبح  كبيراً  طبيعياً  تطوراً  بعد 
في  والعلمي  اليونان  في  الفلسفي  التفكير 
التفكير هذه  أوربا املعاصرة. لقد خلقت أمناط 
خلقت  كونها  وثيقة  بروابط  البعض  بعضها 
تناقض على شكل  ولو وجد  من بعضها حتى 
إنكار بعضها البعض في قوالبها األساسية. 

األساسية،  األولية  امليثولوجية  املفاهيم  حتتل 
كاإلنسان األول واجلنة واجلحيم والطرد من اجلنة 
والطوفان، مكانة هامة في الفكر البدائي، وقد 
التي  واجملتمعية  الطبيعية  الظواهر  عن  عبروا 
بهم  خاصة  ومفاهيم  نظريات  إلى  حولوها 
في إطار نظام كامل. وطبقوا الهوتيتهم على 
منها،  نتيجة  واستخلصوا  وعالقة  حادثة  كل 
فكري،  النفجار  السبيل  ميهد  املوقف  هذا  إن 
وليس هناك شيء مستقل، فكل شيء يرتبط 
ببعضه البعض، وكأننا أصبحنا أمام املبدأ األول 
للديالكتيك بطريقة بدائية، لقد وصلت يوتوبيا 
اجلنة،  من  وطردهما  وحواء  آدم  وحياة  اجلنة، 
قابيل وهابيل، وملحمة  األول بني  االخوة  وقتال 
مدونة،  إلينا  إله،  نصف  يعتبر  الذي  كَلكَامش 
إن هذه اليوتوبيا واملالحم تعبر عن النضال الذي 
التناقضات  خلقت  التي  الصعوبات  عن  نتج 
االجتماعية مقارنة مع احلنني إلى أيام املساواة 
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يكون  هكذا  النيوليثي،  اجملتمع  في  الكاملة 
الشرح واملعنى، وكان الوقت ال يزال مبكراً من 
اإلنسان  عقل  ألن  العلمية،  الشروحات  أجل 

بعيد عن العصر العلمي.
للمجتمع  وخالصة  كهوية  الدولة  خلق  إن 
وتعتبر  ومثير.  عادي  غير  شيء  لهو  الطبقي، 
إال وحتققه  أداة بحيث ال يوجد أي حلم  الدولة 
تقريباً، وال يزال ذلك هو اجلانب الطاغي للدولة. 
هناك مقولة للعثمانيني تقول: »إما ستخضع 
يرى  غير موجود«؛  انك  احسب  أو  متاماً  للدولة 
التي  القومية  أو  ـ  الدولة  ميتلك  الذي  الرجل 
متتلك دولة ـ نفسه بأن له احلق الطبيعي في 
أن  على  يدل  وهذا  اهلل.  من  وذلك  شيء  كل 
الدرجة. هناك  هذه  إلى  الدولة عميقة  معنى 
بالقطاعات  مقارنتها  ميكن  وال  عادية  غير  قوة 
واجملموعات  الدولة  خارج  املتبقية  االجتماعية 
السومريني  الكهنة  إيجاد  إن  والفرد،  العرقية 
وتكوينهم  مبهارة،  الدولة  تكوين  إليديولوجية 
للذهنية االجتماعية، والنظر إلى الدولة كنظام 
هو  الذهنية  تلك  خالل  من  األرض  على  إلهي 
امليثولوجيا  تهدف  للغاية.  ورهيب  مثير  شيء 
والعلوم اإللهية أصالً إلى خلق مجتمع طبيعي 

أبدي مقدس، وتكريس السيادة على إنها نظام 
الطبيعة. 

من الواضح إن املعبد السومري يشكل الرحم 
األساسي للدولة. وهذا يعني إن الدولة ليست 
التعبير العلمي لعقل اإلنسان بل هي التعبير 
كحضارة  الدولة  إن  له،  والدوغمائي  الالهوتي 
الالهوتي  التعبير  هي  احلضارة  هذه  وجوهر 
فيه  يتكون  لم  الذي  الدوغمائي  للمفهوم 
للفرز  البدائية  املرحلة  في  العلمي  الفكر 
اإلميان  دوغمائية  اساسها  في  الطبقي. وتقبع 
وليس العلم، وفي إطار هذا املفهوم فإن الدولة 
سيما  وال  العصر  عن  خارج  أداة  اكثر  هي  رمبا 
الشعبية،  غير  الكالسيكية  أشكالها  في 
الدولة  واعتقاد  فكرة  بني  وثيقة  روابط  توجد 
وبني  الواحد  واإلله  املركزية  فيها  تطورت  التي 
فكرة واعتقاد الدولة واإلله. لقد كان الطوطم 
هوية ملخصة للمجموعات االجتماعية مثلت 
كان  آخر  بشكل  أي  الطبقي؛  اجملتمع  قبل 
طبيعة  وجود  لعدم  مخيفاً  يكن  نسبها. ولم 
استغاللية للمجتمع، وهو ليس إلهاً، لقد غّير 
الطوطم مكانه من األرض إلى السماء بعد أن 
بدأ الصعود إلى منزلة اإلله مع تطوير الطبيعة 
وجترد  القبائل  زعماء  قبل  من  االستغاللية 
الطوطم من صفة القريب واملمكن ملسه وغير 
واحملال  واخمليف  البعيد  صفة  وأكتسب  اخمليف 
الوصول إليه، وهكذا بدأت خيانة الفرز الطبقي 

ضد جوهره.
األب واالبن والروح القدس

يتواجد  أيضاً  اإلله  فإن  الدولة موجودة  أن  مبا 
في مكان تواجد الدولة.

لإليديولوجية  الالهوتي  النمط  قوة  ان  مثلما 
ال تقل أهمية عن النقد، فأنها ليست أقل من 
قوة الدولة أيضاً، واألكثر من ذلك، أن جميعها 
التاريخ  في  يوجد  ال  وقد  »الثالثية« متداخلة، 
كله أي ثالثي متداخل إلى هذه الدرجة وامتلك 
إمكانيات تشكيل أكبر قوة موجودة. وال يشبه 
ذلك عالقة »األب واالبن والروح القدس« بعض 
الشيء فحسب، بل هو نفس التكوين؛ فإحداها 
وقد  املعنوية،  نحو  واألخرى  املادية  نحو  تسير 

  وان مجيع املؤسسات واألفراد 
املتسلطون  األغنياء  الرأمساليني 
أكثر من مجيع  امللوك واألغنياء 
هلذه  نتاج  هم  التاريخ،  يف 
أزال  لقد  املعكوسة.  الفلسفة 
واملؤسسات،  األشخاص  هؤالء 
والبنية  واجلغرافيا  املعادن 
واجلوانب  والفوقية  التحتية 
املادية واملعنوية اليت اعتمد عليها 
لإلنسان  االجتماعي  العمل 
ومزقوا  السنوات،  ماليني  منذ 
مع  تتناقض  اليت  اجلوانب  مجيع 

مصاحلهم

״״
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إذ  السومريني،  عند  ملتحماً  الثالثي  هذا  كان 
تخلق قوة الدنيا من إحدى هاتني الثالثيتني، وقوة 
السومريون،  وكان  األخرى.  الثالثية  من  اآلخرة 
بهذه  يعتقدون  ال  بدائيني،  نعتبرهم  الذين 
اإلفادة  يعرفون  كانوا  لكنهم  السفسطة، 
منها، ألنهم أوجدوها. وإنه ملن الغريب أن يصبح 
واملتعصبون  الديني  التعصب  في  املفرطون 
الدينيون، رجال وأصحاب العلم في يومنا هذا. 
الالهوت  العلم في حضرنا بعيد عن  إن إنسان 
السومري إلى درجة بعد اإلنسان السومري عن 
العلم في يومنا هذا. إن السفسطائية هنا هي 
الواقعية موجودة في الطرفني.  إضافية، ولكن 
ووضع  البحث إليجاد  آخر سوى  وما من سبيل 
ال  ومثلما  املناسب،  مكانه  في  شيء  كل 
فإننا ال ميكننا  األم،  دون  االبن  تعريف  نستطيع 

تعريف العلم دون الالهوت أيضاً.
هنا ال يوجد دعوة لالهوت، فالعلم كان مسؤوالً 
األنظمة  ضحايا  ماليني  سقوط  منع  عدم  عن 
التي  الساحرة  موقع  في  وأصبح  الدوغمائية، 
ذهبت ضحية سحرها، ألنه لم يستطيع حتليل 
الدولة واحلضارة، إلى جانب عدم حتليله الالهوت 
العصري  اجملتمع  منظروا  حلل  ما  فإذا  أيضاً. 
الذين يدعون بأنهم يستندون إلى العلم، جوهر 
البعض  بعضها  في  واملتداخلة  املؤثرة  اجلوانب 
ملثلث الالهوتـ  الدولةـ  النقد، وصاغوا مشاريع 
اجتماعية انطالقاً من حتليالتهم بشكل متوازن، 
ويخلصون  أهدافهم  إلى  يصلون  قد  حينذاك 

أنفسهم من تأثير سحرهم املدمر. 
حققها  التي  اإليديولوجية  املغالطة  قوة  إن 
الطبقي  تاريخ اجملتمع  السومريون في  الكهنة 
وهيمنة  الدولة  قيام  في  كبير  دور  لها  رمبا 
الطبيعة الطبقية للحضارة، ورمبا كان بإمكان 
التطور  حتقيق  والفلسفة  والتقنية  العلم 
العملية  التطبيقات  مع  واألكبر  األسرع 
لإلنسان في اإلنتاج احلر لوال حتويل هذا التحريف 
إلى  السومري  والدين  امليثولوجيا  بواسطة 
الطاغي  الدور  هو  هذا  إيديولوجية،  هيمنة 
لطبقة الكهنة عبر تاريخ احلضارة. ففي الوقت 
الذي يقدمون فيه وسيلة اجلنة واجلحيم واإلله 

في  أقحم  والذي  اإلنسان  إلى  العقاب  الشديد 
ويضيفون  تأثيراً  اكثر  ذلك  ويجعلون  املأساة، 
عليه صفة الدميومة، فإنهم يؤمنون ألنفسهم 
بهم،  واملرتبطة  لإلدارة  املادية  املصالح  ولقوى 
إن  عمل،  وبدون  املرحلة  حسب  شيء  كل 
حتقيق  أجل  من  إليها  يلجؤون  التي  الوسيلة 
ذلك، هو تطوير التصورات الذهنية للهيمنة، أي 
امليثولوجيا والدين بشكل دائم لصالح النظام 
واملثقفني  الكتاب  فئة  أصبح  ولقد  احلاكم. 
أن  بعد  لإلنتاج  مركزاً  املتطورة  واألكادمييات 
نظام  وظهور  الدور،  بهذا  تقوم  املعابد  كانت 
اإلغريقية  احلضارة  في  للفالسفة  األكادمييات 
لألكادمييات  األول  النمط  بزوغ  ونرى  الرومانية. 
»Nippur« في نيبور « Edduba « األدبية

فقدان املرأة لدورها وقدسيتها
يتم طرح ضعف موقع املرأة بتعبير ميثولوجي 
ملكانتها  اآللهة  فقدان  شكل  وعلى  شاعري، 
اجملموعة  ضمن  الزمن  مرور  مع  وأهميتها 
األديان  املرأة في  » Pantheon » إن  اإللهية 
التوحيدية والتي تعتبر خطوة إلى األمام، حتتل 
لأليديولوجية  وتعبير  مستثمر  جنس  موقع 
نظرنا  زاوية  أي  فمن  اجملتمع،  في  والستعبادها 

  لقد وصلت يوتوبيا اجلنة، 
وحياة آدم وحواء وطردهما من 
األول  االخوة  وقتال  اجلنة، 
وملحمة  وهابيل،  قابيل  بني 
نصف  يعترب  الذي  َكلَكامش 
هذه  إن  مدونة،  إلينا  إله، 
عن  تعرب  واملالحم  اليوتوبيا 
النضال الذي نتج عن الصعوبات 
التناقضات  خلقت  اليت 
االجتماعية مقارنة مع احلنني 
يف  الكاملة  املساواة  أيام  إىل 

اجملتمع النيوليثي

״״
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وعقدت  نفسها  على  انزوت  قد  جندها  إليها 
لسانها وأوصدت فمها، حتى أنه لم يبق أثر من 
املرأة مذنبة ألنها أغوت  عهد االلهات، وأعلنت 
وأصبحت  ماضيها  في  األولى  باخلطيئة  آدم 
املذهل  التفوق  جعل  ومت  ذلك،  عن  املسؤولة 
سيادة  وذا  مشروعاً  الذكري  اجلنس  لصالح 
لقد  منها،  النابع  والدين  امليثولوجيا  بواسطة 
املستويات حتى  الرجل على جميع  سما عهد 
تطوير  ويجري  للدين،  املقدس  املمثل  أضحى 
إلى  تاريخ عبودية اجلنس بخبث، وعندما ننظر 
»أنكي«  األب  أن  نرى  السومرية،  امليثولوجيا 
وفـاق ذكـيـة،  املسألـة بطريـقة  يـطور هـذه 
ضـربات  وجـه  قـد  مردوخ  بابـل  إلـه  لكـن 
 »»Tiametتيامات« األم  لآللهة  قـاضـية 
  » Enuma Elis « وتتمتع ملحمة خلق بابل
اجتاهني، فقد توضحت  ذات  أهمية كبيرة وهي 
تشريع  خالل  من  للملكية  املطلقة  الطبيعة 
حمورابي للقوانني تدويناً، ولها أهمية تاريخية 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أظهرت القوانني 
في  معارضتها  ميكن  ال  التي  قواعدها  الدينية 
مرحلة  ميثل  وهذا  السومرية،  امليثولوجية 
متقدمة في العبودية الطبقية واجلنسية وأدت 

السلطة  أمام  الطريق  وفتح  متأسسها،  إلى 
سجن  إن  اإلله،  مع  منظمة  بطريقة  املطلقة 
وبيوت  خاصة  بيوت  في  دائم  بشكل  املرأة 
بعمق قد حتول  العبودية عليها  وفرض  الدعارة 

إلى عملية متأسس وتشريع.
األديان  مرحلة  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  ففي 
جغرافية  في  األبواب  فإن  املتعددة،  اآللهة  ذات 
وثقافة الشرق األوسط فتحت على آخرها أمام 
تاريخ األديان التوحيدية التي متثلت بجد األنبياء 
فيه  تراجعت  الذي  الوقت  في  اخلليل،  إبراهيم 

مرحلة األديان ذات اآللهة املتعددة.
إن القيام بالتنميق والتضخيم والتكرمي باسم 
العلم في عصر العلم، يخرب اجملتمع أكثر من 
الدين  كان  فإذا  والالهوتية،  امليثولوجية  اآلراء 
املزيف  العلم  فإن  الشعوب  أفيون  وامليثولوجيا 
ومبقدار  اجملتمع،  جوهر  في  خنجر  طعنة  هو 
سهولة جتاوز التأثير اخملدر لألفيون كذلك تكون 

صعوبة ترميم الطعنة املميتة للخنجر.
األديان  تطوير  في  هامة  مكانة  مصر  متتلك 
املصريني  الكهنة  طبقة  وتعتبر  التوحيدية 
هي املركز التعليمي لكوادر امليثولوجيا والدين 
والفالسفة  الكهنة  رواد  تلقى  لقد  اإلغريقي، 
اإلغريق غذاءهم من تعليماتهم وتدريباتهم في 
اخلامس  القرن  حتى  كبير  حد  إلى  وبابل  مصر 

قبل امليالد.

ظاهرة كونفدرالية القبائل
القبلية  الكونفدرالية  ظاهرة  اعتبار  ميكن 
املدينة.  لدولة  أولية  كمرحلة  العليا  للبربرية 
وقبل التحضر، نرى بأن هذه املرحلة ظهرت عند 
متطورة  قرابة  صلة  ذات  القبلية  اجملموعات 
في  كما  الداخلية  النزاعات  إزالة  بهدف  وذلك 
للقوات  التصدي  أجل  ومن  جهة  من  الدويالت 
وحتقيق  النفس  عن  والدفاع  املعتدية  احلضارية 
مكاسب أكثر توازناً من جهة ثانية. شعرت هذه 
القبائل بحاجتها إلى االحتاد. نستطيع تسمية 
وثمة  دولة،  إلى  للتحول  البدائية  باملرحلة  ذلك 
وهي  التاريخية  املرحلة  لهذه  أخرى  تسمية 
قبيل  العصر  هذا  عاش  البطوالت، حيث  عصر 

  من الواضح إن املعبد السومري 
يشكل الرحم األساسي للدولة. 
وهذا يعين إن الدولة ليست التعبري 
هي  بل  اإلنسان  لعقل  العلمي 
التعبري الالهوتي والدوغمائي له، 
إن الدولة كحضارة وجوهر هذه 
الالهوتي  التعبري  هي  احلضارة 
مل  الذي  الدوغمائي  للمفهوم 
يف  العلمي  الفكر  فيه  يتكون 
الطبقي.  للفرز  البدائية  املرحلة 
دوغمائية  اساسها  يف  وتقبع 

اإلميان وليس العلم،
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تكون الدولة املركزية العبودية، لدى السومريون 
واملصريون خالل األلفية الثالثة قبل امليالد، وفي 
كل  لدى  العبودي  النظام  نضوج  بلوغ  مرحلة 
من الهوريون واحلثيون الذين ينحدرون من أصل 
والعموريون  2000ق.م،   2500ـ  بني  فيما  آري 
والكنعانيون ذوي األصل السامي فيما بني 2000 
ـ 1000 ق.م. وكذلك عاشوه كل من اإلغريق ـ 
الرومان والهند والصني كمرحلة أولية للنظام 

العبودي فيما بني 1500ـ 100ق.م.
فهماً  القبلية  الفيدرالية  مرحلة  تتطلب 
عميقاً. فالعشائرية والقبلية التي مازالت قوية 
األوسط« تستمد  »الشرق  اجلغرافيا  هذه  في 
قوتها من هذا التاريخ. لقد مرت ملئات بل آلالف 
السنني عبر هذه التشكيالت، وأظهرت بطوالت 
تاريخ  األصل  في  هي  املرحلة  هذه  إن  كبيرة. 

العشائر ومبعنى آخر تاريخ »البنى األثنية«.
األصل  ذات  امليدية  العشائر  فيدرالية  تقوم 
للكوتيني  استمرار  هي  والتي  الشرق  في  اآلري 
بإقامة حتالف مع البابليني وتدحر اإلمبراطورية 
بابل  تفوقت  . لقد  اآلشورية في عام 625 ق.م 
الفيدرالية  لعبت  لقد  مرة.  وآلخر  أخرى  مرة 
أعيان  أجل  من  انتقالياً  دوراً  املترامية  امليدية 
املتصاعدة    Akhamenit»مينيت »أقها 
ودخلت  آرية.  ـ  بارثية  جذور  ذات  كانت  التي 
األرستقراطية  يد  إلى  السياسية  السلطة 
العدد  وكثيفة  متكاثرة  كانت  التي  البرسية 
في جنوب شرق إيران ألول مرة في التاريخ بعد 
  Kiros»كيروس« به  قام  الذي  القصر  انقالب 
  Astiyag»أستياك« امليدي  امللك  شقيق  ابن 
تأسيس  قصيرة  فترة  بعد  ذلك  عن  ونتج 
االمبراطورية البرسية املركزية والقوية في عام 

550 ق.م وإنهاء الفيدرالية. 
في  متدن  جيل  تكون  فقد  الثاني،  الدور  وفي 
املناطق الداخلية لشرق البحر األبيض املتوسط 
وحلب.  ودمشق  القدس  مدينة  مقدمتها  وفي 
وإن هذه التمدنات املستند إلى التجارة تصاعدت 
األبيض،  والبحر  كمراكز جتارية بني ميزوبوتاميا 
جرى  فمثلما  العربية،  اجلزيرة  وشبه  واألناضول 
1500ق.م،  عام  في  األوسط  الشرق  عموم  في 

شكل  على  اجليل  لهذا  التحضر  حركات  فأن 
دويالت املدن هي في الذروة أيضاً. ولم يعترفوا 
متاماً ال بسيادة البابليني واآلشوريني وال بسيادة 
ظروفهم  بسبب  وذلك  املصريني،  أو  احلثيني 
املراكز  بني  اللعب  استطاعوا  وقد  اجلغرافية. 
على  واحلفاظ  دبلوماسيتهم  بفضل  الثالثة 
استقالليتهم أيضاً، وبسبب هذه اخلصوصية، 
انتقلت  للضغوطات،  تعرضت  قبيلة  كل  فان 
احملددة،  املعايير  وحسب  األماكن.  هذه  إلى 
أصالتهم  على  احملافظة  استطاعوا  فانهم 

وحريتهم إلى حد ما.
اإلله،  منزلة  إلى  القبيلة  طوطم  رفع  إن 
اجتماعي  كأساس  القبيلة  حرية  واستخدام 
لتحويله إلى إله واحد، يعتبر أكبر عملية ثورية 
الدين ولم يكن عبثاُ  إبراهيم في مجال  للنبي 
للديانات  املؤسس  واجلد  النبي  لقب  إعطاء 
الكتب  في  وردت  التي  املقدسة،  التوحيدية 
والقرآن((  واإلجنيل  ))التوراة  الثالثة  املقدسة 
هويات  عن  عبارة  باتت  اآللهة  متعددة  واألديان 
احلضارة  ملرحلة  بالنسبة  متخلفة  ومشاريع 
الناضجة. أتت هذه الثورة اإليديولوجية تخدم 

الوحدة السياسية بشكل أفضل.

األديان  يف  املرأة  إن    
خطوة  تعترب  واليت  التوحيدية 
جنس  موقع  حتتل  األمام،  إىل 
لأليديولوجية  وتعبري  مستثمر 
فمن  اجملتمع،  يف  والستعبادها 
جندها  إليها  نظرنا  زاوية  أي 
وعقدت  نفسها  على  انزوت  قد 
حتى  فمها،  وأوصدت  لسانها 
أنه مل يبق أثر من عهد االهلات، 
املرأة مذنبة ألنها أغوت  وأعلنت 
آدم باخلطيئة األوىل يف ماضيها 

وأصبحت املسؤولة عن ذلك
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إلغاء تقديم األبناء كقرابني لإلله
بولده  التضحية  عن  إبراهيم  النبي  تراجع  إن 
تقدمي  كان  حيث  ثوري.  موقف  هو  إسماعيل، 
نطاق  على  منتشرة  بعل  لإلله  كقرابني  األبناء 
لم   ولهذا  الفينيقية،  املعتقدات  ضمن  واسع 
والسيئات  السلبيات  هذه  جتاوز  بإالمكان  يكن 
العادة  هذه  رفض  أن  كما  الطريقة.  بهذه  إال 
من  والضرورية  واملنتشرة  جهة،  من  املتوحشة 
فان  املرحلة،  تلك  شروط  ضمن  أخرى،  جهة 
باألطفال كقرابني  التضحية  أمام  الطريق  سد 
بظاهرة  ليست  وهي  الثورية،  صيغة  يحمل 
فردية وبسيطة وإمنا عملية استيقاظ الوجدان 
اإلنساني ضد أهم منوذج لهذا التعصب الديني 
قيمة  تكتسب  واملنتشر  املتجذر  البدائي 
كبيراً  معنى  تكتسب  عملية  وهي  عظيمة. 

ضد هذه البدائية. 
بدايات الديانة اليهودية

شبه  أرجاء  كافة  »اهلل« في  إلى  إيل  حتول  إن 
اجلزيرة العربية مع مرور الزمن وحتطيم التقاليد 
الرعاة  للقبائل  األصنام«  »عبادة  الطوطمية 

مرحلة  إلى  القبائل  بهذه  واالنتقال  والصحراء 
دين  ثورة  في  األهم  املرحلة  تعد  الواحد  اإلله 
اإلله الواحد، ولم يكن هذا ليتحقق بسهولة، 
وكذلك  جداً.  طويلة  مراحل  على  حتقق  بل 
أساساً،  واحد  كإله  إيل  اإلله  يأخذ  موسى 
ولكنه قبل كل شيء هو إله للقبائل العبرية، 
يلي:  كما  املقدس  الكتاب  في  األمر  هذا  ويرد 
كل  فوق  وجعلتكم  نفسي،  زوجتكم  »لقد 
البشر«. إن هذا القرار مهم جداً، و يلعب دوراً 
هاماً ورئيسياً في تشكيل التقليد الذي عكس 
يومنا  حتى  أمتد  الذي  اليهودي  اجملتمع  جوهر 
هذا. ويقوم النبي موسى بتغيير اسمه، فاإلله 
الذي كان اسمه في البداية »إلوهيم« يتحول 
فيما بعد إلى إله القبيلة اخلاصة ويأخذ اسم 
ومعنى  اليهود،  اسم  يأتي  ومنه  »ياهوفا« 
»إيل«؛  اإلله  »الذي يصارع  كلمة إسرائيل هو 
أي ان قبيلة العبرانيني متلك قوة مشابهة لقوة 

اإلله إيل، حتى تتمكن من مصارعة إلهها.
التعبير  التي نستطيع   اإلبراهيمية  إن احلركة 
عن  عبارة  هي  النحو  هذا  على  جوهرها  عن 
الهورية  ـ  اآلرية  للثقافات  متداخل  تركيب 
املنطقة  في  املوجودة  العمورية،  والسامية 
عليها  يضفي  الذي  اآلخر  اجلانب  هو  وهذا 
عدم  إدراك  إن  املرحلة،  تلك  في  الكونية  صفة 
ثورة  يعد  إلهاً  يكون  بأن  اإلنسان  استطاعة 
كبرى، فقد كان يسيطر على كافة االعتقادات 
اإلنساني،  الشكل  ذو  اآللهة  نظام  السابقة 
وانطالقاً من هذه االعتقادات ميكن لإلنسان أن 
اإلله؛  بقوة  أو يظهر نفسه  إلهاً،  يعلن نفسه 
علماً بأن آلهة ملوك سومر ومصر قد لعبوا دوراً 
تاريخياً كأمناط مذهلة ومتطرفة لهذا االعتقاد، 
وبذلك فان مبدأ عدم تأليه اإلنسان سدد ضربة 
وبذلك  العبيد،  أنظمة  النمط من  كبيرة لهذا 
كهذه  واجتماعية  إيديولوجية  حركة  أن  نرى 
من  القوية  واملمارسة  االنطالقة  صفة  حتمل 
شأنها أن حتلل النظام العبودي القدمي. إن كل ما 
حصل في التاريخ وخاصة في الشرق األوسط  

يعد التعبير القصصي لهذه احلقيقة.
إن قصة هجرة النبي إبراهيم الى أرض كنعان 

بالتنميق  القيام  إن 
باسم  والتكريم  والتضخيم 
خيرب  العلم،  عصر  يف  العلم 
اآلراء  من  أكثر  اجملتمع 
فإذا  والالهوتية،  امليثولوجية 
كان الدين وامليثولوجيا أفيون 
هو  املزيف  العلم  فإن  الشعوب 
طعنة خنجر يف جوهر اجملتمع، 
التأثري  جتاوز  سهولة  ومبقدار 
لألفيون كذلك تكون  املخدر 
املميتة  الطعنة  ترميم  صعوبة 

للخنجر
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ومن هناك إلى مصر تشير إلى اجتاه حركة تقاليد 
أكثر مما تشير إلى اجتاه حركته الشخصية، إنها 
أيضاً تتحدث عن حركة تبادل املال والفكر التي 
أخذت تتطور تدريجياً بني حوض دجلة والفرات 
إمكانات  تقدم  األجواء  وكانت  النيل،  وحوض 
وتعكس  املوجهة،  التحركات  لهذه  كثيرة 
انضمام قوافل املنطقة إلى قافلة التاريخ. إنها 
العديد  وعن  القبائل  من  الكثير  عن  تتحدث 
من اإلبراهيميني، وإظهار هذا التقليد على أنه 
الشريعة  وضع  أمام  الطريق  يوضح  واحد  تيار 
فيما  الذي ساد  التيار  هذا  »القانون«،  اجلديدة 
بني 1700ـ  1300 ق.م تقريباً حقق قفزةً جديدةً 
بخروج موسى من مصر، ولكن مرحلة إبراهيم 
وجوارها،  القدس  في  وحتوالً  متركزاً  تشهد 
حضارة  بانتشار  جتري  التوجهات  هذه  وكانت 
لتصبح  الداخل،  إلى  الساحل  من  الفينيقيني 
وتغيير من  وأورفا مراكز حتويل  القدس  كل من 
املرحلة  هذه  في  التأثر  ويظهر  الثانية،  الدرجة 
التغيير  عن  هذا  ويعبر  إبراهيم  شخصية  في 
في نوعية اإلله، وحتول اإلله من رب للعائلة إلى 
كونه  عن  الوقت  وبنفس  القبائل،  لكافة  رب 
للقوة  ومكتسباً  ومستمراً  املنطقة  في  فعاالً 

على شكل إمارة واالعتراف بها.

ظهور املسيحية
»عيسى«  فتحت  التي نظمت باسم  احلركة 
التاريخ شيئاً  في  تأثيرها  تعاظم  أمام  الطريق 
عن  تعبر  فإنها  اجلوهر  حيث  من  وأما  فشيئاً، 
الفقراء  جميع  على  منفتحة  جماعية  حركة 
التاريخية  النزعة  إن  احلقيقة  وفي  واملعدمني، 
الذي  »عيسى«،  باسم  قناة  لها  وجدت  قد 
روما  لوالي  معاد  خاص  موقف  أي  يتخذ  لم 
السلطة  عن  يتحدث  أنه  حتى  »بالتوس«، 
لقد  القيصر«،  »حق  من  بأنها  الدنيوية 
تصدى بشدة للمؤسسة الكهنوتية اليهودية 
قد  الكهنوتية  أن  من  واثقاً  وكان  الرسمية، 
فقدت جوهرها اإليجابي منذ زمن بعيد، وأدرك 
املادية  املصالح  روابط  بني  املوجود  الصراع 
ذلك،  جتاه  موقفاً  وتبنى  الفقراء  عالم  وبني 

واألهم من ذلك كله إن اعتبار الدين التوحيدي 
فقط،  باليهود  خاصاً  الشوفينية  بنظرته 
اإلنسانية  عالم  مع  واضح  تناقض  إلى  يشير 
التفوق  مفهوم  إن  حوله،  يجيش  الذي  اجلديد 
إلى  التطورات  هذه  نقل  منع  والقبلي  القومي 
مفهوم  هو  يظهر  وما  األثنية،  اجلذور  خارج 
أظهرتها  اجتماعية  مجموعات  إلى  االنتساب 
إلى  االنتساب  وليس  املادية،  الظروف  نفس 
الذين  األسينييني  إن  املشابهة،  األثنية  اجلذور 
بهذا  مجموعة  كانوا  أفكاره  منهم  استلهم 
األساس  في  املوجود  العميق  فالتمزق  الشكل، 
متزق  إلى  سيؤدي  اليهودي  للمجتمع  الطبقي 

اإليديولوجية اليهودية.
إبراهيم  النبيان  فيه  كان  الذي  الوقت  وفي 
األقوام  لوحدة  عظمى  أهمية  يوليان  وموسى 
اإليديولوجية  يشكلون  ذلك  وحسب  والقبائل 
األقوام  وحدة  تقاليد  عيسى  وضع  واملمارسة، 
مبدأً  واضعاً  وعارضها  بل  الثانية،  بالدرجة 
على  الكونية  الصفة  أضفى  وبذلك  مناقضاً، 
بل  اليهودي  للحديث  عنده  وجود  فال  إلهه، 
يعيشون  الذين  الناس  إنقاذ  هو  عنده  األساس 

الفيدرالية  مرحلة  تتطلب 
عميقًا.  فهمًا  القبلية 
اليت  والقبلية  فالعشائرية 
مازالت قوية يف هذه اجلغرافيا 
تستمد  األوسط«  »الشرق 
لقد  التاريخ.  هذا  من  قوتها 
مرت ملئات بل آلالف السنني عرب 
وأظهرت  التشكيالت،  هذه 
هذه  إن  كبرية.  بطوالت 
تاريخ  األصل  يف  هي  املرحلة 
تاريخ  آخر  ومبعنى  العشائر 

»البنى األثنية

״״
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هذا  بجانبه  بوذا  يشبه  وبذلك  واملعاناة،  األلم 
في  رغبته  إن  لذلك  وباإلضافة  بعيد،  حد  إلى 
من  الفقيرة  الفئة  أمام  السلطة  طريق  فتح 
ينشر  ولم  موضوعية،  حقيقة  هي  العبريني 
بل  العسكرية  السياسة  بالسبل  حركته 
اإلميان  أسس  على  اجتماعية  كحركة  نشرها 
بشدة  عارض  اعتقاله  مت  عندما  حتى  واألخالق 
سيفه،  استخدام  هذا  أراد  عندما  بيتروس 
الكهنة  بأن  الناس  إقناع  هو  ادعاءاته  أهم  إن 
»املنقذ  املسيح  هو  وبأنه  النبوة،  تقاليد  خانوا 
القدس  في  يوجد  كان  بأنه  علماً  املنتظر«، 
أسندت  جداً،  وقوية  غنية  كهنوتية  مؤسسة 
الكهنوتية كانت  أن  أي  روما،  والي  إلى  ظهرها 
منذ زمن عبارة عن قوة دنيوية مادية وسياسية 
وقد خرج الكهنة من كونهم موظفني خالصني 

للدين.
القدس  والروح  واالبن  األب  ثالوث  اعتبار  ميكن 
هذا  إعادة  وميكن  الثالثية،  اآللهة  مفاهيم  من 
املفهوم إلى املاضي في تقاليد أنكي ـ تيامات ـ 
ماردوخ، فاألم مرمي هي انعكاس ضعيف لثقافة 
تلد  ولكنها  سابقاً«،  »عشتار  تيامات  اإللهة 
»تعتمد  فيها  اإلله  روح  نفخ  طريق  عن  ابنها 

مصطلحات اإلله األب واإللهة األم واإلله االبن 
االبن  ـ  باإللهة  املمثلة  السابقة  الثقافة  على 
ـ الزوج«، من الواضح أن احلديث هنا يدور حول 
مزيج بني املثيولوجيا القدمية واالعتقاد بـ يهوا 
عن  اختالفه  ذلك  من  واألهم  باسم عيسى،  مت 
أهمية  يولي  إذ  له،  السابقة  الدينية  التيارات 
الشروط  تلعب  وهنا  اإلنسان،  ملعاناة  كبيرة 
إلى  الروماني  العبودي  النظام  لوصول  املادية 
أساسياً، فتمرد سبارتاكوس  دوراً  الذروة  نقطة 
في أعوام 70 ق.م جاء مبثابة دليل على إمكانية 
حتول املعاناة إلى مترد، إنه ميتلك كافة الشروط 
التي جتعله قائداً لفترة كهذه من زاوية الوالية 

اليهودية والتراكم الثقافي وإرث التمردات.
وبعد ذلك عندما أصبحت املسيحية هي الديانة 
الشرقية  الرومانية  لإلمبراطورية  الرسمية 
إن  االنحالل،  مرحلة  بداية  احلقيقة  في  كانت 
استخدامها كوسيلة إيديولوجية أثناء الصراع 
إلى انقسامات كبرى، وبعد  أدى  على السلطة 
حتولت  الغربية  الرومانية  اإلمبراطورية  انهيار 
وألن  »الباباوات«،  إمبراطورية  إلى  املسيحية 
للمؤسسني  مسرحاً  كانت  الوسطى  العصور 

واملدافعني.
ظهور االسالم

واألخير  األقوى  النمط  اإلسالم  ظهور  يعتبر 
أن  القول  وميكننا  األوسط،  الشرق  حلضارات 
وآخر  أكبر  وهو  كبيرة،  إقطاعية  ثورة  اإلسالم  
تتفوق  وال  األوسط.  الشرق  حققها  قفزة 
بأي شيء على اإلقطاعية  األوروبية  اإلقطاعية 
الشرقية املتمثلة في اإلسالم. بل أن اإلقطاعية 
األوروبية قد اعتمدت على اإلقطاعية الشرقية 
الحظنا  مثلما  الشرق  وتفوق  قوة  من  لتنال 
متثيل  أدى  وقد  الصليبية،  احلمالت  في  ذلك 
جعل  إلى  العثمانيني  األتراك  قبل  من  اإلسالم 
لم  إذ  الدفاع.  موقع  في  األوروبية  اإلقطاعية 
بعد ظهور  إال  أوروبا من موقعها هذا  تتخلص 
الرأسمالية، وأدى ذلك ـ أي ظهور الرأسمالية ـ 
إلى تفوق وهيمنة احلضارة الغربية على احلضارة 
وقد  انقطاع،  ودون  الزمن  مرور  مع  الشرقية 
دخلت منطقة الشرق والشرق األوسط مرحلة 

إىل  القبيلة  طوطم  رفع  إن 
حرية  واستخدام  اإلله،  منزلة 
اجتماعي  كأساس  القبيلة 
يعترب  واحد،  إله  إىل  لتحويله 
للنيب  ثورية  عملية  أكرب 
ومل  الدين  جمال  يف  إبراهيم 
النيب  لقب  إعطاء  عبثُا  يكن 
للديانات  املؤسس  واجلد 
التوحيدية املقدسة، اليت وردت 
الثالثة  املقدسة  الكتب  يف 
باتت  اآلهلة  متعددة  واألديان 
ومشاريع  هويات  عن  عبارة 
ملرحلة  بالنسبة  متخلفة 

احلضارة الناضجة

״״
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والتضييق  والالحل  واألزمات  املستمرة  الدفاع 
الهيمنة،  وهذه  التفوق  هذا  خالل  من  عليها 
فلقد تعرض الشرق والشرق األوسط في هذه 
املرحلة إلى خسارة كبيرة في الفكر والعقلية، 
ولم  اآلن.  حتى  منها  يصح  لم  صدمة  وإلى 
كل  ويبقى  التنوير  بحركة  التفكير  يستطع 
تنويرية  حملة  قيام  بإمكانية  مرهوناً  شيء 
محتملة للشرق األوسط. إن النفط الالمحدود 
الغربي  املركز  ذو  والتنوير  التقني،  واالقتباس 
الذي  األعمى  الديني  فالتطرف  يقدم حلوالً،  ال 
يشكل خطراً كبيراً، والقيم املعنوية التي آلت 
إلى ما حتت الصفر، واللجوء إلى البدائية األكثر 
رجعية من اجملتمع القبلي في حل التناقضات، 
املأزق  على  واضحة  دالئل  هي  التفاهم،  وسوء 

الروحي والذهني الذي آلت إليه األوضاع.
حتى  اخلالص  ميكن  ال  ذلك  كل  جتاوز  وبدون 
القدس،  املقدسة  املدينة  في  امللعون  باملوت 
وعلى نطاق أوسع فبدون جتاوز هذه الذهنية ال 
إنقاذ  املقدسة  الشرق األوسط  أرض  تستطيع 
ولن  األكبر،  اللعنة  هذه  حتيا  أن  من  نفسها 
يعفو عن  أن  األوسط  الشرق  إنسان  يستطيع 
بحق  ارتكبها  التي  الكبيرة  اجلرمية  من  نفسه 
التاريخ، وميكن القيام بكل ذلك من خالل حملة 
للوصول  األوسط   الشرق  تنويرية على صعيد 
استعادة  يتم  حيث  أخرى،  مرة  القدسية  إلى 
القوة لألذهان من جديد وتنبعث الروحانيات من 
التاريخ  مع  االلتقاء  ميكن  فقط  وبذلك  جديد، 
تاريخية  للدخول في مرحلة  العصر  واحتضان 
املنشأ  ذات  احلضارية  األنظمة  وتعتبر  أسمى. 
التي  الذهنية  للثورة  جوهراً  أوسطي  الشرق 
نحتاج إليها في األولويات، آخذين بعني االعتبار 
املتفشي  الذهني  التشتت  جتاوز  ميكن  ال  أنه 
للشرق  االجتماعية  البنية  في  كبير  حد  إلى 
أن  وبإمكاننا  إيديولوجية،  بثورة  إال  األوسط 
والقضايا  املتجذرة  األزمة  على  جواباً  نكون 
للحضارة  الصحيح  التحليل  مبقدار  املعقدة 
اإلقطاعية لتشكيل ثورة عقلية وحياة روحية 

من جديد.
إن صدى أسماء اهلل وموسى وعيسى ومحمد 

في آذان الذين يصغون لنداء العصور الوسطى 
الهوية  نوعية  حتليل  يشترط  التاريخ،  في 
اإليديولوجية لهذه املصطلحات، ما هو اهلل ..؟ 
ما معنى موسى وعيسى ومحمد الذين كانوا 
من أعظم األنبياء املرسلني؟. وما هي األمور التي 
إن  االجتماعي؟  املنطق  في  باإلقناع  واجهوها 
األسماء  بعض  معاني  إدراك  دون  التاريخ  شرح 
واملصطلحات، كان ومازال األسلوب املتبع حتى 
باسم  فيها  العيش  يتم  التي  فاجلنان  اآلن. 
فهي  إجراؤها  مت  وإن  التحليالت  أن  تؤكد  الدين 
ما تزال ناقصة، وتعبر عن أن العمل لم يجر وفق 
متطلباته، وبدون إجراء ذلك فإننا لن نستطيع 
التي  العلمانية  موضوع  في  تقدم  أي  حتقيق 
هي قضية كبيرة في كثير من الدول، واألحداث 
الوخيمة الكثيرة تؤكد صحة هذا الطرح، وهذا 
هو السبب الذي يدفعنا إلى التحدث عن ضرورة 

مرحلة التنوير في الشرق األوسط.

إبراهيم  النيب  تراجع  إن    
عن التضحية بولده إمساعيل، 
كان  حيث  ثوري.  موقف  هو 
لإلله  كقرابني  األبناء  تقديم 
واسع  نطاق  على  منتشرة  بعل 
الفينيقية،  املعتقدات  ضمن 
بإالمكان  يكن  مل   وهلذا 
جتاوز هذه السلبيات والسيئات 
أن  كما  الطريقة.  بهذه  إال 
رفض هذه العادة املتوحشة من 
جهة، واملنتشرة والضرورية من 
جهة أخرى، ضمن شروط تلك 

املرحلة

״״
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اجملَُْتَمع  هَو  َما  نَُعرَِّف  أَْن  بَِدايًَة  َعَلْيَنا   
ِبيِعي ؟ وََما ُهَو الدِّين؟ الطَّ

َلْم  الَبْحِث  ِخاَلِل  ِمنْ  ِبيِعي:  الطَّ اجملَُْتَمع 
يَْحُددُْه  ِبيِعيِّ  الطَّ اجملَُْتَمع  مِلُْصَطَلٍح  تَْعِريًفا  أَِجدْ 
َعبْداهلل  الكُرْدِي  الَفْيَلُسوف  ِسَوى  بُِوُضوح 
ِبيِعيِّ:  الطَّ اجملَُْتَمِع  ًَّفا  ُمَعر يَُقوُل  َحْيُث  أَوْجالن، 
نَِظاُم  ِبيِعي(  الطَّ )اجملَُْتَمع  مِبُْصَطَلح  »أَقِْصُد 
َّة، الِذي دَاَم َمرَْحَلة اجتماعية  الَبَشِري اجلََماَعاِت 
َعنْ  اإلِنَْسانِي  املَوُْجود  بِِانِْفَصال  تَبَْدأُ  َطِويَلة 
وَتَنَْتِهي  الِبَدائِيَّة،   َّئِيِسيَِّة  الر الثَّدْيََياِت  َفِصيَلِة 
بُِظُهورِ اجملَُْتَمِع الهرِميِّ. وََعادَةً َما تُْطلق تَْسِمَية 
الَقِدمي(  احلََجِري  )الَعْصر  الباليوليتية  املرَحَلة 
َهِذِه  )الَعْصر احلََجِري اجلَِديد( َعَلى  والنيوليتية 
احِلْقَبِة ِمنْ التَّارِيِخ الَبَشِري، وَالَّتِي َشِهَدْت ُظُهور 
»الكاَْلن«  اة ِب  تِلَْك اجلََماَعات اإلِنَْسانِيَّة املَُسمَّ
الَّتِي يََترَاوَح َعَدد أَْفرَادَِها بنَْيَ الِعْشِريَن وَالثَّاَلثنِيَ 

َشْخًصا. 
تِلَْك  اِْستِْخَداِم  ِإَلى  التَّْسِمَيُة  َهِذِه  تَُعودُ 
ََّة. كَانَْت تِلَْك اجلََماَعاُت  اجلََماَعاِت األَدَوَاِت احلََجِري
فِي  املَُتَوافِرَة  الثَِّمار  وَُجَمع  ْيِد  الصَّ َعَلى  تََتَغذَّى 

الدين في المجتمع الطبيعي

أحمد اليوسف

ِمْن  الَبْعُض  َذَه��َب  َلَقْد 
ُع��َل��َم��اء ااِلْج��ِت��َم��اع ِإَل��ى 
َظاِهَرٌة  ين  الدِّ ِب��َأْن  الَقْوِل 
الَمَقامِ  ِف��ي  اجتماعية 
ِم��ْن  َفالُمْجَتَمِع  ِل؛  اأَلوَّ
ِعْنَدَما  َن��َظ��رِِه��ْم  ِوْج��َه��ِة 
اأَلَزَم���اِت  ِلَبْعِض  َي��َت��َع��رَّض 
َعْن  َج��اِه��ًدا  َيْبَحُث  ��ُه  َف��ِإنَّ
َوَيْبَتِكُر  ُسُبِل الُخُروِج ِمْنَها 
الُحُلوِل  ِمْن  الَكِثيرِ  ِلَذِلَك 
َطرِيَقٌة  َتْنَجُح  َوِع��ْن��َدَم��ا 
اأَلْزَمِة  ِمْن  ِللُخُروِج  َنٌة  ُمَعيَّ
ُس  ُي��َق��دِّ الُمْجَتَمَع  َف���ِإنَّ 
ُسَها  َوُتَقدِّ رِيَقَة  الطَّ َهِذِه 
َبْعَد  الُمَتَعاِقَبُة  اأَلْج��َي��اُل 

َذِلَك
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ََّها تَِعيُش َعَلى النتاجات وَالثَِّمار  ِبيَعِة. أَي أَن الطَّ
تَْغِذيَة  َطِريَقة  ََّها  ِإن ِبيَعِة.  الطَّ فِي  اجلَاِهزَة 
َشِبيَهة مِبَا تَْسُلكُُه الَفَصائُِل احلَْيَوانِيَُّة الَقِريَبة 

ِمنَْها فِي قوتها«
آراء يف تعريف الدين

بُّد لنا أيضاً قَبَْل أَْن نَدُْخَل فِي تفاصيل   والَ 
وََجدْنَا  َلَقدْ  وَ  الدِّيُن،  ُهَو  َما  نَْعِرَف  أَْن  املَوُْضوِع 
َعبْرَ التَّارِيِخ تَْعِريَفاٍت كَثِيرٍَة لِلدِّيِن، وِمنْ املاَُلِحِظ 
َياِق اإلِْساَلِميِّ أَنَّ احلََضارَةَ اإلِْساَلِميَّة َلْم  فِي السِّ
ُمَقارَنًَة  لِلُمْصَطَلِح  تَْعِريٍف  بَِوْضِع  تَْهَتم كَثِيرًا 

ِّيَِّة َعَلى وَْجهِ اخلُُصوِص. باحلضارِة األُورُوب
د َجَمال َجْعَفر  يُوِضُح أُْسَتاذُ الَعِقيَدِة ُمَحمَّ
فِي  قُدَِّمْت  الَّتِي  التَّْعِريَفاِت  قَائاِل: »إنَّ  َبَب  السَّ
الكَثْرَةَ  تَُبلِّْغ  َلْم  وَِإْن  كَثِيرة،  اإلِْساَلِميِّ  احملُِيِط 
احملُِيَط  أِلَنَّ  نََظرَا  الَغرْبِيِّ،  احملُِيِط  فِي  تُوَجُد  الَّتِي 
تَكُنْ  َلْم  وَ  املَْفُهوُم  فِيه  يَتَِّضُح  كَاَن  اإلِْساَلِميَّ 

ٌة« احلَاَجُة ِإَلى التَّْعِريَفاِت ُمِلحَّ
ِمنْ  دَيْن  كَِلَمُة  تَْعِني  العربية،  اللَُّغِة  فِي 
اَعُة  الطَّ ِمنَْها،  َمَعاٍن  ِعدَّةَ  َّة  اللَُّغِوي النَّاِحَيِة 
َياَسُة وَ الَقْهرُ وَ اجلَزَاُء وَ احِلَساُب  وَاخلُُضوُع وَ السِّ
فيعرّفه  االصطالح،  في  أّما  الَعادَةُ،  وَ  احِلكَُم  وَ 

بأنه«  الباجوري  إبراهيم  األسبق  األزهر  شيخ 
ِليَمة  السَّ الُعُقوُل  َلذَِوَي  َسائِق  ِإَلِهيٌّ  وَْضٌع 

بِِاْختَِيارِِهْم احملَُْمود«
الَعرَبِيََّة  اجملَُْتَمَعاِت  بنَْيَ  الَعاَلقََة  أَنَّ  جداَل  ال 
تَُقبُِّل  اَل  رَاسخة،  َّة  ُعْضِوي َعاَلقَة  الدِّين  وَ 
َهِذِه  َماَلِمَح  وَتَنَْعِكُس  املَُقايََضَة  أَوْ  التَّاَلُعَب 
اإلِْجتَِماِعيَّة  رَاِت  املُؤَشِّ ِمنْ  الَعِديِد  فِي  الَعاَلقَِة 
كَِانْتَِشارِ َمَظاِهِر التََّديُِّن )ِحَجاُب املَرْأَِة، املََساِجُد، 
اإلِْساَلِميَُّة،  الَفَضائِيَّاِت  اإلِْساَلِميَّة،  اجلَْمِعيَّاُت 
َما املَدُّ  ُلوُك الديني، الثََّقاَفُة اإلسالمّية(، وَ  السُّ
لِلَواِقِع  ُمْسَتِويًَة  ِمرْآةً  أاََل  اإلِْساَلِميُّ  َياِسيُّ  السِّ

االجتماعي ذَاتِهِ.
فِي احلَِقيَقِة وَاِقُع اجملَُْتَمَعاِت الَعرَبِيَِّة يََتَجاوَزُ 
أَْن  يَِجُب  الَِّذي  ؤَاُل  السُّ َا  ِإمنَّ ابِقُ،  السَّ َجاَل  السِّ
فِي  يَكُْمُن  ِإَجابَتِهِ  فِي  وَنََتَناقَُش  فِيُه  نَْفِكرَ 
وَأَبَْعادَُها  لِلدِّيِن  االْجتَِماِعيَِّة  الَوِظيَفِة  َطِبيَعِة 
اجملَُْتَمَعاِت  لَِتَقدُِّم  زًا  ُمَحفِّ الدِّيُن  يَكُوُن  َهْل   :
لاِِلْجتَِماِع  وَِوَعاٌء  وَنَْهَضُتَها  وَتَْطِويرََها  الَعرَبِيَِّة 
وَِإنَْسانِيٍَّة،  ثََقافِيٍَّة  َجَواِمَع  َعَلى  املَبِْنيِّ   َِّشيِد  الر
أُم جَنَْعُل ِمنُْه كَابًِحا لِلتََّقدُِّم وَ االِنِْفَتاح وَ ِمْعَوَل 

َهدٍْم لِلَوْحَدِة الَوَطِنيَِّة وَ اإلِْجتَِماِعيَِّة؟

ابَِقُة تََضُعنَا فِي لُبِّ املَوُْضوِع  األَْسِئلَُة السَّ
أَرَدْنَا  إِذَا  وَ  وَُنَارُِسهُ،  الدِّينَ  نَْفَهُم  كَْيَف 
دَْق َمَع أَنُْفِسنَا الَ بُدَّ أَْن نَْعتَِرَف بُِوُجودِ أَزَْمٍة  الصِّ

َخطِيرٍَة فِي َعاَلقَِة ُمْجتََمَعاتِنَا باإلسالم. 
ُمَقابَِل  التَّنِْويِريِّ  اخِلَطاِب  فِي  ُضْعٌف  فُهَناَك 
رُوُف  الظُّ َلِعَبت  إذ  املَُتَشدِّدِ؛  اخِلَطاِب  ُحُضورِ 
َياِسيَُّة واالجتماعية الَعرَبِيَُّة دُورَاً فِي اِنْتَِشارِ  السِّ
الدَّوَْلِة  فِي  تشكُك  ِإْساَلِميَّة   َفَتاِوي  وَ  تأويالت 
َِّة  الَعرَبِيَُّة املَُعاِصرَةُ وَتَُبالُِغ فِي احِلرِْص َعَلى الُهِوي
وَ  التََّشدُّدِ  لاِِلنِْغاَلِق وَ  اإلِْساَلِميَُّة لُِتْصِبَح ُعنَْواناً 
َهِذِه  تَْطِويِر  َعَلى  الَعَمِل  ِمنْ  بََداًل  نَاِجزًا  ُمْعًطى 

َِّة وَاإلرْتَِقاُء بَِها ومَِبََضاِميِنَها املَُعاِصرَِة. الُهِوي
اإلِْساَلِميَِّة  احلَرَكَاِت  اِْهتَِماِم  غََلَبُة  َّْت  أَد وَقَدْ 
َياِسيِّ ِإَلى ِإغَْفاِل األَبَْعادِ اإلِْجتَِماِعيَِّة  بِاجلَانِبِ السِّ
ِمنْ  التَّْقِليل  أَوْ  الدِّيِنيَِّة  الَوِظيَفِة  فِي  َِّة  احلََضارِي
َشأْنَِها، وَتَرَاَجَعْت »املَْسأََلُة الثََّقافِيَُّة« فِي وَْعِي 
فِي  رًا  ُمَتأَخِّ َمكَانًا  لَِتْحَتلَّ  اإلِْساَلِميَِّة  احلَرَكَاِت 

 َ َبنينْ الَعاَلَقَة  َأنَّ  جداَل  ال   
َوالدِّين  الَعَرِبيََّة  اجمُلنَْتَمَعاِت 
ُتَقبُِّل  اَل  َراسخة،  ِويَّة  ُعضنْ َعاَلَقة 
َوَتننَْعِكُس  امُلَقاَيَضَة  َأونْ  التَّاَلُعَب 
َماَلِمَح َهِذِه الَعاَلَقِة يف الَعِديِد ِمننْ 
َكِاننِْتَشاِر  ِتَماِعيَّة  اإِلجنْ امُلَؤشَِّراِت 
َأِة،  امَلرنْ )ِحَجاُب  التََّديُِّن  َمَظاِهِر 
اَلِميَّة،  اإِلسنْ ِعيَّاُت  اجَلمنْ امَلَساِجُد، 
ُلوُك  السُّ اَلِميَُّة،  اإِلسنْ الَفَضاِئيَّاِت 
الديين، الثََّقاَفُة اإلسالمّية(، َو َما 
آًة  ِمرنْ َأاَل  اَلِميُّ  اإِلسنْ َياِسيُّ  السِّ امَلدُّ 
َتِوَيًة ِللَواِقِع االجتماعي َذاِته ِ  ُمسنْ
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ُمَتَقدَِّمٌة  َمَظاِهرُ  ُهَناَك  وَبِالتَّأِكيد  َّاتَِها.  أَوَْلِوي
وَرَاِشَدةٌ ِمنْ التََّديُِّن فِي ُمْجَتَمَعاتَِنا.

كَِلَمِة  َمْعَنى  ِإَلى  نَُعودُ  اإلسهاب  َهذَا  وَبَْعَد 
وَدَاَن  وَذُّل  َخَضَع  دَان  َمنْ  وَِهَي  دِيَانَة«  أَوْ  »دِيْن 
ََّن بِهِ َفُهَو ُمَتَديِّنٌ،  بِكَذَا َفِهَي دِيَانٌَة وَُهَو دِينٌ؛ وَتََدي
الَبَشرُ؛ وَيَِديُن بِهِ  َُّن بِهِ  بِهِ: َما يََتَدي يُرَادُ  ِإذَا أَْطَلقَ 
اِْعتَِقادٍ وَُسُلوٍك؛ مِبَْعنًى آَخرَ،  ُهَو َطاَعة املَرْء  ِمنْ 

والتزامه مِلَا يَْعَتِنُقُه ِمنْ فِكٍْر وََمَبادِئ. 
َفِرَجاُل  وَاالِنِْقَيادِ،  اَعِة  بِالطَّ يََتَمثَُّل  وَالِّدين: 
ُل  يَُحمِّ كََما  املُنَْقادُوَن،  املُطِيُعوَن  ُهْم  الدِّيِن: 
تَأْتِي  الَباِب  َهذَا  وَِمنْ  يَكْرَُه،   َما  اإلِنَْساَن  الدِّيُن 
بِالَعَطاِء  أَوْ  بِاألَْخِذ  ا  ِإمَّ )الَقرُْض(:  الدَّيِْن  كَِلَمُة 
وَاحِلَساُب  اجلَزَاُء  أََجَلُه  كََما  أََجٌل،  َلُه  كَاَن  َما 
وَالَغَلَبُة  وَالَقْهرُ  وَاملَُواَظَبُة  اَعُة  وَالطَّ وَالِعَبادَةُ 
لَْطاُن وَاملَِلُك وَاحلَكَُم وَالتَّْسِييرُ  وَاالِْستِْعاَلُء وَالسُّ
وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّوِْحيُد، وََجِميُع َما يََتَعبَُّد بِهِ لإِِلَلهِ. 

ِإَلى  االِْجتَِماع  ُعَلَماء  ِمنْ  الَبْعُض  ذََهَب  َلَقدْ 
املََقاِم  فِي  اجتماعية  َظاِهرَةٌ  الدِّين  بِأَْن  الَقوِْل 
ِعنَْدَما  نََظِرِهْم  ِوْجَهِة  ِمنْ  َفاجملَُْتَمِع  َِّل؛  األَو
َعنْ  َجاِهًدا  يَبَْحُث  َُّه  َفإِن األَزََماِت  لَِبْعِض  يََتَعرَّض 
ِمنْ  الكَثِيِر  لِذَلَِك  وَيَبَْتِكرُ  ِمنَْها  اخلُرُوِج  ُسُبِل 
لِلُخرُوِج  ُمَعيََّنٌة  َطِريَقٌة  تَنَْجُح  وَِعنَْدَما  احلُُلوِل 
ِريَقَة  الطَّ َهِذِه  يَُقدُِّس  اجملَُْتَمَع  َفإِنَّ  األَزَْمِة  ِمنْ 

وَتَُقدُِّسَها األَْجَياُل املَُتَعاِقَبُة بَْعَد ذَلَِك.
َِّة َفأَنَّ الدِّيَن اَل َحِقيَقة  رِي وَوَْفًقا لِلرُّؤْيَِة التََّطوُّ
ض ِمثَْل  َا ُهَو ُمنْتٌِج ِإنَْسانِيٌّ َمحَّ َخارِِجيَّة َلُه، وَِإمنَّ
تََعدَّدَْت  وَقَدْ  آَخرَ.  ِإنَْسانِي  أَوْ  فِكِْري  ُمنْتٍِج  أَيِّ 
َُّة فِي تَْفِسيِر أَْصِل األَدْيَاِن، أُِهمُّ  رِي املََدارُِس التََّطوُّ

َهِذِه املََدارَِس ِهَي املَذَْهُب احلََيِوي.
ُمْعَجم  أَيًْضا  احلَِقيَقِة  َهِذِه  َعنْ  َعبَّرَ  وَقَدْ 
الَغِريزَةَ  »ِإنَّ   : بَِقوْلِهِ الِعْشِرين  لِلَقرِْن  )الروس( 
َِّة  الَبَشِري األَْجَناِس  كُلِّ  بنَْيَ  ُمْشَتِركٌَة  الدِّيِنيََّة 
احلََياِة  ِإَلى  وَأُقَربَُها  َهَمِجيَّة  أََشدََّها  َحتَّى 
احلَْيَوانِيَّة، وَِإنَّ االِْهتَِماَم بِاملَْعَنى اإلَِلِهيِّ، ومَِبَا َفوَْق 
اخلَالَِدِة  الَعامَلِيَِّة  النَّزََعاِت  ِإْحَدى  َهو  ِبيَعِة،  الطَّ
لإِِلنَْسانِيَِّة، وَِإنَّ َهِذِه الَغرَائِزَ الدِّيِنيََّة اَل تْخَفى بَْل 
فِي  اإلِْسرَاِف  َفَترَاِت  فِي  ِإالَّ  تَذْبُُل  واََل  تَُضعُف  اَل 

احلََضارَِة وَِعنَْد َعَددٍ قَِليل ِجدًّا ِمنْ األَْفرَادِ.
َّة  احمِلَْورِي النُّْقَطة  ِهَي  لِلتََّساُؤِل  النَّزَْعة  َهِذِه 

الَّتِي اِْعَتَمَد َعَلْيَها الَفْيَلُسوُف الَفرَنِْسيُّ برتلم 
الدِّيِن  َظاِهرَةَ  أَنَّ  َحِقيَقة  ْخ  لُِيرَسِّ يسانت هيالر 
َفَقاَل  التَّارِيِخ،  فِي  الَبَشِريِّ  لِلِجنِْس  ُماَلزَِمة 
ًحا: »َما الَعالُِم؟ َما اإلِنَْساُن؟ ِمنْ أَيَْن َجاَء؟   ُمَوضِّ
وََماذَا  املَوُْت؟  َما  نَِهايَُتُهَما؟  َما  ُصنِْعِهَما؟  ِمنْ 
واََل  ة،  أُمَّ تُوَجُد  اَل  األَْسِئَلُة  َهِذِه  املَوِْت؟..  بَْعَد 
َجيَِّدةً  ُحُلواًل  َلَها  وَْضٍع  ِإالَّ  ُمْجَتَمَع,  واََل  َشْعَب، 
أَوْ رَدِيَئة، َمْقُبوَلة أَوْ َسِخيَفة، ثَابَِتة أَوْ ُمَتَحوَِّلة.

وَِحنيَ نَُحاِول التبنّي ِمنْ َعاَلقَِة الدِّيِن بِاجملَُْتَمِع 
يَْخُطرُ لِنَّا َهذَا التََّساُؤُل املُثِيرُ لِلَجَدِل, َهْل الدِّيُن 
أََمرُّ َفَطِريٌّ فِي اإلِنَْساِن وُلِد اإلِنَْساُن ُماَلزًِما َلُه, أَْم 
َُّه َظاِهرَةٌ ُمْسَتْحَدثٌَة وََعرٌْض َطارِئٌ فِي التَّارِيِخ  أَن

اإلِنَْسانِي؟
وَالّدين،  تاَلزم اإلِنَْسان  املَُفكِِّرين  بَْعُض   أَنْكَر 
ُمْسَتْحَدثٌَة َعَلى الِفكِْر  أَنَّ الدِّيَن َظاِهرَةٌ  َفِادََّعوْا 
وَالتَّارِيِخ اإلِنَْسانِيَّنْي، َلْم تَْصَحْب ُظُهور اإلِنَْسان 

َا َجاَءْت اَلِحَقة َعَلْيهِ. وَِإمنَّ
ِمنْ ِضْمِن َهؤاَُلء املَُفكِِّرين املُنِْكِرين لفطرية 
َجادََل  الَِّذي  فولتير  الَفرَنِْسيُّ  الَفْيَلُسوف  الدِّيُن 
بِأَْن »اإلِنَْسانِيَّة الَ بُدَّ وَأَْن تَكُوَن قَدْ َعاَشْت قُرُونًا 
َّة َخالَِصة، قَبَْل أَْن تَُفكِّرَ فِي  َطِويَلًة فِي َحَياٍة َمادِّي

ل َظاِهَرة الدِّيِن َحَدًثا    ُتشكُّ
ِريدًا، َفُهَناَك يف التَّاِريخ  ِإننَْساِنّيًا فنْ
َحَضاَراٌت ِباَل ُفُنون، َوَحَضاَرات ِباَل 
ُهَناَك  َلينَْس  َلِكننْ  َمادِّي،  م  َتَقدُّ
َهِذِه  ِإَطاِر  َويف  ِدينْن.  ِباَل  َحَضاَرة 
اِهَرِة الَفِريَدِة َبَدَأتنْ الدَِّراَساُت  الظَّ
الدِّيِن  َرِة  ِفكنْ ُبُذوِر  َعننْ  َتبنَْحُث 
َبَدَأ  َكينَْف  اإِلننَْساِني،  التَّاِريِخ  يف 
ُظُهور  َدَواِفع  ُأوىَل  ِهَي  َوَما  الدِّين 
اإِلننَْساُن  َتَطاَع  ِاسنْ َوَكينَْف  الدِّين؟ 
َعَقاِئِديٍَّة  ننُْظوَماٍت  مبَ اإِلمَياَن 

صلنَْبة؟

״״
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َمَسائَِل الدِّيِنيَّاِت وَالرُّوَحانِيَّاِت«
األمَْلَانِي  املَُفكِّر  ذَلَِك  َعَلى  وَاْفَقُه  وَقَدْ   
»الدِّيِن  ِهيرَة  الشَّ مِبَُقوَلتِهِ  َمارِْكس  كَارِل 
يَكُنْ  َلْم  مِلَارِْكس،  ُعوِب« َفِبالنِّْسَبة  الشُّ أفيوُن 
وََسائِِل  ُك  ُمالَّ اِْخَترََعَها  وَِسيَلة  ِمنْ  أَكْثَر  الدِّين 
الَفِقيرَة  َبَقاِت  الطَّ َعَلى  بَِها  لُِيَسْيطِرُوا  اإلِنَْتاِج 
َبَقة احلَاِكَمة الَّتِي  ومََيَْنُعونََها ِمنْ الثَّوْرَة َعَلى الطَّ
ِإَلى  َفَتلَْجأُ  ثَرْوَاتُِهْم  وَتَنَْهُب  َطاقَاتُِهْم  مَتَْتصُّ 
ْعبِ لَِتْقِليِل ُمَعانَاتِِهْم وَِمنْ ثمَّ حترص  حَتِْذيِر الشَّ

َعَلى أَنَّ يَْسَتِمرُّوا بَِهذَا االِنِْقَيادِ املَُطلِِّق.
َعبْرَ  ُمَساَلة  ُهَناَك  َلْيَس  احلَِقيَقة  وَفِي 
اإلِنَْسان  َشْغَلت  التَّارِيخ  َفْجر  ُمنْذُ  بَْل  التَّارِيِخ، 
َمْسأََلة  ِمثَْل  رًا: دِرَاَسًة،  وَُمؤَخَّ وَاِْعتَِقادًا،  مُمَارََسًة 

الدِّين. 
ْفِريداً،  ِإنَْسانِّياً  َحَدثًا  الدِّيِن  َظاِهرَة  تُشكُّل 
َفُهَناَك فِي التَّارِيخ َحَضارَاٌت باَِل ُفُنون، وََحَضارَات 
باَِل تََقدُّم َمادِّي، َلِكنْ َلْيَس ُهَناَك َحَضارَة باَِل دِيْن. 

بََدأَْت  الَفِريَدِة  اِهرَِة  الظَّ َهِذِه  ِإَطارِ  وَفِي 
فِي  الدِّيِن  فِكْرَِة  بُذُورِ  َعنْ  تَبَْحُث  الدِّرَاَساُت 
التَّارِيِخ اإلِنَْسانِي، كَْيَف بََدأَ الدِّين؟ وََما ِهَي أُوَلى 
اإلِنَْساُن  اِْسَتَطاَع  وَكَْيَف  الدِّين؟  ُظُهور  دَوَافِع 

ٍَّة صلَْبة؟ اإلمِيَاَن مِبَنُْظوَماٍت َعَقائِِدي
وَأَشرْنَا  الدِّين،  ُهو  َما  الِبَدايَة  فِي  ذَكَرْنَا  وَقَدْ 
الَّتِي  الدَّوَافِع  فِي  وَاآلرَاِء  االِْعتَِقادَاِت  بَْعِض  ِإَلى 
َفَبْعُضَها  ُمْخَتِلَفٌة،   آرَاٌء  وَِهَي  ُظُهورِِه  ِإَلى  َّْت  أَد
َخلِْقهِ،  بَِدايَِة  ُمنْذُ  اإلِنَْسان  اَلزََم  فِْطِريًّا  أَْمرًا  يَرَاُه 
بَِحَسبِ  ُمْسَتْحَدٌث  أََمرٌ  َّهْ  أَن رَأْى  ِمنْ  وَِمنِْهْم 

احلَاَجِة الدَّاِعَية اِلِْستِْحَداثِهِ. 
التِي  املََدارَِس  أُهم  أَّن  َسابًِقا  ذَكَرْنَا  َلَقدْ   
باجملتمع،  وََعاَلقَتِهِ  الدِّيِن  أَْصِل  فِي  بََحثَْت 
أَنَّ  املَدْرََسِة:  َهِذِه  ِّتَباُع  أ وَيَرَى  َّة،  احلََيِوي املَدْرََسة 
َُّه يََتَفاَعل  اإلِنَْساَن الِبَدائِي كَاَن يَرَى فِي أَْحاَلِمهِ أَن
بْط،  َمَع كَائَِنات َحيَّة كََما َلو كَاَن فِي الَواِقِع بِالضَّ
فِي  يَرَاَها  التِي  َّة  الَبَشِري النُُّفوس  َفُمْعَظم 
فِي  يَرَاَها  التِي  املَيَِّتة  النُُّفوس  وَاْعتبرَ  أَْحاَلِمهِ، 
ََه  ََّها أَْطَياف أِلَرْوَاح األَْمَوات، وَِمنْ ثَمَّ اجِتَّ األحالم أَن
أَّن  وَاْعَتَقد  أَْساَلفِهِ  أَرْوَاح  تَْقِديس  ِإَلى  اإلِنَْسان 
َمَها كََما  فِيَها قَِوى َخارِقَة خّيرة أَوْ ِشرِّيرَة وََعظَّ

ُنون بِاهلِل ِإَلَهُهْم،  ُم املُؤَمِّ يَُعظِّ
جَتِْلُب  أَوْ  األََلَم  تَُسبُِّب  ََّها  أَن فِيَها  َفاْعَتقَد 
األَرْوَاح  َهِذِه  ِمنْ  املَرُْء  ََّب  تََقر وَكُلََّما  َعادَة،  السَّ
يَِّبة،  الطَّ األَرْوَاَح  اِْسَتدَْعى  الَقرَابنِي  َلَها  وَقَدََّم 
األَرْوَاِح  َهِذِه  ِإغَْضاِب  َعَلى  اإلِنَْساُن  َعِمَل  وَكُلََّما 
وَاِْستِْجاَلِب َسَخطَِها كُلََّما أََصابَتُْه بِأَذى وَُسوء. 
بِأَّن  َفَيرَوْن  ِبيِعي  الطَّ املَذَْهب  أَْصَحاب  ا  أَمَّ
َجِميَعَها  احلَيَّة  الكَائَِنات  رَأَى  الِبَدائِي  اإلِنَْسان 
كَائِن  أَي  يَْسَتطِيع  واََل  ِبيَعة،  الطَّ لِِقَوى  تَْخَضُع 
تَْعِديل نَِظاِمَها، َفِاْجَتَمَع َلَدى  التََّحكُّم فِيَها أَوْ 
الدَّْهَشة  ِمنْ  ُمؤَلٌَّف  ُشُعورٌ  الِبَدائِي  اإلِنَْسان 
وَاإلِْعَجاب رَأَى بِهِ الكَوَْن أَْشَبه بِاملُْعِجزَة. وَذََهب 
األَْحَداث  أَنَّ  ِإَلى  املَدْرََسة  َهِذِه  اتَباع  بَْعض 
وَالَبرَاِكني  الزالزل  مثَل  ِبيَعة  لِلطَّ الُفَجائِيَّة 
الِبَدائِي  اإلِنَْسان  أَرَْهَبْت  َواِعق  وَالصَّ وَْفان  وَالطُّ
واََلء  اِنَْبَعث  ثَمَّ  وَِمنْ  بِاخلَوِْف  ُشُعورًا  وَأَْعَطتُْه 
بَْطِشَها  ِمنْ  َخوًْفا  ِبيَعة  الطَّ قَِوى  ِإَلى  اإلِنَْسان 
ِقَوى  َفأَْصَبَحْت  َعْطُفَها،  وَيَْسَتِدرْ  ََّها  لَِيتَِّقَي َشر

ِبيِعي َكاَن ِديُنُه    اجمُلنَْتَمَع الطَّ
َنَتاِئِج  اَلُق الَّيت َأدَّتنْ ِإىَل  ُهَو اأَلخنْ
ِع  ِبالنَّفنْ ِه  َعَلينْ َعاَدتنْ  يَدة  َحِ
َم ُحرِّيَِّتِه امُلَطلَِّقة،  َوالتَّننِْظيِم َرغنْ
َكاَنتنْ  الَعاَلَقَة  َفِإنَّ  َوِبالتَّاِلي 
ِمننْ  متجذرة  َعِميَقة  َعاَلَقًة 
وََّلتنْ ِلُسُلوٍك َملنُْموٍس,  َقَناَعة حَتَ
ا  َ َبِعيًدا َعننْ ُوُجود َواِضع هَلَا, ِإنَّ
َوَجَب  َحينُْث  ِبيَعُة  الطَّ َها  َوَضَعتنْ
اجمُلنَْتَمَع  َعُل  جَتنْ ألنها  ُتوِجَد  َأننْ 
الَّيت  الَغاَيُة  َوِهَي  أفضل,  حبال 
َها اإِلننَْساُن يف َحَياِتِه,  ُبو ِإَلينْ َيصنْ
َأي َأننْ َيُكوَن َكاَمِل احُلرِّيَِّة اَل 
اَرَسِة  ُمَ َعَلى  يَِّة  ِباجَلربنِْ ُعُر  َيشنْ

ِتَقاٍد َما ِاعنْ

״

״
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ِبيَعة آلَِهًة تَُعبِّد بَِحدِّ ذَاتَِها. الطَّ
ِإَلى ُصلْب املَوُْضوِع وََعاَلقَة اجملَُْتَمِع  وَبِالَعوْدَة 
آرَاء،  ِمنْ  تََقّدم  َما  ِخاَلِل  وَِمنْ  بِالَديْن،   ِبيِعي  الطَّ
وَكُلَِّها  ُمْخَتِلَفة  أَوُْجه  ِعدَّة  َلَها  الَعاَلقَة  أَّن  جَنٍْد 
لِلنَِّظاِم،  احلَاَجة  وَِهَي  وَاِحَدة،  بُوتََقة  فِي  تَُصبُّ 
أَْصِل  َحوَْل  لِلتََّساُؤاَلِت  َحدٍّ  وَْضِع  ِإَلى  احلَاَجِة  أَوْ 

الِكُون وَاحلََياة وَاملَوْت وََما بَْعَد املَوِْت.
غَِريزَة  التََّديُّن  أَنَّ  يَبُْدو  َّه  أَن ِإَلى  وَنَْسَتْخِلُص 
ُماَلزََمة لإِِلنَْسان ُمنْذُ أَْن كَاَن ِإنَْسانًا. َفَما َسَبُب 

وُُجودِ َهِذِه الَغِريزَِة فِي اإلِنَْسان؟
ر  »يَُفسِّ املَُقدَّس(  )فِكْرَة  املُِهم  ِكَتابِهِ  فِي 
ُشُيوع  َسَبَب  أوتو  رودولف  األمَْلَانِي  ُهوتِي  الالَّ
وَاجلََماَعات  التَّارِيخ  َمَدار  َعَلى  َهِذه  التََّديُّن  نَزَْعة 
اإلِنَْسانِيَّة بِأَْسِرَها، َفَيُقول: ِإنَّ اإلِنَْسان دَائًِما َما 
يَْجَعل  َّا  مِم وََعَدِم الكََمال  بِالنَّْقِص  يَنَْتابُُه ُشُعورٌ 
أَو  َعَلْيهِ،  يَْضَغُط  بِاالِنْتَِماِء  املُْسَتِمر  ِإْحَساَسُه 
اُه  َسمَّ وَالِذي  االِْستِكَْمال،  ِإَلى  الدَّائَِمة  َحاَجُتُه 

ُعور باخمللوقية(.  أوتو )الشُّ
أَنَّ  َعَلى  اِْسَتَقرُّوا  َفَقد  اإلِْساَلم  ُعَلَماء  ا  أَمَّ
الدِّيَن ِمنْ الِفْطرَة التِي َفَطر اهلل النَّاس َعَلْيَها، 
اِْفتَِقار  َعن  الِقَيم  ابن  اإلِْساَلم  َشْيخ  وَيَْعُبر 
وََعدَم  َصه  نَقَّ أََمارَات  ِمنْ  ِس  التََّنفُّ ِإَلى  اإلِنَْسان 
ًحا:  اُه بَِنْفِس االِْضطِرَار، َفَقاَل ُمَوضِّ كََماَله َفَسمَّ
َّا  مِم أََمِلهِ  اِلِنِْقَطاِع  َفذَلَِك  االِْضطِرَارِ  نَْفُس  ا  »أَمَّ
ِسَوى اهلِل، َفَيْضَطرُّ ِحيَنِئٍذ بَِقلِْبهِ وَرُوِحهِ وَنَْفسه 
ة، بَِحْيث يَِجد فِي كُل  وَبََدنُهِ ِإَلى رَبهِ َضرُورَة تَامَّ
ِإَلى رَبه وََمْعُبودَه،  ة  ُمنَْبت َشْعرَة ِمنُْه َفاقَة تَامَّ
َله  ِغنى  اَل  َما  ِإَلى  ُمْضَطر  نَْفس  النََّفس  َفَهذَا 

َعنُْه ُطرَْفة ِعني«
دين اجملتمع الطبيعي

َعاَلقَِة  َحوَْل  آرَاٍء  ِعدَِّة  َعَلى  َلْعَنا  اِطَّ أَْن  بَْعَد 
َسَنُعودُ   ، َعامٍّ بَِشكٍْل  وَاجملَُْتَمِع  بِاإلِنَْساِن  الدِّيِن 
بَِدايَِة  فِي  َّْفَناُه  َعر وَالِذي  ِبيِعي  الطَّ اجملَُْتَمِع  ِإَلى 
أَوْرَدَُه  الِذي  التَّْعِريِف  ِخاَلِل  ِمنْ  الَبْحِث  َهذَا 
ِهَي  َما  لَِنرَى  أَوْجالن؛  اهلل  َعبْد  الَفْيَلُسوُف 
الَبْحِث  َحَسَب  الدِّيِن  فِي  تَرْبُُطُه  التي  الَعاَلقَة 
الَِّذي قَدََّمُه الَفْيَلُسوُف َعبْد اهلل أَوجالن, وَالَِّذي 
ِبيِعيُّ  الطَّ اجملَُْتَمِع  فِي  الدِّيُن  ُهَو  َما  لِنَّا  َحدَّدَ 
اإلِنَْسانِيِّ  املَوُْجودَ  تََطوُّرَ  »إّن  يَُقول:  َفَنْجُدِه 

َمبَْدأِ  َعَلى  َطِويَلٍة  لَِفتْرٍَة  يَْعَتِمُد  كَُمْجَتَمٍع, 
الَهْيَمَنِة  َعاَلقَاِت  َعَلى  اَل  وَالتَّكَاُفِل,  التََّعاُضِد 
ِك  ذَاِكرَتِهِ  فِي  ِبيَعَة  الطَّ ُش  وَيَُنقِّ واحلاكمية. 
بنَْيَ  أَْحَضانَِها. التَّكَاُمُل  فِي  وَتَرَْعرََع  « نَشأ  »أُمُّ
ِبيَعِة  الطَّ وَبنَْيَ  ِجَهٍة, وَبَْيَنِهْم  ِمنْ  اجملَُْتِمُع  أَْفرَادٍ 
ُهَو  وطُِم  . الطُّ أََساِسيٌّ ثَانَِيٌة, َشرٌْط  ِجَهٍة  ِمنْ 
ََّل نَِظاٍم  وطِم أَو َا يُْعَتَبرُ الطُّ رَْمزٌ وََعي الكاَْلن. وَلِرمُبَّ
الَِّذي  النَِّظاُم,  َهذَا  يَُشكُِّل   . جَتِْريِديٍّ اِْصطِاَلِحيٍّ 
وَنَِظام  َُّل  األَو التَّْقِديُس  وطِِمَية,  الطُّ دَيَْن  يُْعَتَبرُ 
َّل. أَي أَنَّ الكاَْلن تَُقدُِّس  ََّماُت )املَُسلََّمات( األَو احملَُر
ِمنْ  وطِِم.  الطُّ ذَاَك  لِرَْمِز  تَْقِديِسَها  بَِقدْرِ  ذَاتَُها 
َّل اصطالح لأِلَْخاَلق.  َحْيُث  َّ الُوُصول ِإَلى أَو ُهَنا مَت
ِمنْ  احلََياِة  ُمَواَصَلَة  يَْسَتِحيُل  َُّه  أَن اجلَِميُع  يَِعي 
َهِذِه, َفُوُجودَُها  دُوِن َجَماَعِة الكاَْلن. ِإذَْن, وَاحلَاُل 
املََعانِي  بَاسمى  ِإَلْيُه  وَيُرَْمزُ  ُمَقدٌَّس,  اجملَُْتَمِعيُّ 
وََمَتانَة  رََصانَة  تتأتى  ُهَنا  ِمنْ  لُِتْعَبَد.  وَالِقَيُم 
األُوَلى  َياغَُة  الصِّ ُهَو  َفالدِّيُن  الدِّيِنيَُّة.  الَعِقيَدِة 

اإِلننَْساِنيِّ  ُجوَد  امَلونْ َتَطوَُّر  إّن     
َطِويَلٍة  ٍَة  ِلَفتنْ َتِمُد  َيعنْ َتَمٍع,  َكُمجنْ
َوالتََّكاُفِل,  التََّعاُضِد  َدِأ  َمبنْ َعَلى 
َمَنِة  اهَلينْ َعاَلَقاِت  َعَلى  اَل 
ِبيَعَة  الطَّ َوُيَنقُِّش  واحلاكمية. 
َرَع  يف َذاِكَرِتِه ِك »ُأمُّ« َنشأ َوَتَرعنْ
َراٍد  َ َأفنْ َضاِنَها. التََّكاُمُل َبنينْ يف َأحنْ
 َ َوَبنينْ َنِهمنْ  َوَبينْ ِجَهٍة,  ِمننْ  اجمُلنَْتِمُع 
ٌط  َشرنْ َثاِنَيٌة,  ِجَهٍة  ِمننْ  ِبيَعِة  الطَّ
َوَعي  ٌز  َرمنْ ُهَو  وِطُم  الطُّ  . َأَساِسيٌّ
وِطم  الطُّ َترَبُ  ُيعنْ ا  َ َوِلُرمبَّ اَلن.  الكنْ
 . ِريِديٍّ جَتنْ ِطاَلِحيٍّ  ِاصنْ ِنَظاٍم  َأوََّل 
َترَبُ  ُيعنْ الَِّذي  النَِّظاُم,  َهَذا  ُل  ُيَشكِّ
َماُت  امُلَرَّ َوِنَظام  اأَلوَُّل  ِديُس  التَّقنْ

)امُلَسلََّمات( اأَلوَّل.

״

״



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  202018

األَْخاَلِق.  َمَع  ُمَتكَاِمٌل  وَُهَو  اجملَُْتَمِعيِّ.  لِلَوْعِي 
ََّمِن يََتَحوَُّل ِمنْ كَوْنِهِ رََمزَ الَوْعُي ِإَلى  وََمَع ُمرُورِ الز
َعِقيَدٍة ُمَتَصلَِّبة, لَِيَتَبدَّى الَوْعُي اجملَُْتَمِعيُّ َعَلى 
يَّتِهِ  بَِخاصِّ الدِّيِن. الدِّيُن  لِِصَياغَِة  تَْطِويٍر  َشكِْل 
الذَّاِكرَِة  أَْشكَاِل  َِّل  أِلَو الِعنيَ  املَنَْبُع  يُْعَتَبرُ  َهِذِه, 
ََّة وَاألَْخاَلِق األََساِسيََّة  وَالتََّقالِيِد وَاألَْعرَاِف اجلَذْرِي

فِي اجملَُْتَمِع«.
اجملَُْتَمَع  لَِنْظرَِة  رَائًِعا  تَلِْخيًصا  جَنُِد  ُهَنا  وَِمنْ 
وََمكَانََته  وَدَوْرُِه  بِهِ  وََعاَلقَتِهِ  لِلدِّيِن  ِبيِعي  الطَّ
َما  ِخاَلِل  ِمنْ  نُْفَهُم  َحْيُث  اجملَُْتَمِع,  َهذَا  ِضْمَن 
فِي  تتجذّر  أَْخاَلق  األَْصِل  فِي  الدِّيَن  أَنَّ  سَبق 
الَيوِْميَّة  املَُمارََسِة  َعبْرَ  فِْطِريًّا  الَبَشِر  نُُفوِس 
َِّبة َعَلى ُسُلوِكيَّاِت اجملَُْتَمِع, َسلًْبا  وَالنََّتائِِج املَُترَت
ُهَو  دِيُنُه  كَاَن  ِبيِعي  الطَّ اجملَُْتَمَع  أَنَّ  أَي  وَِإيَجابًا, 
َّْت ِإَلى نََتائِِج َحِميَدة َعادَْت َعَلْيهِ  األَْخاَلُق الَّتِي أَد
َّتِهِ املَُطلَِّقة، وَبِالتَّالِي  بِالنَّْفِع وَالتَّنِْظيِم رَغَْم ُحرِّي
ِمنْ  َعِميَقة متجذرة  َعاَلقًَة  كَانَْت  الَعاَلقََة  َفإِنَّ 

قََناَعة حَتَوََّلْت لُِسُلوٍك َملُْموٍس, بَِعيًدا َعنْ وُُجود 
وََجَب  َحْيُث  ِبيَعُة  الطَّ وََضَعتَْها  َا  ِإمنَّ َلَها,  وَاِضع 
أَْن تُوِجَد ألنها جَتَْعُل اجملَُْتَمَع بحال أفضل, وَِهَي 
َحَياتِهِ,  فِي  اإلِنَْساُن  ِإَلْيَها  يَْصُبو  الَّتِي  الَغايَُة 
َِّة َعَلى  َِّة اَل يَْشُعرُ بِاجلَبِْري ِّي أَي أَْن يَكُوَن كَاَمِل احلُر
َة  مُمَارََسِة اِْعتَِقادٍ َما, بَْل أَْن يَْقَتِنَع الَقَناَعَة التَّامَّ
الَّتِي َجَعَلتُْه التَّْجِربََة الَعَمِليََّة يَْقَتِنُع بَِها, َحْيُث 
األَْخاَلِقيَّة  املَُمارََسَة  َهِذِه  كَانَْت  كَْيَف  رَأَى  َُّه  أَن
الدِّيُن  وََطامَلَا كَاَن  التَّْقِديَس  تَْسَتِحقُّ  نََتائَِج  ذَاُت 
ُمرْتَِبٌط اِرْتَِباطاً وَثِيقاً بِاألَْخاَلِق بَْل أَنَّ األَْخاَلَق ِهَي 
أَدْيَاِن  كُلُّ  َعَلْيهِ  تَُقوُم  الَِّذي  َّئِيِسيُّ  الر الَعُمودُ 
ُملْزٌَم  َُّه  أَن ِبيِعيُّ  الطَّ اجملَُْتَمُع  يَرَى  الَعاَلِم. وَلَِهذَا 
يَِعيَش  أِلَْن  تُْفِضي  الَّتِي  األَْخاَلِق  َهِذِه  بَِتْقِديِس 
رََفَعتِهِ  فِي  يَُساِهُم  كَاِمل,  تَنِْظيٍم  َحاَلِة  فِي 

وَتَُقدِّمهِ.
َواخُلاَلَصُة:

ِإَلى  بَِحاَجٍة  كَاَن  اإلِنَْساُن  وَِجد  أَن  ُمنْذُ  َُّه   أَن
َما, وَلَِهذَا  بَِشيٍْء  وَاالِْعتَِقادِ  وَاالِنْتَِماِء  التَّنِْظيِم 
َعَقائَِد  لَِنْفِسهِ  ُس  يُؤَسِّ ِبيِعيُّ  الطَّ اجملَُْتَمُع  كَاَن 
الَعَمِليََّة,  وجََتَارِبِهِ  مُمَارََساتِهِ  ِخاَلِل  ِمنْ  يَُقدُِّسَها 
ى  تَُسمَّ الَّتِي  الَعَقائِِد  َهِذِه  دَوْرَ  كَاَن  َفَقدْ  وََعَلْيهِ 
دِينًا; التَّنِْظيُم وَِإدَارَة َهذَا اجملَُْتَمِع نَْفُسُه بَِنْفِسهِ 
كَانَْت  الَّتِي  األَْخاَلِقيََّة  َضَوابِطِهِ  ِخاَلِل  ِمنْ 
كُلُّ  كَانَْت  وَقَدْ  الكَاِمِل.  التَّْقِديِس  َمكَانَُتَها 
وَالَّتِي  أَوْرَدْنَاَها,  الَّتِي  اخملَُْتِلَفَة  وَاآلرَاِء  الدِّرَاَساِت 
َحاوََلْت الَبْحَث َعنْ أَْصِل الدِّيِن وََعاَلقَتِهِ بِاجملَُْتَمِع, 
َجاَء  الدِّيَن  أَنَّ  جَتُِد  أَي  الُبوتََقِة,  َهِذِه  فِي  تَُصبُّ 
وَُسُلوِكيَّاتُهِ,  اجملَُْتَمع  تضبط  ٌة  ُمِلحَّ كََحاَجٍة 
أَْن يُدَْفَع  بُدَّ  وَبِالتَّالِي تَدَْفُعُه لِلتَّنِْظيِم، وَالَِّذي الَ 

بِاجملَُْتَمِع ِإَلى التََّقدُِّم وَاالِزْدَِهارِ. 
ِإنَّ الَعَقائَِد وَاألَدْيَاَن كُلََّها َجاَءْت خِلِدَْمِة اجملَُْتَمِع 
َفِارْتَِباُطَها  لِذَلَِك  وَأَْخاَلِقيًّا,  ُسُلوِكيًّا  وَتَنِْظيُمُه 
التَّْقِديُس,  وََمكَانَُتَها  َمَباِشرَاً,  اِرْتَِباَطاً  بِاجملَُْتَمِع 
ألنها بَِنَظِر َهذَا اجملَُْتَمِع الَِّذي كَاَن َفَطِريًّا بَِحاَجٍة 
َعَلْيهِ  يَُقوُم  الَِّذي  األََساِسي  الَعُمودُ  لِلتَّنِْظيِم, 
ِليُم الَِّذي يَْضَمُن لِكُلٍّ ذِي حٍق َحّقُه,  الِبَناُء السَّ

َّةٌ كَِرميٌَة. فِي َحَياٍة ُحر

َرَسِة احليوية   ََيَرى أِّتَباُع امَلدنْ
الدين  عالقة  يف  تبحث  اليت 
الِبَداِئي  اإِلننَْساَن  َأنَّ  باجملتمع: 
َأنَُّه  اَلِمِه  َأحنْ يف  َيَرى  َكاَن 
َحيَّة  َكاِئَنات  َمَع  َيَتَفاَعل 
الَواِقِع  يف  َكاَن  َلو  َكَما 
النُُّفوس  َظم  َفُمعنْ بنْط،  ِبالضَّ
اَلِمِه،  الَبَشِريَّة اليت َيَراَها يف َأحنْ
ترَب النُُّفوس امَليَِّتة اليت َيَراَها  َواعنْ
ألَرنَْواح  َياف  َأطنْ َأنََّها  األحالم  يف 
َه اإِلننَْسان  َ َوات، َوِمننْ َثمَّ ِاجتَّ اأَلمنْ
اَلِفِه  َأسنْ َأرنَْواح  ِديس  َتقنْ ِإىَل 
َخاِرَقة  َقِوى  ِفيَها  َأّن  َتَقد  َواعنْ
َكَما  َمَها  َوَعظَّ ِشرِّيَرة  َأونْ  خرّية 

ُم امُلَؤمُِّنون ِباهلِل ِإهَلَُهمنْ ُيَعظِّ

״
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عقائُد  اجلنوبية  الرافدين  بالد  في  انتشرت 
سومرية  جذور  ذاُت  معّمدة  غنطوسية 
وفارسية، مارسِت الغسَل أو التطّهر كوسيلة 
إلنقاذ املرضى، كما كان الزيت الذي عرف باسم 
)زيت احلياة( عامالً هاماً في جميع الطقوس. 
أنتجت  قد  الرافدين  بالدُ  كانت  فإذا 
الطقسي،  إطارها  في  الدينية  املمارسات 
تأملياً  معنًى  أعطت  التي  هي  فارَس  بالدَ  فإن 
هذا  وواضح  بالذات،  الطقوس  لهذه  وفلسفياً 
)املندائيني( وهي طائفة  أو  املندعيني  في حالة 
وأتباعها  مؤيدوها  مازال  صغيرة  معمودية 
املليئة  البطاح  قرب  العراق،  جنوب  في  خاصة 
 )1( العرب  شط  حول  الواقعة  باملستنقعات 
من  طائفة  وهم  إيران،  من  اجلنوبية  واملنطقة 
مشتق  هذا  اسمها  )مندا(  اآلرامية  القبائل 
ويسمى  املعرفة  تعني  و  اآلرامية  الكلمة  من 

أصحابها بالصابئيني أو املندعيني )2(. 
اخلالق،  اهلل  بوجود  يؤمنون  موحدون  وهم 
اجلنابة  من  ويغتسلون  صلوات،  على  ومتفقون 
ومن امليت وتقديس قوانني احلياة واخلصب، ورمز 

حركة األديان في الرافدين و المناطق 

المجاورة

ليالن جمال

ل��س��ن��ا ه��ن��ا ب��ص��دد س��رد 
التاريخ السياسي اإلسالمي 
ال��راف��دي��ن، فهذا  ب��الد  في 
لكن  ع��ام،  بشكل  معروف 
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ساووا  الذين  الفاتحين  دين 
والنحل  األم��م  بين  عمليًا 
أية     الفاتحون  يمارس  ولم 
أصحاب  عملية ضغط على 
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وهو  اجلاري  املاء  أو  احلي(  )املاء  عندهم  احلياة 
النجاسات  من  والطهارة  املاء  في  االغتسال 

في املاء والتعميد في املاء )3(.
املندائية،  العقيدة  معرض  في  هنا  لسنا  و 
تكّونت  رافدية  ديانة  كونها  إلى  إشارتنا  بقدر 
مع  تالقحت  التي  العقائد  انصهار  مزيج  من 
اليهودية واملسيحية إلى أن استقرّ بهم املقاُم 

في بغداد ثم في جنوب الرافدين )4(.
يوحنا  أو  يحيى،  النبي  أنبيائهم  وأشهر 
املعمدان الذي كان مقره في جبال ميديا ثم في 

حراَن بكردستان )5(
الذهن  إلى  يتبادرُ  أنه  من  الرغم  وعلى 
طقٌس  أنه  بالتعميد  يتعلق  ما  وهلة  أول  في 
أنه  إال  اإليزيدية،  الديانة  في  وميارَس  مسيحي 
يتوافق بشكل محكم مع الطقوس الفارسية 
بالنار  التعميد  امليثولوجية، كطقس  وأفكارها 
أو املاء وعبور اجلسر الذي يسّمى الصراط على 
الرغم من أن هذه الظاهرة لم تتعرض للبحث 
يتم  ولم  كاف،  بشكل  والتحليل  والدراسة 
إلى  بوضوح  تشير  إمنا  دقيق،  بشكل  سبرها 
بعض اآلثار الفارسية كما هو احلال في طقس 

قّداس املوتى )6(. 
وبعُض  الزردشتية  املؤثراُت  عّمِت  لقد 
عقائدها آسيا الصغرى وسوريا ومصر, بل وصال 
حتى حدود اليونان في الفترة األخمينية، إال أنه 
أصابها بعض اجلزر في زمن الدولة األشكانية، 
تطلَّ  أن  للمسيحية  الظرَف  هّيأ  الذي  األمر 

برأسها. 
ُمجددة  الزردشتيُة  برزِت  ما  سرعاَن  لكن 
الساسانية  الدولة  عهد  في  ومنتشرة  لذاتها 
التجددُ  هذا  وبرز  األول،  وبهرام  شابور  بعهد 
بشكل جلي في تقديس الربان وميثرا وأناهيد، 
الزروانية  أو  بالزروان  ُعرف  جديد  إله  واستقبال 

 .)7(
لقد دخلِت اآللهُة املذكورة الديَن الزردشتي 
و ما  العليا  الرافدين  التأييد في مناطق  والقت 

وراء الهضبة اإليرانية. 
ألّن الطقوَس امليثرائية كانت معروفًة سابقاً 
في هذه املناطق، بل مورست في بعض مناطق 

كما  وأوروك،  دورا  مثل  الرافدين  من  اجلنوب 
مورست في مدينة احلضر التي عرفنا طقوسها 
من خالل التنقيبات والتي سيرد ذكرها الحقاً. 

تبجيَل  فإّن  زكار  الدكتور  األستاذ  حسب  و 
فارس  وبالد  أرمينيا  شمل  ميثرا  وتقديس 
كانت  والتي  امليدية  واإلمبراطورية  وكردستان، 
وتركزت  لعبادته،  األساسية  املراكز  من  تُعتبر 
فيها السلطة الدينية العليا، فهناك نعَم ميثرا 
مبنزلة سامية في التفسير الزرواني، والقى قبوالً 
لدى طائفة الكهنوت اجملوسية التي وجدت في 
اإلله زروان إلهاً أكبر للزمان وممجداً جداً لتدخله 
الزردشتية  في  صار  بل  البشرية،  الشؤون  في 
يكّل من محاربة  ال  الذي  مزدا  ألهورا  أباً  اجملددة 
أهرميان في الصراع احملتدم بني اإللهني األخيرين، 
موقَف  بينهما  ميثرا  وقف  احلسم  وفي ساعة 
الوسط القادر على اخلير والشر، أما أناهيد فقد 
الوقت  )8( وفي  واألمومة  للخصب  رمزاً  ظلت 
أوج حاالت هضمها  الزردشتية في  الذي كانت 
وفي  اإلقليمية،  أو  احمللية  للعقائد  واستيعابها 
ماني  ظهر  224م  عام  الساسانية  الدولة  زمن 
من  منشقاً  املؤرخني  بعُض  عّده  والذي  مبذهبه 

اجلزية   فرض  خيار  إن    
الرافدين  بالد  بأهالي  دفَع 
القدمية  عقائدهم  على  البقاَء 
أو  اليهودية  أو  النصرانية  من 
حتى  أو  املثرائية  أو  الزردشتية 
العصور  يف  ولكن  اإليزيدية 
الراشدية.  الفتة  تلت  اليت 
األديان  هذه  مبعتنقي  دفعت 
جزر  يف  العيش  واملعتقدات 
أحياء  يف  ومتناثرة  منعزلة 
أو  البعيدة  القرى  يف  أو  املدن 
اجلبلية حمافظة على ما تبقى 

هلا من دياناتها

״״
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في  واُتّهم  الزردشتية،  أو  الفارسية  العقائد 
عام  وقتل  بالزندقة  وأتباعه  بالهرطقة  وقته 

274م. 

املانويُة في مناطقَ  لكن رغم ذلك انتشرت 
واسعة حول البحر األبيض املتوسط )9( وعلى 
أية حال فوالد ماني أمير فرثي عاش بكردستاَن 
في مدينة همذان عاصمة اإلمبراطورية امليدية 
طائفة  وسَط  اجلنوبية  الرافدين  إلى  انتقل  ثم 
غنطوسية معمدانية هي في األغلب الطائفة 
الهامة  املؤثرات  تلقى  املندائية،  أو  املندعية 
واحلاسمة بالنسبة ملستقبله )10( لذا جاء دينه 

املسيحية  من  توفيقياً  مزيجاً  مذهبه  أو 
املؤثرات  بعض  مع  والزرادشتية 

الرافدية القدمية،  الفلسفية 
أو  جديداً  شكالً  متخذاً 

يشابه  ظاهرياً  إطاراً 
املعمدانية،  العقيدة 
اعتادت  وهكذا 
املسيحية  من  كلٌّ 
نوع  على  والزردشتية 
من  جديدة  ونكهة 
التقوى الرافدية )11(.

ُعدَّ  ذلك  أجل  ومن 
أو  الزردشتية  من  منشقاً 

مهرطقاً بالنسبة للمسيحية 
 )12(

التي  الديانات  بقيمة  ماني  اعترَف  لقد 
كاملة،  وغيرَ  مؤقتة  اعتبرها  لكنه  سبقته، 
ديانة  صياغة  على  يقوم  مشروعه  كان  لذلك 
واملعتقدات  األفكار  جميع  حتتوي  شمولية 
ضّم  على  قادر  جديد  تركيب  في  وتتجاوزها 
السعي  وبالتالي  موحدة،  عقيدة  إلى  اجلميع 
إلى توحيد العالم بأسره حتت راية دينية واحدة 

 .)13(
على  بنفسه  مؤلفاته  ماني  كتب  لقد 
دوِّنت  الذين  وزردشت  وبوذا  عيسى  عكس 
حمل  حلفائهم،  وبيد  بعد  فيما  تعاليمهم 
أتباُع ماني هذه املؤلفات والتعاليم وبّشروا بها، 

وهم متأهبني للدخول في صراع مميت مع أكبر 
ونعني  شائخة  إحداهما  شموليتني  ديانتني 
مستمٍر  سعي  في  كانت  التي  الزردشتية  بها 
لتجديد نفسها من خالل حركة إحياء شاملة، 
تشقُّ  كانت  التي  املسيحيُة  هي  واألخرى 
لنفسها طريقاً صاعداً بإصرارٍ نحو روما )14(. 
أولى  الزردشتية  من  املانويُة  تلقِت  وقد 
زمن  الساساني  البالط  في  القاسية،  ضرباتها 
كهنة  من  بتدبيٍر  شابور  خليفة  بهرام  امللك 
الزردشتيني »كرتير«، حوكم وقضي عليه كما 
نوهت، والضربة الثانية عندما اعتنق اإلمبراطور 
ديناً  وأعلنها  املسيحية  قسطنطني  الروماني 
مالحقة  من  ذلك  تبع  وما  للدولة،  رسمياً 
كل  يد  على  للمانويني  واضطهاد 
أما  املذكورتني،  الديانتني  من 
فجاءت  الثالثة  الضربة 
الشمولية  الديانة  من 
اجلديدة اإلسالم خاصة 
اخلالفة  فترة  في 
بغداد  في  العباسية 
استأصلوا  الذين 
إيران  من  املانوية 

وعموم الشرق )15(.
بصدد  هنا  لسنا 
السياسي  التاريخ  سرد 
الرافدين،  بالد  في  اإلسالمي 
فهذا معروٌف بشكل عام، لكّن املهَم 
بياُن موقف اإلسالم من هذه املعتقدات واألديان 
أية حال فقد  الرافدين، وعلى  بالد  وأتباعها في 
كان اإلسالُم هو ديُن الفاحتني الذين ساووا عملياً 

بني األمم والِنحل،
ضغطٍ     عملية  أيّة  الفاحتون  ميارس  ولم   
الدين  العتناق  السماوية  األديان  أصحاب  على 
ذا  التاريُخ حوادث عنٍف  اإلسالمي، ولم يسجل 
طابع منظم سوى ما ذُكر عن عمرَ بن اخلطاب 
العبادة  بيوت  أو  النار  معابد  بهدم  أمر  الذي 
األفستا  معتنقي  ومالحقة  وإزالتها  اخلاصة 
ورقوقها وإتالفها ألنها تخالف ما جاء في كالم 
التواتر بل بالعكس  اهلل، وهي رواية تفتقر إلى 

االسالم كان 
صارمًا في قمع 

الحركات المناهضة ذات 
األبعاد الدينية – السياسية 

كحركات بابك الخرمي والمقنع 
الخرساني الذي أدعى الربوبية 
عن طريق التناسخ مدعيًا أن 

اهلل تحول إلى صورة آدم 
ثم نوح ثم االنبياء 
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املسلمني كانوا ينشطون  وجدنا بعض احلكام 
عمداً هداية غير املسلمني ألسباب مالية بحتة 
ألّن إشهارَ اإلسالم يُسقط اجلزيَة عن املسلم. 

إال أن اإلسالَم كان صارماً في قمع احلركات 
السياسية   – الدينية  األبعاد  ذات  املناهضة 
الذي  اخلرساني  واملقنّع  اخلرمي  بابك  كحركات 
اّدعى الربوبية عن طريق التناسخ ّمدعياً أن اهلَل 
واحداً  األنبياء  ثم  نوح  ثم  آدم  صورة  إلى  حتّول 
اخلرساني،  مسلم  أبي  إلى  وصوالً  اآلخر  بعد 
ومنه انتقلت إلى املقنع اخلرساني والذي ُسمي 
باملقنع لوضعه قناعاً من الذهب على وجهه ) 
17( كما كان اإلسالم صارماً في معاملة املرتد 

أو )التقيه(. 
مثلما كانت الدولة الزردشتية 

صارمة في معاملة الزردشتي 
الديانة  إلى  املتحول 

فاملعتصم  املسيحية. 
مثالً  العباسي  اخلليفة 
إنزال  في  يتردد  لم 
الشرعي  احلّد  عقوبة 
محمد  جيوشه  بقائد 
األشروسي،  االفشني 

بالشهادة  ثبت  عندما 
كان  االفشني  أن  واإلقرار 

في  باالفستا  يحتفظ 
ينادونه  كان  اتباعه  وأّن  منزله 

)بالبغبغاء( وهو ما يخاطب به ملوك 
الفرس وكان سليلهم )18(.

اجلميع  بني  ساوى  اإلسالَم  إن  كثيراً  قيل   
بالفتح  اعتبروه  الذي  الغزو  أيام  املعاملة  في 
إلى  نظر  أنه  إال  تلته،  التي  األولى  العصور  في 
والصابئة  والنصارى  اليهود  من  املسلمني  غير 
عقائدهم  اختالف  على  واجملوس  واأليزيديني 
بأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة من حيث 
احلقوق والواجبات، لقد فرض على هؤالء شكالً 
معيناً في حالقة الرأس أي أن جتتزّ نواحيهم وأن 
يربطوا الزنار في وسطهم ليعرف زيهم من زي 
املسلمني ) 19 (، حيث فرضت عليهم ضريبة 
االمتيازات  من  الكثير  من  حرموا  كما  اجلزية، 

ال  نادرة  واجليش عدا حاالت  باإلدارة  تتعلق  التي 
األديان  جميع  من  أخذت  لقد  م،  تعمَّ أن  ميكن 

غير السماوية ومن الزردشتيني أيضاً. 
بن  عمر  لسان  على  ابن سالّم  عن  ورد  فقد 
اخلطاب ) ما أدري ما أصنع باجملوس، ليسوا أهل 

كتاب ) 20 ( 
فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول 
اهلل يقول سنوا بهم أهل الكتاب ) 21 ( ال ندري 

درجة الدقة وصحة القول. 

آمنوا  الذين  إن   : تقول  القرآنية  اآلية  أن  علمًا 
واجملوس  والنصارى  والصابئني  هادوا  والذين 
بينهم  يفصل  اهلل  إن  أشركوا  والذين 
كل  على  اهلَل  إن  القيامة،  يوم 
شيء شهيد ) 22 (، مبعنى أن 
الزردشتيني أهُل كتاب، وال 
اخلليفة  كان  ملاذا  ندري 
ورمبا  بشأنهم،  متردداً 
سياسية  ألسباب 
أركان  بتثبيت  تتعلق 
اإلسالمية،  الدولة 
اخلليفة عمر  أن  علماً 
اجلزية  يأخذ  نفسه لم 
على  فرضها  حاول  التي 
بني تغلب الذين كانوا على 
معهم  واتفق  النصرانية،  دين 
 ( مضاعفاً  الُعشر  يدفعوا  أن  على 
23 ( كما ُمنعت الصدقاُت على كل هؤالء من 
اليهود والنصارى وغيرهم ) 24 ( وكان هذا نوعاً 
بكل هؤالء  دفع  الذي  االجتماعي  التضييق  من 
واالنكفاء على بعضهم  واالنعزال  االنغالق  إلى 
طقوسهم  ميارسون  ومدن  أحياء  في  البعض 
ومحافظني على دينهم، كما اُعتبرت أراضيهم 
بقيت  والتي  عنوة  تفتح  لم  والتي  ومزارعهم 
اخلراج وهذا  لدفع ضريبة  أيديهم، معرضة  في 
حسب القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، 
فعله أو سنه عمر في أرض األعاجم التي تركها 

في أيديهم ) 25 (. 
بالد  في  املدن  من  الكثير  بقيت  حال  أية  على 

عمت المؤثرات 
الزردشتية وبعض 

عقائدها آسيا الصغرى 
وسوريا ومصر, بل وصل حتى 

حدود اليونان في الفترة األخمينية، 
إال انه أصابها بعض الجزر في زمن 

الدولة األشكانية، األمر الذي 
هيأ الظرف للمسيحية أن 

تطل برأسها
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الرافدين وبعض حواضرها على الديانات القدمية 
ومع  اإلسالمي،  العربي  الغزو  مع  صلحها  إثر 
 (  : بقوله  البالذري  حسب  غنم  بن  عياض  أمثال 
وصار  خالط  من  غنم  بن  عياض  انصرف  فلما 
صلحاً  ففتحها  شنكال  إلى  بعث  اجلزيرة  إلى 
أن  يعني  ) 26 ( مما  العرب  من  قوماً  وأسكنها 
عقائدهم  على  محافظني  بقوا  شنكال  أهل 
في  اإلسالمي  القائد  مع  ذاته  واألمر  السابقة، 
املوصل ونواحيها عتبة بن فرقد السلمي سنة 
وخاصة  عنوة  نينوى  غزا  الذي  هجرية   /  20  /
على  بقي  الغربي  اجلزء  أما  الشرقي،  القسم 
سمح  كما  اجلزية  دفَع  وقِبل  تصالح  ألنه  دينه 
ملن ال يرضى بالرحيل أو اجلالء، كما سار إلى بقية 
املناطق الشمالية وصالح أهلها على اجلزية مثل 
املرج وقراه و أرض باعذري مركز اإلمارة اإليزيدية، 
وحبتون، و احليانة وجميع معاقل الكرد حسب 
تعبير البالذري ) 27 ( مما يعني أن خيارَ دفع اجلزية 
دفَع بأهالي بالد الرافدين البقاَء على عقائدهم 
القدمية من النصرانية أو اليهودية أو الزردشتية 
أو املثرائية أو حتى اإليزيدية التي هم من أقدم 
األديان في ذلك الوقت، ولكن مع رسوخ اإلسالم 
في معظم بالد الرافدين في العصور التي تلت 

الفترة الراشدية. 
دخول  بعد  خاصة  باالمتيازات،  التمتع  وإثر 
السكان اإلسالم، إضافة إلى أن اإلسالم أصبح 
معاملة  املسلمني  غير  ومعاملة  الدولة  ديَن 
هذه  أصابت  العاشرة،  الدرجة  من  مواطنني 
األديان واملعتقدات حالة من التراجع التي ميكن 
وصفها، االنتقال من حالة املد إلى حالة اجلزر، بل 
استمرت حالة اجلزر مع قوة وزخم الدين اجلديد، 
في  القدمية  األديان  فبقيت  وامتيازاته،  ومبادئه 
ومتناثرة  منعزلة  جزر  في  االستمرار  من  حالة 
في أحياء املدن أو في القرى البعيدة أو اجلبلية 
محافظة على ما تبقى لها من دياناتها أو ذاتها 
في عموم شمال الرافدين كما هي احلالة عند 
اإليزيديني  أو  املندائيني  أو  اليهود  أو  النصارى 
البقاء  أجل  من  بشريني  غير  أنهم  معلنني 

وليعاملوا بشكل آخر في العصور التي تلت. 

اهلوامش واملصادر 

ديان في الشرق ص 3
أ
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أ
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اهليكل االجتماعي يف التاريخ القديم. 
. بالد الرافدين )نوذجًا( :

األثرية  املعلومات  من  الكثير  وصلتنا   لقد 
اللغات  في  املكتوبة  النصوص  خالل  من  وذلك 
البابليني  أسالف  بأن  تُفيدنا  والتي  القدمية 
بشكل  الرافدين  بالد  وحضارات  واآلشوريني 
عام كانوا قد أقاموا نظامهم االجتماعي على 
بها  سبقهم  قد  كان  أيضاً  حضارية  أسس 
هوك  صموئيل  يذكر  حيث  األوائل،  السومريني 
» بأن  واآلشورية  البابلية  » الديانة  كتابه  في 
السامي  للفرع  ينتمون  والبابليني  اآلشوريني 
السومريون  أن  إال  األدنى،  الشرق  سالالت  من 
ليسوا كذلك في الواقع، حيث أن خصائصهم 
خصائص  خالف  على  كانت  العامة  الطبيعية 
أخضعوهم  الذين  اجلدد  القادمني  أولئك 

وامتصوا ثقافتهم. 
في  الدلتا  إلى  السومريني  جاء  لقد   
املنطقة  إلى  اجلبلية  البالد  من  الرافدين  بالد 
يستطيع  أحد  ال  أنه  مع  الشرقية،  الشمالية 
احلكم إن كان موطنهم األصلي، علماً أن أدبهم 

عالقة الدين بالسلطة في التاريخ القديم

ياسر شوحان

 لطالما كان التساؤل 
لماذا   : ُيطرح  الذي 
دينية،  سلطة  هناك 
سلطة  هناك  ولماذا 
ولماذا  ؟  حاكمة 
حاكمة  فئة  هناك 
؟  محكومة  وفئة 
األساس  هو  وما 
عليه  قامت  الذي 
السلطتين  هاتين 
تطغى  ولماذا  ؟ 
على  الدين  سلطة 
السياسية  السلطة 

أو العكس ؟
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منطقة  من  جاؤوا  بأنهم  لنا  يُظهر  الديني 
كثيرة الغابات واألشجار، حيث منت فيها أشجار 
في  توجد  تكن  لم  والتي  والصنوبر  التنوب 
التي  للدلتا  املنخفضة  املستنقعية  األراضي 
اجلنوبية  للمنطقة  االسم  هذا  عليها  أطلقوا 
اجلزء  أكاد على  أُطلق تسمية  بينما  البالد،  من 

الشمالي من البالد وحتديداً منطقة بابل. 
حازت  التي  املدن  دول  من  الرغم  وعلى   
وأور  وإيسني  وكيش  أوروك  مثل  البالد  قيادة 
الباكرة  امللوك  قوائم  شكلت  والتي  والرسا 
وسالالت أخرى استمرت ألكثر من مائتي سنة، 
إال أن النمط العام للثقافة السومرية لم يتغير 
تغير  رغم  بقي  السومري  الديني  النظام  أن  إذ 
احلامي  إلهها  مدينة  لكل  فكانت  السالالت، 
بابل وشمش في  بها، فاإلله مردوخ في  اخلاص 

سيبار واإلله سن في أور. 
كان اجملتمع السومري مقسم إلى ثالثة   

طبقات،

وهي  )أميلو(  وتسمى  األولى  الطبقة   
امللك  من  املكونة  االرستقراطية  الطبقة 
واجلنود  الدولة  ومسؤولو  والكهنة  والنبالء 
فتسمى  الثانية  الطبقة  أما  النظاميون. 
والتجار  املزارعني  شملت  فقد  )موشكينو( 
الدولة  وظائف  من  اآلخرين  واألحرار  واحلرفيني 
فهي  الثالثة  الطبقة  أن  حني  في  اخملتلفة. 
طبقة  وهي  عليها  قام  الذي  اجملتمع  أساس 
العبيد  أقل ضمن طبقة  درجة  وهناك  العبيد، 
خالل  من  واملستعبدين  احلروب  أسرى  وهم 

الديون التي لم يستطيعوا إيفائها. 

السلطة يف التاريخ القديم واختيار 
احلاكم:

محط  كانت  السلطة  أن  فيه  شك  ال   مما 
صراع الكثير من فئات اجملتمع بالشكل العام مما 
يستدعي حراكاً مجتمعياً، إال أننا نستطيع أن 
بشكل  الرافدين  بالد  في  السلطة  على  نطلق 
أقرب  هي  والتي  البدائية  بالدميقراطية  شبيه 
من  مجموعة  من  مشكلة  حلكومة  تكون  ما 
الفعلي  الواقع فإن احلكم  األحرار. وفي  الرجال 
هو جمللس الشيوخ والذي كان أقدر على التعامل 
متر  إن  وما  أكبر،  بشكل  وحاجاته  اجملتمع  مع 
البالد بأزمة حتى يبادروا الختيار شخص محدد 
ليحكم لفترة محدودة، وهو عادة ما يتم اختيار 
مع  التعامل  على  قادراً  ديكتاتورياً  شخص 
األزمة وحلها، باإلضافة ملا يواجه البالد من غزو 
حتى  األزمة  تنتهي  أن  وما  لكن  اجملاورة،  الدول 
يعود هذا الشخص من حالة السلطة واحلكم 
أفراد  فرد من  البسيط كأي  املواطن  منزلة  إلى 
اجملتمع. ويؤيد ذلك البروفيسور فرانكفورت في 
 The Intellectual Adventure كتابه 
دُعمت  رمبا  : أنه  Of Ancient Man بقوله 
كلمة  وجود  بحقيقة  هذه  النظر  وجهة 
 Lugal سومرية لهذا الشخص يدعى لوجال
املسمارية  واإلشارة  العظيم«  »الرجل  ويعني 
شارّو  األكادية  للكلمة  مرادفة  لوجال  لكلمة 
على  شيئاً  يضع  الذي  الرجل  إلى  تشير  والتي 
منه  جعل  الذي  التاج  أنه  احملتمل  ومن  رأسه، 

السومريني إىل      جاء 
الرافدين  بالد  يف  الدلتا 
اجلبلية  البالد  من 
الشمالية  املنطقة  إىل 
أنه ال أحد  الشرقية، مع 
إن  احلكم  يستطيع 
األصلي،  موطنهم  كان 
الديين  أدبهم  أن  علمًا 
ُيظهر لنا بأنهم جاؤوا من 
الغابات  كثرية  منطقة 

واألشجار

״

״
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رجالً عظيماً. 
اآللهة  أن  جند  اخللق  ملحمة  نصوص   وفي 
السفلي  العالم  بثورة  مهددة  كانت  عندما 
وهي  األساسية  )اآللهة  تيامات  اآللهة  بقيادة 
جتسد املاء املالح وأم اآللهة( قاموا باختيار أحد 
اآللهة األصغر من بينهم وهو مردوخ للتعامل 
املطلقة  السلطة  الثورة فقاموا مبنح  مع هذه 
األسطورة  هذه  أن  هنا  ويبدو  للتصرف،  له 
وفي  امللك.  اختيار  لعملية  انعكاساً  تشكل 
جند  جلجامش  ملحمة  من  أخرى  نصوص 
على  املُستبد  املمارس  ـ  جلجامش  ـ  ميثل  أنه 
تُظهر  والذي  أوروك  ملك  أنه  بحكم  مدينته 
األسطورة أنه ممثالً ومختاراً من مجلس الشيوخ 
من  الرغم  وعلى  سناً،  األكبر  واألشخاص 
اإلشارات التي وضعها البروفيسور فرانكفورت 
حول أن مصدر السلطة كان عن طريق انتخاب 
اجمللس له فإننا جند في بداية األلف الثاني قبل 
امليالد أن حمورابي يعلن أنه أصبح ملكاً ُمعترفاً 
بل،  واإلله  السماء(  )إله  آنو  اإلله  باعتراف  به 
يصفون  اآلشوريني  امللوك  فإن  عام  وبشكل 
من  ُمقربني  ونقوشهم  ألقابهم  في  أنفسهم 
»نينيب« ويُظهرون أنفسهم كاشخاص  اإلله 
مختارين للملوكية من قبل اإلله. وبهذه احلالة 
فمن احملتمل تفسير الصيغة القدمية »امللكية 
نزلت من السماء« كداللة على االعتقاد القدمي 

أن امللكية كانت هدية اآللهة. 
مقالته  في  صاحب  زهير  الدكتور  ويذكر   
حمورابي«  عهد  في  واملعبد  القصر  »سلطة 
البابلي  العصر  أن  امليالد  قبل   1750 ـ   1792
امللك  سلطة  تعاظم  ظاهرة  شهد  القدمي 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  وانفصال 
املتمثلة  الدينية  السلطة  عن  بامللك  املتمثلة 
امللك  احتفاظ  فرغم  الكهنة.  وطبقة  باملعبد 
بصفته الدينية بوصفه ممثالً لآللهة في حكم 
البشر، فإنه صار سيداً مطلقاً على جميع أرجاء 
اخلاصية في نظام احلكم  مملكته. وبلغت هذه 
نقل  مت  إذ  حمورابي،  امللك  حكم  إبّان  أوجها 
جميع السلطات من هيمنة املعبد إلى القصر، 
فأصبح صنف القضاة وشؤون احملاكم وطبيعة 

احلياة في معظم تفاصيلها )علمانية( النزعة.
 

مسات العوامل املؤثرة يف الديانات 
القدمية:

إلى  حمورابي  قوانني  استندت  لقد   
وخصوصاً  السابقة  القوانني  من  مجموعة 
معظم  فإن  وبالتالي  السومري،  القانون  منها 
بشكل  تأثرت  العامة  الرافدية  الثقافة  سمات 
ما بالثقافة السومرية، لكن السمة األهم هو 
على  التأثير  في  كبيراً  دوراً  لعب  قد  احمليط  أن 
مواد  فجاءت  خاص،  بطابع  فطبعها  الديانة 
القوانني الرافدية متأثرة بالعرف االجتماعي قبل 
سن القوانني وخصوصاً ما يتعلق منها باجلانب 
الديني، مما يشير بشكل جازم إلى تسلط املعبد 
القوانني  في  وتفسيرها  الدينية  املواد  على 
الفترة،  تلك  في  للديانة  األول  املرجع  باعتباره 
فقد  الرافدين  وبالد  من مصر  فإن كالً  وبالواقع 
حدد منط احلضارة وقائع تتعلق بشكل أساسي 

    السلطة كانت حمط 
فئات  من  الكثري  صراع 
العام  بالشكل  اجملتمع 
حراكًا  يستدعي  ما 
جمتمعيًا، إال أننا نستطيع 
السلطة يف  أن نطلق على 
بشكل  الرافدين  بالد 
بالدميقراطية  شبيه 
البدائية واليت هي أقرب ما 
تكون حلكومة مشكلة 
الرجال  من  جمموعة  من 

األحرار

״

״
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في األنهار كالنيل ونهري دجلة والفرات باعتبار 
البلدين،  احلياة لكال  األنهار هي مصدر  أن هذه 
مركزية،  سلطة  ذاته  بحد  النيل  نهر  فأصبح 
فلقد  للدمار،  سبباً  ويكون  ويثور  يغضب  فهو 
كإله.  القدمية  مصر  في  النيل  نهر  ُعومل 
بعد  توزيعها  يُعيد  األرض،  على  املُسيطر  فهو 
االستقرار  في  سبباً  النيل  نهر  فكان  فيضانه 
الديني للبالد، في حني أن في بالد الرافدين كان 
متعددة  آلهة  صراع  عن  ناجتاً  احلضارة  خلق 
النهرين  هذين  فيضانات  أن  حيث  بينها،  فيما 
مدمرة بشكل كبير مما خلق حالة من الكفاح 
ضد القوى اخلفية، فنجد اآللهة تيامات التنني 

واإلله البو يبدو كوحش. 

السلطة السياسية... 
احلكم وانتقال 

السلطة:
فكرة  قامت  لقد   
املؤسسة  السلطة 
على الدين في التاريخ 
منذ القدم ولعبت دوراً 
كبيراً فيه، ففي األصل 

إلهاً  احلاكم  يكن  لم  إن 
اإلله،  من  مختاراً  فهو 

ولم يشمل هذا املعتقد بالد 
إلى  تعداه  بل  الرافدين فحسب 

ثم  والهند،  والصني  ومصر  فارس  بالد 
انتقلت الفكرة إلى امللوك واألباطرة الرومان، إال 

أن أصل املعتقد كان من الشرق. 
بالد  في  السياسية  السلطة  استندت   
الرافدين على مصدر إلهي، إذ ساد االعتقاد بأن 
ويتفرد  السماء،  من  هبط  قد  امللكي  النظام 
يضع  من  هو  بل  مطلقة  بصالحيات  امللك 
وهو  املدينة  حاكم  هو  فامللك  الصالحيات، 
ومندوبها،  اآللهة  نائب  وهو  األعظم  الكاهن 
امللكي  باألصل  الرافدين  بالد  ملوك  ويتفاخر 
الذي ينتسبون إليه. ومع ذلك فإنهم ال يفتأون 
أجل  ومن  لهم،  اآللهة  باختيار  الناس  يذكرون 
احلاكمة  السياسية  السلطة  هذه  استمرارية 

ليتولى احلكم من بعده  اختارابناً  إذا  امللك  فإن 
على  االختيار  هذا  يعرض  أن  على  يحرص  فإنه 
باملصادقة  اآللهة  تقوم  أن  وبعد  لتقره،  اآللهة 
ميني  االبن  يُقسم  االختيار  على  االفتراضية 
ويدخل  امللك.  ألبيه  واالحترام  واخلضوع  الوالء 
امللك اجلديد )االبن( إلى بيت الوراثة حيث يتم 
جُترى  كما  املقبل،  منصبه  مهام  على  تدريبه 
العرش  ارتقائه  يوم  في  الدينية  االحتفاالت  له 
الكهنة  ويقوم  به،  الئقاً  ملكياً  لقباً  ومُينح 

بتقليده الشعارات رمز السلطة اإللهية. 
ثقافة  بتأسيس  السومريني  قام  لقد   
كانت  حيث  الرافدين،  بالد  في  الكفاءة  عالية 
الزراعة تشكل االهتمام األكبر مما حدى 
ديني،  بطابع  يطبعوها  أن  بهم 
السومريون  استند  لذلك 
الزراعي  النشاط  على 
مؤسساتهم  بناء  في 
ومما  االجتماعية، 
أن  فيه  شك  ال 
شكلوا  السومريني 
سياسية  وحدة 
والتي  منظمة 
تشكيل  إلى  قادتهم 
املدينة،  بدولة  يُعرف  ما 
امللك  الكاهن  نّصبوا  كما 
وهو  إّشاكو  إسم  والذي حمل 
على  بالعموم  يطلق  سامي  إسم 

األشخاص السومريني األكبر سناً. 
الوثائق  )إّشاكو( في  امللك  الكاهن  ف   وُصِّ
اإلله،  من  أرضه  استأجر  فالح  بأنه  القدمية 
ومدة انتفاعه بها متجددة سنوياً في مهرجان 
األرض  على  اإلله  ممثل  وكونه  اجلديدة،  السنة 
فقد كان رئيساً لكل املسؤولني الذين سيطروا 
على كل تفاصيل احلياة العامة في بالد سومر، 
كما ظهر هذا الكاهن امللك متحداً بشخصه 
بقوٍة  اإلله  من  مستأجر  بحكمه  مستفرداً 
وقاٍض  العليا  للقوانني  ومسناً  منقسمة  غير 
كتابه  في  هوك  البروفيسور  ويذكر  وقائد، 
»الديانة البابلية واآلشورية« بأنه وفقاً ألفكار 

سمات 
الثقافة الرافدية 

العامة تأثرت بشكل ما 
بالثقافة السومرية ، لكن 

السمة األهم هو أن المحيط 
قد لعب دورًا كبيرًا في التأثير 

على الديانة فطبعها 
بطابع خاص
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امللوك  قوائم  في  ُشرحت  كما  السومريني 
السومريني الباكرة فإن منصب امللك قد يكون 
قصداً  مبهم  تعبير  هو  ورمبا  السماء،  من  نزل 
يشير إلى أن أصل امللك يعود بعيداً في التاريخ 

إلى غابر العصر القدمي. 

الكهنة واملعبد: 
في  األهم  اجلزء  والكهنة  املعبد  يُعتبر   
في  القدمي وخصوصاً  التاريخ  حلقة احلكم في 
بالد الرافدين، حيث أن وجود دول املدن السومرية 
)لوجال(،  املدينة  حاكم  امللك  ساندت  الباكرة 
أما الكاهن األكبر سانغوماخ فهو أيضاً يُطلق 

عليه حاكم املدينة. إذاً هناك ملك حاكم 
سياسي وصاحب سلطة مدنية 

وحاكم ديني صاحب سلطة 
دينية وهو الكاهن األكبر، 

لقد كان الكاهن األكبر 
للمجتمع  زعيماً 
ومديراً  الديني 
من  املعبد  لعائدات 
الذين يقدمون  الناس 
القرابني وكل ما يُقدم 

عائدات،  من  للمعبد 
على  يُشرف  الذي  وهو 

األراضي  حدود  تثبيت 
ومن  لألفراد،  املؤجرة  واحلقول 

التي  احلدود  هذه  أن  بالذكر  اجلدير 
حتت  يضعها  الكاهن  هذا  بتثبيتها  يقوم 
حتمل  أحجار  بوضع  يقوم  حيث  اآللهة،  حماية 
كما  واالعتداء.  التجاوز  ليمنع  اآللهة  رموز 
ما  منها  صنف  فكان  األراضي،  املعبد  امتلك 
باإلضافة  يومهم،  قوت  فيها  للعاملني  يُقدم 
إلى مساحة األراضي اململوكة لألفراد، إذ يقوم 
الكاهن بتحديد مساحة منها للمعبد حيث ترد 
عائدات هذه األرض لصالح املعبد وخدماته، ولم 
املساحات  ذات  األراضي  يُستثنى من هذا حتى 
الصغيرة )اقل من هيكتار واحد( وبشكل عام 
اإلجمالية  املساحة  ربع  يحجز  كان  املعبد  فإن 
هذه  ُسميت  وقد  اإلله.  لصالح  األرض  من 

منتجاتها  وُخزنت  »نيجينا«  بـ  اجملتزأة  األرض 
في املعبد، وكشكل من تعبير التسلط الديني 
بغض  اجملتمع  أفراد  كل  أُلزم  فقد  اجملتمع  على 
هذه  بزراعة  وظائفهم  أو  رُتبهم  عن  النظر 
والقنوات  السّدات  السخرة على  وتأمني  األرض 
التي تؤمن سقايتها، ومن أجل خدمة األراضي 
األدوات  لها  استثخدمت  للمعبد  التابعة 
وقطعان احلمير والثيران التي أبقاها املربني في 
للمعبد  كان  كما  ومخازنه،  املعبد  إسطبالت 
من  جداً  الكثيرة  كاملستودعات  أخرى  عائدات 
البذار اخملزنة، باإلضافة ملنتجات احلقول ومخازن 
املتجهيزات  املعدات  على  للحفاظ  أخرى 
باالحتفاالت  اخلاصة  الطقوسية 
لألغنام  وإسطبالت  واملهرجانات، 
تُقدم  كانت  والتي  واملواشي 
كأضاحي أو إلطعام الناس 
حلفظ  أخرى  ومخازن 
العلف وأغذية املواشي، 
اخملازن  هذه  وجميع 
واالسطبالت  واملباني 
واألرزاق من أعالف وبذار 
وزراعات وموارد وإيرادات 
كانت ذات ملكية تابعة 
للمعبد، وبهذه احلالة فإن 
مسيرة  طوال  شكّل  املعبد 
حضارة بالد الرافدين أحد قطبني 
االجتماعي  النظام  في  رئيسيني 
لكونه  فباإلضافة  والسياسي.  االقتصادي 
من  والشعائر  الطقوس  فيه  تقام  دينياً  مركزاً 
إقامة  ذلك  في  مبا  دينية  ومناسبات  احتفاالت 
كان  كذلك  والقرابني  النذور  وتقدمي  الصلوات 
دوراً  مارس  فعاالً،  واجتماعياً  اقتصادياً  مركزاً 
جوهرياً في احلياة العامة، وبلغت هذه املمارسة 

قمتها في عصر فجر السالالت. 
الدينية  للسلطة  مكاناً  املعبد  يكن  لم   
فحسب بل أيضاً مركزاً ثقافياً كهنوتياً يتعلم 
مختلف  فيه  وحُتفظ  والكتبة  الكهنة  فيه 
التجارية،  والعقود  والدينية  األدبية  النصوص 
)الكتابة  ظهور  في  الفضل  يرجع  وإليه 

اتجه التفكير 
قديمًا أن السلطة 

قامت على أساس إلهي، 
ولطالما أن مصدر السلطة هو 
اهلل فالحاكم حر االختيار لمن 

يشاء في منحها وممارستها 
وإرادته تسمو على إرادة 

المحكومين
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املسمارية( في جنباته في مدينة الوركاء 4000 
يُضاف  املعبد  فإن  وبالتالي  امليالد  3500 قبل  ـ 
ويشير  التعليمية«.  »املؤسسة  صفة  إليه 
الفصل  في  املسيري  الوهاب  عبد  الدكتور 
الرافدين  وادي  »حضارة  كتابه  من  العاشر 
التغييرات  من  الرغم  على  بأن  ميزوبوتاميا« 
اخملتلفة التي حصلت في مكانة املعبد من حيث 
القصر،  مع  بالعالقة  أهميته  انكماش  أو  زيادة 
النظام  صرح  في  أساسيني  ركنني  أحد  ظل 
حضارة  عهود  كافة  مدى  على  االجتماعي 
مدينة  كل  في  يُقام  كان  كما  الرافدين.  وادي 
املدينة  دولة  في  املعابد  وأكبر  بل  رئيس  معبد 
رئيساً  امللك  وكان  احلامي.  املدينة  إله  لعبادة 
لكهنة املعابد اخملتلفة باعتباره )الراعي( اخملتار 
مباشرة.  أمامه  واملسؤول  املدينة  إله  قبل  من 
هو  قدسية  امللك  واجبات  أكثر  إحدى  وكانت 
بناء املعابد وترميمها. إال أن بناء املعبد لم يكن 
بل  يشاء.  كيفما  امللك  يتخذه  اعتباطياً  قراراً 
كان ينبع من طقوس محددة تتحقق في حاالت 

خاصة تظهر بشأنها »عالمات إلهية« كما في 
حلم للملك يفسره الكاهن األعلى إنه أمر من 

اإلله لبناء املعبد. 
أفراد  كل  أقر  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى   
كما  كرهاً  أو  طوعاً  املعبد  بخدمة  اجملتمع 
في  والتزموا  اإلله  إلرضاء  خدماتهم  قدموا 
كما  خدمته،  في  اخلاصة  مهاراتهم  ممارسة 
مبنى  على  احلفاظ  في  خبراتهم  العمال  وضع 
املعبد وجتهيزاته فقد عمل النجارين واحلجارين 
والرعاة  القوارب  وأصحاب  املعادن  صب  وعمال 
والبستانيني وصيادو األسماك وأصحاب جميع 
احلرف إما لوقت محدد أو أنه يعمل فيه ملقدار 
استثمر  كما  مساعديه،  أو  الكاهن  له  يحدده 
املعبد،  حاجات  لتأمني  مختلفة  كوادر  الكاهن 
كما لم يستخدموا املعبد كتجمع ديني فقط 
وكافة  واملقايضة  للتجارة  كمكان  أيضاً  وإمنا 
الدينية  املنشأة  هذه  فإن  وبالتالي  البيوع، 

االقتصادية وّفرت الكثير من املوارد لها. 

الكاهن. . سلطة حاكم :
حضارات  مجمل  في  الكاهن  كان  لقد   
من  مستمدة  قوة  ذو  متسلطاً  قدمياً  الشرق 
للملك  بالنسبة  األمر  وكذا  امللك  سلطة 
الكهنة،  من  السلطوية  قوته  يستمد  الذي 
في  أننا جند  إال  بينهما،  فيما  تبادلية  فاملنفعة 
إنسي  احلاكم  وهو  آخر  منصباً  الرافدين  بالد 
فالكاهن  األكبر،  الدور  له  احلاكم  فهذا   ،ensi
احلاكم  بينما  املدينة،  امتلك  من  هو  الرئيسي 
حاكم  وكأنه  املدينة  في  يتصرف  فهو  إنسي 
للتطور  ونتيجة  مدينة  كل  فإن  وعليه  لها، 
أشخاص  ثالثة  جند  فإننا  فيها  السياسي 
رسميني كانت لهم السيطرة على املدينة وهم 
أصبح  أن  لبثت  ما  ثم  واحلاكم،  والكاهن  امللك 
بالد  به  متتاز  منطاً  السلطة  من  الشكل  هذا 

الرافدين وثقافة يزاولها الشعب. 

تأليه احلاكم :
طبيعة  من  احلكّام  أن  القدماء  تصّور   
أو  األرض  على  إله  فهو  البشر،  طبيعة  غير 

   قامت فكرة السلطة 
الدين  على  املؤسسة 
القدم  منذ  التاريخ  يف 
فيه،  كبريًا  دورًا  ولعبت 
يكن  مل  إن  األصل  ففي 
احلاكم إهلًا فهو خمتارًا 
من اإلله، ومل يشمل هذا 
الرافدين  بالد  املعتقد 
إىل  تعداه  بل  فحسب 
بالد فارس ومصر والصني 

واهلند

״״
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السامية  سيطرته  جاءت  هنا  ومن   ! إله  ابن 
اعتبروا  فشيئاً  وشيئاً  عليا،  إلهية  إرادة  ألنها 
مباشراً  اختياراً  احلاكم  يختار  من  هو  اإلله  أن 
ليمارس السلطة باسمه على األرض. إذاً قامت 
واحلاكم  إلهي  أساس  على  قدمياً  السلطة 

يستمد سلطته من اإلله. 
السلطة  أن  قدمياً  التفكير  اجته  لقد   
مصدر  أن  ولطاملا  إلهي،  أساس  على  قامت 
يشاء  ملن  االختيار  حر  فهو  اهلل  هو  السلطة 
احلاكم  هذا  أن  وحيث  وممارستها.  منحها  في 
يسمو  فهو  علوي  من مصدر  استمد سلطته 
إرادته  تسمو  وبالتالي  البشرية  الطبيعة  فوق 
للمشيئة  )منفذ  هو  إذ  احملكومني  إرادة  على 
اإللهية(. وإن لم يكن احلاكم مختاراً من اإلله 
اعتبر  فقد  نفسه،  اإلله  يكون  فقد  نفسه 
فارس  وبالد  والصني  الهند  في  واألباطرة  امللوك 
الرومان  إلى  الفكرة  هذه  وانتقلت  ذلك  ومصر 

أيضاً. 
احلكم  نظام  أن  القدمية  مصر  في  فنجد   
فقط،  رمزاً  اإللوهية  تكن  ولم  ملكي  فيها 
وبذلك فقد أصبح امللك هو اإلله حوروس )اإلله 
يصبح  وبالتالي  الشمس(  )إله  رع  أو  الصقر( 
يُذكر  أنه  أو  رع،  اإلله  إبن  أو  رع  حوروس  امللك 
ملكاً  ابنه  نّصب  قد  رع  اإلله  أن  النصوص  في 
على مصر ولهذا فإننا جند في نصوص اململكة 
القدمية »ابن رع« فهو سليل إله الشمس من 
األم األرضية، ومن أجل أن يضمن اإلله رع احلكم 
الستمرار  امرأة  عن  ويبحث  األرض  على  يتردد 
احلياة  ماء  له  وينقل  احلي  بامللك  نسله متمثالً 
الوريث. وحيث  امللك  بعد  فيما  الذي سيصبح 
أن امللك هو اإلله طيلة حياته فإنه يصبح إلهاً 
مناسك  يستحق  فإنه  ولهذا  أيضاً  مماته  بعد 
بعد  املتوفى.  للملك  الواجبة  والتكرمي  العبادة 
ذلك يصعد إلى السماء ليتحد بقرص الشمس 
ويندمج مع أبيه »رع«، وبالتالي فإن شخصية 
اإللهي  بالعلم  تتمتع  مقدسة  إلهية  امللك 
املعارف  بكل  ويحيط  خافية  عليه  تخفى  فال 
األساسي  القانون  هي  وإرادته  امللك  ومشيئة 
والتسليم  له  اخلضوع  إال  املصريني  على  وليس 

القدمية  مصر  قضاة  كان  فلذلك  ونهيه  ألمره 
اإلرادة  توافق  التي  العادات  حسب  يحكمون 
امللكية، ومبا أن امللك هو الكاهن األكبر فهو إذاً 
املشرِّع  وهو  واآللهة  الناس  بني  الوصل  صلة 

والقاضي واملرجع األعلى والغاية األسمى. 
من  أسلفنا  فكما  الرافدين  بالد  في  أما   
هو  وامللك  السماء  من  هبط  النظام  فإن  قبل 
ونائب  األعظم  الكاهن  وهو  املدينة  حاكم 
الوكيل  هو  بابل مثالً  اآللهة ومندوبها. فملك 
القانوني إلله املدينة ولهذا فقد كانت الضرائب 
االحتفاالت  في  امللك  وجند  اإلله،  باسم  جُتبى 
يرتدي زي الكاهن في إشارة الحتاد الدين بالدولة 
ال  القتل  نتيجته  امللك  طاعة  على  واخلروج 
احلكم  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا  محالة، 
وجند  للسلطة  واخلضوع  الطاعة  على  يقوم 
الرافدية  األدبية  النصوص  في  حتى  أيضاً  ذلك 
: )اسمع كلمة أمك كما تسمع كلمة إلهك 
واسمع كلمة أخيك األكبر كما تسمع كلمة 
أبيك(. وكما يورد الدكتور إمام اإلمام في كتابه 

السومريني  قام  	-5
عالية  ثقافة  بتأسيس 
بالد  يف  الكفاءة 
كانت  حيث  الرافدين، 
الزراعة تشكل االهتمام 
األكرب ما حدى بهم أن 
ديين،  بطابع  يطبعوها 
السومريون  استند  لذلك 
الزراعي  النشاط  على 
مؤسساتهم  بناء  يف 

االجتماعية

״״
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الفوضى  حالة  عن  ينم  آخر  نصاً  »الطاغية« 
أن  على  ويدل  ملك  بال  الدولة  كانت  لو  فيما 
امللك فوق اجلميع فهو رأس الهرم أنظر. )اجلنود 
بال ملك غنم ال راٍع، والعمال بال مراقب كاملياه 
بال مفتش ري، والفالحون بال مشرف كحقل بال 
سلطة  من  املصريني  عند  وجدنا  وكما  حرث(، 
أنه ممثل  فبما  الرافديني،  عند  أيضاً  عليا جندها 
العدل  واضع  فهو  عنها  ينوب  أنه  أو  اآللهة 
األرامل  ونصير  محاباة  بال  يتصرف  الناس  بني 
القوي،  أمام  الضعيف  عن  واملدافع  واليتامى 
فهو صاحب االعتبارات األخالقية وصاحب رضا 

اآللهة وبركاتها. 
تأليه احلاكم  اتخذ   أما في بالد فارس فقد 
لقب  الفارسيون  عليه  أطلق  فقد  آخر  منحًى 
»ملك امللوك« إال أنه منحه السلطة املطلقة 
غير  القتل كيفما يشاء من  له حق  أعطى  له 
يعطي  أن  له  يحق  أو محاسبة كما  محاكمة 
حق السلطة أيضاً ألمه أو كبرى زوجاته، ولهذا 
الرأي  أصبح  وبذلك  ألهوائه  تبعاً  يحكم  كان 
ابنه  يُقتل  من  أن  لدرجة  كلياً  مصادراً  اآلخر 
برمية سهم من امللك أمام املأل ال يسعه إال أن 

يثني على امللك في دقة تصويبه ومهاراته في 
الرماية ؟!!. 

وال  بالدين  السلطة  عالقة  كانت  لقد   
زالت عالقة وطيدة تقوم على أساس املصلحة 
عالقة  ال  الدين  أن  نعني  أننا  إال  بينهما  فيما 
بالذين  السلطة  عالقة  هي  وإمنا  بالتسلط  له 
استخدام  علينا  يجب  وبذلك  للدين  أساؤوا 
مصطلح  وهو  الثيوقراطي«  »احلكم  تعبير 
يونانيني  مقطعني  من  مؤلف   Theocracy
حكم،  Kratia مبعنى  و  إله،  Theos ويعني 
»احلكم  أو  اهلل«  »حكم  حرفياً  تعني  فهي 
الدين،  رجال  خالل  من  أو  مباشرة  إما  هلل« 
والدولة التي ينطبق عليها احلكم الثيوقراطي 
من  اليهودية  الدولة  هي  النحو  هذا  على 
رجال  حكم  أمثلة  ومن  القضاة.  إلى  موسى 
كالفن  وجون  إيطاليا  »سافوناروال« في  الدين 

في سويسرا. 
املراجع

شورية ك ترجمة : 
آ
1 ك هوك، صاموئيل : الديانة البابلية وال

ياسر شوحان ك مخطوط.
 Frankfort, H : The Intellectual Adventure–  2

.Of Ancient Man
فريد   : ترجمة  ك  الحضارات  تاريخ   : موريس  �روزيه،  ك   3

بو ريحان، منشورات عويدات ك 1986. 
أ
داخر، فؤاد ا

.Frankfort, H : Kingship and the Gods – 4
عهد  في  والمعبد  القصر  سلطة   : زهير  د.  صاحب،  ك   4

حمورابي 1792 ك 1750 قبل الميالد ك صحيفة المثقف. 
القديم،  العالم  حضارة  من  جوانب   : عامر  سليمان،  ك   6
ك  �اديمي 

أ
ال للككتاب  اللبنانية  المؤسسة  ك  التاريخ  في  العراق 

بيروت. 
7 ك بدوي، د. ثروت : النظم السياسية ك دار النهضة العربية 

ك القاهرة ك 1986. 
8 ك فرانككفورت، هك : ما قبل الفلسفة ك ترجمة جبرا إبراهيم 

جبرا ك مككتبة الحياة ك بيروت ك 1960. 
9 ك إمام، إمام عبد الفتاح : الطاغية ك سلسلة عالم المعرفة 
ك العدد 183 ك مارس 1994 ك المجلس الوطني للثقافة والفنون 

داب ك الكويت. 
آ
وال

على  الفارسيون  أطلق    
احلاكم لقب » ملك امللوك« 
املطلقة  السلطة  منحه  ومت 
وأعطى له حق القتل كيفما 
أو  حماكمة  غري  من  يشاء 
أن  له  حيق  كما  حماسبة 
أيضًا  السلطة  حق  يعطي 
زوجاته،  كربى  أو  ألمه 
ألهوائه  تبعًا  حيكم  وكان 
اآلخر  الرأي  أصبح  وبذلك 

مصادرًا كليًا

״״
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من  »إصالحي« أي  الطرَح  أّن  البعُض  يرى   قد 
جتاوزه,  إلى  تشير  أو  املفهوم, وال تسعى  داخل 
أي  »الثوري«  الطرح  عن  متسائالً  أو  مطالباً 
اجلدَل  أّن  وجتاوزه, حيث  »النص« بذاته  بنقض 
»بل يجب  ال يتوقف ويُسّلم بحقيقة مطلقة 
مناقشتها, وتلك وجهة نظر حق, ولكن زعزعُة 
بني  الربط  وتفكيك  السائدة  العقلية  أركان 
هو  العموم  في  واملمارسة  والتاريخ  النص 
»النص«,  مناقشة  ملرحلة  التحضيري  الهدُف 
قبل  وحتضيره  الوعي  إيقاظ  هو  املطلوب 
حيث  معينة,  مرحلة  في  »النص«  مناقشة 
سوى  تشكل  لم  الثوريَة  أّن  التجارُب  دلِت 
خارج  من  طرٍح  أّي  اجتاه  عدائية  »راديكالية« 

املؤسسة, وخارج املفهوم.

املاضي  القرن  مطلع  في  الغرُب  جاء  لقد 
بعد أن كانت األمة قد تهيأت الستقباله طويالً 
بكل أسباب الوهن واملوات, حيث دفقة احليوية 
الهائلة والعريضة التي انبثقت من ينابيع النصر 
األولى قد مت سحقها إلى حدٍّ بعيد حتت مطارق 

لطة في اإلسالم،
ُ

 إشكالية »الس

ل العقل 
ّ

 ودور الفقه السلفي في تشك

المسلم وتشويه اإلسالم«

يمام العمري

تحاوُل الورقُة تسليَط الضوء 
على منظور العقل المسلم 
والتلقي الذي أحاط به إلى 
والبرمجة  السيطرة  درجة 
التي تم ممارستها من قبل 
السائد،  السلفي  الفقه 
التغلغَل  استطاع  والذي 
الجمعية  الذاكرة  في 
للمسلم. حيث تقوم الورقُة 
الدور  هذا  إلى  بإضاءة 
منبع  في  باحثة  تحديدًا, 
»السلطة  ودور  اإلشكالية 
السياسية« التي لها الصدارُة 
في تشويه العقل المسلم 

واإلسالم عمومًا.
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التوحيد  شريعُة  وكانت  والقهر,  االستبداد 
من  أساساً  املستمدة  والبسيطة  الصافية 
الكدر,  النص اخلالص قد شابها قدرٌ كبير من 
من  ركام  خلَف  احلقّ  مساحُة  منها  فتضاءلت 
األساطير واخلزعبالت والصوفية وأقوال الرجال, 
وكانت مفرداٌت كثيرة من مباهج القيم العليا 
كاحلرية والعدالة والعلم واحلضارة وحمل أمانة 
في  وهجها  خفَّ  قد  البشرية  هذه  إلى  اخلير 
أي  التاريخ  كان  وعموما  العام.  الوعي  ذاكرة 
بشكل  أفرزها  التي  الفقهية  الفكر  منظومة 
مباشر وغير مباشر قهر األنظمة احلاكمة, قد 
– نفسية  املنظومة, العقل  فرغ من تشكيل 

بكل  وتلوينها  لألمة وصياغتها 
ما ميكن أن يصدر عن القهر.

هو  التاريُخ  كان  وإذا 
فإن  العقل,  »مفتاح« 
مفتاح  هي  »السلطة« 

التاريخ.
تلك السلطُة لعبت بشكٍل 
في  طاغياً  جبروتياً  دوراً  مباشر 
فقط  ليس  العقل,  تشكيل 
بل  السياسي اإلسالمي  العقل 
العقل اجلمعي اإلسالمي العام, 
اإلضاءة  الورقة  حتاول  ما  هذا 
السلطة«  »إشكالية  عليه 

معظم  خلَف  تكمن  التي  اإلشكالية  هذه 
املعضالت التي تثخُن جسَد احلضارة اإلسالمية 
والفكر  العقيدة  مستوى  على  اجلراح,  في 
والعلم والسياسة واالقتصاد واالجتماع، وعلى 

مستوى السيكيولوجيا والفّن واجلمال.

املسلم  للعقل  أورَث  قد  السلطة  تاريَخ  إن 
باملعنى  »للحكومة«  كلي  شبَه  خضوعاً 
خضوعاً  أورثته  قد  التاريخ  وسلطَة  املطلق, 
شبه كلي »للماضي« باملعنى املطلق كذلك.

إن التاريَخ السياسي للمسلمني من ناحية, 
أخرى,  ناحية  من  لإلسالميني  الراهن  والطرح 
باملعلول,  العلة  تالزم  متالزمتان  ناحيتان  هما 

إبراز حقيقة اإلسالم وعرض  قد فشال معاً في 
وجهه احلقيقي ذلك الذي يقدمه النص اخلالص 
كان  فاذا  والتاريخ.  اجلغرافيا  بصمة  من  بريئا 
الواسع  املوضوعي  املنهاج  هو  حقاً  اإلسالُم 
حلكم احلياة, فإن سؤاالً البّد أن يثارَ على النحو 
املنهاج,  هذا  ميثل  الذي  هذا  إسالٍم  أيُّ  التالي: 
هل هو إسالم الوحي املبني على النص اخلالص, 
اإللزام،  دائرة  وتتقلص  املباح  دائرة  تتّسع  حيث 
التكاليف فوق فضاٍء واسع من  ويرتفع سقف 
أن  دون  اإلنساني,  العقل  دور  واحترام  احلرية 

ينقص ذلك من حرارة اإلميان شيئا؟
الذي تقدمُه املنظومة  الفقه  أم هو إسالم 
التاريخ  على  مبنياً  السلفية 
املباح,  دائرة  تنقبض  حيث 
ويتسع  اإللزام  دائرة  وتتسع 
واحلرية,  العقل  من  التوجس 
دون أن يزيَد ذلك من حرارة اإلميان 

شيئا؟
األخير  الطرح  ضوء  على 
إلى  اليوم  يقدم  الذي  لإلسالم 
بشيء  نعترَف  أن  البد  العالم، 
اخملاوف  حيال  التقدير,  من 
مختلفة  قوى  تبديها  التي 
احلكم  ونظام  اإلسالم  من 
من  ألن  يروج,  الذي  الدولة  في 
احلقيقة  في  النظام  هذا  شأن 
التداعيات  من  جملة  يثير  أن 
القهر  معاني  تستحضر  التي  املُستهَجنة 

واالستبداد ونفي العقل واحلرية.
اإلسالمي«  »الدين  أنه  عن  يروَّج  ما  حيث 
االنقسام في صميم  من  إال ضرباً  ال يستدعي 
الضمير الفردي، فأيُّ دين ال ينجح في استيعاب 
من  يكون  لن  البشري  للوجود  اجلماعي  املظهر 

شأنه إال أن يولد ذلك وأكثر.

الذي  اإلسالمي  للنظام  النموذج  هذا   
ساد منذ عصور أدى إلى: 

»النص«  بني  اإلسالم  خصوص  في  خلط   –  1
أنواع  جلميع  اإلسالم  عرّض  مما  و»التاريخ« 

لعبت السلطة 
بشكل مباشر دورًا 

جربوتيًا طاغيًا يف 
تشكيل العقل، 
ليس فقط العقل 

السياسي االسالمي، 
بل العقل اجلمعي 

االسالمي العام
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التاريخ السياسي للمسلمني,  النقض بسبب 
موضوعيا  مرادفاً  ليس  حقيقته  في  هو  الذي 
شيئا  ليس  النهاية  في  اإلسالَم  ألن  لإلسالم, 

آخر سوى النص.
2 – خلط في خصوص السلطة بني »الشكل« 
النصية  األدلة  فأسقطت  و»املوضوع« 
معني  بشكل  اإللزام  تنفي  التي  والتاريخية 
السلطة  منهاج  على  السلطة،  أشكال  من 
القول  من  بذلك  فانتقلت  ذاته,  املوضوعي 
»بعدم  القول  إلى  الشكل«  وجوب  »بعدم 

وجوب املنهاج« أو »عدم وجود املنهاج«.
يقتضيه  ملا  ضرورة  النقطتني  تلَك  ذكرُ 

بني  االشتباك  لفّك  البحُث 
التاريخ  وإلزامية  النص  إلزامية 
الشكل  وضعية  وبني  جهة،  من 
ووضعية املنهاج من جهة ثانية.

اإلسالمي  العقَل  وألن 
بشقيه السلفي والراهن، »هما 
في احلقيقة عقل طولي واحد«, 
اخللط  في  اخلطأ  هذا  يعاني 
والنص  واملوضوع،  الشكل  بني 
والتاريخ, البد من احملاولة في فك 
ذلك االرتباط واالشتباك واخللط, 
وموضوعي  منهجي  طرح  عبر 

دقيق.
ملزمة  أحكاٌم  اإلسالم  في  »هل 
تشيرُ  أو  احلكومة,  شكَل  تعنيُ 

الدولة؟  في  السياسي  النظام  هيكل  إلى 
الصدارة،  له  تُعقد  الذي  السؤال  هو  »هذا 
من  السلطة  تكوين  عن  أخرى  أسئلة  ضمن 
نشأتها  منذ  ظلت  التي  العضوية  الناحية 
والتزال  للمسألة  اإلشكالي  الطابع  إلى  تشير 
حتى اليوم معلقة بغير جواب. وهو سؤال كما 
ال  ومركب،  محوري   – اإلجمالية  صيغته  تدل 
سبيَل إلى كلمة سواء فيه حتى يضبط لدينا 
ومفهوم   ، اإلسالم  مفهوم  محدد:  نحو  على 

اإللزام, ومفهوم الشكل.

أواًل – مفهوم اإلسالم: 
ملزمة  أحكاَم  عن  نبحث  الذي  اإلسالم  ما 

فيه؟
إسالم  هو  أم  »النص«  إسالم  هو  هل 

»التاريخ«.
بني  وقعت  التي  الفصام  فجوةَ  أّن  وذلك 
النص والتاريخ بلغت من العمق والطول مبلَغ 

احلديث عن إسالمني اثنني:
بالوحي  الثابت  »النص«  إسالم  أولهما 
اإلسالم  غيره مقصود  دون  أو سنة, وهو  كتاباً 
في منطوق التساؤل املطروح. وثانيهما: إسالم 
الواقع التاريخي املتمثل أوال في أنظمة احلكم 
على  قامت  التي  املتعاقبة, 
إليه مع  وانتسبت  أرض اإلسالم 
– ال بسبب  استثناءات طفيفة 
لقيمه  املوضوعي  التمثل  من 
الراية  بسبب  وإمنا  ومبادئه, 
اإلسمية التي ظلت مرفوعة به 
واملتمثل كذلك  الزمن،  من  ردحاً 
في قواعد الفقه االجتهادي التي 
تصح نسبتها إلى أصحابها وال 
األمة  تراث  إلى  إسنادها  يحظر 
ومحيطها احلضاري العام, وليس 
مصدراً  تكون  أن  ذلك  بعد  لها 
الوحي  بقداسة  متمتعاً  أبدياً 
أّن  أو فرضية النصوص, السيما 
من  أكثر  معظمها  في  تكن  لم  القواعد  هذه 
انعكاس الحق على الواقع الذي فرضه احلكام, 
معبرة عنه وشارحة له, وإنها غالباً ما اكتفت 
عن  وتقاعست  والتبرير,  الشرح  مبهمة  حياله 
الواقع  لسبق  تؤهلها  التي  وظائفها  سائر 
املنكر.  عن  ونهيه  باملعروف  وأمره  وتوجيهه, 
وأنها تتحمل بسبب ذلك كله جانباً من تبعة 
ُمنيت  التي  واملزمن  املبكر  اخللل  املسؤولية عن 
قدميها..لقد  منذ  صميمها  في  األمة  هذه  به 
الفقُه  واختلَط  بالنصوص,  التاريُخ  اختلَط 
في  مبا  األطراف  جميَع  اخللُط  وعّم  بالشريعة, 
إلى  بامليالد  ينتمون  مجتهدون  إسالميون  ذلك 

ان تاريخ السلطة 
قد أورث للعقل املسلم 

خضوعًا شبه كلي 
»للحكومة« باملعنى 

املطلق، وسلطة 
التاريخ قد أورثته 

خضوعًا شبه كلي 
»للماضي« باملعنى 

املطلق كذلك
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التاريُخ  شكله  الذي  املسلم  اجلمعي  العقل 
إلى  األمر  بهم  انتهى  النص,  صاغه  مما  بأكثر 
أو  »نظام احلكم« الثابت  الدفاع عما حسبوه 
امللزم في اإلسالم. إن املسألَة في إيجاز هي أّن 
النصوَص تُلِزم بينما التاريُخ ال يُلِزم. فما اإللزام؟

ثانيًا – مفهوم اإللزام: 
بناء  في  الزاوية  حجرَ  اإللزام  مفهوُم  يعدُّ 
إذ  عام,  بوجه  والفقهية  التشريعية  العملية 
أّن موضوَعها هو »احلكم« ووظيفَتها هي بياُن 

التكليف.
من  الالزم  بالقدر  يحَظ  لم  املفهوُم  هذا 

الفقهي  »احلس«  في  واالحتفاء  احلضور 
املمارسة  في  السيما  السلفي, 

الفقه  في  أي  التطبيقية 
في  خاص  الفرعي, وبوجٍه 

مما  »السلطة«  قضية 
بالضرورة  بصماته  ترك 
اجلمعي  العقل  على 
شتى  في  املسلم 
هذا  )باعتبار  مناحيه 
العقل هو عقٌل فقهي 

أساسية  بصفة  تربّى 
املنظومة  يد  على 

منذ  املتوارثة  الفقهية 
بالبعض  التدوين, مما حدا  عصر 

في  اإلسالمية  احلضارة  وصف  إلى 
مقابل  في  »فقه«  حضارة  بأنها  مجموعها 
حضارة  بأنها  اليونانية  احلضارة  به  توَصف  ما 
بأنها  املعاصرة  الغربية  واحلضارة  »عقل«, 
حضارة »علم وتقنية«, وهو ما يتجلى بالقطع 
يصل  قد  املنطقي  االهتزاز  أنواع  من  نوع  في 
املطروحة  الفقه  أبنية  في  التناقض  حّد  إلى 
وتردده  احلكم  لتذبذب  نتيجة  وخارجيا  داخلياً 
ناحية,  من  بشقيها  واإلباحة  الوجوب  بني 
وهي  أخرى,  ناحية  من  واإلباحة  احلرمة  وبني 
احلالة التي تنشأ بالضرورة عن غياب الضبط, 
وتعّبر عن نفسها بأعراض مرضية من التسيب 
والسيولة العقلية تسمح للشيء كما تسمح 

املسألة,  في  اإلسالم  حكم  يكون  أن  لنقيضه 
سواء كان ُملزماً أو غير ُملِزم.

هو  محكمة,  صيغة  في  امللزَم  احلكَم  إن 
الكتاب  في  أي  »النصوص«  في  الوارد  احلكم 
بالوجوب  اجلزم  وجه  الصحيحة, على  والسنة 
أو احلرمة باملعنى األصولي املعروف, دون غيرهما 
من دالالت الندب أو الكراهة أي احلكم الذي ورد 
»بأمر جازم« يترتب على تركه »اإلثم«، أو جاء 
يترتب على فعله اإلثم؛ وماعدا  »بنهي« جازم 

ذلك فهو واقع حتماً في دائرة املباح.
الكلي  الدليل  بعد  ذلك  بيان  في  العمدة 
املستمد من قوانني العقل, ومن أسس التوحيد 
القاضية بأن التشريَع منحصرٌ في اهلل 
صحيح  صريح  نٌص  هو  تعالى, 
للنبي »ص« يقول: ) ذروني 
هلَك  فإمنا  تركتكم,  ما 
بكثرة  قبلكم  كان  من 
واختالفهم  سؤالهم 
فإذا  أنبيائهم,  على 
فأتوا  بشيء  أمرتكم 
استطعتم,  ما  منه 
عن  نهيتكم  وما 

شيء فدعوه. (
هذا  بأّن  حزم  ابُن  يرى 
جميَع  جمع  قد  احلديَث 
آخرها،  أولها عن  الدين  أحكام 
ففيه أّن ماسكَت عنه فلم يؤمر به 
وال نُهي عنه فهو مباح, وليس حراماً أو فرضاً، 
تركه,  من  يُعصى  فرُض  إما  كلها  فالشريعُة 
وإما حراٌم يعصى من فعله, إما مباٌح ال يعصى 

من فعله وال من تركه.
 وهذا املباح ثالث أقسام: إما مندوب إليه يؤجر 
من فعله وال يعصى من تركه, إما مكروه يؤجر 
ال  مطلق  فعله, وإما  من  يعصى  وال  تركه  من 
من  يعصى  وال  تركه,  من  وال  فعله  من  يؤجر 
فعله وال من تركه. قال تعالى: »خلق لكم ما 
في األرض جميعاً«, وقال: »وقد فّصل لكم ما 
ُحرم عليكم«, فصح أن كل شيء حالل إال ما 

ُفّصل حترميه في القرآن والسنة.

الدين  ال 
 من 

ً
يستدعي إال ضربا

االنقسام في صميم الضمير 
الفردي، فأي دين ال ينجح في 
استيعاب المظهر الجماعي 
للوجود البشري لن يكون من 

شأنه إال أن يولد ذلك 
وأكثر
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حلالة  وراقياً  استثنائياً  ابُن حزم منوذجاً  ميثل 
دائرة  من  النفاذ  على  املسلم  العقل  قدرة 
السلفية التاريخية, التي زاحمت »النص« في 
كثير من صالحياته, وقّدرَ لها بعد ذلك أن تشكل 
البنية الفقهية للعقل اإلسالمي بكاملها على 
اكتمال  بعد  حزم  ابُن  جاء  التقريب. فقد  وجه 
السلفية  لهذه  الفقهية  الفكرية  املنظومة 
واستتباب سلطانها, واألمر الذي فعله ابُن حزم 
»مفهوم  يسمى  ما  على  احلاسم  تأكيده  هو 
اإللزام« والدور والذي يلعبه في دائرة »املباح«, 
احلجية  أّن  يعني  اإللزام«  »مفهوم  كان  إذا 
اخلالص«  »النص  سوى  ليست  اإلسالم  في 

األمر  سوى  ليست  وهي  سنًة  أو  كتاباً 
أو  وجوباً  اجلازم  النهي  أو  اجلازم 

هو  النص  عدم  وأن  حرمة, 
في ذاته »نص« في دائرة 

يؤدي  ذلك  فإن  املباح, 
األحكام  بأن  بالضرورة 
تخرج  ال  اإلسالم  في 
اثنتني:  دائرتني  عن 
أوالً,  املباح  دائرة 
ثانياً،  اإللزام  ودائرة 

وبقدر ما تضيق الثانية 
ما  وبقدر  األولى,  تتسع 

تتسع تضيق.
على  النصوُص  تدلُّ 

من  ليس  اإللزام  دائرة  توسيَع  أّن 
هو  العكس  أن  بل  الشريعة،  مقصودات 
الصحيح؛ مبعنى أن الشريعة تقصد إلى توسيع 
يضيقها,  من  على  النكير  وتشدد  املباح  دائرة 

كحديث النبي )ص( في الصحيحني 
جرماً,  املسلمني  في  املسلمني  أعظَم  »إن 
فُحرِّم  عليهم,  َّم  يُحر لم  شيٍء  عن  سأل  من 

عليهم من أجل مسألته«.
أو  املباح  لدائرة  التحرمي تضييقاً  ألن في هذ 
تعبيره  )ص( في  النبي  حّد  على  الرحمة  دائرة 
تضيعوها،  فال  فرائض  َفرض  اهلل  »إّن  وقوله: 
ونهى عن أشياء فال تنتهكوها, وعفا عن أشياَء 
عنها«.  تبحثوا  فال  نسيان،  عن  ال  بكم  رحمًة 

للتقليص,  عرضًة  املباح  دائرة  كانت  فقد  إذن 
الوحي  نزول  عصر  الرسالة,  عصر  في  حتى 
النصوُص  عليه  تدل  ما  الشريعة, وهو  وتكّون 
املغلطة للتحذير  الصيغ  آنفا من خالل  الواردة 
من كثرة سؤالهم، وقد كان في زمن النبي ) ص 
( ما يكفل ضبَط املسألة ووضعها في نصابها, 
مما يؤدي بالضرورة إلى القول »بأن فاعلية هذه 
احلقيقة  في  منصرفة  وحتذيراتها«  النصوص 

إلى العصور التالية.
مت اإلفتئاُت على دائرة املباح على يد العقلية 
التالية,  العصور  تلك  أنتجتها  التي  الفقهية 
الشريعة  دورَ  متقمصة  معها  تعاملت  حيث 
واملالك، فعكفت عليها متلؤها بركامات من 
األحكام بطريقة تعادل من الناحية 
»كثرة  طريقة  املوضوعية 
السؤال« التي استهجنها 
في  وتنتج  اإلسالم, 
ذاتها  نتاجها  النهاية 
الدائرة.  تقليص  في 
»تدوين«  مت  عندما 
كان  األحكام،  هذه 
»النص«  جاورت  أن 
واكتسبت مع الصيرورة 
من  وبسبب  التاريخية, 
مرجعية  أضحت  اجلوار  هذا 
بعض  في  تبرر  مستقلة  شبه 
النص  إلزامية  على  اخلروج  األحيان 

ذاتها.
الفقه  موقف  إلى  سريعة  إشارة  في 
رئيسية  قضية  في  مجموعه,  في  السلفي 
هل  باحلاكم,  املتعلقة  السلطة  قضايا  من 
نرى  الفساد؟  أو  للظلم  أو  للفسق  عزله  يجب 
احلديث  مدرسة  من  األساسية  التيارات  أحَد 
خلعه  يجب  »ال  بأنه:  يقرر  احلنابلة  بقيادة 
بأفعال اجلوارح وهو  سواء كان الفسق متعلقاً 
ارتكاب احملظورات كأخذ األموال، وضرب األبشار، 
باالعتقاد«,  متعلقا  كان  أو  احلدود«،  وتعطيل 
الباقالني  لسان  على  يقولون  األشاعرة  ونرى 
»إن حدوَث الفسق في اإلمام بعد العقد له ال 

العقل الديين 
عقل طولي واحد، 

يعاني الخلط بي�ن الشكل 
والموضوع، والنص والتاريخ، 

ال بد من المحاولة في فك 
ذلك االرتب�اط واالشتب�اك 
والخلط، عبر طرح منهجي 

وموضوعي دقيق
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ابتداء  عند  حدث  لو  مما  كان  وإن  خلَعه،  يُوِجب 
العقد لبطل العقد له«, وأيضا النسفي وهو 
املاترتدية، يقرر أن احلاكم ال يعزَل بالفسق  من 
الظلم  أي  واجلور  اهلل،  طاعة  عن  اخلروج  أي 
وانتشر  الفسق  ظهر  قد  اهلل, ألنه  عباد  على 
اجلور من األئمة واألمراء بعد اخللفاء الراشدين. 
و»السلف« كانوا ينقادون لهم ويقيمون اجلمع 

واألعياد بإذنهم وال يرون اخلروج عليهم«.
إلى  واضح  هو  كما  يرتد  وتفسيره,  املثال 
احلاكمة  األنظمة  بطرفيها  تاريخية  مرجعية 

حيث  الفقهية,  والقواعد 
مصدراً  »السلف«  يصبح 
للتشريع مبا يخالف الشريعة, 
املتمثل  »السلف«  ففعل 
لألنظمة  االنقياد  في  هنا 
احلكم  »دليل«  هو  الفاسدة 
ذلك  ومعنى  االنقياد.  بجواز 
أننا   – اخلطر  مكمن  وهو   –
إلى  ينتمي  »حكم«  بإزاء 
مبا  والفقه,  التشريع  دائرة 
النسب  إيحاءات  ذلك  في 
األثر  وامتداد  الشريعة,  إلى 
بإزاء  ولسنا  الزمان.  في 
نطاق  في  يدخل  »رأي« 
قد  مما  والتفكير  التحليل 
ينتمي الى العلوم السياسية 
واالجتماعية وغيرها, أو يدخل 
واقعية  لضرورة  التفسير  في 
في إطار ومحصورة في زمانها.

ينتقل  حالة  حياَل  نحن 
الفقه  يد  على  احلكم  فيها 

السلفي من دائرة »اإللزام« إلى دائرة »املباح« 
انصياعاً إلى مرجعية تاريخية, مما قد يستدعي 
دائرة  ينتقل احلكم من  العكسية حيث  احلالة 

»اإللزام«. دائرة  »املباح« إلى 
في رأي القاضي عبد اجلبار, وهو من املعتزلة 
وخياراتهم  العقلي  ملنهجهم  وفقاً  الذين 
الفكرية مبا في ذلك ما كان ينتظر منهم مزيد 
ومنهجية  اإللزام  مفهوم  في  االحتفاء  من 

جواز  لقضية  يعرض  حني  عام.  بوجه  الضبط 
أو  أو من غير فسق  خلع احلاكم من غير حدث 
التساؤل  وإثارة  من خالله طرح  ميكن  عجز. مما 
زمنية  فترة  للحكم  حتدد  أن  يجوز  التالي: هل 
غيرها,  أو  خمس  أو  سنوات  كأربع  بعينها، 
عن  النظر  بصرف  بعدها  املدة  تنقضي  بحيث 
والقدرة,  العدالة  احلاكم خاللها من حيث  أداء 
»أوجب«, ) كما نالحظ  قد  الشرع  يقول: بأن 
إال عن  يخلع  أنه ال  اإلمام  ( في  الوجوب  تعبير 
أّن  اإلمامة  في  الشرع  في  »ثبت  فسق, فلقد 
غير  من  جتوز  ال  واإلزالة  اخللَع 
مع  يجوز  ال  خلعه  وأن  حدث. 
على  إلجماعهم  السالمة, 

ذلك«.
هذا  جاء  أين  من  السؤال 
أمر جازم،  »الوجوب«؟ هل من 
في  جاء  ثابت  جازم  نهي  أو 

الكتاب أو السنة؟ 
دليله  القاضي  يقدم 
»ألنهم  التالي:  النحو  على 
على  عثمان  أيام  في  اختلفوا 
من  إما  لهما,  ثالث  ال  قولني 
يوجب  ما  أحدث  إنه  يقول 
لم  يقول  من  وإما  خلعه, 
خلعه,  يجوز  فال  حدثاً  يحدث 
القولني  هذين  من  خرج  فما 
باتفاق« , والسؤال  باطل  فهو 
هل  عثمان«  »أيام  عن  هو 
»مصدراً  تصير  أن  لها  يصح 
درجة  إلى  يلزمنا  للتشريع« 
الذين  أولئك  ومن  »الوجوب«. 
في  متشرعون  هم  هل  عثمان؟  أيام  اختلفوا 
مفهوم  وهذا  وأمتهم،  لزمانهم  املباح  دائرة 
امتداد  على  لألمة  مشرعون  هم  أم  مقبول, 
آجالها وأجيالها على وجه احلتم وااللزام. فمن 
العصمة  وهبهم  ومن  احلق,  هذا  أعطاهم 
عثمان«  »أيام  أن  ثم  الزمان؟  غيب  وعلمهم 
املسلمني,  تاريخ  في  األول  املثالي  النموذج  هي 
حلالة الفرقة واالختالف, ببصمتها التي ماتزال 

إن توسيع دائرة االلزام، 
ليس من مقصودات 

الشريعة بل أن العكس 
هو الصحيح مبعنى أن 
الشريعة تقصد إىل 
توسيع دائرة املباح، 

وتشدد النكري على من 
يضيقها، كحديث النيب 

)ص( يف الصحيحني 
»إن أعظم املسلمني 

يف املسلمني جرمًا، من 
سأل عن شيء، مل حيرم 

عليهم، فحرم عليهم من 
أجل مسألته
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بعد  الفكرية,  وبنيتها  األمة  عقل  في  بارزة 
اجلغرافيا  مستوى  على  عملها  من  أفرغت  أن 
على  احلكم  ينتقل  هنا  السياسيني,  والتاريخ 
»دائرة  من  الزمني  مبعناه  السلفي  الفقه  يد 
مع  احلاكم  خلع  من  مينع  نصَّ  ال  املباح« حيث 
السالمة مبا في ذلك إنهاء حكمه بشكل دوري 
حيث  االلزام«  »دائرة  إلى  والية  مدة  بتحديد 
 ( الفريقني  إال ألّن  يحظر علينا ذلك, ال لشيء 
الذين أحدهما قتلة عثمان وفي اآلخر مروان بن 

احلكم ( اقتصروا في خالفهم 
على قولني ال ثالث لهما. 

الضبط  هذا  خالل  من 
»ملفهوم  اجململ  التمثيلي 
اإللزام« تبرز على الفور أهمية 
أن  ينبغي  الذي  الدائم  احلضور 
العملية  محيط  في  له  يكون 
حجم  يبرز  كما  التشريعية، 
ضعف  عن  ينشأ  الذي  اخلطر 
مستوى  على  به  اإلحساس 
يؤدي  مما  الفقهي«  »الشعور 
»املباح  الدائرتني  تداخل  إلى 
أو  بينهما،  واخللط  واإللزام«, 
النقل من إحداهما إلى األخرى، 
ويكون غالباً على حساب دائرة 
الدائرة  أنها  بحكم  املباح 
كالقضية  السيما  اخلالية, 
قضية  صددها,  في  نحن  لتي 
أنها  بسبب  احلكم«  »نظام 
دائرة  داخل  تقع  معظمها  في 
ما  وبحكم  جهة,  من  املباح 
مقابلة  من  عليه  تنطوي 

من  احلرية  لفكرة  ضمنية  أو  ضرورية, صريحة 
جهة أخرى.

يعبر  ال  الضبط  إغفال  عن  الناجم  اخلطرُ 
بل  إشباعها,  يراد  ميتافيزيقية  كماليات  عن 
عن ضروريات عقلية يستحيل إهمالها وأخطر 
ما فيه هو تعلقه مبقتضى التوحيد اإلسالمي 
ذاته, ألنه حني ينتقل احلكُم من »دائرة املباح« 
ذلك  فمعنى  العكس,  أو  اإللزام«  »دائرة  إلى 

الذي  وهو  يلزم,  الذي  هو  تعالى  اهلل  غيرَ  أن 
املزمن  اخلوف  هاجس  ذلك  إلى  إضافة  يبيح, 
على »دائرة احلرية« تلك التي طال هتكها منذ 
البواكير على يد األنظمة احلاكمة وحتى اليوم، 
وطال إهمالها على يد العقل الفقهي السلفي 
موضعها  في  بعد  توضع  فلم  مجموعه,  في 
على  اإلسالم  في  األولوية  سلم  من  الصحيح 
العقل جميعاً. أو مستوى  السياسة  مستوى 

اإللزام  ملفهوم  اإلجرائية  األهمية  هي  هذه 
باعتبارها أداة منهاجية رئيسية.

ثالثا – مفهوم الشكل: 
التفرقة  أهمية  تنبع 
الشكلي«  »الهيكل  بني 
احملتوى  وبني  للسلطة, 
منهما  لكل  أن  في  املوضوعي 
حيث  من  اخلاصة  طبيعته 

العالقة بالنصوص.
النصوص  أسهبت  فبينما 
مبضمون  يتعلق  فيما  كثيراً 
بحيث  ومنهاجه,  احلكم 
النصوَص  بأّن  القول  ميكن 
جميعها هي »مضمون احلكم 
باملقابل  بينما  ومنهاجه«, 
شكل  عن  بالسكوت  اكثرت 
الذي  وتركيبها,  احلكومة 
إشارات  من  كان  بذاته  هو 
»دائرة  إلى  بإحالته  النصوص 
ذلك  على  ترتب  لقد  املباح«، 
الشكلي  الهيكُل  صار  أن 
»دائرة  من  كجزء  للسلطة 
التي  السلفي  الفقه  لتيارات  ُعرضًة  املباح«، 
تراكمت على تلك الدائرة إباَن عصر التدوين وما 
بعده, حتى كادت متألها, وهو ما أدى إلى نتائَج 
الشكل  اخللط بني  ناجمة عن تكريس  خاطئة 
واملضمون في تصور العقل اإلسالمي املعاصر, 
بني  املعاصر  اإلسالمي  العصرُ  يخلط  حيث 
الذي  اخلالفة  ملفهوم  املوضوعي«  »احملتوى 
يعني في اإلسالم وجوب أن تنشأ حكومة متارس 

إن بنيان السلطة 
الذي يتوزع يف الدولة 

احلديثة يتوزع بني 
عدد من املؤسسات 
ويف أحيان كثرية 
حول منصب واحد، 

وهو منصب احلاكم 
الفرد، وهو ما يفتح 

اجملال أمام موجة أخرى 
من األسئلة تتكز 
عن هذه املؤسسات 

واألجهزة
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شكلي«  »نسق  وبني  اإلسالم,  مبنهاج  احلكم 
بالشكل  احلكومة  فيه  تتمثل  أن  ميكن  بعينه 

املناسب لها ضمن وضعها.
ميكن لنا في ضوء ما سبق طرُح أسئلة من 

جديد..
هل في نصوص القرآن والسنة أجوبة آمرة 

على التالي: 
َمن احلاكم؟

كيف يسند إليه منصب احلكم؟
هل سمي في النصوص إلى آخر الزمن, أم أن 

اختياره من صالحية األمة »الشعب«؟
َمن ِمن األمة سيختار كلها أم بعضها؟

كيف يسمى؟ كيف يختار؟ 
إلى متى تسري صالحية االختيار؟

املذاهب  ذلك  إلى  تذهب  األبد كما  إلى  هل 
الفقهية السلفية في مجموعها؟

بعينها,  زمنية  املمكن حتديدها مبدة  أم من 
كمذهب املدارس املعاصرة في الفقه الدستوري؟

الدولة  في  يتوزع  الذي  السلطة  بنيان  إن 
احلديثة يتوزع بني عدد من املؤسسات وفي أحيان 
كثيرة حول منصب واحد, وهو منصب احلاكم 
الفرد, وهو ما يفتح اجملال أمام موجة أخرى من 
واألجهزة,  املؤسسات  هذه  عن  تتركز  األسئلة 
إسالمي  نسق  في  مكاناً  أن جتد  لها  ميكن  هل 
املؤسسات  هذه  تنشأ  أن  ميكن  هل  للحكم؟ 
متمتعة بكينونة مستقلة مستمدة من خارج 
أن  لها  يكون  بحيث  احلاكم,  الرئيس  سلطة 
متارَس أدوارا مختلفة أخرى إلى جانب دور احلاكم 
من  أصيالً  يجعلها جزءاً  مبا  احلكم،  في عملية 
بنيان احلكومة ال مجرد تابع في حاشية احلاكم. 
وإن كان األمر كذلك, فما هي هذه املؤسسات؟ 
عالقتها  وما  باألخرى،  منها  كل  عالقة  وما 

باحلاكم الرئيس.

صيغة الطرح السابق لألسئلة قد جاءت 
لها  جتد  أن  ميكن  هل  »استئذاني«,  بطابع 

مكانا؟ 
املرسخ  الشمولي  الطابع  بسبب  وذلك 
تاريخ  عنه  يعبر  كما  للحكومة,  واملصمت 

التاريخية  والتبعية  السياسية,  األنظمة 
حيث  السياسية،  األنظمة  لتلك  الفقهية 
حتى  يسمح  ولم  املؤسسات  تلك  تعرف  لم 
بني  العام  اخللط  بسبب  األسئلة  تلك  بطرح 
املسلم  العقل  على  أثّر  والذي  والتاريخ  النص 
حد  إلى  والسيكيولوجي  العقلي  وتركيبه 
وأثرت  بل  السلفي,  الفقه  لنماذج  التقديس 
املعاصر  اإلسالمي  العقل  على  القدسية  تلك 
»عقدة  عليه  نطلق  أن  يعاني كما ميكن  الذي 
التوّجس« حيال »العصر« الذي ينظر إليه من 
منطلق »عقد أخرى« على أنه مرادف موضوعي 
للحضارة الغربية السائدة وما حتمله من قيم 
حرية  من  حتويه  وما  »الدميقراطية«  أهمها 
مت  التي  احلرية  تلك  احلكم،  شكل  حتديد  في 
والتي  السلفي  الفقه  قبل  من  عنها  التعتيم 

توجد في لّب اإلسالم.
لقد سكَت القرآُن والسنة عن تناول شكل 
من  تشكَّل  لم  أنها  أي  اإلسالم،  في  السلطة 
التاريخ,  خالل  من  تشكلت  وإمنا  النص,  خالل 
من  السلطة  تاريخ  إن  ذلك فحسب, بل  ليس 
دوراً  لعب  قد  السياسي«  »التنصيص  خالل 

جزئياً في تشكيل النص.
لعبه  الذي  الطاغي  الدور  فإن  ثم  ومن 
التاريخ السياسي في تشكيل العقل املسلم 
بل  النص  تنحية  جهة  من  فحسب  يتأتى  ال 
أيضا من جهة املساهمة في إنشائه وتكوينه. 
وهو ما يضعنا أمام ضرب من التداخل العضوي 
املعقد بني النص والتاريخ في خصوص مسألة 

السلطة وعالقتها بهذا العقل.
في  السنة  السيما  النصوص,  دوّنت  فمنذ 
بغير  صرف،  سردية  كمتون  مستقلة  كتب 
كانت  التي  الواقع  سياقات  إلى  إشارات 
تالبسها في حلظات التلقي األولى أو في ظروف 
يتعاطاها  اإلسالمي  والعقل  املتأخرة,  التدوين 
ليست  الكينونة  وكاملة  كتشريعات مطلقة 
تعمل  حتى  خارجية  مساعدة  إلى  حاجة  في 
وتنتج، وهو ما ظل يؤدي إلى التعثر في فجوات 
إلى  الوصول  دون  باستمرار  حتول  منطقية 
في  أو  ذاتها  في  سواء  للنصوص  كامل  فهم 
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أمام  نحن  ذلك  ضوء  البينية.في  عالقاتها 
إال  منها  للتخلص  المجال  جّمة  معضالٍت 
تشكلت  التي  الفقهية  املنظومة  تلك  بهدم 
منذ ما يقارب األلف ومئة عام وشكلت الذاكرة 
اإلسالم  أفرغت  حتى  املسلم  للعقل  اجلمعية 
من محتواه احلقيقي وجعلته ديَن إقصاء وحترمي, 
تبشير  دين  احلقيقي  بجوهره  يكون  أن  بدل 

ورحمة. تلك املعضلة ال ميكن 
بكل  النظر  إعادة  دون  فكّها 
التاريخ املكتوب عبر مجموعة 

من النقاط: 

أوال: قراءة في العقل الفقهي 
وآلية تشكيله والكيفية التي 
يحتّل  أن  استطاع من خاللها 
مبا  بتأويله  ويقوَم  النّص  مكان 
احمليطة  الظروف  مع  يتوافق 
السياسية  للسلطة  وخدمة 
وعايشها.  جاورها  التي 
دور  إلى  اإلشارة  جتدر  وهنا 
وأّطرَ  وضع  »الشافعي« الذي 
التي  الفقهية  القواعد  تلك 
لتناَل  جعلها صلبة مبا يكفي 
إغالق  وكيفية  القدسية  تلك 
أّي باٍب لالجتهاد الفكري خارج 
»أهل  يسمى  ما  منظومة 
وحتديداً  واجلماعة«  السنة 
تكرست  التي  »اجلماعة« 
»االبن  دورَ  ولعبت  تاريخياً 

وقبول  النصوص،  لتفسير  الوحيد  الشرعي« 
وغيره  احلديث  علم  قواعد  ووضع  األحاديث 
للنّص،  مساوياً  األحيان  من  كثير  في  واعتباره 

وفي بعضها اآلخر أشد أهمية منه.

ثانيًا: البحُث في املنظومة الفقهية السلفية 
بعقل تشكيكي على أنها منظومة غير نصية 
أي أن النص لم ينفرد في تشكيلها بل أتت من 
متاخمة  تكون  وقد  للنص,  مفارقة  منظومة 

له, كاإلجماع والقياس.

اإلجماع  الشافعي في خصوص  يقررُ  حيث 
أّن »موضوعه« يكون من املسكوت عنه »ليس 
النبي«  عن  يحكوه  ولم  اهلل,  حكم  نص  فيه 
الذين  إلى  مباشرة  اإلجماع  الشافعي  فيسند 
أنه  في صراحة  الناس, مقرراً  إلى  أجمعوا, أي 
مصدرية  أن  أي  له«  اتباعا  قالوا  »مبا  يقول 
غير  مصدرية  الشافعي  باعتراف  اإلجماع 
نصية, باعتبار أّن »النّص« هو 

من عند اهلل قرآنا أو سنة. 

التيارات  في  النظر  ثالثًا: 
حاولت  والتي  الالسلفية 
جاهدةً تفعيَل دور العقل ضمن 
حدود النص والسنة والتي لم 
رضى  أو  بعضوية  قّط  تظفر 
ومت  واجلماعة,  السنة  أهل 
التاريخ  من  ودثرها  محاربتها 
أنشأته  وما  مرجعياتها  مع 
في  ترّسَخ  حتى  أفكار,  من 
يوجد  ال  أنه  املسلم  العقل 
الفقهية  املنظومة  تلك  إال 
لإلسالم  احلقيقية  واملمثلة 
كمدرسة  عقليته,  وشكلت 
ابن حزم, واملعتزلة, وابن رشد 

وغيرهم.

»احلرية  في  البحث  رابعًا: 
متتلك  التي  اإلنسانية« 
قرآنياً« وإعادة  »نصيا  أساساً 
إحيائها بعدما مت اجلور عليها إلى درجة وصلت 
في  السلفية  املنظومة  دور  اإللغاء بسبب  إلى 
واحلتمية من اهلل  اجلبرية  تفسير  االجتهاد في 
خللقه, مستعينني بذلك بنصوص لم يرد منها 

إال ترسيخ تلك اجلبرية وقمع احلرية.

خامسًا: البّد من دراسة التأويل السياسي للنص 
»احلكم«  لقضية  وحتديداً  التاريخي  ومحيطه 

حيث تثير قراءة 
قضية  األولى,  حلظته  في  »القرآن« 

يقرر الشافعي يف 
خصوص االمجاع أن 
»موضوعه« يكون 
من املسكوت عنه 

»ليس فيه نص حكم 
اهلل، ومل حيكوه عن 

النيب« فيسند الشافعي 
اإلمجاع مباشرة إىل 
الذين أمجعوا، أي 

إىل الناس، مقررًا يف 
صراحة أنه يقول »مبا 

قالوا اتباعًا له«
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أو  احلاكم  تسمية  عن  التام  »السكوت« 
نظام  تعيني  عن  سكت  كما  له,  التوصية 

للحكم أو شكل للحكومة.
بتوظيف  الفقهية  املنظومُة  قامِت  حيث 
السنة«  إلى  »املنسوبة  الروايات  بعض 
القرآني,  للسكوت  مناقضاً  داللياً  توظيفاً 
باب  في  هي  »التي  اآلحاد  أحاديث  طريق  عن 
فحسب  ظنية  ليست  خاص  بوجه  السياسة 
النظريُة  ذهبت  حيث  أيضاً«،  »مظنونة«  بل 
السنية في اخلالفة إلى أن االنتماء إلى »قريش« 
قوله  وجود  رغم  اآلحاد  من  بحديث  مستدلني 
ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  »يا  تعالى: 
لتعارفوا  وقبائَل  شعوباً  وجعلناكم  وأنثى 
من  وحديث  أتقاكم«  اهلل  عند  أكرمكم  إن 
»ال فضل  للقرآن  الشارحة  الصحيحة  السنة 
لعربي على عجمي, وال لقرشي على حبشي إال 

بالتقوى«.

وتصفيتها  السنة  دراسة  إلى  العودة  سادسًا: 
من قواعدها التي مت وضعها على يد املنظومة 
املنهج  عن  بديلة  أدوات  عن  والبحث  السلفية 
األحاديث  مصداقية  في  والبحث  املتبع، 
في  التنصيص  وحتديداً  واملوضوعة  احلقيقية 
وأحاديث  العباسي,  والعصر  األموي,  العصر 
وأحاديث  ومسلم,  بخاري  صحيح  في  الفنت 

القرشية واالستخالف.

قائمة املراجع:

1 - شاخت وبورزوث: تراث االسالم
الغرب  واجملتمع في  باديه: السلطة  2 - برتراند 

وفي بالد االسالم
3 – عبد اجلواد ياسني: السلطة في االسالم

االسالم  الريس:  الدين  ضياء  محمد   –  4
واخلالفة في العصر احلديث 

أصول  في  اإلحكام   – احمللى  حزم:  ابن   –  5
األحكام

6 – الشاطبي: املوافقات في أصول الشريعة
7 – التفتازاني: شرح العقائد النسفية 

في  املغني  أحمد:  بن  اجلبار  عبد  القاضي   –  8
أبواب التوحيد والعدل

9 – أبو يعلى – الباقالني
10 – جالل الدين السيوطي: تاريخ اخللفاء

11 – ابن خلدون: املقدمة
الى  القرآن  اسالم  من  طرابيشي:  جورج   –  12

اسالم احلديث
الرسالة,  إدريس:  بن  محمد  الشافي   –  13
في  العلمية  الكتب  دار   – أحمد شاكر  حتقيق 

بيروت
العقل  تكوين  اجلابري:  عابد  محمد   –  14

العربي
مقاالت  األشعري:  احلسن  أبو   –  15

اإلسالميني
16 – أبو حامد الغزالي: املستصفى
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متهيد: 	
اخلالق  بني  شخصية  عالقة  هو  الدين 
التفكير  من  مركبة  مرحلة  وهي  واخمللوق 
يبدأ  الفرد  تفكير  أن  فاملعروف  االنساني, 
فإن  ثم  ومن  باالعتقاد,  وينتهي  امليل  من 
تغيير العقيدة الدينية مثال عملية شديدة 
في  هو  بالتغيير  فرد  إقناع  و  الصعوبة, 
يجب  وال  عقيمة،  جدلية  مسألة  الغالب 
و  اجلماعي  إلى  الفردي  اإلطار  من  تخرج  أن 
وبالتالي  فكري  تصادم  محل  فستكون  إال 
في  استخدامها  يساء  قد  و  مجتمعي 
اآلخر  نفي  بالتالي  و  الديني  االستعالء 

وتهميشه وعزله وأحيانا قتله .

في  سبباً  كان  الدين  في  االختالف  إن 
الصراعات والنزاعات على مر العصور، رغم 
أن الدين الذي جاء به األنبياء كان واحداً، ورغم 
اإلنسانية،  واخلالق  القيم  نفس  بثت  أنها 
والتي نحن في حاجتها اليوم أكثر مما مضى، 
لتجنب مآزق احلروب والصراعات، فنحن أمة 

الرسالة المشتركة لألديان السماوية

أنس أحمد

هذا  لدراسة  دعانا  ما 
االسباب  العديد من  الموضوع 
المتبادلة  االتهامات  اهمها 
بالتطرف  االديان  اهل  بين 
الى  باإلضافة  واالرهاب 
والدينية  الثقافية  الصراعات 
بحيث  السماوية  االديان  بين 
بتنا نشاهد اشكاال جديدة  اننا 
وغيرها،  الصليبية  للحروب 
عن  الخاطئة  التصورات  ان  ثم 
الى  تؤدي  والتي  اآلخر  دين 
والحروب، وفي ظل  الصراعات 
االزمة االخالقية واآلثار السيئة 
واالمية  الفقر  عن  الناجمة 
االجتماعية  العدالة  وغياب 
بين  ليس  التسامح،  وضعف 
االديان السماوية فقط، بل بين 
ابناء الدين الواحد ايضا، هو من 

بين تلك االسباب ايضا
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تضاعف  حقيقية  أخالقية  أزمة  نعيش 
وهي  الذل،  أنواع  لكل  السيئة  اآلثار  من 
العدالة  وغياب  واملرض  الفقر   عن  ناجمة 
اإلنسان،  حقوق  وخرق  الكاملة  االجتماعية 
حد  جميعها  العوامل  هذه  تبلغ  وحني 
اخلطر فإن مظاهرها تتجلى للعيان ويختّل 

االشتغال االجتماعي وتكثر االنفجارات.

انطالقا  واقعية  حلوالَ  يتطلب  وهذا 
هموم  ألنها  موسع  عاملي  أديان  حوار  من 
اخلالف  هذا  استمرار  وجتنب  مشتركة، 
الوراثة  بتأثير  كان  الذي  شقته  واتساع 
فيه.  للناشئني  عقيدته  جيل  كل  وتلقني 
مؤرخو  عليها  أجمع  التي  احلقيقة  أن  ومبا 
وعلماء الديان هي أنه ليست هناك جماعة 
في  تفكر  أن  دون  وعاشت  ظهرت  إنسانية 
ظواهر  تعليل  وفي  ومصيره  اإلنسان  مبدأ 
بعد  اليه  تصير  الذي  واملآل  وأحداثه  الكون 
بإله  واالعتقاد  آلهة،  وجود  تنكر  وال  املوت، 
اليوم  سنبحث  لهذا  األرباب،  رب  هو  خالق 
في الرسالة املشتركة بني األديان السماوية.

العديد  املوضوع  هذا  لدراسة  دعانا  وقد 
من االسباب، أهمها االتهامات املتبادلة بني 
باإلضافة  واإلرهاب،  بالتطرف  األديان  أهل 
إلى الصراعات الثقافية والدينية بني األديان 
أشكاالً  نشاهد  بتنا  أننا  بحيث  السماوية، 
إن  ثم  وغيرها،  الصليبية  للحروب  جديدة 
التصورات اخلاطئة عن دين اآلخر والتي تؤدي 
األزمة  ظل  وفي  واحلروب،  الصراعات  إلى 
األخالقية واآلثار السيئة الناجمة عن الفقر 
واألمية وغياب العدالة االجتماعية وضعف 
التسامح، ليس بني األديان السماوية فقط، 
بل بني أبناء الدين الواحد ايضا، هو من بني 

تلك األسباب ايضا.

وجوب  في  تكمن  املوضوع  أهمية  ولعل 
بني  الديني  املشترك  عن  املكثف  البحث 
إنسانية  قيم  فيها  التي  السماوية  األديان 

وحس  كلية  وأخالق  عامة  ومبادئ  وقواعد 
هذه  إيجاد  من  بالتالي  بد  وال  توحيدي، 
القيم واألخالق بالبحث عنها وعن األرضية 
السواء  كلمة  لتحقيق  لها،  املشتركة 

والعيش في سالم.

مبسطة  دراسة  وباعتبارها  طبعا 
ومقتصرة، فإننا سنلجأ إلى املنهج التاريخي 
باإلضافة  دراسات،  هكذا  في  الضروري 
املقارنة  لضرورة  التحليلي  املقارن  للمنهج 
دراستنا  نقسم  وعليه  النصوص،  وحتليل 
تعريف  عن  بإيجاز  فيها  نتحدث  فقرة  الى 
األديان  ومفهوم  املشترك،  ومفهوم  الدين، 
تالية  فقرة  في  سنبحث  ثم  السماوية، 
كالعقائد  املشتركة  الدينية  اخلصائص 
العبادات  فيها  مبا  الشرائع  و  املشتركة، 
والقيم واألخالق املشتركة، ثم نختم البحث 

بخامتة مختصرة.

اإلطار املفاهيمي للبحث:
سنبحث هنا في معنى املشترك، والدين، 
مختصر  بشكل  السماوية  األديان  في  ثم 
القتصار بحثنا على صفحات محدودة ونبدأ 
في  جاء  حيث  للمشترك،  مبسط  بتعريف 
لسان العرب البن منظور: مادة »شرك« قال 
إذا كان يحدث نفسه،  ورأيت فالناً مشتركا 
إن رأيه مشترك ليس بواحد، وفي الصحاح: 
نفسه  يحدث  كان  إذا  مشتركا  فالنا  رأيت 
  : قال أنه  )ص(  النبي  عن  وروري  املهموم، 
الناس شركاء في ثالث: الكأل واملاء والنار. أما 
فيه  الديني: ما تشترك  باملشترك  املقصود 
هذه األديان من مجموعة العقائد والشعائر 
االتفاق  نقاط  إلى  باإلضافة  والطقوس، 
السماوية  األديان  بني  والتوافق  والتالقي 
والعاملية، ومنه أيضا املشترك اإلنساني وما 

يشترك فيه الناس مع اآلخرين.

أما عن مفهوم الدين فهناك ألفاظاً أخرى 
مرادفة له كامللة والعقيدة والديانة، والدين 
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ابن  فإن  العرب،  لسان  في  جاء  وكما  لغة 
منظور يقول في مادة الدين: دين، الديان من 
أسماء اهلل عز وجل ومعناه احلكم القاضي، 
الدين  أبادي:  للفيروز  احمليط  القاموس  وفي 
ما له أجل كالدينة بالكسر، وما ال أجل له 
وهو  حاضرا،  ليس  ما  وكل  واملوت،  فقرض، 

العادة والشأن، وهو الطاعة أيضا.
احلق  إلى  يرشد  إلهي  وضع  اصطالحا:  وهو 

اخلير  وإلى  االعتقادات  في 
واملعامالت،  السلوك  في 
الفلسفي  املعجم  في  وجاء 
بأنه: مجموعة  الدين  لتعريف 
مقدسة  وعبادات  معتقدات 
معينة  جماعة  بها  تؤمن 
واجملتمع  الفرد  حاجة  يسد 
على السواء، أساسه الوجدان 

وللعقل فيه مجال.

فيقول  دوركامي  إميل  اما 
للحياة  االولية  )الصور  في 
مجموعة  الدين  الدينية(: 
االعتقادات  من  متساندة 
باألشياء  املتعلقة  واآلمال 
وأعمال  اعتقادات  املقدسة، 
وحدة  في  أتباعها  تضم 

معنوية تسمى امللة.

السماوية  األديان  أما 
صنعة  بأنها  دراز  عبد  الدكتور  فيعرفها 
احلق  ثبات  من  لإللهيات  ما  كل  لها  إلهية 
الصدق  وصرامة  لكلماته  تبديل  ال  الذي 
من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي 
خلفه. والدين والديانة في التمثل املشترك 
الديانات  أما  أمرين:  أحد  على  يطلق  فهو 
مما يصطلح  أو هي غيرها  السماوية فقط، 

عليه البعض بالديانات الوضعية.

السماوية،  الديانات  وهو  األول،  التصور 
فيه  اعتبار  ال  سماوي  أساس  على  يقوم 

هو  الدين  فيكون  اهلل  عند  من  أنزل  ملا  إال 
وباقي  واإلسالم،  والنصرانية  اليهودية 
واحلس  السماوي  أصلها  ثبت  التي  األديان 
واملعتقدات  املذاهب  باقي  أما  التوحيدي، 
الزمن  بتراخي  تشكلت  والتي  التاريخية 
فهي وضعية. أما التصور الثاني فهو تصور 
من  في جملة  الدين  يحدد  أخالقي  إنساني 
كثيرا  نستغرق  ولن  األخالقية.  القوانني 
خصوبته  رغم  اإلطار  هذا  في 
املشترك  لبحث  وسننتقل 

الديني في الفقرة التالية.

املشتك الديين يف رسالة األديان 
السماوية

الرسالة العقائدية املشتكة
لكل  العقائدي  النظام  إن 
حول  الشاملة  رؤيته  هو  دين 
وحول  بل  اإلنسان,  و  الكون 
رؤية  أن  عامة,  بصورة  الوجود 
كافة  السماوية  الرساالت 
اإلميان  أساس  على  تشترك 
عقائدها  كل  وتبني  بالغيب 
الواصلة  الرسالة  أساس  على 
من اهلل ) اإلله الكامن في ذاته 
  ) موجود شيء  كل  عن  املنزه 
فإن  الرساالت  هذه  وبحسب 
اإلنسان  وجود  الزم  قد  الدين 
البدايات  منذ  األرض  على 
األسئلة  على  أيضا  كإجابات  وجاءت 
الرئيسية التي واجهها البشر منذ البدايات 
..؟  الوجود واملوجودات كافة  : من هو خالق 
ماهي نهاية احلياة وماذا يوجد فيما بعدها و 
ما مصير البشر ...؟ و ما هو النظام األفضل 

للحياة ...؟
لكل  األساسية  العقائد  فإن  وعليه 
املتمثل  باإلميان  تتمثل  السماوية  الرساالت 
اآلخرة  و  اخلالق  لذات  والتوحيد  بالوجود 
باألنبياء  اإلميان  و  أبدية  كحياة  واحلساب 
و  للهدايا  اخلالق  قبل  من  مبعوثني  كرسل 

إن االختالف يف 
الدين، كان سببًا 

يف الصراعات 
والنزاعات على مر 

العصور، رغم أن 
الدين الذي جاء 
به األنبياء كان 
واحدًا، ورغم انها 
بثت نفس القيم 

واخلالق اإلنسانية
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املالئكة لتدبير أوامر اخلالق.

الرسالة الشرائعية املشتكة 
أعتقد أنه و إذا ما قمنا بتفصيل مضمون 
الشريعة الدينية في كل ديانة سنجد كما 
 , القوانني  من  مجموعة  أنها  سابقا  ذكرنا 
سلوك  لتنظيم  القوانني  هذه  وجدت  وقد 
العدالة  حتقيق  و  اجتماعيا  و  فرديا  البشر 
فيما بني هؤالء األفراد هو الركيزة األساسية 
في  الشرائع  جميع  فيها  تشترك  التي 
إن  القول  ميكن  إذ   , السماوية  الديانات 
حتقيق العدل هو أول مشترك فيما بني هذه 

اآلخر  املشترك  السماوية, أما  األديان 
حلفظ  وجدت  العدالة  أن  فهو 

وبالتالي  اإلنسان  كرامة 
هذا  ضمن  حريته 

, أي  الشرعي  النطاق 
الكرامة  حتقيق  أن 
لألفراد  واحلرية 
مشترك  ثاني  هي 

تشترك به أيضا .

متكني  أن  كما 
غاية  كانت  األخالق 

الديانات  جميع  وهدف 
هذه  وجدت  كونها  السماوية 

كثورة حقيقية  بداياتها  في  الديانات 
الناحية  من  وخاصة  املتردي  الواقع  على 
األخالقية, إذ أننا نالحظ في جميع تعاليم 
في  حتتوي  شرائعها  أن  الديانات  هذه 
تدعوا  النصوص  من  هائال  كما  مضمونها 
سبيل  فعلى  وتقوميها,  األخالق  لضبط 
املثال تقول الوصايا املشتركة في الرساالت 
: ال تقتل ال تزني ال تسرق و الكثير من القيم 

األخالقية .

كالصالة  جميعها  العبادات  أن  كما 
والصوم واحلج و الزكاة املشتركة في كافة 
األديان السماوية ما نزلت إال لتقومي وضبط 

الفرد  ذات  لربط  دائم  سبيل  وهي  األخالق 
في  للعمل  وتذكيره  اإللهية  بالذات  املؤمن 

إطار شريعته الناظمة لهذه األخالق .

رسالة  أهم  أن  القول  ميكن  وكذلك 
السماوية  األديان  هذه  بني جميع  مشتركة 
كانت  كلها  أن  إذ   , السالم  رسالة  هي 
الى  أنبيائها  وصايا  أو  كتبها  عبر   تدعو 
الكراهية, وهذا  احلقد  و  القتل  وعدم  احملبة 
واضح في الكثير من النصوص املوجودة الى 
تاريخنا احلاضر, وما الصراعات الدينية التي 
لعدم  حصيلة  سوى  زماننا  في  نشهدها 
فهم أصول األديان والتعصب الفكري 
العقائد  لكل جماعة جملموعة 

و الشرائع اخلاصة بها.

أن  نالحظ  إذا 
كافة  شريعة  في 
السماوية  الديانات 
اشتراك  هناك 
اجلانب  يخص  فيما 
من  األخالقي 
اإلنسانية,  الناحية 
القيم  مجموعة  أن  أي 
هي  اإلنسانية  واملبادئ 
جميع  بني  فيما  مشتركة 
الرساالت السماوية. أما فيما يخص 
فقد  عام  بشكل  األخالقية  السلوكيات 
تأثيرات  بسبب  وذلك  االختالفات  بعض  جند 
رسالة  لكل  املكانية  و  الزمنية  الظروف 

  . منها 

هنا  سنذكر  موجزة  الدراسة  باعتبار  و 
السماوية  األديان  بني  الشرائعي  املشترك 
بينها  املشترك  دراسة  في  األساسية 
والعدل  والتسامح  اإلنسان  كرامة  مثل 
ومكافحة الفقر واجلهل واملرض وفق ما ورد 

في النصوص الدينية .
من  مثالً  نذكر  اإلنسان  كرامة  جمال  ففي 

الحقيقة 
التي اجمع عليها 

مؤرخو وعلماء الديان هي 
انه ليست هناك جماعة انسانية 

ظهرت وعاشت دون ان تفكر في مبدأ 
االنسان ومصيره وفي تعليل ظواهر 
الكون وأحداثه والمآل الذي تصير اليه 

بعد الموت، وال تنكر وجود آلهة، 
واالعتقاد بإله خالق هو 

رب األرباب
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تطول  لكي  وأمك  أباك  أكرم   « التوراة: 
اخلروج،  سفر  )من  األرض«  على  أيامك 
 ،)1250 ص   ،12 اآلية  العشرون،  اإلصحاح 
إذا  ولكن  األرض  ملح  أنتم  االجنيل: »  وفي 
نور  أنتم   .)13( ميلح  فبماذا  امللح  فسد 
اإلصحاح  متى،  اجنيل  )من   »)14( العالم 

اخلامس، اآلية 13، 14، ص 8(.

 ويف االسالم نذكر من بني العديد من اآليات: 
»وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
إن اهلل كان على كل شيء حسيبا«  ردوها 

)86( )النساء، اآلية 86(.

من  نذكر  التسامح  جمال  ويف 
أخاك  تبغض  »ال  التوراة: 

تنذر  إنذارا  قلبك  في 
حتمل  وال  صاحبك 
خطيئة«  ألجله 
اآلويني،  )سفر 
التاسع  اإلصحاح 
ص   ،17 اآلية  عشر، 
االجنيل:  ومن   ,)189

للودعاء  »طوبي 
األرض  يرثون  ألنهم 

 )6( للرحماء  طوبي   )5(
 )7( القلب  لألنقياء  طوبي 

)متى،   .)8( السالم  لصانعي  طوبي 
وفي   .)8 ص   ،8-5 اآلية  اخلامس،  اإلصحاح 
االسالم وما أكثرها: ».. فاعفوا و اصفحوا 
حتى يأتي اهلل بأمره إن اهلل على كل شيء 

قدير« )109(. )البقرة ، اآلية 109(.

الرسالة املشتركة لألديان  أن  وعليه جند 
من  العديد  فيها  اجملال  هذا  في  السماوية 
على  منها  نذكر  اإلنسانية  التوجيهات 
واألخوة،  الوالدين  احترام  سبيل املثال: 
رفض القتل والزنى والسرقة وشهادة الزور. 
الغريب  وإلى  الناس عامة  إلى  عدم اإلساءة 
اخلصوص.  وجه  على  واليتيم  واألرملة 

االحترام املتبادل جلميع أفراد اجملتمع، تقديس 
االنتقام  وعدم  والسالم  والعفو  العمل. 

والتسامح.

»وكلم  التوراة:  من  نذكر  احلوار  ويف جمال 
التكوين،  سفر   ( قائال)15(«.  نوحا  اهلل 
ومن   .)14 ص   ،15 اآلية  الثامن،  اإلصحاح 
االجنيل: ».. ورأى كتبه يحاورونهم« )15(. 
ص   ،15 اآلية  التاسع،  اإلصحاح  مرقس،   (
72(, وفي االسالم: »وشاورهم في األمر فإذا 
عزمت فتوكل على اهلل«. )آل عمران : 159(.

ويف جمال العدل: نذكر من التوراة: »يا 
أخي ليكن لك الذى لك« )9(. 
التكوين، اإلصحاح  ) سفر 
الثالث والثالثون، اآلية 9، 
االجنيل:  55(. ومن  ص 
الذى  الكيل  »بنفس 
يكال  تكيلون  به 
لكم » )38(. ) لوقا، 
السادس،  اإلصحاح 
 .)102 ص   ،38 اآلية 
وفي االسالم:« إن اهلل 
واإلحسان  بالعدل  يأمر 
وينهى  القربى  ذي  وإيتاء 
والبغي  واملنكر  الفحشاء  عن 
النحل   (  « تذكرون  لعلكم  يعظكم 

اآلية 90(.

وعليه جند أن املشترك في رسالة األديان 
اإلميان  والعدل:  احلوار  مجال  في  السماوية 
تدعيم  واألخوة،  والناس  األديان  بني  باحلوار 
احلوار القائم على السالم، االعتراف بحقوق 
وحفظ  والغير  والنساء  واليتامى  الغير 

األمانات وعدم الظلم.
الرساالت  في  املشترك  بني  من  جند  كذلك 
الفقر  ونبذ  للعمل  دعت  أنها  السماوية 
املثال  سبيل  على  ونذكر  واملرض،  واجلهل 
يبني  باحلكمة   « فقط: من التوراة: 

المقصود 
بالمشترك الديني: 

ما تشترك فيه هذه االديان 
من مجموعة العقائد والشعائر 
والطقوس، باإلضافة الى نقاط 

االتفاق والتالقي والتوافق بين االديان 
السماوية والعالمية، ومنه ايضا 
المشترك االنساني وما يشترك 

فيه الناس مع االخرين.
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أمثال،   (  .)3( يثبت«  وبالفهم  البيت 
اإلصحاح الرابع  العشرون، اآلية 3، ص 962(. 
يقود  أن  أعمى  يقدر  هل   « االجنيل:  ومن 
السادس،  اإلصحاح  لوقا،   (  .)39( أعمى« 
اقرأ   « االسالم:  ومن   .)102 ص   ،39 اآلية 
باسم ربك الذى خلق )1( خلق األنسان من 
علم  )3( الذى  األكرم  ربك  و  )2( اقرأ  علق 
بالقلم )4( علم األنسان ما لم يعلم )5( ». 

) العلق ، اآلية 5-1(.

اخلامتة
إن اجملتمع العاملي املعاصر أصبح يحكمه 
ما ميكن تسميته ب)امليثاق االنساني( وهو 
يعكس عاملية القيم وخصوصية الثقافة, و 
العقائد اإلميانية, ووحدة الضمير اإلنساني, 
ومن يوافق على هذا امليثاق املفترض يدخل 

إلى فضاءات اإلنسانية الواسعة.
من؟  بعقائد  يعترف  من  عن  الكالم  أما 
وملاذا؟ وكيف ؟ ومتى؟ وعشرات األسئلة من 
هذا القبيل فال معنى لها وال قيمة لها داخل 
هذا الفضاء اإلنساني, إذ أنها أسئلة طرحت 
آالف املرات عبر التاريخ الطويل وتسببت في 
يكررها  لألسف  و  مروعة  إنسانية  مآسي 
البشر في كل زمان ومكان كأحد اهم أدوات 

احلشد و القتال و البغض والكراهية.
ليس  السماوية  األديان  جميع  تاريخ  في 
يتعلق  فيما  اآلخر  على  يستعلي  أن  لدين 
العنف,  ممارسة  في  الدين  هذا  باستغالل 
نتيجة  شديدة  معاناة  البشرية  عانت  وقد 
ممارسة العنف و القتل باسم اهلل في هذه 
التوافق  و  االنسجام  الكالم عن  األديان.  إن 
الدين  و  الدينية  األحادية  السالم في ظل  و 
الواحد هو نوع من السراب الذي لم يحدث 
هذا,  يومنا  وإلى  التاريخ  فجر  منذ  أبدا 
شاهداً على ذلك االقتتال الدامي داخل حتى 
بعد,  ينته  لم  والذي   , حدى  على  دين  كل 

حتى وقتنا احلاضر .
البشر ال قيمة  بني  املشتركة  احلياة  في 
, ال قيمة  العيش بسالم  يتم  إن لم  لإلميان 

لإلميان الغير بخصوصيتي العقيدية, ولكن 
لي  الغير  تقبل  في  األساسية  القيمة 
أال  بها, و  أؤمن  هي, وكما  كما  مبعتقداتي 
يؤثر هذا االختالف على االستماع بكل ما هو 
مشترك بني الناس, طاملا أن هذه اخلصوصية 
اإلميانية ال تشكل إيديولوجيا عداء جتاه اآلخر 
مشترك  هو  ما  كل  وإفساد  لهدم  تسعى 

وجميل بني مخلوقات اهلل .
املشتركة  الرسالة  أن  لنا  تبني  اخلتام  وفي 
بناء  ميكن  التي  واألسس  السماوية  لألديان 

الهيكل احلواري عليها تلخص فيما يلي:

احترام األديان السماوية وحوار احلضارات 
واحترام  املشتركة  املصالح  واألديان. مراعاة 
 . خاصة  املرأة  و  األنسان  وكرامة  حقوق 
الثقافي. االهتمام  والتبادل  والعدل  السالم 
إلى  الدعوة  والطفولة.  باألخالقيات 
واملرض.  واجلهل  الفقر  ومحاربة  التسامح 
والتدخل  والهيمنة  األخرين  استغالل  رفض 
تدعيم  للدول.  الداخلية  الشئون  في 
ومبدأ  االجتماعي  والتكافل  الدميقراطية 

خصوصيات الشعوب.

املراجع
د. مصطفى حلمي، االسالم واالديان.

االديان  مقارنة  علم  الشرقاوي،  حمدي  د. 
في التراث الفكري االسالمي.

مقارنة  في  البيان  السحمراني،  اسعد  د. 
االديان.

األديان. د. أحمد شلبي، مقارنة 
بني  الديني  املشترك  حجاج،  سومية 

االديان السماوية والعاملية، دراسة مقارنة.
هادي حمودي، حوار االديان: وحدة املبادئ 

والقواعد الكلية.
في  االله  صورة  املناعي،  يوسف  عائشة 
االسالم/ التقاء وافتراق مع االديان السماوية.
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الدين  قيادة  في  القائمة  التجربُة  كشفِت 
لكافة  احملطمة  فالتجربة  الدولة،  حكم  زماَم 
اقتصادية  سياسية  دولة  قيام  مقومات 
ظّل  في  واملقاومات  احملاور  متكاملة  اجتماعية 
كل  ربط  جراء  األمور  إدارة  في  امللموس  اجلهل 
نريد  وعندما  بالدين،  احلكم  ونظم  مجريات 
السياسي  باإلسالم  السياسي  النظام  مقارنة 
معطياٍت  ميتلك  ال  السياسي  اإلسالَم  بأن  جند 
واضحة جتعل َمن يردد هذا املصطلح على درايه 
على ماذا يشجع ويدافع عنه، مما يجعل جملة 
الدراسة:  حديث  محورَ  تصبح  التساؤالت  من 
اإلسالم  أم  السياسي  النظام  أجنح،  أيهما 
أي  تنجح  لم  ملاذا  آخر  منظور  ومن  السياسي، 
الدين  بني  الربط  نظرية  متبنيه  سياسياً  دولة 
الدين  بني  ترابط  يوجد  حقا  وهل  والدولة؟ 

والدولة.

في هذه الدراسة سنحاول تسليَط الضوء 
حركة  في  املتمثل  الفلسطيني  النموذج  على 
وفكرياً  تاريخياً  امتداداً  تعّد  التي  حماس 

 فشَل ربِط الدين 
َ

 أثبت
ٌ

حماس، نموذج

بالدولة

إمالءات فشل حكومة حماس تؤكد بطالن 

نظرية اإلسالم السياسي

مصطفى الد حدوح

أرض  على  كإسالميين  إننا 
فلسطين، نعاني من االحتالل 
السياسة  وتفرض  والحصار، 
الوطني  والواجب  علينا 
وأن  الجميع،  مع  نعمل  أن 
ألوانه  بمختلف  الكل  يشعر 
الحزبية،  وأطيافه  السياسة 
والعرقية،  الدينية  وانتماءاته 
له،  آمنة"  "مثابة  نشكل  أننا 
وأن فهمنا قائم على احترام 
الجميع، وأننا نتطلع لشراكة 
وطني،  وتوافق  سياسية 
لخصوصيات  التقدير  بالغ  مع 
والسياسة  الفكر  في  الكل 

واأليديولوجيا
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وإيدلوجياً حلركة اإلخوان املسلمني التي حاولت 
أن تخوَض جملًة من التجارب في قيادة املنطقة 
العربية في تثبيت مفهوم اإلسالم السياسي، 
التي فرضتها  النتيجة  إلى  التوصَل  وسنحاول 
جراء  غزة  قطاع  في  القائمة  حماس  سياسُة 
التحوالت  وجملة  والدولة،  الدين  بني  الربط 
انحرافها  مع  بالتزامن  القائمة في سياساتها 
وإظهار  السياسي،  وبرنامجها  مخططها  عن 
القضية  في  أحدقت  التي  اخملاطر  مقدار 
والدولة  الدين  بني  الربط  جراء  الفلسطينية 
وإبراز مقدار األطماع القائمة في الربط، وإنهاء 
الساحة  في  والتفرّد  الفلسطينية  الوحدة 

السياسية.
التحوالت  من  عديدة  مبراحَل  البشريُة  مرّت 
هنا  لألرض  احلاكمة  والشعوب  احلضارات  في 
الرسالة  مهَد  بأن  يتداول  البعض  وهناك- 
كانت  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  لسيدنا 
ولكن  السياسي،  اإلسالمي  النظام  انطالق 
نبوة  برسالة  لالنطالق  أتى  محمد  بأن  اجلدير 
وتعزيز القيم واألخالق اإلسالمية، ولتعد مرحلة 
واملبادئ  للقيم  أساس  محمد  النبي  حياة 
الرسالة  الراشدون  اخللفاء  أمت  كما  احلميدة، 

نظام إسالمي مدون  أي  ولم يحضر  السماوية 
على لوائح احلكم البشرية- واحلديث حول بداية 
فكرة اخلالفة اإلسالمية التي بنيت على أساس 
واضحاً  والدولة لتشكل منوذجاً  الدين  بني  ربط 
القائمة،  العملية  وجناح  استمرارية  لعدم 

لتتشرذم بعد عدة أعوام.
اإلسالمي  الدين  على  املوقُف  يقتصِر   ولم 
بل شهدت الديانة اإلسالمية مناذَج رسخت عبر 
األوروبية  الثورة  تندلع  حتى  بفشلها  التاريخ 
في  اندلعت  التي  النهضة  بعصر  عرفت  التي 
القرن الرابع عشر انطالقاً من إيطاليا املطالبة 
الدول  جعل  مما  الدولة  عن  الكنيسة  بفصل 
األوروبية تعيش اليوَم منوذَج التحضر واالجنازات 

السياسية.
فإن  العربي،  للمشهد  االنتقال  وفي 
زال مسيطراً على األذهان  الفكري ما  التخلَف 
والتي  عام،  بشكل  القائمة  واإليديولوجيات 
تتسارع في فرض سياسة سجلت عبر التاريخ 
والتي  عديدة،  تاريخية  مراحل  في  فشلها 

تتمحور في قيادة الدين الدولة.
أذهاَن  يشغل  تساؤٍل  على  اإلجابة  وفي 
لكن  الدولة،  إسالمية  يرجحون  ممن  البعض 
اخلالفات  بأن  ذلك،  على  الرد  اإلسالمي  للتاريخ 
من  جملة  شهدت  التاريخ  عبر  اإلسالمية 
االنقسامات والنزاع للحصول على احلكم، في 
إنهاَء  طائفة  أو  خالفة  كل  تسعى  كانت  حني 
سابقتها أو منافستها للحصول على احلكم مما 
يجعل املشهد صراعي من أجل احلكم، علماً بأن 
جملة اخلالفات نادت مبسمى إسالمية الدولة أي 
بأن املنهج السياسي موحد ولكن األيديولوجية 
التي تقوم عليها مختلفة، مما يعكس عدم جناح 
تواجد  لعدم  والدولة  الدين  بني  الربط  مفهوم 
مرافق أساسية يجتمع املصطلحني في مرافق 

أساسية. 
واحلري بالذكر أن اخللفاَء الراشدين لم تكن 
مجريات حكمهم قائمة على منهجية اإلقصاء 
والربط بني الدين والدولة، بل كانت قائمة على 
مما  األول،  العهد  انتهاء  بعد  جديد  عهد  تولي 
احلكم  إدارة  في  السياسية  احلرية  إلى  يشير 

   البعض يتداول بأن مهَد 
حممد  لسيدنا  الرسالة 
وسلم  عليه  اهلل  صلى 
النظام  انطالق  كانت 
السياسي،  اإلسالمي 
ولكن اجلدير بأن حممد 
برسالة  لالنطالق  أتى 
القيم  وتعزيز  نبوة 

واألخالق اإلسالمية

״

״
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ييسر  اجتماعي  ديني  منهاج  الدين  واتخاذ 
مهام اجملتمع ويخلق نوع من االنسجام الفكري 
والسلطة  اجملتمع  بني  واألخالقي  والديني 
في  والقرآن  النبوة  منهاج  اتباع  في  احلاكمة 

أحكام احلياة بني البشر.
به  انخرط  مفهوم  مع  بالتزامن  واليوم 
التغيير  تطلعات  ظالل  حتت  عربي  مواطن  كل 
وقائع  التي متر من خالل  املنطقة  واإلصالح في 
الربيع العربي، مع ظهور تسويق يروج ملصطلح 
من  والتخلص  الدكتاتورية،  باألنظمة  اإلطاحة 
السياسي،  واالستبداد  الظلم  أشكال  كافة 
العربية  أمتنا  شعوب  رقاب  على  أناخت  التي 
الرغم  وعلى  الزمان،  من  قرٍن  نصف  من  ألكثر 
له حتفظات جتاه  الشارع كان  أن  إال  الرغبة  من 
والرئاسة،  احلكم  سدَّة  إلى  اإلسالميني  وصول 
في  لوجودهم  مطلق  تسليم  هناك  يكن  ولم 
على  والدليل  القرار،  واتخاذ  السياسة  مشهد 
ذلك هو سرعة التفاف املعارضة وأجهزة الدولة 
– بقوة  الدهماء  العميقة بتطويقهم، وحتريك 
فرص  أمام  الطريق  وقطع  عليهم،  للخروج   -
املاكينة  خالل  من  وإظهارهم  لهم،  التمكني 

اإلعالمية كعجزة فاشلني. 
خاللها  من  متكن  التي  احلاالت  بعض  وفي 
جماعة اإلخوان املسلمني الوصول لسده احلكم 
كنموذج في مصرَ وتونس سارع الشارع العربي 
توليهم  بعد  احلكم  سلم  عن  اسقاطهم  إلى 
فترة  إلنهاء  دوري  بشكل  والعمل  احلكم  زمام 
التي  املرحلة  في  الصمت  والتزام  حكمهم 
في  بقوة  يطرح  تساؤال  يجعل  مما  تليهم 

الساحة السياسية ملاذا يحصل ذلك؟

حماوالت تكللت بالتحطم بعد طموح التغيري 

إن حجَم احلراك الذي ظهر في الدول العربية 
وما  قائمة،  تداعياته  تزال  وما   ،2010 عام  منذ 
متخض عنه من نتائج محصلتها امليدانية – من 
وجهة نظر البعض -هي فشل أصحاب املشروع 
األمنيات  وحتقيق  الغايات  بلوغ  في  اإلسالمي، 
أي  عاماً،  ثمانني  قرابة  منذ  بها  بشروا  التي 

عام  في  العثمانية  اخلالفة  دولة  تهاوت  عندما 
في  املسلمني  اإلخوان  حركة  وتأسيس  1924م، 
حسن  الشهيد  اإلمام  يد  على  1928م  العام 

البنا.
السيطرة  في  اإلخوانية  الطموحات  وإن   
يجب  العربية  املنطقة  في  احلكم  زمام  على 
أهلية  مدى  عن  شافيه  إجابة  يسبقها  ان 
املسلمني؛  اإلخوان  اإلسالمية، وخاصة  التيارات 
باعتبارهم كبرى احلركات اإلسالمية في الوطن 
إلمكانية  األوسط،  الشرق  ومنطقة  العربي 
إليها الشعوُب  التي تتطلع  إحداث اإلصالحات 
التجربة  أن  إال  اخلليج.  إلى  احمليط  من  العربية 
جعلت  املاضي  في  السابقة  اإلسالمية 
حول  الوقت  بنفس  مرات  عدة  تفكر  الشعوب 
القناعة بعدم أهلية اإلخوان املسلمني في مترير 

إسالمية الدولة.

حاس وبرناجمها الديين اإلسالمي 

الترشح  إلي  حماس  حركة  تقدمت  عندما 
 2016 عام  العاشرة  الدورة  في  االنتخابات  في 

    مرت أوروبا حبروب دينية 
انبثقت منها ما مسي بالثورة 
األوروبية اليت عرفت بعصر 
الديين  واالصالح  النهضة 
الرابع  القرن  يف  بدأت  اليت 
إيطاليا  من  انطالقًا  عشر 
الكنيسة  بفصل  املطالبة 
عن الدولة ما جعل الدول 
اليوَم  تعيش  األوروبية 

نوذَج التحضر

״

״
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تردد سؤال بني أوساط اجملتمع ليصبح كاملطارد 
الشارع  من  غزة  قطاع  في  فلسطيني  لكل 
تطبيق  على  عازمون  أنتم  هل  الوقت:  طوال 
الذي  السؤال  كان  ثم  اإلسالمية؟  الشريعة 
ستعملون  متى  اإلسالميني:  من  الكثير  أورده 

على تطبيق الشريعة اإلسالمية؟
البرنامُج  أظهرها  التي  اإلجابة  كانت 
التغيير  قائمة  حتت  واالنضراج  االنتخابي 
البرنامج  الستكمال  ترمي  والتي  واإلصالح 
اإلخواني اإلسالمي القائم في املنطقة العربية، 
إدارة  أمور  في  الدين  تطبيق  حول  تدور  والتي 
منوذج  حتت  احلكم  قيادة  من  يجعل  مما  الدولة 

اإلسالم السياسي.
حماس  حققت  االنتخابات  فرز  انتهاء  ومع 

االنتخابات  نتائج  في  بأغلبية  جناحاً 
لتبدأ في مرحلة إعداد البرنامج 

لكن  احلاكم،  السياسي 
والقوانني  النظم  جملة 

بداية  في  املطبقة 
ضمن  تندرج  األمر 
اإلسالمي  اخملطط 
لتبدأ  السياسي، 
رؤوس  على  الويالت 

الفلسطيني  الشعب 
عدم  في  غزة  قطاع  في 

مع  التعاطي  على  القدرة 
النظام  مع  والتماشي  األمور 

خدمة  إلى  يسعى  الذي  القائم 
اجلماعة للوصول للمطالب العامة.

واألخطر من ذلك قيام احلركة في التسارع 
يجوز  ال  بأن  إسالمي  منظور  من  األمور  حلسم 
اإلسالمي،  بجانب  يعمَل  »كافر« أن  لعلماني 
املواطنني  بحق  دموي  بانقالب  احلركة  لتقوم 
األجهزة  في  يعملون  كانوا  الذين  الغزيني 
الفلسطينية  للسلطة  التابعة  الشرطية 
املدنيني  بحق  وهناك  هنا  باجلرائم  لترتكب 
تواجد  دون  إسالمية  دولة  وقيام  الدين  باسم 

علماني يهدم املشروع اإلسالمي.
ملا  املرحلة  بداية  حماس  سياسة  لكن 

قيام  باسم  تنادي  تنظيمات  من  اليوم  يظهر 
–داعش،  الدولة  )تنظيم  كـ  إسالمية  دولة 
طالبان(،  القاعدة،  النصر،  جبهة  الشام،  أحرار 
وارتكاب  اإلسالمية،  اخلالفة  حول  واحلديث 
على  احلصول  أجل  من  املسلمني  بحق  اجلرائم 

احلكم وكأن التاريخ يعيد نفسه.
عاملنا  في  الدول  من  العديد  أن  الرغم  على 
العربي ومنطقتنا اإلسالمية عدة مناذج ألشكال 
السياسية  أنظمتها  توسم  التي  احلكم 
وإيران،  والسودان  كالسعودية  إسالمية،  بأنها 
احلكم  مشهد  على  تقوم  أخرى  بلدان  وهناك 
والسياسية فيها أحزاٌب وشخصياٌت إسالمية، 

مثل: املغرب وتركيا وماليزيا وإندونيسيا...الخ

تكفري النظام السياسي أساس 
املعضلة الفلسطينية

انتهاء  بعد  نشبت 
في  الدموي  االنقالب 
غزة جملة من اخلطوات 
تطمح  كانت  التي 
تنفيذها  إلى  حماس 
احلصول  أجل  من 
احلكم  زمام  على 
نظام  ضمن  والعمل 
يخدمها بشكل شخصي، 
لتنطلق نحو تكفير منظمة 
احلاضن  الفلسطيني  التحرير 
واألخير  األول  واملمثل  الفلسطيني  للكل 
والشتات  الوطن  في  الفلسطيني  للشعب 
عجلة  لتبدأ  الدولية،  احملافل  في  العالم  وأمام 
دولة  قيام  لفكر  محابى  إسالمي  نظام  ظهور 
الفكر  نهج  على  قائمة  علمانية  فلسطينية 
العلماني ويحكمها ضوابط إسالمية دينية في 
املعامالت االجتماعية و الرجوع للقرآن والسنة 
في وضع الدستور واللوائح القانونية مع اللجوء 
ضمن  تندرج  الدولة  يجعل  مما  اجملاورة  للقوانني 

طابع الدولة املتوازنة.
السياسي  النظام  حماس  رفض  مع  ولكن 

اخلالفات اإلسالمية 
عرب التاريخ شهدت مجلة من 

االنقسامات والنزاع للحصول على 
احلكم، يف حني كانت تسعى كل 

خالفة أو طائفة إنهاَء سابقتها أو 
منافستها للحصول على احلكم 

ما جيعل املشهد صراعي 
من أجل احلكم
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صعوبة  أكثر  املوقف  من  جعلت  الفلسطيني 
أجل  من  بأحادية  والعمل  اجلميع  تفكير  جراء 
كبديل  نفسها  وفرض  التحرير  منظمة  إنهاء 
غزة  قطاع  وجعل  التحرير  منظمة  عن  قسري 
عدة  بعد  ولكن  حكمها،  حتت  إسالمية  إماره 
الدينية  للقوانني  الشعبي  الرفض  بدأ  سنوات 
باإلسالم من قريب وال  ترتبط  التي ال  املتشددة 
من بعيد والعمل على املطالبة بترك التعصب 
لتبدأ  احلكم  زمام  تولي  في  الديني  الفكري 
في  للتسارع  احلركة  دفع  مما  األحداث  تصاعد 
كانت  التي  الدينية  القوانني  وترك  اخلضوع 
اإلخوان  رحم  من  نابعه  كانت  والتي  تتبناها 

املسلمني والعودة إلى القوانني الفلسطينية.

حاس واالنقسام الفلسطيين والعربي 
وعدم استقرارها السياسي

أن  استطاعت 
انشقاقاً  تخلق 
الصفوف  في  جديداً 
بعد  الفلسطينية 
إعالنها بشكل رسمي 
األحزاب  كافة  تكفير 

أمام  التحرير  ومنظمة 
املأل، لتبدأ حكاية خالف 

اليوم  حتى  قائم  سياسي 
بني  خالف  بأنه  البعض  ينظر 

حول  تدور  احلقيقة  ولكن  حزبني 
حيث  السياسي،  النظام  في  فكري  خالف 

تطمح حماس بتطبيق اإلسالم السياسي على 
الساحة  لتشهَد  والقضية،  الوطن  مصلحة 
الفلسطينية جملة من التطورات املغايرة في 
املنهجية القائمة، والعالقات القائمة مع الدول؛ 
لكن حلماس حلفاء يساندون إبراز غزة كنموذج 
واستمرار  احلركة  بقيادة  السياسي  لإلسالم 
قوانني  تطبيق  في  احلركة  قيام  مع  االنقسام، 
للدين  منافيه  ولكنها  إسالمية  بأنها  تدعي 
العثماني  للحكم  بأصولها  وتعود  والعقل 
املواطنني  على  الضرائب  تطبيق  وخطرها 

عهد  كما  للحكومة  األموال  كسب  أجل  من 
العثمانيني.

ل املشهد القائم جند بأن حركَة حماس  وبتأمُّ
في  املسلمني  اإلخوان  مساندة  بعجلة  دفعت 
بشكل  رابعه  و  يناير   25 أحداث  جراء  مصر 
احلركة  تضع  املصرية  احلكومة  جعل  مما  كبير 
إلى  باإلضافة  و  اإلرهابية  األحزاب  قائمة  على 
النظام  دفع  مما  السوري  الصراع  في  تدخالتها 
العالقات  كافة  قطع  على  العمل  السوري 
على  والعمل  للحركة  الدعم  وقطع  السورية 
داخل  من  قيادتها  وطرد  احلركة  مكتب  إغالق 
إسالميته  على  القائمة  اخلطواِت  لكن  سوريا، 
وعدم جناح  للعالم بشكل جلي فشلها  تثبت 
من  الرغم  على  السياسي  اإلسالمي  النموذج 
املمنهجة  واخملططات  التحوالت 
محاولة  احلركة  اتبعتها  التي 
األمور  مع  التماشي 
الدين  في  والتالعب 
للوصول  الدولة  ونظام 
لألهداف الشخصية.

ومع مرور العام تلو 
حماس  بأن  جند  اآلخر 
تخضع  يوم  بعد  يوماً 
الدول  إمالءات  إلى 
التي  إيران  من  بداية 
للمشروع  احلاضنة  بدت 
والعمل  احلمساوي  اإلخواني 
الدعم  تقدمي  على  قوة  بكل 
تعيش  جعلها  مما  كبير  بشكل  للحركة 
من  إيراُن  لتجعل  اقتصادي،  ورخاء  سخاء  في 
اإليرانية   اخملططات  وعبارة  قوة  عنصرَ  حماس 
لتجد  املنطقة  في  الفارسية  الدولة  لقيام 
احلصار  بعد  مغلق  ممر  في  نفسها  حماس 
بعد  إليها  تخضع  وجعلها  عليها  املصري 
مصر،  داخل  احلركة  ارتكبتها  التي  التجاوزات 
وبني  بينها  فكرية  خالفات  ذلك  بعد  لتشهد 
املشهد  على  بالظهور  تركيا  لتبدأ  إيران، 
وتقدمي  احلمساوي  اخملطط  تبني  في  السياسي 
الدعم بشكل مباشر لتعزيز صفوف احلركة في 

اخللفاَء 
الراشدين مل تكن 

جمريات حكمهم قائمة على 
منهجية اإلقصاء والربط بني الدين 

والدولة، بل كانت قائمة على تولي 
عهد جديد بعد انتهاء العهد األول، ما 

يشري إىل احلرية السياسية يف إدارة 
احلكم واختاذ الدين منهاج 

ديين اجتماعي
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القطاع لتمرير اخملطط التركي في قيام خالفة 
مصر  استمرار  بعد  األمر  لتنتهي  عثمانية 
حتجيم  حيث  من  حماس  على  بقوة  بالضغط 
حتركاتها السياسية. وكذلك املشهد تكرر مع 
اجلميع  أمام  تظهر  حماس  من  جعل  مما  قطر 
لكي  وهناك  هنا  يذهب  الذي  العراب  مبشهد 
يلبي إمالءاته اخلاصة التي تسير ضمن مفهوم 
أنها حركة ربانية مباركة من عند الرب وتأخذ 

من الدين مهد احلكم.
كانت  التي  القائمة  األطماع  بأن  لنجد 
على  قادرة  جتعلها  لم  احلركة  خلفها  تسعى 
وضع الدين في ميزان حكيم وجعل الدين املرجع 
واألحكام وجعل  واجملتمعية  احلياتية  األمور  في 
اجملريات  مع  يلتقي  ال  آخر  مرفق  في  السياسة 
يستغلون  اإلسالميني  بأن  يؤكد  مما  األخرى 
مصطلح الدين من أجل مصالح شخصية من 

أجل احلصول على الدولة.

التعددية الدينية وانعكاساتها السياسية 

إذا حاولنا النظر إلى كافة اجملريات التي كانت 
سابق حلكم حماس جند بأن اجملتمع الفلسطيني 

سواء  املشتركة  القواسم  من  جملة  يحمل 
الواقع  بكون  امتثاالً  الشتات  أو  الوطن  في 
بأن  الوعي  يتوجب  فلسطني  في  السياسي 
ومسيحي  مسلم  الفلسطيني  اجملتمع 
القدر  حقيقية  مشتركة  حياة  في  ويعيشون 
واملصير واحد والنهضة والسقوط للجميع، فال 
كرامة وال أمن وال قيامة لوطن إذا شعر جزٌء من 

أبنائه بالتمييز وبأن حقوقهم منقوصة فيه.
مبختلف  العرب  أن  ذكره،  اجلدير  ومن 
املسلمني  وخاصة   – الدينية  انتماءاتهم 
أرض  على  تاريخياً  تعايشوا  – قد  واملسيحيني 
الثالث؛  السماوية  الرسالت  مهد  فلسطني؛ 
آالف  مدار  واإلسالم، على  واملسيحية  اليهودية 
معظم  -في  عالقاتهم  تسود  وكانت  السنني، 
تلك الفترات -أجواء التفاهم والتسامح واحملبة 
الناظم لشكل  املواطنة هي  وكانت  واملساواة، 
احلقوق التي يتمتع بها كلٌّ منهم، وواجباته جتاه 

الوطن.
وفي ظل واقع احتاللي بغيض، سيظل املكر 
وبني  بيننا  فتنة  خلق  اجتاه  في  يدفع  السيء 
الوحدانية،  في  وشركائنا  الوطن  في  إخواننا 
بخبث   – ويجرنا  جميعاً،  طاقاتنا  ليستنزف 
والكراهية.  والعداء  التحامل  ساحات  -إلى 
فبدل أن تتوحد جهودنا على مواجهة ذلك احملتل 
بالتجييش  منا  كلٌّ  ينشغل  سوف  الغاصب، 
إلضعاف  جانبية  معارك  في  للدخول  واإلعداد 
واملستفيد  ومواقفه،  مقامه  وسلب  اآلخر 
املفتعلة  املعارك  تلك  كل  وراء  -من  -طبعاً 

والدماء املهدورة هو االحتالل نفسه.
باحلوار  أننا  التاريخ،  دروس  من  تعلمنا  لقد 
ومكره،  احملتل  كيد  على  الطريق  نقطع  سوف 
وبالتسامح والتصافي والتغافر، وتقدمي كل منّا 
خطوة حانية وصادقة جتاه اآلخر، سوف نحقق 
وبلوغ  الطريق،  نهاية  إلى   - -بنجاح  الوصول 
إقامة مجتمع تسوده  في  نرجوها  التي  الغاية 
احملبة، وتربط بني أهله قواعد العيش املشترك، 
الذين  املسيحيني،  إخواننا  وبني  بيننا  وخاصة 
تعايشنا مجتمعياً معهم على ثقافة »إن لهم 

في هذا الوطن ما لنا، وعليهم ما علينا«.

          إن الطموحات اإلخوانية 
زمام  على  السيطرة  يف 
العربية  املنطقة  يف  احلكم 
جيب ان يسبقها إجابة شافيه 
التيارات  أهلية  مدى  عن 
اإلسالمية إلمكانية إحداث 
اإلصالحات اليت تتطلع إليها 
امليط  من  العربية  الشعوُب 

إىل اخلليج

״

״
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احلمساوي  اإلسالمي  النظام  بان  واملؤسف 
ينقطع  والترابط  االنسجام  هذا  من  جعل 
األخذ  جراء  غزة  قطاع  داخل  كامل  بشكل 
احلركة  عليها  القائمة  الغير  إقصاء  بسياسة 
وفرض  القطاع  في  املسيحني  مالحقة  جراء 
العديد من القوانني املنافية للديانة اإلسالمية 
واملسيحية على حد سواء مما جعلهم يتركون 
نفاه  الذي  الديني  التعجرف  من  هروباً  الوطن 
البشرية  سيد  محمد  به  يأت  ولم  اإلسالم 
التي جعلت   اخلطوات  تلك  أخطر  ومن  جمعاء، 
املسيحني يهربون من الوطن معاقبة واتباع نهج 

التعذيب ملن يخالف قوانني الدولة اإلسالمية.

احلرية والتعددية السياسية

الوسطية  املدرسة  مفكرو  يراه  ما  إن 
السياسية  التعددية  جواز  هو  اإلسالم  في 
غير  أم  إسالمية  أحزاباً  كانت  سواء  بإطالق، 
هم  ومن  يسارية(،  أم  ليبرالية  )علمانية؛  ذلك 
زعيم  الغنوشي؛  راشد  الشيخ  الرأي  هذا  على 
حركة النهضة التونسية، حيث أشار في ندوة 
نعارض  ال  »نحن  قائالً:  1981م،  عام  صحفية 

البتة أن يقوم في البالد اإلسالمية أي اجتاه من 
االجتاهات، 

سياسية،  حركة  أي  قيام  البتة  نعارض  ال 
مبا  جذرياً،  أساسياً  اختالفاً  معنا  اختلفت  وإن 
نقدم  حني  فنحن  الشيوعي،  احلزب  ذلك  في 
أطروحتنا نقدمها ونحن نؤمن بأن الشعب هو 
لنا  ليس  لذلك  إال؛  ليس  للسلطة  رفعنا  الذي 
برنامجه..  يقدم  أن  من  طرف  أي  مننع  أن  احلق 
إسالمي،  مبدئي  منطق  هو  املوقف  وهذا 
املنع من حقنا  نعتبر  أصولي شرعي، فنحن ال 
فينا  خير  وال  الشعب،  حق  من  هو  بل  أبداً، 
لم  إن  السياسية  األطراف  جملة  من  كطرف 
أطروحتنا  الدفاع عن  قادرين كغيرنا على  نكن 
حتى  بها  غيرنا  وإقناع  واختياراتنا،  وبرامجنا 
تتبناها القواعد، سواء على مستوى املعارضة 

أو السلطة السياسية«. 
العوا،  د. محمد سليم  أجازها كذلك  وقد 
تياراً  مننع  أن  نستطيع  ال  إننا   « قال:  حيث 
أم  كان  علمانياً  زماننا؛  في  قائماً  سياسياً 
يتصوره  ما  مع  يتعارض  أنه  جملرد  ماركسياً، 
مننعهم  أن  لنا  إمنا  اإلسالمي،  لإلطار  البعض 
ثم ال نحجر  النظام اإلسالمي،  فقط من هدم 
والدعوة،  االختالف  في  منهم  أي  حرية  على 

وليكن صندوق االنتخاب هو احلكم بيننا«.
يوسف  الشيخ  الرأي  بنفس  قال  وممن 
القرضاوي، وكذلك د. سيف الدين عبد الفتاح 

واألستاذ فهمي هويدي.
احلريات  من  اإلسالميني  موقف  إن  باختصار 
السياسية  بالتعددية  القبول  هو  السياسية 
والتداول السلمي للسلطة، وكذلك املوقف من 
التعددية الدينية والقبول مببدأ املواطنة، والذي 
يقوم على املساواة في احلقوق واحلريات، عدا ما 

يعدُّ من خصائص كل منهم دينياً.

ختامًا:
 الرؤية ومفاتيح اخلالص لشعٍب حمتل

إننا كإسالميني على أرض فلسطني، نعاني 
من االحتالل واحلصار، وتفرض السياسة علينا 

من  اإلسالميني  موقف      
هو  السياسية  احلريات 
السياسية  بالتعددية  القبول 
للسلطة،  السلمي  والتداول 
من  املوقف  وكذلك 
والقبول  الدينية  التعددية 
يقوم  والذي  املواطنة،  مببدأ 
احلقوق  يف  املساواة  على 
من  يعدُّ  ما  عدا  واحلريات، 

خصائص كل منهم دينيًا

״

״
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وأن  اجلميع،  مع  نعمل  أن  الوطني  والواجب 
يشعر الكل مبختلف ألوانه السياسة وأطيافه 
احلزبية، وانتماءاته الدينية والعرقية، أننا نشكل 
»مثابة آمنة« له، وأن فهمنا قائم على احترام 
وتوافق  وأننا نتطلع لشراكة سياسية  اجلميع، 
في  الكل  خلصوصيات  التقدير  بالغ  مع  وطني، 

الفكر والسياسة واأليديولوجيا.
وتأسيساً على ما سبق ذكره، نود االستعانة 
أحد  العثماني؛  الدين  سعد  د.  إليه  أشار  مبا 
في  املغربي،  والتنمية  العدالة  حزب  قيادات 
الدين والسياسة«،  كتابه املوسوم: »في فقه 
حيث أوضح طبيعة االلتباس القائمة، بالقول: 
»إن العالقة بني الدين والسياسة ليست عالقة 
بشكل  السياسة  في  حاضر  الدين  ألن  فصل؛ 
واحلضارات  الثقافات  جميع  في  األشكال  من 
اليوم،  الغربية  اجملتمعات  فيها  مبا  واجملتمعات، 

الوقت نفسه ليست عالقة وصل  ولكنها في 
بامتياز،  دنيوي  هو  السياسي  الفعل  ألن  تام؛ 
من  كونه  رغم  تقديري،  اجتهادي  بشري؛  فهو 
حيث العموم يخضع ملبادئ الدين وأحكامه«.

عام  بشكل  اإلسالميون  يحتاجه  ما  إن 
السياسية  الشراكة  قضايا  على  التركيز  هو 
والتوافق الوطني، ألنها مفتاح التكيف والقبول 
للعمل بروح الفريق، دون إقصاء ألحد أو تغييب 

جلهة.
في ساحتنا الفلسطينية ليس لنا من خيار 
واإلسالمي،  الوطني  للكل  الشمل  جمع  غير 
والتحرك برؤية وطنية، وفي سياق توافٍق ضمن 
حقوقنا  حتددها  التي  املشتركة  القواسم 

وثوابتنا الوطنية.  
تنظيم  ألي  التفرد  زمن  انتهى  لقد 
بالسلطة والقرار، ولم يعد مقبوالً احلديث عن 
أحزاب ببرامج متناقضة، وتعمد البعض إظهار 
استحالة  بنبرة  واخلطاب  اخلالف،  سرمدية 
النضالية  التجارب  أغلب  أكدت  حيث  اللقاء، 
الصف  اجتماع  ضرورة  على  العالم  هذا  في 
خلف السياسي املفاوض، والقيادي املقاتل في 

امليدان.

باختصار: 
الدولة املدنية – اليوم -هي محط رحالنا جميعاً، 
الوطني  التوافق  ضمن  السياسية  والشراكة 
الوطنية  والهوية  به،  نبشر  أن  يجب  ما  هي 
اإلسالمية  والشريعة  النضالي،  عنواننا  هي 
منظومتنا  عليها  نبني  التي  األرضية  هي 
على  قائم  تعاقدنا  وأن  واألخالقية،  السياسية 
ما أجمع عليه الكثير من الفقهاء، من حيث إن 
الناس  يكون معه  ما كان فعالً  السياسة هي 

أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد.

اإلسالميون  حيتاجه  ما  إن     
على  التكيز  هو  عام  بشكل 
السياسية  الشراكة  قضايا 
مفتاح  ألنها  الوطين،  والتوافق 
للعمل بروح  والقبول  التكيف 
أو  ألحد  إقصاء  دون  الفريق، 

تغييب جلهة.
ليس  الفلسطينية  ساحتنا  يف 
الشمل  مجع  غري  خيار  من  لنا 
واإلسالمي،  الوطين  للكل 
ويف  وطنية،  برؤية  والتحرك 
القواسم  ضمن  توافٍق  سياق 
املشتكة اليت حتددها حقوقنا 

وثوابتنا الوطنية

״

״
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أخطر  في  اآلَن  يعيُش  األوسَط  الشرَق  إّن 
مراحله، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً. 
أزماٍت  إلى  األوسط  الشرق  وصلت مشاكُل 
وفوضى  جهنمية  دوّامة  إلى  وأزماتُها  عويصة، 
تطحن  وقاهرة  جّبارة  كطاحونة  كارثية، 
كلما  طبعاً  أوسطيني.  الشرق  واجملتمع  الفردَ 
الوجودَ  طحنِت  والفوضى  الدوّامُة  استدامت 
اجلغرافية  هذه  في  وثقافياً  حضارياً  اإلنساني 
توقيف  من  البدَّ  لذلك  فأكثر؛  أكثر  امللتهبة 
من  َحَجراها  تكّون  التي  الطاحونة  تلك  دوران 
الدين  منها  تكّوَن  والتي  الدوغمائية  الذهنية 
الديُن  منها  حتّجرَ  التي  باألصح  أو  والدولة، 
أقسى  البشرية  الكوارث  واالّ ستكون  والدولة، 

مما حتصل اآلن.   
ملاذا وصل الشرُق األوسط إلى هذه احلالة؟ 
سؤاٌل قد ُطرح كثيراً وسيُطرح أكثر طاملا لم 

نصل إلى جوابه احلقيقي الواقعي. 
إنني أعتقد بأّن هذا اجلواَب كامنٌ في هيمنة 
اجملتمعات  عقول  على  الدوغمائية  الذهنية 
الشرق أوسطية من خالل هيمنة الدين والدولة 
الثاني  القرن  بعد  والسّيما  السنني،  آالف  منذ 

الذهنية الدوغمائية

و دمقرطة الشرق االوسط

حسن جودي

ان الشرق االوسط تعيش اآلن 
اقتصاديًا  مراحلها،  أخطر  في 
وثقافيًا.  وأجتماعيًا  وسياسيًا 
االوسط  الشرق  مشاكل  وصلت 
وأزماتها  عويصة  أزمات  إلى 
وفوضى  جهنمية  دوامة  الى 
جّبارة  كطاحونة  كارثية، 
وقاهرة تطحن الفرد والمجتمع 
كلما  طبعًا  االوسطيين.  الشرق 
والفوضى  الدوامة  استدامت 
االنساني  الوجود  طحنت  كلما 
هذه  في  وثقافيًا  حضاريًا 
الجغرافية الملتهبة أكثر فأكثر. 
لذلك البد من توقيف دوران تلك 
الطاحونة التي تكونت َحَجَريها 
الدوغمائية والتي  الذهنية  من 
أو  والدولة  الدين  منها  تكونت 
باألصح التي تحجرت منها الدين 
الكوارث  ستكون  وااّل  والدولة، 
البشرية أقسى مما تحصل اآلن.   
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عشر امليالدي إلى يومنا هذا. 
الذهنية  ملاهّية  َفهِمنا  خالل  فمن 
الدوغمائية وجذورها في الدين والدولة، ميكننا 
الدوّامة  من  التحرّر  درب  حقيقة  إلى  الوصوُل 
في  األوسَط  الشرَق  أغرقِت  التي  والفوضى 
والنزاعات  واحلروب  والبطالة  والفقر  التخلف 

العبثّية التي ال تنتهي.  

ماهية الذهنية الدوغمائية؟

على  ساعدت  التي  هي  الذهنيَة  أّن  الشّك 
امليثولوجيا  في  وخاصًة  اإلنسانية،  تطّور 
وامليتافيزيقيا ومرحلة عصر العلم. إذاً الذهنيُة 
إلى  املتحّولة  املتراكمة  املعرفة  بصفتها 
الوعي  من  ومستوى  جامدة  فكرية  منظومة 
تكون  قد  معينة،  بشرية  جماعة  أو  ما  جملتمع 
متزّمتة  تكون  وقد  والتغيير،  للتطّور  منفتحًة 
وتغّيرت  تطّورت  فإذا  نفسها.  على  ومنغلقة 
تقدمّية  ذهنيًة  ستكوُن  واألقوى  األرقى  نحو 
والتغيير  التطور  عن  توقفْت  إذا  أما  مثمرة، 
غيرَ  متزّمتة  دوغمائية  ذهنيًة  ستكون  فإنها 

مثمرة.
الفكري  )اجلمود  الدوغمائية  فالذهنيُة 

شمولية  فكرية  منظومٌة  هي  والعقائدي( 
ديالكتيكية  ترفُض  املطلقية،  على  مبنية 
عائقاً  بطبيعتها  وتكون  والتغيير،  التطّور 
صارماً أمام كّل محاوالت االنفتاح نحو التطّور 
ومبادئ  قواعُد  لها  الذهنيُة  هذه  والتغيير. 
أنواٌع  ولها  كما  ومنطق،  ومفاهيم  ومعاييرُ 
عن  مُتّيزها  دوغمائية  وأساليب  وطرق  وأشكال 

العقلية الديالكتيكية. 
مجموعٌة  هي  الدوغمائية  الذهنيَة  فإّن  إذاً 
واألساليب  واملناهج  واالعتقادات  األفكار  من 
النهُج  ولها  واملتحجرة،  املتعصبة  الفكرية 
احلقيقة  بامتالك  واإلميان  املتزّمت  الفكري 
املطلقة القاطعة والكاملة وإلغاء اآلخر. وتنبع 
من هذه الذهنية)العقلية( مفاهيُم استبدادية 
صارمة غيرُ قابلة للدحض والردّ، حتى غير قابلة 
يعني  وهذا  والنقاش.  وللنقد  للتشكيك 
وليس  بالقوة  الرأي  وفرُض  والتزّمت  التصلُب 

عن طريق اإلقناع واحلجة والدليل.
الدوغمائية،  أن  إلى  اإلشارة  علينا  ينبغي 
نفسها  عن  تعّبر  مطلقة،  شمولية  كذهنية 
ومفاهيم  أفكار  من  مجموعة  خالل  من 
اجلنسوية  رأسها  وعلى  واستبداديه  متزمتة 
التعصبات  )البطرياركية(،  األبوية  الذكورية 
الدينية واملذهبية والقبلية والقومية، األصولية 
والغيبانية،  والقدرية  احلتمية  والسلفية، 
السلطوية واملركزية الطاغية، التطرّف والعنف 
من  وغيرها  والتقليدية...  النمطية  واإلرهاب، 

األفكار واملفاهيم الشمولية املطلقة. 

الدوغمائية وعالقتها بالدين والدولة

كّل  في  متجذّرةٌ  الدوغمائيَة  بأن  الشّك 
والتيارات  واملعتقدات  األفكار  من  وكثيٍر  األديان 
األخرى. ومبا أن الفكرَ الديني يحتاج إلى حجج 
ميتلك  وبأنه  شاملة،  ويقينية  مطلقة  ثبوتية 
احلقيقَة القاطعة لإلقناع واإلميان، فالشمولية 
واملطلقية إذاً هما لبُّ الذهنية الدوغمائية، مبا 

فيها الذهنية الدينية.  
وعندما نبحُث تاريخياً عن جذور والدة الدولة 
املعابد  إلى  البحُث  هذا  بنا  يصل  وتكوينها 
شكُلها  وتبلورَ  ولدت  الدولَة  أّن  أي  والزقورات؛ 

  الذهنية هي اليت ساعدت 
على تطور اإلنسانية وخاصة 
وامليتافيزيقيا  امليثولوجيا  يف 
العلم.  عصر  ومرحلة 
املعرفة  بصفتها  فالذهنية 
اىل  املتحولة  املتاكمة 
جامدة  فكرية  منظومة 
جملتمع  الوعي  من  ومستوى 
ما أو مجاعة بشرية معينة، 
للتطور  منفتحة  تكون  قد 
والتغيري وقد تكون متزمتة 

ومنغلقة على نفسها

״״
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الدينية،  والزقورات  املعابد  رحم  في  البدائي 
نفس  على  بناًء  أشكالها  وتنوعت  تطّورت  ثم 
الذهنية. وهذا يعني بأن عالقَة الدولة بالدين أو 
باألحرى كّل الذهنيات الدوغمائية هي كعالقة 
وإن  وبنيوية،  ذهنية  عالقٌة  إنها  أّمهِ،  مع  اجلنني 
ما يربُط الدولَة بالدين هو ذهنيتها الدوغمائية 

املتصلبة املطلقة.  
إحدى  في  أوجالن  عبداهلل  املفكر  عّبر 
الدين  بني  اجلدلية  العالقة  هذه  عن  مرافعاته 
والدولة وصلتهما بالذهنية الدوغمائية بقوله: 
»من الواضح أّن املعبَد السومري يشكل الرحَم 
األساسي للدولة. وهذا يعني أن الدولَة ليست 
التعبير العلمي لعقل اإلنسان بل هي التعبير 
تعريفاً  أقدم  إنني  له،  والدوغمائي  الالهوتي 
وجوهر  كحضارة  الدولة  إن  ومنفرداً؛  جديداً 
للمفهوم  الالهوتي  التعبيرُ  هي  احلضارة  هذه 
الدوغمائي الذي لم يتكّون فيه الفكرُ العلمّي 
في املرحلة البدائية للفرز الطبقي. وتقبع في 
إن  العلم...  وليس  اإلميان  دوغمائية  أساسها 
تكوين  إليديولوجية  السومريني  الكهنة  إيجاد 
الدولة مبهارة، وتكوينهم للذهنية االجتماعية، 
األرض  على  إلهي  كنظام  الدولة  إلى  والنظر 
ورهيب  مثير  شيٌء  هو  الذهنية  تلك  خالل  من 
للغاية. وفي احلقيقة فإن السلطَة اإللهية هي 
أعيان امللكية املتصاعدة. إن ما قام به الرهباُن 
متأسس  بناء  نحو  توجههم  لدى  السومريون 
أشبه بالدولة، يزوِّدنا مبعلومات، رمبا تكون األكثر 
أوالً  قاموا  الدولة. حيث  أجل فهم  واقعية من 
وسَموا  بالزقورات،  املسماة  معابدهم  بتشييد 
بشأنها إلى السماء، وقاموا بإعداد العبيد في 
الطبقة السفلى لتسخيرهم في خدمة اإلله 
في الطبقة العليا، وتركوا املساحاِت الوسطى 
مفتوحة أمام ممثلي الطبقة الوسطى، والبيوت 
واألراضي احمليطة باملعبد، لم تكن سوى ملحقاً 
به. كانوا يُودِعون تكنولوجيا اإلنتاج في قسم 
املثمر  اإلنتاج  بحسابات  ويقومون  املعبد،  من 
والشريحة  فالدولة  إذاً  وعناية.  دقة  بكل 
إلى  تكون  ما  أقرب  إليها،  املرتكزة  االجتماعية 
جسد ضخم متورّم ذي رأس كبير ويستند إلى 
أرجل هزيلة. إنه تورم سرطاني اجتماعي حقاً.« 
املوجود  بشكلها  الدولة  »إن  شك  بدون 

التطور  حاجات  تلبي  ال  األوسط  الشرق  في 
فهي  العكس  وعلى  املنطقة،  في  االجتماعي 
والبد  التطور،  هذا  سبيل  في  عائق  تشكل 
االمن  نطاق  ضمن  ووقفها  الدولة  حتجيم  من 
إصالح  أي  للمجتمع،  العامة  واملصالح  العام، 
مع  يتناسب  مبا  صياغتها  وإعادة  الدولة  بنى 
الشرق  جملتمعات  االجتماعية  االحتياجات 

أوسطية«.
من الواضح أن »الرهبان السومريني ال يزالون 
أوجدوها،  التي  الدولة  يحكموننا. فمؤسسات 
كتعابير  وكوَّنوها  صوَّروها  التي  واآللهة 
ال  بهيبة  اليوم  حتكمنا  تنفك  ال  مشروعة، 
يسعنا فتح عيوننا أمامها. وتتحكم بوجهات 

نظرنا وبراديغمائياتنا األساسية كلها.« 
والدولة  للدولة،  روحاً  الدين  فأصبح  »لذا 
ومعتقدات  أفكار  لكل  وعشاً  للدين  جسماً 
توجُد  طبعاً  ومستبدة.  متصلبة  دوغمائية 
التي  الدولة  واعتقاد  فكرة  بني  وثيقة  روابُط 
وبني فكرة  الواحد  واإلله  املركزية  فيها  تطورت 
اإلله  جتعلون  ما  وبقدر  واإلله.  الدولة  واعتقاد 
ـ  الصفات  جميع  وصاحب  مفهوماً  وغير  قوياً 
هذه الصفات هي خصائص احلضارة األساسية 
ـ وال ميكن الوصول إليها، فإنكم جتعلون الدولة 
وغير  قوية  فيها  اخملتبئة  احلضارية  واألقنعة 
إليها. إن  الوصول  وال ميكن  مفهومة ومخيفة 
خصائُص  ذاته  الوقت  في  هي  اخلصائَص  هذه 

امللوك أيضاً.«
اآلن بصدد سرد مراحل تكوين  طبعا لسنا 
القول  ميكننا  لكن  التاريخ،  عبرَ  الدولة  وتطّور 
لم  التاريخ  هذا  طول  من  الرغم  على  بأنّه 
وذهنيتها  االستبدادي  جوهرَها  الدولُة  تغّير 
السياسية  األنظمة  فكل  الدوغمائية. 
السابقة واحلالية في الشرق األوسط من حيث 
الذهنية لها جذور دينية دوغمائية، على الرغم 
أو  اشتراكية  أو  َعلمانية  بأنها  ادّعائها  من 
قومية. ما يهمنا في هذا املقال هو الوصول إلى 
ُسبل حلٍّ تنقذُ مجتمعاتنا من حالة الفوضى 
البشري  الوجودَ  مُتحي  أن  كادت  التي  والدوامة 
العقلية  جتاوز  خالل  من  االوسط،  الشرق  في 
وكافة  والدولة  الدين  في  املتجذرة  الدوغمائية 

احلقول املعرفية.
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فكرية  تياراٌت  حاولت  قرن  من  أكثر  منذ 
جدار  بناَء  األوسط  الشرق  في  وسياسية 
دون  للحيلولة  والدين،  الدولة  بني  سميك 
ودساتير  قوانني  على  الدينية  املفاهيم  هيمنة 
لهيمنة  حّد  ووضع  أوسطية،  الشرق  الدول 
الشؤون  في  السلطوية  وتياراتها  الدين 
للدولة، من خالل  واإلدارية  السياسية  واجملاالت 
منها  الدولة«،  عن  الدين  بـ«فصل  ادّعائهم 
والعقالنية.  والَعلمانية  اليسارية  التياراُت 
ملموسة.  بنتيجة  تأِت  لم  جهودهم  ولكن 
بل بالعكس وقد تضاعفت هيمنة الدين على 
أكثر فأكثر،  الدين  الدولة على  الدولة وهيمنة 
معتقداٍت  أنفسها  التياراُت  تلَك  وأصبحت 
ملن  جديد  ودين  وشمولية  مطلقة  دوغمائية 

يؤمن به أو يعتنقه. 
من  الدولُة  استفادت  آخر  جانب  ومن 
القيم  عن  فأكثر  أكثرَ  بابتعادها  اجلهود  هذه 
األخالقية االجتماعية، والتي للدين دورٌ عضوي 
يد  تُقِّ لترسيخها في نسيج اجملتمعات، وكانت 
ثوابَت  تتجاوزَ  أن  دون  للحيلولة  الدولة  بها 

األخالقيات الدينية. 
والعلمانية  اليسارية  التياراِت  أن  أي 
وضع  بهدف  جهودها  تبذُل  كانت  والعقالنية 
تقوية  أجل  من  الدين،  دوغمائية  لهيمنة  حّد 
هيمنة الدولة، أي بدون أن تضعوا حداً لهيمنة 
دوغمائية الدولة. السبب هو عدُم رؤية العالقة 
اجلدلية بني الدين والدولة. فإذا أردنا أن نضَع حداً 
لهيمنة أحدهما دون اآلخر، فستكون النتيجة 
في نهاية املطاف بقاء هيمنة االثنني معاً، حيث 
يتغذى أحدهما على اآلخر. لذا علينا اإلدراك بأّن 
مترابطتان  والدولتية  الدينية  الهيمنتني  كال 
ومتالحمتان وأصبحتا عّلة ومعلوالً لبعضهما 
البعض. وهذا يعني أننا أماَم هيمنة واحدة أال 
املتجسدة  الدوغمائية  العقلية  هيمنة  وهي 
في الدين والدولة، وعقليتاهما وجهان لعقلية 

واحدة. 
السلطة  »متأسس  بأن  نؤكَد  أن  البد   
املعابد  من  جذورها  املستمدة  الدولة  وتشكل 
املعرفة  وذوي  والراهب  الشامان  يد  على 
السلطة  أساس  على  مستمرة  والتجارب 
السياسية والعسكرية بشكل أساسي. كافة 

التاريخ لها نفس  التي ظهرت عبر  الدول  أنواع 
الذهنية وهي واحدة ولها نفس املسار ال تختلف 
سوى بالشكل واملكان. فالدولُة مجتمٌع ضمن 
للمجتمع  فوقي  مجتمع  وهي  ثاٍن،  مجتمٍع 
السفلي، والدولة أداة للعنف والتسلط، وتعمل 
اإلنساَن  أن  مفهوم  زرع  على  الوقت  بنفس 
مؤسسة  ليست  وهي  لها.  بحاجة  دائماً 
جانب  إلى  للعنف  أداة  هي  بل  مجردة،  خيالية 
أداة  على  املهيمنني  بني  مشترك  تنظيم  أنها 
كي  اجملتمع  أمام  اجملال  فتح  ويجب  السلطة. 
اخلدمات  تنفيذ  إلى  ويسعى  يتخذ مشروعيته 
للجميع  الالزم  العام  األمن  قبيل  من  العامة 

وغيرها من اخلدمات وفق تنظيم حقيقي.

حنو شرق أوسط دميقراطي

الشرَق األوسط غارٌق في  كما وّضحنا، فإن 
األزمات والفوضى، والسبب يكمن  في ابتعاده 
عن جوهره وإنكاره للبنى األساسية التي كانت 
العريق،  تاريخه  مرّ  على  قوته  مصدرَ  تشكُل 
الدوغمائي  العقائدي  اجلمود  من  حالة  ودخوله 
بعد  املنطقة  ذهنية  في  جتذر  والتي   العميق 
الثاني  القرن  من  ابتداًء  االجتهاد،  باب  وقف 

عشر واستمراره حتى يومنا الراهن. 
الدوغمائية  فيه  أعلنت  الذي  العصر  ففي 
البنى  كانت  األوسط،  الشرق  في  الظفر 
الدوغمائية في أوروبا تتعرّض لالهتزاز والتفكك 
الديني  اإلصالح  حركات  ضربات  وطأة  حتت 
مهدت  ذهنية  ثورة  وتعايش  والنهضة  والتنوير 
ولدى  احلديثة،  األوروبية  لالنطالقة  السبيل 
وما  األوسط  الشرق  في  للوضع  استعراضنا 
بأّن  يتضح  واملشاكل،  القضايا  من  يعانيه 
واملتصلبة  الدين  حول  املتمحورة  الذهنيَة 
األساسي  احملورُ  هي  املنطقة،  في  املتحكمة 
واألول لهذه املشاكل والقضايا، فهذه الذهنية 
إال  األمور  في  ترى  ال  والتي  الرؤى  ذات  القدرية 
اإلبداع  عن  البعيدة  األسود،  أو  األبيض  لوني 
ولها منطق حفظي ال يتعمق في جوهر األمور، 
ونظرتها مجردة من احلقائق ال حتمل بني طياتها 
والفلسفي،  العلمي  املنهج  عن  بعيدة  األمل، 
وإصالح  ثورة  إلى  بحاجة  هي  الذهنية  وهذه 
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الثورة  غرار  على  تكون  ذهنية  ثورة  جذري، 
املكتسبات  من  وباالستفادة  األوروبية  الذهنية 
االكتفاء  يعني  ال  وهذا  احلضارية،  األوروبية 
إعادة  يجب  بل  أوروبا،  من  االقتباس  مبجرد 
معادلة  إطار  ضمن  املكتسبات  هذه  صياغة 
تعطي  التي  والتركيبة،  املضاد  والطرح  الطرح 
الشرق األوسط القدرة على لعب دوره التاريخي 
احلضاري القيادي الذي ميثل بكونه الطرح املضاد 

للحضارة الغربية.  
بناًء على ذلك طرَح املفكر عبداهلل أوجالن- 
عميقة  حتليالٍت  األخيرة-  مرافعته  خالل  من 
سيما  وال  األوسط،  الشرق  حول  وواسعة 
الذهنية  التي منبعها  والفوضى  املتأزم  الوضع 
الدوغمائية املتجذرة في الدين والدولة. وكذلك 
الجتياز  كونفيدرالياً  دميقراطياً  مشروعاً  طرَح 
التي  اخلانقة  والفوضى  أزماته  األوسط  الشرق 

أغرقته في دوامة كارثية. 
املهينة  الدول  حالَة  أوجالن  املفكرُ  يُفّسرُ 
على الشرق األوسط بقوله: »تقمصت الدولة 
الشرق أوسطية املنكمشة على ذاتها والغاّصة 
والغرب خارجياً،  داخلياً  اجملتمع  تزمتها جتاه  في 
الغطاء القوموي في القرن العشرين لتقود إلى 
وبينما  فأكثر.  أكثر  وتثاقلها  املشاكل  تفاقم 
استحدثت نفسها بالنزعة القوموية، وببعض 
حفنة  بدعم  حظيها  مع  احملدودة،  اإلصالحات 
ضئيلة من الدول األخرى؛ فقد أسفر التعصُب 
ذهنية  إلى ظهور  اجملتمع  في  السائد  والتحجرُ 
وكأنها  ومريضة،  متخلفة،  وشاحبة  مغفلة 
افتقدت  الزمان واملكان. وبينما  دائرة  حتيا خارج 
تَُقم  لم  كلياً،  قدسيتها  واألعراُف  التقاليُد 
شريحة  بتكوين  سوى  )احلداثة(  العصرية 
تتحطم  لم  الدولة.  حول  ملتفة  عميلة 
مع  جتاوبت  بل  كلياً،  أوسطية  الشرق  الدولة 
مؤسسة العمالة املنَتَظر انبثاقها من سماتها 
في  الدولة  تشكيلة  دنو  ورغم  املوجودة... 
إنها  إال  أكثر،  االستبدادية  من  األوسط  الشرق 
واإلمبراطورية.  املونارشية  من  أيضاً  قريبة 
واملونارشية  االستبدادية  إن  القول  باملقدور 
واإلمبراطورية قد التحمت في شخصية رئيس 
الدولة في الشرق األوسط. تشير هذه احلقيقة 
إلى مدى تأثير الرئيس ونفوذه بوضع نفسه مع 

الدولة في كفة واحدة. ولرمبا كانت أكثر أشكال 
اإلرادة كثافة وتأثيراً تتجسد في رئاسة الدولة 
مبضمون  عالقته  لهذا  األوسط.  الشرق  في 
السلطة  تقاليد  تتحد  حيث  ذاتها.  الدولة 
)اآلغاوية(  والبيكاوية  واملشيخة  األبوية 
والسيادية القوية والوطيدة في رئاسة الدولة، 
من  ذلك،  كقوة عظمى. ألجل  لتتكون مجدداً 
الصعب جداً البحث عن األشكال اجلمهورياتية 
أو الدميقراطية في الدولة الشرق أوسطية، ولو 
من قبيل االستثناء. وإن اجملتمع الشرق أوسطي 
أشبه مبادة مقيَّدة مبتانة بني يدي الدولة الشرق 
أو  اإلشعار  على  تدل  أمارة  وأي  أوسطية. 
استئصالها  إلى  تؤدي  فيها،  البسيط  النمو 
وانتزاعها. ال ميكن حتجيم الدولة دستورياً هنا، 

ألنها تتضخم كالديناصور.«
وصيغ  أشكال  من  العديد  طرح  يتم  واآلن 
املرحلة  في  األوسط  الشرق  ملنطقة  احللول 
تسعى  التي  السيناريوهات  مبختلف  الراهنة، 
خضم  في  املتنافسة  القوى  من  العديد 
حسب  تطبيقها  إلى  األوسط،  الشرق  فوضى 
العديد  هناك  وكذلك  املنطقة،  في  مصاحلها 
للخروج  املنطقة  أمام  املتمثلة  اخليارات  من 
من حالة الفوضى واألزمة التي تعايشها، ومن 

متجذرة  الدوغمائية    
وكثريًا  األديان  كل  يف 
واملعتقدات  األفكار  من 
أن  مبا  األخرى.  والتيارات 
اىل  حيتاج  الديين  الفكر 
حجج ثبوتية مطلقة ويقينية 
شاملة، وبأنه ميتلك احلقيقة 
واالميان،  لالقناع  القاطعة 
فالشمولية واملطلقية إذًا هما 
لب الذهنية الدوغمائية، مبا 

فيها الذهنية الدينية

״״



العدد 43 -كانون األول/ ديسمبر  2018

الشرق األوسط الديمقراطي

63

هنا فإن شكل احلل الكونفيدرالي الدميقراطي 
شعوب  تتبناه  بديل  كخيار  نفسه  يفرض 
والفرس  والترك  والكرد  العرب  من  املنطقة 
واخليارات  السيناريوهات  مواجهة  في  وغيرهم 
األخرى التي تسعى القوى اخلارجية إلى فرضها 
الدولة  تسعى  آخر  طرف  ومن  املنطقة.  على 
واالوليغارشية  التوتاليتارية  واألنظمة  املتزمتة 
احلالي  وضعها  على  احملافظة  واملونارشية 
بذلك  مخادعة  ووهمية  طفيفة  بتغييرات 
هذه  أنفاسها.  كبت  ومحاولة  الشعوب، 
كرمية  حرة  حياة  إلى  تسعى  التي  الشعوب 
احلرة... املواطنة  في طياتها  ودميقراطية حتمل 

الكونفيدرالي  النظام  في  األساسي  فالشرط 
الدميقراطي هو سيادة اخليار الدميقراطي املنبثق 
من األسفل. إنه نظام يعترف بالفروقات األثنية 

والدينية والطبقية على اخللفية االجتماعية.
الدميقراطي  الكونفيدرالي  احلل  مشروع  إن 
توجه  أي  طياته  في  يحمل  ال  األوسط  للشرق 
الكونفيدرالية  الدولة.  أو  السلطة  نحو 
الدميقراطية  الوطنية  تعني  الدميقراطية 
دميقراطية  تعني  الدميقراطية  والوطنية 

الشعب، فهو نوع من التنظيم الرخو، ويعبر عن 
املساواة  بجوهر  االشتراكية  إلى  جديدة  نظرة 
وبإمكان  الوقت،  ذات  في  واحلرية  والعدالة 
الكونفيدرالية  نحو  التوجه  األوسط  الشرق 
الدميقراطية، كما هو حال أوروبا اليوم، والشرق 
للكونفيدرالية.  مالئم  بتاريخه  األوسط 
للكونفيدرالية  التعريفات  من  العديد  توجد 
من  نعتمده،  الذي  الشكل  أما  وأشكالها 
الكونفيدرالية  هي  الكونفيدرالية  أشكال 
الدميقراطية وهي نظام بديل لنظام الدولة. إذ 
أنها ال تعني احتاد بني عدة دول كما أنها ليست 
وسيلة للوصول إلى السلطة. إنه نظام يتخذ 
وميثل  له  هدفا  السلفي  اجملتمع  تنظيم  من 
اجملتمع بكافة شرائحه وفئاته. فحيث أن نظام 
للمجتمع  الدولة ميثل طبقة معينة ومنظمة 

العلوي.
الدميقراطي  الكونفيدرالي  النظام  يستند 
الدميقراطي،  األيكولوجي  اجملتمع  براديغما  إلى 
والتحرر  الطبيعي  املشاعي  اجملتمع  وقيم 
أوسطية  الشرق  الشعوب  فحياة  اجلنسوي، 
دامت وعلى مدى تاريخها الطويل، اعتماداَ على 
النظم األثنية، والتي حتمل في طياتها املساواة 
جانب  ومن  الطبيعي.  املشاعي  اجملتمع  وقيم 
الدميقراطي  الكونفيدرالي  النظام  يستند  آخر 
إلى مجالس املواطنة احلرة، ومؤسسات اجملتمع 
ونقابات  جمعيات  من  أشكالها،  بكافة  املدني 
العامة،  الشعبية  واملؤمترات  وبلديات  ونوادي 
في  املباشرة  الدميقراطية  على  تعتمد  أنها  إذ 
على  األعلى  إلى  األسفل  من  ذاتها  تنظيم 
شكل هرمي رخو في األعلى يكون مركز القرار 
والنظام  األسفل،  في  الشعبية  القاعدة  هو 
الكونفيدرالى الدميقراطي يسعى إلى خلق ثورة 
للدولة  إصالح  من عملية  بدءاً  ذهنية عصرية، 
أي  للدميقراطية.  وإصالح  للوطنية  وإصالح 
إصالح مجتمعي عام وشامل يحقق التوازن بني 
الفرد واجملتمع، وكذلك يسعى إلى تطبيق مبدأ 
االحتاد احلر بني الشعوب والقوميات في الشرق 
أساساَ  الذاتي  االكتفاء  من  وتتخذ  األوسط. 
املشاطرة  يعتمد على  الذي  اقتصادها  في  لها 

واملشاركة العامة فيه.
ال  الدميقراطي  الكونفيدرالي  احلل  وموديل 

بشكلها  الدولة  إن    
األوسط  الشرق  يف  املوجود 
التطور  حاجات  تليب  ال 
االجتماعي يف املنطقة، وعلى 
العكس فهي تشكل عائقًا 
من  والبد  التطور،  سبيل  يف 
ضمن  ووقفها  الدولة  حتجيم 
واملصاحل  العام،  األمن  نطاق 
إصالح  أي  للمجتمع،  العامة 
صياغتها  وإعادة  الدولة  بنى 
االحتياجات  مع  يتناسب  مبا 
جملتمعات  االجتماعية 

الشرق أوسطية

״״
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طراز  إنه  واالنقسامات،  للعنف  مجال  يعطي 
العديد من  يوجد  الطواعية. كما  يعتمد على 
تعطي  التي  واالجتماعية  التاريخية  األسباب 
الكونفيدرالية  لبناء  صلبة  ألرضية  اجملال 
الدميقراطية  العملية  بقوة  الدميقراطية 
األنظمة  من  التخلص  ميكن  وبهذا  للشعب، 
والثيوقراطية.  واألوتوقراطية  الالدميقراطية 
الكونفيدرالي  للحل  التنظيمي  والطراز 
املوزاييك  مع  للتوافق  األنسب  هو  الدميقراطي 
اللغوي  والتداخل  األوسط  للشرق  الثقافي 
القادر  هو  الطراز  وهذا  فيه.  املوجود  والديني 
الظواهر  والقضايا ومعاجلة  املشاكل  على حل 

العديدة املوجودة في املنطقة.«
أوجالن  عبداهلل  املفكر  يصف  وهكذا 
منظومة الكونفيدرالية الدميقراطية من حيث 
مع  وتناسبها  تنظيمها  وهيكلية  جوهرها 
حقيقة الشرق األوسط املوزائيكية ويقول: »إن 
املناسَب  احللَّ  الدميقراطية متثل  الكونفيدرالية 
كافة،  والعالم  أوسطية  الشرق  لشعوب 
تنظيم  وهي  دولة،  بدون  األمة  تنظيم  تعني 
تنظيم  وحتى  واألديان  والثقافة  األقليات 
ما  وهذا  األخرى،  التنظيمات  جانب  إلى  اجلنس 
بحيث  الدميقراطي،  الوطني  بتنظيم  أصفه 
التاريخ  دميقراطي.  مجلس  قرية  لكل  تكون 
أثينا،  كدميقراطية  األمثلة،  من  العديد  ملؤه 
مشابه،  تنظيم  امتلكوا  الذين  والسومرين 
كونفيدراليتها،  أوروبا  تبني  الراهن  يومنا  وفي 
الشرق  تناسب  الكردية  والكونفيدرالية 
والفلسطينيني  واإلسرائيليني  األوسط، 
ميكنهم تأسيس الكونفيدرالية وبإمكان االثنان 
والعشرون دولة عربية تأسيس كونفيدرالية، أما 
األتراك مبقدورهم بناء كونفيدرالية دميقراطية، 
فمن غير املستطاع جمع مجمل األمة التركية 
حتت راية دولة واحدة، فلكل واحدة منهم دولة 
كونفيدرالية  تكوين  لهم  واألنسب  قومية، 

دميقراطية. 
التاريخية  األسباب  من  العديد  وتوجد 
قوية  ألرضية  اجملال  تعطي  التي  واالجتماعية 
وبقوة  الدميقراطية،  الكونفيدرالية  لبناء 
العملية الدميقراطية للشعب ميكننا التخلص 
ـ  )االتوقراطية  الالدميقراطية  األنظمة  من 

للحل  التنظيمي  والطراز  الثيوقراطية(. 
األنسب  هو  الدميقراطي  الكونفيدرالي 
للتوافق مع املوزاييك الثقافي للشرق األوسط، 
والتداخل اللغوي والديني املوجود فيه. وكذلك 
يخلق احلّل الكونفيدرالي الدميقراطي نظام من 
العالقات االرتباطية بني أجزاء كردستان والكرد 
أرضية  آخر يهيئ  الوطن، ومن جانب  في خارج 
أساس  على  املنطقة  شعوب  لوحدة  قوية 
تصبح  وهكذا  املتبادلة.  املشتركة  املصالح 
كردستان كونفيدرالية دميقراطية مبثابة مفتاح 
الدميقراطية الكونفيدرالية للشرق االوسط.«

إذاً فإن مشروع الكونفيدرالية الدميقراطية 
العقلية  إلى  يستند  مشروٌع  األوسط  للشرق 
احلرية،  وتأخذ  الراديكالية،  الدميقراطية 
بني  السلمي  التعايش  املساواة،  العدالة، 
وكافة  واألطياف  والشعوب  واجملتمعات  األفراد 
السياسي،  نظامه  لبناء  أساساً  املعتقدات، 
والدفاعي.  البيئي  االجتماعي،  االقتصادي، 
الكونفيدرالية  أن  هو  ذلك  كل  من  واألهم 
أفكار  و  مفاهيم  كل  تتجاوز  الدميقراطية 
يتبنى  وإمنا  الشمولية  التسلطية  الدوغمائية 
فالدميقراطية  لها.  أساساً  العلمية  اجلدلية 
منظومة  عبر  تسود  الدميومية  بطبيعتها 
بجوهرها  فالكونفيدرالية  منفتحة،  فكرية 
الدوغمائية  للذهنية  تتصدى  الدميقراطي 
الوقت  نفس  وفي  وأنواعها،  أشكالها  بكافة 
يؤمن  معتقد  لكل  واملساواة  احلرية  ترسخ 
السلمي  والتعايش  والعدالة  واملساواة  باحلرية 

واحلر. 
--------
املصادر:

الدولة – مختارات من مرافعات المفكر عبدهللا اوجالن   .1
قسم  منشورات   – وروبية 

أ
ال النسان  حقوق  محكمة  إلى  المقدمة 

الترجمة العربية في لجنة اإلعالم و التنوير.
منشورات  من   – �راس   – الديمقراطية  الكونفيدرالية   .2

حزب التحاد الديمقراطي.
الكونفدرالية الديمقراطية هي تنظيم الوطنية الالدولتية   .3

– توجهات القائد عبدهللا اوجالن. 
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منذ أن وُِجدت اخلليقة هناك صراٌع بني املرأة 
والرجل حول تسّيد كل منهما واحلط من شأن 
الناحية  من  أما  النظرية,  الناحية  من  اآلخر 
العملية فهما يكمالن بعضهما, وال ميكنهما 
أكثر  ذلك  وجتلى  بعضهما.  عن  مبعزل  العيش 
بينهما, فتفرغت  العمل  بعد تقسيم  وضوحاً 
املرأة لألعمال املنزلية, واجته الرجل إلى الغابات 

والبراري ليصطاد ما يسّد البطون اجلائعة.
وبعد أن تطور الفكر البشري خرج اإلنسان 
وشقوق  ثنايا  بني  أقامه  الذي  مسكنه  من 
الكهوف  في  ليستقرّ  األدغال  وفي  الصخور 
واألكواخ التي كان يصنعها من أغصان وسيقان 
األشجار, ثم اهتدى الى إقامة بيوٍت من احلجارة 
متناول  عن  وتخفيه  والقر  احلرّ  لتقيه  والطني 
املكان  في  استقرّ  أن  بعد  الضارية,  الوحوش 

الذي اختاره مستقراً له ولعائلته. 
بهم  وضاقت  البشرُ  تكاثر  أن  لبث  وما 
كل  لُتولي  فتفرقوا,  أقاموها  التي  البيوُت 
مختلف  اجتاه  في  وجهها  شطرَ  مجموعة 
تكاثرهم  في  البشر  استمرار  األخرى, ومع  عن 
أكثر, بدأت تظهر بينهم املشاكل واملشاحنات, 

 في الديانات  مكانتها... حقوقها
ُ

المرأة

سليمان جعفر

في  المعارك  أولى  ومنذ 
والت��زال  المرأة  كانت  التاريخ 
تعاني من آثار ونتائج الحروب 
ال  ذلك  ومع  الرجل.  من  أكثر 
ال  نظرة  إليها  ينظر  الرجل  زال 
وكدحها,  بجهودها  تليق 
أداة لذة  إليها مجرد  بل ينظر 
أكثر,  ال  لألطفال  ومفرخة 
وعند نزول األديان وما طرحته 
من وعود بالعدل والمساواة, 
بأنها  خيرًا  المرأة  استبشرت 
س��ت��ن��ال ح��ق��وق��ه��ا ك��ون��ه��ا 
الرجل,  مخلوق ال يختلف عن 
تتحسر  ال��م��رأة  بقيت  ولكن 
ولم تصل إلى كامل حقوقها 
األدي��ان  تلك  من  الكثير  في 
الرجل على كل  نتيجة تسّلط 

مقدرات الحياة
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وعندما أعيت احليلُة للبعض في إقناع اخلصم, 
جلؤوا إلى استعمال زنودهم وعضالتهم, وصار 
اللسان,  عنه  عجز  مبا  للفوز  وسيلًة  الضرُب 
ورويداً  فعلها,  تفعل  واحلجارة  العصي  وبدأت 
يقع  وما  املقاليع  من  أسلحتهم  طوروا  رويداً  
بأيديهم من حجارة وعصي, إلى أسلحة أكثر 

تطوراً حسب ذلك الزمان. 
وباختراع البارود دخلت البشرية في مرحلة 
آالم  وازدادت  القتلى  عددُ  فازداد  »التوحش«, 
األسلحة  اقتناء  على  الطلُب  وزاد  البشر, 
للدفاع عن النفس, فوجدها أصحاُب الرساميل 

في  أرصدتهم  لتضخيم  فرصة 
لصناعة  مصانَع  وأقاموا  البنوك, 
تتوسع  مازالت  التي  املوت  أدوات 
واجلرحى  القتلى  أرقام  من  لتزيد 
الكرة  كامل  على  البؤس  ليزدادَ 
احلكاُم  يَُشرِعَن  ولكي  األرضية. 
قتَل خصومهم واحتالل أراضيهم 
, كانوا يُجِلسون رجاَل الدين على 
ما  ويشرعنوا  ليفتوا  ميينهم, 

يقرره احلاكم من مظالم.
التاريخ  أولى املعارك في  ومنذ 
آثار  من  تعاني  والتزال  املرأة  كانت 
ونتائج احلروب أكثر من الرجل. ومع 
ذلك ال زال الرجل ينظر إليها نظرة 
بل  وكدحها,  بجهودها  تليق  ال 
ينظر إليها مجرد أداة لذة ومفرخة 
لألطفال ال أكثر, وعند نزول األديان 
بالعدل  وعود  من  طرحته  وما 
خيراً  املرأةُ  استبشرِت  واملساواة, 

بأنها ستنال حقوقها كونها مخلوق ال يختلف 
عن الرجل, ولكن بقيت املرأة تتحّسر ولم تصل 
األديان  الكثير من تلك  إلى كامل حقوقها في 
الرجل على كل مقدرات احلياة,  نتيجة تسّلط 
منها  كل  حاولت  األديان  كافة  بأن  العلم  مع 
النظرَ إلى املرأة نظرات تتفاوت أحياناً, وتتقارب 
بهذا  األديان  تتحاجج  وعندما  أخرى,  أحياناً 
ليثبَت  اآلخر  بالدين  يطعن  دين  فكّل  املوضوع 

أنه هو ودون غيره أعطى املرأة حقها.
فالديانة اليهودية تعتبر أن املرأة هي مصدرُ 

من  كل  وأن  جنسة  وأنها  والشدائد,  اآلالم 
وصل  بل  جنساً،  يصبح  حيضها  أثناء  يلمسها 
األمر عند اليهود أنهم كانوا يعتبرونها كاخلدم، 
تبلغ  أن  قبل  يبيعها  أن  لوالدها  يحق  بحيث 
لها  إذا كان  امليراث  حُترم من  املرأة  احلُُلم. كانت 
إخوة ذكور، فال تعطى من مال أبيها شيئاً إال إذا 

أعطاها هو أثناء حياته. 
أما اليونانيون فأساطيرهم قد اتخذت امرأة 
منبع  اعتبروها   )باندورا( التي  تسمى  خيالية 
ينظرون  وكانوا  ومصائبه.  اإلنسان  آالم  جميع 
حتى  لها,  قيمة  ال  أثاث  قطعة  وكأنها  إليها 
أنهم في فترة من تاريخهم كانوا 
املرأة،  فم  على  القفل  يضعون 
حتى ال تتكلم إال بإذن ولي أمرها، 
يفتحه  القفل،  الذي ميلك مفتاح 

ويسده متى شاء.
أن  اعتبروا  أيضاً  الهنود   
إلغواء  ُخلقت  وأنها  جنسة,  املرأة 
الُغالة  بعض  ذهب  بل  ال  الرجل, 
بأن  قالوا  حني  ذلك  من  أبعد  الى 
والسم  واجلحيم  واملوت  الوباء 

واألفاعي خير من املرأة.  
قبل  العرب  عند  املرأة  وكانت 
اإلسالم محلَّ تشاؤم منذ والدتها, 
العار  من  خوفاً  يوئدونها  فكانوا 
كل  وكانت  يدعون,  كانوا  كما 

حقوقها مهضومة.
اإلسالم,  ظهور  بعد  ولكن 
قليالً  الصعداء  املرأة  تنفست 
من  تنالها  تكن  لم  ونالت حقوقاً 
عن  يقّل  ال  كمخلوق  إليها  يُنظر  وصار  قبل, 

الرجل, بعد أن كان البعض يشكّون في ذلك.
عظيمة  مكانة  املرأة  أخذت  الزردشتية  في 
تتولى  أن  الزرادشتية  تبيح  إذ  رفيعة،  ومنزلة 
الزردشتية  وتعتقد  الكهنوت,  وظائَف  النساُء 
مالئكة  وستة  ذكور،  من  مالئكة  ستة  بوجود 

من اإلناث.
املرأة يف الدين اإليزيدي: 

املرأة الكردية بشكل عام, واإليزيدية بشكل 
والتخفي  والتقوقع  احلجاَب  تعرِف  لم  خاص, 

تبيح الزرادشتية 
أن تتوىل 

النساء وظائف 
الكهنوت, 

وتعتقد 
الزردشتية بوجود 
من ستة مالئكة 

ذكور، وستة 
مالئكة من 

اإلناث.
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اختراع  في  الفضُل  يعود  ولها  األيام،  من  يوماً 
الزراعة وتدجني احليوانات وجتهيز املساكن, وهي 
وكانت  واملهن,  احِلرف  من  العديَد  أوجدت  التي 
تساند الرجل وتشد من أزره في احلروب, ولعبت 
الكردية، لذلك  ازدهار احلكومات  في  دوراً مهماً 
كانت محّط أنظار املستعمرين, حيث ما إن يطأ 
حتطيَم  يحاوَل  حتى  كردستاَن  أرض  مستعمرٌ 
أنها قد تشربت  الثائرة, ومبا  املرأة  عنفوان هذه 
أفكار زردشت الذي لم يبخل عليها وأنصفها, 
فقد كانت على الدوام قدوة لبني جلدتها, تربي 

األجيال على الفضيلة وحب الوطن.
ولو عدنا إلى الوراء ومتعنّا في التاريخ الكردي 
من  باملآثر, تفوح  بالنضال, حافالً  زاخراً  لرأيناه 
ورائحة  بصمات  منعطفاته  من  منعطف  كل 
املرأة  اإليزيدية بشموخها وشجاعتها, وسنقرأ 
ودول,  جيوش  قادات  كن  العديدات  أسماء 
ومنهن وصلن ملرتبة األباطرة, حيث تولت )كي 
الكردي  الكياني  اإلمبراطور  ابنة  هوماي(  بانو 
أبيها,  موت  بعد  كردستان  بهمن( عرش  )كي 
واستمر حكمها ملدة أربعني سنة من 533 ق.م 
  ) وحتى سنة 494 ق.م, وكانت )كي بانو هوماي
تتمتع بالقوة والثبات إلى جانب العدالة والرأفة 
باملظلومني, و)نفرتيتي( حفيدة ملك امليتانيني 
التي أبهرت العالم بجمالها وفروسيتها والتي 
من  تزوجت  أن  بعد  مصرَ  عرش  على  تربعت 

الفرعون املصري اخناتون.
بكثير  الفعال  دورها  اإليزيدية  املرأة   تابعت 
أدوارٍ  من  لها  كان  وكم  والشجاعة,  اجلرأة  من 
الذي  التاريخ,  مرّ  على  مشهودة  وبطوالت 
النسوة  هؤالء  من  الكثيرات  أسماء  سّجل 
الالتي قدن اجملتمع اإليزيدي في أصعب الظروف 
)قرة  البطلة  أمثال  األمان,  برّ  إلى  للوصول 
احلرب  إبان  عسكرية  قوة  قادت  التي  فاطمة( 
خان( التي  )قدم  العثمانية, واألميرة  الروسية 
حاربت الفرس زمناً طويالً,)وگوزي gozê( املرأة 
)حمي  الكردي  البطل  والدة  وهي  الشجاعة 
بشجاعته  الكردُ  ويفتخر  يتغنى  الذي  گوزي( 
الدين  إيزيديات  كّن  البطالت  هؤالء  وجرأته, 
وأثبنت  والوجدان,  والشعور  القومية  كرديات 
جدارتهن في مجال القيادة والزعامة والسياسة 

واملشورة والوصاية والكرم وبُعد النظر.
شعوب  بثقافات  تأثّر  قد  اإليزيدي  الرجل   
املرأة  على  قيوداً  فوضع  الزمن,  من  ردحاُ  اجلوار 
الشعوب  تلك  معتقدات  كانت  كما  وعاملها 
الذكورية  الذهنية  تسّلط  ونتيجة  تعاملها, 
للمرأة  يكن  فلم  احلياة,  مفاصل  كل  على 
ملشيئة  الرضوخ  سوى  حيلة  من  اإليزيدية 
الرجل, رغم أنهن يعلمن أن ثقافة حجز حرية 
املرأة ووضع األصفاد غريبٌة عن اجملتمع اإليزيدي, 
ولكنها استوعبت تلك الذهنية الغريبة ريثما 
تعود إلى ثقافتها الكردية األصيلة التي تختلف 

عن باقي الثقافات. 
وباستشهاد املناضلتني خاني وبريڤان, عادت 
املرأة اإليزيدية مرة أخرى إلى حقيقتها الثورية, 
وأصبح اسم بريڤان من األسماء املفضلة لدى 
امتدح  ومؤرخ  مستشرق  من  وكم  اإليزيديني, 
غياب  في  وأنها  اإليزيدية,  املرأة  وشجاعة  قوة 
الزوج تقوم بإدارة بيتها على أكمل وجه, أضف 
في  التصنّع  إلى  الركون  تعرف  لم  أنها  إلى 

أعمالها, وكانت على الدوام شامخة الرأس.
ثقتها  تستعيد  اإليزيدية  املرأة  وبدأت   
املستوردة,  التقاليد  تلك  وقذفت  بنفسها, 
زوجها  كتف  إلى  كتفها  ترّص  اآلن  وهي 
الذين  تقاتل  رفيقها,    أو  ابنها  أو  أخيها  أو 
من  استفاقت   شنكال  وفي  أرضها.  احتلوا 
هول الصدمة والكارثة  التي حلت  باإليزيديني 
على يد وحوش العصر– داعش- وانتفضت ضّد 
من  املتخلفني  يد  على  فيه  زجت  الذي  الوضع 
وانتظمت  السالح  وامتشقت  شنكال,  رجال 
الشنكالية  املرأة  ضمن صفوف وحدات حماية 

تقاتل وبكل فخر لدحر املعتدين.
خامتة:

آلهات  هناك  بأن  فخراً  اإليزيدية  املرأة  يكفي   
من النساء اإليزيديات كما توجد آلهة للرجال, 
مكانة  أيضاً  ولها   ,XUDAWEND يدعني 
جهة  أعلى  يعتبر  الذي  الروحاني  اجمللس  ضمن 

FEQRA دينية, وتدعى  فقرا
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علينا  يتحتُم  والدين  املرأة  عن  للحديث 
الدين وأصله، وذلك لكون  بدايًة معرفة ماهية 
التي  املصطلحات  من  كغيره  املصطلح  هذا 
النظام  قبل  من  وسرقتها  بها  التالعُب  متّ  قد 
السلطوي بعد االنقالب األسود الذي حدث في 
إلى  البشرية  مسارَ  غّيرَ  الذي  البشري  التاريخ 
كياٍن منقطع عن الطبيعة، حيث مت إدخاله في 

ضياع وتدهور ال قرارَ له.
إّن اجملتمَع البشري عاش ماليني السنني وهو 
ال يتصور وجوداً خارج الطبيعة، بل أكثر من ذلك 
بأنشطة  القيام  أو  للطبيعة  تقديسه  فعدم 
وسلوكيات خارج الضرورة احلياتية لم يكن لها 
وجود في ذهنيته, فهو ابُن الطبيعة ووجوده من 
وجودها وال تصّورَ آخر موجود في حياته الفكرية 

واملعاشية.
ضمن  نفسه  وجَد  الفردَ  فإن  وكذلك 
فإن  لذلك  مجتمعه,  بدون  وجودَ  فال  مجتمع, 
على  حفاٌظ  هو  اجملتمع  وجود  على  احلفاَظ 
يحيا  التي  وبني جنسه من مجموعته  نفسه 

المرأة في األديان القديمة 

بين العقيدة المجتمعية واألديان السلطوية

هجار شكر

المقالة  هذه  في 
الى  التطرق  يتم  لن 
األديان  نظرة  تفاصيل 
الى المرأة ولكن سوف 
األديان  تقسيم  يتم 
وبعدها  قسمين  الى 
المرأة  مكانة  توضيح 
إذا   – الدينين  كال  في 
صح التعبير- وما تتفق 
السلطوية  األديان  فيه 
في نظرتها وأهدافها 

حول المرأة. 
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واملقاييس  التصرفات  كل  فإن  وبالتالي  فيها. 
واملعايير التي تؤكد وحدة اجلماعة ومشاعيتها 
الواجب  األمور  تعتبر من  وتشاركيتها وصونها 
التصوراِت  فإن  وبالعكس  واتباعها.  بها  اإلميان 
بوحدة  تضرّ  التي  والسلوكيات  والتصرفات 
فيها  املشاعية  والعالقات  وحمايتها  اجلماعة 
عالُم  ينشأ  وبذلك  جتنبها.  يجب  مما  فتعتبر 
املقّدسات واألخالق في اجملتمع. وهذا يقودنا إلى 
عالم الطوطم، فالطوطم في حقيقته - كما 
نظام  أول  هو  أوجالن–  اهلل  عبد  املفكر  يؤكد 
القائل  االجتماعي  والنظام  جتريدي  اصطالحي 
يشكل  وبذلك  الطوطم،  دين  عن  عبارة  هو 
)املسلمات(  احملرمات  ونظام  األول  التقديس 
األول. وبالتالي مت الوصول إلى أول نظام لألخالق, 
من  مستحيلٌة  احلياةَ  بأن  يؤمن  اجلميَع  ألن 
الكالن )أول جماعة بشرية( لذلك فإن وجودها 
قوة  سبب  نعلم  هنا  ومن  مقدس,  اجملتمعي 
وأصالة العقيدة الدينية, فالدين هو الصياغة 

شيئاً  الزمن  ومع  اجملتمعي.  للوعي  األولى 
ودوغمائية.  متصلبة  عقيدة  يصبح  فشيئاً 
بهذا الشكل والصياغة يعتبر الديُن املنبَع األوَل 
اجلذرية  واألعراف  والتقاليد  الذاكرة  ألشكال 

واألخالق األساسية في اجملتمع. 

مكانة املرأة يف اجلماعات البشرية

بحكم  املرأةَ  إن  هذا؟  من كل  املرأة  هي  أين 
لديها مهاراُت  تتطّورُ  ورعايتهم  األطفال  إجناب 
لتأمني  احلياة  فيها  ترى  التي  الطبيعة  مراقبة 
اإلجنازات  حتقق  حيث  األطفال،  ضروريات 
تتمثل  والتي  البشري  التاريخ  في  العظيمة 
احليوانات  واستئناس  الزراعة  اكتشاف  في 
وصناعة األدوات، إضافة إلى تطور شكل اللغة 
من اإلشاراتية إلى الرمزية, كل ذلك جعَل املرأةَ 
متثُل روَح اجملتمع )الكالن( وجوهره وبالتالي متثل 
وبالتالي  نفسها  الطوطمية  العقيدة  قدسية 
فقد صيرت املرأة األم آلهة, وإن هذا جلي مبا ال 
يدع مجاالً للشك في جميع اآلثار التي تعود إلى 
هذه الفترة, حيث تذخر املنحوتات بتماثيَل وصور 
األّم- اإللهة. كذلك فإن كون أغلب املصطلحات 
أنثوية  خاصية  حتمل  املرحلة  تلك  في  املهمة 
تعبر عن مدى مكانة املرأة وإبراز حقيقة وجودها 

املهم واملقدس في حياة اجلماعات البشرية.
إن الرجَل يعتبر ذا دورٍ ثانوي في هذا النظام, 
عن  الدفاع  تقتضي  األساسية  فمهمته 
بالصيد  والقيام  احملدقة  األخطار  ضد  اجلماعة 
في  عنصراً  يعتبر  ال  بالتالي  اجلماعة,  خارج 
إدارة اجلماعة وتنظيمها. حتى وجوده كأب لم 
فاألطفال  السلطوي،  االنقالب  بعد  إال  يظهر 
منسوبون إلى األم أما األب فغير معروف، وقرابة 
الرجل لألطفال إمنا تتأتى بحسب قرابته من األم 

)اخلال,...(.
إن اجلماعَة حتيا بذهنية أنثوية والتي فحواها 
التشاركية واملشاعية. إن األم -حتى اآلن وبعد 
هذه املراحل السلطوية- ماتزال حتافظ على هذه 
اخلصائص، فاألم تعمل بدون مقابل ودائماً تعتبر 
مصلحة البيت فوق اهتماماتها الشخصية. 

حقيقته  يف  فالطوطم    
عبد  املفكر  يؤكد  كما   -
نظام  أول  هو  أوجالن–  اهلل 
والنظام  جتريدي  اصطالحي 
عبارة  هو  القائل  االجتماعي 
وبذلك  الطوطم  دين  عن 
يشكل التقديس األول ونظام 
األول.  )املسلمات(  املرمات 
أول  إىل  الوصول  مت  وبالتالي 
اجلميع  ألن  لألخالق,  نظام 
يؤمن بأن احلياة مستحيلة من 
بشرية(  مجاعة  )أول  الكالن 
اجملتمعي  وجودها  فإن  لذلك 

مقدس

״

״
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هذه العقيدة ككل إجنازات املرأة واجملتمع مت 
في  هدفه  ليخدَم  الراهب  قبل  من  استغاللها 
سلطته،  وحتت  ُملكُه  لتصبح  اجلماعة  سرقة 
فعمد على تلقيح العقيدة الطوطمية مبفهوم 
إيجاد  إلى  فتوصل  وينظمه.  الكوَن  خلقَ  إلٍه 
القدسية  باستغالل  يتمثل  جديد  »دين« 
بإله  استبداله  مع  الطوطم  دين  في  املوجودة 

خارج منظومة اجلماعة. 
في  النور  دائرة  خارج  القابع  الرجَل  إن 
التي  املرأة-األم  عكُس  عنها  والبعيد  اجلماعة 
اجلماعة  إدارة  عزى  قد  اجلماعة,  حياةَ  تعايُش 
بذاته  واملتمثل  اجلماعة  إطار  خارج  إله  إلى 
الكاهُن  هو  اإلله  باسم  املتكلَم  أن  حيث  هو, 
إلى  الرّب  وشريعة  تعاليَم  ينقل  الذي  الرجل 
العبيد)املنتجني للمحاصيل الزراعية( وهو من 

سيوزعها بحسب إرادة اإلله.
أن األدياَن بعد االنقالب   لذلك يفهم كيف 
لتبرير  احلّجة  نفَس  ترددُ  اآلن  وحتى  السلطوي 
تنظم  التي  والقوانني  املعايير  تكون  أن  مسألة 
مخطئون  البشرَ  إن  وهي  البشر،  بني  العالقات 
ومكبلون  باجلهل  ومتسمون  العلم  وقليلو 
على  قادرين  غير  فهم  وأهوائهم،  مبصاحلهم 
وجب  ولذلك  الفعلية  مصلحتهم  معرفة 
واخلطأ  والهوى  اجلهل  خارج  يكون  أن  للشارع 
نفسه  اإلله  يكون  أن  واألنسب  إنسان  غير  أي 
على  عالوة  األخطاء  من  وخلوه  املطلق  بعلمه 

علمه مبصلحة البشر ألنه خلقهم.

سلب دور املرأة وقدسيتها

القدسية  استثمار  معضلة  جتاوز  عند 
الراهب–الرجل  أمام  تتبدى  هدفه,  ليخدم 
إن  نفسها.  املرأة  في  وتتمثل  أخرى  مشكلة 
مشروعه معرٌّض للفشل ما لم يستطع جتاوز 
اجملتمعية  املنظومَة  متثل  املرأة  لكون  املرأة, 
املقدسة. فلذلك عمد  وحاميتها  روحها  فهي 
من  والنيل  شأنها  من  للحط  خطة  إيجاد  إلى 

قدسيتها، وكان املشروع هو »دُور البغاء«. 
لهذه  األخرى  واالستثمارات  األهداَف  إن 

اخلاليا من مثل صيد الرجال من أجل السيطرة 
حتقيق  بعد  نتائجها  تؤتى  وغيرها, إمنا  عليهم 

إذالل املرأة وإخضاعها. 
ذات  حتمل  السلطوية  األديان  جميَع  إن 
الَنفس لهذه العقيدة املستحدثة، وهي اعتبار 

املرأة ذات صفات وخصائص أدنى من الرجل.
السلطوية  األديان  لنظرة  فاحصة  بدراسة 
فإننا نستطيع وضَع خطٍّ بياني ملوقفها جتاه املرأة 
مع بعض الشذوذ في بعضها في فترات معينة. 
تشكل مواقف املرحلة األولى من االنقالب أكثر 
للمرأة،  وتشويهاً  وعداوة  راديكالية  املواقف 
مقدسة  كذهنية  املرأة  عاصرت  لكونها  وذلك 
يكون  أن  البد  فكان  اجملتمعية،  املنظومة  في 
لتستطيع  القدسية  هذه  مبستوى  الهجوم 
لذلك  اجملتمع.  في  ومكانتها  قدسيتها  كسرَ 
هذا  ينتقل  بذلك.  السومرية  األساطير  تذخر 
امليراُث إلى األديان الالحقة، ولكن بسب املقاومة 
فإننا  السواء  على  واجملتمع  املرأة  أبدتها  التي 

حتيا  اجلماعَة  إن    
فحواها  واليت  أنثوية  بذهنية 
فاألم  واملشاعية.  التشاركية 
املراحل  كل  وبعد  اآلن  -حتى 
حتافظ  ماتزال  السلطوية- 
فاألم  اخلصائص،  هذه  على 
ودائمًا  مقابل  بدون  تعمل 
فوق  البيت  مصلحة  تعترب 
هذه  الشخصية  اهتماماتها 
املرأة  إجنازات  ككل  العقيدة 
واجملتمع مت استغالهلا من قبل 
الراهب ليخدَم هدفه يف سرقة 
اجلماعة لتصبح ُملكُه وحتت 

سلطته

״

״
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نالحظ بعض املواقف أقل حدة )بعض األدبيات 
تكون  أن  بل  واإلسالم(  واملسيحية  الزردشتية 
حتى بعضها تقدس املرأة حتى) بعض املذاهب 

الباطنية املسيحية واإلسالمية(. 
وباألخص  القريبة  املراحل  ولوج  ومع 
الرأسمالية فإن املسار ينقلب ليشهد مواقف 
تعيد لألذهان املواقف السومرية ولكن مع فارق 
شكلي وهو أن املواقف السومرية واضحة في 
حترير  اسم  وحتت  فإنها  الرأسمالية  أما  ذلك, 
واملؤامرات  الدعاية  في  املرأة  استغلت  املرأة 

ودسائسها وبصورة أبشع من املرحلة األولى. 
األديان  في  الفكري  االنحطاط  مستوى  إن 
السلطوية فيما يتعلق باملرأة وإن نحى أن يأخذ 
منحاً ليناً باملقارنة مع بداية نشأتها إبان فترة 
لم  بعضها  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  االنقالب, 
العام  املنحى  إن  بل  متطرفة  مواقف  يحمل 
فترة  – الرجل في  الراهب  دين  يرتكز على  ظل 
تطرفاً.  أكثر  كانت  بعضها  في  بل  النشوء 

ميكننا توضيح ذلك في بعض األمثلة.
األدبيات  بعض  في  ينتشر  مما  بالرغم 
اإلسالمية من االعتراف باملرأة ككيان مستقل 
إلى  بالنظر  فإننا  حقوقها,  من  بعضاً  وإقرار 
بعض ما طرحه كرؤيا جلوهرها أو حقوقها نرى 
اإلسالَم قد جتاوزَ الفكرَ السومري الراديكالي. 

إن إي من األديان السابقة لإلسالم بدءاً من 
العقيدة السومرية ومروراً باألديان األخرى مهما 
بلغ نظرتها الدونية للمرأة, فإنها لم تصل إلى 
حد إنكار حقيقة أن املرأة واهبة احلياة بوالدتها 
البشري  اجلنس  حفظ  رمز  فهي  لألطفال 
وتكاثره. إن القرآن بصريح العبارة يسحب هذه 
كحرث)أرض  فقط  ويعتبرها  املرأة  من  السمة 
محروثة معدة للبذار( يحضن بذرة الرجل, فال 
تغذيها  فقط  بل  البذرة  بجوهر  للمرأة  عالقة 
البذرة  تغذي  األرض  رحمها كحاضنة كما  في 

لتنتش وتكبر.
أنى  حرثكم  فأتوا  لكم  حرث  »نساؤكم 

)223 \ شئتم...« )املؤمنون 
من  خلق  خلق.  مما  اإلنسان  »فلينظر 
والترائب«  الصلب  بني  من  يخرج  دافق.  ماء 

)الطارق\7-5( 
القرآن  لكون  النطفة,  هي  الدافق  »املاء 
الرجل,  ماء  وهي  موضع  غير  في  ذلك  ذكر 

ولكون الدفق من صفات ماء الرجل ال املرأة« 
الذكر  فإن  النظرة  لهذه  فكحصيلة  إذاً 
مصدر  فقط  ألنه  الرجل  من  كالهما  واألنثى 

للبذرة:
من  واألنثى.  الذكر  الزوجني  خلق  »وأنه 

.)46 -45\ نطفة إذا متنى« )النجم 
الرأسمالية  تتربع  السلطة  مراحل  كآخر 
وللمرأة  استغالالً  األيديولوجيات  أكثر  على 
اسم  وحتت  الرأسمالية  إن  بها.  واستخفافاً 
النهضة  منتجات  من  هي  والتي  املرأة  حترير 
األوربية والتي سرقتها الرأسمالية واستغلتها 
اإلقطاعية.  من  والتخلص  سلطتها  لترسيخ 
الشيآنية  هي  الرأسمالية  أركان  أهم  أحد  إن 
أشياء  هي  موجود  هو  ما  كل  أن  تعني  التي 
ميكن االستفادة منها واملتاجرة بها وذلك بدون 
هذا  ضمن  تدخل  واملرأة  أخالقي.  وازع  وجود 
حتقيق  في  رواجاً  األكثر  األداة  هي  بل  التعريف 
املرأة  نظر  صرف  في  سواء  الرأسمالية,  مآرب 
والتي  األساسية  مهمتها  غير  أخرى  أمور  الى 
بأمور الشكل  بإلهائها  إدارة اجملتمع  تتمثل في 
واملوضة واجلنس, أو استخدامها كأداة جنسية 
لالبتزاز والتجارة أو أداة دعائية رخيصة لتسويق 
منتجاتها. وهذا كله إلهاء للمرأة واجملتمع من 
ميارسه  أو  ما يخطط  تبتعد عن  بحيث  بعدها 
وترسيخ  اجملتمع  سرقة  في  السلطوي  النظام 

هيمنته على حساب حرية اجملتمع. 
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والسنة  الكرمي  القرآن  إلى  رجعُت  كّلما   
مبا  معرفتي  ازدادت  الفقهية  واألحكام  النبوية 
منحه اإلسالُم للمرأة ومبا كفله لها من حقوق.

حال  إلى  احلاضر  الوقت  في  نظرنا  وإذا   
اإلنسان عامًة واملرأة خاصة، جند أنها قد سارت 
الذي  الهائل  التقني  التقدم  مسيرة  عكس 
املرأة من مأساة  نصيُب  وقد كان  للعالم،  جرى 
اإلنسانية  إهمال  نتيجة  وأكبر،  أعظَم  احلضارة 
نظام  في  واخللقية  واإللهية  اإلميانية  والقيم 

التعامل مع املرأة وإقرار حقوقها.
اإلسالم  ونظرةَ  املرأة  موضوَع  أن  احلقُّ   
للجدل، ال لشيء  إثارة  املواضيع  أكثر  إليها من 
تقاليَد  ولكن  جلية،  واضحٌة  اإلسالم  فأحكام 
بعض جّهال املسلمني في احلاضر ال تستند إلى 
كتاٍب أو ُسنة، وقد نتج عن ذلك أّن مثقفاِت هذا 
باعتباره األساس  الديني  للتراث  العصر جتّهمن 
والسبب في جتهيل املرأة وهضم مكانتها وإنكار 
الفطرة  قررتها  التي  واألدبية  املادية  حقوقها 

السليمة وأكدها الوحي.
لزاماً  كان  املوضوع  إلى  الدخول  وقبل   

مكانة المرأة في االسالم

مصطفى السيد

اج��ت��م��ع األوروب��ي��ي��ن 
عام 586 م في فرنسا 
المرأة  ه��ل  لمناقشة 
وه��ل  ؟  ال  أم  إن��س��ان 
وبعد  شيطان,  بداخلها 
وم���داوالت  مناقشات 
المرأة  أن  طويلة قرروا 
لخدمة  خ��ل��ق  إن��س��ان 
الرجل, ولم يمض على 
االجتماع 30 عامًا  هذا 
النبي  اهلل  بعث  حتى 
م��ح��م��د ال����ذي أع��ل��ن 
هن  النساء  أن  للعالم 

شقائق الرجال.
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في  للمرأة  تاريخية  لنظرة  التعرّض  علينا 
نظراحلضارات عبر العصور.

نظرة تارخيية:
اعتبرَ  فقد  الفلسفة،  مهد  اليونان:  عند 
يبيعون  وكانوا  رجساً،  املرأةَ  اليونان  قدماُء 
وكانت  املتاع،  يباع  كما  األسواق  في  النساَء 

حُترم من امليراث.
قد  الفاضلة  ومدينته  إفالطوُن  وهذا   

الطبقات  آخر  في  النساَء  جعل 
مباحاً  كالً  وتركهن  اإلجتماعية 
احلكام  طبقة  بني  الشيوع  على 
هذه  كانت  فإن  والفرسان، 
فما  الفاضلة،  املدينة  معالم 

تكوُن معالُم املدينة النازلة ؟
كانت  فقد  الرومان:  عند 
منحطًة  لديهم  املرأة  مكانة 
احلقوق  لها  وليس  بطبيعتها 

املقررة للرجال.
للزوج  كان  القدمية:  الصني 
احلقّ في بيع زوجته ودفنها حية.

البنت  كانت  اليهود:  عند 
احلق  وألبيها  اخلادم،  مبنزلة  تعتبر 
ببيعها وهي قاصر وكانت ال ترث 
من  ذرية  ألبيها  يكن  لم  إذا  إال 
يعتبرون  اليهود  وكان  البنني، 
وإذا  آدم،  أغوت  ًألنها  لعنة  املرأة 
الشهرية  بالعادة  املرأةُ  أُصيبت 

اجتنبوها وحبسوها.
حية  وتدفن  حُترق  الزوجة  الهندوس: كانت 

إذا توفي زوجها.
حتَسب  املرأة  في شريعة حمورابي: كانت 
قتل  من  أن  حتى  اململوكة،  املاشية  عداد  في 
بنته  يسّلم  أن  عليه  كان  آخرَ  لرجل  بنتاً 

ليقتلها أو يتملكها.
في  م   586 عام  األوروبيون  اجتمع  أوروبا: 
وهل  ؟  ال  أم  إنسان  املرأة  هل  ملناقشة  فرنسا 
ومداوالت  مناقشات  وبعد  شيطان,  بداخلها 
طويلة قرروا أن املرأةَ إنساٌن خلق خلدمة الرجل, 

ولم ميِض على هذا االجتماع 30 عاماً حتى بعث 
أن  للعالم  أعلن  )ص( الذي  محمد  النبي  اهلل 

النساَء هّن شقائقُ الرجال.
تصرفاِت  أن  اُعتبر  الفرنسي:  القانون  في 

الزوجة املالية تابعة ملشيئة الزوج.
األسواق،  في  تباع  املرأة  في إنكلترا: كانت 
حتى  اإلنكليزي  للقانون  طبقاً  النساء  وظلت 
منتصف القرن التاسع عشرغير معدودات من 
حقوق  لهن  يكن  ولم  األشخاص،  أو  املواطنني 
في  حتى  والحق  شخصية 
األموال الي يكسبنها وحتى في 

مالبسهن.
عام  صدر  اسكوتالندا: 
1567 م قرار عن البرملان بأن املرأة 
على  أي سلطة  مُتنَح  أن  يجوز  ال 

أي شيء من األشياء.
جماعات  أمريكا  في  وكان 
معلومة  ملدة  زوجاتهم  يتبادلون 
زوجته  منهم  كل  يسترجع  ثم 

املُعارة.

األمم  أمثال  يف  املرأة  أما 
القدمية:

الصيني: اُنصت لزوجتك وال 
تصدقها.

كل  في  جتد  ال  الروسي: 
عشرة نسوة غير روح واحدة.

املرأةَ  احذر  اإلسباني: 
املرأة  إلى  تركن  وال  الفاسدة، 

الفاضلة.
والفرس  اجلواد  للفرس  املهماز  اإليطالي: 

اجلموح، والعصا للمرأة الصاحلة والطاحلة.
كانت  فقد  العرب:  جاهلية  في  املرأة  أما 
أما  العربية،  األمة  شواذ  من  حية  تُدفن  البنت 
كان  فقد  والشمال  اجلنوب  في  العرب  جمهرة 

موقفهم مختلفاً متاماً.
وحدةَ  صان  فقد  اإلسالم  ظهر  وعندما   
وحررها  عدوان  كلَّ  عنها  وردّ  املرأة  وشخصية 

وأعطاها حقوقاً صاحلة لكل زمان ومكان.

ذكرت املرأة 
يف القرآن 117 

مرة كلها فيها 
تكريم، فقد 

كرم املرأة عندما 
أنزل على نبيه 

سورة مُسيت 
بالنساء يف حني مل 
تتنزل سورة مسيت 

بسورة الرجال
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املرأة يف القرآن الكريم:
كلها  مرة   117 القرآن  في  املرأةُ  ذُكرت   
على  أنزل  عندما  املرأةَ  كرّم  فقد  تكرمي،  فيها 
نبيه سورة ُسميت بالنساء في حني لم تتنزل 

سورة سميت بسورة الرجال.
عن  النمل  سورة  في  القرآُن  حتدث  كما   

بلقيس وحكمتها كملكة وقائدة جيوش.
للرجل  العباد عندما خلق  اهلُل على   وامنتّ 

أن  آياته  )ومن  قوله  في  املرأةَ 
أزواجاً  أنفسكم  من  لكم  خلق 
بينكم  وجعل  إليها  لتسكنوا 

مودة ورحمة...( الروم 21 
املرأة  اإلسالم  كرّم  كما   
)هلل  بقوله  ذكرها  بدأ  عندما 
ملك السموات واألرض يخلق من 
يشاء, يهب ملن يشاء إناثاً ويهب 

(  الشورى49 من يشاء الذكور
األبناء  نعمة  ذكر  بدأ  فقد   

باإلناث ولم يبدأ بالذكور.
مبدأ  القرآُن  كرّس  كما   
)ولهّن  تعالى:  بقوله  املساواة 
باملعروف....(  عليهن  الذي  مثُل 

البقرة 228
 وفي العالقة بني الزوجني قال 
باملعروف...(  )وعاشروهن  تعالى 

النساء19
التي  املرأة  في  قرآٌن  ونزل   
جادلت النبي في زوجها وُسميت 

اهلُل  سمع  )قد  تعالى:  بقوله  اجملادلة  سورةَ 
قوَل التي جتادلك في زوجها وتشتكي إلى اهلل، 
بصير(  سميع  اهلل  إن  حتاوركما،  يسمع  واهلل 

اجملادلة1 
باإلحسان  العزيز  بكتابه  اهلل  وأوصى   
عن  والنهي  بالعبادة  باألمر  وقرنه  للوالدين 
إال  تعبدوا  أال  ربك  )وقضى  بقوله:  الشرك 
عندك  يبلغن  إما  إحسانا،  وبالوالدين  إياه 
الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أٍف وال 

تنهرهما وقل لهما قوالً كرميا( االسراء23

املرأة يف السنة النبوية:
املرأة  مكانة  تظهر  التي  النبوية   األحاديث 

أكثرمن أن حتصى، سنذكر بعضها:
الرجال...( النساء شقائق  )إمنا 

بالقوارير...( )رفقاً 
إال لئيم( إال كرمي وال يهينهن  )ال يكرمهن 

مؤنسات  فإنهن  النساء  )التكرهوا 
غاليات..(

أحبِّ  )ص(عن  سؤاله   وعند 
الناس إليه قال:عائشة

)ص(عندما  النبي  وكان   
يبشره  أنثى  أصحابه  ألحد  يولد 
النبي  وكان  له،  الرزق  ببسط 
سلمة  أم  املؤمنني  أمَّ  يستشير 
في أمور تتعلق باألمة اإلسالمية 

وليس فقط باألسرة.
)ص(في  النبي  أوصى  وقد 
بقوله:  بالنساء  الوداع  حجة 
فإنكم  النساء  في  اهلَل  )اتقوا 
لكم  فإّن  اهلل  بأمان  أخذمتوهن 
عليكم  ولهّن  حقاً  عليهن 
آخر  في  وصيته  وكانت  حقا( 
خطبة على املنبر قبل وفاته بأن: 

بالنساء خيراً(. )أوصيكم 

يف  للرجل  املرأة  مساواة 
اإلسالم:

عضواً  املرأةَ  اإلسالُم  جعل   
في  للرجل  ومساوياً  اإلسالمي  اجملتمع  في 
آيات  ففي  واملسؤولية,  والتشريف  التكليف 
الرجال  جانب  إلى  يذكرن  النساَء  جند  كثيرة 
)وعَد  تعالى  كقوله  يخاطبون  كما  ويخاطنب 

اهلُل املؤمنني واملؤمنات جنات...( التوبة 72
أولياء  بعضهم  واملؤمنات  )واملؤمنني 

بعض..( التوبة 71
واملؤمنات(  وللمؤمنني  لذنبك  )واستغفر 

محمد 19
مشكلَة  املساواة  بهذه  اإلسالم  حّل  وقد   

وكان النيب عندما 
يولد ألحد أصحابه 
أنثى يبشره ببسط 
الرزق له، وكان 
النيب يستشري أم 
املؤمنني أم سلمة 

يف أمور تتعلق 
باألمة االسالمية 

وليس فقط 
باألسرة
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قامت  التي  اإلنساني  اجملتمع  في  الطبقات 
في  فالناُس  الظلم،  توجب  أسس  عليها 
اهلل  نبي  وصفهم  ما  على  اإلسالمي  اجملتمع 

)سواسية كأسنان املشط(.

مكانة املرأة أمًا:
من  كثيرة  مواضَع  في  تعالى  اهلل  أوصى   
وأوصى  الوالدين  إلى  باإلحسان  الكرمي  كتابه 
باألم أكثر من األب، كما تناولت السنة النبوية 
حتت  )اجلنة  منها:  نذكر  كثيرة  بأحاديَث  األمَّ 
بأمهاتكم  يوصيكم  اهلل  )إن  األمهات(،  أقدام 
ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم 

قال  كما  فاألقرب(،  باألقرب  يوصيكم  ثم 
وأخاك  وأختك  وأباك  )ص(: )أمك 

ذكر  فقد  أدناك(  أدناك  ثم 
األب  قبل  واألخت  األم 

رواه  ما  يفوتنا  واألخ. وال 
جاء  رجالً  أن  هريرة  أبي 
)ص( اهلل  رسول  إلى 
اهلل  رسول  يا  فقال: 
َمن أحق الناس بحسن 
أمك,  قال:  صحابتي؟ 

قال ثم من ؟ قال: أمك، 
قال: أمك،  ؟  من  قال: ثم 

أبوك(.  قال:  ؟  من  ثم  قال: 
فقد  العقوق  أما  البرّ،  عن  هذا 

اعتبره اهلل على لسان نبيه من أكبر 
بقوله:  بالذكر  األمهات  عقوَق  وخّص  الكبائر 
ومنعاً  األمهات  عقوَق  عليكم  حرَم  اهلل  )إن 

وهات ووأد البنات...(

مكانة املرأة أختأ وبنتًا:
وأختاً، كرمها  بنتاً  املرأة  اإلسالم   لقد كرم 
إناثاً  ابتدأ قوله تعالى: )يهب ملن يشاء  عندما 
ويهب من يشاء الذكور( فقد بدأ نعمة البنني 
بذكر البنت وليس االبن، وكان النبي )ص( يقول: 
)من كان عنده ثالث بنات فأحسن تربيتهن كنَّ 
يا رسول  النار، فقال رجل: واثنتني  له من  حرزاً 
يا رسول  وقال رجل: وواحدة  قال: واثنتني  اهلل، 

اهلل قال: وواحدة(
أو  ثالثاً  أو  ابنتني  )ص(: )من عال  قال   كما 
أو ميوت عنهن كنت  يبلغن  ثالثاً حتى  أو  أختني 
إلى  بإصبعه  اجلنة كهاتني( وأشار  في  وهو  أنا 

السبابة والتي تليها.

مكانة املرأة زوجًة:
واألسوة  األعلى  املثَل   لقد كان رسوُل اهلل 
باملعروف  النساء  معاملة  في  للرجال  احلسنة 

واملوعظة احلسنة.
)خيركم  بالزوجة  اإليصاء  في  قال)ص( 

خيركم ألهله(.
)من  بقوله:  النساَء  خاطب  كما   
زوجها  خلق  سوء  على  صبرْت 
في  قصراً  اهلل  أعطاها 

اجلنة(.
تعالى:  قال  كما   
هن  و شر عا و (

باملعروف..(.
ُسئل  وعندما   
أحب  عن  النبي 
قال  إليه:  الناس 
عنه  ورد  وما  عائشة. 

الكثير في مدح 
بينهن  والقسمة 
والنفقة  املبيت  في  بالعدل 
والتكرمي واحتمال غضبهن وغيرتهن 

بالرفق 
وللسيدة عائشة أحاديُث كثيرة في خدمة 
ومما  نفسه  بحاجة  وقيامه  بيته  في  اهلل  نبي 
قالت: )كان ألني الناس وأكرَم الناس، وكان رجالً 
من رجالكم إال أنه كان بّساماً(، وكان النبي إذا 
وقعت  فمن  بينهن  القرعة  ضرب  السفر  عزم 

عليها القرعة سافرت معه.
فيه  ملا  الزوجات  النبي عن هجر  نهى   كما 
بقوله: )إّن جلسدَك عليك حقاً  من ضرر كبير 

وإن لزوجك عليك حقاً(.

حقوق املرأة يف اإلسالم:

أوصى النيب يف 
حجة الوداع بالنساء بقوله: 
)إتقوا اهلل يف النساء فإنكم 

أخذمتوهن بأمان اهلل فإن لكم عليهن 
حقًا وهلن عليكم حقًا( وكانت 

وصيته يف آخر خطبة على املنرب قبل 
وفاته بأن: )أوصيكم بالنساء 

خريًا(.



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  762018

1 ـ حق املرأة يف التعلم والتعليم:
نساًء  جند  اإلسالم  عصور  مختلف  في   
كّن  حيث  التاريُخ،  خلده  الذي  البالغ  األثرُ  لهّن 
قدوة للرجال والنساء، وقد امتدح اهلُل ورسوله 
في  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  في  العلَم 
على  أصحابه  يحّث  النبي  وكان  كثيرة،  مواقَع 
ها في طلب  تعّلم الكتابة، وقد وعت املرأة حقَّ
أن  النبي، فقد ثبت  إلى  العلم فذهبت تسعى 
)جاءت امرأة إلى النبي)ص(فقالت له يا رسول 
من  لنا  فاجعل  بحديثك  الرجاُل  ذهب  اهلل 
نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمَك اهلل، 
مكان  في  وكذا  كذا  يوم  في  اجتمعن  فقال: 

كذا وكذا(.
 وكان من النساء الشاعرات 

في  واملصنفات  واألديبات 
اخملتلفة  والفنون  العلوم 

يُعّلمون  وكانوا 
وقيانهم  جواريهم 
يعلمون  كما 
من  بلغ  وقد  بناتهم، 
النبي)ص(  عناية 
النساء  تعليم  من 

)أميا  قال:  أن  وتربيتهن 
وليدة  عنده  كانت  رجٌل 

تعليمها  فأحسَن  فعّلمها 
ثم  تأديبها  فأحسن  وأدّبها 

أعتقها وتزوجها فله أجران(.
 واملثال األكبر عن ذلك هو السيدة عائشة 
الطب  وعاملة  واألديبة  الشاعرة  كانت  التي 
عنها  يؤخذ  وكان  واحملدثة  اجملتهدة  والفقيهة 
وقد  والفتوى،  النبوية  والسنة  والقرآن  الدين 
)خذوا  عائشة:  السيدة  في  النبي)ص(  قال 
وصفها  كما  احلُميراء(  هذه  عن  العلم  نصَف 
)ما  بقوله:  املسلمني  فقيه  الزبير  بن  عروة 
رأيت أحداً أعلم بالفقه وال بالطب وال بالشعر 
وأمهات  الصحابيات  عن  فضالً  عائشة(.  من 
حفصة  نبغت  الصحابة  أتباع  ومن  املؤمنني. 
بنت سيرين وأم الدرداء الصغرى في علوم الدين، 

في  وغيرها  الرحمن  عبد  بنت  عائشة  وكانت 
رفيدة  اجلليلة  الصحابية  واألدب. وهذه  الشعر 
املسجد  من  جزءاً  اهلل  رسول  لها  قطع  التي 
بن  حسان  بها  كتب  وقد  الناس.  فيه  لتعالج 

ثابت شاعرُ النبي )ص(شعراً.
اهلل  عبد  بنت  الشفاء  عن  ثبت  وقد   
املهاجرة القرشية العدوية أنها علمت حفصة 

بنت عمر أم املؤمنني الكتابة والقراءة.
على  فريضة  العلم  طلب  حديث  أن  كما   
حد  على  والنساء  الرجال  يشمل  مسلم  كل 
األموي  العهد  في  وجند  العلماء،  باتفاق  سواء 
والعباسي واألندلسي كثيراً من النساء اللواتي 
ومن  واألدبية،  العلمية  مبعارفهن  اشتهرن 
زهر  ابن  احلفيد  أخت  الطبيبات 
وابنتها، فقد حّدث  األندلسي 
صاحب طبقات األطباء عن 
مهارتهن في فروع الطب 
أمراض  وفي  جميعاً 
النساء خاصة، ومنهن 
أود  بني  طبيبة  زينب 
برعت  ما  أخص  وكان 
به عالج العني جراحياً.

احلافظ  وهذا   
املصنف  الذهبي 
كتابه  في  يذكر  املعروف 
رجال  نقد  في  االعتدال  ميزان 
من  علمُت  )وما  فيقول:  احلديث 
برواية  الكذب  أي  بالكذب(  اتُهمت  ما  النساء 
حجر  ابن  أحصى  فقد  كذلك  النبوي،  احلديث 
متييز  في  اإلصابة   « كتابه  في  العسقالني 
الصحابة » أكثرَ من ألف وخمسمائة صحابية 
واستمع  اخملتلفة،  العلوم  سند  في  عنها  أُخذ 
قال:  حيث  نسائه  عن  احلجاج  حديث  إلى  هنا 
)عندي أربع نسوة، هند بنت املهلب وهند بنت 
أسماء بنت خارجة وأم اجلالس بنت عبد الرحمن 
ابن أسيد وأمة الرحمن بنت جرير بن عبد اهلل 
فليلة  املهلب  بنت  عند  ليلتي  فأما  البجلي. 
فتى بني فتيان يلعب ويلعبون، وأما ليلتي عند 
وأما  امللوك،  بني  ملك  فليلة  أسماء  بنت  هند 

جعل السالم املرأة 
عضوًا يف اجملتمع االسالمي 

ومساويًا للرجل يف التكليف 
والتشريف واملسؤولية, ففي آيات 

كثرية جند النساء يذكرن إىل جانب 
الرجال وخياطنب كما خياطبون 

كقوله:)وعد اهلل املؤمنني 
واملؤمنات جنات(
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أعراب  بني  أعرابي  فليلة  اجلالس  أم  عند  ليلتي 
أمة  عند  ليلتي  وأما  وأشعارهم،  حديثهم  في 
العلماء  بني  عالم  فليلة  جرير  بنت  الرحمن 
الكاتب  قاله  مبا  اخلتام  يفوتنا  وال  والفقهاء(، 
والفيلسوف غوستاف لوبون في كتابه حضارة 
العلمي حيث  وأثرها  املسلمة  املرأة  العرب عن 
املرأة وسمو مكانها في  نباغة شأن  قال: )أما 
عدد  عنه  ينبئ  فيما  الزاهية  العرب  عصور 
من  واألدب  العلوم  في  بنفاذهن  امتزن  اللواتي 
نساء العرب(، كما قال أيضاً: )إن هذا من األدلة 
على أهمية النساء أيام نضارة حضارة العرب(. 

التي  املكانة  يؤكد  ذلك  فكل 
اإلسالم  في  املرأة  بها  حظيت 
عاملاً ومتعلماً والدور الكبير الذي 
لعبته منذ بداية البعثة النبوية 
أوربا  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
نساء  في  كان  الظالم  في  تقبع 
والطبيبات  العاملات  املسلمني 
من  وغيرها  واحملدثات  والفقيهات 
ما  مع  يتنافى  هذا  وكل  العلوم، 
حرمان اجلهال لإلناث من التعلم 

في بعض البالد.

باألسرة  اإلسالم  عناية   -2
وحايتها: 

الزواَج  اإلسالم  جعل  لقد   
باملرأة  الرجل  لربط  وسيلة 
فوضى  على  بذلك  وقضى 
من  ورفع  اجلنسية،  اجلاهلية 

للذة  وسيلة  تكون  أن  من  وأبعدها  املرأة  شأن 
فقط فقال تعالى: )ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
إليها  لتسكنوا  فقال   21 الروم  ورحمة(  مودةً 
لتتلذذوا  أو  لتتمتعوا  يقل  ولم  لتطمئنوا  أي 
جعل  وقد  والراحة؛  للطمأنية  وسيلة  فاملرأة 
الطالق(  اهلل  إلى  احلالل  )أبغَض  النبي)ص( 
لُعرى الزوجية، كما وّصى اآلباَء  ألن فيه فصماً 
أبنائهم وغمرهم بالعطف واحلنان  بالعدل بني 
وخّص البنات واألخوات بذلك، كما أوصى األوالد 

بأبويهم وأعطى األولوية في ذلك لألمهات على 
اآلباء.

املرأة  طهارة  على  احملافظة  سبيل  وفي 
وعزتها فال تكون متعة رخيصة يتناقلها الرجال 
اإلحصان  على  وحض  الزنا  اإلسالم  حرم  فقد 

ومنع البغاء.

3- صيانة كرامة املرأة: 
فال  اسمها  وصيانة  املرأة  كرامة  أما   
أحاطتها  قد  الشرائع  من  شريعًة  أن  نحسب 
أن اهلل  بها، وحسبك  اإلسالم  أحاطها  ما  مبثل 
قاذفي  على  تشدد  قد  تعالى 
ما  بأشد  أعراضهن  في  النساء 
الطرق  القتلة وقطاع  شدد على 
)والذين  النور:  سورة  في  فقال 
يؤتوا  لم  ثم  احملصنات  يرمون 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانني 
جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبداً 
فقد  الفاسقون(  هم  وأولئك 
الكرمية  اآلية  في  القرآُن  ألزم 
يأتي  أن  النساء  بأعراض  املتكلَم 
تعرّض  وإال  عدول  شهداء  بأربعة 
بعدم  اآلية  وأمرت  اجللد،  لعقوبة 
من  واعتبرتهم  شهادتهم  قبول 

الفاسقني.

4- احلقوق الزوجية للمرأة:
النبي أحاديث   لقد وردت عن 
أحكام  في  وتفصيلية  كثيرة 
لها  اإلسالم  حفظ  تؤكد  وحقوقها  الزوجة 
األسرة،  تكوين  في  العظيمة  مكانتها  وتأكيد 

نذكر بعضها:
احلق في قبول أو رفض اخلاطب: كانت  أ - 
النساء في اجلاهلية يُكرهن على الزواج وعندما 
بتزويج  احلق  جعل  بني  جمع  اإلسالم  ظهر 
البنت للولي وبني حق املرأة في قبول من ترضاه 
من األزواج، ورفض من ال ترضاه، فمنع بذلك من 
استبداد األولياء في تزويج البنات، كما منع املرأة 
من الزواج بغير كفء ملا يسببه ذلك من الوقوع 

لقد كرم االسالم 
املرأة بنتًا واختًا، 
كرمها عندما 

ابتدأ قوله تعاىل : 
يهب ملن يشاء إناثًا 

ويهب من يشاء 
الذكور فقد بدأ 

نعمة البنني بذكر 
البنت وليس اإلبن
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بالعداوة والشقاق بدالً من احملبة، فقد روي عن 
النبي)ص( من حديث أبي هريرة قوله: )ال تُنكح 
األمي حتى تستأمر, وال البكر حتى تُستأذن قالوا: 

يا رسول اهلل وكيف أذنها ؟ قال: إن تسكت(.
به  امتازت  الزواج: إن مما  احلق في مهر  ب - 
الشريعة احملمدية في تكرمي النساء على جميع 
الزواج  في  األخرى  البشرية  والنظم  الشرائع 
يقترن  ملن  يدفع  أن  الرجل  على  فرضت  أنها 
بها مهراً مقدماً، من حيث كانت الشعوب غير 
املهر  هي  تدفع  أن  املرأة  على  تفرض  املسلمة 
لزوج ولكنهم يسمونه اسماً آخر, فترى البنت 

تضطر إلى الكد ألجل جمع املال 
لتقدميه ملن يقترن بها.

وشريعة اليهود كانت تفرض 
متلكه  ال  ولكنها  مهراً  للمرأة 
أو  زوجها  مات  إذا  إال  بالفعل 
طلقها ألنه ليس لها أن تتصرف 
كان  وقد  متزوجة،  وهي  مبالها 
يزوجها  اجلاهلية  في  املرأة  ولي 
ويأخذ مهرها لنفسه، فنهى اهلل 
يفعلوا  أن  اإلسالم  في  األولياء 

ذلك بقوله تعالى: 
شيء  عن  لكم  طنب  )فإن 
مريئاً(  هنيئاً  فكلوه  نفساً  منه 
دون  شيئاً  منه  أعطني  أن  أي 

إكراه أو خديعة فهو سائغ.
اإلسالم  يحدد  لم  كما   
وهنا  للمهور،  ودنيا  عليا  حدوداً 
عمر  أن  ورد  ما  إيراد  من  لنا  بد  ال 

املهور  في  تغالي  الناس  أن  رأى  ملا  اخلطاب  بن 
فيها  يزيدوا  أن  الناس  فنهى  ذلك  عاقبة  خاف 
من  امرأة  له  فاعترضت  درهم  أربعمائة  على 
قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل اهلل ؟ يقول: 
)وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً( 
عمر  من  أفقه  الناس  كل  غفراً،  اللهم  فقال: 
وأخطأ  أصابت  امرأة  قال:  أنه  أخرى  رواية  وفي 

عمر وصعد إلى املنبر وأعلن رجوعه عن قوله.
لقد  الزوجية:  النفقة  في  املرأة  حق  ت - 
للمرأة  الزوجية  بالنفقة  الزوَج  اإلسالم  ألزم 

والشراب  الطعام  النفقة  هذه  وتشمل 
بدنها  لقوام  الزوجة  حتتاجه  ما  وكل  وامللبس 
رزقهن  له  املولود  )وعلى  تعالى:  لقوله  وقوته 
وكسوتهن باملعروف( ويجب أن تتناسب النفقة 
يقدره  ما  وهو  مبثيالتها  وتليق  الزوجة  حال  مع 

العرف في البلد.
ألزم  الزوجي:  املسكن  في  املرأة  حق  ث - 
للزوجة  الئق  مسكن  بتأمني  الزوج  اإلسالم 
لقوله  والطمأنينة  االستقرار  لها  ويكفل 

تعالى: )وعاشروهن باملعروف(.
تكون  ال  باملعروف  العشرة  أن  ريب  وال   
حدود  في  مالئم  مبسكن  إال 
سعة  ذو  )لينفق  تعالى:  قوله 
تعالى:  وقوله  سعته(  من 
سكنتم  حيث  من  )أسكنوهن 
في  ويدخل  كما  وجدكم(  من 
عدم  كثيرة  وهي  الزوجة  حقوق 
وعدم  واللسان  باليد  إيذائها 
وجتنب  بوجهها  العبوس  إطالة 

مضجعها.
عند  املرأة  حقوق  ج - 
في  الطالق  تشريع  إن  الطالق: 
معروفاً  مثالً  أصبح  اإلسالم 
بعد  األوروبي،  النظام  لهزمية 
طويلة  قروناً  األوروبيون  ظل  أن 
اإلسالم  على  الغارة  يشنون 

بسبب تشريع الطالق.
إن أوروبا وأمريكا لم يأخذا من 
نظام األسرة في اإلسالم وتشريع 
ذات  الطالق ما نص عليه من حكمته إلصالح 
كما  األسرة،  شمل  وجمع  الصدع  ورأب  البني 
من  الطالق  على  يترتب  قد  ما  إلى  يلتفتوا  لم 
وال  احلكيم  الشارع  فرضها  ونتائج  مسؤوليات 
سيما إلزام الزوج باملهر ونفقة العدة واحلضانة 
وغيرها، مما يعيق التسرع بالطالق ويضع صمام 

األمان له.
استشارية  مكاتَب  اآلن  األوربيون  كّون   
لإلصالح  كمحاولة  الزوجية  املشاكل  لعالج 
وذلك مما قرره القرآن قبل قرون حيث قال: )وان 

 وقالت السيدة 
عائشة يف النيب: 

)كان ألني الناس 
وأكرم الناس 
وكان النيب إذا 

عزم السفر ضرب 
القرعة بينهن 

فمن وقعت عليها 
القرعة سافرت 

معه
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بينهما فابعثوا حكماً من أهله  خفتم شقاقاً 
اهلل  يوفق  إصالحاً  يريدا  إن  أهلها  من  وحكماً 

بينهما( النساء 35
عند  الزوجني  من  املقربني  أمرَ  فاإلسالم   
عنه  حكماً  طرف  كلُّ  يقدَم  أن  اخلالف  حصول 
الزوجني  بني  اإلصالح  احلكمني  مهمة  وتكون 
بالوسائل  واالستعانة  الكاف  اجلهد  وبذل 
املناسبة لتحقيق هذه الغاية، فإن فشلت كل 

وسائل اإلصالح جاء دور الطالق ليكون عالجاً.
الطالق  جعلت  أن  الشريعة  حكمة  ومن   

أخرى  لكل شريعة  خالفاً  رجعياً 
يعيد  أن  املسلم  للزوج  فإن 
فترة  خالل  عصمته  إلى  زوجته 

العدة.
املسلمة  الزوجة  ألزم  كما   
خالل  الزوجية  منزل  في  بالبقاء 
للزوج  دعوة  وهي  العدة  فترة 
لفظ  من  منه  بدر  عما  للتراجع 
أمام  زوجته  يرى  عندما  الطالق 
أو  بالقول  العودة  وتكون  عينيه 

بالفعل.
األسرة  كيان  على  وحفظاً   
فقد اعتبر اإلسالم الطالق بلفظ 
آخذاً  واحدة  طلقة  يعتبر  الثالث 

برأي بعض الصحابة والتابعني.
وقوع  عدَم  الشارع  قرر   كما 
طالق السكران واملكره واملدهوش 

كلها  التصرفات  صحة  في  األصَل  ألن  واجملنون 
اكتمال األهلية ويكون ذلك بالعقل والبلوغ.

الذي  الطالق  وقوع  عدم  الشرُع  قرر  كما   
منزل  دخول  الزوجة  كمنع  اليمني  به  يقصد 
فإن كان قصده منعها فقط من  ودخلت  فالن 
كاليمني  كالمه  وكان  الطالق  يقع  ال  الدخول 
عليه  ويكون  واالستيثاق  التأكيد  به  يقصد 
الدارَ  دخلت  إن  إنها  قصَد  وإن  اليمني،  كفارة 

طلقت فعالً فإن الطالق يقع بدخولها الدار.
 كما أن مذهب أبي حنيفة أجاز أن تشترط 
الطالق  أمرُ  يكون  أن  الزواج  عقد  في  املرأة 
بيدها متى شاءت وهو من الشروط اجلائزة في 

مذهب أحمد.
طلب  في  احلق  للزوجة  اإلسالم  منح   كما 
ملدة  الرجل  غياب  بسبب  القاضي  من  الطالق 
العائلة  وعلى  عليها  إنفاقه  لعدم  أو  معينة 
متنع  التي  كالعلل  والعيوب  العلل  لوجود  أو 

االتصال اجلنسي.
التي  األوربية  الدول  مع  بسيطة  ومبقارنة   
أباحت الطالق بحكم القاضي حصراً أثبت أنه 
الزوجني  طالق  أمام  تقف  أن  قوة  ألي  ميكن  ال 
الفاشلني، فمثالً فإن نسبة الطالق في أمريكا 
الغربية  أملانيا  وفي   %  48 بلغت 
35 % وهي في ازدياد مستمر. في 
بالدنا  في  الطالق  نسبة  أن  حني 
للزوج  الطالق  دينها  يبيح  والتي 
منفرداً وال يقيده بإذن القاضي وال 

بأي مقيد لم تتجاوز 10 %.

5 ـ احلقوق املالية للمرأة:
ما  كل  اإلسالم  أبطل   
من  والعجم  العرب  عليه  كان 
أو  التملك  حق  من  املرأة  حرمان 
مبا  التصرف  في  عليها  التضييق 
ميلكن واالستبداد بأموالهن، فقد 
بالتملك  املرأة  حق  اإلسالم  أثبت 
الوصية  لها  مشرعاً  بأنواعه 
املهر  في  واحلق  كالرجال  واإلرث 
وعلى  عليها  الزوج  من  والنفقة 
أوالدها وإن كانت ذات مال بنفقتها على زوجها 
واعتبر  العقود  بإبرام  احلق  أعطاها  أيضاً. كما 
تصرفاتها صحيحة في البيع والشراء واإلجارة 
والهبة والصدقة وغيره من احلقوق املالية وذلك 
في الوقت الذي كان الغرب يعتبر املرأة كاملتاع 
تُباع وتُشترى ومنعها من التصرف حتى باألموال 
التي كسبتها بيدها واعتبر البعض تصرفاتها 
تابعة إلرادة وموافقة الزوج. كما منح املرأة احلق 
بالدفاع عن مالها واعتبره كالدفاع عن النفس 
وفي التقاضي لتحصيل حقوقها كما لم مينع 
هو حق  أوالً  فالعمل  العمل،  من  املرأة  اإلسالم 
تعمل  أن  دون  اجملتمع  يستقيم  فال  للمجتمع 

لقد جعل اإلسالم 
الزواج وسيلة 

لربط الرجل باملرأة 
وقضى بذلك على 
فوضى اجلاهلية 

اجلنسية ورفع من 
شأن املرأة وأبعدها 

من أن تكون 
وسيلة للذة فقط 
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فيه املرأة، وقد كانت في صدر اإلسالم الطبيبة 
واملمرضة واملعلمة وصاحبة التجارة وغيرها من 

األعمال.

6 ـ مرياث املرأة يف اإلسالم:
فيها  يقع  التي  الفادحة  األخطاء  من   
اإلسالم  في  املرأة  بأن  القول  تعميم  هو  الناس 
في  املرأة  حق  ألن  الرجل  نصيب  نصف  تأخذ 

امليراث له أربع حاالت:
أ ـ أن تأخذ املرأة نصف الرجل.

ب ـ أن تأخذ مثل الرجل.
ج ـ أن تأخذ أكثر من الرجل.

دـ  أن ترث املرأة وال يرث الرجل.
عند  ينظر  لم  فاإلسالم   
تقسيم احلصص اإلرثية إلى نوع 
الوارث أو جنسه ولكنه نظر إلى 

ثالث اعتبارات:
درجة  هو  األول:  االعتبار 
ذكراً  واملؤرث  الوارث  بني  القرابة 
اقتربت  فكلما  أنثى،  أو  كان 
امليراث،  من  النصيب  زاد  الصلة 
قل  الصلة  ابتعدت  وكلما 
اعتبار  دومنا  امليراث،  من  النصيب 
جلنس الوارث، فابنة املتوفى مثالً 

تأخذ أكثر من والده أو أمه.
موقع  الثاني:  االعتبار 
فاألجيال  احلياة،  في  الوارث 
وتستعد  احلياة  تستقبل  التي 

من  نصيبها  يكون  ما  عادة  أعبائها  لتحمل 
تستدبر  التي  األجيال  نصيب  من  أكبر  امليراث 
احلياة وتتخفف من أعبائها، فمثالً بنُت املتوفى 
تأخذ أكثرَ من أمها وكلتاهما أنثى وترث البنت 
أكثر من األب حتى ولو كانت رضيعة وحتى ولو 
كان هذا األب هو مصدر املال الذي لالبن والذي 
أكثر  االبن  يرث  وكذلك  بنصفه،  البنت  تنفرد 

من األب وكالهما ذكور.
الذي  املالي  التكليف  الثالث:  االعتبار 
الوارث حيال اآلخرين وهذا  يوجبه الشارع على 
الذكر  الذي يفرق فبيه بني  الوحيد  هو االعتبار 

باعتبار  ولكن  اجلنس  باعتبار  ليس  واألنثى، 
فاألخت  بها،  املناطة  املالية  واألعباء  التكاليف 
املتزوجة هي في إعالة زوجها ولكنها ترث نصف 
أخيها الذي يعول زوجته وأوالده، فإذا كانت أخته 
ذمة  ومالها  أيضاً  يعولها  فهو  متزوجة  غير 
مالية خاصة بها ولكنه ال يزال مسؤوالً شرعاً 
األبناء  مع  احلال  وكذا  وكفالتها،  رعايتها  عن 
أوالدكم  في  اهلل  تعالى: )يوصيكم  قال  لذلك 

للذكر مثل حظ األنثيني( النساء 11.
للمرأة  املهر  الرجل  على  يوجب  فالشرع   
مهراً  املرأة  على  يوجب  ال  ولكنه 
اإلسالم  أوجب  وكذلك  للرجل. 
مسكن  إعداد  الرجال  على 
الزوجية وجتهيزه ثم االنفاق على 
املرأ وإعالتها هي وأوالدها كذلك 
الغرامات  الرجل  على  يجب 

كالدية والقصاص.
تعطي  االعتبارات  هذه  كل   
ومعتبرة  متميزة  مكانة  املرأة 
الريعة  في  امليراث  أحكام  في 

اإلسالمية.
أعطى  التي  احلاالت  أما 
الشرع للذكر مثل حظ األنثيني 

فقد انحصرت بـ:
وبنات  أوالد  وجود  حالة  ـ  أ 

للمتوفى.
بني  التوارث  حالة  ـ  ب 

الزوجني.
ج ـ حالة ميراث األب واألم عند وجود أوالد 

للمتوفى.
د ـ حالة األخ مع األخت عند وفاة االخ.

هناك  أن  يجد  املواريث  علم  في  الباحث  إن 
أكثر من ثالثني حالة تأخذ املرأة فيها مثل الرجل 
أو أكثر أو ترث هي وال يرث هو نذكر منها مثالً 

ال حصراً:

أ ـ حاالت ترث املرأة مثل الرجل: 
ـ إذا توفي االبن فلكل من أبيه وأمه السدس 

إن كان له ولد أو بنتان وأكثر.

كانت النساء يف 
اجلاهلية ُيكرهن 

على الزواج 
وعندما ظهر 

اإلسالم مجع بني 
جعل احلق بتزويج 
البنت للولي وبني 
حق املرأة يف قبول 

من ترضاه من 
األزواج
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ـ حالة وجود أخ وأخت ألم املتوفى الذي ليس 
وإن  السدس  منهما  لكل  فيكون  وارث  فرع  له 

تعددوا اقتسموا الثلث.
ـ إذا توفي وكان له أكثر من اثنني من األخوة 

واألخوات فيأخذ الثلث بالتساوي.

ب ـ حاالت ترث املرأة أكثر من الرجل:
ـ إذا مات الرجل وترك أماً وابنتني وأخ فاالبنة 

ترث ضعف ونصف حصة األخ.
يأخذ  الزوج  فإن  وبنت  زوج  عن  ماتت  إذا  ـ 

الربع والبنت تأخذ النصف.
ـ إذا مات الرجل وترك البنتني 
حصة  ضعف  ترث  فاالبنة  وأم 

األب.
ج ـ حاالت ترث املرأة وال يرث 

الرجل:
وترك بنت وأخت وعم  ـ مات 
فلالبنة النصف واألخت النصف 

والعم ال شيء.
وأخت  زوج  عن  ماتت  ـ 
وأخت  ألب  وأخت  شقيقة 
ولألخت  النصف  فللزوج  ألم 
شيء  وال  النصف  الشقيقة 

لألخت ألب واألخ ألب.
اإلسالم  بأن  القول  وخالصة 
باعطائها  املرأة  حق  هضم  قد 
عن  ينم  الرجل  حصة  نصف 
وقواعد  بأحكام  مطبق  جهل 

النساء  ميراث  وأحكام  عامة  االسالمي  امليراث 
خاصة.

7- احلقوق السياسية للمرأة:
في  اإلنسان  حق  هو  السياسي  احلق   
للسلطة  والترشح  العامة  املناصب  تولي 

التشريعية والقضائية وغيرها...
اإلسالم لم مينع املرأة من املشاركة بالشأن 
العام في بداية اإلسالم، فقد كانت املرأة حاضرة 
التي  اإلقصاء  وإن عملياِت  املشاهد،  في جميع 
عالقة  ال  للمرأة  احلاضر  الوقت  في  حصلت 

لإلسالم بها بل لها عالقة باملوروثات والعادات.
أما األمثلة على مشاركة املرأة فمنها:

والنساء:  الرجال  من  النبي  بيعة  أ - 
احلالي  الوقت  في  يقابلها  اإلسالم  في  البيعة 
الرجال  بايع  النبي  أن  ثبت  فقد  االنتخاب، 
تعالى:  بقوله  قرآن  فيه  أنزل  حتى  والنساء، 
)يا أيها النبي إذا جاءك املؤمناُت يبايعنك على 
يزنني  وال  يسرقن  وال  شيئا  باهلل  يشركن  ال  أن 
وال يقتلن أوالدهن وال يأتني ببهتان يفترينه بني 
معروف  في  يعصينك  وال  وأرجلهن  أيديهن 
اهلل  إن  لهم  واستغفر  فبايعهن 

غفور رحيم( املمتحنة 12
حلق  املرأة  إعطاء  ب - 

اإلجارة )اللجوء(:
من احلقوق السياسية للمرأة 
أو  أجارت  إذا  أنها  اإلسالم  في 
احملاربني  األعداء  من  أحداً  أمنت 
هانئ  أم  قالت  فقد  ذلك  نفذ 
)ص(يوم  للنبي  عنها  اهلل  رضي 
من  رجلني  أجرت  أنني  فتح مكة 
أجرنا  قد  النبي:  فقال  أحمائي، 

من أجرِت يا أم هانئ.
زينب  السيدة  افتكت  كما 
)ص(أسر زوجها  بنت رسول اهلل 
بن  العاص  أبي  اجلاهلية  في 
الربيع وكان من أسرى بدر فأطلق 
على  ماله  عليه  ورد  فداء  بغير 
قد  منه  وزواجها  به  صلتها  أن 

فصلهما اإلسالم قبل ذلك.
احلق في تولي املناصب: ح - 

تولي  في  األساس  هي  والكفاءة  العلم 
نرتقي  وبالتالي  والنساء  للرجال  املناصب 
باجملتمع، وفي اإلسالم مناذُج نسائية كثيرة نذكر 
أول  كانت  فقد  اهلل  عبد  بنت  الشفاء  منها 
والها  فقد  ـ  احلالي  باملصطلح  ـ  متوين  وزيرة 
عمر بن اخلطاب احلسبة وكانت تراقب األسواق 
وحتاسب املقصرين واخملالفني وهي وظيفة جتمع 

بني املنصب السياسي والقضائي.
في  يصدر  لم  مستشارة:  املرأة  خ - 

تفرض شريعة 
اليهود للمرأة مهرًا 
ولكنها ال متلكه 
بالفعل إال إذا مات 

زوجها أو طلقها 
ألنه ليس هلا أن 
تتصرف مباهلا 

وهي متزوجة، وقد 
كان ولي املرأة يف 
اجلاهلية يزوجها 

ويأخذ مهرها 
لنفسه
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اإلسالم ال تلميحاً وال تصريحاً أن رأي املرأة غير 
معتبر، بل ثبت إشراكه رأيها في شؤون الدولة 
يستشير  كان  النبي  أن  ذلك  على  مثال  وأكبر 
ذكرناه  وما  برأيها  ويأخذ  سلمة  أم  السيدة 
بن اخلطاب عن مسألة  تراجع عمر  من  سابقاً 

حتديد املهور عند مناقشته احدى النساء.

8- املرأة املسلمة يف احلرب:
وجوب  النساء  عن  الشريعة  أسقطت   
اخلروج  أنها لم متنعهم من  إال  بالفعل  القتال 
خروج  ثبت  فقد  الغزوات،  إلى  الرجال  مع 

املاء  النبي وأصحابه وكن يسقني  نساء 
ويجهزن الطعام ويضمدن اجلراح 

ويحرضن على القتال. وثبت 
أن السيدة فاطمة كانت 

وأم  هي  املاء  قرَب  حتمل 
سلمة إلى اجلرحى في 
يسقينهم  أحد  غزوة 
جراحهم،  ويضمدن 
تولت  النبي  ُجرح  وملا 
جرحه  غسَل  فاطمة 

وتضميده. كما ظهرت 
مقاتلة  نسائية  مناذُج 

أن  كما  األزور،  بنت  كخولة 
هي  اإلسالم  في  شهيدة  أول 

يد  على  خياط  بنت  سمية  السيدة 
أبي جهل وأول من استشهد في فتوح أوربا من 
املسلمني هي أم حرام بنت ملحان التي بشرها 

النبي )ص(بذلك وقبرها في قبرص حتى اآلن.
بني  واسعة  هوة  هناك  أن  جند  سبق  مما   
والتطبيق  املرأة  معاملة  في  اإلسالم  تعاليم 
العملي لهذه املعاملة وبني العادات والتقاليد 

وبني األحكام والتشريعات اإلسالمية.
اإلنساُن،  وظلمها  اإلسالُم  أكرمها   فاملرأة 
ظلمها املسلمني حني طغت العادات والتقاليد 
وظلمها  براء،  منها  وهو  لإلسالم  نُسبت  التي 
الغرب عندما أعطاها مظاهرَ احلقوق واملساواة 
بالرجل وأبقى حتت تلك املظاهر استغالَل املرأة 
أسموه  مبا  ذلك  الغرب  وغطى  اشكاله،  بكل 

العلماء:  أحد  يقول  كما  ورُقياً.فاملرأة  حتريراً 
باعتبار  ولكن  اجملتمع  نصف  املرأة  أن  )صحيح 
أنها هي التي تربي النصف اآلخر فهي إذاً كل 

اجملتمع(.
واألمة اإلسالمية لن تنهض حتى تعطي 
املرأة حقها لتنجب لنا رجاالً عظاماً مياثلون 
والطب  العلم  في  اإلسالم  صدر  رجال 

والهندسة واألدب ومختلف العلوم...

املراجع

ن الكريم 
آ
القرا  -1

والسيرة  النبوي  الحديث   -2
النبوية

رضا، محمد رشيد: حقوق   -3
النساء في السالم – مطبوعات 

المككتب السالمي – 1984.
 ، لمنجد ا  -4
المجتمع  الدين:  صالح  د. 
 – العدالة  ظل  في  السالمي 
دار الككتاب الجديد – بيروت 

– الطبعة 3 – 1976.
 ، لي ا لغز ا  -5
محمد  د.  الطنطاوي،  ك  محمد 
ة 

أ
المرا عمر:  حمد 

أ
ا د.  هاشم،  ك  سعيد 

خبار اليوم ك مصر.
أ
في اإلسالم ك مطبوعات ا

في  العربية  ة 
أ
المرا هللا:  عبد  عفيفي،   -6

جاهليتها وإسالمها ك الجزء الثاني ك الطبعة الثانية ك مككتبة الثقافة 
ك المدينة المنورة ك 1933.

اليمامة   - ؟  ة 
أ
المرا عن  ماذا  الدين:  نور  د.  عتر،   -7

للطباعة – دمشق – الطبعة الولى الموسعة – 2003.
ة بين الفقه والقانون – 

أ
السباعي، د. مصطفى: المرا  -8

دار الوراق – الطبعة 7 – 1999.
لوبون، غوستاف: حضارة العرب   -9

رضا، محمد رشيد: نداء للجنس اللطيف – 1351   -10
هكك 

لقد 
ألزم اإلسالم الزوج 

بالنفقة الزوجية للمرأة 
وتشمل هذه النفقة الطعام 
والشراب وامللبس وكل ما 

حتتاجه الزوجة لقوام 
بدنها وقوته
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مكانة املرأة يف بعِض احلضارات القدمية 
واألديان األخرى

 أ -  املرأة عند اإلغريق:
 كانِت املرأة عنَد اإلغريق محتقرةً َمهينة، حتى 
وكانْت  الشيطان،  عِمل  ِمن  رجساً  سموها 
األسواق،  في  وتشترَى  تُباع  املتاع  كسقط 
مسلوبة احلقوق، محرومة من حقِّ امليراث وحقِّ 
االنحطاط  تواجه  نراها  املال، كما  التصرُّف في 
واحلقوق  األخالق  نظرية  حيث  ِمن  احلال  وسوء 

القانونيَّة والسلوك االجتماعي جميعاً.]1[.
بأفضل  املرأة  إلى  أرسطو  نظرة  تكن  ولم 
العقل  يسلبها  فنراه  سقراط  نظرة  من  حاٍل 
املرأةَ  تزودِ  لم  الطبيعة  »إنَّ  فيقول:  والتدبير، 
أن  يجب  ولذلك  به؛  يُعَتدُّ  عقلي  استعداد  بأيِّ 
املنزلي  التدبير  شؤون  على  تربيُتها  تقتصرَ 
يقول:  ثم  ذلك،  إلى  وما  واحلَضانة«  واألُمومة 
»ثالث ليس لهنَّ التصرُّف في أنفسهنَّ: العبد 
واملرأة  ناِقصة،  إرادة  له  فل  والطِّ إرادة،  له  ليس 

مكانة المرأة في األديان

أحمد أبو شكير

وتعاُقب  التاريخ،  مرِّ  على 
المرأُة  مّرِت  والحضارات،  األمم 
بتحديات عديدٍة في محاولتها 
إبراز ذاتها، ونيل حقوقها، فنراها 
مسلوبة  كثيرة  مراحل  في 
الُهوية، فاِقدة األهلية، منزوعة 
أو  ُتذكر،  لها  ِقيمَة  ال  ة،  الحريَّ
ُتقاسي  كانْت  بل  ُيعتبر،  شأن 
من  ألوانًا  أحوالها  ة  عامَّ في 
ل،  والذُّ قاء  والشَّ والقْهر،  لم  الظُّ
عقائُد  أو  ة،  ضالَّ أهواٌء  صاغْتها 
فاِسدة، أو ميول متطرفة أرادت 
للمرأة أن تبقى حبيسة الجسد 
إلى  الّنظر  للرجل دون  المرغوب 

دورها وشخصيتها وكيانها
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لها إرادة وهي عاِجزة« ]2[.

ب- املرأة عند الرومان:
»إنَّ  باملرأة:  يتعلَّق  فيما  الرومان  ِشعر  كان   
األب  وكان  يخلع«،  ال  ونيرها  يُنزع،  ال  قْيدها 
أُسرته  إلى  منه  ولده  ضمِّ  بَقبول  ملزم  غيرَ 
ْفل بعد والدته عنَد  ذَكراً أم أنثى، بل يُوَضع الطِّ
ذلك  كان  يديه،  بنْي  وأَخذه  رَفَعه  فإذا  قدميه، 
َّه يعني  ه إلى أُْسرته، وإال فإن َّه ضمَّ دليالً على أن

رْفضه لذلك.
َّا   وِمن عجيب ما ذكرتْه بعُض املصادر - وهو مم
َّا القته املرأة في العصور  ال يُكاد يُصدَّق - أنَّ »مم
الرُّومانية حتَت شعارهم املعروف »ليس للمرأة 
بَدنِها،  َّيْت احلار على  الز رُوح« تَعذيبها بَسكْب 
البريئاِت  يَربطون  كانوا  بل  باألعمدة،  وربْطها 
بذُيول اخليول، ويُسرعون بها إلى أقْصى ُسرْعة 

حتى متوت« ]3[.
ما  األسرة  لرب  خاضعة  البنت  كانت  »وقد   
بالغاً،  كان  إذا  االبن  يتحرر  مات  وإذا  حياً،  دام 
الوصي،  إلى  عليها  الوالية  فتنتقل  الفتاة  أّما 
بل كل ما تكسبه  التملك،  لها حق  ولم يكن 
ذلك  في  يؤثر  وال  األسرة  لرب  هو  متلكه  وما 

بلوغها«]4[.

مبجرد  زوجها  أسرة  في  تدخل  الفتاة   »وكانت 
خضوعها لزواج األسرة ]5[، وأحياناً يقوم الزوج 
وصيها،  أو  أسرتها،  رب  مبوافقة  الزوجة  بشراء 
بأسرتها  صلتها  تنقطع  احلالتني  كلتا  وفي 

السابقة«]6[
كانت  أنّها  عليها  زوجها  سيادة  من  بلغ   وقد 
ليحاكمها  بجرمية  اتهمت  ما  إذا  إليه  حتال 
عليها  يحكم  أن  له  وكان  بنفسه،  ويعاقبها 
خزائن  مفاتيح  سرقت  أو  خانته  إذا  باإلعدام 
بأمر  تستقل  أن  املرأة  تستطيع  وال  خمره، 
نفسها بل تخضع للوصاية الدائمة، فإذا توفي 
زوجها دخلت في وصاية أبنائها الذكور، أو أخوة 
زوجها، أو أعمامه، ولذلك قالوا: »توجب عاداتنا 
على النساء والرشيدات أن يبقني حتت الوصاية 

خلفة عقولهن«]7[.
عقدوا  أنّهم  الرّومان  عند  املرأة  مهانة  »ومن 
مؤمتراً كبيراً في روما، وبحثوا في شؤون املرأة 

وانتهى املؤمتر بالقرارات اآلتية:
ولهذا  املرأة موجود ليس لها شخصية   1- ان 

فإنها ال تستطيع أن تنال احلياة في اآلخرة.
2- يجب على املرأة أال تأكل اللحم وال تضحك 

وال تتكلم. 
ولهذا  الشيطان،  عمل  من  رجس  املرأة  أن   -3

فإنها تستحق الذل والهوان في اجملتمع.
أن تقضي كل حياتها في طاعة  املرأة  4- على 

األصنام وخدمة الزوج.

س: ج- املرأة عند الُفرنْ
املطَلقة  الرجل  ُسلطة  حتَت  النساء  كانِت   
الذي يحقُّ له أْن يحكَُم عليها باملوت، أو ينعم 
مِلَا يراه، وتطيب له نْفسه،  عليها باحلياِة طبقاً 

فكانْت كالسلعة بنْي يديه.
الطبيعيَّة  األدوار  في  بَِخَسًة  كانْت  كما   
عن  وقتِه  في  يُبعدن  والنِّفاس«،  »كاحلْيض 
املنازل، ويَقْمَن في خيام صغيرة تُضرب لهنَّ في 
ضواِحي املدينة أو البلدة، وال يجوز مخالطُتهنَّ 
إذا  ينتحسون  َّهم  أن يعتقدون  كانوا  بل  قطعاً، 
احمليطة  األشياء  أو  اخليام  وا  مسُّ أو  وهنَّ  مسُّ

بهنَّ]8[.

إىل  أرسطو  نظرة  تكن  مل    
نظرة  من  حاٍل  بأفضل  املرأة 
العقل  يسلبها  فنراه  سقراط 
الطبيعة  »إنَّ  فيقول:  والتدبري، 
مل تزوِد املرأَة بأيِّ استعداد عقلي 
ُيعَتدُّ به؛ ولذلك جيب أن تقتصَر 
التدبري  شؤون  على  تربيُتها 
املنزلي واأُلمومة واحَلضانة«  ثم 
ف  يقول: »ثالث ليس هلنَّ التصرُّ
: العبد ليس له إرادة،  يف أنفسهنَّ
واملرأة  ناِقصة،  إرادة  له  فل  والطِّ

هلا إرادة وهي عاِجزة

״״
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ء- املرأة عند اهلنود:
املقدَّر،  الصبر  َّه: ليس  أن الهندوس  شرائِع   في 
واألفاعي،  م،  والسُّ واجلحيم،  واملوت،  والرِّيح، 

والنار، أسوأَ ِمن املرأة.
- رحمه  السباعي  مصطفى  الدكتور  ويقول   
»مانو«  في شريعة  للمرأِة  يكن  -: »ولم  اهلل 
حقٌّ في االستقالل عن أبيها أو زوْجها أو ولدها، 
فإذا مات هؤالء جميعاً وَجب أن تنتمي إلى رجٍل 
من أقارب زوْجها، وهي قاصرةٌ طِيلَة حياتها، ولم 
يكن لها حقٌّ في احلياة بْعَد وفاة زوْجها، بل يجب 
وهي  معه  حُترَق  وأن  زوجها،  موت  يوَم  متوَت  أْن 
العادة  هذه  َّْت  واستمر واحد،  موِقد  على  حيَّة 
على  أُبطلت  حتى  عشر،  السابع  القرن  حتى 
كُرْه من رِجال الّدين الهنود، وكانت تُقدَّم قرباناً 
لآللهة لترَْضى، أو تَأُمر باملطر أو الرِّزق، وفي بعض 
مناطق الهند القدمية شجرةٌ يجب أن يُقدِّم لها 

أهُل املنطقة فتاةً تأكلها كلَّ َسَنة]9[.

َد العرِب يف اجلاهلّيِة: ه - املرأُة عننْ
 كان العرب إذا مات الرجل وله زوجة وأوالد من 
من  أبيه  بزوجة  أحق  األكبر  الولد  كان  غيرها 

غيره، فهو يعتبرها إرثاً كبقية أموال أبيه. 
 فعن ابن عباس رضي اهلل عنه في قوله تعالى: 
ترثوا  أن  لكم  يحل  ال  آمنوا  الذين  أيها  »)) يا 
النساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن((]10[، قال: كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق 
بها من أهلها فنزلت هذه اآلية في ذلك«]11[.

»كان  قال:  عنه  اهلل  رضي  عباس  ابن  وعن   
بامرأته  أو حموه، فهو أحق  أبوه  إذا مات  الرجل 
تفتدي  حتى  يحبسها  أو  أمسكها،  شاء  إن 

بصداقها أو متوت فيذهب مبالها«]12[ ]13[.
فيدخلون  الكثير  الناس  يجتمع  الرابع   ونكاح 
البغايا  وهّن  جاءها،  ممن  متتنع  ال  املرأة  على 
علماً،  تكون  رايات  أبوابهّن  على  ينُصنبَ  كّن 
إحداهّن،  حملت  فإذا  عليهّن،  دخل  أرادهّن  من 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، 

ودعي  به  فالتاط  يرون،  بالذي  ولدها  أحلقوا  ثم 
ذلك، فلما بعث محمد صلى  ابنه ال ميتنع من 
اجلاهلية  نكاح  هدم  باحلق  وسلم  عليه  اهلل 

كله، إال نكاح الناس اليوم«]14[.
 ومنها نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته 
يزوجه  أن  على  آخر  لرجل  موليته  أو  أخته  أو 
هذا  اإلسالم  حرم  وقد  مهر،  بدون  موليته  هو 
النكاح فعن ابن عمر رضي اهلل عنه: أن رسول 
أن  والشغار  الشغار،  عن  »نهى  )ص(:  اهلل 
وليس  ابنته،  يزوجه  أن  على  ابنته،  الرجل  يزوج 

بينهما صداق«]15[.

صورُة املرأة يف األدياِن الّسماوّية

أواًل – الّديانُة اليهودّية: 
اليهوديّة  الّديانِة  معتنقي  عنَد  املرأةُ  مرّت   
صورة  متّوجت  حيث  مختلفٍة،  تاريخّية  بأطوارٍ 
ومتنّوعة،  مختلفة  وأشكال  بصور  املرأة  هذه 

فما بني االمتهان واالعتبار قصص وأطوار.
العديد  لها  أّصل  التي  الكتابات  بعض   وتثبت 
كنه  في  املرأة  حال  إلى  اليهود  املفكرين  من 
نالحق  احلال  بطبيعة  ونحن  اليهودية،  الّديانة 
ورد  وما  اليهود،  املفكرين  من  العديد  تناوله  ما 

في الكتب املتواترة للديانة اليهوديّة.
البنَت  أّن بعض طوائف اليهود تَعتبر   ونالحظ 
أن  في  احلقُّ  ألبيها  وكان  اخلادم،  مرتبة  في 
إال  امليراث  من  حُترَم  جندها  كما  قاِصرة،  يبيعها 
أْن يهبها  أو  البنني،  ذريٌة من  إذا لم يكن ألبيها 

أبوها من ملكه في حياته ]16[.
ِمن  تُورَث كجزء  اليهودية  الشريعة   واملرأة في 
مع  وارثُه  وَرِثها  زوُجها  مات  فإذا  امليِّت،  تركة 
بقية املتروكات، وله أن يبيَعها أو يعضلها، ثم 
إنَّ املرأة غيرُ طاهرة عنَدهم في اليوم الذي تبدأ 
عور بأنَّ عادتها الشهرية قد اقتربَْت،  فيه بالشُّ
َّوْج  الز وعلى  ظاِهر،  أثرٌ  هناك  يكن  لم  إذا  حتى 
غير، وال  عدم مالمستها، وال حتى بأصبعه الصَّ
يسمح له مبناولتها أي شيء، وال أْن يأخذ منها 
مسموح  غير  العكس  أو  إليها  يِده  من  شيئاً 
به أيضاً، وال يسمح لها باألكْل مع زَوْجها على 
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تفضل  ما  بُشرْب  له  يُسمح  وال  واحدة،  مائدة 
في  لهما  يُسمح  وال  الكوب،  في  شرابها  من 
رير نْفسه، وال في الرُّكوب معه  املبيت في السَّ

في َعرَبة واحدة ]17[.
بأحسن  يكنْ  لم  اليهوديّة  املرأة  حال  أّن  ويبدو 
منها عند غير العرب، فقد ثبت في نّص احلديث 
اليهود  عند  املرأة  أّن  من  أعاله  ورد  ما  النبوّي 
ولم  يجالسوها،  ولم  يؤاكلوها  لم  حاضت  إذا 
يساكنوها في بيت واحد، فعن أنس رضي اهلل 
عنه: »أّن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم، 
لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهّن في البيوت« ]18[، 
تعالى:  اهلل  )ص( فأنزل  النبي  أصحاب  فسأل 
فاعتزلوا  أذى  هو  قل  احمليض  عن  ))ويسألونك 
اهلل  رسول  فقال   ،]19[ احمليض((  في  النساء 
النكاح«. فبلغ  إال  شيء  كّل  )ص(: »اصنعوا 
ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
أسيد  فجاء  فيه.  خالفنا  إال  شيئاً  أمرنا  من 
بن بشر، فقاال: يا رسول اهلل  وعباد  بن حضير 
إن اليهود تقول: كذا وكذا فال جنامعهّن؟ فتغير 
حتى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وجه 
ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما 
هدية من لنب إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
لم  أن  فعرفا  فسقاهما  آثارهما،  في  فأرسل 

يجد عليهما« ]20[.
يستقبلون  كانوا  »الرجال  اليهود  عادات  ومن 
تخلقني  لم  ألنك  هلل  الشكر  بتقدمي  نهارهم 

امرأة« ]21[.
وفي سفر الّتثنية: »إذا سكن إخوة معاً ومات 
واحد منهم وليس له ابن فال تصير امرأة امليت 
إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها 
أخ  بواجب  لها  ويقوم  زوجة  لنفسه  ويتخذها 
الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه امليت 

لئال ميحى اسمه من إسرائيل« ]22[.
بني  كلم  قائالً  موسى  الرب  »وكلم  وفيه: 
جنسة  تكون  امرأة  حبلت  إذا  قائالً:  إسرائيل 
في  يوماً  وثالثني  ثالثة  تقيم  أيام... ثم  سبعة 
وإلى  متّسه  ال  تطهيرها. كّل شيء مقّدس  دم 
املقدس ال جتيء حتى تكمل أيام تطهيرها. وإْن 
ولدت أنثى تكون جنسة أسبوعني ثم تقيم ستة 

وستني يوماً في دم تطهيرها، متى كملت أيام 
بخروف حولي  تأتي  بنت  أو  ابن  تطهيرها ألجل 
محرقة وفرخ حمامة أو ميامة ذبيحة خطية إلى 

باب خيمة االجتماع إلى الكاهن« ]23[. 
خطيئة املرأة سبب انحطاط مكانتها:

اليهودية  املرأة  مكانة  انحطاط  بداية  يرجع   
األولى  اخلطيئة  إلى  السلبية  مالمحها  وبروز 
التي تنسب إلى قصة آدم وحواء كما وردت في 
اإلنسان على صورة  التكوين، فبعد خلق  سفر 
»اهلل« ومباركته لها كما ورد: » 26 وقاَل اهلُل: 
كَِمثالِنا،... 27  ُصورَتِنا  على  اإلنساَن  »لَِنصَنِع 
فخَلقَ اهلُل اإلنساَن على صورَتِه، على صورِة اهلِل 
وأُنثى خَلَقُهم. 28 وبارَكَُهُم  ذَكَراً  البَشرَ،  خَلقَ 
األرَض،  واملؤوا  واَكْثُروا  لُهم: »أمُْنُوا  فقاَل  اهلُل، 
في  التساوي  أن  جند   .]24[ وأَخِضعوها...« 
متنع  لم  ومباركتهما،  واألنثى  الذكر  بني  اخللق 
ارتكاب  حلظة  منذ  املسؤولية  في  التفريق  من 
الشجرة  من  أكال  عندما  وذلك  نفسه،  الفعل 
تلك  أكلها. بل وبسبب فعلتها  التي نهيا من 
أصبح الرجل سيداً عليها مدى احلياة، فقد ورد: 
وقاَل لِلَمرأِة: »أزيُد تَعَبِك حنيَ حَتَبلنيَ، وباألوجاِع 
وهَو  اَشتياقُِك،  يكوُن  زَوجِك  الَبننيَ. إلى  تَِلديَن 
ََّك َسِمعَت كالَم  عَليِك يسودُ«. وقاَل آلدَم: »ألن
أْن  أوَصيُتَك  التي  جرَِة  الشَّ ِمَن  فأكَلَْت  اَْمرأتَِك، 
بِسَبِبَك.  َملعونًَة  األرُض  تكوُن  ِمنها  تأكَُل  ال 
حياتَِك.  أيّاِم  طوَل  ِمنها  َطعاَمَك  تأكُُل  بِكَدَِّك 
احلقِل  ُعْشبِ  وِمنْ  لَك،  تنِبُت  وَعوسجا  َشوكاً 
تقتاُت. 19بَِعرَِق جبيِنَك تأكُل خبزََك حتى تَعودَ 
وإلى  تُراٌب،  أُخذَْت. فأنَت  ِمنها  ََّك  ألن األرِض  إلى 

التُّراِب تُعودُ« ]25[.
فقّصة اخلطيئة والّسقوط بالرغم من أّن الرّب 
عليهما  وفرض  اجلنّة،  من  وحواء  آدم  طرد  قد 
إال  أشّد،  آدم  بحق  قساوته  تبدو  دنيويّاً  عقاباً 
لم  التوراة  رجال  عليها. لكّن  أنّه جعله سيداً 
وزر  وحدها  حواء  حّملوا  فقد  بذلك،  يكتفوا 
لإلنسان.  واملوت  اجلنة  من  والنزول  اخلطيئة، 
فأمطروها بوابل من اللعنات، وجعلوها »رجساً 
من عمل الشيطان« »وترسخ لديهم االعتقاد 
ارتكاب  عن  املسؤولة  وحدها  هي  حواء  بأن 
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ولم  احملظورة!  الشجرة  من  باألكل  املعصية 
املعصية  هذه  من  جعلوا  بل  بذلك،  يكتفوا 
إلى  حواء  من  تنتقل  وموروثة،  كبرى  خطيئة 
فيما  جعل  ما  وهذا  بعدها،  من  جنسها  بنات 
وُلِدُْت، وفي  »ناثان« يقول: »وأنا في اإلثْم  بعد 

ي« ]26[. اخلطيئِة حِبَلت بي أُمِّ
يتضح مما تقدم أّن فكرة اخلطيئة املنسوبة إلى 
حواء قد تدرّجت في نفوس رجال اليهوديّة على 
أورث  الذي  السبب  منها  األيام حتى جعلوا  مرّ 
على  وبسببهاـ  اخلطيئة،  هذه  وزر  البشرية 
زعمهم دخل املوت إلى العالم! لذلك استحقت 
في  أصبحت  األبدية، حتى  اللعنة  منهم  حواء 
السلطة  وجنحت  املوت«.  من  »أمر  نظرهم 
مرتبة  دون  املرأة  اعتبار  إلى  عندهم  الدينية 
وحكموا  حقوقها،  جميع  من  فجردوها  الرجل، 
عليها أن تكون حتت سلطة الرجل. في مختلف 
مراحل حياتها. إلى أن متوت« ]27[. وكان ذلك 
كله، وفق النص الديني الذي لم يقتصر عقابه 
للمرأة على آالم احلمل والوالدة، وال على متاعب 
احلياة األخرى التي تشترك فيها مع الرجل، بل 
سيدها،  فهو  عليها،  الرجل  تسلط  إلى  تعداه 
بل  تساويه،  وال  الرجل،  شريكة  تكون  ال  وهي 
له  لتلد  يستعبدها  وهو  الرجل،  فتنة  تسمى 
الدين عندهم  رجال  األوالد. وذلك بحسب نص 
]28[، وإْن  الذين اعتبروها مصدر الشرور واآلثام 
أمر  فإنها  العالم  في  املوت  وجود  سبب  كانت 
من املوت ذاته، فقد قال صاحب سفر اجلامعة: 
قلَبها  ألنَّ  املوِت،  ِمَن  أَمرُّ  املرأةَ  أنَّ  »فَوجدُْت 
أمام  الُح  الصَّ قُيودٌ.  ويَداها  وَشبكٌة  َمصيدةٌ 
ا اخلاطئْ فيعَلقُ بها« ]29[.  اهلِل ينجو ِمنها، أمَّ
أو  لذلك ووفق التصور الديني اليهودي يصعب 
الصاحلة  الفاضلة  املرأة  وجود  يستحيل  يكاد 
في اجملتمع اليهودي، ولهذا يتساءلون في سفر 

األمثال:
تفوُق  قيَمُتها  يَجُدها؟  َمنْ  القديرةُ  »املَرأةُ   
يُعِوزُُه  فال  زَوجها،  قلُب  يَْطَمِئنُّ  إليها  الَّآللئ، 
ُطوَل  رِّ،  الشَّ دوِن  ِمنْ  اخليرَ  َله  حَتِمُل  َمغَنم 
بَِيَديِن  وتَعمُل  وكتَّاناً  ُصوفاً  تَطُلُب  أيّاِم حياتِها 
فتكوُن  بعيد  ِمنْ  َطعاَمها  جَتِلُب   ، راضَيَتنْيِ

الَفجِر  ُطلوِع  قبَل  تقوُم  َِّة  التِّجاري ُفِن  كالسُّ
عَمالً«  وخِلادِماتِها  َطعاماً،  بَيتِها  ألهِل  لُتَهيِّئَ 

.]30[
فاملرأة الصاحلة وفق نظر اليهودية تكاد أن تكون 
بسبب  جداً  نادرة  أو  موجودة،  غير  أو  معدومة 
ولذلك  احلياة،  في  الشريرة  املرأة  وجود  طغيان 
بقوله: »إنه  املرأة ككل  التلمود من  فقد حذر 
ميشي  أن  من  أسد  وراء  ميشي  أن  لإلنسان  خير 

وراء امرأة« ]31[.

اخلطيئُة والّنظرُة الدونّيُة:
املرأة  اليهودية  ألبستها  التي  اخلطيئة  إّن   
وأنزلت  عليها،  سيداً  الرجل  من  جعلت 
إليها  ينظر  وجعلته  إليه،  بالنسبة  مكانتها 
نظرة دونية، ويعاملها معاملة اجلواري والعبيد 
مع فوارق بسيطة، فقد سمح للرجل بيع ابنته 
ضمن شروط نص عليها حسبما ورد: »وإْن باَع 
خروج  اخلدَمِة  ِمَن  تخرُج  فال  جارِيًَة،  اَبَنَتُه  رجٌل 
خَطبَها  الذي  سّيُدها  كَِرَهها  وإْن  العبيِد. 
ِمنْ  ال  اَْشَتراها  مِمِن  بَِبيِعها  فلَْيقَبْل  لِنْفِسهِ 
بِها. وإْن أعطاها خطيَبًة الَبِْنهِ  َُّه غَدرَ  غريٍب ألن
فال  أُخرى،  باَْمرَأٍة  َّج  تزَو وإْن  كاَبَنتِهِ.  فلُيَعاِملَْها 

أنَّ  املصادر  بعض  يذكر 
العصور  يف  املرأة  القته  ا  مَّ
املعروف  شعارهم  حتَت  ومانية  الرُّ
َتعذيبها  ُروح«  للمرأة  »ليس 
ينْت احلار على َبدِنها،  ب الزَّ بَسكنْ
كانوا  بل  باألعمدة،  وربنْطها 
َيربطون الربيئاِت بُذيول اخليول، 
عة  ُسرنْ صى  أقنْ إىل  بها  وُيسرعون 
البنت  كانت  وقد  متوت  حتى 
خاضعة لرب األسرة ما دام حيًا، 
كان  إذا  االبن  يتحرر  مات  وإذا 
بالغًا، أّما الفتاة فتنتقل الوالية 
عليها إىل الوصي، ومل يكن هلا 

حق التملك

״״
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فإْن  وُمعاَشرَتها.  وِكْسوتَها  َطعاَمها  يُنِقْص 
ِمنْ  تخرُج  الثَّالِث  هِذِه  ِمنْ  بِواحدٍة  مَعها  أخَل 
َّةً باِل ثَمٍن« ]32[. كما إّن بعض الفرق  ِعنِدِه ُحر
وإّن  اخلدم،  مرتبة  في  البنت  اعتبرت  اليهوديّة 
قاصرة.  كانت  ولو  يبيعها  أْن  في  احلقَّ  ألبيها 

 .]33[
فاملرأة اليهودية وفق التصور الديني قد سلبت 
من  وجعلت  واإلنسانية  اآلدمية  خاصيتها 
خاصيات الرجل وممتلكاته اخلاصة التي يتصرف 
فيها كيفما يشاء على النحو الذي يشاء، وأن 
على  اعتداء  هو  آخر  رجل  من  عليها  االعتداء 
ملكه وليس عليها مباشرة كإنسان له اعتباره 
يحرم االعتداء عليه. ووفق هذا التصور جاء: »ال 
بَيَتُه وال حقَلُه وال  زَوجَة أحٍد، وال تشتهِ  تشتهِ 
شيئاً  وال  حمارَُه،  وال  ثورَُه  وال  أمَتُه  وال  عبَدُه 
ال  غيِرَك.  بيَت  تشَتهِ  و»ال   ،]34[ لِسواَك«  َّا  مِم
تشَتهِ اَمرَأةَ غيِرَك وال عبَدُه وال جاريََتُه وال ثَورَُه 
خالل  ومن   .]35[ لُه«  َّا  مِم شيئاً  وال  ِحمارَُه  وال 
هذه النصوص تنحدر مكانة املرأة اليهودية في 
أدنى مستوى حتى  إلى  اليهودي  الديني  الفكر 
تكاد تقترب من مستوى احليوانات، بل رمبا أدنى 
البيت  في  توجد  التي  األشياء  فهي من عموم 

واجلواري  والعبيد  املرأة  يشمل:  الذي  اليهودي 
والثور واحلمار، واألشياء األخرى ]36[. 

إّن النص الديني اليهودي قد أعطى الرجل حق 
اعتبار املرأة جزءاً من ملكيته وأشيائه اخلاصة، 
الصدد:  هذا  في  لوبون«  »غوستاف  قال  وقد 
اليهود  أحبار  عن  الصادرة  التوجيهات  »أما 
واملتعلقة باملرأة، فقد تأثرت بالتقاليد السابقة 
أمالك  من  الزوجة  تعتبر  التوراة  أن  حيث  لها، 
زوجها، في مقابل املال الذي قدمه إلى األب، وهي 
اإلنسانية  حقوقها  عن  تتنازل  ذلك  مقابل  في 
السياق فسر حترمي  هذا  واملادية« ]37[. وضمن 
اليهودية وأحد  الذي هو جرمية كبرى في  الزنى 
الوصايا العشر »ال تزِْن« ]38[ بأن الذي يزني مع 
زوجة ما، يعتبر الزاني قد اعتدى على زوجها، أي 

اعتدى على ملكية رجل آخر!! ]39[. 

أحكاٌم شرعّية للمرأة اليهودّية:
ما  وفق  اليهوديّة  املرأة  مكانة  اقتضت  لقد 
رسمها لها الفكر الدينّي أْن تَُخصَّ بتشريعات 
على  منها  نذكر  عنها،  الرجل  تفاضل  خاصة 
بالطهارة،  يتعلق  فيما  احلصر:  ال  املثال  سبيل 
والدة  جناسة  ضعف  األنثى  والدة  جناسة  حيث 
ما  إذا  لتطهر  املدة  ضعف  حتتاج  وأنّها  الذكر، 
ولدت أنثى مقارنة بالذكر، وذلك بحسب النص 
التوراتي »وكلََّم الرّبُّ موسى فقاَل: »قُْل لِبني 
تكوُن  ذَكَراً،  فَوَلَدت  اَمرأةٌ  َحِبَلِت  إذا  ِإسرائيَل: 
وفي  َطْمثِها.  أيّاِم  في  كما  أيّاِم  َسبَعَة  جَنسًة 
اليوِم الثَّامِن يُخنَتُ املولودُ. وتنَتِظرُ ثالثًة وثالثنيَ 
ِمَن  شيئاً  تاُلِمُس  ال  دَُمها،  رَ  لِيتطهَّ آخرَ  يوماً 
أيّاُم  تَتَِم  حتى  املَْقِدَس  تدخُل  وال  املَُقدَّساِت 
ُطهورِها. فإْن وََلدت أُنثى، تكوُن جَنسًة أسبوعنِي 
كما في أيّاِم َطْمثِها، وتنَتِظرُ ِستًَّة وستنيَ يوماً 

رَ دَُمها« ]40[. لِيتطهَّ
املرأة  ترث  كانت  ما  بامليراث  يتعلق  فيما  أما 
البنني  ذرية من  يكن ألبيها  لم  إذا  إال  اليهودية 
َله،  اَبَن  وال  ماَت  رَجٍل  ِإسرائيَل: أيُّ  لَبني  »وقُْل 
َله،  بنَْت  ال  كاَن  اَبَْنتِه. فإْن  إلى  ميراثَُه  فاَنُْقلوا 
فأعطوا ميراثَُه إلخَوتِه« ]41[. وحني حترم البنت 
امليراث،  لها من  لها مانع  أخ  لوجود  امليراث  من 

شريعة  يف  للمرأِة  يكن  مل    
يف  احلقٌّ  اهلند  يف  »مانو« 
زونْجها  أو  أبيها  عن  االستقالل 
أو ولدها، فإذا مات هؤالء مجيعًا 
من  رجٍل  إىل  تنتمي  أن  وَجب 
أقارب زونْجها، وهي قاصرٌة ِطيلَة 
يف  حقٌّ  هلا  يكن  ومل  حياتها، 
َد وفاة زونْجها، بل جيب  احلياة بعنْ
وأن  زوجها،  موت  يوَم  متوَت  أننْ 
حُتَرق معه وهي حيَّة على موِقد 
العادة حتى  تنْ هذه  واحد واستمرَّ

القرن السابع عشر
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كان  إذا  عليها،  النفقة  واجب  أخيها  على  يقع 
األب قد ترك عقاراً فيعطيها من العقار، أما إذا 
ولو  النفقة  ترك ماالً منقوالً فال شيء لها من 
إليها  امليراث  آل  وإذا  املقنطرة.  القناطير  ترك 
تتزوج  أن  لها  يجز  لم  لها  األخ  وجود  لعدم 
غير  إلى  ميراثها  ينقل  ال  حتى  آخر  سبط  من 
أن  املرأة  على  فرض  وبالتالي   .]42[ سبطها 
حترم  أو  مباشرة  العم  أبناء  دائرة  داخل  تتزوج 
من امليراث كلية، وبخاصة أّن املرأة طبقاً للنص 
الديني يضعها الزواج مع ممتلكاتها حتت تصرف 

ذلك الرجل الذي تزوجته ]43[. 
وعلى الرّغم من ذلك فإّن هذه النقاط ال تعني 
الّديانة  في  للمرأة  إيجابية  مالمح  وجود  عدم 
إطارها  في  وضعها  عند  السيما  اليهوديّة، 
الزمني التاريخي القدمي، ومقارنتها مبالمح املرأة 
في اجملتمعات املعاصرة والسابقة لها في تلك 
الفترة، فقد ُمجدت املرأة في دور األم في الفكر 
»حنة«  فيه  ذكرت  التي  النماذج  ومن  الدينّي، 
وكان  كثيرات.  وغيرهن  و«مرمي«،  و«راعوث«، 
الشريفة  املرأة  خجل  قبيل  من  الرأس  غطاء 
للبنات  سمح  كما   .]44[ العاهرة  عن  ومتيزها 
كما  بامليراث  املطالبة  حق  كإعطائهن  مبيزات 
حقهن  وكذلك   ،]45[ »صلفحاد«  بنات  فعلن 
 .]46[ باألرامل  اهتمام  هناك  وكان  الزواج،  في 
ويضاف إلى ذلك ترجيح بعض آراء النساء على 
)عليه  وإبراهيم«  »سارة«  في  كما  أزواجهّن 
السالم( الذي طلب منه »الرب« سماع قولها 
للنساء  سمح  كما   .]47[ إليها  واالستماع 
الدينّي  الفكر  تكوين  مراحل  من  مرحلة  في 
وتولّي  العامة،  احلياة  في  املشاركة  اليهودّي 
مناصب رفيعة كالقاضية »دبورة« التي شغلت 
هذا املنصب، فضالً عن كونها عرفت في سفر 
بطوالتها  ولها  أيضاً،  نبيٌة  ]48[ بأنّها  القضاة 
احلربية وخططها العسكرية، وفنونها القتالّية 

التي تكفل الفوز لبني قومها]49[.

ثانيًا – الّديانُة املسيحّيُة: 
 ، معنيَّ سلوك  من  بنوع  ُمطاَلبًة  املرأة  كانت   
حتى وهي داخل الكنيسة، فقد أصدر »بولس« 

ة  أوامرَ صارمة ألتْباعه، وكما يقول صاحب قصَّ
احلضارة: »لتصمْت نِساؤكم داخَل الكنيسة؛ 
إذا  ولكن  يتكلْمَن،  أن  لهن  مأذوناً  ليس  َّه  ألن
رجالهنَّ  فليسألَْن  شيئاً  يتعلْمَن  أن  يُردَْن  كُنَّ 
في  تتكلَّم  أن  بالنساء  قبيح  َّه  ألن البيت؛  في 

الكنيسة« ]50[.
بني  َّوجيَّة  الز العالقة  الكنيسُة  وَصمت  وقد   
جُتتنب،  أن  يجب  ولذا  بالنجاسة؛  واملرأة  الرجل 
هذه  وِمن  مشروع،  نِكاح  طريق  عن  كانت  ولو 
النظرة انتشرِت الرهبانيُة لَدى كثير من الرجال، 
وامتنعوا عِن الزواج، كما انتشرْت نظرية االزدراء 
ملَن يكشف عن زواجه؛ ألنَّ عالقة الزواج مبنيَّة 

على أمٍر جَنِس ]51[.
 وحرَّمت الكنيسُة الطالق، مهما بلغ التباغُض 
يفرّق  أن  اتخاذُه  ميكن  ما  وأقصى  الزوجني،  بني 
عن  منهما  كلٍّ  امتناع  مع  جسديّاً  بينهما 

الزواج حتى يفرَق بينهما باملوت ]52[ ]53[. 
إلى  النصرانية يجدها تنظر  أوربا  إلى   والناظر 
في  الكلني  أودو  أّن  أقذار، حتى  أنّها  املرأة على 
ُمَعانقة  أّن  ذكر  امليالدي  عشر  الثاني  القرن 

امرأة تعنى ُمعانقة كيس من الزبالة ]54[.
مقال  في  البريطانية  املوسوعة  في  جاء   وقد 

  كان العرب إذا مات الرجل 
غريها  من  وأوالد  زوجة  وله 
كان الولد األكرب أحق بزوجة 
يعتربها  فهو  غريه،  من  أبيه 
وهو  أبيه.  أموال  كبقية  إرثًا 
بعضهم  شاء  إن  بامرأته  أحق 
وإن  تزوجها وإن شاؤوا زوجوها 
شاؤوا مل يزوجوها فهم أحق بها 
من أهلها وإن شاء أمسكها، أو 
حيبسها حتى تفتدي بصداقها 

أو متوت فيذهب مباهلا
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»نقطة  ْفر:  السِّ هذا  في  أّن  األمثال  سفر 
مهمة، وهى أّن النصائح بالتزام العفة موّجهة 
إلى الرجال فقط؛ فالرجل ينظر إليه كضحية، 
من  البّتة  النِّساء  حُتذِّر  لم  كَُمْغِويّة.  واملرأة 

الرجال، أو من عموم إغواءات اجملتمع« ]55[.
مجمع  اجتمع  امليالدي  اخلامس  القرن  وفى   
مجرد  املرأة  هل  مسألة  في  للبحث  ماكون 
اجملمع:  قرر  البحث  وبعد  فيه؟  روح  ال  جسم 
الناجية من عذاب جهنم.  الروح  من  ِخلو  أنها 
قرروا  مؤمتراً  1958م  عام  في  الفرنسيون  وعقد 
فيه أنها »إنسان ُخِلق خلدمة الرجل فحسب«. 
يُْسَمح  ال  اليوم  وإلى  الفرنسية  الثورة  وبعد 
للمتزوجة بالتصرفات املالية إال بإذن زوجها، وال 
يزال أجر املرأة على عملها إلى اليوم أقّل من أجر 
الرجل، كما تفقد اسمها وحريتها مبجرد الزواج، 
وظّلت إلى القرن التاسع عشر محرومة كذلك 

من التعليم ]56[.

التكوين  مستهل  في  نقرأ  أخرى  زاوية  ومن   
صورتنا  على  اإلنسان  نعمل  اهلل  “وقال 
البحر  سمك  على  فيتّسلطون  كشبهنا، 

كّل  وعلى  البهائم  وعلى  السماء  طير  وعلى 
على  تدبُّ  التي  َّابات  الدب جميع  وعلى  األرض 
على صورته. على  اإلنسان  اهلل  األرض. فخلق 

صورة اهلل ذكراً وأنثى خلقهم.” ]57[. 
طبيعة  ذاتها  هي  طبيعة  للمرأة  هذا،   وعلى 
التي آلدم  الرجل، هي أسمى من كّل احليوانات 
أن يسيطر عليها. هي مبثابة معاونة ومرافقة، 
ليست  فاملرأة   .]58[ وتناسبه  تالئمه  وهي 
مساوية  هي  بل  املصادفة،  نتيجة  عابراً  كائناً 
الصحيح  احلقيقي  العون  هي  وبالتالي  للرجل 
اهلل،  صورة  على  واملرأة،  الرجل  بإزائه. كالهما، 

فهما إذاً على صورة بعضهم.
واملرأة  الرجل  فيها  دُعي  التي  اللحظة  في   
بشريني  بكائنني  اخللق  عمل  تّوج  الوجود  إلى 
صورة  على  ومخلوقني  اهلل،  أمام  متساويني 
”لذلك  واحداً  جسداً  ليصبحا  ومثاله  اهلل 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان 

جسداً واحداً”.
يسوع  أخذَ  الشريعة،  علماء  مع  تعارض   وفي 
يد حماة بطرس ]59[. لم يزدرِ املرأة النازفة الدّم 
”أنا  واجملتمع  الفريسيني  على  مبوقفه  حاكماً 
اآلن”  ال أحكم عليك. اذهبي وال تخطئي بعد 
والفريسيني  الكتبة  اجلارية عند  ]60[. فالعادة 
بحسب تعليم التوراة تقضي برجم املرأة التي 
تؤخذ في جرم الزنى املشهود، أّما موقف يسوع 
أحكام  على  رجح  الذي  الرحمة  ميزان  كان 
هذه  يسوع  أعطى  وبهذا  الصارمة.  التوراة 
غامراً  العادية  احلياة  الى  العودة  إمكانية  املرأة 
إياها معنى جديداً للحياة. وأيضاً أعطت هذه 
املرأة السبيل للمسيح لنشر تعليم ساٍم عن 
املرأة وحلّل كّل شيء  الرحمة في مجتمع نبذ 

للرجل.
املرعية  العادات  من  فبالرغم  هذا،  من  أكثر   
لذلك العصر قَِبل ضيافة عائلة يهودية تتألف 
من أختني: مرمي ومرتا )لو38:10(، وكان ليسوع 
وأما  لعازر.  وأخيهما  االختني  مع  مودّة  عالقة 
آخر،  طعم  لها  السامرية  املرأة  مع  قّصته 
تنهي  كانت  التي  بالتقاليد  يعبأ  لم  فيسوع 
وزادَ األمر  امرأة ال يعرفها،  الرجل عن مخاطبة 

اليهود َتعترب    بعض طوائف 
البنَت يف مرتبة اخلادم، وكان 
يبيعها  أن  يف  احلقُّ  ألبيها 
قاِصرة، كما جندها حُتَرم من 
ألبيها  يكن  مل  إذا  إال  املرياث 
يهبها  أننْ  أو  البنني،  من  ذريٌة 
حياته  يف  ملكه  من  أبوها 
اليهودية  الشريعة  يف  واملرأة 
ُتوَرث كجزء ِمن تركة امليِّت، 
فإذا مات زوُجها َوِرثها وارُثه مع 
بقية املتوكات، وله أن يبيَعها 

أو يعضلها
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دهشة التالميذ ألنه تكلم مع سامرية خاطئة. 
فبّلغ  إنساناً  السامرية  في  رأى  يسوع  لكّن 
السامريّة  لهذه  يسوع  خيار  إليها.  الكلمة 
مختلفة  منطقة  في  رسالته  لنشر  مدهش: 
عن البيئة اليهودية، ولدعوة السامريني لإلميان. 
مساعدة  إلى  يسوع  حاجة  الطلب،  بداية 
بحاجة  املرأة  أصبحت  احلوار،  نهاية  املرأة. وفي 
ال  لكي  املاء  هذا  أعطني  سيد  “يا  يسوع  إلى 

أعطش وال آتي إلى هنا ألستقي” ]61[. 
 

شيء  أّي  يسوع  وتصرفات  تعليم  في  جند  ال   
املرأة  بني  عصره  في  القائمة  التفرقة  يعكس 
والرجل. كانت أقواله وأعماله تنّم عن االحترام 
أطلقَ  املرأة.  مع  تعامله  في  اعتماده  الواجب 
لقب “ابنة ابراهيم” على املرأة قوساء الظهر، 
إالّ  التوراة  كّل  في  اللقب  هذا  يُطلق  لم  فيما 
على الرجال “أبناء ابراهيم”. إّن اسلوب يسوع 
في التحدث والتعامل مع النساء شكّل جتديداً 

واضحاً باملقارنة مع عادات ذلك العصر]62[.
آباء الكنيسة بُغضهم للمرأة،   وقد أُخذ على 
أحكاماً  منهم  الكثيرين  عند  جند  ألننا  ذلك 
الكتابي  املرأة  مفهوم  إلى  تفتقر  قاسية 
بطريقة  املرأة  يطرحوا مشكلة  الصحيح. لم 
مستقلة، بل طرحوه في ظروف معاكسة لها، 
كانوا ضّد  ما  غالباً  الكثيرين منهم  أّن  لدرجة 
ليصلوا  إنسانية  أكثر  بنظرة  وتطّوروا  املرأة، 
السابقة. نذكر على  آرائهم  تناقضات مع  إلى 
ُعرف  الذي  الفم  الذهبي  يوحنا  املثال  سبيل 
ثمَّ  شبابه،  مطلع  في  عنها  القاسية  بأقواله 
توضحت  صفاء  أكثر  عنها  أخرى  صورة  كّون 
الشماسة  إلى  عشر  السبعة  رسائله  في 
همومه  شاطرها  منفاه  في  كتبها  أوملبياس، 

وأحزانه ]63[.

ثانيًا – الّديانُة اإلسالمّيُة: 
 Roger أشار املفكر الفرنسي روجيه كارودي 
للمرأة  القرآن  نظرة  من  جانب  Garand إلى 
بقوله: »إن القرآن -من وجهة نظر الالهوتية- 
التبعية  من  عالقة  واملرأة  الرجل  بني  يُحّدد  ال 

توأم وشريكة  القـرآن  فاملرأة في  امليتافيزيقية؛ 
املسؤولية  املرأة  يُحمل  ال  والقرآن  للرجل... 
استجاب  أن  بعدما   .]64[ للخطيئة«  األولى 
هو واْمرَأتُه لوسوسة االبليس؛ طمعاً في اخللد 
ِإَلى  َعِهدْنَا  }وََلَقدْ  تعالى:  قال  يَبْلى،  ال  وُملٍْك 
قُلَْنا  َعزْماً. وَِإذْ  َلُه  جَنِدْ  وََلْم  َفَنِسَى  قَبُْل  ِمنْ  آدََم 
ِإبِْليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا  آِلدََم  اْسُجُدوا  لِلَْماَلئِكَِة 
َفاَل  وَلِزَوِْجَك  َلَك  َعُدوٌّ  َهذَا  ِإنَّ  آدَُم  يَا  أَبَى. َفُقلَْنا 
جَتُوَع  أاَلَّ  َلَك  َفَتْشَقى. ِإنَّ  اجْلَنَِّة  ِمَن  يُْخِرَجنَّكَُما 
ََّك اَل تَْظَمأُ فِيَها واََل تَْضَحى.  فِيَها واََل تَْعرَى. وَأَن
ْيَطاُن قَاَل يَا آدَُم َهْل أَدُلَُّك َعَلى  َفَوْسَوَس ِإَلْيهِ الشَّ
َفَبَدْت  ِمنَْها  يَبَْلى. َفأَكاََل  اَل  وَُملٍْك  اخْلُلِْد  َشَجرَِة 
ِمنْ  َعَلْيِهَما  يَْخِصَفاِن  وََطِفَقا  َسوْآتُُهَما  َلُهَما 

َُّه َفَغَوى{ ]65[. وَرَِق اجْلَنَِّة وََعَصى آدَُم رَب
الرجال، لقوله  النساء شقائق   وجعل اإلسالم 
َشقائِقُ  النِّساُء  ا  وسلم: »إمنَّ عليه  اهلل  صلى 

الرَِّجاِل« ]66[. 
يَِرد  لم  ما  كّل  في  ُمّطرد  احلديث  هذا   ومعنى 
ا املسائل  فيه نّص يَُفرُِّق بني الرجال والنساء، أمَّ
الرجال  بني  تَُفرُِّق  نصوص  فيها  وردت  التي 
والنساء فال يَّطرد فيها احلديث، وحينئٍذ يَلزُمنا 

والّسقوط  اخلطيئة  قّصة   
بالرغم من أّن الرّب قد طرد آدم 
وحواء من اجلّنة، وفرض عليهما 
عقابًا دنيوّيًا لكّن رجال التوراة 
ّحلوا حواء وحدها وزر اخلطيئة، 
واملوت  اجلنة  من  والنزول 
لإلنسان، وترسخ لديهم االعتقاد 
بأن حواء هي وحدها املسؤولة عن 
من  باألكل  املعصية  ارتكاب 
منها  وجعلوا  املظورة!  الشجرة 
تنتقل  وموروثة،  كربى  خطيئة 
من  جنسها  بنات  إىل  حواء  من 

بعدها
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للنساء  ما  وإعطاء  النصوص،  مع  الوقوف 
للنساء، وما للرجال للرجال ]67[. 

حقّ  من  أكثر  البرّ  في  األّم  حقَّ  جعل  كما   
له  قال  حني  ذلك  الرسـول)ص(   َ بنيَّ وقد  األب، 
بحسن  الناس  أحقّ  َمنْ  اهلل،  رسول  يا  رجل: 
ك«. قال: ثُمَّ َمنْ؟ قال: »ثُمَّ  صحابتي؟ قال: »أُمُّ
ك«. قال: ثم  ك«. قال: ثُمَّ َمنْ؟ قال: »ثُمَّ أُمُّ أُمُّ

َمنْ؟ قال: »أبوك« ]68[. 
أنَّ  على  واملرأة  الرجل  إلى  ينظر  ال  واإلسالم   
أنُّهما  يرى  ا  وإمنَّ اآلخر،  عن  بديل  منهما  كالً 
ملبدأ  مراعاة  وهذا  بعضاً،  بعضهما  الن  يُكَمِّ
اإللهّية،  احلكمة  اقتضته  الذى  العمل  توزيع 
الرجل،  في  النقص  جوانب  املرأة  تُعّوض  حيث 

ويُوّفر الرجل ما تفتقر إليه املرأة ]69[.
 ويرى بعض الباحثني أّن اإلسالم لم يَُفاِضل بني 
الرجال والنساء في األجر؛ إذ بنيَّ اهلل تعالى أنه 
كان  ذكراً  َعِمَل عمالً صاحلاً  َمنْ  ال يضيع جهد 
َعَلْيِهنَّ  الَِّذى  ِمثُْل  }وََلُهنَّ  تعالى:  قال  أنثى،  أو 
}وََمنْ  تعالى:  وقال  ]البقرة:228[.  بِامْلَْعرُوِف{ 
احِلَاِت ِمنْ ذَكٍَر أَوْ أُنْثَى وَُهَو ُمؤِْمنٌ  يَْعَمْل ِمَن الصَّ
َفأُوَلِئَك يَدُْخُلوَن اجْلَنََّة واََل يُْظَلُموَن نَِقيراً{ ]70[.

السواء،  على  والنِّساء  الرِّجال  ويُخاطب   

ويعاملهم بطريقة شبه متساوية، قال تعالى: 
أَزْوَاجاً  أَنُْفِسكُْم  ِمنْ  َلكُْم  َخَلقَ  أَْن  آيَاتِهِ  }وَِمنْ 
ِإنَّ  وَرَْحَمًة  َمَودَّةً  بَْيَنكُْم  وََجَعَل  ِإَلْيَها  لَِتْسكُُنوا 
في ذَلَِك آَليَاٍت لَِقوٍْم يََتَفكَّرُوَن{ ]71[. حيث يرى 
بعض الباحثني أّن اآلية تُشير إلى أّن املرأة ُخِلقت 

من نفس الرجل، أي من جنس الرجل ]72[.
عاٍم  بشكٍل  اإلسالمّيُة  الشريعُة  وتَهِدُف   
ويُقّدم  اجملتمع،  حماية  هي  ُمتمّيزٍة  غاية  إلى 
من  لها  مِلَا  دقيقة  تعريفاٍت  للمرأة  التشريع 
بضمانها،  شديداً  اهتماماً  ويُبْدى  حقوق، 
املرأة  معاملة  على  يَُحّضان  نَّة  والسُّ فالقرآن 
بعدل ورفق وعطف، كما ضمن لها حق املِلْكّية 

اخلاصة الشخصية واإلرث]73[.
هونك  »زيجريد  األملانية  املستشرقة  تقول   
في  واملرأة  الرجل  »ِإّن   :  Hunke Sigrid
حيث  من  نفسها  باحلقوق  يتمّتعان  اإلسالم 
ذاتها  هي  احلقوق  تلك  تكن  لم  وإن  النوعّية، 
أن  العربية  املرأة  فعلى  لذلك  اجملاالت؛  كّل  في 
عليها  فينبغي  األجنبي...  النفوذ  من  تتحرر 
أال تتخذ املرأة األوربّية أو األمريكّية أو الروسّية 
قدوة حتتذيها، أو أن تهتدى بفكر عقائدي مهما 
كان مصدره؛ ألّن في ذلك متكيناً جديداً للفكر 
الدخيل املؤدى إلى فقدها ملقومات شخصيتها، 
وإمّنا عليها أن تتمسك بهدى اإلسالم األصيل« 

.]74[
 Laura فاجليري  فيشيا  لورا  وتشهد   
من  إيطالية،  كاتبة   -  Veccia Vaglieri
أعالم االستشراق األكادميي- لإلسالم بإنصافـه 
للمرأة، فتقول: »إذا كانت املرأة قد بلغت -من 
مكانة  أوروبّا-  في  االجتماعية  النظر  وجهة 
األقل  على  الشرعي-  مركزها  -فإّن  رفيعة 
في  يزال  وال  جداً-  قليلة  سنوات  حّتى  -كان 
املسلمة  املرأة  من  أقّل استقالالً  البلدان  بعض 
املرأة املسلمة تتمتع  العالم اإلسالمي. إّن  في 
أصغر،  بنسبة  ولو  إخوتها،  مثل  الوراثة  بحقّ 
مبوافقتها  إال  أحد  إلى  تُزّف  أال  لها  يحقّ  كما 
معاملتها،  زوجها  يسئ  أال  حّقها  ومن  احلُرّة، 
مهر  على  احلصول  بحقّ  -أيضاً-  تتمتع  كما 
من  ثريّة  كانت  ولو  يُعيلها  أْن  ولها  الزوج،  من 

عام  يف  الفرنسيون  عقد    
أن  فيه  قرروا  مؤمترًا  1958م 
خلدمة  ُخِلق  »إنسان  املرأة 
الثورة  وبعد  فحسب«.  الرجل 
َمح  ُيسنْ ال  اليوم  وإىل  الفرنسية 
املالية  بالتصرفات  للمتزوجة 
أجر  يزال  وال  زوجها،  بإذن  إال 
املرأة على عملها إىل اليوم أقّل 
تفقد  كما  الرجل،  أجر  من 
امسها وحريتها مبجرد الزواج، 
عشر  التاسع  القرن  إىل  وظّلت 

حمرومة كذلك من التعليم

״״
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-إذا كانت مؤهلة شرعاً- في  األصل، ولها احلقّ 
إدارة ممتلكاتها الشخصية« ]75[.

 وثّمة جدل حول نظر اإلسالم إلى النساء على 
بعض  ذهب  حيث  ودين،  عقل  ناقصات  أنهّن 
النساء،  في  قدحاً  ليس  هذا  أّن  إلى  الدارسني 
عاطفة  أّن  العقل  نُْقصان  من  القصد  وإمّنا 
على  العاطفة  يُحكّمن  ألنّهن  أقوى؛  النساء 
العقل، وآفة اختيار اآلراء الهوى والعاطفة. أّما 
نُقصان الدين فاملعنى أنّها تُعفى من أشياء ال 
من  يُعفى  ال  فالرجل  أبداً،  الرجل  منها  يُعفى 
شهرية،  فترات  في  منها  تُْعفى  وهى  الصالة، 
تُعفى  بينما هي  يُعفى من الصيام،  والرجل ال 
ِمْصَداقاً  وهذا  الشهر.  في  أيام  عدة  كذلك 
اكَْتَسُبوا  َّا  مِم نَِصيٌب  }لِلرَِّجاِل  تعالى:  لقوله 
َّا اكَْتَسنْبَ{ ]79[. فلم يقصد  وَلِلنَِّساِء نَِصيٌب مِم
قصد  لكنّه  بالعيب،  املرأة  يَِصَم  أن  اإلسالم 

وصف طبيعتها ]80[. 
يتوافق  وسطاً  طريقاً  للمرأة  اإلسالم  ورََسَم   
اجلسمي،  تكوينها  وياُلئم  طبيعتها،  مع 
من  تعالى  اخلالق  خلقها  التي  والوظائف 
فيما  املرأة  استعمال  جانب  إلى  هذا  أجلها، 
تصلح له هذه الّطبيعة، مع االلتزام بالضوابط 

الشرعية التي حّددها اإلسالم ]81[.
املعاصرون  اإلسالمّيون  املفكرون  سعى  وقد 
احلياة  في  فاعليتها  وزيادة  املرأة  حريّة  لدعم 
واجملتمع، وذلك من خالل الوقوف في وجه بعض 
النّصوص  قّلبت  التي  املتطرفة  التوّجهات 
ودوّرتها كي تصل بها إلى تفسير خاطئ يُبيح 
من  الرّغم  على  واضطهادها،  املرأة  استعباد 
النّّص  عن جوهر  تبتعد  الّتفسيرات  هذه  كون 

احلقيقّي ]82[.
للنساء  وكان  اإلسالم،  في  امليراث  ُشِرع  وقد   
نَِصيٌب  تعالى: }لِلرَِّجاِل  قال   ،]83[ فيه  نصيٌب 
َّا  مِم نَِصيٌب  وَلِلنَِّساِء  وَاأْلَقْرَبُوَن  الَْوالَِداِن  تَرََك  َّا  مِم
َّا قَلَّ ِمنُْه أَوْ كَثُرَ نَِصيباً  تَرََك الَْوالَِداِن وَاأْلَقْرَبُوَن مِم

َمْفرُوضاً{ ]84[.

اهلوامش
]1[ - الحجاب للمودودي ص 12، عودة الحجاب د. محمد المقدم 47/2.

]2[ - المرجع نفسه: ص 15

 ]3[ - عودة الحجاب 48/2.

ة بين الفقه والقانون للسباعي صك 15- 16. 
أ
]4[ -المرا

]5[ - القانون الروماني للد�كتور توفيق حسن فرح صك 195- 197. 

ة المعاصرة للبهي صك 12- 13. 
أ
]6[ - اإلسالم والمرا

ة وحقوقها في اإلسالم صك 9- 10.
أ
]7[- المرا

ة في 
أ
 من حقوق المرا

ً
ة بين القديم والحديث لعمر �حالة 132/1 نقال

أ
]8[ - المرا

ضوء السنة النبوية ص 25.

ة بين الفقه والقانون )ص: 18(.
أ
]9[ المرا

ة بين الفقه والقانون للسباعي صك 21. - ]10[ 
أ
المرا

 
ً
ن ترثوا النساء �رها

أ
خرجه البخاري في �كتاب التفسير باب )) ل يحل لكم ا

أ
]11[ ا

ن 
أ
بو داود في �كتاب النكاح باب ))ل يحل لكم ا

أ
ول تعضلوهن (( رقم 4579، وا

 ول تعضلوهن (( رقم 2089، والنسائي في التفسير رقم 114. 
ً
ترثوا النساء �رها

خرجه ابن جرير في التفسير رقم 8874. 
أ
]12[- ا

شهر 
أ
ربعة ا

أ
خرجه البخاري في �كتاب الطالق باب تحد المتوفى عنها زوجها ا

أ
 ]13[ - ا

 رقم 5336، 5337، ومسلم في �كتاب الطالق باب وجوب اإلحداد في عدة 
ً
وعشرا

يام رقم 3709.
أ
الوفاة وتحريمه في غير ذلك إل ثالثة ا

خرجه البخاري في �كتاب النكاح باب من قال: ل نكاح إل بولي لقول هللا 
أ
]14[ - ا

بو داود في �كتاب الطالق باب في وجوه 
أ
تعالى: )) فال تعضلوهن (( رقم 5127، وا

هل الجاهلية رقم 2272.
أ
النكاح التي �ان يتنا�ح بها ا

خرجه البخاري في �كتاب النكاح باب الشغار رقم 5112، ومسلم في 
أ
، ]15[ - ا

�كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه رقم 3450.

ة بين الفقه والقانون للسباعي صك 24. - ]16[ - 
أ
المرا

ة في ضوء السنة النبوية )ص: 31(، عودة الحجاب )51/2(.
أ
]17[ حقوق المرا

ة في ضوء السنة النبوية )ص: 33(.-]18[
أ
حقوق المرا

المرجع نفسه: 36 - ]19[ 

المرجع نفسه: 39 - ]20[

عن  لونك 
أ
ويسا  (( تعالى:  قوله  في  باب  الطهارة  �كتاب  في  مسلم  خرجه 

أ
ا  ]21[

بو داود في �كتاب الطهارة باب في مؤا�لة الحائض 
أ
ية رقم 692، وا

آ
المحيض (( ال

البقرة  سورة  ومن  باب  ن 
آ
القرا تفسير  �كتاب  في  والترمذي   ،258 رقم  ومجامعنها 

رقم  الحائض  من  ينال  ما  باب  والستحاضة  الحيض  في  والنسائي   ،2988 رقم 

367، وابن ماجه في �كتاب الطهارة سننها باب في مؤا�لة الحائض وسؤرها رقم 

- ]22[ 644

ة اليهودية لناتالي رين ترجمة سهام منصور صت 9- 10
أ
]23[ المرا

ساسيات عقد النكاح لمحمد قاسم الحارثي صك 111.
أ
]24[ ا

]25 - المرجع نفسه: 112

 ]26[ - سفر التكوين اإلصحاح 1.

]27[ - سفر التكوين اإلصحاح 3.

]28[ - سفر المزامير اإلصحاح 51.

 ]29[ - فتنت ِمّسيكة بّر: المرجع السابق، ص 52-51.

الثقافة،  دار  ط1،  والمجتمع،  الكنيسة  في  ة 
أ
المرا حبيب:  صموئيل  انظْر:  و 

نبياء 
أ
حمد عبد الوهاب: تعدد نساء ال

أ
القاهرة، ل تاريخ. ص 32-33. – ]30[ - ا

النموذجية  التوفيق  دار  واإلسالم، ط1،  والمسيحية  اليهودية  في  ة 
أ
المرا ومكانة 

القاهرة، 1989. 190 -191.

ة في الكنيسة والمجتمع، ص38.
أ
]31[ - صموئيل حبيب: المرا

]32[ - سفر التكوين اإلصحاح 21.



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  942018

ة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات، 
أ
]33[ - ديب علي حسن: المرا

وائل، دمشق، 2000. ص57-56.
أ
ط1، ال

 ]34[ - سفر التكوين اإلصحاح 20.

ة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات، 
أ
]35[ - ديب علي حسن: المرا

ص58-57.

]36[ - سفر التكوين اإلصحاح 26.

]37[ - سفر الالويين اإلصحاح 12.

]38[ - سفر العدد اإلصحاح 27.

المرجع  بر:  السابق، ص 19. وفتنت مسيكة  المرجع  السباعي:  ]39[ - مصطفى 

السابق، ص46.

]40[- سفر العدد اإلصحاح 36.

للطباعة  تالة  ط1،  والديانات،  ة 
أ
المرا عم  الحديث  الينهوم:  الصادق   -  ]41[

والنشر، ليبيا، 2002. ص 24.

]42[ - سفر التكوين اإلصحاح 

 ]43[ - صموئيل الثاني اإلصحاح 12.

]44[ - هاني فحص: المرجع السابق، ص130.

مؤسسة  ط2،  ديان، 
أ
وال ساطير 

أ
ال بين  الجنس  ة 

أ
امرا الحجاج:  �اظم   -  ]45[

النتشار العربي، بيروت، 2002. ص83-82.

 .1992 مصر،  الشروق،  دار  ط1،  الخفية،  اليد  المسيري:  الوهاب  عبد  وانظْر: 

ص 177.

]46[ - التكوين 24: 67-65

]47[ - عدد 36:10(

]46[ - التكوين 24: 67-65

]48[ - )التكوين21: 12(

ة في الكنيسة والمجتمع، ط1، دار الثقافة، 
أ
وانظْر ذلك في: صموئيل حبيب: المرا

القاهرة، ل تاريخ. ص 33-32.

]49[ -)اإلصحاح 54(

]50[ - سفر المزامير اإلصحاح 51.

ن 
آ
والقرا واإلنجيل  التوراة  في  والخطيئة  حواء  بّر:  مّسيكة  فتنت   :

ً
يضا

أ
ا وانظْر 

الكريم، دار المعارف، بيروت، 1996. ص 45.

ة في ضوء 
أ
 عن حقوق المرا

ً
]51[ - قصة الحضارة »لول ديورانت« )278/3( نقال

السنة النبوية )ص: 32(.

ة في اإلسالم؛ لمحمود بايللي )ص: 37(.
أ
]52[ - مقام المرا

]53[ - المرجع نفُسُه ) ص: 44 (.

دم عربّي، الناشر: موقع الحوار 
آ
ة عند اإلغريق: بقلم ا

أ
]54[ - دراسة بعنوان: المرا

المتمّدن، رابط المقال: 

0=r&181144=http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid

ة في اليهودية والمسيحية 
أ
نبياء ومكانة المرا

أ
حمد عبد الوهاب: تعدد نساء ال

أ
]55[ - ا

واإلسالم. ص 230. ط1. 1409هك / 1989م. دار التوفيق النموذجية – القاهرة.

 .22.The new Encyclopedia Britannica: »study of religio«. Vol - ]55[

 Chicago .1998 .15th .by Safra, S.Yannias, James E.Goulka .508 .p

ط6.   .22  –13 ص  والقانون.  الفقه  بين  ة 
أ
المرا السباعي:  مصطفى  -.د.   ]56[

الباقي:  عبد  زيدان  د.   :
ً
يضا

أ
وا اإلسالمي – دمشق.  المككتب  / 1984م.  1404هك 

القاهرة.  1984م. نهضة مصر –  الدين والمجتمع. ص 1– 12. ط2.  بين  ة 
أ
المرا

ط6.   .155 ص  اإلسالمي.  التصّور  في  ة 
أ
المرا الجبري:  المتعال  عبد  د.  و�ذلك: 

1403هك / 1983م. مككتبة وهبة – القاهرة.(.

]57[ - )تك27-26:1(.

]58[ - )تك18:2، 20:2( 

]59[ - )مر31:1(. 

]60[ - )مت22:9(

]61[ - )يو15:4(

]62[ - )مت33:13(

https://www. رثوذ�سي: 
أ
ال التراث  موقع   – قبارة  ماريا  بقلم:  مقال   -  ]63[

1=&958=3fp%/google.com/amps/s/www.orthodoxlegacy.org

1984م.  ط  قرقوط.  ذوقان   .
أ
ا ترجمة   .78 ص  اإلسالم.  وعود  انظر:   -  ]64[

منشورات الوطن العربي – بيروت

]65[ - ]طه:115–121[.

ة في 
َّ
بو داود السجستاني: سننه. �كتاب الطهارة. باب »في الرجل يجد الِبل

أ
]66[ - ا

منامه«. ص 45. رقم 236. من حديث عائشة، وهو حديث صحيح.

]67[ - الشيخ محمد رشيد رضا: حقوق النساء في اإلسكالم. ص 8. تعليق الشيخ 

بيروت.  المككتب اإلسالمي–  لبانى. ط 1404هك / 1984م. 
أ
ال الدين  ناصر  محمد 

حكام النساء. جك 5. ص 8. ط 1. 1419هك / 
أ
: الشيخ مصطفى العدوى: جامع ا

ً
يضا

أ
وا

1999م. دار ابن عفان – القاهرة(.

ّنُهَما 
أ
داب. باب »ِبّر الوالدين، وا

آ
]68[ - )مسلم: صحيحه. �كتاب البر والصلة وال

بي هريرة(. 
أ
حّق به«. ص 1029. رقم ]2548[. من حديث ا

أ
ا

الغربيكة. ص  والحضارة  اإلسكالم  بين شريعة  ة 
أ
المكرا خكان:  الدين  . وحيد 

أ
ا  -  ]69[

اإلسالم خان.  ظفر  د.  ومراجعة  الندوي،  حمد 
أ
ا رئيس  ترجمة سيد   .180 ،179

ط1. 1414هك / 1994م. دار الصحوة للنشر – القاهرة

]70[ – النساء: 124

]71[ - ]الروم:21[

ص  الغربية.  والحضارة  اإلسالم  شريعة  بين  ة 
أ
المرا خان:  الدين  وحيد   .

أ
ا  -  ]72[

حمد الندوي، ومراجعة د. ظفر اإلسالم خان. ط1. 
أ
179-180. ترجمة سيد رئيس ا

M. Poizer .1414هك / 1994م. دار الصحوة للنشر – القاهرة

: ]73[ - إنسانية اإلسالم. ص 109، 110. ترجمة د. عفيف دمشقية. ط 1980م. 

داب – بيروت(.
آ
دار ال

]74[ - )د. محمد عمارة: اإلسالم في عيون غربية، بين افتراء الجهالء، وإنصاف 

العلماء. ص 328. ط 1425هك / 2005م. دار الشروق– القاهرة(.

 The.1958  .2nd ed  .72  .An interpretation of Islam. P-  ]75[

American Fazl Mosque - U. S. A

 ] 76 [ - التحريم: 12-11[.

 ]77[ - المجادلة: 1[ 

بو عبد هللا محمد بن إسماعيل ت 256 هك«: الجامع الصحيح. 
أ
]78[ - البخاري »ا

نصار. باب تزويج النبي خديجة. ص 726. رقم ]3820[.
أ
�كتاب مناقب ال

]79[ - ]النساء: 32[.

المؤلفين. ص  لمجموعة من  المنصرين حول اإلسالم  افتراءات  رّد  انظر:   -  ]80[

184، 185. د. ت. مر�ز التنوير اإلسالمي – القاهرة.

ة المسلمة. ص 11. د. ت. دار اإليمان 
أ
]81[ - )د. فاطمة نجا: المستشرقون والمرا

– مصر(.

1981م.   / 1401هك  ط   .5 ص  التاريخ.  عبر  ة 
أ
المرا تطور  �ّيال:  باسمة   .-  ]82[

مؤسسة عز الدين – بيروت(.

دار  1979م.  ط   .210 ص  اإلسالم.  في  ة 
أ
المرا مكانة  زيد:  بو 

أ
ا محمد   -  ]83[  -  

النهضة العربية القاهرة(.

]84[ - ]النساء: 7[



العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  2018

الشرق األوسط الديمقراطي

95

نحن اآلن في أمّس احلاجة إلى توضيح معنى اإلسالم تفسيراً 
عدة  وله  جداً،  كبير  نفوذ  له  اإلسالَم  ألن  معتدالً،  دميقراطياً 
وجهات وتيارات متعددة هذا ما هو متعارف عليه اجملتمع نتيجة 
اختالف في األفكار والتفاسير، ولتنظيم منط احلياة ألن معرفة 
الدين اإلسالمي احلقيقي الذي أصبح موضوعاً مهماً جداً اليوم، 
وأصبح كل من يّدعي التحّضر والتمدن يتناولون هذه القضية 
والسبب  األساس  أنه  على  اإلسالمي  الدين  تشويه  ويحاولون 
في التخلف والدمار ولم يحاولوا الغوص في التفاصيل مبا هو 
ساخنة  ومواجهات  معركة  هناك  ألن  والعدالة  للحرية  أقرب 
بني مجموعة من يتبنون األيديولوجيات واألنشطة السياسية 
وبني من يحمل الفكر اإلسالمي الدميقراطي احلر هذه املواجهات 

التي تهدد االستقرار في املنطقة. 
األسئلة،  من  الكثيرَ  يواجه  الدميقراطي  اإلسالُم  أصبح  لقد 
فكرة  دعائم  إرساء  أجل  من  سوياً  نعمَل  أن  اخلطأ  من  وليس 
اإلسالم الدميقراطي وشرحها شرحاً دقيقاً للمساهمة في رفع 
مستوى الوعي الديني الصحيح في اجملتمع وتبيان رسالة الدين 
اإلنسانية والعادلة وجتنب االدعاءات املغالطة التي حتصل باسم 

الدين واإلسالم. 
ميكننا القول بأن اإلسالَم الدميقراطي هو ديُن احملبة والسالم وهو 
إنسان  ملليار  واألمان  األمن  ويزرع  الطمأنينة  الذي يجلب  الدين 

اإلسالم الديمقراطي

دالل خليل
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وأكثر في العالم. ونستطيع أن نوصَف اإلسالم 
احلرص  من  فيه  ملا  أمة،  أي  نهضة  أساُس  بأنه 
على كرامة اإلنسان وحريته إذ يقول اهلل تعالى 

في كتابه الكرمي:)ولقد كرّمنا بني آدم(. 
اإلسالم يستطيع أن يبني عالقات متينة ورائعة 
الثقافات  اختالف  رغم  اجملتمعات  جميع  داخل 
واألديان, ولدى العودة إلى املاضي وجعله أساساً 
ودستوراً إلكمال مسيرة احلياة الطبيعية احلرة, 
ونعمل على إبراز مجموعة من القيم الراسخة 
وأن  املتنوعة،  والثقافات  الكرمي  القرآن  في 
نستمّد كل فكرة من جذورها ونقارنها بواقعنا 

وندرس  الواقع  نالئم  أن  لنستطيع 
أصبح  الذي  اجملتمع  عليه  تعارف  ما 
قانوناً عفوياً واإلسالم لم يفرضه. 

أساٌس  هي  الدراسة  هذه  نعتبر 
ما  كّل  ألن  إصالحية،  حركة  ألي 
ماال  إلى  قالباً  ليس  قبل  من  ُفّسر 
هوما  دائماً  التجديُد  بل  نهاية، 
يعطي الرونق واحليوية ألي شيء وال 
بعض  حاولوه  مبا  متشبثني  نكون 

السياسيني من قبل.
املفروض  السياسي  اإلصالَح  إن 
باسم الدين أصبح عبئاً كبيراً على 
الدميقراطي  اإلسالم  جنعل  اجملتمع. 
مقاومة للشر الذي نعيشه وبدورنا 
نستطيع أن نعقل بعض منظومات 
كل  معاجلة  مبثابة  ليكون  احلكم 

اإلسالم  معنى  شرح  إلى  بحاجة  داء. أصبحنا 
الصعوبات  تزايد  بعد  وخاصة  احلقيقي 
ومن  واالجتماعية.  االقتصادية  واإلخفاقات 
واحلداثة  اإلسالم  بني  التعارض  عدم  عملنا 
السياسة واالجتماعية. الفكر العميق تعطينا 
القوة واملتانة، وهو اآللية الناجحة ضد أي فكر 
جامد. نحن ال نريد قطع الشجرة من جذورها 

إمنا نريد أن نبني جمالية هذه الشجرة. 
عملنا اليوم هو الفصل بني اإلسالم الدميقراطي 
أن  البحث  هذا  في  نود  الراديكالي.  واإلسالم 
هي  هل  والدميقراطية،  اإلسالم  عالقَة  نتناوَل 
هي  أم  منها  االستفادة  ممكن  تفاعل  عالقة 

عالقة تنافر, وهل اليوم نحن بحاجة إلى شرح 
معنى اإلسالم الدميقراطي 

اإلسالم  لنا مفهوم  يتبني  مرحلة  نعيش  وألننا 
الدميقراطي بشكل خاطئ, فقد حتولت جميع 
املقاصد واملفاهيم اإلسالمية إلى صراعات غير 
مما  اجملتمعات،  النزاعات بني  إلى  وتؤدي  متناهية 
أصابهم  مما  اإلسالمية  األمة  غضب  إلى  أدى 
من إحباط نتيجة تخلف العالم اإلسالمي من 
ركب الثقافة العاملية املعاصرة واجتمعوا على 
أن اإلسالم ميارس األسلوب التعسفي ويتفاءلون 
عند األفكار التقدمية، ولبيان سماحة اإلسالم 
القرآَن  نطالع  أن  يجب  وعدالته 

والسنة. 
على  نحافظ  إسالمية  كأمة  نحن 
وتراثه  اإلسالمية  الشريعة  مبدأ 
تفاصيل  في  جهودنا  نصب  وبدورنا 
احلفاظ  هو  وهدفنا  اليومية،  احلياة 
وال  وقيمه  اإلسالم  قواعد  على 
نخشى احلياة احلديثة وال جند خطراً 
إلى  منيل  بل  اإلسالمي  اجملتمع  على 
التي  احمليطة  البيئة  مع  التكيف 
جميع  ونستوعب  فيها  نعيش 
التغييرات احلاصلة نتيجة التقدم. 

أو نشرح  نطرَح  أن  بدورنا نستطيع 
معنى اإلسالم الدميقراطي، شرط أن 
وجذاباً  فعاالً  خطاباً  خطابنا  يكون 
ونقوم مبناقشة جميع القضايا التي 
اإلسالم  روح  على  واحلفاظ  اإلصالح  إلى  تؤدي 

وتعاليمه ال إلى التفكك. 
ثالثُة محاور أساسية  بأن هناك  القول  وميكننا 

في اإلسالم جتدر بالدراسة:
1: العقائد 

2: العبادات 
3: املعامالت 

تستمد  توقيفية  والعبادات  العقائد 
الصحيحة  والسنة  الكتاب  من  مشروعيتها 
الثابتة قطعية الداللة وال نستطيع أن نتحدث 
فيها ألنها ليست موضوع بحثنا، أما املعامالت 
)وإذا  تعالى:  قوله  من  نستمد  أن  فيمكن 

اإلسالم 
الدميقراطي 

هو دين املبة 
والسالم

 وهو دين جيلب 
الطمأنينة ويزرع 

األمن واألمان 
ملليار انسان يف 

العامل
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حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل(
وهو ما يتعلق بشؤون اإلنسان ومعاشه ويشمل 
العالقات اجملتمعية واالجتماعية وصوره اختيار 

احلاكم وسبل عزله. 
والنماذج في حاالت  في اإلسالم تعددت الصورُ 
في  اختير  بكر  فأبو  الراشدين,  اخللفاء  اختيار 
مت  وعمر  الوحدة،  على  حفاظاً  متأزمة  حالًة 
بكر, وعلي  أبو  من  تعيني  شبه  باقتراح  بيعته 
الوحدة  تفكك  من  حالٍة  في  باخلالفة  بويع 
مجموعة  بني  من  اختير  وعثمان  اإلسالمية، 
أخرى  سبل  واختيار  االستفادة  من  مانع  وال 
نزول  من  الغاية  ألنه  والعدل  االستقرار  يضمن 

)ولقد  تعالى:  اهلل  يقول  الرساالت 
وأنزلنا  بالبينات  رسلنا  أرسلنا 
معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس 

بالقسط( 
بناء اإلنسانية وعمارة األرض هو  إن 
السماوية  الرساالت  جميع  رسالة 
أن  نستطيع  املنطلق  هذا  ومن 
بها  التي جاء  الدميقراطية  إن  نقول 
وروحية  دنيوية  أهداف  لها  اإلسالم 
اإلنسان،  غاية  وهو  واحد  آن  في 

وهدفه حتقيق سعادة األمة. 
ضرورة  على  اإلسالمي  الدين  يؤكد 
احملافظة على خصوصيات القوميات 
على  بينهم  التمييز  وعدم  األخرى 
ألن  العقيدة،  أو  الفكر  أساس 

يخاطب  ولم  محدود  أفق  ذا  يكن  لم  اإلسالم 
إلى  ينظر  لم  اإلسالم  معينة،  أمة  أو  جماعة 
وقد  فردية  مسؤولية  هناك  اإلنسان،  إنسانية 
تكرر وجودها في القرآن الكرمي )وال تزر وازرة وزر 
ارتكبه  بذنب  يحاسب  ال  اإلنسان  أن  أخرى( أي 

آبائه وأجداده.
وإذا تأملنا في سيرة النبي )ص( عند قدومه إلى 
املدينة، فيتضح لنا أنه أقر ما كان من عالقات 
واتفاقيات لم مينع أمر مبدأ التعدد الديني داخل 
الديني  التعصب  كان  وقت  في  الواحد  اجملتمع 
بأن  املدينة  وثيقة  في  لنا  اتضح  مداه،  بلغ  قد 
الرسول )ص( أقر ما كان من عالقات واتفاقيات 

مادامت  عليها  استمر  اجلاهلية  في  وروابط 
في  حلف  الرسول: )ال  يقول  الروابط  لترسيخ 
يزده  لم  اجلاهلية  في  كان  حلف  وأميا  اإلسالم 
اإلسالمي  اجملتمع  عرف  شدة( لقد  إال  اإلسالم 
أول دستور مكتوب في عهد النبي )ص( يعترف 
باملواطنة غير مبنية على االنتماء الديني كما 
هو شائع في الدول واحلضارات املعاصرة لصدر 
بعد  جاءت  التي  السياسية  والنظم  اإلسالم 

ذلك. 
في عهد النبي عند كتابة الوثيقة كان اجملتمع 
مختلفتني  وثقافتني  مجتمعني  من  متكون 
يسعى  النبي  كان  واليهود(  )املسلمون  متاماً 
بني  االجتماعي  التكافل  لتحقيق 
أي  األضيق  املستوى  على  املؤمنني 
والقبائل،  العشائر  مستوى  على 
األمة  من  جزءاً  اليهود  اعتبر  وقد 
البند  في  يقول  حيث  املشكلة 
مع  أمة  عوف  بني  يهود  )25( )وإن 
املؤمنني لليهود دينهم وللمسلمني 

دينهم( 
وقد جاء اإلسالم مببدأ احلرية الدينية 
تعالى  قوله  في  كما  والفكرية 
أيضاً  دين( ونرى  ولي  دينكم  )لكم 
)1_13( يؤيد  من  الوثيقة  بنود  في 
قريش  من  )املهاجرون  املنحى  هذا 
بينهم  يتعاقلون  ربعتهم  على 
والقسط  باملعروف  عانيهم  يفدون 
بعض  األخرى  البنود  وذكرت  املؤمنني(  بني 
أي  )ربعتهم(  بالوثيقة...  املشمولني  القبائل 
قبل  من  عليه  كانوا  الذي  واتفاقهم  أمرهم 
حسب  القتيل  دية  دفع  بينهم( أي  )يتعاقلون 
االتفاق. وثيقة املدينة عملت على إبقاء العادات 
شراً،  تكن  لم  التي  عليها  املتعارف  والتقاليد 
يعني ابقاء ما كان متعارضاً مع مبادئ الوثيقة 
نستطيع  والتعاون  اخلير  معاني  حتمل  التي 
التي  األمور  جميع  أبقت  الوثيقة  إن  نؤكد  أن 
وحافظت  آنذاك،  اجملتمع  ضمن  سائدة  كانت 
على جميع قيمهم وعاداتهم ودياناتهم شرط 
خارجي  هجوم  أي  صد  على  سوية  يعملوا  أن 

يستطيع 
اإلسالم أن يبين 
عالقات متينة 
ورائعة داخل 

مجيع اجملتمعات
 رغم اختالف 

الثقافات 
واألديان
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يتعرضون له وعدم مخالفة املبادئ اإلنسانية. 
عمل  كما  نعمل  أن  جاهدين  نحاول  نحن  اآلن 
واقع  مع  الرسول  تعامل  حيث  )ص(  الرسول 
متعدد األديان واألعراف والطوائف رغم االختالف 
وبناء  املشترك  للعيش  األمثل  احلل  ليكون 
اإلنسانية ورفض كل أشكال العنف والعدوان 
ليكون اإلنسان حراً في اختياره، يقول اهلل في 
من  خلقناكم  إن  الناس  أيها  )يا  العزيز  كتابه 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( 
منها  االستفادة  وممكن  نعمة  أصبح  االختالف 
وإعادة كتابة  بإعادة هذه الصياغة  اليوم نقوم 

الدستور لنستطيع أن نتجاوز هذه األزمة. 
يختلف  قد  القضايا  بعض  طرح  لدى 

وإدراكها  فهمها  في  الكثيرون 
االنخراط في حتليلها  وميكننا 

ميكن  سليمة  بأساليب 
اليوم.  واقعنا  يقبلها  أن 

نواجه  أننا  صحيح 
أنظمة حترّم اخلوض في 
النقاش وجتديد اخلطاب 
الديني ألننا نعيش في 
وجمود  انقطاع  حالة 

والتفكير  البحث  في 
وهذا  لقرون،  اإلسالمي 

االنقطاع قد خلف تراكماٍت 
وتكلسات من الصعب أن ينفض 

والتعمق  بالبحث  إال  عنها  الغبار 
اليوم،  اجملتمع  تفيد  وحتليالت  بالنتائج  واخلروج 
للنقاش  اجملال  فتح  عن  عاجزين  كنا  إن  ونقول 
املبادئ  جميع  تنهار  سوف  والبحث  والتجديد 
بالقتل  متهم  اسم  مجرد  وتبقى  اإلسالمية 

والدمار وكبت حرية األشخاص. 
يحتاج  املعاصر  الدميقراطي  اإلسالمي  الفكر 
كما  نعانيه  وما  اليوم  واقعنا  إلى  التأمل  إلى 
الرسول  بها  عمل  آليات  هناك  سابقاً  قلنا 
النبوة وعلينا أن نتخذه خطوة  )ص( في عهد 
إيجابية فعالة لنخرج بنتائج قد يكون مالئماً 
القضايا  ألن  الثقافات،  وجميع  األديان  جلميع 
محاولة  من  األخيرة  اآلونة  في  حصلت  التي 

تشويه الدين اإلسالمي قد أثيرت الفكر وأثيرت 
من  لنتخلص  االجتماعية  العلوم  جميع  أيضاً 
هذا التراكمات نتجه إلى اخلطاب الديني اجلديد 
وانتقاء بعض األساليب أو اخلطب الدينية وهذا 
هو عملنا وال يجرؤ عليه إال القليلون ونتمحص 
اإلسالمية  التعاليم  ملفاهيم  أخرى  نظرة  إلى 
هذه  ليناقشوا  واقعيني  مفكرين  إلى  نحتاج 
إلى  للدعوة  وشجاعة  ثقة  بكل  القضية 
الفروعات  جميع  وإعادة  الدميقراطي  اإلسالم 
ملالئمة  تفاصيلها  في  والبحث  أصولها  إلى 
مفتوحاً  االجتهاد  باب  وجنعل  احلالي  العصر 
االنفتاح  إلى  ويدعو  اجلمود  يلغي  ألنه  دائماً 
ملواكبة  معاشهم  من  الناس  ينفع  مبا 

املتطلبات احلاضر واملستقبل.
اختيارَ  أن  نرى  لهذا   
كآلية  الدميقراطية 
وال  احلكم،  لنظام 
النص  ترك  يعني 
هو  الذي  القدمي 
والدميقراطية  شورى 
كآلية الختيار احلاكم 
أرقى  هو  الذي  وعزله، 
الفكر  إليه  وصل  ما 
البالد  إلدارة  اإلنساني 
مع  يتنافى  ال  طبعاً  وهذا 
اإلسالم املنفتح. لنستطيع أن 
نزيل العوائق التي متنع من تقدم األمم 

واجملتمعات.
بني  للتواصل  األنسب  احلل  هي  الدميقراطية   
حتقيق  معها  وميكن  اآلخر،  وفهم  األمم  جميع 
نفسه  عن  التعبير  للكل  يحقق  آمن  وسط 
وحتقيق  وثقافته  الدينية  شعائره  وممارسة 
األمن واالستقرار للعيش املشترك بني مختلف 
اخملتلفة  واملعتقدات  واألديان  واملذاهب  األقوام 
املشتركة  والرسالة  ورسالتنا  هدفنا  هو  وهذا 
احلرية  إلى  أقرب  وهو  السماوية  األديان  لكافة 

والعدالة االجتماعية.

الفكر 
اإلساليم 

الديمقراطي يحتاج 
إلى التأمل في واقعنا 

اليوم وما نعاني�ه، هناك 
أليات قد عمل بها النبي )ص( 

في عهده  وعلين�ا أن نتخذه 
خطوة إيجابي�ة للخروج بنت�ائج 

قد يكون مالئما لجميع 
األديان وجميع 

الثقافات
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املعاصر  اإلسالمي  الفكرَ  إن  احلقيقة،  في 
دراسة  إلى  حتتاج  عديدة  بإشكاليات  اُبتلي 
تلك  انتابت  التي  باملواضيع  ودراية  معمقة 
حيث  املعاصر،  اإلسالمي  الفكر  في  الهواجس 
ملماً  يكون  أن  البّد  األحداث  جملريات  املتتبَع  أن 
لتراكمات  متابع  وأنه  باملعرفة،  واسعاً  إملاما 
املسلمون  املصلحون  أجنزه  ما  خالل  من  كبيرة 
ظهرت  لذلك  والديني.  الفكري  اجملال  في 
والدينية  الفكرية  االختالفات  في  كثيرة  أمورٌ 
واالجتاهات املسلكية واألخالقية، حيث اختلفت 
طبيعُة ونوعية االهتمامات واألولويات الفكرية 
والعملية، وكان من خالل االختالفات والقطيعة 
الفكري  التراجع  األيديولوجيات  بني  املتباينة 
أواخر  إلى  اخلمسينات  منذ  امتّد  والذي  الهام 
ثمانينات القرن املاضي، و ظهور تيارات متشددة 
-اإلخوان املسلمون-  عديدة أهمها ظهور حزب 
عربية  دولة  إلقامة  ينشّدون  هؤالء  كان  وقد 
حديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، 
حيث دخلت تلك املرحلة بتصادمات مع اخلطاب 
خيارات  الدولة  هذه  تبنت  حيث  آنذاك  الديني 

مشكالت الفكر االسالمي  المعاصر

 محمد غناش

عديدة  مشكالت  ظهرت 
الدول  من  كبير  قسم  في 
ال��ع��رب��ي��ة وال����دول االخ���رى 
الدين  أس��اس  على  قامت 
المجموعات  بعض  وقامت 
ب��أع��م��ال ت��ن��اف��ي ال��ف��ك��ر 
االس��الم��ي، وال��دي��ن منهم 
ب�������راء وق�����د ظ���ه���ر ذل���ك 
أث��ن��اء االح���ت���الل ال��روس��ي 
حاربها  والتي  ألفغانستان 
وتم  طويلة  سنين  االفغان 
من  المحتلة  القوات  ط��رد 
بالدهم وظهرت مجموعات 
ع���دي���دة م���ن االس��الم��ي��ي��ن 
على  سيطروا  المتطرفين 
البالد وقاموا  جزء كبير من 

بتقسيمها  ونهب خيراتها
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املقاييس  وعلى  متنوعة  وتشريعية  فكرية 
التي تريدها هي من خارج املنظومة اإلسالمية 
حدا  مما  إسالمية  غير  إيديولوجيات  وظهور 
االسالمي  الفكر  مع  وعنف  صدامات  لوجود 

بكل اجتاهاته. 
لذلك أصبح الفكرُ اإلسالمي في ظل هذه 
الهوية  على  اخلوف  ًبهاجس  مسكونا  األمور 
اإلسالمية احلقيقية وأنه معرٌض للغزو الفكري 
بإمكانه  يعد  لم  لذلك  الثقافي،  واالختراق 
والدقيقة  الصحيحة  باألمور  معرفته  تطوير 
بالوصول  املعرفة  أجل  بها من  ينادي  التي كان 
في  اإلسالم  بها  نادى  التي  للدميوقراطية 
التي  والعدالة  املساواة  أجل  من  وقام  بداياته، 
زّج بها في معترك الصراع اإليديولوجي وجعل 
التي  دولته  لقيام  األساس  الدميوقراطية  مبدأ 
األولى  مقدماته  من  واعتبرها  آنذاك  ينشدها 
حاجزاً  خلق  مما  بها،  التفاخر  في  بالغ  والتي 
نادى  الذي  اإلسالمي  الفكرَ  يعرقل  نفسياً 

   . بفكرته املصاحبة للدميوقراطية 
الفكرة  مع  متالزمًة  الفكرة  كانت  حيث 
الفلسفة  إلى  وانتسابها  تارة  العلمانية 

الليبرالية تارة أخرى .
والفكرية  الثقافية  احلواجزَ  ذلك وضع  وكل 
أمام الفكر اإلسالمي من االقتراب والتفاعل مع 

فكرة الدميوقراطية .
في  اإليديولوجيات  أصحاُب  ساهم  وقد 
تكوين صورة ُملتبسة وغير ناضجة عن مفهوم 
من  حارب  التي  احلقة  اإلسالمية  الدميوقراطية 
يقبلها  ال  مفاهيُم  انبثقت  فقد  ولهذا  أجلها، 
في  ونظرته  فلسفته  في  وتعارضت  اإلسالم، 

كثير من األمور والنقاط .
اإلسالمي  الفكرَ  بأن  نقول  عامة   وبصورة 
كان محكوماً بذهنية الصراعات اإليديولوجية، 
لذلك أصبح مشغوالً مبنهج املقاربات واملقارنات 
إثبات  إلى  تهدف  كانت  والتي  والكلية  العامة 
التمايز بني اإلسالم والفكر اإلسالمي مع باقي 
الدول  من  وصلتنا  التي  األخرى  اإليديولوجيات 
األوروبية. وقد أجنز الفكرُ اإلسالمي الكثيرَ من 
الكتابات التي تتباين من حيث خبرتها املنهجية 

وكفاءتها العلمية .
وقد كان هناك جتددٌ في املفهوم واملوقف جتاه 
اإليديولوجيات األخرى، وظهرت مشكالٌت عديدة 
في قسم كبير من الدول العربية والدول األخرى 
قامت على أساس الدين، وقامت بأعمال تنافي 
والحظنا  براء،  منهم  والدين  اإلسالمي  الفكر 
حيث  ألفغانستان  الروسي  االحتالل  أثناء  ذلك 
التي  اإلحلاد  بفكرة  تنادي  احملتلة  القوات  كانت 
القوات  طرد  ومت  طويلة،  سنني  األفغان  حاربها 
عديدة  مجموعات  وظهرت  بالدهم،  من  احملتلة 
على  سيطروا  وقد  املتطرفني  اإلسالميني  من 
البالد  بتقسيم  وقاموا  البالد  من  كبير  جزء 
تكفيرية  مجموعاٌت  برزت  وقد  خيراته،  ونهب 
 – العراق  –سوريا-  –اليمن  ليبيا  في  عديدة 
في  املسلمون  اإلخوان  مقدماتها  في  وكان 
على  واضح  مصر  في  جرى  وما  وسوريا.  مصر 
ونهب  السلطة  في  وتفردهم  استبدادهم 
عندما  مصرَ  على  ينطبق  واألمر  البالد،  خيرات 

أصحاب  ساهم   
يف  االيديولوجيات 
ملتبسة  صورة  تكوين 
مفهوم  عن  ناضجة  وغري 
الدميوقراطية االسالمية 
من  حارب  اليت  احلقة 
انبثقت  أجلها وهلذا فقد 
مفاهيم اليقبلها االسالم 
فلسفته  يف  وتعارضت 
من  كثري  يف  ونظرته 

االمور والنقاط

״

״
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املسلمون  اإلخوان  واستلم  االنتخابات  جرت 
في  بها  قاموا  التي  واألعمال  هناك  السلطَة 
مصر احلبيبة من تفرّد بالسلطة ونهب اخليرات 

التي كانت متواجدة في البالد .
واجملموعات التي تشكلت كانت مجموعات 
متطرفة إرهابية وتنادي باسم الدين اإلسالمي 

إلقامة دوالً وهي ال متتلك مقومات الدولة. 
الفكر  مبحاربة  اجملموعات  هذه  وقامت 
التي  واملفاهيم  يتناسب  بشكل  اإلسالمي 
تعلمتها وترعرعت على تنفيذها . ومردّ ذلك  أن 
منطقة الشرق األوسط  وحتديداً الدول العربية 
والفوضى  االستبداد  من  خانقة  أزمًة  تعيش 
التي تعود إلى احلقبة العثمانية مروراً باالحتالل 
دولنا  من  كبيرة  احتل مجموعة  الذي  األجنبي 
واالستقالل  التحرر  بعد  واستمرت  العربية 
وقتنا  حتى  وتسلط  انقسام  بحالة  تعيش 

    . الراهن 
الدول  في  احلكم  أنظمة  حتولت  وقد  هذا 
وهذه  ديكتاتوريات،  إلى  حتررت  التي  العربية 
لعبت دوراً كبيراً في استغالل شعوبها واملتاجرة 
تلت  التي  املراحل  عبر  وكبتها  مبقدراتها 
أزمة  وجود  جلياً  وقد ظهر  والتحرر،  االستقالل 
املذاهب  بني  والتواصل  الدينية  العالقات  في 
حيث وصلت إلى حّد التكفير، وهذا ما ملسناه 
املناطق  بعض  على  املتطرفني  سيطرة  أثناء 
وخاصة مجموعة داعش اإلرهابية واجلرائم التي 

قاموا بها بحجة اإلسالم والفكر اإلسالمي. 
بارزاً  دوراً  اجملموعاُت  هذه  لعبت  وكذلك 
عليه  والقضاء  العربي  اإلنسان  تخريب  في 
فكره،  واستالب  خياراته  ونهب  واغتصابه 
وتعالت اخلطابات للتباعد بني املذاهب إلى حّد 
التكفير وقتل كل شيء كما في ليبيا وسوريا 

   . واليمن والعراق 
القوى  تدعمها  جيوٌش  هناك  وظهرت 
أجل  من  والرجعية  واالستعمارية  اإلمبريالية 
تلك  في  احلاصل  والبنيان  التطور  القضاء على 
اجليوش  هذه  من  لالستعمار،  املناهضة  الدول 
في  الشعبي  –احلشد  املتطرفة  واجملموعات 
–واملتطرفون  لبنان  في  اهلل  –وحزب  العراق 

لإلخوان  كان  –وقد  سوريا  وفي   – اليمن  في 
والتخريب  االستبداد  في  البارز  الدورُ  املسلمني 
كانوا  التي  الدول  وفي  العربي  الوطن  في 

يقطنون بها .
ولعبت اجملموعاُت واألحزاب املتطرفة دوراً بارزاً 
في إيجاد نوع من التفرقة بني شعوب املنطقة 
أرض  على  املتعايشة  املكونات  على  والقضاء 
بتجميع  سلبي  دورٌ  لها  وكان  الواحد،  الوطن 
لشعارات  رفعهم  خالل  من  حولهم  الشباب 
متذرعني  البالد،  عل  للسيطرة  وكاذبة  براقة 
باملساواة والدميوقراطية بني الشعوب، وغايتهم 
هي القضاء على مكونات تلك الشعوب ونهب 
عن  وإبعادهم  الشعوب  وجتهيل  البالد  خيرات 

السياسة والعلوم األخرى. 
أزمة  عن  السورية  الثورة  وقد كشفت  هذا 
والتعددية  الوطني  التوّجه  غياب  وهي  كبيرة 
املتواجدة  الشعوب  وازدهار  والتنوع في حضارة 
جتاوب  عدم  هناك  وكان  السورية،  األرض  على 

  حتولت أنظمة احلكم 
اىل  العربية  الدول  يف 
ديكتاتوريات ولعبت دورا 
كبريا يف استغالل شعوبها 
مبقدراتها  واملتاجرة 
اليت  املراحل  عرب  وكبتها 
والتحرر  االسقالل  تلت 
وقد ظهر جليا وجود أزمة 
الدينية  العالقات  يف 
والتواصل بني املذاهب حيث 

وصلت اىل حد التكفري

״

״
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سورية 
هي ميدان 

الصراعات حيث الحجم 
الكبير لعدد االطراف التي 

تدخلت في تفاصيل االزمة 
على مستوى الدول 

والتحالفات والمجموعات 
المسلحة المتطرفة 

والمعارضة

املكونات  لتلك  املتجذرة  واألفكار  املبادىء  مع 
للترابط  إيجابيا  التجاوب  يكن  ولم  املتواجدة، 
بينها  فيما  املتعايشة  املكونات  بني  الوثيق 
والعالقة االنصهارية لتلك املكونات سواء كانت 
هذه  سريانية.  أو  آشورية  أو  عربية  أو  كردية 
املكونات تلتقي جميعها برابط واحد هو احملبة 
عن  غاب  وقد  بينها،  فيما  واملساواة  واألخالق  
الكيانات  لهذه  املشترك  الرابط  القيادات  تلك 
التي دافعت جميعها عن أرضها وشرفها ضد 

    . املستعمرين الذين احتلوا بالدنا عنوة 
وكان لغياب القيادات اإلقليمية أو العربية أن 
تزعمت بعُض دول اخلليج والتي تنادي بالتغيير 

في العالم العربي، مما جعلنا نتصور بأنها 
في  اجلماهير  قيادة  على  قادرة 

وتقدمي  والساحات  امليادين 
لسعادة  األفضل  البرامج 

شعوبها. وهذه القياداُت 
ضخمة  مبالَغ  انفقت 
إلى  التوجه  أجل  من 
التي  املواضيع  نشر 
العلم  مع  بها،  نادت 
الكثيرَ  أظهرت  بأنها 

من الكراهية للشعوب 
لالستبداد  املناهضة 

عمليَة  وعرقلت  والظلم، 
والتحّول  السلمي  التغيير 

عمليات  إلى  وحّولتها  الدميوقراطي 
قمع كما جرى في سوريا واليمن وليبيا ومصر 

.
التغيير،  مجريات  عن  االبتعاد  هو  والهدُف 
وكانت تركز دائماً على عوامل االختالف الديني 
الشعبي عن مساره،  احلراَك  لُتخرَج  والطائفي 
األجنبية  للدول  وانطباعاً  استوفاء  ذلك  وكل 

وخاصة الواليات املتحدة األمريكية .
األزمة  مفاعيل  نختصرَ  أن  البديهي  ومن 
هذه  ألن  وحدهم،  بالسوريني  احلالية  السورية 
لألزمة  واملعايير  املفاهيم  كلَّ  جتاوزت  األزمة 
اإلقليمي  املستوى  إلى  تعدتها  بل  السورية، 
بني  صراعاٍت  األزمة  هذه  خلقت  وقد  والدولي، 

الدول الكبرى .
واحلجم  الصراعات  تلك  ميداُن  هي  وسوريا 
الكبير لعدد األطراف التي تدخلت في تفاصيل 
والتحالفات  الدول  مستوى  على  األزمة 

واجملموعات املسلحة املتطرفة واملعارضة .
وهذا يدل على أن الدول العربية عاجزة عن 
بعضها  باالنتقام من  وقيامها  حل مشكالتها 
ما  وهذا  شعوبها،  دماء  حساب  على  البعض 
نراه في اليمن وتشكيل التحالف العربي وقوات 
درع اجلزيرة في البحرين، مما يدل على أنه ال يوجد 
العربية  الدول  في  للمشكالت  سلمي  حل 
الفتوحات  في  الطويل  الباع  لها  كانت  والتي 

اإلسالمية لنشر الفكر اإلسالمي .
الدول  بعُض  قامت  وقد 
بعض  بدعم  الغربية 
من  العربية  املنظومات 
اإلرهاب  محاربة  أجل 
اإليراني  والوجود 
على  واالعتماد 
إلبرازهم  املعتدلني 
إليجاد  كفاعلني 
بني  دميوقراطية 
الشعوب كما يدعون .

الكرد  واحتواء 
واألطياف  واملسيحيني 
سوريا  حترير  أجل  من  األخرى 
وطنيا  مساراً  األمور  سارت  لو  فيما 
جلعل  الغربية  واملواقف  الدوُل  تريده  ما  وهذا   ،ً
من  االستفادة  على  تعمل  الوطنية  اجلهات 
التكامل  في  ومقدراتها  الوطنية  الكتل 
لها  داعمة  صيغ  وإيجاد  بينها  فيما  والتعايش 

من قبل الدول الداعمة واملناهضة لإلرهاب .
خالل  من  أساسياً  دوراً  تركيا  لعبت  وقد 
في  أساسي  كعنصر  الدين  على  التركيز 
كان  فقد  البداية،  منذ  العسكرية  االنقالبات 
العثمانية  الدولة  عليه  قامت  الذي  اإلسالم 
حيث كان السالطني يدعون أنفسهم باخللفاء 

في العالم اإلسالمي 
دوراً  الديُن  لعب  فقد  إيران،  في  وكذلك 
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أساسياً بإقامة الثورة اإلسالمية والتي استأثرت 
فقد  اإلقليمي،  واالهتمام  سياسية  بأحزاب 
حسم اجليش املوقف ومت توظيف الدين ملواجهة 
املّد الشيوعي آنذاك على أساس فكرة اإلسالم، 
وكان التركيزُ في وقتنا احلاضر في دفع املتطرفني 
الدول  إلى  بالدخول  اإلسالم  يدعون  والذين 
الشعوب  على  للقضاء  سوريا  ومنها  العربية 
الطوائف  بني  تتصادم  قوى  وإبراز  السنية 
وقد  والقومي.  الوطني  االنتماء  على  للقضاء 
األهداف  املتعددة  املتطرفة  اجملموعاُت  قامت 
وقتل  واالقتصادية  التحتية  البنى  تدمير  إلى 
الشباب املتطلع إلى احلرية والكرامة، متذرعني 
تنادي  بذلك بحجة من اإلسالم وتشكيل كتل 
باإلصالح واالقتتال وتدمير كل اجلوانب احلياتية 

   . للمجتمع 
وفي أيامنا يتم مناقشة وتداول الكثير من 
األمور التي ارتبطت مبصير الشعوب التي تناضل 
احلاصل  والضياع  القهر  عن  الدفاع  أجل  من 
واإلمبريالية  الرجعية  القوى  خلقته  والذي 
العديدة  املشكالت  خالل  ومن  وطننا،  في 
بني  والكراهية  والتعصب  اجلهل  خلفها  التي 
انقلَب  فقد  باإلسالم  املنادية  املنطقة  شعوب 
املتسلطون  اإلسالميون  به  نادى  الذي  املفهوُم 
النظم  وانهيار  بالدمار  الشعوب  مقدرات  على 
االستبدادية التي روّعت وقتلت أبناَء شعبها في 
سبيل استالم السلطة وقتل بعضنا بعضا، وإن 
الرجعية  القوى  هو  ملأساتنا  الرئيسي  السبب 
عن  وأبعدتنا  اإلرهابية  اجملموعات  دعمت  والتي 
حضارتنا وفكرنا الديني والقومي الذي نعتز به. 
بإبعادنا  الرجعية  األفكار  هذه  أسهمت  وقد 
أجل  من  نتقاتل  وجعلتنا  وقوميتنا  ديننا  عن 
املفاهيم  وتشعبت  السلطة،  على  السيطرة 
بخطاها  نسير  كنا  التي  اإلسالمية  واألفكار 
واملساواة  العدالة  تسوده  مجتمع  لبناء 
األحزاب  خالل  من  ظهرت  التي  ،واملشكالت 
احلضاري  إرثنا  عن  أبعدتنا  املتطرفة  واجملاميع 
العراق  في  فنرى  السليم،  الديني  ومفهومنا 
املتطرفة  واجملاميع  األحزاب  من   كبيرة  أعداداً 
أبناءها  وطردت  شبابها  وهجرت  وقتلت  دمرت 

واستبعاد  السلطة  على  السيطرة  أجل  من 
أخاه  يقتل  األخ  اليمن  في  وكذلك  اآلخرين، 
سوريا  في  وكذلك  بالسلطة،  الفوز  أجل  من 
تشكلت مجموعاٌت عديدة كانت تنادي أغلبها 
اإلسالمي  الدين  وباسم  إسالمية  دولة  بإقامة 
املشكالت  هذه  فنتيجة  براء.  منهم  واإلسالم 
إلى  الواحد  الوطُن  انقسم  واملتناحرة  املتعددة 
املستفيُد  وكان  خيراته،  ونُهبت  أقسام  عدة 
الوحيد من هذه العملية هو االستعمار والدول 
الغربية وأمريكا وإيران وروسيا التي أقدمت على 
تنفيذ مخططها التوسعي في البلدان اجملاورة 
املنطقة  في  إَيران  تنفذه  كما  التشييع  ونشر 
الصحيح،  اإلسالمي  الدين  ورؤية  يتنافى  وهذا 
وكل هذه األمور جعلتنا ننادي بالتعّصب الديني 

واملذهبي .
لذلك جند أنفسنا ندور في نقطة واحدة مع 
العلم بأننا العرب جميعاً في مركب واحد، وإذا 
أجل  من  ونتحد  بعضنا  جنمع  أن  استطعنا  ما 
والتواصل  شعوبنا  وازدهار  وطننا  عن  الدفاع 
اإليجابي بني األديان وعدم التفريق بني األطياف 
أن نعيش في وطن واحد  والتأكيد على  األخرى 
لكي  وطننا  أجل  من  واحدة  كلمة  وجتمعنا 
متحابني  ونعيش  مقدراته  وعلى  عليه  نحافظ 
أخوة متضامنني لرد أي عدوان على وطننا ونأكل 

من ثمار تلك األرض اخلصيبة. 

وخالصة القول بأن الفكرَ اإلسالمي املعاصر 
لم يتقدم باجتاه تطوير املعرفة ،وانقطع ملا أجنزه 
املعلمون املسلمون في عصر اإلصالح اإلسالمي، 
التي كانت  واملنجزات  بالتراكمات  ولم يستعن 
وقّل موقفه في العموم  متوتر أو متأثراً  ال مؤثراً 
األخطاء  وتصحيح  االستمرار  إلى  يقودنا  وهذا 
من أجل تقدمنا ودفع عجلة التطور إلى األمام .
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قد نكون اطلعنا على بعض كتب التاريخ 
وسوداوية  مأساوية  صفحات  من  فيها  وما 
وقصص  روايات  سمعنا  األقل  على  أو  معاً، 
هذا  بحق  ارتكبت  التي  واملذابح  احلروب  عن 
أو  الفالني  املذهب  أو  الدين،  ذلك  أو  الدين 
هذه  نشاهد  النزال  بل  الفالنية،  الطريقة 
ذلك  أو  الضريح  هذا  تفجير  من  الفظائع 
السبب  ما  داعش«  فعلت  »كما  املزار 
ضحيتها  راح  التي  اجملازر  اجملازر؟..  هذه  وراء 
يرافقها من سبي  كان  ما  عدا  هذا  املاليني، 
في  يباعون  كانوا  الذين  واألطفال  النساء 
ملتحي  يفتيها شيخ  كأي سلعة  األسواق 
أنهم كفار يسيرون في طريق خطأ  بحجة 
في  اآلن  يحدث  كما  اهلل،  أعداء  وأنهم 
العصور  »في  سابقاً  حدث  وكما  الشرق، 
الوسطى« في أوربا التي نراها اآلن متطورة 
وما  الدين  السبب هو  يكن  ألم  املرات،  آالف 
كانوا يفسرونه ويؤولونه ألجل مصلحتهم 
من  كم  املستبد؟..  احلاكم  ومصلحة 
املفكرين والشعراء والعلماء مع مؤلفاتهم 

الشرق األوسط بين التدين والعولمة 

والتصوف واإللحاد

حسن ظاظا

نظام  أن  صحيح  هل 
الدين  ضد  العولمة 
وهل  واألخالق؟  والمبادئ 
أو  العلمانية  أن  صحيح 
اإللحاد  تعني  العولمة  
الشرق  لماذا  والكفر؟ 
بأكثريته يكرهها وال يريدها 
بل يخشاها كثيرًا... كل هذه 
المتدينين  بين  العداوة 
جهة  من  »المتشددين« 
جهة  من  والعلمانيين 
وما  أسبابها؟  ما  أخرى، 
يقدمها  التي  الحجج  هي 
هذا  التباع  للناس  الطرفان 
تأثير  وما  ذاك؟  أو  النهج 
في  العلمانية  تطبيق 

الشرق مستقباًل؟
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يزالون  وال  وُحرقوا،  قُتلوا  القيمة  وكتبهم 
يُقتلون أو يُطاردون بسبب اتهامهم باخلروج 
تتناسب مع  ال  بآراء  إدالئهم  الدين جملرد  عن 
فكر السلطة املستبدة، كل هذا كان وال زال 
استغالالً للدين الذي هو بريء مما أُنسب إليه، 
سواًء كان في الشرق أو الغرب، وإال فأين هو 
التعاليم  وأين هي  الدين؟  مبدأ ال إكراه في 
إلى  تدعوا  التي  كلها  للديانات  السامية 
كلها  بسالم؟..  والعيش  واأللفة  التسامح 
تترك جانباً!.. هذا ما ال يجوز وما ال تتحمله 

املتدين  الشرق  شعوب 
من  عليه  املسيطر  املتأخر 
يُلعن  ملاذا  قليلة،  فئة  قبل 
الذي  املتطور  املتقدم  الغرب 
األكثرية  قبل  من  يُحكم 
من  الدميقراطية؟..  حسب 
أكثر  اإلنسان  بحقوق  يهتم 
أم  النخاع  حتى  املؤمنون 
الكافرون؟..  العلمانيون 
واضحاً  يكون  قد  اجلواب 
من  املمثل  فالشرق  جداً 
تخشى  حاكمة  أقلية  قبل 
التيار  من  مصلحتها  على 
يرحمهم  لن  الذي  العلماني 
السلطة، ألنه  إذا ما استلم 
هؤالء  صالحيات  من  سيحد 
احلكام واألمراء مع صالحيات 
وذويهم،  وأقربائهم  أبنائهم 
بالتصرف  لهم  يسمح  ولن 

هو  كما  رخيصة،  كسلع  الدولة  مبمتلكات 
أخرى،  أوربية  ودول  بريطانيا  احلال في مملكة 
حيث امللكة واألمراء حتت سيطرة احلكومة 

املنتخبة...
ليست  بدساتيرها  الشرق  فقوانني   
واألمن  فالشرطة  ورق،  على  حبر  من  أكثر 
في  الشعب  ضد  أداة  إال  ليستا  فيه 
تصرفها،  وحتت  احلاكمة  الفئة  خدمة 
الشرق  في  السجناء  عن  فلنتكلم  وهنا 
يعاملون  أال  معهم؟..  التعامل  يتم  كيف 

بغض  مبالغة  ودون  وأكثر  بل  كحيوانات، 
النظر إن كان املسجون بريئاً أو مرتكباً جلرم 
وقد  واخلنق؟،  باحلرق  ويُعذبون  يُضربون  ما، 
وزمن  وقت  في  محاكمة،  دون  حتى  يُقتلون 
»الكافر  الغرب  في  جمعيات  فيه  ظهرت 
اللعني العلماني امللحد..!«  تطالب بالرفق 
حقوق  ضمنت  أن  بعد  هذا  باحليوانات، 

اإلنسان قبل عقود من الزمن.
كانوا  ولو  كافراً  الغرب  كان  لو 
من  املليونية  الهجرة  نرى  ملاذا  مفسدين؟.. 
كافة بقاع الشرق املتدين إلى 
الغرب طلباً للجوء اإلنساني، 
أو  الديني  اللجوء  وليس 
ملاذا  الطائفي؟..  أو  املذهبي 
رغم  الهجرات  هذه  كل 
الظروف الصعبة التي مير بها 
املرير؟  الواقع  الهارب من  هذا 
قبضة  في  يقع  وعندما   ..
األتراك احملسوبني على الشرق 
أنواع  ألشد  ويتعرض  يُضرب 
يعبر  عندما  أما  التعذيب، 
إلى اجلهة األخرى، اليونان وما 
إلى  فيصل  »أوربا«  بعدها 
يعامل  حيث  املوعودة،  اجلنة 
ال  احلقوق،  كل  له  كإنسان 
شتائم.. ال ضرب.. ال إهانة.. 
وألن  ذاك،  أو  املعتقد  لهذا 
ومما  يجهل  ما  عدو  اإلنسان 
أن  نرى  فنحن  له..  يؤسف 
الكثير من املضطهدين واملعذبني في الشرق 
يتكلمون عن الغرب بالسوء دومنا أن يعرفوا 
شيئاً عنه ودومنا أية حجة، فقط لسماعهم  
من شخص يعتبر لديهم عارفاً بأمور الدنيا 
واآلخرة أن الغرب كذا وكذا كذباً، فالسلطة 
القوانني  كل  تتجاوز  مقدسة  الشرق  في 
ملصالح احلكام املستبدين، في حني أصبحت 
اليوم السلطة في الغرب حتاسب حتت قبة 

العدالة و القانون.
قبل  من  حتكم  أوربا  كانت  عندما 

قوانني الشرق 
بدساتريها ليست 

أكثر من حرب على 
ورق، فالشرطة 

واألمن فيه ليستا 
إال أداة ضد الشعب 

يف خدمة الفئة 
احلاكمة وحتت 

تصرفها
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أسوأ  آنذاك  عاشت  البابوية  الكنيسة 
أبشع  استغل  الدين  ألن  سنينها،  و  أيامها 
استغالل من قبل البعض الذين وصل بهم 
اخلطايا،  حملو  الغفران  صكوك  بيع  إلى  األمر 
والذبح أصبح  والقتل  انتشرت احلروب فيها 
يؤيد  البابا كان  أو  الفالني  القس  ألن  مباحاً 
هذا وينبذ ذاك، يعتبر رعايا هذا املذهب هم 
األخرى  املذاهب  أبناء  أما  اهلل  وأبناء  رعايا 
أبالسة وهراطقة أعداء اهلل يجب محوهم 
أوربا اخلراب والدمار،  من الوجود، وهكذا عّم 

ولم تنهض إال بعد أن حتررت 
الضيقة  القيود  كافة  من 
ومفكرين  علماء  بفضل 
دعوا إلى نبذ التفرقة ورفض 
مبدأ الكره والتعصب، فدعوا 
التعامل  إلى  كتاباتهم  في 
أن  يجب  كإنسان  الكل  مع 
يحترم بغض النظر عن الدين 
قوانني  وسنّت  بل  واملذهب، 
محل  حلت  مدنية  ونظم 
التقاليد واألعراف العنصرية 
وتطورت  أوربا  نشأت  ،وبذلك 
حتترم  اآلن  عليه  هي  ما  إلى 
وتقدس اإلنسان بل حتى أنها 
رفضت  اجلديد  دستورها  في 
املسيحية  إلى  اإلشارة 
أوربا  في  األكثرية  كديانة 
رغم معارضة ودعوات البابا.

أن  قلناه   مما  واملغزى   
ما  يوماً  ويتطور  يتقدم  الشرق هو اآلخر قد 
املتطرفة  الدينية  العاطفة  عن  جترد  ما  إذا 
واملذهب  كذا  الدين  أتباع  من  أنا  مبدأ  وترك 
كذا والطريقة كذا وسيكون مصيري اجلنة 
أما اآلخر الذي قد يكون جاره أو حتى قريبه 
وطبعاً  مصيره،  وجهنم  النار  فستكون 
ما  وهذا  الفكرة،  نفس  يبادله  أيضاً  اآلخر 
يولد أحيانا كثيرة الكره الذي يصل إلى حد 

القتل والعنف يرافقها هجرة وتشرد.
الدين  اخلروج عن  إلى  ندعو  وهنا نحن ال 

االلتزام  أن  نؤكد  ما  بقدر  عنه  والتخلي 
بقيمه النبيلة والغاية األسمى التي ظهرت 
من  الناس  إخراج  وهي  أال  ألجله،  ونشأت 
من  باخلروج  أيضاً  الكفيلة  هي  الظلمات، 
الواقع املرير الذي يعيشه الشرق اليوم، كما 
نحترمه  ما  بقدر  ودوره  الدين  نلغي  ال  أننا 
متطورة  اليوم  نراها  التي  فأوربا  ونقدسه، 
الكنائس  التزال  بل  ودورها  األديان  تلغي  لم 
من  اآلالف  وجود  إلى  إضافًة  باقية،  موجودة 
املساجد واملزارات، وأوربا إن كانت تتبع النظم 
العلمانية ليست ضد الدين 
خطأً،  عنها  شائع  هو  كما 
فما فعلته فقط هو سحب 
البساط السلطوي من رجال 
للدين  أساؤوا  الذين  الدين 

كما أساؤوا للناس.

ظاهرة اإلحلاد يف بالد الشرق
بعض  الشرق   بالد  في 
في  واملتشككني  امللحدين 
فالتاريخ  السماوية،  األديان 
بتوثيق  اهتم  الرسمي 
تاريخ  أن  ليظهر  األحداث 
هو  اإلسالمية  الشرق  دول 
جتاهل  وهكذا  لإلميان،  تاريخ 
املتشككني  حينها  املؤرخون 
وأهملوا جوانب من كتاباتهم 

في أحيان أخرى.
تسليط  هنا  ونحاول 
الضوء على أخبارهم وأفكارهم، من مصادر 
عدة، وهو األمر الذي يخرج عن نطاق الدفاع 
محاولة  إلى  عليهم،  الهجوم  أو  عنهم 
هذه  من  جزءاً  باعتبارهم  لهم  التوثيق 
احلضارة الغنية، أثروا فيها وتأثروا بها، وكونوا 
عن  املدافعون  حتى  به  تأثر  داخلها  حراكاً 
الدين أنفسهم من شيوخ الدين واملتكلمني 
حتى  أدواتهم  تطوير  إلى  واضطرتهم 
احلديث  العلم  مع  اإلمكان  بقدر  تتناسب 
والفلسفة الوافدة وروح العصر، مما وقع في 

السلطة يف الشرق 
مقدسة تتجاوز 
كل القوانني 

ملصاحل احلكام 
املستبدين، يف 

حني أصبحت اليوم 
السلطة يف الغرب 
حتاسب حتت قبة 
العدالة و القانون
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مصلحة العامة وأثرى حضارتهم.
اإلحلاد  الذي نقصده يختلف عن  واإلحلاد 
اإللهية،  الذات  إنكار  أي  املعروف  مبعناه 
عن  تتميز  الشرق  في  اإلحلاد  فحركة 
سعى  حيث  الغرب،  في  حدثت  التي  تلك 
امللحدون هناك إلى هدم الفكرة األساسية 
التي يقوم عليها التدين عندهم وهي وجود 
إلى  الشرق  تاريخ  في  امللحدون  اإلله، قصد 
على  وهدمها،  النبوة  فكرة  في  التشكيك 
اعتبار أن التدين في الشرق كان قائماً على 

هذه الفكرة في األساس.
كثيراً ما سمعنا و قرأنا  أن جل العلماء 

املسلمون  بهم  يفتخر  الذين  املاديني 
اليوم كنجوم خالدة في سماء 

احلضاري  العلمي  اإلنتاج 
في  هم  اإلسالمي 

إن  أو  ملحدون،  األصل 
كفار  التعبير  صح 
نظر  في  وزنادقة 
شيوخ  كبار  بعض 
اإلسالمي،  الفقه 
صحيح،  وهذا 

وفتاوي  مبراجع  ومثبت 
كتب  في  مخطوطة 

ينكر  وال  الفقهاء،  هؤالء 
ولكن  ومعاند،  جاحد  إال  هذا 

هؤالء  بفتاوي  التسليم  علينا  هل 
هذه  أحكامهم  ونأخذ  باملطلق،  الفقهاء 
ال  نهائي  كحكم  العلماء  هؤالء  حق  في 
رجعة فيه وال تصحيح، وكأنها وحي يوحى 
إن  هذا  العكس؟،  أم  والرد  األخذ  يقبل  ال 
خلق  تكفير  للبشر  يحق  أنه  أصالً  سلمنا 

اهلل.
األديان  انتقاد  إلى  هؤالء  دفع  الذي  فما 
من  معتقد  منهم  يسلم  لم  حتى  عامة 
اعتراضاتهم  هي  وما  الشرقية؟  املعتقدات 
عليها؟ ونستعرض لكم أهم أفكارهم دون 

التعرض ملدى صحتها أو بطالنها:

ابن الراوندي:
النبوة،  في  شكك  الذي  الراوندي  ابن   لعّل 
القرآن  وانتقد  السماوية  الديانات  وأنكر 
هو  الذع،  بأسلوب  النبوية  والسنة  الكرمي 
خاصًة  اإلسالم،  تاريخ  في  امللحدين  أشهر 
في  عرضها  خالل  من  إلينا  وصلت  آراءه  أن 

كتب هدف مؤلفوها إلى دحضها. 

ابن املقفع:
إنكار  مبعنى  ملحًدا  املقفع   ابن  يكن  لم   
كل  وتقريباً  والقيامة،  والبعث  اإلله  وجود 
في  مدون  اإلطار  هذا  في  إليه  ينسب  ما 
ودمنة«  »كليلة  كتاب  من  فصل 
بنفسه  بترجمته  قام  الذي 
إلى  الفارسية  عن 
الفصل  وهو  العربية، 
بباب  يعرف  الذي 
»برزويه كما ترجمه 
بزرجمهر  الوزير 
وتدور  خلكان«  بن 
الشكوك  معظم 
املقفع  ابن  أن  حول 
كتبه بنفسه ونسبه 
يخفي  حتى  للكتاب 
املتشككة  أفكاره  فيه 
ابن  يحكي  حيث  األديان،  في 
الباب  هذا  مقاطع  أحد  في  املقفع 
يشكك  فهو  األديان،  مع  برزويه  رحلة  عن 
أوالً في صحة الدين الذي ورثه عن آبائه ثم 
يحاول أن يجد مطلبه في غيره، إلى أن ينكر 
إلميانهم  يتحزبون  أنهم  دين  كل  أهل  على 
دون  آبائهم  عن  وورثوه  عليه  ولدوا  الذي 
عدمه،  من  املعتقد  هذا  صحة  في  تفكير 
عالوة على ذلك أن أصحاب الديانات اخملتلفة 
منهم  كل  ويدعي  بينهم  فيما  يتنابذون 
صحة معتقده وبهتان معتقد اآلخرين، وملا 
أي منها ما يدعو  أعمل عقله لم يجد في 
للتسليم به دون غيره، ويتوصل في النهاية 

حنن ال 
ندعو إىل اخلروج عن 

الدين والتخلي عنه بقدر 
ما نؤكد أن االلتزام بقيمه 
النبيلة والغاية األمسى اليت 
ظهرت ونشأت ألجله، أال 

وهي إخراج الناس من 
الظلمات
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ورد  الناس  مع  اخللق  بحسن  يكتفي  أن  إلى 
األذى عنهم، وينقل عن اخلليفة املهدي قوله 
هذا  في  أصل  ولها  إال  زندقة  توجد  ال  بأنه 
الفصل  وهو  املقفع،  ابن  كتبه  الذي  الباب 
نفسه الذي أدى التهامه بالزندقة )أو ملكيدة 
سياسية( وتقطيع أوصاله وشواء أعضائه 

على النار أمام عينيه حتى مات.

أبو بكر حممد بن زكريا الرازي:
 للحديث عن فلسفة الرازي هنا مجال أكثر 
من سرد إجنازاته في الطب والكيمياء، وأهم 
العلم  »في  هما  كتابان  ذلك  في  له  ما 

لكن  النبوة«،  و«مخاريق  اإللهي« 
منهما  إلينا  وصل  ما  معظم 

ردوا  الذين  كتب  في  ورد 
على أقواله، وكان الرازي 

ال يؤمن بالنبوة ويأخذ 
إثبات  عاتقه  على 
التناقض في الكتب 
من  بداية  املقدسة 
اإلجنيل  إلى  التوراة 
ما  ثم  والقرآن، 

يلبث أن يوجه طعنه 
الديانات  بقية  إلى 

كالزرادشتيه  الشرقية 
واملانوية.

واألنبياء  النبوة  في  الرازي  ورأُي 
أنه  رأيه  ففي  العقل،  قيمة  حول  ينحصر 
العقل وميزنا به عن  دام اهلل قد منحنا  ما 
اكتشاف  على  القدرة  له  وهيأ  خلقه  سائر 
اخلير والشر، فما حاجة اإلنسان لنبي يعلمه 
الشرائع واألخالق، ثم أن لعقل اإلنسان قدرة 
أيضاً على معرفه اخلالق من خالل النظر في 
الناس  يعلم  نبي  إلرسال  حاجة  فال  خلقه 

طريق اهلل.
أن يدفع االعتراضات على كالمه  ثم يحاول 

من عدة جوانب،
اللذين  األوَلى بحكمة اهلل وعدله   أوهلا أن 
يؤمن بهما أصحاب الديانات، أن يساوي بني 

والشر،  اخلير  القدرة على معرفة  خلقه في 
املوهبة عن  بهذه  إذا ميز بعضهم  وأن اهلل 
البعض اآلخر يكون قد زرع بينهم الشقاق، 
املذاهب  أصحاب  بني  يحدث  نراه  ما  وهو 

اخملتلفة من القتال والنزاع وإراقة الدماء.
وبرأيه أن املسؤول عن ذلك ليس الضعف 
أو قلة الفهم عند أبناء املعتقدات، إمنا خلل 
في نظرية النبوة نفسها، فاألنبياء في رأيه 
للجدال  قابلة  غير  وأفكار  بشرائع  يبشرون 
السماء  من  قادمة  باعتبارها  والنقاش 
وهو  التقديس،  من  هالة  بها  وحتيط 
يخالف  األنبياء  به  أتى  مما  الكثير  أن  يرى 
بني  بني  والسالم  اإلنسانية  الطبيعة 
كل  ادعاء  إلى  باإلضافة  البشر، 
باحلقيقة  استئثاره  دين 
يؤدي  ما  وهو  منفرداً، 
بطبيعة احلال للشقاق 
أطراف  بني  والسجال 

تتجاذب احلقيقة.
أن  يقول  وثانيًا: 
يرون  األديان  أصحاب 
مراتب  الناس  أن 
على  بعضهم  وُفضل 
من  ومنهم  بعض، 
بالعلم،  البقية  عن  ميتاز 
فحري  كذلك  ذلك  كان  وإذا 
باألنبياء الذين هم أشرف اخللق بأن 
ذلك  أن  يرى  الرازي  لكن  اجلميع؛  ميتازوا على 
وجهة  من  فالناس  النبوة،  على  دليالً  ليس 
املعرفة  على  القدرة  في  متساوون  نظره 
في  االجتهاد  إال  اآلخر  عن  أحدهم  مييز  وال 
حتصيلها والقابلية النفسية إلعمال الذهن.

بينهم  فيما  يختلفون  األنبياء  إن  ثالثًا: 
املسيح  يُؤلِّه  من  فمنهم  كثيرة  نواٍح  في 
من  ومنهم  عادياً  بشراً  يراه  من  ومنهم 
هلل  كيف  ويتساءل  كاليهود،  زنديقاً  يراه 
كل  متناقضة  برسائل  للناس  يبعث  أن 
التناقض، وفي األخير: ال يرى الرازي مبرراً ألن 

اهتم 
التاريخ الرمسي 

بتوثيق األحداث ليظهر أن 
تاريخ دول الشرق اإلسالمية هو 
تاريخ لإلميان، وهكذا جتاهل 

املؤرخون حينها املتشككني 
وأهملوا جوانب من 

كتاباتهم يف أحيان 
أخرى
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كدليل  بالنبوة  البشر  معظم  إميان  نعلل 
على صدقها، فالناس إما يسلمون مبا ورثوه 
ويتكاسلون عن التحقيق فيه ثم يسلمون 
مبرور  املعتقد  ويتحول  عليه  العتيادهم  به 
والغريزة  الطبيعة  يشبه  ما  إلى  األجيال 
بطش  يخافون  أنهم  أو  الناس،  هؤالء  في 
رجال الدين والسلطان بهم، أو ينخدعون في 
والوعاظ،  واملبشرين  للدعاة  البراق  املظهر 
صدق  على  دليالً  ليست  العدد  كثرة  أن  أي 

املذهب.
وبعض االنتقادات التي يوجهها ابن الرازي 
اعتراضه  في  مثالً  جندها  املقدسة  للكتب 
على ما ورد في التوراة عن إصدار اهلل أوامره 
لليهود بالقتل وإباحة دماء الشعوب األخرى، 
بشخص  اإللهية  للذات  تشبيههم  وعلى 
والذبائح وبعجوز  اللحم  رائحة شواء  يحب 
أشيب الشعر، وهو ما يناقض تأكيد النبي 
وال  مصنوع  غير  قدمي  اهلل  أن  على  موسى 
املضار،  تضره  وال  املنافع  تنفعه  وال  مؤلف 
عن  اإلجنيل  في  جاء  ما  على  يعترض  ثم 
املسيح أنه قال »ما جئت ألنقد الناموس بل 
ألكمله« - قاصًدا بهذا توراة النبي موسى 

شرائع  معظم  بإلغاء  املسيح  يقوم  ثم   -
بالثأر  واألخذ  السبت  تقديس  من  الناموس 
وما إلى ذلك، وهو بذلك يحاول إثبات تناقض 
عقيدة  فيهاجم  بهذا  يكتفي  وال  اإلجنيل، 
باعتبارها  املسيحية  في  والتوحيد  التثليث 

غير  متسقة ومتناقضة.
على  الكرمي  للقرآن  طعنه  يوجه  ثم 
للذات  وجتسيم  تشبيه  من  يراه  ما  اعتبار 
اإللهية في آيات مثل »الرحمن على العرش 
استوى«، و قوله »ويحمل عرش ربك يومئذ 

ثمانية«.
الكرمي  للقرآن  اللغوي  اإلعجاز  وأنكر 
»إذا  املعتاد  التعجيزي  السؤال  ورد  أيضاً، 
أن  لكم  فهل  القرآن  إعجاز  تنكرون  كنتم 
أن  آخر وهو: هل لكم  تأتوا مبثله؟« بسؤال 
وجالينوس؟  بطليموس  كتب  مبثلما  تأتوا 
شخص  أي  قدرة  عدم  هو  قوله  أراد  وما 
ألن  آخر  شخص  كتبه  ما  مبثل  اإلتيان  على 
ويختلف  البصمة  يشبه  اللغوي  األسلوب 

باختالف املتحدث.
ويرى الكاتب عبد الرحمن بدوي أن الرازي 
لم يوِل باالً لالجتهادات التي قام بها مشايخ 
املعتزلة لتأويل هذه اآليات على اعتبار أن لها 
معنى داخلياً غير معناها الظاهر ينفي عنها 
أنها  الرازي  يرى  فيما  والتشبيه،  التجسيم 
املوقف،  إلنقاذ  املعتزلة  من  محاولة  مجرد 
ويزيد على ذلك بأن ينتقد تواتر الروايات عن 
بأنه  ويدفع  الشريفة،  أحاديثه  في  الرسول 
لو سقط شخص من ضمن سلسلة الرواة 
نسيان،  أو  لذلة  نتيجة  النبي  عن  الطويلة 
فإن الرواية تسقط بدورها، وهو يرى أن ذلك 
ثم  ومن  النبوية  الروايات  بتناقض  تسبب 
يعفي نفسه من األخذ باألحاديث الشريفة 

جملة.

أبو عالء املعري:
األدب  تاريخ  في  العقل  شاعر  بأنه   يوصف 
العربي، ُعرف عنه إعالؤه لقيمة العقل فوق 
اإلنسان  قدرة  في  وثقته  والتقاليد  العادة 

املقفع   ابن  يكن  مل   
إنكار  مبعنى  ملحًدا 
والبعث  اإلله  وجود 
كل  وتقريبًا  والقيامة، 
هذا  يف  إليه  ينسب  ما 
اإلطار مدون يف فصل من 
ودمنة«  »كليلة  كتاب 
الذي قام بتمجته بنفسه 
عن الفارسية إىل العربية

״

״



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  1102018

احلاجة  دون  والشر  اخلير  بني  التمييز  على 
للدين، ومما كتبه:

يرجتي الناس أن يقوم إمام
الكتيبة اخلرساء         ناطق في 

كذب الظن ال إمام سوى الـ
       عقل مشيراً في صبحه واملساء

إمنا هذه املذاهب أسباٌب
الرؤساء إلى  الدنيا           جلذب 

كما ذهب إلى إنكار الكتب السماوية:
دين وكفر وأنباء تقص وفر

وتوراة وإجنيل                    قان 
في كل جيل أباطيل يدان بها

بالهدى جيل؟            فهل تفرد يوماً 

ويبدو أنه قد تقلب في مراحل كثيرة بني 
الشك واإلميان. كذلك، لم يشكك في وجود 
وصفاته.  نعمه  عن  حتدث  ما  ودائماً  اهلل 
ويذكر طه حسني في كتابه »مع أبي العالء 
بوجود  يسلم  كان  املعري  أن  سجنه«  في 
الزاهد  العابد  بلسان  عنه  ويتحدث  اهلل 

الصادق في عبادته.

جابر بن حيان:
ويذكر  بارعاً،  كيميائياً  حيان  بن  جابر   كان 
املستشرق  عن  نقالً  بدوي  الرحمن  عبد 
الكيمياء  إلى  الكثير  أضاف  أنه  »كروس« 
ذلك  يضاهي  علمياً  واتبع منهجاً  اليونانية 
الذي ابتدعه العلماء احملدثون في أوروبا، وبناًء 
درجة  إلى  وصل  اجملال  هذا  في  إجنازاته  على 
االعتقاد في مقدرة الكيمياء على تخليق ما 
الذي  األمر  واإلنسان،  احلية  الكائنات  يشبه 
بالذكاء  اخلاصة  احلديثة  باحملاوالت  يذكرنا 
االصطناعي، وهو أمر قد وضعه عند الناس 

في طائفة الزنادقة وامللحدين.
التصقت، تهمة االحلاد، بشكل ملحوظ، 
الطبيعة  علوم  إلى  اجتهوا  من  بكل 
هؤالء  ترك  ميكن  فكيف  آنذاك،  االجتماعية 
السلطة  مصلحة  كانت  وقت  في  العلماء 

تتصالح مع اخملادعني من أهل اخلرافات الذين 
مؤسس  زمن  ففي  العلم،  لباس  توشحوا 
علم الكيمياء جابر بن حيان، كان هناك رجال 
يّدعون قدرتهم على حتويل احلديد إلى ذهب، 
طالء  بعملية  وخداًعا  كذبًا  يقومون  وكانوا 
بتحويل احلديد لذهب، لذلك  الذهب وليس 
علماء  أشهر  من  واحًدا  حيان  بن  جابر  كان 

اإلسالم الذين اتهموا بالزندقة والكفر.
والتاريخ يشير إلى أنه اتهم بهذه التهمة 
أن  حيث  احلكام؛  مع  والده  لعالقة  استنادًا 
والده عمل في الكوفة صيدلياً وبقى ميارس 
هذه املهنة مدة طويلة وعندما ظهرت دعوة 
العباسيني ساندهم، فأرسلوه إلى خراسان 
األمويون  وعندها استشعر  دعوتهم،  لنشر 
في  األزدي  اهلل  عبد  بن  حيان  نشاط  خطر 
وقتلوه،  عليه  القبض  فألقوا  فارس  بالد 
وهو ما جعل احلكام في عصر أبو الكيمياء 
فيما  لعلمه  جابر  استخدام  من  يخشون 

يضر مصلحة حكام ذلك الوقت.
استغل حكام عصره، حرص العامة على 
تضليل  في  اإلسالمي،  الدين  على  احلفاظ 
وبدأوا  الدفاع عن اإلسالم،  املواطنني بحجة 

النبوة  يف  الرازي  رأُي   
حول  ينحصر  واألنبياء 
رأيه  ففي  العقل،  قيمة 
منحنا  قد  اهلل  دام  ما  أنه 
العقل وميزنا به عن سائر 
خلقه وهيأ له القدرة على 
اكتشاف اخلري والشر، فما 
يعلمه  ملن  اإلنسان  حاجة 

الشرائع واألخالق

״

״
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يشيعون أن الكيمياء علم محرم، ومن يعمل 
به كافر وال يجوز االستماع له أو تصديق ما 
اجلميع  يأمن  قتله، حتى  مت  لو  وحبذا  يقول، 

من شره.
ومما يدعونا للدهشة، أنه في الوقت، الذي 
وحاولوا  بالكفر،  املسلمني  بعض  اتهمه 
اإلجنليزي  الفيلسوف  عنه  قال  منه،  التبرؤ 
)باكون(: )إن جابر بن حيان هو أول من عّلم 
علوم الكيمياء للعالم، فهو أبو الكيمياء(، 
الفرنسي  الكيميائي  العالم  عنه  وقال 
)مارسيالن برتلو m.berthelot(  املتوفى 

)كيمياء  كتابه  في  هـ   1907 سنة 
جلابر  )إن  الوسطى(:  القرون 

ما  الكيمياء  في  حيان  بن 
املنطق(،  في  ألرسطو 

وكانت كتبه في القرن 
أهم  من  عشر  الرابع 
الدراسات  مصادر 
وأكثرها  الكيميائية 
الفكر  قيادة  في  أثرا 
الشرق  في  العلمي 

انتقلت  وقد  والغرب، 
مصطلحات  عدة 

جابر  أبحاث  من  علمية 
األوربية  اللغات  إلى  العربية 

التي  الالتينية  اللغة  طريق  عن 
ترجمت أبحاثه إليها؛ فكيف لشخص بهذه 
اهلل  وجود  ينكر  أن  العلم  وهذا  العقلية 

ويكفر به.

الشعراء اجمُلان:
أطلق  الذين  هؤالء  شعر  في  جند  ال  رمبا   
واللهو  من  للمجون  - نسبة  َّان  اجملُ عليهم 
اخلالفة  ظل  في  عاشوا  والذين  الشعراء 
نظر  وجهة  العباسية،  للدولة  الثانية 
رأس  على  وكان  األديان،  جتاه  واضحة  فكرية 
عنهم  ورد  ما  ومعظم  نواس  أبو  هؤالء 
االستهانة  اجتاه  في  يصب  كان  أدب  من 
اإلنسانية  السعادة  وربط  الدينية  باألوامر 

والتصورات  بالروحانيات  ال  األرضية  باألمور 
السماوية.

ابن رشد:
تكفيرهم  مت  الذين  العلماء  أحد  هو   
وكافر  ملحد  رشد  ابن  كان  هل  وزندقتهم، 
لنكتشف  إلينا؟..،  ونقل  قيل  كما  وزنديق 
موقف ابن رشد من قضية اإلميان من عدمه 
بلفتة قصيرة مختصرة، ليست على لسان 
من تكلموا في حقه أو نقلوا لنا عنه، بل ما 
اخللق  داللة  إحدى كتبه مبيناً  قاله هو في 

على اتصاف خالقه بصفة العلم:
أما العلم فقد نّبه الكتاب 
عليه،  الداللة  وجه  على 
}أال  تعالى:  قوله  في 
وهو  خلق  من  يعلم 
اخلبير{  اللطيف 
ووجه   ،]14 ]امللك: 
الداللة: أن املصنوع 
جهة  من  يدل 
في  الذي  الترتيب 
كون  أعني  أجزائه، 
من  بعضها  صنع 
جهة  ومن  بعض،  أجل 
للمنفعة  موافقة جميعها 
املقصودة لذلك املصنوع، أنه لم 
وجدت  وإمنا  طبيعة،  هو  صانع  عن  يحدث 
الغاية  ألجل  الغاية  قبل  ما  رتب  صانع  عن 
فوجب أن يكون عاملاً به. …..املرجع: مناهج 

األدلة في عقائد امللة، ص161-160.
والسؤال هنا كيف مت تكفير هذا الرجل 
أيقول  الفقهاء،  بعض  طرف  من  وزندقته 
مثل  كالماً  باإلميان  وجاحد  وملحد  كافر 
هذا الذي تفضل به ابن رشد في مدح اهلل 
سبحانه وتعظيم شأنه وقدرته وحكمته!! 

أبو نصر حممد الفارابي:
أن  يعتقد  كان  احلقيقة  بوحدة  إميانه   
واحدة  الفلسفية  الطبيعية  احلقيقة 

التصقت، 
تهمة االحلاد، بشكل 

ملحوظ، بكل من اجتهوا إىل 
علوم الطبيعة االجتماعية آنذاك، 
فكيف ميكن ترك هؤالء العلماء 

يف وقت كانت مصلحة السلطة 
تتصاحل مع املخادعني من أهل 

اخلرافات الذين توشحوا 
لباس العلم
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واحد  موضوع  في  حقيقتان  هناك  وليس 
التي كشف  وهي  واحدة  هناك حقيقة  بل 
كل  أن  وبرأيه  وأرسطو،  أفالطون  عنها 
معرفية  منظومة  تقدم  التي  الفلسفات 
ينبغي أن حتذو حذو أفالطون وأرسطو. ولكن 
بني أفالطون وأرسطو تناقض أساسي وكان 
الفارابي يعتقد أن فلسفة أفالطون هي عني 
بني  )اجلمع  كتاب  ووضع  أرسطو  فلسفة 
وأرسطو( أفالطون  أفالطون  احلكيمني  رأيي 
من  الوجود  في  يبحثان  كالهما  وأرسطو 
الوجود  أفالطون  وعند  األولى،  علله  جهة 

وأرسطو  )املثل(  هي  األولى  والعلل 
)العلل األربعة( ولكن الفارابي 

كان يعتقد في كتابه أنه 
يوفق  أن  وحاول  فرق  ال 

الفيلسوفني  بني 
مجموعة  وقدم 
ليقول  األدلة  من 
كشفا  هؤالء  أن 
من  وكل  احلقيقة 
يجب  بعدهما  جاء 

أن يحذو حذوهما.
موجودات  هنالك 

ممكنة الوجود كثيرة، لكن 
الوجود.  واجب  واحد  موجود 

املوجود املمكن الوجود: املوجود الذي 
متى ُفِرض موجودا أو غير موجود لم يعرض 
منه محال. يعني وجوده أو عدم وجوده ليس 
هناك ما مينع ذلك. لكن إذا وجدت البد لها 
من علة وكل املوجودات التي حتقق وجودها 
املوجود  الوجود:  الواجب  املوجود  حوادث. 
منه  عرض  موجود  غير  فرضناه  متى  الذي 
ال  الفرض( محال. يعني  على  تعود  )الهاء 
ميكن إال أن يكون موجودا وهو في املصطلح 
اهلل  نقول  أن  ميكن  ال  )اهلل( فنحن  الديني 
ليس موجود؛ ألنه ال ميكن لنا أن نقول بعد 
أن قلنا اهلل ليس موجود كيف وجد العالم. 
موجود  تعني  ليس(  عن  األيسات  )مؤيس 
)أليس أي أوجد(. س/  املوجودات من العدم 

ال نستطيع أن نفهم كيف وجدت املوجودات 
جواب  وكان  الوجود؟  واجب  عن  املمكنة 
الكندي هو )مؤيس.....( أما الفارابي يقول 
أن واجب الوجود طبيعته عقل محض واحد 
يعقل  محض  عقل  جوهر  اجلهات  كل  من 
لنا  خالفا  ذاته،  هو  تعقله  وموضوع  ذاته 
نعقل ذاتنا ونعقل أيضا املوجودات الطبيعية 
ولكن واجب الوجود عند الفارابي يعقل ذاته 
لذاته  تعقله  من  أنه  الفارابي  ويقول  فقط 
يفيض عنه عقل أول، يكفي أن يعقل واجب 
أي  أول  عقل  عنه  يصدر  حتى  ذاته  الوجود 
يصدر  مبدع  فعل  التعقل  فعل 
اإلرادة  ال  الضرورة  سبيل  على 
من  عقل  يصدر  والقصد. 
يصدر  فوقه  ملا  تعقله 
تعقله  ومن  آخر  عقل 
فلك.. يصدر  لذاته 

األخير  العقل  الخ 
الفعال  العقل  هو 
به  اخلاص  والفلك 

فلك القمر.

العالقة بني الفيلسوف 
والنيب عند الفارابي:

به  قام  الذي  التمييز 
ناحية  من  النبي  بني  الفارابي 
تكون  املعرفة  ناحية:  من  والفيلسوف 
احملسوسات،  من  الكلية  املعاني  بتجريد 
حقائق  يتلقى  كالهما  والفيلسوف  النبي 
أن معرفة  الفارابي  لآلخرين. يقول  وينقلها 
لكن  اهلل  مصدرها  كلها  القصوى  احلقائق 
الفيلسوف  وحقائق  النبي  حقائق  بني  فرق 
بواسطة  احلقائق  يتلقى  فالفيلسوف 
عقليه  طبيعتها  فتكون  الفعال  العقل 
املعارف منزلة  تأتيه  الرسول  وليس حسية، 
ويتلقى  امللك جبريل  بتوسط  اهلل  عند  من 
الوحي باخمليلة ثم يتم حتويل الصور املتخيلة 
املعارف  للناس.  تنقل  ومعاني  صور  إلى 

النبوية هي معارف اخمليلة أساس فيها

املعرفة 
لدى الفارابي تكون 

بتجريد املعاني الكلية من 
املسوسات، النيب والفيلسوف 

كالهما يتلقى حقائق وينقلها 
لآلخرين و احلقائق القصوى كلها 

مصدرها اهلل، لكنه فرق بني 
حقائق النيب وحقائق 

الفيلسوف
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الشاعر ديك اجلن احلمصي: 
متديّناً،  إنساناً  يكن  لم  اجلن  ديك  إن 
عنه،  نهى  أو  اإلسالم  به  أمر  ملا  مطبقاً 
انتمائه  بني  تاّم  انفصال  هناك  كان  لقد 
السياسي ومواقفه الدينية، يقول أبو الفرج 
ديك اجلن: »كان عّمي  أخي  ابن  على لسان 
اليوم  بوجود  تشكّكه  أما  ماجناً«،  َخليعاً 
أكثر  طابعاً  اتّخذ  فقد  واحلساب،  اآلخر 
والتصريح  االنفجار  إلى  به  وصل  حّدة، 
كانت  ورمبا  والبعث.  بالقيامة  إميانه  بعدم 
والتحّدي،  التمرّد  من  نابعة  احلّدة  هذه 
في  يالحقونه  الذين  للوّعاظ  والتصدي 
واجلنة  واحلساب،  باملوت  كل مكان، مذكّرين 
والنار، إنه في البداية يجنح إلى مناقشتهم 
مناقشة تنطوي على الكثير من االضطراب 
كاذبني  كانوا  فإذا  والشك،  والتردّد  والقلق 
أَِمَن  فقد  اآلخرة،  احلياة  بوجود  ادّعائهم  في 
أما  آثام،  من  اقترفه  عّما  العقاب  من  وجنا 
هو  اهلل  ألن  أيضاً،  سينجو  فإنه  صدقوا  إذا 
الذي ابتاله بهذه اآلثام، وهو الذي سيسامح 

ثم  ؟!  لـه  اهلل  قّدر  فيما  ذنبه  وما  ويعفو، 
بالقيامة،  إميانه  عدم  معلناً  بغتة،  ينفجر 

قائالً:
وتسويف  بآخرة  نَِعموا  وقد  الدُّنيا  هَي 

واِف النّفوِس من السَّ
فإْن كذبوا أمنَت، وإْن أصابوا فإّن املبتليـَك 

هو املعافـي
بتصديِق  قلبـي  أنَّ  أبثُّك  ما  وأصدُق 

القيامِة غيرُ صافي
إن هذا التصريح وأمثاله دفع الناس إلى 

اتهامه باإلحلاد.

احلالج 
واإلنسانية  شعبهم  رفدوا  الذين  من 
ذواتهم  نكران  وأثبتوا  وأفكارهم  بإبداعاتهم 

وعظمة تضحياتهم. 
احلالج )857 – 922 م(: هو احلسني بن منصور 
بن محمي احلالج. وُلد احلالج في الطور الواقعة 
واسط  في  احلالج  إستقر  احلالية.  إيران  في 
)الكوت( في عام 867 ميالدي. عاش في بغداد 
في أواخر القرن التاسع امليالدي. كان احلالج من 

معتنقي الدين اليارساني.
أّن احلالج كان رجالً  يذكر عز الدين بن األثير 
احلالج  كان  كرامات.  وصاحب  زاهداً  متصوفاً 
الدينية  الكتب  وأّن  اليارساني،  الدين  يعتنق 
في  أيضاً،  املعري  يذكر  ذلك.  تذكر  اليارسانية 
بأّن احلالج  »رسالة الغفران« في صفحة 348، 
كان يؤمن بتناسخ األرواح، حيث أّن اليارسانيني 

يؤمنون بذلك أيضاً.
متّ  املقتدر،  العباسي،  اخلليفة  عهد  في 
إتهام احلالج بالشعوذة من ِقبل املعتزلة، حيث 
الشرطة  رجال  ِقبل  من  عليه  القبض  إلقاء  مت 
في  سنوات  ثماني  احلالج  أمضى  العباسيني. 
الوزير حامد بقتله  أمر  سجن بغداد. بعد ذلك 
مبقتضى  أشهر،  سبعة  دامت  محاكمة  بعد 

فتوى أقرّها القاضي أبو عمر املالكي.
يداه ورجاله   وُجّلد وقُّطعت  رأس احلالّج   ُحزّ 
ومن ثّم مت صلبه على جذع شجرة وأبقوه هكذا 
اليوم، قُطعت  التالي، حيث في ذلك  اليوم  الى 

   يتلقى الفيلسوف احلقائق 
الفعال  العقل  بواسطة 
عقليه  طبيعتها  فتكون 
الرسول  حسية،  وليس 
من  منزلة  املعارف  تأتيه 
امللك  بتوسط  اهلل  عند 
الوحي  ويتلقى  جربيل 
حتويل  يتم  ثم  باملخيلة 
صور  إىل  املتخيلة  الصور 

ومعاني تنقل للناس

״

״
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رقبته وأُحرقت جثته في ساحة السجن اجلديد 
أمام  دجلة  لنهر  اليمنى  الضفة  على  ببغداد 

باب الطاق ورُمي رماد جثته في نهر دجلة. 
والتفكر  التأمل  إلى  يدعو  احلالج  كان 

وإعمال العقل وهو القائل:

تأمل بعني العقل ما أنا واصف
فللعقل أسماع وعاة  وأبصار

دعوة احلالج إلى التفكير لم تكن تُلزم غيره 
أنه  حيث  فيها،  التفكير  إلى  دعوته  من  بأكثر 
كان يدعو الى لغة العقل والتفكير بوضوح و 
إخالص. يقول عن ذلك: )خذ من كالمي ما يبلغ 
وال  بوجهي،  فاضرب  علمك  أنكره  وما  علمك، 
تتعّلق به، فتضّل عن الّطريق( )»أخبار احلالج« 

إلبن الساعي، صفحة 12(.
أو  اإلسالمي  للدين  احلالج  ينظر  لم   
املسيحي أو اليهودي نظرة شك أو إستخفاف 
على  األديان  تلك  إلى  ينظر  كان  بل  تكفير،  أو 
الهدف.  نفس  لتحقيق  مختلفة  وسائل  أنها 
ّوجل،  عز  هلّل  كّلها  األديان  بنّي،  )يا  يقول: 
بل  فيهم  اختياراً  ال  طائفة  دين  بكل  شغل 
ما  ببطالن  أحداً  الم  فمن  عليهم،  اختياراً 
لنفسه،  ذلك  اختار  أنّه  حكم  فقد  عليه  هو 
هي  واإلسالم  والنصرانية  اليهودية  أن  وإعلم 
ألقاب مختلفة وأساٍم متغّيرة واملقصود منها 
إلبن  احلالج«  )»أخبار  يختلف(  وال  يتغير  ال 

الساعي، صفحة 39-38(.
حتى  اخلالق  أحب  متصوفاً،  احلالج  كان 
ذاب فيه وتوحد معه، وقال وهو من أجمل ما 

قيل في التوحد مع اخلالق:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حّللنا بدنا

نحن َمن كنا على عهد الهوى
نضرب األمثال في النّاس بنا

فإذا أبصرْتني أبصرته
وإذا أبصرته قلت: أنا

وقوله أيضا:

قد حتققتك في سري فخاطبك لساني
فاجتمعنا مِلعاٍن وافترقنا مِلعاٍن

إن تكن غيبتك التعظيم عن حلظ العيان
فلقد صيرك الوجد من األحشاء دان

املصادر:
 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )141-112/8(.

عالم 
أ
المنتظم لبن الجوزي ) 201/13-206( . سير ا

النبالء للذهبي )14 / 313-354( . البداية والنهاية لبن 
الفارابي  محمود،  نجيب  ز�ي   -  )144-132/11  ( �كثير 

المعلم الثاني، بيروت 1972
بو النصر محّمد الفارابي«. 27-01-2013.

أ
»الشيخ ا

هل المدينة الفاضلة
أ
راء ا

آ
 مقدمة في �كتاب ا

دب العربي ج1، ص213-210
أ
 برو�لمان: تاريخ ال

الككتب المصرية تحت رقم 512 فنون  مخطوط بدار 
جميلة(.

باد سنة 1346 هك
آ
 طبعة حيدر ا

 الفارابي : البير نصري نادر ، بيروت ، 1977
 جمال الدين فالح الكيالني: محسن مهدي الفيلسوف 

الكربالئي الكبير، مجلة الديار اللندنية، سنة 2013 .

بتصرف عن �كتاب )ديوان ديك الجن الحمصي( جمع 
اتحاد  الناشر  الحجي،  مظهر  ستاذ 

أ
ال ودراسة  وتحقيق 

الككتاب العرب، دمشق 2004.
المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل 
شعره : ابن و�يع التنيسي. تحقيق : محمد رضوان الداية. 

دمشق، دار قتيبة، 1982 م.
المحّب والمحبوب والمشموم والمشروب : السرّي بن 
مجمع  دمشق،  غالونجي.  مصباح  تحقيق   : الرّفاء  حمد 

أ
ا

اللغة العربية، دار الفكر للطباعة، 1406هك / 1986.
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أوروبا العديُد من  في القرون الوسطى شهدت 
الكثير  وراءها  والتي خلفت  الدامية  الصراعات 
من الضحايا، وذلك بسبب الصراع الديني الذي 
حصد  الذي  للصراع  ميداناً  أوروبا   من  جعل 
أوروبا فترة  البشر، حيث عاشت  أرواح آالف من 
احلروب  أثناء  ظلمة  حياتها  فترات  أحلك  من 
مقسمة  فيها  السلطة  كانت  حيث  الدينية؛ 
بني سلطة دينية في يد البابا في  روما وسلطة 
زمنية متثلها اإلمبراطورية الرومانية املقدسة.

وكان نفوذ السلطة الزمنية »السياسية » ال 
نفوذ  للبابا  الدينية، فقد كان  بالسلطة  يقارن 
ديني كبير على عامة الشعب وعلى السلطة 
أو  صراع  حدث  فإن   ، سواء  كحد  السياسية 
البابا  لصالح  فهو محسوم  للمصالح  تعارض 
باعتبار البابا هو من يتحدث  باسم اهلل، وميلك 
تفويضاً باسمه، وميلك أن  يحدد من يدخل اجلنة 
البابوات  النار، وقد بلغت سلطة  أو من يدخل  
حتدى   يستطيع  كان  أنه  لدرجة  كبيراً  حداً 
سلطة اإلمبراطور ذاته، ويستطيع صك صكوك 

ل الدولة 
ُّ

 األديان في أوروبا وتشك
ُ

حرب

القومية وماهيتها

فؤاد منصور

أن  الكنيسة  ح��اول��ت 
ت��ق��ف ف���ي م��واج��ه��ة 
لكن  اإلصالحية  األفكار 
كان   اإلص��الح��ي  الفكر 
يستطيع  أحد  ال  كالريح 
فاشتعلت  إم��س��اك��ه، 
لتنير  إيطاليا  من  الشرارة 
وانتشار  كلها،  أوروب����ا 

مقوالت المفكرين.
آخ���ر ملك  *اش��ن��ق��وا 
قسيس  آخ����ر  ب��أم��ع��اء 
الفرنسي  *الفيلسوف 
فولتير أحد أبرز فالسفة 

عصر التنوير.
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)صكوك  فكرة  بداية  تعود   والتي  الغفران 
أن  العاشر(،  ) الون  البابا  أراد  الغفران(  عندما 
و  بطرس  بالقديس  ببناء كنيسة خاصة  يقوم 
ذلك في مدينة روما فقام على أثر ذلك بإصدار 
القيام  أجل  من  وذلك  الصكوك  من  مجموعة 
ببيعها وجمع األموال التي ستأتي منها كنتاج 
الكنيسة  ببناء  والقيام  تلك  البيع  لعملية 

اجلديدة. 

والتي  كديانة  املسيحية  إن  القول  ميكن   
مرت  قد  شخص  /2/مليار  من  أكثر  يتبعها 
بالكثير من األحداث، وهناك حدثان بارزان شكال 
املسيحية التي نراها اليوم في العالم احلديث. 

احلدث األول وهو انعقاد مجمع خلقيدونية

415 ميالدي اجتمع في مدينة  عام  في   حيث 
تركيا  من  الشرقي  القسم  )في  خلقيدونية 
حالًيا( 630 أب من آباء الكنيسة جمعاء ملعاجلة 
بالرّب  يتعّلق  وإمياني  وجوهري  عقائدي  موضوع 
خلقيدونية.  مبجمع  ُعرف  لذا  املسيح.  يسوع 

جنم عن اجملمع انشقاق األقباط واألرمن والسريان 
عن الكنسية الرومية وبالتالي فسخ الشراكة 

معها.

املعارضون لهذا اجملمع رفضوا أن يُطلق اصطالح 
إذ كان  الرّب يسوع املسيح،  على  »طبيعتني« 
»شخص«،  عندهم  يوازي  طبيعة  اصطالح 
الرّب  يكون  أن  لهم  بالنسبة  ميكن  ال  وبالتالي 
يسوع شخصني مّتحدين مع بعضهما بعض، 
-412( كيرلس  القّديس  مقولة  أن  وخاصًة 

444م( بأنّه هناك »طبيعة واحدة لإلله الكلمة 
املتجسد« كانت سائدة بقّوة.

عّدة  هناك  بأنّه  التاريخّيون  الباحثون  يتكّلم 
إلى  فباإلضافة  االنشقاق،  هذا  إلى  أدّت  عوامل 
وسياسّية  إثنّية  عوامل  هناك  اللغوّي  اخلالف 
عدا عن النزعة االستقاللّية التي كانت سائدة 
في املناطق األرمنّية والسريانّي واإلسكندرانّية 
إضافة  ميكن  كما  الرومانّية،  عن اإلمبراطوريّة 
العوامل التي نتجت عن اجملمع الذي انعقد في 

أفسس عام 449م ويُعرف باجملمع باللصوصي.

بوحدة  إميانها  اجملمع  هذا  الكنيسة في  أكّدت 
شخص املسيح وبـ »الطبيعتني في املسيح«، 
الطبيعة اإللهّية الكاملة والطبيعة اإلنسانّية 

الكاملة.

الداعية لعقد اجملمع:   - األسباب 

في  دير  رئيس  كان  وهو  افتيخيوس،  أعلن 
راهًبا،   300 من  أكثر  يضم  القسطنطينّية 
أّن  اإلسكندرية،  بطريرك  ديوسقورس  يدعمه 
والطبيعة  اإللهّية  الطبيعة  طبيعَتي املسيح، 
طبيعة  تأنّسه  بعد  وصارتا  احّتدتا  اإلنسانّية، 
الطبيعة  اإللهّية  الطبيعة  ابتلعت  إذ  واحدة، 

اإلنسانّية.

عبارة  إلى  مستنداً  هذا  قوله  افتيخيوس  وبرّر 
اإلسكندرّي:  كيرلّس  القّديس  استعملها 
»الطبيعة الواحدة املتجّسدة لإلله الكلمة«.

     أصبحت الوثيقة إحدى 
األوائل  الكتب  أكثر 
واحدًا  أن  لدرجة  انتشارًا 
كان  أملان  ثالثة  بني  من 
وصلت  إن  وما  ميتلكها، 
طالب  حتى  للبابا  األنباء 
سريعة  مبحاكمة 
باهلرطقة  واتهامه  للوثر 
واخلروج عن املسيحية اليت 
آنذاك  عقوبتها  كانت 

احلرق على اخلازوق

״״
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وقد يكون لسوء الفهم اللغوّي بني مسيحّيي 
القسطنطينّية  في  )وبخاّصٍة  األيّام  تلك 
وأنطاكية واإلسكندرية(، قد ساهم في تغزية 
عن  عدا  اجملمع،  هذا  عن  نتج  الذي  االنشقاق 

عوامل سياسّية وإثنّية أخرى.

للمسيح  طبيعتني  بوجود  افتيخيوس  آمن 
اوريجنس  شايع  قد  يكون  )رمبا  التجسد  قبل 
لألرواح(،  األزلي  الوجود  نظريّة  في  اإلسكندري 
بعد  واحدة  بطبيعة  سوى  يعترف  لم  أنّه  غير 
امتص  قد  الالهوت  بأن  معتقًدا  التجسد 
تذوب  كما  الالهوت  في  ذاب  الذي  الناسوت 
من  محيط  في  تسقط  عندما  عسل  نقطة 

املاء.

االنشقاق  عنه  نتج  الذي  األول  احلدث  فهذا 
ارثوذكس  املسيحية  الكنائس  بني  الكبير 

والكنائس املسيحية الكاثوليك.   

األملاني  الراهب  يد  الثاني فكان على  احلدث  أما 
وأستاذ علم الالهوت مارتن لوثر الذي رأى صكوك 
الغفران تُباع علنًا ملن يدفع املال أكثر، فما كان 
منه إال أن أقدم في 31 أكتوبر عام 1517 على 
إصدار وثيقة مكونة من 95 بنداً يرفض فيها 
من  فيها  ويطلب  الكنيسة  تصرفات  مجمالً 
دون  اخلاص،  ماله  من  الكنيسة  يبني  أن  البابا 

االستحواذ على أموال الفقراء واملشردين. 

لم يكتف لوثر بإصدار الوثيقة، بل قام بتعليقها 
بعد  بأملانيا  »فيتينبرغ«  كنيسة  باب  على 
البابا  تصرفات  من  الشديد  الغضب  انتابه  أن 
وطلب مجادلة عالنية أمام الناس، وكان من أبرز 

أفكاره التي نادى بها: 

ملن  من اهلل مينحها  هدية  الغفران  صكوك   –
يشاء، وليس مقابل مبلغ من املال، أو لقاء عمل 

تكفيري بعد التوبة، ولكن باإلميان وحده. 

الكتاب  تفسير  حق  وحده  البابا  ميلك  ال   –
املقدس، بل إن لكل مسيحي ميلك إميانًا مخلًصا 

باملسيح احلق في تفسير الكتاب.  

زواج القساوسة. – ال يوجد مانع من 

في وسع البابا أن يغفر أي ذنب، إال إذا  ليس   –
أكد بدون ريب أن اهلل هو الذي غفر هذا الذنب، 
ولكن ميكن له منح املغفرة في احلاالت التي هي 

ضمن سلطته. 

لقد أصبحت الوثيقة إحدى أكثر الكتب األوائل 
انتشاراً لدرجة أن واحداً من بني ثالثة أملان كان 
ميتلكها، وما إن وصلت األنباء للبابا حتى طالب 
بالهرطقة  واتهامه  للوثر  سريعة  مبحاكمة 
عقوبتها  كانت  التي  املسيحية  عن  واخلروج 
1521 وقف  عام  وفي  اخلازوق،  على  احلرق  آنذاك 
اخلامس  تشارلز  أمام  علنية  في محاكمة  لوثر 
املقدسة  الرومانية  اإلمبراطورية  إمبراطور 
لوثر  مارتن  واستطاع  أملانيا  تضم  كانت  والتي 
التخلص من األجوبة عن األسئلة املوجهة إليه 
األملان  األمراء  أحد  أنقذه  وقد  التالي  اليوم  إلى 

والذي أراد اخلروج من عباءة روما.

مارتن  أطلقها  الذي  االحتجاج  واندلعت شرارة 

احلروب  ذروة  متثلت     
امللك  عهد  يف  الدينية 
لويس الرابع عشر من سنة 
 ،1598 وحتى   1562
بني  احلروب  واستمرت 
والربوتسانت  الكاثوليك 
أرهقت  الزمان  من  قرنني 
من  املاليني  أرواح  فيها 
البشر وذلك بسبب الصراع 

الديين

״״
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للفالحني  عنيفة  بثورات   1524 عام  في  لوثر 
السلطات  على  أوروبا  بوسط  الساخطني 
هذه  قمعت  ما  سرعان  والتي  الكاثوليكية 
يقارب  ما  قتل  حيث  بالقتل  االنتفاضات 
»200000« مئتي ألف قتيل في أول صراع ديني 
من  ألكثر  امتد  والذي  كاثوليكي  بروتستانتي 

مئة عام وخلف وراءه »11«مليون قتيل 

الكاثوليك  الغالبية العظمى من  لم تستطع 
أُطلق  الذين  أتباعه  وال  لوثر  دعوة  احتواء 
الكلمة  إلى  نسبة  البروتستانت  عليهم 

 ،)protest( »اإلجنليزية »احملتجون
االطراد  في  آخذًا  عددهم  وكان 

أن  إلى  آخر؛  بعد  يوًما 
وكنائس،  أراض  امتلكوا 

صوت  لهم  وأصبح 
مسموع في أملانيا، لذا 
الطائفتني  بني  قامت 
الصراعات؛  من  الكثير 
باإلمبراطورية  حدا  ما 

املقدسة  الرومانية 
عقد مؤمتر  إلى 

م  عا  » غ ر غسبو و أ «
1555، والذي أنهى »نظريًا« 

البروتستانت  بني  الصراع 
والكاثوليك، ونص صراًحة على أن يختار 

)225 أميرًا( ديانة كل  األملانية  الواليات  أمراء 
اعتقاده،  يحكمونها، كل حسب  التي  املناطق 
إما لوثرّي أو كاثولكّي، كذلك نص الصلح على 
إعادة  عليهم  ينبغي  األساقفة  اللوثريني  أن 

تسليم أراضيهم إلى الكاثوليك. 

بشكل عام ميكن القول: إن صلح »أوغسبورغ« 
بني  الطائفية  للصراعات  مؤقتة  هدنة  كان 
بينهما  التوتر  لكن  والكاثوليك،  البروتستانت 
السابع  القرن  حلول  مع  خاصة  موجودًا،  ظل 
األوروبي ملوارد  عشر وبداية عصر االستكشاف 
متوحدة  أوروبا  تكن  لم  بهم.  احمليط  العالم 

تتحكم  كانت  إذ  واحد،  رجل  قلب  على  حينها 
فيها مجموعة من العوائل الطامعة في بسط 
النفوذ والسيطرة، وكان لكل دولة )أو مجموعة 

دول( إمبراطور يحكمها .

اإلمبراطورية  في  السلطات  قمع  مينع  لم 
الرومانية املقدسة البروتستانتيني من االنتشار 
دعوات  بالفعل  وصلت  إذ  أوروبا؛  أرجاء  في 
بعد  أي   ،1520 عام  بحلول  فرنسا  إلى  لوثر 
ذات  لوثر  وثيقة  ظهور  من  فقط  سنوات  ثالث 
الفرنسيني  من  العديد  واعتنق  نقطة،  الـ95 
احتواء  السلطات  وحاولت  البروتستانتية، 
الفرنسي  اجملتمع  على  الدخيل  اجلديد  الطرف 
داخل  أكثر  االنتشار  في  بدأ  الذي 
الفرنسي،  لكن  اجملتمع 
بنفس  تكتمل  لم  األمور 
عام  وفي  السالسة، 
1562 اندلعت حروب 
في  متتالية  دينية 
بدايتها  فرنسا كانت 
البروتستانت  بوضع 
ضد  منشورات 
في  الكاثوليكية 
فقاموا  الشوارع، 
خالل  من  عليهم  بالرد 
القتل  عمليات  من  سلسلة 
حروب  في ثماني  استمرت  التي 
قتيل،  مليون   2 وراءها  متتالية وخّلفت 
سان  مبذبحة  ُعرف  ما  بشاعة  أكثرها  وكانت 

بارتولوميو.

التوتر  ذروة  في   1572 عام  فرنسا  كانت 
واألقلية  الكاثوليكية  الغالبية  بني  الديني 
البروتستانتية، وكان النمو املتزايد للبروتستانت 
باخلوف  ووالدته  التاسع  شارل  امللك  أشعر  قد 
من  الـ24  يوم  فأعطوا  عرشهم؛  تهديد  من 
أغسطس )آب( عام 1572 األوامر للعديد من 
اجلنود واألهالي املتطوعني بقتل كل بروتستانتي 
تقع عليه أعينهم، في واحدة من أكثر الليالي 

صكوك الغفران 
هدية من اهلل مينحها ملن 

يشاء، وليس مقابل مبلغ من 
املال، أو لقاء عمل تكفريي 

بعد التوبة، ولكن 
باإلميان وحده.
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املفزعة التي شهدتها فرنسا في تاريخها. 

دقت أجراس الكنائس مبكرًا هذه الليلة، ونادى 
واعتباره  بروتستانتي،  كل  بقتل  القساوسة 
خارًجا عن املسيحية، وال يؤمن بيسوع املسيح، 
وعلى إثر الدعوة خرج اجلنود واألهالي للشوارع 
يقابلهم  من  كل  ليقتلوا  البيوت  واقتحموا 
وحني  وأطفااًل،  ونساًء  رجااًل  البروتستانت  من 
ناحية  بالهرب  بدؤوا  بذلك  البروتستانت  علم 
وراح  أيًضا،  القتل  من  يسلموا  فلم  أقاربهم، 
ضحية اجملزرة بالتقديرات احلديثة ما بني خمسة 

إلى 30 ألف قتيل. 

أكتب  وأنا  جميًعا،  يقتلونهم  إنهم 
وال  يعرُّونهم..  إنهم  هذا، 

يعفون أحًدا حتى األطفال، 
اهلل! *السفير  تبارك 

فرنسا  اإلسباني في 
تعقيًبا على املذبحة. 

امللك  استغل 
التعصب  ووالدته 
واالحتقان  الديني 

الشديد  الطائفي 
إلقامة  الفرنسيني  لدى 

لم  التي  املذبحة،  هذه 
مشاركة  لوال  لتكتمل،  تكن 

بكل  فيها  األهالي  من  املتطرفني 
أرسل  املذبحة  تلك  اجلنود. بعد  إلى جانب  قوة 
أعرب  رسالة  روما  إلى  فرنسا  في  البابا  ممثل 
فيها عن فرحه الشديد مبا مت من قتل جماعي 
للبروتستانت، قائاًل فيها: »أهنئ قداسة البابا 
من أعماق قلبي على أن اهلل جل جالله شاء في 
اململكة  يوجه شؤون هذه  أن  بابويته  مستهل 
يبسط  وأن  والنبل،  التوفيق  في  غاية  توجيًها 
حمايته على امللك وامللكة األم؛ حتى يستأصال 

شأفة هذا الوباء بكثير من احلكمة«.

ُعدت تلك املذبحة فيما بعد بواحدة من أبشع 
في  ديني  أساس  على  اجلماعي  القتل  حوادث 

تاريخ أوروبا. 

بعد ذلك هدأ صوت املذبحة قلياًل، لكن السنوات 
والصراعات  املذابح  من  املزيد  شهدت  الالحقة 
على  للقضاء  كمحاولة  فرنسا؛  في  الدامية 
وسائل  فيها  استخدم  البروتستانتية،  األقلية 
واملوت  واحلرق  والشنق  كالقتل  عدة،  قمعية 
على اخلازوق، إال أن البروتستانتية لم متُت، وأُجبر 
بحرية  االعتراف  على  ذلك  بعد  فرنسا  قادة 
البروتستانت في عبادتهم؛ فانتهت تلك احلروب 
على  نص  والذي   1598 عام  »نانت«  بصلح 

حرية ممارسة العقيدة لكال الطرفني. 

من  سلسلة  وقعت   1618 عام  في 
الصراعات الدامية بني املسيحيني 
والبروتستانت،  الكاثوليك 
أملانيا،  في  شرارتها  بدأت 
ذلك  بعد  وامتدت 
مناطق  لتشمل 
راح  أوروبا،  من  واسعة 
 8 من  أكثر  ضحيتها 
وخّلفت  قتيل،  ماليني 
واسًعا  دمارًا  وراءها 
وهي  والقالع،  املدن  في 
فيما  ُعرفت  التي  احلرب 
عاًما،  الثالثني  بحرب  بعد 
أطول  بإحدى  ووصفها املؤرخون 
البشري،  التاريخ  في  الصراعات  وأعنف 
وأكبر حرب دينية في تاريخ أوروبا، والتي كان لها 
يراها  التي  احلالية  أوروبا  تشكل  في  األثر  أبلغ 
الديني  التسامح  مهد  باعتبارها  اآلن  البعض 

والتنوع العرقي. 

العهد  ولّي  أرسل  حني  احلرب  شرارة  بدأت 
لإلمبراطورية الرومانية املقدسة، وامللك املنتظر 
الديانة،  اثنني  الكاثوليكي  الثاني«،  »فرديناند 
حالًيا(  )التشيك  بوهيميا  إلى  مبعوثيه  من 
بتصريف  ليقوما  البروتستانتية؛  الغالبية  ذات 
املتعصبني  براج  أهالي  فقام  عنه،  بداًل  األمور 
النافذة  من  وإلقائهما  صوريًا  مبحاكمتهما 

ليس يف 
وسع البابا أن يغفر أي 

ذنب، إال إذا أكد أن اهلل هو 
الذي غفر هذا الذنب، ولكن 

ميكن له منح املغفرة يف 
احلاالت اليت هي ضمن 

سلطته
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ميوتا؛  لم  أنهما  إال  مترًا،   20 ارتفاع  على  من 
إلقاؤهم مع وجود كومة كبيرة من  إذ تصادف 

السماد على األرض؛ فنجيا من املوت. 

بعد تلك احلادثة اندلعت الثورة البوهيمية التي 
البروتستانت  بني   1620 عام  حتى  استمرت 
بقيادة  املقّدسة  الرومانية  واإلمبراطورية 
وقوع  وبعد  للبالد،  ملكًا  أصبح  الذي  فرديناند 
فرديناند  قوات  جنحت  الضحايا  من  الكثير 
املدعومة من ابن أخيه امللك فيليب الرابع ملك 
هزمية  وإحلاق  الثورة  على  القضاء  في  إسبانيا 

كبرى بالبروتستانت.

تدخلت  البوهيمية  الثورة  على  القضاء  بعد 
الدمنارك ذات الغالبية البروتستانتية في احلرب، 
بإمدادها  فقامت  فرنسا،  من  دعًما  وطلبت 
فرنسا  إن  إذ  غريبة؛  تاريخية  مفارقة  في  باملال 
رسمية  كديانة  بالكاثوليكية  تدين  كانت 
التي  املقدسة  الرومانية  واإلمبراطورية  لها، 
أيًضا،  كاثوليكية  كانت  ضدها  ستحارب 
حينها،  األكبر  دورها  لعبت  السياسة  لكن 
»هابسبورغ«  لعائلة  فرنسا  كراهية  فكانت 

أكبر من كراهيتها  فرديناند  إليها  ينتمي  التي 
كل  فدخلت  البروتستانت؛  مع  للتحالف 
اإلمبراطورية؛ خّلف  آخر مع  األطراف في صراع 
وراءه املاليني من القتلى، خاصة بعد أن اتسعت 
البروتستانتية،  السويد  لتشمل  احلرب  رقعة 
فرض  يعني  ما  وهو  الكاثوليكية  وبريطانيا 
االنتماءات  على  وتغلبها  كلمتها  السياسة 

الدينية في أوروبا.

شخص  ماليني   8 لقى  احلروب  لتلك  كنتيجة 
مبقدار  أملانيا  سكان  عدد  وانخفض  حتفهم، 
األكبر  البشرية  اخلسارة  يُعد  25 – %40 ما 
الثانية، ودُمرت  تاريخها قبل احلرب العاملية  في 
احلرب  انتهت  مدينة.  و1500  قلعة   2000
»فستفاليا« والذي  بإعالن صلح   1548 عام 
ويعتبر  بأراضيها،  دولة  استقالل كل  على  نص 

أول اتفاق دبلوماسي في العصر احلديث. 

أيضا البد من احلديث عن محاكم التفتيش في 
أوروبا  فمحاكم التفتيش هي هيئات أنشأتها 

  الكنيسة الرومانية الكاثوليكية للقبض على 
من أسمتهم بالهراطقة املارقني )أي األشخاص 

املعارضون لتعاليم الكنيسة( ومحاكمتهم.

واسعة  أجزاء  في  التفتيش  محاكم  أقيمت 
محاكم  ولكن   ، والبرتقال  أملانيا  في  أوروبا  من 
األكبر،  الشهرة  نالت  اسبانيا  في  التفتيش 

أقيمت ظاهريا من أجل مواجهة الهرطقة 

اململكة  في  املُوحد  امللكي  النظام  قوة  وتعزيز 
إال  األهداف  هذه  تتحقق  لم  ولكن  اإلسبانية، 
أجبرت  قمعية  وحشية  أساليب  باستخدام 
اعتناق  على  واملسلمني  اليهود  من  الكثير 

املسيحية .

كل احلروب الدينية التي اشتعلت في العالم لم 
حتل املشكلة بل زادتها تعقيدا، وكلها يُستخدم 
لفئة  سياسية  مصالح  أجل  من  الدين  فيها 

على حساب األغلبية، وخير مثال حروب أوروبا.

    إن صلح »أوغسبورغ« 
مؤقتة  هدنة  كان 
بني  الطائفية  للصراعات 
والكاثوليك،  الربوتستانت 
ظل  بينهما  التوتر  لكن 
حلول  مع  خاصة  موجوًدا، 
وبداية  عشر  السابع  القرن 
عصر االستكشاف األوروبي 

ملوارد العامل امليط بهم.

״״
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شمالها  من  كلها  أوروبا  اخلراب  عم  وهكذا 
في  الدينية  احلروب  ذروة  ومتثلت  جنوبها،  إلى 
عهد امللك لويس الرابع عشر من سنة 1562 
وحتى 1598، واستمرت احلروب بني الكاثوليك 
فيها  أرهقت  الزمان  من  قرنني  والبروتسانت 
الصراع  بسبب  وذلك  البشر  من  املاليني  أرواح 

الديني.

وحاولت الكنيسة أن تقف في مواجهة األفكار 
اإلصالحية   لكن الفكر اإلصالحية كان  كالريح 
الشرارة  إمساكه، فاشتعلت  أحد يستطيع  ال 
مبدأ  وتنشر  كلها،  أوروبا  لتنير  إيطاليا  من 
الذي نال كل جزء  التسامح بعد اخلراب الكلي 
قاومت  التي  األصوات  تعالت  وقد  أوروبا،  في 
من  كبيرة  موجة  اوروبا  لتعم  الكنسية  افكار 

األفكار اإلصالحية وانتشار مقوالت املفكرين.

قسيس  آخر  بأمعاء  ملك  آخر  *اشنقوا 
*الفيلسوف الفرنسي فولتير أحد أبرز فالسفة 

عصر التنوير.

واألوبئة  الدينية  احلروب  من  بعد سنوات طوال 
الذي  التنوير  عصر  في  أوروبا  بدأت  واجملاعات 
)عام  الفرنسية  الثورة  اشتعال  مع  تزامن 
رجال  ُسلطة  من  بالتخلص  وذلك   )1789
الدين ومشاركة الكنيسة في احلكم أو احتادها 
مع احلاكم ضد الشعب، فخرج الشعب عليهما 
لتبادل  وحيد  كخيار  بالدميقراطية  ونادى  مًعا، 
بدأ عصر  الدولة،  الدين عن  إبعاد  السلطة مع 
التنوير على أنقاض احلروب الدينية والسياسية 
التي قامت في القرون الوسطى، وأصبح عمل 

رجال الدين يختص فقط باألمور الدينية.

بدأت  والفالسفة  املفكرين  أفكار  خالل  ومن   
الصراع  انتهاء  بعد  جديدة  مرحلة  أوروبا 
بذور  لتبدا  البشر  ماليني  حصد  الذي  الديني 
تفكك  بعد  الدول  وتشكيل  القومية  االفكار 

اإلمبراطورية الرومانية املقدسة

إخضاع  من  وإسبانيا  فرنسا  ملوك  متكن 

إلى  اإلقطاعيني  واألسياد  الكنيسة 
في  أساسياً  دوراً  امللوك  أدى  وقد  سيطرتهم, 
الطرف  كانوا  أنهم  أي  القومية,  الدولة  بروز 
على  مبنية  كانت  والتي  معادلتها  في  األهم 
القومية  الدولة  ظهور  ومع  الفالسفة   أفكار 
محددة  لدولة  املواطنة  صفة  األفراد  منح 
وترسخ  مللوكهم،  رعايا  كونهم  إلى  باإلضافة 
وجود الدولة القومية وسيادتها في أوروبا بعد 
اعترفت  التي  1648م  ويستفاليا  معاهدة 
املتبادل  االحترام  وأقرت  القومية  الدول  بحدود 
ومواطنيها  أراضيها  على  الدول  هذه  لسيادة 
ومصدر  احلكم  أساس  هو  الدين  كان  بعدما   ،
احلدود  القومية قد وضعت  فالدولة   ، التشريع 

بني الدول 

تاريخه  طيلة  يعرف  لم  البشري  اجملتمع   وأن 
حدود  فهي  القومية  الدولة  منط  من  حدوداً 

مخالفة لطبيعة اإلنسان الثقافية.

تتألف الدولة القومية من عدد من القوميات 

الدولة  شكل  تصبغ  بينها  من  قومية  أن  إال 
ولغتها  القومية  تلك  طابع  الدولة  فتأخذ 
طغى  بريطانيا  ففي  غيرها،  على  فتطغى 

عام  فرنسا  كانت     
التوتر  ذروة  يف   1572
الغالبية  بني  الديين 
واألقلية  الكاثوليكية 
وكان  الربوتستانتية، 
للربوتستانت  املتزايد  النمو 
قد أشعر امللك شارل التاسع 
ووالدته باخلوف من تهديد 

عرشهم
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العنصر اإلجنليزي ورغم ذلك فإن االسكتلنديني 
املتحدة  اململكة  في  البقاء  لصالح  صوتوا  قد 
طغى  تركيا  وفي  االختيار،  لهم  أتيح  عندما 
العنصر التركي على سائر مواطني اجلمهورية 
كل  انصهار  أي  أجناس  عدة  من  تكونت  التي 
الواحد  فالعلم  واحدة  قومية  ضمن  قوميات 

واللغة الواحدة هي أسس الدولة القومية.

وبعد  اخلراب الكلي الذي نال كل جزء في أوروبا، 
ومنذ تلك اللحظة تعلموا الدرس جيدا، وعرفت 
الشعوب في أوروبا قيمة التسامح وتقبل اآلخر، 
ألن الثمن الباهظ الذي دفعه الناس والضريبة 
اجلهنمية للحروب التي أكلت األخضر واليابس 
فشيئا،  شيئا  تترسخ  التسامح  قيم  جعلت 
أو  علنا  استمر  الذي  الصراع  من  الرغم  على 
 ،19 القرن  حتى  واجملتمع  الكنيسة  بني  خفاء 
عمره  19 من  في  شاب  محاكمة  متت  حينما 
بكسر  قام  ألنه  البار،  فرانسو  جان  اسمه 
فرنسا  في  الكنيسة  فحاكمته  الصليب، 
أحرقوه  ثم  لسانه  اقتلعوا  ثم  يديه  وقطعوا 

حيا، فتصدى املفكر والفيلسوف فولتير ليدافع 
عن قضيته ويكسبها، لُيحكَم على الكنيسة 
وليتوقف  ذلك،  في  أحقيتها  وعدم  بالبطالن 
تدخل الكنيسة منذ تلك اللحظة في مصائر 
البشر، وليصبح فولتير بذلك رائد احلرية ويخلد 

التاريخ اسمه على صفحات من ذهب.

تعلمت  احملن؟  تلك  من  أوروبا  تعلمت  وماذا 
اإلنسان  قيمة  أن  تعلمت  ميكن،  ما  أثمن 
الرأي  وعقله ال يقدران بثمن، تعلمت احترام 
أخرى،  بفكرة  الفكرة  ومقارعة  اآلخر،  والرأي 
بالدم  وال  والنار،  باحلديد  ال  باحلجة،  واحلجة 
أوروبا  القيم نهضت  تلك  القتل، وبفضل  وال 
وتعمر،  لتبني  الرماد  من  الفينيق  كطائر 
من  األوسط  الشرق  شعوب  نحن  نتعلم  فهل 
تللك التجربة املريرة التي حصدت أرواح ماليني 

البشر.

فهل نتعلم نحن من تلك التجربة املريرة؟ ونحن 
على  اخلراب  أنواع  أعتى  نعيش  اآلن  لألسف 
شعوب الشرق األوسط  ومنر مبرحلة تاريخية هي 
اخملططات  رسم  ظل  في  وقبحا  ظلمة  األشد 
؟  الثقافي  والغزو  االستعمارية  الرأسمالية 
واألفظع؟   األكثر  اخلراب  نعيش  وأن  البد  فهل 
األوسط   الشرق  يوم على شعوب  وهل سيأتي 
والثقافي  الفكري  التسامح  قيمة  فيه  تعرف 
يقع  اجلواب  جديد؟،  من  حضاريا  تنهض  لكي 
نعيشه  الذي  املرير  الواقع  تغيير  عاتقنا  على 
وتقبل  التسامح  ثقافة  طرح  خالل  من  وذلك 
اآلخر وبناء أجيال تؤمن بقبول اآلخر وتقبل لغة 

احلوار والرأي والرأي اآلخر. 

    يف عام 1618 وقعت سلسلة 
الدامية  الصراعات  من 
الكاثوليك  املسيحيني  بني 
والربوتستانت، بدأت شرارتها 
ذلك  بعد  وامتدت  أملانيا،  يف 
من  واسعة  مناطق  لتشمل 
أكثر  ضحيتها  راح  أوروبا، 
وخّلفت  قتيل،  ماليني   8 من 
املدن  يف  واسًعا  دماًرا  وراءها 
اليت  احلرب  وهي  والقالع، 
حبرب  بعد  فيما  ُعرفت 

الثالثني عاًما
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لإلنسان  العمر  مبثابة  األمم  تاريُخ  كان  إذا 
في  خبرة  ازدادَ  سنة  في  اإلنساُن  كبر  فكلما 
احلياة إن هو أراد أن يعتبر بعبر احلياة في مراحلها 
السابقة، وكذا الشأن مع التاريخ الذي قيل إنه 

أكبرُ معّلم للبشرية.
التاريخ جتربة البشرية واحلصيلة معطياتها، 
واألحداث  الظواهر  استقراَء  لإلنسان  يتيح 
والقوانني  السنن  طبيعة  وإدراك  وحتليلها 
وتطور  البشرية  اجملموعات  نشاط  حتكم  التي 

احلضارات وعوامل سقوطها.
وهذا ما حدث للسريان اآلشوريني منذ آالف 
النهرين  بني  ما  سكان  خاض  حيث  السنني 
 )6( من  أكثر  امتدت  الفرس  مع  دامية  معارك 

قرون ليتحرروا من استبداد امللوك العجم. 
 ومع الفشل املتكرر جلأ السرياُن إلى مرحلة 
تدعو  التي  املسيحية  بالعقيدة  متثلت  جديدة 
املسيحية  نشر  في  وجدوا  البشر،  بني  للسالم 
واللجوء  واحلروب  النزاعات  حتجيم  وبالتالي 
تطرأ  كانت  التي  املشاكل  أعقد  حلل  للحوار 
على العالقات البشرية واألممية في تلك املراحل، 

مسيحيو الشرق واالضطهادات الدينية

حنا حنا

تاريُخ الحروب واإلبادات 
البشري  الجنَس  رافَق 
منذ أن وجَد على األرض 
التي  المراحل  وخاصًة 
الحاجة  مع  ترافقت 
األراضي  على  للسيطرة 
الخصبة مثل بالد ما بين 
النهرين التي ظلت محط 
مما  اآلخرين،  أطماع 
أدى إلى إبادات متكررة 
رأسهم  لسكانها وعلى 
سقوط  منذ  السريان 
اآلشورية  اإلمبراطورية 

عام 612 ق.م.
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ولن أكون مبالغاً إذا قلت إن بالدَ ما بني النهرين 
هي املنطقة التي حضنت املسيحية ونشرتها 
بكل أرجاء األرض عن طريق السريان األشوريني 
األولى  املسيحية  املدينة  كانت  أنطاكية  وإن 
التي تبنت املسيحية منذ القرن األول امليالدي؛ 
هذا  حول  اآلراء  بعض  في  تباين  هناك  ولو 
املوضوع الذي يتمحور حول نشر املسيحية عن 
أنطاكيا وعلى  السيد املسيح من  طريق رسل 
الذين  اجملوس  دور  وبني  الرسول  بولص  رأسهم 
في  وهو  املسيح  السيد  إلى  هداياهم  قدموا 
املذود حيث عن طريقهم يعتقد بعض الباحثني 
بالد  في  املسيحية  نشر  من  أول  كانوا  بأنهم 
حيث  فارس  وبالد  وبابل  وعيالن  النهرين  بني  ما 
حصلوا على قطع من قمط طفل املذود للتبرك 
كتابه  في  البصري  سليمان  ذلك  دون  كما  به 
)النحل( وكثير من األحداث تؤكد هذه احلقيقة 
والعيالميني  امليديني  بني  النبأ  انتشر  حيث 

وسكان ما بني النهريني. 

انتشار املسيحية يف أوربا الغربية 
لم تقِف املسيحيُة عند حدود أنطاكيا وبالد 

نقطَة  أنطاكية  أصبحت  بل  النهرين،  بني  ما 
االنطالق نحو أوربا الغربية من قبل الرُسل وهم 
بولص ولوقا ومرقس وتوما وآداي و تلميذيه اجاي 
سجلها  التي  األحداث  تؤكده  ما  وهذا  وماري، 
أسسها  كنيسته  بأن  املغول  بطرك  يهباالها 
صفحات  كتاب  في  جاء  كما  الرسول  توما 
اجمللد  الشرقية  الكنيسة  تاريخ  من  مطوية 

الثالث أللبير ابونا.
الغربية  أوربا  باالنتشار في  بدأت املسيحية 
مثل النار بالهشيم، ولم يجد األوربيون صعوبة 
في فهم وتبني املسيحية ألّن العقيدة املنتشرة 
يطلق  كما  بأثير  تدعى  كانت  أوربا  في  آنذاك 
لغز  كتابه  في  سواح  فراس  الكاتب  عليها 

عشتار
مزيج  الدراسات هي  تبني  أثيرا كما  عقيدة 
مشتركات العقيدة الدينية الزردشتية والبوذية 
مكاناً  املسيحية  وجدت  وبالتالي  واملسيحية 
لها في اجملتمعات األوربية حتى وصل بالكهنة 
تبني  بعدم  مواطنيهم  من  الطلب  أوربا  في 

املسيحية ألنها أخذت عقيدتهم وتبنتها. 
حتى  واسع  بشكل  املسيحية  انتشار  ومع 
خالل  من  اجملتمع  مفاصل  كل  على  سيطرت 
عن  والتخلي  واألديرة  الكنائس  بناء  انتشار 

معابد أثيرا. 
روما  قيصر  آذان  إلى  األنباء  وصلت  وعندما 
الكبير بتبني الشعب للمسيحية وإميان والدته 
فيها اتخذ قراره املشؤوم بأنه حامي املسيحية 
م   311 عام  إعالنه  خالل  من  العالم  كل  في 
النهرين  بني  ما  بالد  في  املسيحية  حامي  وأنه 
الفرس  ملوك  اإلعالن  هذا  أغاظ  مما  فارس  وبالد 
الساسانيني واتخذوا منه ذريعة بشن اضطهاد 
واتهموهم  املسيحيني  من  مواطنيهم  ضد 
اآلشوريني  السريان  وخاصة  لروما  باالنتماء 

منهم. 
من  املبشرون  متكن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
اجلديدة  العقيدة  املسيحيني من نشر  السريان 
دون  النهرين  بني  ما  بالد  وكامل  فارس  بالد  في 
بني ملك  تفاوتت  وإن  تذكر  عنيفة  اضطهادات 
مع  حتكم  كانت  فارس  بالد  أن  واملعروف  وآخر. 

املسيحية  بدأت    
باالنتشار يف أوربا الغربية 
ومل  باهلشيم،  النار  مثل 
يف  صعوبة  األوربيون  جيد 
ألّن  املسيحية  وتبين  فهم 
آنذاك  املنتشرة  العقيدة 
تدعى  كانت  أوربا  يف 
عليها  يطلق  كما  بأثري 
يف  سواح  فراس  الكاتب 

كتابه لغز عشتار
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من  قرشيني  ملوك   )9( قبل  من  امليالد  بداية 
الساللة األرشاقية، ولم تذكر أحداث مأساوية 
كبيرة في ظل هذه الساللة على الرغم من أن 
عبوراً  بابل  جنوب  مناطق  اجتاحت  املسيحية 

إلى بالد العرب وكامل األراضي الفارسية. 
األول  أردشير  بأن  تأكيدات  هناك  إن  كما 
أطاح بالساللة األرشاقية وهو من أسس بداية 
أربعة  إلى  الساسانية حيث استمرت  الساللة 

قرون. 
ومع مالحظة انتشار املسيحية بشكل كبير 
معتقدهم  على  خطورتها  اجلدد  امللوك  أدرك 
ملواجهة  العدة  وأعدوا  الزردشتية،  العقيدة 
واضطهادها  معتنقيها  ومطاردة  املسيحية 
وإن  وانتشارها  زحفها  لوقف  منهم  محاولًة 
تباينت املواقف بني هؤالء امللوك ما بني التحلي 
بسبب  اآلخر  للبعض  والعنف  منهم  بالهدوء 
وممارسة  الزردشتية  زعماء  قبل  من  التحريض 
الكاتبة  تشير  حيث  ضدهم،  اجلماعية  اإلبادة 
ثقافة  كتابها  في  بيغولسكايا  نينا  الروسية 
في  اليهود  دور  الوسطى  القرون  في  السريان 
التحريض واالضطهاد مرتكزاً على دور السريان 
اإلنتاج  على  وقدرتهم  االقتصاد  في  األشوريني 
إن  القول  ميكن  وبالتالي  الشأن،  هذا  في  املؤثر 
بلباس  مقنّعة  فارس  في  بدأت  اقتصادية  حرباً 

الدين أي بداية حروب دينية معلقة. 

امللك أردشري األول 241-226 م 
الذي  وهو  امللك  هذا  حول  قليلة  املعلومات 
عنه  واملعروف  االرشاقية  الساللة  على  قضى 
كان  نفسه  الوقت  وفي  للمذود  يسجد  كان 
ملدينته  ضمها  وقد  /كوفي/  كنيسة  يحترم 
مطيسفون  من  بالقرب  شيدها  التي  اجلديدة 

وسماها )فيه اردشي(. 

شابور األول 272 -241 م 
متسامحاً  كان  أنه  امللك  هذا  عن  معروف 
أي  يصدر  لم  لكنه  البداية  في  املسيحيني  مع 
إعالناً عن شرعيتها، وظل إلى حد ما متعاطفاً 
الذي  واالضطهاد  الظلم  حدود  إلدراكه  معهم 

الزردشتية  أتباع  قبل  من  له  يتعرضون  كانوا 
بقيادة  فارس  بالد  في  الكبير  النفوذ  ذات 
قتل شابور  نفسه  الوقت  )كرتير( وفي  املوبيد 
اهتدت  التي  اسطاسا  املسماة  زوجاته  إحدى 
للمسيحية وقد نفى أخته احلقيقة إلى )مرو( 
جملاهرتها في مساعدة املسيحيني وزوّجها عنوة 
لكنها  الساسانية،  الساللة  أمراء  أحد  من 
في  كبيراً  دوراً  ولعبت  مسيحيتها  على  ظلت 
نشر املسيحية، ومن حيث يدري أو ال يدري كان 
للسبايا الروميات التي كان امللك الفارسي يأتي 
بهن إلى بالد فارس دوراً مؤثراً في نشر املسيحية 
التي  الكبيرة  االضطهاد  من  الرغم  على  أيضاً 
العراق  جنوب  مناطق  في  وخاصة  له  تعرضن 

وعيالم واملناطق الشرقية عموماً. 
بهرام  امللك  زوجة  قديرة  للرومية  كان  كما 
تتواَن  ولم  املسيحية  نشر  في  كبيرٌ  دورٌ  الثاني 

في اإلعالن عنها.
من  تسلم  لم  املطاف  نهاية  في  لكن   
مع  وقتلت  الثاني  بهرام  زوجها  اضطهاد 
)كرتير( زعيم  املوبيد  تأثير  عشرات اآلالف حتت 

الزردشتية آنذاك.

انتشار  مالحظة  مع    
بالد  يف  املسيحية 
الرافدين وفارس بشكل 
امللوك  أدرك  كبري 
معتقدهم  على  خطورتها 
الزردشتية،  العقيدة 
ملواجهة  العدة  وأعدوا 
ومطاردة  املسيحية 
منهم  حماولًة  معتنقيها 

لوقف زحفها وانتشارها

״״
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هرمزد األول 272 ـ 273 
املسيحيون في عهد هذا امللك ذي  لم يلقَ 
العمر القصير وضوحاً في اضطهاده لغير أتباع 
العاصمة  قرب  في  كرتير  دور  لكن  الزردشتية، 
املسيحيني  ضد  واسعة  اضطهاد  عملية  شّن 
وكانت قريبة لألذهان خاصة امللك هرمزد األول.

 
بهرام األول 273-276 

زعيم  كرتير  استطاع  امللك  هذا  عهد  في 
الزردشتية شن حملة إبادة ضد املانويني وأتهم 
له  لينسى  الزردشية  على  خطر  أكبر  بأنهم 
حيث  التالية  املرحلة  في  املسيحيون  شمول 

استطاع إقناع امللك بزك وكان له ما أراد. 

بهرام الثاني 276 ـ 297 
في  امللك  هذا  ولد 

القريبة  جيالن  منطقة 
وتأثر  قزوين  بحر  من 

بتعاليم املسيحية
والده  كان  حيث 
حاكماً هناك وربى ابنه 
على األخالق املسيحية 

من خالل اإلشراف عليه 
سريان  أساتذة  قبل  من 

على  األمر  بهم  وصل  حتى 
وعاد  السريانية.  اللغة  تعليمه 

عشرة  بعد  املسيحيني  ضد  وارتد 
وحصوله  جديد  من  كرتير  تأثير  حتت  سنوات 
املسيحيني  باضطهاد  امللك  من  إعالن  على 
لكنها خمدت  الزردشتية  غير  املعتقدات  وكل 
في فترة نهاية حكمه بعد أن حصدت عشرات 

اآلالف من أتباع املسيحية.

بهرام الثالث ونرسي 0297 ـ 303
التأثير على  متكن نرسي راهب سرياني من 
به  إلى نصابها حتى وصل  األمور  وعادت  امللك 
األمر إلى إقناع امللك بإعفاء )كرتير( من منصبه

هرمزد الثاني 303-309
 استأنف هذا امللك االضطهاد ضد املانويني، 

وحّيد من اضطهاده املسيحيني. 

كنيسة الشرق واهلدوء قبل العاصفة 
خالل  وأتباعها  املشرقية  الكنيسة  عاشت 
وكينونتها  ذاتها  إدراك  من  مبزيد  الرابع  القرن 
استقرار  على  وتأثيرها  استمرارها  وأهمية 
بني  واأللفة  التسامح  ثقافة  وإرساء  اجملتمع 
الساندة  املعتقدات  أتباع  ومختلف  أتباعها 

وعلى رأسها أتباع الزردشتية. 
بجهود  الوقت  بعض  الصعداء  وتنفست 
حتى  برصعباي  شمعون  اجلاثليق 
األربعيني  االضطهاد  انقضى 
الثاني  شابور  امللك  بقيادة 
الكنيسة  ليعيد 
نقطة  إلى  وأتباعها 
الرغم  وعلى  الصفر، 
الكنيسة  ارتباط  من 
بأنطاكيا  الشرقية 
ظلت كنيسة املدائن 
مستقلة  العراق  في 
الوحدة  وظلت 
القاسم  املسيحية 
كل  جتمع  التي  املشترك 
أتباع املسيحية في تلك الفترة 

العصيبة.

االضطهادات العنيفة 
لم يتعرض املسيحيون في ظل حكم ملوك 
الفرس إلى إبادات جماعية إلى درجة اجلينوسايد 

وأوربا تدين بالوثنية في نظر هؤالء امللوك 

أسباب االضطهاد
إعالن ميالنو املشؤوم 

مرسوم  شكل  على  صدر  اإلعالن  هذا 
قيصري من قبل قسطنطني الكبير عام 311 م 
حيث أعلن فيه شرعية املسيحية واالنتماء لها 

ظلت المسيحية 
في القرن الخامس 

والسادس تترنح بين اإلشهاد 
الفارسي حينًا ضد رعاياها 

المسيحيين وحينًا آخر من قبل 
الرومان ضد رعاياهم من المسيحيين 

الذين خالفوهم في المذهب 
وعلى رأسهم الكنيسة 
السريانية األرثوذكسية
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وتدون  العالم.  مستوى  على  أتباعها  وحماية 
فرضت  باملسيحية  قيصر  إميان  أن  األحداث 
عليه بسبب دخول املسيحية بأعظمها ألوروبا، 
عقيدة  عن  بدالً  اجلديدة  العقيدة  واعتمدت 
عن  عبارة  وهي  آنذاك  أوربا  في  املوجودة  أثيرا 
تعليمات حتمل في طياتها الزردشتية والبوذية 
والدة  انتماء  هو  الثاني  والسبب  واملسيحية، 
القيصر للمسيحية ملا جعله مقيداً في قصره 

ليعلن بعدها مسيحيته ليبقى قيصراً. 
الفرس  ملوك  استفز  اإلعالن  هذا  لكن 
من  رعاياهم  على  لالنقضاض  الفرص  وحتينوا 
املسيحيني وكنوا لهم الكراهية لتبدأ سلسلة 

من اإلبادات اجلماعية على كامل األراضي 
يسيطرون  الفرس  كان  التي 

ما  بالد  ضمنها  ومن  عليها 
بني النهرين 

الثاني  شابور  امللك 
309 ـ 379

امللك  بهذا  وصل 
إعادة  على  عزمه 
اخلمس  املقاطعات 

الرومان  احتلها  التي 
من  العليا  اجلزيرة  من 

أنطاكية  فيها  مبا  سوريا 
ومعظم سكانها من السريان 

وسرعان  املسيحيني،  وكل  واألرمن 
الكبير  قيصر  بني  اخلصومات  تلك  أخذت  ما 
اإلمبراطورية  بني  دينياً  طابعاً  الفرس  وملوك 
اإلمبراطورية  وبني  املسيحية  الرومانية 
بأن  تفيد  واملعلومات  الزردشتية.  الفارسية 
قيصر الكبير أعد حملة كبيرة ضد فارس لكن 
تنفيذ  املنية عاجلته في 23 /أيار/ 337 م قبل 
حملته مما جعل من امللك الفارسي شابور يتهيأ 
النتهاز الفرصة وشن حملة ضد الرومان، وما إن 
وصل مدينة نصيبني عاد خائباً بسبب الفشل 

الكبير الذي مني به. 
ضرائب  بفرض  أوامره  وأصدر  غيضاً  فازداد 

باهظة على كل من يدين باملسيحية.

شمعون  مار  اجلاثليق  أعمال  في  جاء  حيث 
برصباعي أن امللك شابور كتب رسالة من بيت 
هوزايي إلى حكام اراماي جاء فيها( حاملا تطلعون 
على أمرنا هذا نحن اآللهة في كتابنا هذا الذي 
أرسلناه طياً عليكم أن توقفوا شمعون زعيم 
سنداً  يوقع  أن  إلى  سبيله  تخلوا  وال  النصارى 
فيه يتعهد بجباية ودفع جزية الرأس مضاعفة 
الذين  النصارى  شعب  من  مضاعفة  وضرائب 
يسكنون في أرضنا نحن اآللهة وحتت سلطتنا 
ألننا نحن اآللهة نتعرض لضيقات واحلروب وهم 
بالدنا  يقطنون  أنهم  والهناء  بالراحة  يتمتعون 

وهم موالون لقيصر عدونا(
دفع  بعدم  شمعون  رد  استلم  وعندما 
اجلزية كما أمرها شابور ثارت ثائرة 
على  غضبه  نار  وصب  شابور 
املسيحية  وأتباع  شمعون 
بأنهم  واتهمهم 
بثورة  القيام  يحاولون 
وساهم  مملكته،  على 
فعال  بشكل  اليهود 
في بث احلقد في قلب 
له:  وقالوا  لهم  امللك 
ملك  أنت  أرسلت  )إن 
امللوك وسيد األرض كلها 
وحكيمة  جليلة  رسائل 
فاخرة  هدايا  مع  للقيصر 
استحساناً  تلقى  ال  فإنها  ونفيسة 
في  رسالة  شمعون  له  وجه  إذا  أما  نظره،  في 
يديه  بكلتا  يتناولها  فإنه  حقيرة  ورق  قصاصة 
إلى  وباإلضافة  اهتمام،  بكل  أمره  وينجز  راكعاً 
ذلك فليس سرٌ في مملكتك لم يطلع شمعون 
ميتلئ غيظاً  ما جعل شابور  وهذا  قيصر عليه 
ُعرف  كبيراً  اضطهاداً  وشن  املسيحيني  على 

باالضطهاد األربعيني 

االضطهاد األربعيين:  
يعتقد أن هذا االضطهاد الكبير بدأ في ربيع 
عام 341 م وكان السبب وراءه عجز املسيحيون 
فرضت  التي  الباهظة  الضرائب  دفع  عن 

في نيسان من عام 
341 م ضغط اليهود 

وحصلوا على موافقة بتصفية 
كل المساجين المسيحيين وضربت 

أعناقهم جميعًا بما فيهم 
شمعون لرفضهم السجود 

للنار.
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اليهود  حتريض  هو  املباشر  والسبب  عليهم، 
من  لكل  جماعية  مذابح  ارتكاب  في  ودورهم 
الفارسية  اإلمبراطورية  في  باملسيحية  يدين 
الشهداء.  من  اآلالف  عشرات  ضحيتها  وذهب 
الذردشتية عند هذا  وأتباع  اليهود  يكتِف  ولم 
وأديرتهم  وإمنا طلبوا هدم كل كنائسهم  احلد 
في كل مكان، وكان لليهود ذلك لكنهم عجزوا 
امللك شابور بقتل  إقناع  الوقت نفسه من  في 
شمعون ملكانته الكبيرة في بالد ما بني النهرين 
وفارس بسبب دوره في العالقات بني روما وفارس 
من  كبير  عدو  مع  السجن  في  أقصاه  وإمنا 
م   341 عام  من  نيسان  وفي  املسيحية،  أتباع 
ضغط اليهود من جديد وحصلوا على موافقة 
وضربت  املسيحيني  املساجني  كل  بتصفية 
لرفضهم  فيهم شمعون  مبا  أعناقهم جميعاً 

السجود للنار. 
إن استشهاد شمعون كان بداية اضطهاد 
عنيف دام عشرة أيام لم يبقَ مسيحياً تعرفوا 
وانتشرت  دمه،  وسفكوا  إال  شابور  رجال  عليه 

املناظر املروعة من اجلثث املنتشرة في كل مكان 
أن  بعد  القتل  بوقف  وأمر  شابور  امللك  وعاد 
أزاد وطلب  شاهد جثة أحد مساعديه املعروف 
بقتلهم  للبت  القضائية  احملاكم  إلى  إحالتهم 
كانت  احلائرة  واحملاكم  يتوقف  لم  القتل  لكن 
باإلعدام واستمرت حتى نهاية عام 374  حتكم 
م والذين عرفت أسماءهم وحدهم في موقعة 
واحدة زاد عددهم على 16000 شهيد لقد عجز 
ملوك الفرس بتخلي املسيحيني عن معتقدهم 
وإمنا تسبب اضطهادهم العنيف إلى املزيد من 
اإلميان والتشبث في املسيحية مما اضطر هؤالء 
امللوك إلى وقف القتل مما تسنى لبعض الرؤساء 
الدينيني والرهبان إلى إحصاء الشهداء وكتابة 

سيرتهم من عام )414-410(. 

مرحلة بعد االضطهاد الكبري 
بينما كانت االضطهادات حتصد املسيحيني 
كانت  برخاوة  وتارة  وضراوة  بعنف  تارة  باجلملة 
صالبة  تشتد  الفارسية  اإلمبراطورية  شوكة 
املقاطعات  استرجاع  من  متكنت  حتى  وقوة 
الرومان في عهد ملكهم  التي احتلها  اخلمس 
مت  حتى  الفرس  ضغط  واشتد  دوقلطيان. 

تسليمهم نصيبني. 
من  املسيحيني  أجبرت  العملية  هذه 
النزوح باجتاه مدينة رها ومن ضمنهم القديس 
منوا  الفرس  السريان. لكن  بنبي  امللقب  أفرام 
باإلخفاق بعدها وخاصة بعد وفات امللك شابور 

الذي صبغت مرحلته بالعنف والقتل والدماء
 

امللك أردشري الثاني 279 ـ 283 
هذا امللك هو أخو شابور وأكمل عداءه ضد 
الرومان وصعد اضطهاده ضد املسيحيني ونكل 

بعشرات اآلالف قتالً وتعذيباً. 

امللك شابور الثالث 283 ـ 388 
غّير هذا امللُك سياسة القتل إلى سياسة 
مللوكهم  وقدم  الرومان  مع  وتواصل  السالم 
بصلح  أشبه  معهم  وعقد  النفيسة  الهدايا 

حتى نهاية عهده.

للسبايا  كان    
كان  اليت  الروميات 
شابور  الفارسي  امللك 
األول يأتي بهن إىل بالد 
فارس دورًا مؤثرًا يف نشر 
املسيحية على الرغم من 
اليت  الكبري  االضطهاد 
يف  وخاصة  له  تعرضن 
العراق  جنوب  مناطق 
وعيالم واملناطق الشرقية 

عمومًا

״״
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امللك بهرام الرابع كرمنشاه 388 ـ 399
هذا  عهد  في  الرومان  مع  العالقات  ازدادت 
امللك واستفاد املسيحيون بفترة هدوء في عهده 
ولعل السبب الرئيسي كان يكمن في مواجهة 
عدو مشترك للرومان والفرس من الزاحفني من 
اإلمبراطوريتني.  كلتا  على  الشمالية  املنطقة 
بهرام  إن  تقول  العبري  البن  إشارة  هناك  لكن 
العديد  بقتل  وتسبب  للمسيحية  عدواً  ظل 

منهم وإن لم يكن اضطهاداً شامالً. 
ظلت املسيحية في القرن اخلامس والسادس 
رعاياها  الفارسي حيناً ضد  تترنح بني اإلشهاد 
ضد  الرومان  قبل  من  آخر  وحيناً  املسيحيني 
في  خالفوهم  الذين  املسيحيني  من  رعاياهم 
السريانية  الكنيسة  رأسهم  وعلى  املذهب 
األرثوذكسية في املشرق على إثر مماحكات فكرية 
حول  السريانية  الكنيسة  تخص  واجتهادات 
النسطوري  املذهب  وظهور  والعذراء  املسيح 
العربية  واجلزيرة  الرافدين  بالد  في  وانتشاره 
وبالد فارس. واستفاد الفرس من هذه التباينات 
العقيدة  حاملني  العربية  اجليوش  قدوم  حتى 
الفارسية  باإلمبراطوريتني  وتطيح  اإلسالمية 
العربية  باجليوش  املسيحيون  ورّحب  والرومية. 
وروما،  فارس  اضطهاد  من  خلصوهم  ألنهم 
مع  أحيانا  باللني  اتسمت  جديدة  مرحلة  وتبدأ 
املسيحيني والعنف تارة ثانية، ومهدت العقيدة 
اإلسالمية لدخول ماليني املسيحيني الشرقيني 
الديني وإمنا  للدين اجلديد، ولم تكتِف باالنتماء 
جتاوزتها بتخلي السريان عن لغتهم وثقافتهم 
لصالح اللغة العربية والثقافة العربية بشكل 
استعصت  التي  اجلبلية  املناطق  عدا  ما  كبير 
وطور  جبال هكاري  مثل  املسلمني  العرب  على 
العنف  واشتد  ما،  حد  إلى  والقلمون  عابدين 
وسفك الدماء ضد املسيحيني في هذا الشرق 
احملتلني  مرحلة  وتلحقها  املغولية  املرحلة  في 
في  تسببوا  الذين  بالسالجقة  املتمثلة  اجلدد 
قتل املاليني من سكان ما بني النهرين واألناضول 
وما  واألرمن.  اآلشوريني  السريان  من  وجلهم 
استمرار لسياسة مورست  اليوم هي  نشهده 

اإلمبراطورية  مرحلة  في  املسيحيني  ضد 
وحتى  جينوسايد  اجلماعية  اإلبادة  العثمانية 

اليوم. 

املراجع
ول

أ
ك اللؤلؤ المنثور مار افرام برصوم ال

ك عصر السريان الذهبي الفيكونت فيليب دي طرازي 
ك تاريخ الكنيسة السريانية مار يعقوب الثالث 

في  السريانية  ثقافة  ك  ابونا  البير  الشرقية  الكنيسة  تاريخ  ك 
القرون الوسطى نينا بيغولسكايا

ك السريان إيمان وحضارة اسحق سا�ا
ك النحل سليان البصري 

ك لغز عشتار فراس سواح 
ك صفحات مطوية من تاريخ الكنيسة الشرقية الجزء الثالث 

بونا 
أ
البير ا

رملة 
أ
ك القصارى في نكبات النصارى اسحق بن ا

  إن بالَد ما بني النهرين 
حضنت  اليت  املنطقة  هي 
ونشرتها  املسيحية 
األرض  أرجاء  بكل 
السريان  طريق  عن 
األشوريني وميكن القول  
كانت  أنطاكية  أن 
األوىل  املسيحية  املدينة 
منذ  املسيحية  تبنت  اليت 

القرن األول امليالدي

״״
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تبحث الورقة في مفهوم »الدولة«، »املدنية«، »الدميقراطية« 
الدميقراطية« حيث  املدنية  »الدولة  لهم  التركيبي  واملصطلح 
في  للكتابة هنا  املسموحة  املساحة  في  الضوء  حتاول تسليَط 
تلخيص سريع مع اإلشارة إلى أهمية البحث املطول في أساس 
الدولة  لنشوء  هي  هل  األولوية  حتديد  وأهمية  مصطلح  كل 
كحالة مستحدثة باألساس قد أوجدها طبيعة نظام عاملي ساد 
منذ آالف السنني؟، وما دور احلاضرة والتمدن في هذا التشكيل ملا 
»الدولة  لتلك  الصدارة  أن تعقد  »الدولة«؟، وهل يجب  يسمى 
املدنية« أم يجب مراجعة حقيقية لتاريخ البشرية، قبل احلسم 
»بالدولة  القبول  وهل  احلالي من عدمه؟  الدولة  بقبول مفهوم 
تذييلها  في  »الدميقراطية«  مفهوم  إحلاق  يستدعي  املدنية« 
بني  جدلية  العملية  أم  املدنية،  للدولة  طبيعي  نتاج  أنها  أي 
خارجها،  »الدميقراطية«  تصور  املمكن  من  أوليس  املفهومني. 
هل »العقد االجتماعي« أو ما يسمى »الدستور« والقائم على 
معاقدة بني اجملتمع أو الشعب والسلطة حالة ثابتة أم مت انشاؤه 
بفترة لم تعد تستطع البشرية دارة شؤونها دون تعاقد منصوص؟ 
تلك بعض األسئلة وغيرها كان البد باإلشارة لها قبل البدء، مع 
التنويه بأن ما سيذكر ال تستطيع الورقة أن حتمله بني طّياتها 
في  الوظيفي  بدورها  القيام  تستطيع  بالتأكيد  ولكن  لوحدها، 

اإلضاءة البحثية عن »الدولة املدنية« و »الدميقراطية«.

 الدولة المدنية ونماذج الديمقراطية

جوان عجك
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هو  هنا  نقصده  ما  الدولة:  مفهوم   – أوال 
الدولة احلديثة وما حتويه من مقومات  مفهوم 
– الشعب  »األرض  الدولة من حيث  العتبارات 
والذي  الدولي  لالعتراف  إضافة  السلطة«   –
يشكل املقوم الرابع في مفهوم الدولة احلديثة

العصور  في  رائجاً  يكن  لم  املفهوم  هذا 
مسميات  انتشرت  حيث  والوسطى  القدمية 
أخرى مختلفة منها »اإلمبراطورية، السلطنة، 
بشكل  املسميات  تلك  أغلب  متيزت  املمالك« 
أي  األوقات  بأغلب  ديني  طابع  ذي  فردي  حكم 
حيث  بعيد  حد  إلى  »ثيوقراطية«  سلطة 
كان يعامل امللك أو اإلمبراطور على أساس من 
هي  بحقه  الصادرة  واألوامر  اإللهية  القدسية 
الرعية  وعلى  بعيد  حد  إلى  ألوهي  طابع  ذات 

الطاعة وعدم االعتراض.

الطابع املميز ملفهوم »الدولة احلديثة« هو 
احلاكم وحتييد  القدسية عن  تلك  بنزع  الثورية 
حد  إلى  السلطة  وشكل  احلكم  عن  الدين 
ليس  احلديثة«  »الدولة  مفهوم  أن  أي  بعيد، 
السابقة  املسميات  عن  تطوري  بامتداد طولي 
تام  قطع  حالة  هي  بل  وغيرها  كاإلمبراطورية 
وإنشاء فكري جديد دعامته األولى وجوهره هو 
ما يسمى »العقد االجتماعي« أي »الدستور« 
مجموع  بني  توافقياً  تصريحا  يعتبر  الذي 
الشعب والسلطة، أي رضى الشعب بتسليم 
جزء من حقوقه إلى فئة إلدارة شؤون الدولة مبا 

يحقق اخلير العام لهذا اجملتمع ضمن الدولة. 
عام  أوروبا  »وستفاليا« في  اتفاقية  تعتبر 
التي  الدينية  احلروب  بعد  وقعت  التي   ،1648
مفهوم  والدة  نقطة  هي  عاما  لثالثني  امتدت 
احلقائق  إحدى  تعتبر  والتي  احلديثة«  »الدولة 
السياسية املعاصرة التي رسخت تدريجيا حتى 
أصبحت تشكل اللبنة األولى في بنية النظام 
الراهن، إال أن تعريفها واسع ومتنوع ال  الدولي 

يكاد يجمع عليه اثنان. 

إن إيجاد تعريف واحد ملفهوم الدولة هو صراع 

إيديولوجي إلى حد بعيد كون التعاريف اخملتلفة 
ناجتة عن نظريات مختلفة لوظيفة الدولة، مما 
ونتائج مختلفة.  استراتيجيات سياسية  يولد 
إلى مجموعة من  »الدولة« يشير  فمصطلح 
في  واملتداخلة  واملترابطة  اخملتلفة  النظريات 
من  معينة  مجموعة  حول  األحيان،  من  كثير 

الظواهر السياسية.

الدولة  كلمة  جذور  تعود  التعريف:  يف   –  1
تعني  Position التي  لكلمة  الالتينية  للغة 
الوقوف، كما ظهر مصطلح الدولة في اللغات 
وفي  عشر،  اخلامس  القرن  مطلع  في  األوروبية 
الدولة  مصطلح  تطور  عشر  الثامن  القرن 
والذي  الالتيني   Publican تعبير  واستخدم 

يعني الشؤون العامة.

  » فيبر »ماكس  األملاني  املفكر  يتبنى 
إلزامية  سياسية  منظمة  بأنها  تعريفها 
االستخدام  على  حتافظ  مركزية  حكومة  مع 
الشرعي للقوة في إطار معني لألراضي، حلفظ 

املصلحة العامة. 
بينما تتبنى موسوعة »الروس« الفرنسية 
األفراد  من  مجموعة  بأنها  للدولة  آخر  تعريفاً 
ويخضعون  محددة  أرض  على  يعيشون  الذين 

لسلطة معينة. 

بأن  الدستوري  القانون  فقهاء  يرى  في حني 
الدولة كيان إقليمي ميتلك السيادة داخل احلدود 

وخارجها، ويحتكر قوى وأدوات إكراه. 

تلعب  الدولة كحقيقة سياسية:  – مفهوم   2
في  رئيسيا  دوراً  عادة  السياسية  االعتبارات 
نشأة واختفاء الدول، فقد تنشأ دول جديدة عن 
املتحدة«  العربية  »اجلمهورية  الوحدة  طريق 

نتيجة الوحدة بني سوريا ومصر.

والتفكك  االنفصال  طريق  عن  تنشأ  وقد 
كما  احلرب،  طريق  عن  أو  سلمي  بشكل  سواء 

حدث لدولة »تشيكوسلوفاكيا« السابقة. 
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لم  للعالم  السياسي  التقسيم  أن  الواقع 
يستقر على شكل ميكن اعتباره نهائيا لضبط 
املفهوم، ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 
اليزال يواجه صعوبات كبيرة كممارسة عملية، 
فهناك الكثير من الشعوب اجملزأة والتي تسعى 
لالندماج، وهناك باملقابل شعوب أخرى خاضعة 
إلرادة خارجة عنها وتسعى إلى التحرر وتشكيل 

كيانها اخلاص ودولتها املستقلة. 

اجتاه  املتبعة  امليوعة  بأن  املالحظة  ميكن 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، باإلضافة 

للتعتيم عن ضبط مفهوم الدولة 
الدولية  الساحة  على  سياسيا 
في  الهامة  املصادر  أحد  يشكل 
الدولية  احلياة  استقرار  عدم 

وتناحر الشعوب. 

ال  قانونيا:  الدولة  مفهوم   –  3
للدولة  القانوني  الفهم  يكتفي 
والتي  التقليدية  الثالث  باحملددات 
احلديثة  الدولة  مقومات  تشكل 
بل  السلطة«  الشعب،  »األرض، 
يضيف كما ذكرنا سابقا االعتراف 
الشخصية  إلعطائها  الدولي 
تسهل  التي  القانونية  االعتبارية 

عمل وظائفها.

مفهوم  بني  القانون  ومييز 
اعتراف  إلى  »الدولة« التي حتتاج 
الدولي  اجملتمع  في  واحدة  ملرة 

يعتبر  الذي  »احلكومة«  ومفهوم  بوجودها, 
متبدل ومتضمن في شؤون الدولة. 

أهمية  تكمن  النهائي  التحليل  في 
للدولة  والدولية  االعتبارية  الشخصية 
بباب  الدولي،  اجملتمع  جانب  من  بها  واالعتراف 
سيادة هذه الدولة وممارسة حكومتها للسلطة 
الفعلية حيث تعتبر »السيادة« أهم خصائص 
: األول هي أن  الدولة وأهم سماتها عبر أمرين 
للدولة سلطة مطلقة في مواجهة رعاياها في 

لسلطة  تخضع  ال  الدولة  أن  والثاني  الداخل، 
أعلى منها في مجتمع الدول. 

توصف  اجتماعي:  ككيان  الدولة  مفهوم   –  4
»الدولة« بأنها كيان اجتماعي لسبب بسيط 
في  يكمن  فيها  األساسي  العنصر  أن  وهو 
الذين  األفراد  بني  التي جتمع  املشتركة  الرابطة 
يجب  وهنا  الدولة،  هذه  شعب  منهم  يتكون 

التمييز بني مفهوم الشعب ومفهوم األمة.
األفراد  من  مجموعة  عن  عبارة  فالشعب 
العيش  في  وقوية  مشتركة  رغبة  تربطهم 
جتانس  عن  النظر  بصرف  معا، 
جتانسهم  عدم  أو  األفراد  هؤالء 
الدينية  أو  العرقية  النواحي  من 
أو اللغوية. .إلخ، ولكن ما يجمع 
التنظيم  في  الرغبة  هو  بينهم 
احلياة  في  واملصلحي  املؤسساتي 
مواطنية  أسس  على  املشتركة 
هوية  تعريف  في  أولوية  تعتبر 
األمة  أما  الدولة،  ضمن  الفرد 
فتتكون أيضا من مجموعة أفراد 
العيش  في  رغبة  أيضا  جتمعهم 
روابط  وجود  ذلك  إلى  يضاف  معا 
مثل  ومعنوية  طبيعية  بينهم 
ووحدة  العرقي  األصل  وحدة 
والتاريخ  والعادات  والدين  اللغة 
والثقافة املشتركة. .إلخ، وبغض 
األفراد  وروابط  شكل  عن  النظر 
في  الدولة  فإن  البعض  ببعضها 
نهاية املطاف أداة لضبط عالقات 
والتعقيد،  التنوع  شديدة  أصبحت  اجتماعية 
تهدف إلى أفضل صيغة ممكنة لشكل الدولة 
احتياجات  تلبية  على  قادرة  لتكون  واحلكم، 
وتنطوي  أمة«،  »شعب،  أفرادها  وطموحات 
في الوقت نفسه على اآلليات والضوابط التي 
متكّن أي حكومة منتخبة من إدارة شؤون الدولة 

بأعلى قدرة من الكفاءة.

إلى  اإلشارة  جتدر  املدنية:  مفهوم   – ثانيا 

مييز القانون بني 
مفهوم » الدولة«  

اليت حتتاج إىل 
اعتاف ملرة واحدة 
يف اجملتمع الدولي 
بوجودها, ومفهوم 

»احلكومة« 
الذي يعترب متبدل 

ومتضمن يف 
شؤون الدولة
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و»احلضارة«  »املدنية«  بني  التمييز  ضرورة 
في  تؤدي  والتي  بينهما  اجلدلية  العالقة  رغم 
املفهومني،  بني  اخللط  إلى  األحيان  من  الكثير 
إال  النوع،  اختالف  من  يختلفان  ال  أنهما  حيث 
الهرم  قمة  بعيد  حد  إلى  تعتبر  »املدنية«  أن 

االجتماعي، بينما »احلضارة« قاعدته. 
على  املقدرة  بأنها  املدنية  تعريف  ميكن 
القيم  هذه  والتزام  األشياء  قيم  بني  التمييز 
الوسائل  تلتبس  اليومي، حيث ال  السلوك  في 
سبيل  في  بالغاية  يضحى  وال  الغايات،  مع 
حياة  بني  توازن  حتقيق  إلى  والوصول  الوسيلة، 
الفكر وحياة الشعور، واألهم القدرة في حسن 

التصرف في احلرية الفردية املطلقة. 
بعيد  حد  إلى  احلضارة  تعالج 

املساعدة  الوسائل  ارتقاء 
بتأمني  والفرد  للمجتمع 

سهولة احلياة وطراوتها، 
أي حتقيق التقدم املادي 
والرفاه في هذا اجلانب 
وهذا الشق ميكنّنا من 
أن نطلق على مجتمع 
دولة  أو  فرد  أو  معني 

 ، »التحضر«  صفة 
نحكم  أن  ميكن  ال  ولكن 

عليه بالتمدن إن حصل ذلك 
على  الدولة  أو  الفرد  أو  اجملتمع 

حريته،  في  بتفريط  الوسائل  تلك 
مجتمع  على  نطلق  أن  ميكن  النقيض  وعلى 
إرفاقها  دون  »املدنية«  صفة  دولة  أو  فرد  أو 
القيم  على  احملافظة  حال  في  »باحلضارة« 
ال  وقد  بالفرد  يبدأ  الذي  اليومي  السلوك  في 
ينتهي عند رأس الهرم السياسي املؤسساتي، 
البشرية  للقيم  »املدنية« احملترمة  تنشأ  وقد 
»احلضارة«  بينما،  »حضارات«  أو  »حضارة« 
دون متدن أخالقي وقانوني قد تهدم وتباد وتندثر 

نتيجة همجية املستوطنني لها. 
إن غاية فكرة »املدنية« هي إنشاء التوافق 
الفرد  حاجة  اجلماعة،  وحاجة  الفرد  حاجة  بني 
اجلماعة  وحاجة  املطلقة،  الفردية  احلرية  إلى 

إلى العدالة االجتماعية الشاملة. 

إلى  املفهوم  ثالثا – مفهوم الدميقراطية : يعبر 
حد بعيد عن شكل من أشكال احلكم وحتديدا 
جميع  يشارك  حيث  الشعب«  »حكم  شكل 
إما  املساواة،  قدم  على  املؤهلني  املواطنني 
منتخبني،  عنهم  ممثلني  خالل  من  أو  مباشرة 
وهي  القوانني  واستحداث  وتطوير  اقتراح  في 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  تشمل 
املمارسة  من  املواطنني  متكن  التي  والثقافية 

احلرة واملتساوية لتقرير املصير السياسي. 

ويطلق مصطلح الدميقراطية أحيانا 
على املعنى الضيق لوصف نظام 
احلكم في دولة دميقراطيٍة، أو 
مبعنى أوسع لوصف ثقافة 
والدميقراطّية  مجتمع 
األوسع  املعَنى  بهذا 
اجتماعي  نظام  هي 
ويسير  به  يؤمن  مميز 
ويشير  اجملتمع  عليه 
سياسّية  ثقافٍة  إلى 
معّينة  وأخالقية 
مفاهيم  فيها  تتجلى 
تداول  بضرورة  تتعلق 
السلطة سلمياً وبصورة دورية. 

مناقضاً  املصطلح  منشأ  يعتبر 
النخبة،  حكم  تعني  التي  »االرستقراطية« 
إال  نظرياً.  التعريفني  هذين  يتناقض  بينما 
هذه  تاريخيا،  طمس  قد  بينهما  االختالف  أن 
احلذر  في  »الطمس«  وحتديداً  ضرورية  اإلشارة 
»الدميقراطية« واخلوض  حقيقة من مصطلح 
واألساليب  املتعددة  األشكال  تفاصيل  في 
»الدميقراطية«  من  تواجدت  التي  والنماذج 
أن  املمكن  من  ومتى  املفهوم،  سلبيات  ملعرفة 
أو  مثال  الديكتاتورية  من  أسوأ  لنموذج  يتحول 
الفوضى، ال تتسع الورقة اخلوض في تفاصيله 

هنا، ولكن جتدر اإلشارة إىل ذلك. 

توصف »الدولة« 
بأنها كيان اجتماعي 

لسبب بسيط وهو أن العنصر 
األساسي فيها يكمن في الرابطة 
المشتركة التي تجمع بين األفراد 
الذين يتكون منهم شعب هذه 

الدولة، وهنا يجب التمييز بين 
مفهوم الشعب، ومفهوم 

األمة
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آنفا  ذكر  كما   : املصطلح  خلط  أوجه  بعض   -  1
الشعب  حكم  األصل  في  تعني  الدميقراطية 
عَلى  اللفظ  يطلق  ما  كثيراً  لكن  لنفسه، 
السائد  النظام  ألنها  الليبرالية  الدميقراطية 
في  وكذلك  الغرب،  دول  في  للدميقراطية 
وبهذا  والعشرين،  احلادي  القرن  في  العالم 
لوصف  »الدميقراطية«  لفظ  استخدام  يكون 
في  شائعاً  خلطا  الليبرالية  الدميقراطية 
أو  الغرب  في  سواء  املصطلح  استخدام 
أشكال  من  شكل  هي  فالدميقراطية  الشرق، 
التداول  عَلى  باإلجمال  قائٌم  السياسي  احلكم 

السلمي للسلطة وحكم األكثريّة بينما 
حماية  على  تؤكد  الليبرالية 

واألقليات  األفراد  حقوق 
تقييد  من  نوع  وهذا 

التعامل  في  األغلبية 
واألفراد  األقليات  مع 
األنظمة  بخالف 
التي  الدميقراطية 
على  تشتمل  ال 
مثل  يلزم  دستور 

والتي  احلماية  هذه 
بالدميقراطيات  تدعى 

فهنالك  ليبرالية،  الال 
أمور  في  بينهما  تقارب 

العالقة  في  يظهر  اُخرى  في  وتباعد 
تختلف  قد  كما  والليبرالية  الدميقراطية  بني 
باختالف  والعلمانية  الدميقراطية  بني  العالقة 

رأي األغلبية.
 

وحتت نظام الدميقراطية الليبرالية أو درجٍة 
الواحد  القرن  بداية  في  يعيش  درجاتهِ  من 
األرض  سكّان  نصف  عن  يزيد  ما  والعشرين 
أخرَى.  وأنحاء  والهند  األمريكتني  و  أوروبا  في 
بينما يعيش معظُم الباقي حتت أنظمٍة تّدعي 
التي تدعي  آخر من الدميقراطّية كالصني  نَوعاً 
تتناقض  فالدميقراطية  الشعبية  الدميقراطية 
واحد  شخص  ميسك  التي  احلكم  أشكال  مع 

نظام  في  احلال  هو  كما  السلطة،  بزمام  فيها 
احلكم امللكي، أو حيث يستحوذ على السلطة 
في  احلال  هو  كما  األفراد،  من  قليل  عدد 
املتناقضات  تلك  فإن  ذلك،  ومع  األوليغارشية. 
املورثة من الفلسفة اإلغريقية، هي اآلن أفكار 
غامضة ألن احلكوماِت املعاصرة قد حتتوي على 
وأوليغارشية  وامللكية  الدميقراطية  عناصر من 
مختلطة معاً، كارل بوبر مثال يعرف الدميقراطية 
االستبداد،  أو  الديكتاتورية  من  النقيض  على 
وبالتالي فهي تركز على الفرص املتاحة للناس 
دون  بهم  واإلطاحة  قادتهم  على  للسيطرة 

احلاجة إلى ثورة. 

الدميقراطية  أشكال  بعض   –  2
الدميقراطية  تعتبر   : السائدة 
تسمى  كما  أو  املباشرة 
األشكال  إحدى  النقية، 
ومتثل  شيوعاً  األقل 
يصوت  الذي  النظام 
على  الشعب  فيه 
احلكومة  قرارات 
على  كاملصادقة 
رفضها،  أو  القوانني 
حيث ميارس الناس بشكل 
القرار  صنع  سلطة  مباشر 
ينوبون  ونواب  وسطاء  دون  من 
بعيد  حد  إلى  تتناسب  عنهم، 
الدميقراطية املباشرة ضمن اجملتمعات الصغيرة. 
سويسرا على سبيل املثال أحد األشكال األخرى 
هي دميقراطية نيابية حيث يصوت أفراد الشعب 
يتخذون  بدورهم  الذين  احلكومة  اختيار  على 
القرارات التي تتفق مع مصالح الناخبني حيث 
عن  احلكومة  قرارات  على  بالتصويت  يقومون 
طريق النواب ويختارون عن بقية فئات الشعب. 
الليبرالية،  الدميقراطية  أيضا  األشكال  من 
فرصة  األولى  تتيح  ليبرالية،  الال  والدميقراطية 
الدفاع عن األقليات حتى في مواجهة دميقراطية 
الغالبية وهو ما يصاغ بالدستور بشكل واضح 
إلى  بطابع سلبي  الثانية  تتميز  بينما  وصريح، 

تعريف المدنية 
بأنها المقدرة على 

التمييز بين قيم األشياء والتزام 
هذه القيم في السلوك اليومي، 

حيث التلتبس الوسائل مع الغايات، 
واليضحى بالغاية في سبيل 

الوسيلة، والوصول إلى تحقيق 
توازن بين حياة الفكر وحياة 

الشعور
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باحلد  وجود حدود تسمح  بعدم  يتمثل  ما،  حد 
من سلطة النواب املنتخبني والذين ميثلون في 
شكل  اجملتمعية. يعبر  األغلبية  األوقات  أغلب 
األشكال  أحد  وهو  التشاركية  الدميقراطية 
املمارسة من الدميقراطية عن متثيل نخبوي إلى 
حد ما حيث يقوم على مشاركة أكبر قدر ممكن 
أفراد  في  املتمثلني  السياسيني  الفاعلني  من 
والباحثني  واخلبراء  واجلمعيات  املدني  اجملتمع 
بقصد  املنتخبة  السلطة  جانب  إلى  وغيرهم، 
املشاكل  خملتلف  وواقعية  فعالة  حلول  إيجاد 

معني  حد  إلى  وهذا  السياسية، 
يرسم طريق املساهمة الشعبية 
والتفاعل عن طريق  التشريع  في 
واملؤسسات  املدنية  اجلمعيات 
وأجهزة  املواطن  بني  الوسيطة 

الدولة. 

»حتليل مفهوم الدولة املدنية«
في احلقيقة ال يوجد مصطلح 
العلوم  مجال  في  املدنية  الدولة 
الدولة  ومصطلح  السياسية 
متعارفا  مصطلحا  ليس  املدنية 
في  أثر  له  ليس  فهو  عليه، 
واملفاهيم  املصطلحات  مراجع 
العلوم  السياسية وال في مراجع 
تلك  تشير  حيث  االجتماعية 
»مجتمع  مصطلح  إلى  املراجع 
التي  مدنية  دولة  وليس  مدني« 

تعتبر محملة بدالالت من البيئة القادمة منها، 
املدنية«  »الدولة  تأسيس  ضرورة  إن  ذلك  ومع 
الكفيلة بسيادة الروح املدنية والتي متنع األفراد 
من  وذلك  البعض،  بعضهم  على  االعتداء  من 
خالل تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة 
املذهبية،  أو  الفردية  والنزاعات  القوى  تأثير  عن 
تستطيع أن تنظم احلياة العامة وحتمي امللكية 
القانون  التعاقد وتطبق  اخلاصة وتنظم شؤون 
مكانتهم  عن  النظر  بغض  الناس  على جميع 
يعتبر  املدنية«  »الدولة  فتعبير  وانتماءاتهم. 
مجرداً  التعبيرية  ماهيته  في  بعيد  حد  إلى 

حقيقيا للدولة من الرتوش إن صح التعبير بأنها 
مدنية أي ليست بطابع سياسي أو اقتصادي أو 
إنسان سواء  ملك كل  أي  مدنية  بل  عسكري، 
لذلك  ...إلخ،  اقتصادي.  أو  عسكري  أو  مدني 
واجلوهر  الشكل  حيث  من  املصطلح  يعتبر 
والعدالة  املساواة  معاني  عن  معبراً  جسراً 

والدميقراطية والوطنية.

»الدولة  ملصطلح  النظرية  الدالالت  إن 
قيم  على  صريح  بشكل  تدل  املدنية« 
»الدميقراطية – العدالة واملساواة 
السالم   – القوانني  احترام   –
العقيدة  حرية   – االجتماعي 
 – االختالف  احترام   – والتفكير 
احترام القرارات واملواثيق – احترام 
كرامة األمة أو الشعب – العدالة 
عن  الدين  فصل   – االجتماعية 
السياسة وذلك التعبير دقيق جدا 
أي فصل الدين عن السلطة التي 
وليس  الدولة  من  جزءاً  تشكل 
استقالل   – الدولة  عن  فصله 
تلك  الدينية«،  املؤسسات 
االستخدام  في  النظرية  الدالالت 
التعدي  يتم  ما  كثيرا  الواقعي 
تفاصيل  في  التوغل  حيث  عليها 
ال  نراها  الداخل  من  الدول  بعض 
حتمل أي داللة على كونها مدنية 
وديكتاتورية  استبدادية  فنجدها 
وقد تكون ذات حكم عسكري أي »دولة ادعائية 

املدنية.  »بأنها تشكل منوذجا للدولة 

في تشريح عناصر مفهوم »الدولة املدنية« 
العناصر  من  يتكون من مجموعة  بأنه  نالحظ 
»احترام  العملية  التي تعبر عنه في املمارسة 
املواطنة   – املدنية  والثقافة  القيم   – القانون 
– املساواة وغيرها«  – العدالة  – الدميقراطية 
تشكيل  في  دعامة  تعتبر  العناصر  تلك  ولكن 
ليس  ووجودها  جدلية  العالقة  أي  املفهوم 
دمجي بل متضمن بحالة تفاعلية، لذلك يجب 

غاية فكرة 
» املدنية« هي 
إنشاء التوافق 

بني حاجة الفرد 
وحاجة اجلماعة، 
حاجة الفرد إىل 
احلرية الفردية 
املطلقة، وحاجة 

اجلماعة إىل 
العدالة اإلجتماعية 

الشاملة
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املدنية«  »الدولة  مفهوم  بني  اخللط  من  احلذر 
الذي يعتبر كياناً مستقالً عن كيانات مفاهيم 
– السالم  – العلمانية  »الثقافة املدنية  أخرى 

االجتماعي وغيرها«.
فيه  الشك  مما  املفاهيمية  العالقة  أن  أي 
تتكون من أصل وجذور ومراحل تكوين وعوامل 
مساعدة أسهمت في إنشائه على الصورة التي 
األساس  تعتبر  مفاهيم  هنالك  أن  حيث  نراها 
وتسمى  املفهوم  منها  انبثق  التي  واألصل 
التعبير  صح  إن  »اجلذر«  منظومة  مفاهيم 

 – احلرية   – »الدميقراطية  مثل 
السالم   – املساواة   – العدالة 
مفاهيم  وهنالك  االجتماعي«، 
املفهوم مثل  ساعدت على نشأة 
العلمانية   – املدنية  »الثقافة 
باإلضافة  القوانني«  احترام   –
»عائلة«  تعتبر  أخرى  ملفاهيم 
 – احلديثة  »الدولة  مثل  املفهوم 

اجملتمع املدني«.
عند تدقيق النظر في مفهوم 
»الدولة املدنية« سنالحظ شيئاً 
الثابت  الركن  أن دولة هي  واضحاً 
الذي ال يتغير. فالبد لكى يوجد أي 
شيء البد من وجود بيئة له هكذا 
صفة املدنية لكى توجد فالبد من 
وجود دولة التي متثل البيئة واحمليط 
وتلقى  املدنية  فيه  تتكون  الذى 
كيفما  لتلونه  صبغتها  عليه 
تشاء لوضع أركانها، فالدولة هنا 

هي اجلزء الثابت الذى البد من وجوده وثباته. 

الدولة  ألن  املتغير  الركن  فهي  املدنية  أما 
قد تكون عسكرية، ثم تتحول إلى مدنية وقد 
وهكذا  إلى عسكرية،  تتحول  ثم  مدنية  تكون 
اجلزء  هي  هنا  الدولة  بها  تتميز  التي  فالصفة 

املتغير في املفهوم)املدنية(.
لذلك عندما تعرضنا إلى مفهوم »املدنية« 
كمفهوم مجرد نراه بعيداً إلى حد ما بتعبيراته، 
عن ما يرمي له عندما يصبح مركباً مع مفهوم 

آخر »الدولة – اجملتمع« إال أنه ال يفقد جوهره 
األساسي الذي يعبر عنه كالتعبيرات األخالقية 

والقيم الرفيعة. 

جتدر اإلشارة باملالحظة أن كثيرا ما نرى عند 
تعريف الدولة املدنية يتم توضيح أنها استبعاد 
رجال الدين عن احلكم ولكن ال يتم التطرق إلى 
الرجال العسكريني حيث إن من أهم الصفات 
التي متيز الدولة املدنية والتي إذا توفرت تصبح 
الرجال  استبعاد  هي:  والعكس  مدنية  الدولة 
ووضع  احلكم  عن  العسكريني 
إدارة احلكم والسلطة في يد أبناء 

الشعب »املدنيني«.
أن  توضيح  يتم  أن  يجري  كما 
استبعاد  املدنية« تعني  »الدولة 
ويتم  احلكم  عن  الدين  رجال 
يتم  أن  دون  ذلك  عند  السكوت 
القارئ  أن  االعتبار  في  الوضع 
العادي قد يظن في قرارة نفسه أن 
املتدينيني  استبعاد  تعني  املدنية 
املدنية  أن  توضيح  من  البد  حيث 
املتدينيني،  استبعاد  تعني  ال 
ولكنها تعني أال جتتمع السلطة 
قبضة  في  والسياسية  الدينية 
إلى  يتحول  ال  حتى  واحد  رجل 
رجل  ألن  احملاسبة  فوق  شخص 
فإذا  كبيرة  سلطة  ميتلك  الدين 
السياسية  السلطة  لها  أضيف 
يصعب مراقبة هذا الشخص ألنه 
األرض من  اإلله في  احلالة سوف ميثل  في هذه 
وجهة نظر الكثير مما قد يؤدى في النهاية إلى 

تفحل الفساد واالستبداد. 
في  الدميقراطية  املدنية  الدولة  عن  »مناذج 

العالم احلديث 
انتصار  بأن  التوضيح  من  البداية  في  البد 
مدرسة فكرية وسيطرتها على معالم العالم 
إثر مراحل تطورية في التاريخ قد سمح لها إلى 
حد بعيد بكتابة »املعجم الفكري« بالشكل 
الذي ناسبها كقوى عظمى احتكرت مفاهيم 

يعترب نوذج 
توزيع السلطات 
معقدا، ولكن 

ميكن القول بأنه 
استطاع أن خيلق 
حكومة قوية 

وفعالة، مع احلرص 
على عدم القدرة 
على استخدامها 

بالشكل اخلاطئ 
وأن اليتم االعتداء 
على سلطة األفراد
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القيم إلى حد أصبح من الصعب تبني القيم 
يبقى  لذلك  املعجم،  ذاك  مع  يتناسب  مبا  إال 
دميقراطية  متثل  املذكورة  األمثلة  بأن  االعتراف 
هو  ذلك  متثل  ال  أو  للمدنية  ومنوذجا  حقيقية 
ليست  متعددة،  بحوث  إلى  حتتاج  نظر  وجهة 
الورقة معّدة لها، لذلك نختار األمثلة على ضوء 
التي  بالدول  التعبير  صح  إن  الدولي  االعتراف 
تتمتع بنماذج مشرقة من املدنية والدميقراطية. 

1 – الواليات املتحدة األمريكية:
أ – احلكومة األمريكية : تتألّف 
املّتحدة  الواليات  في  احلكومة 
من  مجموعة  من  األمريكّية 
واحملكمة  والكوجنرس،  املؤسسات، 
والهيئات،  الدستورية،  العليا 
املسؤولني  ومن  والوكاالت، 
ينتخبهم  الذين  السياسيني 
وبصفة  يقومون  الذين  الشعب 
وتنفيذ  جتهيز  مبسؤولية  عاّمة 
والسياسات  القوانني  وشرح 
الرئيسية  واألهداف  العامة، 
حفظ  في  تتمثّل  للحكومة 
السلع  وتوفير  العام،  النظام 
لألّمة،  الضرورية  واخلدمات 
وحرياته  الشعب  حقوق  وحماية 
على  ذلك  كان  سواء  األساسية، 
أو على  املستوى احمللي لكل والية 

كل واليات البالد.
 

الدستور  ب – نظام احلكم يف أمريكا : يعرف 
األميركي وواضعيه بأنه »دميقراطي جمهوري«

 
تقسيم  إلى  تشير  والتي   : الفيدرالية   – ج 
ومشاركة السلطة -التي لها احلق وذلك بنص 
وحكومة  القومية  احلكومة  بني  الدستور- 
الفدرالي  والنظام  -الواليات-  احملافظات 
األمريكي هو خليط من حقوق الواليات وأحقية 
الفدرالية  احلكومة  وتتمّتع  القومية،  السلطة 
بسلطة كبيرة، وعلى عاتقها أن تقنع الواليات 

بتنظيم شؤون احلكم بداخلها، بشكل مّتفق 
مع األهداف السياسية واالقتصادية والقومية 
بذلك،  تقبل  ال  قد  الواليات  لكن  االجتماعية، 
لذلك جاء في بنود الدستور ما يحمي الواليات 
ثغرة  بذكاء  متجاوزاً  الفيدرالية،  احلكومة  من 
إلى  الدميقراطي  النظام  حتول  إلى  تسمح  قد 

استبدادي نخبوي بامتياز. 

د – توضيح املبادئ األساسية للدستور األمريكي : 
السلطات  حمدودة  حكومة  	•
السلطات  توزيع  منوذج  يعتبر   :
بأنه  القول  ميكن  ولكن  معقداً، 
حكومة  يخلق  أن  استطاع 
على  احلرص  مع  وفعالة،  قوية 
استخدامها  على  القدرة  عدم 
يتم  ال  وأن  اخلاطئ  بالشكل 
األفراد،  سلطة  على  االعتداء 
سلطة  بني  السلطات  فوزعت 
مركزية، سلطة تنفيذية، سلطة 
محكمة  مقدمتها  في  قضائية 
احلكومة  وبني  العليا،  الدستور 
املركزية وحكومات احملافظات، من 

ناحية أخرى.
 

السلطات  بني  الفصل  مبدأ  	•
على  يقوم  األمريكي  :الدستور 
اجملالس  في  االزدواجية  فكرة 
على  ذلك  كان  التشريعية، سواء 
أو على مستوى  االحّتادي  املستوى 
احملافظات -الواليات-، وأشار الدستور األمريكي 
وبشكل صريح وفي أكثر من مادة إلى أّن سلطة 
أفرع أساسية، وهي  إلى ثالث  الدولة مقسمة 
القضائية،  السلطة  التشريعية،  السلطة 
السلطة التنفيذية، حيث إّن واضعي الدستور 
كتلة  وجود  لزوم  إلى  ينحازون  كانوا  األمريكي 
سياسية منتخبة من قبل أفراد منتخبني تقوم 

بصياغة القوانني، 
واتخاذ القرارات ووضع برامج املصالح، لذلك 
بأنه  املوصوف  هو  األمريكي  الكونغرس  فإن 

االحّتاد الفيدرالي هو 
االحّتاد املكلف بتوزيع 
السلطات القومية بني 
املافظات، وقد متّيز 
الدستور يف حتديده 

للسلطة القومية 
بشيء من السهولة، 
حيث تعترب الواليات 
املتحدة األمريكية 

متعددة األعراق وليس 
من السهل جتميد 

املعنى التعريفي ملفهوم 
السلطة القومية



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  1382018

صانع السياسة الوطنية األولى.

توقّع   : املتبادلة  واملراقبة  التوازن  مبدأ  	•
السلطات  أحد  أّن  األمريكي  الدستور  واضعو 
وسيادتها  اختصاصاتها  تتوّسع  قد  الثالثة 
على  الدستور  قبل  من  لها  واخملّولة  احلقيقية 
يحدث  قد  لذلك  األخرى،  السلطات  حساب 
االفتراض  وهذا  السلطات،  على  وتنافس  تنازع 
وميوله  اإلنسان  مع طموح  يتفق  منطقي  هو 

والسيطرة،  التسلط  حب  في 
الدستور  واضعو  قام  لذلك 
واملوازنة  املراجعة  طريقة  بابتكار 
املتبادلة مع الكونغرس والسلطة 

التنفيذية من ناحية أخرى.

وهو   : الفيدرالي  االحّتاد   - ق 
السلطات  بتوزيع  املكلف  االحّتاد 
متّيز  وقد  احملافظات،  بني  القومية 
للسلطة  حتديده  في  الدستور 
السهولة،  من  بشيء  القومية 
املتحدة  الواليات  تعتبر  حيث 
األعراق  متعددة  األميركية 
املعنى  جتميد  السهل  من  وليس 
السلطة  ملفهوم  التعريفي 

القومية.

ن – األحزاب السياسية يف أمريكا 
من  املتحدة  الواليات  تعّد   :
اجلمهوري  احلزبني،  ذات  الدول 

هنالك  بأن  يعني  ال  هذا  بالطبع  والدميقراطي، 
ميول  ذو  حزب   51 يقدر  ما  بل  حزبني  مجرد 
االنتخابات  عند  تصطف  بالتقدمية  توصف 
مقابل  الدميقراطيني،  ونواة  كتلة  لتشكل 
عدد  يقدر  والذين  اجلمهوريني  أي  احملافظني 

األحزاب التي تصنف بأنها جمهورية 49 حزب 
بني  التعبير  صح  إن  اخلالفي  التباين  يتمثل 
والديني،  االقتصادي  اجلانب  في  أغلبه  احلزبني 
اجلمهوريني  من  جيدة  نسبة  أن  يالحظ  حيث 
يشكل  بينما  املرتفع،  الدخل  أصحاب  من  هم 

األعراق  ومواطني  املنخفض  الدخل  أصحاب 
ليست  بأنها  ضمنيا  إليها  يشار  التي  اخملتلفة 
نواة  األميركية  الواليات  تشكيل  في  أصيلة 
الرئيسني،  احلزبني  إلى  باإلضافة  الدميقراطيني، 
التي  األحزاب  من  الكثير  أميركا  في  يتواجد 
والدميقراطيني  اجلمهوريني  تنافس  أن  حاولت 
في االنتخابات الرئيسية إال أنها فشلت بسبب 
وقوة  الكبيرة  التاريخية  اجلماهيرية  القاعدة 

احلزبني. 

تتألف األحزاب السياسية من 
الوطنية  كاللجنة  متعددة،  جلان 
وإدارة  تنظيم  على  تعمل  التي 
سياسية  بقوة  وتتمتع  احلزب، 
الذي  العضو  كترشيح  كبيرة 
عليه أن يخوض جولة االنتخابات 
بتنظيم  تقوم  كما  الرئاسية، 
احلزب  مؤمترات  وتنسق  وإدارة 
اخلاصة  مؤمترات  وعقد  اخملتلفة 
باالنتخابات وجمع األموال الالزمة 
يوجد  كما  االنتخابية،  للحملة 
النتخابات مجلس  منافسة  جلنة 
النتخابات  أخرى  وجلنة  الشيوخ، 
اللجنة  تتألف  التمثيلي.  اجمللس 
مجلس  بانتخابات  اخلاصة 
يتم  أفراد  سبعة  من  الشيوخ 
قبل  من  عامني  ملدة  انتخابهم 
يتواجدون  الذين  احلزب  أعضاء 
جلنة  بينما  الشيوخ،  مجلس  في 
مرشحي اجمللس التمثيلي تتكون من ممثل واحد 
فقط عن كل والية، يتم انتخابهم من قبل ممثلي 
حيث  والية،  كل  في  الشعبي  لالجتماع  احلزب 
احملافظة  الغالب  في  اللجان  تكون مهمة هذه 
مجلس  في  احلزب  ميثلها  التي  املقاعد  على 
باإلضافة  عددها،  زيادة  أو  »الشيوخ«  النواب 
مبتابعة  تهتم  التي  املركزية  الوالية  للجنة 
أعمال احلزب في كل والية حيث تقوم بالدعاية 

للحزب على مستوى املكان التي تغطيه. 

إن انتصار مدرسة 
فكرية وسيطرتها على 
معامل العامل إثر مراحل 

تطورية يف التاريخ 
قد مسح هلا إىل حد 

بعيد بكتابة » املعجم 
الفكري«  بالشكل 
الذي ناسبها كقوى 
عظمى احتكرت 

مفاهيم القيم إىل حد 
أصبح من الصعب تبين 

القيم إال مبا يتناسب مع 
ذاك املعجم
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2 – فرنسا:
أ – نظام احلكم : يعّد نظام احلكم في فرنسا 
بني  ما  »خليط  دميقراطياً  نيابياً  جمهورياً 
فرنسا  تنقسم  حيث   ، والرئاسي«  النيابي 
 96 إلى  مقسمة  ومنطقة  إقليم   22 إلى 
املكتوبة  الدساتير  من  دستورها  يعد  إدارة، 
واملفاهيم  املدني  القانون  أسس  على  واملبني 
على  أيضا  مبني  القانوني  ونظامها  احمللية، 
حيث  احمللية  واملفاهيم  املدني  القانون  أساس 
اإلدارية،  القوانني  أساس  على  املراجعة  تتم 
يقوم  حيث  التشريعية،  القوانني  مراجعة  دون 
احلزبية  التعددية  أسس  على  القانوني  النظام 
واحلقيقة الليبرالية للنظام، ويكون حق االقتراع 
ويتم  واإلناث،  للذكور  سنة   18 من  والتصويت 
االنتخاب في كل دائرة ولكل ألف ناخب مرشح 

واحد.

ب – السلطات السياسية : 
من  بكل  تتمثل   : التنفيذية  السلطة  	•
ينتخب  حيث  الوزراء،  ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
رئيس اجلمهورية ملدة 5 سنوات باالقتراع العام 
فوق  تعلو  سلطته  للدستور،  طبقاً  املباشر 
من  سلطته  يستمد  الوزراء،  رئيس  سلطة 
الشعب ألنه منتخب منهم وليس من البرملان، 
السياسية  السلطة  ميارس  اجلمهورية  رئيس 
السلطة  ميارس  الذي  الوزراء  رئيس  بعكس 

اإلدارية.

تتكون  »الربملان«:  التشريعية  السلطة  	•
من مجلسني، اجمللس األول هو اجلمعية الوطنية 
انتخابهم عن طريق  يتم  التي تضم 577 نائبا 
باألغلبية  الفردي  بالتصويت  املباشر  االقتراع 
حل  يحق  وال  سنوات،  خمس  ملدة  جولتني  في 
أزمة  وجدت  إذا  إال  السنة  في  مرتني  اجلمعية 
مجلس  هو  الثاني  واجمللس  خطيرة.  سياسية 
انتخابهم  يتم  عضواً   322 ويضم  الشيوخ 
سنوات   9 ملدة  املباشر  غير  العام  باالقتراع 
والبلديات،  الشورى  مجلس  أعضاء  طريق  عن 

صالحية  تعد  سنوات،   3 كل  ثلثهم  ويجدد 
اجمللسني متماثلة في ناحية القوة والصالحيات 
مجلس  عن  العامة  اجلمعية  مييز  ما  أن  إال 
الشيوخ قدرتها في حجب الثقة عن احلكومة 
وإسقاطها، ومقابل ذلك لرئيس اجلمهورية حق 
الشيوخ  مجلس  بينما  العامة،  اجلمعية  حل 
رئيس  أن  كما  احلكومة،  إسقاط  يستطيع  ال 

اجلمهورية ال يستطيع حل هذا اجمللس. 

السلطة القضائية : يتألف القضاء من  	•
اجمللس  يسمى  األول  رئيسية،  مجالس  ثالثة 
وينظر  االنتخابات  الذي يشرف على  الدستوري 
في دستورية أي مشروع قانون أو معاهدة قبل 
بتعيني  اجلمهورية  رئيس  يقوم  رسميا  إعالنها 
العدل  مجلس  يسمى  الثاني  منهم،  ثالثة 
عن طريق مجلس  أعضائه  اختيار  يتم  األعلى، 
البرملان ويتكون من عدد متساو ينتخب من بني 
أعضاء مجلس الشيوخ واجلمعية الوطنية ومن 
والوزراء،  اجلمهورية  رئيس  محاكمة  صالحياته 
أما الثالث فهو مجلس القضاء األعلى ويتكون 
ووزير  اجمللس«  »يرأس  اجلمهورية  رئيس  من 
يعينهم  األعضاء  »وكيالً« وتسعة من  العدل 
تعيينهم،  شروط  القانون  ويحدد  الرئيس، 
القضاة  بتعيني  فيما يختص  واجمللس مستقل 

وترقيتهم وتأديبهم. 
احلزبي  النظام  يتميز   : السياسية  – األحزاب  ج 
بأن  األوروبية  األحزاب  باقي  عن  الفرنسي 
وإمنا  واحد  حزب  ميثله  ال  سياسي  اجتاه  كل 
مجموعة من األحزاب، وتتقارب دائما االجتاهات 

املعتدلة وحتكم معاً. 

3 – سويسرا »نظام الكانتونات الفيدرالي«: 
أ – الوحدة الوطنية : تعتمد على مقدرة الدولة 
السياسية  العناصر  مختلف  بني  التوفيق 
للمنطقة  املكونة  والدينية  واإلثنية  واللغوية 
عليها  تستحوذ  التي  الضيقة  األوروبية 
سويسرا عن طريق »الفيدرالية« اإلطار الوحيد 
درجات  تقتضي  فيدرالية  التنوع،  ذلك  إلدارة 
السياسية  القرارات  أن  مبعنى  التبعية.  من 
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سواء  ممكن  مستوى  أدني  من  دائما  تتخذ 
تعتبر  بلدي، حيث  أو  كانتوني  أو  فيدرالي  كان 
من  الكانتونات  بها  تتميز  التي  االستقاللية 
 26 من  سويسرا  تتكون  الوطنية.  املقدسات 
كانتون يتوفر فيه دستوره اخلاص الذي يصادق 
عليه البرملان الفيدرالي، يحق لكل كانتون سن 
قوانينه اخلاصة مبا يتوافق مع خط التشريعات 

الفيدرالية. 

احلكومة  أعضاء   : السبعة  احلكماء   – ب 
»مجلس  حرفياً  يشكلون  الذين  السبعة 

يعتبرون  من  هم  الفيدرالي«  احلكم 
في  التنفيذية  السلطة 

انتخابهم  يتم  سويسرا، 
وإعادة انتخابهم ألكثر من 

مرة من طرف مجلسي 
والشيوخ،  النواب 
احلكومة  وسلطات 
مرسخة  الفيدرالية 
في  وطيد  بشكل 
وتشمل  الدستور 

الدفاع واألمن الداخلي 
اخلارجية  والسياسة 

الدبلوماسية  والعالقات 
واالتصاالت  والبريد  واجلمارك 

وغيرها من مهام. 

ج – التوافق السياسي : يعتبر من واجب األحزاب 
السويسرية  احلكومة  تشكل  التي  األربعة 
ذلك  وإظهار  بينها  السياسي  التوافق  حتقيق 
أن  يحدث  ما  وكثيرا  والبرملان،  الشعب  أمام 
ينتمي  الذي  احلزب  موقف  الوزراء  أحد  يخالف 

له في مصلحة التوافق العام في احلكومة. 

بأن  القول  ميكن  ال   : ائتالفية  حكومة   – ء 
معنى  بكل  ائتالفية  حكومة  متثل  سويسرا 
عليه  متفق  برنامج  يوجد  ال  حيث  الكلمة 
تقرير  يسمى  ما  يوجد  بل  األحزاب،  قبل  من 
يعرض  ملزم  وليس  الوزراء  إعداد  من  مشترك 

التي  التشريعية  للدورة  احلكومية  األهداف 
التوافق  ميكن  وعليه  أعوام  أربعة  تتواصل 

الشعبي والبرملاني من عدمه. 

الدستور  يعتمد   : الفيدرالي  الدستور   – و 
منحت  واسعة  وطنية  حقوقاً  الفيدرالي 
على  احلقيقي  التأثير  فرصة  للسويسريني 
الفيدرالي  القانون  ويعتبر  السياسية،  احلياة 
االجتماعي  التأمني  قطاعات  على  مهيمنا 
على  التعويضات  وتأمينات  اإلجباري  الوطني 
العجز والشيخوخة والباقني على قيد احلياة. 

يترأس   : ومهام  صالحيات   – ن 
والكونفيدرالية  احلكومة 
احلكومة  أعضاء  أحد 
عام  ملدة  السبعة 
يحملون  الذين 
»مستشارين  صفة 
ويتناوبون  فدراليني« 
احلكم،  منصب  على 
الرئيس  ويترأس 
اجتماعات  املنتخب 
البالد  وميثل  احلكومة 
واالستقباالت  الزيارات  في 
ألغلب  وخالفا  الرسمية. 
األنظمة العاملية أعضاء احلكومة 
يقومون  ولكنهم  بالبرملان،  أعضاء  ليسوا 
أمام  املشاريع  عن  والدفاع  الدورية  بالنقاشات 

مجلس النواب ومجلس الشيوخ. 

ـُهمة  ل – الربملان : سـنُّ التشريعات الوطنية م
الذي  الفدرالي،  البرملان  عاتق  على  ُملقاة 
)خريفية  دورات  أربع  خالل  عام  كل  يلـتئـُم 
وشتوية وربيعية وصيفية( تتواصل كل واحدة 

منها ثالثة أسابيع.
في  تتواجدان  غرفتني  من  البرملان  يتكون 
ميثل  الذي  النواب  مجلس  يضم  املبنى،  نفس 
الشعب 200 مقعدا )تُوزُع تبعا حلجم السكان 
في كل كانتون(، بينما يضم مجلس الّدويالت 

في الدولة المدنية 
يتم استبعاد رجال الدين 

عن الحكم ولكن اليتم التطرق 
إلى الرجال العسكريين حيث إن من 

أهم الصفات التى تميز الدولة المدنية 
والتى إذا توفرت تصبح الدولة مدنية 

والعكس هى: إستبعاد الرجال 
العسكريين عن الحكم ووضع إدارة 

الحكم والسلطة فى يد أبناء 
الشعب«المدنيين«.
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 46 الكانتونات  ميثل  الذي  الشيوخ(  )مجلس 
ونائب  العشرين،  الكانتونات  )نائبان عن  عضوا 

واحد عن أنصاف الكانتونات الستة.
يـمكن  إذ  دنيا،  وغرفة  ـُليا  ع توجد غرفة  ال 
طرح القوانني التشريعية على أّي من الغرفتني، 
لكن املصادقة على نفس نص مسودة املشروع 

املعروض، يجب أن تتم من طرف الغرفتني.
يبدو النظام السويسري، إذا ما مت النظر إليه 
برملانية  بدميقراطية  يكون  ما  أشبه  اخلارج،  من 
الكنفدرالية  من  يجعل  ما  لكن  منوذجية. 
والبرملانيني  الوزراء  متتع  عدم  هو  خاصة،  حالة 
في  نظرائهم  سلطات  بنفس  السويسريني 
وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات  دول مثل 

وفرنسا.
و – سلطة الشعب : على مستوى التطبيق، ميكن 
السيادة«  »صاحب  أو   - السويسري  للشعب 
أن   - أحيانا  االنتخابي  اجلسم  ـُدعى  ي مثلما 
أو ما  ويغير ما تطلبه احلكومة  املوازين  يـقلب 

يصادق عليه البرملان.
وهو  ما،  قانون  على  البرملان  مصادقة  فور 
ما يعني أن القانون أصبح جاهزا للدخول حيز 
ألف  خمسني  جتميع  للناخبني  يحق  التطبيق، 
100 يوم  يتجاوز  ال  األقل في ظرف  توقيع على 
أو  تعديل  إلى  يدعو  شعبي  استفتاء  لطرح 

إبطال القانون.

ي – سلطة الناخبني : وتعدُّ هذه املمارسة مبثابة 
يفسر  الذي  الشيء  الشعب،  يـد  في  مكبح 
التي  والشاملة  الطويلة  االستشارات  عملية 
املطروحة  باملواضيع  املعنية  األحزاب  بني  تتم 

قبل عرض أي مسودة 

قانون على الربملان
كبح  على  تقتصر  ال  الناخبني  سلطة 
إقرار  حد  إلى  تذهب  بل  فحسب،  التشريعات 
املائة  جتميع  لذلك  يكفي  جديدة.  تشريعات 
شعبية  مبادرة  لطرح  الضرورية  توقيع  ألف 
تهدف إلى تعديل الدستور أو إضافة مواد إليه.

ـُفترض أن يكون ألي مبادرة شعبية عالقة  وي
بإبطال  األمر  تعلق  الدستورية، سواء  باملسائل 

مادة أو إدخال بند جديد.
أما التوقيع على املعاهدات الدولية الدائمة 
مثل االنضمام إلى األمم املتحدة، فيخضع بدوره 
فيها  يكون  كثيرة  حاالت  الناخبني. وفي  إلرادة 
احلكومة  تبادر  اختياريا،  االستفتاء  تنظيم 
تترك  ال  استفتاء شعبي حتى  تنظيم  باقتراح 
بحملة  للقيام  اإلصالحات  ملعارضي  مجاال 

صاخبة.

قائمة املراجع : 
 – توتشار  جان  السياسي:  الفكر  تاريخ   –  1
– جان  – جورج الفو  – بيار جانني  لويس بودان 

سيرينلي، 
ترجمة :الدكتور علي مقلد.

– احلرية: جون ستيوارت ميل،  – حول احلرية   2
ترجمة: طه السباعي.

الوطنية:  سياسات  إلى  التعددية  من   –  3
تشارلز بالتبيرغ.

موسوعة  الدميقراطية:  عن  مقاالت   –  4
ستانفورد للفلسفة.

الدميقراطية:  في  االقتصادية  النظرية   –  5
أنطوني داونز.

احلل:  هي  الدميقراطية  املدنية  الدولة   –  6
د.محمد محفوظ.

الدستورية:  الدميقراطية  املدنية  الدولة   –  7  
خالد يونس خالد.

8 – البرامج واملنظومات الدميقراطية: ياسمني 
في  بحثية  دراسة  الراضي،  عبد  احلجاج  أبو 

مفهوم الدولة املدنية.
نافعة. 9 – مبادئ علم السياسة: حسن 

والعالقات  السياسة  علم  في  مقدمة   –  10
الدولية: د.هادي الشيب، د. رضوان يحيى.

وأسس  احلديثة  املدنية  الدولة  حول   –  11
بنائها: ماهر الشيال »مقال«

– يوتيوب. املدنية: دمفس  12 – الدولة 
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مراحِل  بأسوأ  األوسط  الشرِق  منطقُة  مترُّ 
وقتُل  املسّلُح  الصراُع  يستمرُّ  حيث  تاريخها 
ومازال  واالنتماِء،  والعقيدِة  الهويِة  على  الناِس 
الذي  السؤال نفسه معّلقاً من غير إجابة: ما 
استوجَب اندالع احلرب وهذه املوجة اخلطيرة من 

الصراع املسّلح؟ 
مثاَل  اليوم  األوسِط  الشرِق  منطقُة  تعدُّ 
األداَء  تضبُط  عاملّية  قوٍة  غياِب  مع  الفوضى 
واإلرهاصاِت  القوى  موازين  اختالِل  بعد  الدولّي 
من  واالنتقاِل  جديدٍة،  أقطاٍب  لظهورِ  األولى 
حرِب اجليوِش النظامّيِة إلى حرِب الوكالِة وعالِم 
وتفّشي  املسّلحة،  والعصاباِت  امليليشياِت 
مشكالِت  وتفاقِم  »اإلرهاب«،  العصِر  طاعوِن 
الهجرِة غير املشروعِة وتغّيِر أحواِل املناِخ وعجِز 

النُّظِم الدميقراطّيِة.

الطائفّيُة ُطعٌم بلعته الشعوُب باسِم احلرّيِة

بتركيبتِها  معّقدة  املنطقَة  أّن  الثابِت  من 
أّن  وبدَل  واملذهبّيِة،  والدينّيِة  واللغويِّة  العرقّيِة 

ٍة
ّ

 بأدواٍت مذهبي
ٌ

 معاصرة
ٌ

حروب

رامان آزاد

فتٍن  من  اليوم  يحدُث  ما 
مذهبّيٍة  دم��وّي��ة  وص��راع��اٍت 
عّما  يختلُف  ال  وط��ائ��ف��ّي��ة 
عاشته شعوُب هذه المنطقة 
قرنًا  عشر  أربعة  م��دار  على 
اختالُف  وال��ف��ارُق  الماضية، 
أساليِب الصراع المسّلح، فيما 
هو  بينها  المشترُك  القاسُم 
وأداُت���ه  تغييرٍ  ب���دوِن  نفسه 
ال��ش��ح��ُن إل��ى ح��دِّ االن��ف��ج��ار، 
الجمعّية  ال�����ذاِت  وت��دم��ي��ُر 
النفسّية  ع��ن��اص��ره��ا  ب��ك��لِّ 
واالجتماعّية  واالق��ت��ص��ادّي��ة 
شعوُب  لتعوَد  وال��ح��ض��ارّي��ِة 
بنهايِة  المنطقة  وك��ي��ان��اُت 
تاريخّية  ص����راٍع  ج��ول��ِة  ك���ّل 
من  م��زي��ٍد  ف��ي  مستغرقًة 
االنقسام واالنغالق وتكريِس 

حالِة الرفِض لبعِضها البعض
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راحت  التنّوع،  هذا  من  احلياة  أسباَب  تستمدَّ 
تختزُن  فاملنطقة  الصراِع،  أسباَب  منه  تشتقُّ 
التاريخّيِة،  االختالِف  أسباِب  كلَّ  ذاكرتِها  في 
تبريٍد  حالة  قريبٍة  مرحلٍة  حتى  وعاشت 
خلالفاتِها، في ظلِّ أنظمٍة سياسّيٍة تقوُم على 
الدميقراطّيِة  عن  بعيدةً  والعددِ،  بالقوِة  الغلبِة 

والتوافِق.
األصواِت  ارتفاِع  مع  باملنطقِة  األزمُة  بدأِت 

احلقوِق  من  ِمبزيٍد  املطالبة 
ما  سرعان  ولكنها  واحلرياِت، 
مسّلٍح  صراٍع  إلى  انقلبت 
اجلماعات  بني  األطراِف  متعددِ 
هذا  مآالت  ومازالت  والدول، 
الزمنّيِة  وحدودِه  الصراِع 
مجهولًة، واحلديُث عن األسباِب 
الفوضى  موجِة  وراء  والدوافِع 
عوامل  على  ينفتُح  والعنِف 
متفاوتِة  متنوعٍة،  متداخلٍة 
التأثيِر واألهمّيِة، والالفُت بينها 
هو العامُل الدولّي، ورغم أّن كّل 
التغيير  شروَط  استوفى  بلٍد 
ظروفه  في  خاّصًة  حالًة  وميثُّل 
احلراَك  أّن  إال  العامة  وأوضاعه 
الشعبّي للتغييِر لم يبدأ وفقَ 

التوقيت احمللّي.
من  الصراَع  أّن  صحيٌح 
الثرواِت  ونهبِ  الهيمنة  أجل 
والتحكّم باملوقع االستراتيجي، 
الفوضى  بإثارة  دائماً  متّيز 

شعوِب  بني  الفنِت  على  القائمِة  واحلروِب 
القدميِة  احلضاراِت  مركزَ  تُعدُّ  التي  املنطقِة 
وموطَن األدياِن السماويّة، لكنَّ الصحيَح أيضاً 
أّن الراياِت التي رُفعت ليسيرَ خلفها العامة في 
الصراِع متحورت غالباً حول أفكارٍ خالفّيٍة عرقّيٍة 
أو طائفّيٍة أو مذهبّيٍة مختزنٍة بالوعي والالوعي 
وما  واجتماعّيٌة  تاريخّيٌة  جذورٌ  ولها  اجلمعّي 
واستحضارُ  التاريِخ  نبُش  إال  اخملططني،  على 
لتفخيخه  الواقِع  على  وإسقاطِها  األحداِث 

وتفجيِره وإشاعة الفوضى وإشعاَل احلرائِق.

دمويّة  وصراعاٍت  فنٍت  من  اليوم  يحدُث  ما 
عاشته  عّما  يختلُف  ال  وطائفّية  مذهبّيٍة 
عشر  أربعة  مدار  على  املنطقة  هذه  شعوُب 
الصراع  أساليبِ  اختالُف  والفارُق  املاضية،  قرناً 
املسّلح، فيما القاسُم املشترُك بينها هو نفسه 
االنفجار،  حدِّ  إلى  الشحُن  وأداتُه  تغييٍر  بدوِن 
وتدميرُ الذاِت اجلمعّية بكلِّ عناصرها النفسّية 
واالجتماعّية  واالقتصاديّة 
شعوُب  لتعودَ  واحلضاريِّة 
كّل  بنهايِة  املنطقة  وكياناُت 
جولِة صراٍع تاريخّية مستغرقًة 
في مزيٍد من االنقسام واالنغالق 
وتكريِس حالِة الرفِض لبعِضها 
الهزميِة  البعض، وأسيرةَ شعورِ 
متلُك  فال  مشاعِرها  عمِق  في 
فيما  والتقارِب  النهوِض  أمَل 
التخلِف  ثالوَث  وترّسخ  بينها 
واملرض(  والفقر  )اجلهل 
وليصبَح احلديُث عن ردِم الهوة 
املنطقة  شعوِب  بني  احلضاريّة 
مدعاةَ  املتقدمة  والشعوِب 

السخريِة وأقرَب للُمحاِل. 
واملوِت  احلياِة  دورة  هي  هذه 
شعوَب  وكأّن  بدقٍّة،  املُبرمجِة 
مخططاً  تعيُش  املنطقة 
مسبقاً وهي أداةُ تدميِر نفِسها 
عن  عاجزةً  اإلرادة،  فاقدةَ  ذاتّياً 
في  غارقًة  التحّدياِت،  مواجهِة 
خالفاتها، تائهًة عن مصيرها وهويتها، من جهة 
أخرى التهمت حرائقُ الفتنِة الطائفّيِة املذهبّيِة 
تثبيِت  لصالح  بدقٍّة  ووُّظفت  املنطقِة  كامَل 
خارج  من  مهندسون  أعّدها  خرائَط  وتعزيِز 
املنطقة وُعنونت بأسماَء برّاقة كاحلرية واخلالص 
االستبدادِ،  من  والتحرّرِ  الوطنّي  واالستقالل 
املنطقِة  صياغِة  إعادِة  على  اخلرائُط  وتنطوي 
بعد قرٍن من اتفاِق سايكس بيكو التقسيمّي، 
ويبدو مع استمرارِ حالِة الصراع أّن ال مصلحَة 
أّن  إال  األرِض  على  يقع  فيما  املنطقِة  لشعوِب 

حمصلَة ما جيري 
حتَت عنوان »الربيع 
العربّي« يصبُّ يف 

مساٍر واحٍد هو تفجرُي 
الصراعاِت وغياِب 

العدالِة االجتماعّيِة 
وسلب كرامِة املواطِن 

وإشاعِة العنِف 
والفوضى وتدمري 
اإلنسان وكياِنه 

على مستوى األسرِة 
واجملتمع
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تكون قرابني مجانيًة ولُتنسَف وشائُج العالقاِت 
عوامُل  ََّض  وحُتر املنطقة،  أبناِء  بني  املتبقيِة 
املذهبّيِة والعرقّيِة عدائّياً لدرجٍة تضمُن ضعَف 
الشعوِب وعجزَها وتُفِقُدها بوصلَة التقدم نحو 

املستقبل وتنشغُل باالقتتاِل الداخلّي.

اإلنسانّيِة  للمعايير  الصراُع  يفتقُد 
الهوية  الفتنة والقتل على  واألخالقّية ويرّسُخ 

مبنتهى  واملذهبّية  الطائفّية 
شعوَب  أّن  ولنتأكَد  الوحشّيِة، 
الذي  عَم  الطُّ بلعِت  املنطقة 
وما  بخبٍث،  طريقها  في  وُضع 
ومنها  املنطقة  دوِل  في  يجري 
اتضاِح  دليٌل ذلك، ورغم  سوريا 
األقنعِة  وسقوِط  الصورِة 
أّن كثيرين على  والشعاراِت، إال 
واألفراد  احلكوماِت  مستوى 
الرتباِط  بالصراِع  مستمرون 
على  ويصرّون  به،  مصيرهم 
حيث  إلى  املنحى  بهذا  املضي 
من  واألنكى  الرهيب،  املصير 
الفتنة  مروّجي  أّن  ذلك  كّل 
ويستمرّون  يعاندون  الطائفّية 
إّن  والقوِل  اجملتمعات،  بخداِع 
كّل ما يجري باملنطقة دفاٌع عن 
يعملون  وأنّهم  وأصولِه  الديِن 
الفتنِة  من  تنقيته  على 
الثورِة  فكرِة  وتسويِق  والفسادِ 

واحلرِب املقّدسِة.
»الربيع  عنوان  حتَت  يجري  ما  محصلَة  إّن 
تفجيرُ  هو  واحٍد  مسارٍ  في  يصبُّ  العربّي« 
وسلب  االجتماعّيِة  العدالِة  وغياِب  الصراعاِت 
والفوضى  العنِف  وإشاعِة  املواطِن  كرامِة 
األسرِة  مستوى  على  وكيانِه  اإلنسان  وتدمير 

واجملتمع.
 

عوامُل الصراع باملنطقِة
العالَم  اجتاحِت  األخيرين  العقدين  خالل 
وبدأ  منطقتنا،  تستثِن  ولم  العوملِة،  موجُة 

السعي جاداً لتذويبِ ودمِج الثقافاِت والهوياِت 
ومجتمعاِت  شعوِب  لكلِّ  والوطنّيِة  القومّيِة 
العالِم ضمن منوذٍج واحٍد. أي أنّها كانت عمليُة 
للعمليِة  رت  وُسخِّ للعالِم،  مغايرٍة  تنميٍط 
اتصاٍل  ووسائَل  إعالٍم  من  الالزمُة  األدواُت 
وأبحاٍث.  دراساٍت  ومراكزَ  سياسّيٍة  وأدواٍت 
الشعوِب  لدى  عميقًة  مخاوَف  العوملَة  وأثارِت 
على  والدينّيِة  والعرقّيِة  القومّيِة  واجملموعاِت 
األولّيِة،  وانتماءاتها  هوياتها 
طبيعّي  فعٍل  ردِّ  في  دعاها  ما 
إليها  والعودة  بها  للتمّسِك 
واملبالغِة  مختلفٍة  بصورٍة 
في  أصبحت  بعدما  بحمايتها 
وترافقِت  االستهداِف،  دائرِة 
واالنتماءاِت  للهوياِت  العودةُ 

بنزاٍع أو مواجهاٍت مسّلحة.

منطقُة  تستطع  لم 
احلفاَظ  األوسط  الشرق 
ظلِّ  في  اآلمنِة  البيئِة  على 
ووجودِ  املناعِة  عوامِل  انعداِم 
حكوماٍت مستبّدٍة وواقِع فسادِ 
املؤسساِت وقمِع احلرياِت وغياِب 
بإمكان  يكن  ولم  الدميقراطّيِة، 
الصمودُ  واألفراد  اجملتمعات 
العاتية  العوملِة  موجاِت  أمام 
الثقافّي  باجلانبِ  وبخاصٍة 
حتسم  لم  ألنّها  واالجتماعّي 
الدين  حتديِث  بني  خياراتِها 
بتاريخّيِة  املتعلقِة  والقضايا  احلداثة،  وأسلمِة 

النصِّ وإمكانّيِة االجتهادِ.
شعوِب  أزمِة  في  البارزِة  العوامِل  من 
التاريخّي  للعامِل  الطاغي  احلضورُ  املنطقِة 
اجلماعاُت  تبنِّت  فقد  اخلالفّية،  تفاصيله  بكّل 
التاريخ،  من  وعقائَدها  قيَمها  املتصارعُة 
أهداَفها،  وصاغت  شعاراتِها  منه  واشتّقت 
وصوالً للدعوة لدولِة اخلالفِة، إال أّن هذه الدولة 
والديِن  املذهبِ  دولَة  ألنّها ستكوُن  مستحيلٌة، 
الواحِد وستعجزُ عن استيعاِب التنوِع املذهبّي 

خالل العقدين 
األخريين اجتاحِت 

العامَل موجُة العوملِة، 
ومل تستثِن منطقتنا، 

وبدأ السعي جادًا 
لتذويِب ودمِج 

الثقافاِت واهلوياِت 
القومّيِة والوطنّيِة 

لكلِّ شعوِب 
وجمتمعاِت العامِل 
ضمن نوذٍج واحٍد
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املذهَب  تبنيها  مع  وبخاصٍة  العرقّي،  والتعددِ 
الترهيَب  واعتمادَها  واحدةً  ولغًة  تطرّفاً  األكثر 
وظهرت  اخلطاِب،  ولغِة  باملمارسِة  والترويَع 
تختلف  ولم  اإلسالمّيِة  باإلمارِة  نادت  جماعاٌت 

سلوكاً عن اخلالفِة املزعومِة.

في هذه البيئة اُنتزعِت احلوادُث من سياقها 
التاريِخ  أمثلِة  أسوأ  باستحضارِ  املعاصِر 
واملطابقة بينها، وإعادِة إنتاِجها وإحيائها لتبريِر 
تأكيٍد  وفي  املسّلح،  النزاِع  وتصعيِد  وتغذية 
اجلماعاُت  اتخذِت  التاريخ  على  االتكاِل  حلجِم 
وجعلت  تاريخّية  أسماًء  لنفسها  املسّلحُة 

نفَسها وصيًة على التاريِخ وراحت تطالُب 
بالثأرِ من احلاضِر على ذمِة املاضي، 

واإلشكاُل هنا خطيرٌ جداً ألنَّ 
بالدِم،  مترٌع  التاريِخ  مسارَ 

الوالة  معظُم  ووصل 
للحكِم بعَد معركٍة أو 

اغتياٍل.
آخرون  يُرِجُع 
إلى  الصراِع  طبيعَة 
عوامَل داخلّية متعلقة 

الوطنّيِة  الدولِة  بحداثُة 
باملنطقِة وفشِل  اجلامعِة 

اخملتلفِة  اجلماعاِت  دمِج 
وممارسِة  العامِة  باحلياِة  َعقديّاً 

أدّى  ما  بحّقها  والتهميِش  اإلقصاِء 
ونُِظر  والكراهّيِة،  احلقِد  بعوامِل  لشحِنها 
هذه  واتكأت  مذهبّي،  مبنظورٍ  القائِم  للنظاِم 
الدول على القوِة واملؤسساِت األمنّيِة وفشلت 
التوافقُ،  قواُمها  واحدٍة  وطنّيٍة  هويٍة  بإنتاِج 
ليكوَن االنتماُء للوطِن أولوية االنتماءاِت، وتأتي 
مع  تناقٍض  بدون  الفرعّيُة  الهوياُت  بَعَدها 
وُصنّفِت  )الوطنّي(،  واألعمِق  األشمِل  االنتماِء 
أهداٍف  ذاُت  بأنّها  والعرقّيُة  الدينّيُة  اجلماعاُت 
على  والتمرّدِ  باالنفصاِل  ووُِصمت  سياسّيٍة 
الدولِة  فشَل  أّن  املؤكِد  ومن  الدولِة.  كياِن 
الوطنّيِة ال يعود لعوامَل داخلّيٍة ذاتّيٍة فقط، بل 
العقودِ  خالل  مهماً  دوراً  اخلارجّي  العامُل  لعَب 

التي تلِت االستقالَل الوطنّي لهذه الدول، حيث 
اختلفت في ارتباطاتِها وحتالفاتِها السياسّية، 
احللفاِء  خالفاِت  البينّية  عالقاتُها  وعكست 
واالختالِف  االنقساِم  عوامُل  فزادت  أنفسهم، 
محاولُة  واحلرِب. وكانت  العداوِة  درجَة  ووصلت 
إقصاٍء  عمليَة  نظريّاً  تساوي  النظاِم  تغييِر 

مذهبّيٍة مقابلٍة.
بني  التنافُس  أيضاً  الداخلّية  العوامل  من 
النفوذ  ومراكز  واجملتمعّية  السياسّية  القوى 
حاكمٍة  متسلطٍة  قوىً  بني  أي  السلطة،  على 
عقوداً  واإلقصاُء  التغييُب  طالها  وعناصرَ 
وتؤكّد  وأنّها نهضت لتصدَع مبطالِبها  طويلة، 
حضورَها، ورُبَّ قائل أنّها تأتي في سياِق 
الطبيعّي  التغيير  مطالبِ 
الزمن  عبر  تآكلت  ألنظمة 
وقّيدتها  الفساد  ونخرها 
وانتهت  البيروقراطّية 
الزمنّية  صالحّيتها 
لقيادِة اجملتمعاِت فلم 
بعدما  مؤهلًة  تعد 
وفيما  الزمُن،  جتاوزها 
أمِد  بإطالِة  يتصل 
فيرجعونها  الصراع 
املواجهات  استمرارِ  إلى 
املضادّة،  والثورة  الثورة  بني 
الضفة  على  التسميُة  بينما 
متمردين  بني  صراٌع  هي  املقابلة 

خارجني على القانون وسلطات شرعّية. 
من  ألّي  املطلقة  بالصّحة  القطع  ميكن  ال 
تلك الفرضيات، وميكن القوُل بنسبّيِة كّل تلك 
جزئّي،  نحٍو  على  يصّح  منها  فكلٌّ  العوامِل، 
وبكّل األحوال ثّمة مشتركاٍت تنتهي إليها هذه 
على  االنقالباِت  أو  الثوراِت  أّن  وهي  النظريات، 
األنظمة ما زالت غير ناجزة لتأتي أُكلها، وأنّها 
حتظى بدعٍم خارجّي مناسٍب يكفُل استمرارَها 
تكمُن  املشكلة  فيما  حاضراً،  طرفاً  ميدانّياً 
لقوى  ممثالً  املفاوضات  طاولِة  تنظيِم  آلّية  في 
لألزمة،  سياسّي  حلٍّ  إليجادِ  والتغيير  الثورة 
باملعارضة  تُسّمى  التي  األطراف  تعّددِ  بسببِ 

من  العوامِل 
البارزِة يف أزمِة شعوِب 

املنطقِة احلضوُر الطاغي للعامِل 
التارخيّي بكّل تفاصيله اخلالفّية، 

فقد تبّنِت اجلماعاُت املتصارعُة قيَمها 
وعقائَدها من التاريخ، واشتّقت منه 
شعاراِتها وصاغت أهداَفها، وصواًل 

للدعوة لدولِة 
اخلالفِة



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  1462018

مع  توافقها  وعدم  السوريّة  احلالة  في  كما 
وتغييبِ  وطنّي  عمٍل  برنامج  وتبنيها  نفسها 
اآلخر  الطرف  وفي  كالكردِ،  فاعلة  أطراٍف 
أنظمُة تلقى املساندة من حلفائها وال تسمح 
بسقوطها، خشية ضياع مصاحلها وإجناز صيٍغ 
جديدٍة تتجاهلها، وإذا كانت احلالتان التونسّية 
احلرب  إلى  االنزالَق  نسبّياً  جتاوزتا  قد  واملصريّة 
أّن أحداَث سوريا  األهلّية أو الصراع الدموّي، إال 
والعراق واليمن وليبيا تأكيدٌ للفرضياِت. كما ال 
ميكُن إنكارُ خصوصّية كّل بلٍد من حيث التنوِع 
األثنّي والدينّي املذهبّي واملوقِع واجلوارِ اجلغرافّي، 
العالقاِت  وطبيعِة  التاريِخ  لعوامِل  إضافًة 

ضمن  لألنظمِة  السياسّي  والتموضِع 
التحالفاِت اإلقليمّية والدولّية.

ظهرت موجُة الصراِع 
بعد  بوضوٍح  املذهبّي 
صدام  نظاِم  سقوط 
واالحتالِل  حسني 
للعراق،  األمريكّي 
واشنطن  فشلت  إذ 
التحالفات  ترتيبِ  في 

بالعراق  الداخلّية 
مختلُف  كانت  حيث 

املذهبّيِة  االنتماءاِت 
تنتظرُ  والِعرقّيِة  والطائفّيِة 

فضاءاٍت أوسَع للحريِّة والدميقراطّيِة، 
إال أّن األحزاَب دخلت دوامَة التنافِس السلطوّي 
واختلفت  كالباراميسيوم  وتكاثرت  املبرّر،  غير 
النتماءاتها  وفقاً  اخلارجّية  عالقاتها  في 
على  انفتحت  الشيعّيُة  فاألحزاُب  املذهبّية، 
نفوذها  لتوسيِع  الفرصَة  انتهزِت  التي  طهران 
على  السنّيُة  األحزاُب  وانفتحِت  بالعراق، 
اخلالِف  عوامُل  اُستدرِجت  وبذلك  اخلليِج،  دوِل 
الكردُ اختالَفهم  اخلليجّي-اإليرانّي، فيما واصل 
األحزاِب  وبقية  الرئيسيني  باحلزبني  ممثلني  أيضاً 
وبعُضها ذو توّجٍه دينّي. هذه االختالفاُت ألقت 
بظاللها لدى كلِّ استحقاٍق انتخابّي وتشكيل 

ِاحلكومة واحملاصصِة السياسّية.

دعا  من  أوَل  اهلل  عبد  األردنّي  امللُك  كان 
والذي  الشيعّي«،  »بالهالِل  ما سّماه  ملواجهِة 
ورافعَة  التناقِض  ومضموَن  شعاراً  أصبَح 
تشكيِل التحالِف باملنطقِة في سياِق ما ُسّمي 
»البدر السنّي«، فاحلالُة التي وصل إليها العراُق 
والفوضى األمنّية كانت أسوأ مرحلٍة سياسّيٍة 
في تاريِخه احلديِث، وانقلبت حلرٍب أهلّيٍة أغرقت 
البالد في دوامِة العنِف الطائفّي، ليكوَن البؤرةَ 
دوِل  باقي  إلى  اخلبيثِة  العدوى  النتقاِل  األولّيَة 

املنطقِة.
تنظيمات  العراق  في  ظهر   2004 عام 
لتؤسس فيما  القاعدة  تنظيم  بايعت  جهادية 
بعد ما يسّمى »تنظيم الدولِة اإلسالمّيِة 
مصعبِ  أبي  بقيادِة  العراق«،  في 
استهدَف  الذي  الزرقاوّي 
وعتباتِهم  الشيعَة 
أجل  ومن  املقّدسة، 
العراقّي  امليداِن  ربط 
بدِء  بعد  بالسورّي 
كان  السوريِّة  األزمِة 
عنواٍن  إلى  االنتقاُل 
»تنظيم  ُسّمي  جديٍد 
في  اإلسالمّيِة  الدولِة 
العراِق والشاِم ــ داعش« 
الترابّيُة  السواترُ  فأُزيلت 
السوريّة،  العراقية  احلدودِ  على 
وممارسُة  والبلداِت  املدِن  اجتياُح   َّ ومت
أقسى درجاِت التوّحِش وارتكاُب اجملازرِ اجلماعّيِة 
كما  واملذهبّي،  الدينّي  باالختالِف  باالحتجاِج 
شنكال،  مأساِة  في  مباشرةً  الكردُ  اُستهدَف 
املروّعُة  اجملازرُ  واُرتكبِت  كوباني  واجتياِح 
واُفتتحت  واألطفاِل  النساِء  آالُف  وُخطفت 
تسلم  ولم  باإلنساِن،  واالجتارِ  النخاسِة  أسواُق 
املرتزقِة  شرورِ  من  والرقة  والطبقة  منبج  مدُن 

املهووسني بالدِم.

صراُع نفوٍذ بأدوات طائفّيٍة
»الربيِع  موجُة  بدأت   2010 عام  نهايِة  مع 
في  انطلقَ  حراٍك شعبّي  العربّي« على شكِل 

ظهرت 
موجُة الصراِع املذهيّب 

بوضوٍح بعد االحتالِل األمريكّي 
للعراق، إذ فشلت واشنطن يف ترتيِب 

التحالفات الداخلّية بالعراق حيث 
كانت خمتلُف االنتماءاِت املذهبّيِة 

والطائفّيِة والِعرقّيِة تنتظُر 
فضاءاٍت أوسَع للحرّيِة 

والدميقراطّيِة
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فيما بعد  بلٍد آلخر، وليظهرَ  وانتقل من  تونس 
األنظمة  سقوِط  بعد  ُسرقت  قد  الثوراِت  أّن 
اإلسالِم  من  محددٍ  منوذٍج  إيصاُل  الهدَف  وأّن 
السياسّي للحكِم، ولعلَّ النموذَج املغربّي كان 
والتنميِة  العدالِة  إذ حصد حزُب  األكثر هدوءاً، 
غالبيِة  املسلمني  لإلخواِن  مباشرٌ  امتدادٌ  وهو 
تظاهراٍت  األمرُ  تطلَب  فيما  النيابّيِة،  املقاعِد 
واحتجاجاٍت في شوارع تونس والقاهرة، ولتكوَن 

سوريا عقدةَ املنشارِ في مجمِل 
املنّظر  حذّر  وقد  املشروِع. 
األمريكّي ريتشارد هاس مبكّراً 
السياسّي  اإلسالِم  خطِر  من 
الثقافيَّ  الفراَغ  سيسدُّ  والذي 
العربّي  بالعالِم  والسياسّي 
العربّية  القومّيَة  »إّن  وقال: 
من  أصبحتا  واالشتراكّية 
ناقوس  دقَّ  أنّه  كما  املاضي«، 

اخلطر من الفوضى العاملّية.
تسونامّي احلريّة بدأ هبوبَه 
األوسط،  الشرق  منطقة  على 
البوعزيزي  املواطِن  جسِد  من 
فامتدت  النار،  التهمته  الذي 
لتنتشرَ  بعد  فيما  النارُ 
وجتّلت  تونس،  مساحة  على 
مظاهراٍت  مبوجِة  مظاهرُه 
تبنّت  ما  سرعان  النظاِم  ضدَّ 
إسقاط  يريُد  »الشعُب  شعارَ 
عدوى  انتقلت  ثّم  النظام«، 
التظاهِر من بلٍد إلى بلٍد، فكانت 

وصفًة  الشعارُ  وأضحى  التالية،  احملطة  مصرُ 
سحريُّة، يكفي رفُعه إلسقاِط النظاِم، ذلك ألّن 
الشعبّي  احِلراُك  استغرقها  التي  الزمنّيَة  املدةَ 
املناهُض للنظاِم كانت قياسّية. كان ذلك مبقاِم 
احلدودِ،  عبورَ  به  يُفترُض  الذي  النموذِج  خلِق 
الناَس إلى الشوارِع ثم يُسِقط األنظمَة.  يُنِزُل 
ولكن املسألَة لم تستمر بهذه البساطة، فكان 
االستعصاُء في ليبيا، وحتّولِت اليمُن إلى ساحِة 
لوناً  وأضاَفت  العربّي،  التحالِف  لقواِت  حرٍب 
والهدُف  الّسياسّي،  الّصراِع  على  آخر  مذهبّياً 

الطائفِة  إقصاُء  عبر  بإيران  اليمِن  عالقِة  قطُع 
فيما  البحرين،  إلى  اجلزيرِة  درُع  ودخَل  الزيديّة، 
الربيِع  مسارِ  في  املنشارِ  عقدةَ  سوريا  كانت 
رياح حرٍب  إلى  احلريّة  العربّي. فانقلبت نسائُم 
واختلف  وتصنيفها،  أسماؤها  تعّددت  عاتيٍة 
اخلبراُء واحملللون السياسّيون في تقييِم ما يدورُ 
سياسّية  أحداث  من  األوسط  الشرق  مبنطقة 

وصراعات دمويّة معّقدة.
املنطقة  أّن  البعُض  يعتبرُ 
تعيش حروباً وصراعاٍت مذهبّية 
– شيعية« ويشيرون  »سنّية 
التناقض  عوامل  كلَّ  أّن  إلى 
ملرتكزات  تستنُد  واالختالف 
عبر  تراكمت  وأنّها  تاريخّية، 
صالحّيتها،  تنتهِ  وملا  الزمن 
وقٍت  أّي  في  باإلمكان  كان  إذ 
استعارةُ هذه العوامل لتأجيِج 
بالتركيز  مكان  بأّي  احلرِب 
العامل  حساسّية  على 
أّن  والواقع  واستثماره.  الدينّي 
احلرب  طابَع  أخذت  الصراعاِت 
الواحد،  املذهب  في  الطائفّية 
من  كثير  في  الصراع  ألّن  ذلك 
تفاصيله رفع شعاراٍت صريحة 
لشبهِة  طوائف  استهداُف  ومتّ 
واملفارقة  العقائدّي،  االختالِف 
أّن كلَّ طرٍف استنَد إلى نصوٍص 
أنّها  على  وساقها  مقّدسٍة 
صحيحُة ال إمكاَن لدحضها، وال 
سبيَل لالجتهادِ معها، وحّتى النصوص املتفق 
واالختالف  باحتكارها،  املشكلة  كانت  حولها 
في تأويلها وفهمها، فكّل طرٍف افترَض نفسه 

الفرقة الناجية.

ناذج تارخيّية من احلروب باملنطقة

ألجِل  حروباً  املنطقُة  تشهد  لم  تاريخّياً 
كانت  بل  صرفة،  وطائفّيٍة  مذهبّيٍة  أسباٍب 
السلطِة،  التنازُع على  حروباً سياسّيًة سبُبها 

مع بداية 2011 
بدأت موجُة »الربيِع 
العربّي« على شكِل 
حراٍك شعيّب انطلَق 

يف تونس وانتقل من 
بلٍد آلخر، وليظهَر 

فيما بعد أّن الثوراِت 
قد ُسرقت بعد سقوِط 
األنظمة وأّن اهلدَف 
إيصاُل نوذٍج حمدٍد 
من اإلسالِم السياسّي 

للحكِم
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وكّل املَقاتِل الكبرى كانت متصلًة بالسياسِة، 
بنفِس  كانوا  سياسّي  توّجٍه  أصحاَب  ألّن  ذلك 
إال  الدينّي،  املرجِع  أو  املنهج  ذاِت  أتباع  الوقت 
على  غالباً  كان  واملذهبّي  الدينّي  التوصيف  أّن 
النهروان(  ِصّفني،  )اجلَمل،  فثالثّية  السياسّي. 
التمذهبِ،  قبل  اإلسالمّية  املعارك  أولى  كانت 
لالختالِف  أسست  إذ  مفصلّية  ولكنها 
من  محاولًة  وصفني  اجلمُل  فكانِت  السياسّي، 

العربّيِة  االرستقراطّيِة  جانبِ 
الستعادِة السيادة على العرِب، 
واملاِل،  القبيلِة  لروِح  فانتصرت 
بفريِق  فتجّسدت  سياسّياً  أما 
اخلليفِة علي وأنصاره، واخلارجني 
بالناكثني  وُسّموا  عليه 
في  والقاسطني  اجلمل،  في 
النهروان،  في  واملارقني  صفني 
الَقبلّية  الصورة  كانت  فيما 
هاشم  بني  بني  مواجهًة 
واقعها  في  وأما  أمية.  وبني 
كونِها  عن  تخرُج  فال  الظرفّي 
الصراِع  طرفي  ألّن  دينّية،  حرباً 
الديِن.  بشعاراِت  متسكوا 
وشكّلِت احلروُب الثالُث األساَس 
واألساَس  تاليٍة،  كثيرٍة  حلروٍب 
وما  املذهبّي،  للتنّوِع  العقائدّي 
حتى  استمرّ  الذي  االختالُف 
القراءِة  الختالِف  إال  هذا  يومنا 
اعتباراً  التاريخّية،  للحادثِة 
الراشدِة  اخلالفِة  تقييِم  من 

األولى،  باخلالفة  طالب  أبي  بن  علي  وأحقّيِة 
ثمَّ  عقائديّاً،  ميراثاً  التقييُم  هذا  وأضحى 
دولة  مع  املَلكّية  إلى  اخلالفِة  من  التحّوُل  كان 
العباس احلكم من  بني  وتولّي  األمويّة،  العائلة 
بعدهم، فالقائلون بصّحِة اخلالفِة األولى كانوا 
فريقَ السلطِة وأتباعها، فيما شكّل أبناُء علي 
سياِق  وفي  املعارضِة.  فريقَ  بعده  من  وأنصاره 
كربالء  واقعُة  كانت  بالسلطة  التمّسك  هذا 
وأمير  السلطة  أنصار  واستهداف  الهاّمة 
بن  احلسني  وقتل  زياد  بن  اهلل  عبيد  الكوفة 

بيعة  لرفضه  والتمثيل بجسده  علي وصحبه 
الوردة  عني  معركتا  كانت  ثم  معاوية،  بن  يزيد 

وحروراء.

باستعادِة  أمرَه  احلكم  بن  مروان  واستهلَّ 
ابن  بايع  أقاليمها  معظم  بايع  التي  الشام 
مرج  الزبير في معركة  ابن  أنصار  فهزم  الزبير، 
قائدهم  وقتل  )64هـ،683م(،  عام  نهاية  راهط 
سنة  وبعد  قيس  بن  الضّحاك 
وولّى  مصر  على  استولى 
ثم  العزيز،  عبد  ابنه  عليها 
العراق.  نحو  الزحف  واصل 
يتصُل  اخلالِف  فإّن جوهرَ  وبهذا 
مقَعُد  أنّها  على  اخلالفِة  مبقاِم 
عبد  ظاهرةُ  وكانت  السلطِة، 
به  نُودي  الذي  الزبير  بن  اهلل 
جتليات  أحد  أيضاً  خليفًة 
فأقام  السلطة،  على  التنافس 
شماالً  وتوّسع  مكة  في  دولته 
أخاه  وأنفذَ  الشام  بالد  حتى 
الثقفّي  اخملتار  حلرِب  مصعب 
آالف   7 وقتل  بالكوفة،  وقتله 
األمان.  منحهم  بعد  مقاتٍل 
العباسّي:  املأمون  قوَل  ولعّل 
طبيعة  يؤكّد  عقيٌم«  »املُلك 
إلى  حملة  وّجه  فقد  الصراع، 
بغداد فقتلت أخاه األمني وِقبل 
بغداد  دخل  ثم  فيه،  العزاء 
قسراً  عمومته  أبناء  فأخضع 

وترهيباً.
السنّي  احلَنفّي  املذهَب  فرضوا  العثمانيون 
بحقّ  مروّعًة  مجازرَ  وارتكبوا  الناس،  على 
أقدم  التي  العظيمَة  املقتلَة  أولها  الشيعِة 
عليها اجليَش العثمانّي بقيادة السلطان األول 
إلى مدينِة حلب عام 1516 وذُبَح  لدى مقدمه 
رؤوسهم  وُجمعت  األهالي  من  اآلالف  عشراِت 
حي  باسِم  اليوَم  تُعرف  مبنطقة  كبيرة  تالالً 

التلل. 
الَصفوّي-العثمانّي،  النزاع  وبسبب 

كانِت احلروُب 
السياسّية على مناطق 

النفوذ تأخذ طابعًا 
مذهبّيًا بني الَصفويني 
والعثمانيني. وكان 
سكاُن العراق من 

الطائفتني ضحاياها. 
وحني دخل السلطان 
مراد الرابع بغداد عام 

1638 قام مبذحبة 
فظيعة راح ضحّيتها 

عشرون ألفًا
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النفوذ  مناطق  على  السياسّية  احلروُب  كانِت 
الشيعة  الَصفويني  بني  مذهبّياً  طابعاً  تأخذ 
من  العراق  سكاُن  وكان  السنّة.  والعثمانيني 
السلطان  دخل  وحني  ضحاياها.  الطائفتني 
مراد الرابع بغداد عام 1638 قام مبذبحة فظيعة 
املؤرّخ  ذكر  فيما  ألفاً  عشرون  ضحّيتها  راح 
ثالثني  هو  العددَ  أّن  كريسي  إدوارد  البريطاني 

ألفاً.
الِصراعات  وتطّورِت 
الدولتني  بني  املذهبّية 
واآلثار  والعثمانّية  الصفويّة 
الناجمة عنها وسعى نادر شاه 
الحتالل بغداد واسترجاعها من 
نادر  فشل  ورغم  العثمانيني. 
الذي  احِلصار  أنَّ  إال  مرتني  شاه 
سبعة  ملدة  بغداد  على  فرضه 
اآلالف  أدّى ملوت عشرات  أشهر 
واألمراض  األوبئة  وانتشار 
وتسبب  بغداد.  بسكّان 
تأكُل  الناَس  جعلِت  مبجاعة 
حلوَم القطِط والكالِب واجلَِيَف.

وبانتهاء االحتالِل العثمانّي 
املنطقُة  اُبتليت   1916 عام 
متّ  حيث  الغربّي  باالستعمارِ 
فرنسا  بني  املنطقة  تقاسم 
حقبِة  خالل  لُتنجزَ  وانكلترا، 
أولى  االستعمارّي  االنتداِب 
دوٌل  وتظهر  التقسيِم  حلقات 
مبوجبِ  سياسّيٌة  وكياناٌت 

اتفاقيات بينهما.

حتالُف القوميني والعسكِر ضدَّ حركاِت اإلسالِم 
السلفّي

الدوِل  حقبَة  العشرين  القرِن  اعتبارُ  ميكُن 
القوميني  بني  حادٌ  تنافٌس  سادَ  وقد  القومّية، 
ادّعت  أنظمٍة  إلقامِة  العسكِر  مع  متحالفني 
وساندهم  القومّيِة  النهضِة  حالَة  متثُل  أنّها 
في ذلك تيارات يساريّة أرادت أن توجد لنفسها 

وانتمائها  االشتراكّي  توجهها  بني  فجمعت 
التقسيم  اتفاقاِت  بعد  ذلك  وبدأ  القومّي، 
سايكس بيكو بشعاراٍت قومّيٍة ويساريٍّة، وقياُم 
ما أطلق عليه القوميون العرب »الثورة العربية 
العسكريّة  النخبِ  بناِء  وانطالُق  الكبرى«، 
ودورها املركزّي في قيادِة الدوِل اجلديدة، انطالقاً 
أتاتورك  كمال  فيها  أسقط  التي  تركيا  من 
اجليش، لتظهرَ  إلى  واستند  اخلالفَة اإلسالمّيَة 
حالة  املنطقِة  دوِل  في  الحقاً 
في  العسكريّة  االنقالبات 
األقطارِ اإلسالمية، وترفَع شعارَ 
احلداثِة.  إلى  وتدعَو  القوّميِة 
إسالمّي  توّجٍه  كّل  إقصاُء   َّ ومت
بحّجِة  السياسّيِة،  احلياِة  من 
فوصلِت  العصِر،  قيِم  معاداِة 
األحزاُب لقيادِة دوٍل مثل سوريا 
وباكستان.  والعراق  ومصر 
املاضي  القرُن  متّيزَ  وبالتالي 
النزعة  بني  بالصراِع  العشرين 
واحلكم،  بالسلطة  العسكريّة 
ويساريني  بقوميني  مدعومني 
منغلقٍة،  مستبدٍة  وأنظمٍة 
الثانية سياسيون  اجلهة  وعلى 
مكانتهم  الستعادِة  سَعوا 

بقيادِة الدولة. 
احلالي  القرن  اقتراب  مع 
فشِل  من  الشعوُب  تأكدِت 
الوفاِء  في  القومّية  الدوِل 
املنطقة  فدخلِت  بتعهداتها، 
زمناً سياسّياً جديداً، ارتفعت فيه أصواُت دعاِة 
السلِف،  نهِج  على  والسيِر  الدولِة،  أسلمِة 
بالصحوة  ُعرف  ما  إطار  في  ملعتقدهم،  وفقاً 

اإلسالمّيِة.
الشعاراِت  بعودِة  ساهمت  حوادث  ثّمة 
اإلسرائيلّية  العربّيُة  احلروُب  ومنها  اإلسالمّيِة 
املقاومِة  نكسُة حزيران 1967 وظاهرة  وحتديداً 
و«حركة  اللبنانّي  اهلل«  »حزب  اإلسالمّية 
حكِم  على  واالنقالُب  الفلسطينية،  حماس« 
شكَّ  ال  ومما  بإيران،  بهلوّي  رضا  محمد  الشاه 

متّيَز القرُن املاضي 
العشرين بالصراِع بني 
النزعة العسكرّية 
بالسلطة واحلكم، 
مدعومني بقوميني 
ويساريني وأنظمٍة 
مستبدٍة منغلقٍة، 

وعلى اجلهة الثانية 
سياسيون سَعوا 

الستعادِة مكانتهم 
بقيادِة الدولة



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  1502018

أحد  اإلسالّمية على  إيران  ثورة  انتصار  أّن  فيه، 
أقوى أنظمة االستبداد بالعالم اإلسالمّي جّددَ 
األمَل بقيام دوٍل على أساِس اإلسالم. وبخاصة 
معضلَة  جتاوزوا  إيران  في  اإلمامّية  الشيعَة  أّن 
الفقيه«  »والية  نظاِم  بابتكارِ  الغائبِ  اإلماِم 

وهو املرشُد األعلى للثورة اإلسالمّية. 
السابقة  التاريِخ  فصوِل  إلنتاِج  إعادٍة  وفي 
باسم  إيران  ضد  حرباً  حسني  صّدام  شنَّ 

أول  وهي  صّدام(  )قادسية 
حرٍب معاصرٍة بطابٍع شوفينّي 
اإليرانيني  ووصف  وطائفّي 
بالطابِع  احلرَب  ليسبَغ  باجملوس 
وأعطاها  الطائفّي،  الدينّي 
حرباً  باعتبارها  قومّياً  توصيفاً 
ضدَّ الُفرس وساق مئات اآلالف 
أتون  إلى  العراقّي  الشباِب  من 
معنى  احلرب  فتجاوزِت  احلرب، 
تطهيريّة  لتكوَن  االستنزاِف 
بنيويّاً  تدميراً  العراق  كّلفت 
عميقاً ما زالت آثاره االجتماعّية 
حملٍة  وفي  اليوم.  حتى  باقية 
»األنفال«  باسم  عسكريٍّة 
شّن حرباً على املناطِق الكرديّة 
من  أكثر  ضحاياها  عددُ  بلغ 

180 ألف شه يد.
ونصف  عقد  نحو  وبعد 
الثورة، جنَح  تلك  الزمن من  من 
اختراق  في  السنّي  املذهُب 
فشكَّل  بتركيا،  القومّية  جدارِ 

إسالمّية  حكومة  أوَل  الرفاه« التركّي،  »حزب 
في تركيا القومّية العلمانّية. غير أّن العسكرَ 
على  انقلبوا  ويساريٍّة،  قومّيٍة  أحزاٍب  مبساندِة 
خمس  بعد  ولكن   .1997 سنة  التجربة  تلك 
من  والتنمية،  العدالة  »حزب  متكّن  سنوات 
الوصول منفرداً ليعتلي سدِة احلكم دميقراطّياً، 
تركيا  بنقل  نوعّية  قفزة  أحدث  الذي  الشيء 
بني   11 التصنيف  احتلِت  صاعدة،  دولة  إلى 
بعدما  بالعالم،  اقتصاديّاً  املتقدمة  الدول 
فاشلة.  أوسطّية  شرق  دولًة  تصنّف  كانت 

14 سنة  والتنمية  العدالة  واستمرت حكومة 
الدينّية  طموحاته  ورغم  السلطة.  مبمارسة 
العدالة  بإحياء امليراث العثمانّي لم يلتزم قادةُ 
بقواعِد  التزموا  بل  الدينّي،  باإلفتاِء  والتنمية 
أظافِر  تقليُم  متّ  وبالتدريج  السياسّية،  اللعبة 
يتمكّن  ولم  وترويضها.  العسكريّة  املؤسسِة 
اخلصوُم السياسيون إسقاَط احلكومِة بقواعد 
عادته  ليمارس  اجليُش  فتحرّك  نفسها،  اللعبِة 
القدمية باالنقالب الفاشل الذي 
لُينزَل  نتائجه  أردوغان  استثمرَ 
بخصوِمه  القاضيَة  الضربَة 

السياسيني.

األدياُن حاالٌت ثقافّيٌة قابلٌة 
للتعايش

الّصراِع  حصِر  عن  احلديُث 
االختالِف  عوامِل  إطارِ  في 
الدينّي املذهبّي يجافي احلقيقَة 
التاريِخ،  معطياِت  ويناقُض 
املذهبّي  التنّوِع  حاالِت  فكلُّ 
طويلة  قروناً  عبرَت  متأصلٌة 
باعتبارها  احلاضِر  إلى  ووصلت 
ميراثاً ثقافّياً، وال حالَة مذهبّيًة 
ويعتبرُ  املنطقِة،  على  طارئًة 
الّديَن  سّواح  فراس  املفكّر 
ينشأ  ديٍن  وكلُّ  ثقافّيًة،  ظاهرةً 
معينة  ثقافّيٍة  حاضنٍة  في 
تطبُعه بطابِعها. وتنّوُع األدياِن 
سيادةُ  أو  فرُض  كان  وإذا  الثقافاِت.  تنّوَع  مياثُل 
الديِن  حاُل  فكذلك  مرفوضاً،  معينٍة  ثقافٍة 
أدياٌن حقيقّيٌة  برأيي  الواحِد. ويقول: »ال يوجد 
اهلل،  إلى  تؤدّي  طرٌق  فكلُّها  زائفة،  وأخرى 

وأشكاٌل متنوعٌة تقودُ إلى معرفته«.
االحتكاكاِت  بعض  عن  النظِر  وبصرِف 
املذهبّيِة من حني آلخر بني أتباع املذاهب هناك 
بني  العالقاِت  أّن  على  يشهُد  فالتاريُخ  وهناك، 
النسبّي،  القبوِل  على  قامت  املنطقة  شعوِب 
إطار  في  غالباً  االحتكاكاِت  حصرُ  وميكن 

مّثة حوادث ساهمت 
بعودِة الشعاراِت 
اإلسالمّيِة ومنها 
احلروُب العربّيُة 

اإلسرائيلّية وحتديدًا 
نكسُة حزيران 1967 

وظاهرة املقاومِة 
اإلسالمّية »حزب اهلل« 

اللبنانّي و »حركة 
حاس« الفلسطينية، 
واالنقالُب على حكِم 

الشاه حممد رضا بهلوّي 
بإيران
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نّفذت 
وكالة االستخبارات 

األمريكية CIA عملية 
»إعصار« وهي عمليٍة سرّية، قادها 

شارلي ويلسون، مع غوستاف افراكوتس 
والعملية توثق قيام الواليات املتحدة 
بقيادة ورعاية التنظيماِت اإلسالمّيِة 

املسلحِة »اجملاهدين األفغان« 
ومساهمتها بصعوِد هذه 

التنظيماِت

السياسّية  والنخبِ  الفقهّيِة،  النّخبِ  بعِض 
توّظف  كانت  والتي  املذهبّيِة،  املرجعّياِت  ذاِت 
ومصالح  سلطويّة  لغايات  املذهبّي  االنتماء 
أو  املستبدُّ  احلاكُم  َساَق  فيما  سياسّية. 
واحدٍة،  بعصا  كلهم  الناَس  األجنبّي  االحتالل 
دون تفرقٍة واضحٍة، وبالتالي تشاطرت الشعوب 
آالم اإلقصاء والتغييب حتى في احلاالِت اخلاصة 
احلاكم  إليها  ينتمي  التي  للطائفِة  يكوَن  كأّن 

نصيٌب من املظلومّيِة أيضاً.
وحتديداً  اخلليجّيِة  احلالِة  باستثناِء 
السعوديّة، حيُث يسودُ املذهُب الوهابّي بحكِم 

كونه مذهَب العائلِة احلاكمِة واملؤسسة 
للسلطة،  تابعة مباشرةً  الدينّية 

باجتاه  اليوم  تسير  ولكنها 
التجديد،  من  حالة 

االجتماعّيَة  فالبيئَة 
في  مستقرّةً  كانت 
املنطقِة،  مجمِل 
ينبثقَ  أن  والغريُب 
عن  بشراهة  احلديُث 
في  دينّية  مظلومّية 

تعِد  لم  إذ  مثالً  سوريا 
األساسّيُة  املشكلُة 

اعتباراً  مذهبّية،  إجماالً 
العثمانّية،  احلقبة  انتهاء  بعد 

السنّية،  بالنسبِة لألغلبّيِة  وحتديداً 
والتعليِم،  لإلفتاِء  السنّي  املذهبِ  تبنّي  متّ  فقد 
ومتّجد  األموينّي  عاصمة  بأنّها  دمشقُ  وتُفاخرُ 
الوليَد  يذكرُ  الوطنّي  ونشيدها  العباسّيني، 
مختلِف  من  السوريني  أّن  والالفُت  والرشيَد. 
واملذهبّيِة تشاركوا  والدينّيِة  العرقّيِة  اخللفّياِت 
املستعمر  وإجالِء  الوطنّي  التحرّرِ  بثورِة 
بالشمال  الكردُ  فكان  سوريا،  عن  الفرنسّي 
والسنة  باجلنوب  والدروز  بالساحل  والعلويون 
فيما تبقى من مناطق. وال يختلُف الوضُع في 
أّن  إال  والدينّية  الِعرقّية  التعدديّة  حيُث  العراق 
يعتبرُ  اليمن  وفي  مختلفة،  العدديّة  النسَب 
»ُسنَة  الزيدّي  أتباَع املذهَب  الفقهاء واملؤرخون 
عالوةً  السنّي،  املذهب  من  لُقربِهم  الشيعِة«، 

بالوسطّيِة  يُعرُف  الشافعّي  املذهَب  أّن  على 
فريُد قياساً حلجِم  لبنان منوذٌج  واالعتدال، وفي 
مذهبّي  دينّي  تنّوٌع  فهو  السكان  وعدد  الدولة 
احلرِب  جتاوزِ  بعد  ما،  لدرجٍة  متعايٌش  طائفّي 
أنّه ال مشكلَة  ورغم  السبعيناِت،  في  األهلّيِة 
كبيرةً في االنتماِء العرقّي أو الدينّي، وال كانت 
اتباع  ينكر  ال  فإنّه  املسلح،  للصراع  سبباً 
واإلقصاء وصوالً  التغييب  احلكومات سياسات 

للتغيير الدميغرافّي.

احلالة األفغانّية عقيدة وهابّية بدعٍم أمريكّي

السوفييتي  االحتاد  دخل 
أفغانستان  إلى   1975 عام 
احلزِب  لدعِم  محتالً، 
األفغانّي،  الشيوعّي 
العالقة  وتستنُد 
جذورٍ  إلى  بينهما 
للقرن  تعودُ  تاريخّية 
األمريكيون  ورأى   ،19
الشيوعّي  التدّخَل 
خطراً على مصاحلهم، 
وبنهاية الثمانينات قرّروا 
اإلسالمّيِة،  املعارضِة  دعَم 
االستخبارات  وكالة  ونّفذت 
األمريكية CIA عملية »إعصار« 
وقادها  عمليٍة استخباراتّيٍة سريّة،  أكبرُ  وهي 
ويلسون،  شارلي  األمريكّي  الكونغرس  عضو 
افراكوتس  غوستاف  االستخبارات  رجل  مع 
قيام  عن  يتحدٍث  بكتاٍب  موثّقة  والعملية 
التنظيماِت  ورعاية  بقيادة  املتحدة  الواليات 
األفغان«  »اجملاهدين  املسلحِة  اإلسالمّيِة 
ويُذكرُ  التنظيماِت،  هذه  بصعودِ  ومساهمتها 
األفغان استخدموا صواريخ ميالن  املقاتلني  أّن 
تلك  للدبابات. وفي  املضادِة  احلديثِة  األمريكّية 
للموافقِة  تصويتاً  األبيض  البيت  طلب  الفترة 
األحرار«  »احملاربني  ما سّمته  ودعِم  متويِل  على 
األسلحِة  جللبِ  دوالر  مليون   100-70 وجمع 
وإثباِت أّن الليبراليني جادّون بدعِم سياستهم، 
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بإلقاِء  األمريكّيُة  الطائراُت  قامت  وبالفعِل 
األسلحِة من اجلو على حلفائها على األرض. 

من  كان  اإلرهاِب  ظاهرِة  بروزَ  فإنَّ  بذلك 
رحِم الفكِر التكفيرّي، وكانت نواتُه األولى في 
أفغانستان وظهورِ ما ُسّمي »األفغان العرب« 
استخباراتّي  واحتضاٍن  سعودّي  بتمويٍل 
السوفييتّي  األحمر  اجليِش  ملواجهة  أمريكّي 
احملتل حينها للبالد في سبعيناِت القرن املاضي، 
ومتّ تعّهد هذه احلالة بالرعايِة في إطارِ تنظيِم 
ـ  عسكريٍّة  حركٍة  إلى  ولتتحّوَل  القاعدِة 

سياسّيٍة في العقد األول من هذا القرن.

فإّن  األساس  هذا  وعلى 
سابقًة  جتربًة  لواشنطن 

التنظيماِت  بدعِم  مثبتًة 
وحتدثت  اإلسالمّيِة. 
عن  مسرّبٌة  تقاريرٌ 
األبيض  البيت  تدريب 
قادة  أضحوا  مقاتلني 
تنظيم  في  وعناصر 
باإلضافة  »داعش« 

باألسلحة  إلمدادهم 
تعيُد  أنّها  أي  والعتاد 

وذلك  فعلته.  أن  سبق  ما 
يتوافق مع تصريحات املسؤولني 

التغييِر  ملشروِع  وتبنيهم  األمريكيني 
الشامِل بالشرق األوسط.

اجليش  من  متقاعد  جنرال  كالرك  ويسلي 
قال:  الناتو،  وحلف  البنتاغون  عمل  األمريكّي 
تبدو  األمريكّي  الرئيس  سألت   1991 عام 
الصحراء،  أداء جنودنا في عاصفة  من  سعيداً 
الكافية،  بالدرجة  ليس  ولكن  نعم،  فأجاب 
من  نتخلص  أّن  يجب  كان  أننا  هي  فاحلقيقُة 
نظام صدام حسني ولكننا لم نفعل. وأضاف 
أنّنا  وهو  واحداً  شيئاً  تعلمنا  باملقابل  ولكننا 
مبنطقِة  العسكريّة  قوتنا  نستخدَم  أن  يجب 
على  يقدروا  لن  والسوفييت  األوسط،  الشرق 
إيقافنا ولكن مدة زمنّية 5-10 سنوات كافية 
تابعة  كانت  التي  السياسّية  األنظمة  إلزاحة 

لالحتاد السوفييتّي )سوريا، العراق، ليبيا( وإيران 
الشرق  استقرارِ  زعزعِة  على  تعمل  التي  فهي 
رأساً  الوضع  ونقلب  بذلك  سنقوُم  األوسط، 

على عقب وجنعله حتت سيطرتنا.

حترير  حرب  ونهاية   1991 عام  من  اعتباراً 
واملتزامنة  الصحراء(  )عاصفة  الكويت 
العاملّية  الشيوعّية  املنظومة  نهاية  مع 
األمريكّية  واإلدارة  السوفييتّي،  االحتاد  وتفكِك 
الدوليني  حلفائها  مع  بالتعاوِن  حثيثاً  تعمُل 
إليها  تصبو  التي  التغييراِت  إلجنازِ  واإلقليميني 

باملنطقة.
يؤكّد بريجنسكي مستشار 
للرئيس  القومّي  األمن 
الرئيس  وحتى  كارتر 
العراُق  كان  أّن  أوباما 
أساسّياً  هدفاً 
أفغانستان  وليست 
القاعدة  وحرب 
ومعروٌف  واإلرهاب. 
املوقع  أهمّية  مدى 
البلدين  االستراتيجّي 
وأفغانستان(،  )العراق 
في  بريجنسكي  ويقول 
الكبرى  الشطرجن  رقعة  كتابه 
 :The Grand Chessbroad
»الهيمنة والسيطرة قدمية قدم البشريّة«. أي 
أّن العمَل كان مخططاً متاماً، ولم يكن انتقاماً 
األمريكّي  العقَل  ولكن  اإلرهاب،  حملاسبِة  أو 
يعمُل بطريقٍة قد ال يسعنا فهُمها فهي وفقاً 
التناقضاِت  التساِع املصالِح األمريكّيِة وحجِم 
من  انطالقاً  إيران  مبحاصرِة  والرغبِة  األمريكّيِة 
فيما  الشرق،  من  الرخوة  اخلاصرة  أفغانستان 
واحلّجة  مباشرة  التالي  الهدف  العراق  كان 

فضفاضة هي محاربة اإلرهاب.

هاجمنا  »لقد  بريجنسكي:  ويقول 
أن  يجب  ما  وهذا  سعيداً  وكنت  أفغانستان 
وقلت  بعد 6 أسابيع  للبنتاغون  أكون. وذهبت 

إن بروَز ظاهرِة 
اإلرهاِب كان من رحِم 

الفكِر التكفريّي، و نواُته األوىل 
ي »األفغان  يف أفغانستان وظهوِر ما مُسّ

العرب« بتمويٍل سعودّي واحتضاٍن 
استخباراتّي أمريكّي ملواجهة اجليِش 

األحر السوفيييّت املتل حينها 
للبالد يف سبعيناِت القرن 

املاضي
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سنهاجم  قلتم  لقد  العراق؟  نهاجم  لم  ملاذا 
ذلك،  من  أسوأ  األمر  إنَّ  فقال: »سيدي  العراَق 
سنضرب  أنّنا  وهي  املذكرة،  هذه  أحضرت  لقد 
في  دول  سبع  بحكومات  وسنطيح  العراق 
إلى  وسننتقل  بالعراق  سنبدأ  سنوات،  خمس 
سوريا، لبنان، ليبيا، الصومال، السودان، وإيران«.

إعادة ترسيم املنطقة

املتحدة  الواليات  بدأت 
فاحتلته  العراق  من  األمريكّية 
وبصرف   2003 نيسان   7 في 
صدام  نظام  تقييم  عن  النظر 
سيطرته  أحكم  الذي  حسني 
على البالد وأذاقها مراراِت القمع 
حتّوَل  العراَق  أّن  إال  واالستبداد، 
اإلسالمّية  للتنظيماِت  لبؤرة 
بدت  أعمال  ونفذت  املتطرفة 
عمليات  أنّها  األولى  للوهلة 
إال  النظام  عناصر  من  انتقام 
حرٍب  إلى  سريعاً  حتّولت  أنّها 
بتفجيرات  متثلت  طائفّية 
وتدمير  انتحاريّة  وعمليات 
واستهداف  املقّدسة  للعتبات 
والشخصيات  للمرجعّيات 
تأسيس  متّ  وبذلك  الدينّية، 
للفوضى  األساسّية  النواة 
نقلها  إال  يبقَ  ولم  اخلالقة 
سوريا  وأولها  اجلوار  دول  إلى 

تغيير اسم  إال  املسألة كثيرَ جهٍد  تتطلب  لم 
»تنظيم الدولة اإلسالمّية في العراق« ليظهرَ 
في  اإلسالمّية  »الدولة  هو  أكثر خطورةً  اسٌم 
امليدان  ربط  متّ  -داعش«. وبذلك  والعراق  سوريا 
العراقّي بالسورّي مباشرةً. والواقع أنّه لم يكن 
من املمكن أّن يتم احتالُل سوريا العربّية وتكرارُ 
سيناريو العراق التي استندت احلرُب عليها إلى 
حجة حيازِة أسلحِة الدمار الشامل الكيميائّية 
تنظيم  مع  وعالقته  والصواريخ  والبيولوجّية 

القاعدة املصنّف إرهابّياً. 
اخلارجية  وزيرة  رايس  كونداليزا  وقالت 
 AIPAC في مؤسسة  في خطاب  األمريكّية 
اإلسرائيلّية  األمريكّية  العالقات  )منظمة 
جديدة  سياسة  »لدينا  اليهودّي(:  -اللوبّي 
لهزميِة  طريقٍة  أفضل  بأّن  تعترف  استراتيجّية 
اإلرهاَب  تستخدُم  التي  املتطرفة  األفكارِ 
سالحاً هي عن طريِق نشِر احلريِّة والدميقراطّيِة، 
األوسط  الشرق  فمصيرُ 
العاملّي  االنتشارِ  على  يقوُم 
على  عصية  واملنطقة  للحريّة 
حديُث  وكان  الدميقراطّية. 
العربّي  الربيع  يسبق  رايس 
بنحو خمس سنوات تعلُن فيه 
األوسط.  الشرق  شعوِب  حتريرَ 
للحدث  األمريكّي  واالستباُق 
لم يكن مجرّد نبوءةَ عرّاٍف فقد 
سبق أّن أعلنت الواليات املتحدة 
األمريكية عن خطة أويد يونني 
من  األوسط  الشرق  لتقسيِم 
مراكز دراسات استراتيجية أيام 
مناحيم  اإلسرائيلّي  الرئيس 
السؤاُل  يُطرُح  وبالتالي  بيغن 
اإلسرائيلّي  الدورِ  حجِم  عن 
السورّي.  املفصِل  في  وحتديداً 
االنقالِب  عناصرَ  أّن  فرغم 
ظاهر  في  إسالمّية  باملنطقة 
وتتطلع  وخطابها  توّجهاتها 
الرشيدة«  اإلسالم  »دولِة  إلى 
إال أنّها لم تستهدف إسرائيَل برصاصٍة واحدٍة، 
على  النصرة  ملرتزقة  املباشر  االنتشار  رغم 

خطوِط التماِس مع إسرائيل. 

األمريكّية  لالستخبارات  السابق  املدير 
تكمُن  ال  »املشكلة  قال:  وولسي  جميس 
وإذا  باالستبدادِ  هي  املشكلة  بل  باإلسالِم 
حول  الالئقون  اللطفاء  املسلمني  أقنعنا 
العالم بأنّنا نقف إلى جانبهم سنجعُل نظام 
جنحنا  وإذا  متوتراً  مصر  في  مبارك  حسني 

احلرُب باليمِن اليوم 
نتيجُة »صراعات 

إقليمّية، وقد حتّول 
بعض من أتباع الزيدّية 
إىل »االثنا عشرّية«، 

ومن الشافعّية إىل 
»السلفّية الوهابّية«. 
ولكنَّ عوامَل حملّية 

مرتبطة بالتنافِس على 
السلطِة والثروِة أّججِت 

االستقطاَب املذهيّب
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وليبيا  سوريا  إلى  اجتهنا  ثم  العراق  بتحرير 
التغيير  على  وأجبرناهم  املارقة  األخرى  والدول 
وكذلك  السعودية  في  العائلة  إلينا  ستأتي 
وردُّ  للغاية  متوترون  وهم  مبارك  حسني  نظام 
فعلنا يجب أن يكون جيداً، ونقول لهم نحن ال 
في  سيكونون  احلكّام  أّن  أي  متوترين،  نريدكم 
السقوط.  من  خشيتهم  بسبب  الضيق  غاية 
وتظهر الصور لقاًء بني جون ماكني وعبداحلكيم 

تنظيم  يقود  الذي  بلحاج 
َّ تداول  داعش في ليبيا، كما مت
مع  كلينتون  لهيالري  صور 
معمر  تقاتل  كانت  جماعات 
وسمحِت  ليبيا،  في  القذافي 
األمريكّية  املتحدة  الوالياُت 
بالسيطرة  املسلمني  لإلخواِن 
في  اإلسالمّي  املركز  على 
ميونيخ والوصول إلى الواليات 

املتحدة.

األزمة السورّية وحرب اليمن 
مذهبّية-طائفّية أم سياسّية؟

عن  احلديُث  انكفأ 
واملذهبّي  الدينّي  االختالِف 
عقوداً من الزمن ميكُن وصُفها 
لألدوارِ،  معلٍن  غير  بتقاسٍم 
السلطِة  هرُم  كان  حيث 
والعسكريِّة  السياسّيِة 
بينما  العلويني،  األقلّية  بيِد 

التجارِة  مجاالِت  إلى  نة  السُّ أغلبّية  انصرفت 
واملاِل واألعماِل، لكنّهم كانوا متواجدين بشكٍل 
بحكم  ـ  للدولة  البيروقراطّي  اجلهازِ  في  كبيٍر 
والثقافة  التعليم  من  وافراً  نصيباً  نيلهم 
باألغلبّية  ووصفهم  الكبيِر  وتعدادهم  واخلبرة 
وإمّنا عن  ـ ولم يتحدث أحدٌ عن صراٍع مذهبّي، 
أنّهم أكثريّة عدديّة  »مظلوميِة« السنة رغم 

في البالدِ ومن خلفيات قومّية مختلفة.
ويربط  املؤامرة  نظريّة  البعُض  يرّجح 
األحداَث بعوامَل خارجّية معتبراً كلَّ ما يحدث 

شخوُصه  تتحرك  للدمى  مسرٍح  عن  عبارة 
على مسرح املنطقة، فيما تتولى قوىً خارجّية 
فإنَّ  ولذلك  الدمى،  وحتريك  باخليوط  التحكّم 
فرص  تعّطل  ولكنّها  بيدها،  واحلّل  األزمة  أمرَ 
مصالح  صراُع  لها  بالنسبة  فالقضية  احلّل، 
والثروات  املنطقة  تتصُل أسبابُه بجيوسياسة 
الباطنّية وبخاّصة بعد اكتشاِف كميات هائلة 
الشرقي  الساحِل  على  والبترول  الغاز  من 
استمرارٌ  واحلرُب  للمتوسط، 
للسيطرِة على مصادر الطاقة، 
واحلرُب السوريّة هي أولى حروب 
حروب  انتهت  بعدما  الغاز، 
انخفاض  مع  بالتوازي  النفط 
عن  واحلديث  احتياطاته 
إمكانية نضوبه خالل العقدين 

القادمني.

وبرزت  يتغّير  املشهُد  بدأ 
باألساس  كان  صراٍع  مالمُح 
الواحدة  الطائفة  داخل  صراعاً 
لكن  تنافٍس،  بشكِل  فبرز 
أو  مذهبّية  تكن  لم  طبيعته 
بالدرجة  سياسية  وإمّنا  دينّية 
تغذّيها عوامل خارجّية  األولى، 
لقوات  اإليرانّي  الدعم  مثل 
اهلل  حزب  وتدّخِل  النظام 
واخلليجّي  التركّي  والدعم 
اإلرهابّية،  واجملاميع  للمعارضة 
املسلمني  باإلخوان  ويُصنّفون 
أو احملسوبني على الوهابّية )القاعدة( وهدفهم 
»االنقالب على النظام السياسّي والعودة بالبالد 
قروناً طويلة إلى الوراء، واحلقيقة أّن سوريا عانت 
من مناذج سلوكهم بداية الثمانينات ويشار لها 
بأحداث االخوان في حماه وحلب، وبعض احلوادث 
بعثيني  قبل  من  البترول  خط  وتفجير  األمنّية 

موالني لصدام حسني.

»صراعات  نتيجُة  اليوم  باليمِن  احلرُب 
الزيديّة  أتباع  من  بعض  حتّول  وقد  إقليمّية، 

ال يريد خُمّططو 
احلروب الطائفّية 

وُمشعلوها وُمنّفذوها 
أن يفهموا أنَّ شعاراِت 
احلرِب بالدفاع عن 

طائفتهم تدعم بنفِس 
الوقِت شعاراِت الدفاِع 

للطائفة األخرى. 
فغاراُت الوّهابية مثاًل 
مل تقِض على الشيعة 

)الروافض( بل شحنتهم 
باحلماسِة للتمّسك 

برفضهم
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إلى  الشافعّية  ومن  عشريّة«،  »االثنا  إلى 
محلّية  عوامَل  ولكنَّ  الوهابّية«.  »السلفّية 
مرتبطة بالتنافِس على السلطِة والثروِة أّججِت 
»حرب  هي  وباجملمِل  املذهبّي.  االستقطاَب 
سياسّية«، وصراٌع بني مراكز القوى الرئيسّية. 
فمن  الطائفّي  التوصيف  عنه  ويُستبعد 
احلركة  خصوم  هم  باخلارج  املعارضة  يقودون 
وغيرهم  الزيدّي«،  للمذهب  ينتمون  احلوثّية 

اإلعالِم  وسائُل  ولعبت  كثير. 
لصراٍع  بالترويج  خطيراً  دوراً 
التحشيِد  بهدِف  طائفّي 
الصراِع  طرفا  وغذّى  والتعبئة، 
هذه الفكرِة وحاوال استثمارها 

بطرٍق مختلفٍة. 

الصراُع في اليمِن سياسّي، 
ولكنه وُّظف بأدوات طائفّية«. 
وفشلت جتربة الدولة الوطنّية، 
حّل  في  السياسّية  والتسوية 
مشاكل اليمِن فتجاوزِت احلرُب 
الطائفّيَة  اليمن  في  الدائرة 
الصراع  إلى  املذهبّي  والصراَع 
حول النفوذ واألمن في اإلقليم، 
سيطرة  منها:  أسباب،  لعدة 
الدولة،  على  الوهابّي  املذهب 
وإثارةُ  األخرى،  املذاهب  وإقصاء 
لتكوَن  التكفيريّة،  الفتنة 
والسبب  الدماِء  إباحِة  مبررَ 
بسياسِة  فيتمثل  الثاني 

القبول  وعدم  واإلقصاء،  والتهميش،  القمع، 
مؤسسات  على  معنّي  طرف  وسيطرة  باآلخر، 
والشراكة  السلم  اتفاقية  ورفض  الدولة، 
الوطنّية لتسوية األزمة بني احلوثيني واملكّونات 
السياسّية، فاحلوثيون عانوا الكثير من الظلم، 

والقهر واحلرمان لسنوات طويلة.

احلروُب ال ُتنهي األديان واملذاهب

مضامني  املنطقة  في  احلرُب  حملِت 

مذهبّية، ومناطقّية، وعرقّية، واستخدم جميع 
أطراف احلرب والصراع السياسي وأتباعهم أحد 
ملشروعهم.  احلشد  عملية  في  املضامني  هذه 
فالربيع العربّي وغرق املنطقة في أول الفوضى 

اخلالقة لم يكن بالصدفة.
الطائفّية  احلروب  ُمخّططو  يريد  ال 
شعاراِت  أنَّ  يفهموا  أن  وُمنّفذوها  وُمشعلوها 
بنفِس  تدعم  طائفتهم  عن  بالدفاع  احلرِب 
الوقِت شعاراِت الدفاِع للطائفة 
مثالً  الوّهابية  فغاراُت  األخرى. 
عشر  التاسع  القرن  مطلع 
حتى عشرينات القرن العشرين 
الشيعة  على  تقِض  لم 
شحنتهم  بل  )الروافض( 
باحلماسِة للتمّسك برفضهم. 
فالرّفُض السياسّي بُنيت عليه 
وال  ودينّية،  تاريخّيٌة  عقيدةٌ 
محدودة،  خيانة  افتراُض  ميكُن 
العوامل  كّل  نسيان  مع 
يُلغي  أن  األخرى،  الواقعّية 
إعادِة  بأّن  تتمثّل  التي  احلقيقة 
تبحث  ال  واستعادتها  احلروب 
تكريس  عن  وإمّنا  احلقيقة  عن 
االفتراض والوهم بهدف القيام 
تتمّيز  تطهيريّة  بعمليات 
واالنتقام،  والبربريّة  بالبشاعة 
عليها  الُقدسية  تُضفى  إذ 

وتصبح عمالً تطهيريّاً.

تبدو احلروُب الدينّيُة وكأنّها شغٌف بالتاريخ 
بديكوراته  املسرح  على  استعادته  تتم  إذ 
حروَب  لكنَّ  وخطاباته،  وأدواته  ومالبسه 
بالتاريخ  شغفاً  ليست  والطوائف  اجلماعات 
على  تقفزُ  ُمبرّرات  عن  بحٌث  هي  ما  بقدر 
أن  بَيَد  التاريخ.  إلى  واقعّيتها  فُتحاُل  الواقع، 
احلرب  بعد  ما  خرائط  بإعادِة  أيضاً  ُمرتبٌط  هذا 
وبيكو  سايكس  وضعها  التي  األولى  العاملّية 
لضماِن عدم بقاء أو ظهور دوٍل قويٍة قادرٍة على 
احلفاِظ على استقاللها واتّخاذ مواقَف وقراراٍت 

تبدو احلروُب الدينّيُة 
وكأّنها شغٌف بالتاريخ 
إذ تتم استعادته على 

املسرح بديكوراته 
ومالبسه وأدواته 
وخطاباته، لكنَّ 
حروَب اجلماعات 

والطوائف ليست شغفًا 
بالتاريخ بقدر ما هي 

حبٌث عن ُمرّبرات تقفُز 
على الواقع، فُتحاُل 
واقعّيتها إىل التاريخ
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»سايكس  دول  تخوض  أن  من  وبدالً  سياديّة. 
عربّية  دوالً  تدفُع  فإنّها  جديدة  حروباً  بيكو« 
طائفّية  وقوى  وأحزاباً  إسالمّيًة  وجماعاٍت 
مبصطلحات  وتالعبت  احلريّة  باسم  وجيوشاً 
كالشرعّيِة والتهميِش وحقوِق األقلّياِت إلدامِة 
يزاُل  وما  هدفها  كان  التي  املُدّمرة  احلروِب  هذه 
السياسّية.  الهيمنة  عبر  وثقافّياً  اقتصاديّاً 
فداعش كانت عملية استثمار في سوِق احلرِب 
بيع  أو  النفط  تهريب  عن طريق  سواء  مباشرةً 
أو إنعاش جتارة السالح واملعّدات، وتعومي  البشر 
العمالت الوطنّية واستباحِة احلدودِ االقتصاديّة 
وسوريا  العراق  في  كما  للدول  والسياسّية 
للقضاِء  املاُلئمة  الظروف  وَخلق  وليبيا،  واليمن 
ثقافة  وإحالِل  عريقٍة  حضاريٍّة  ثقافاٍت  على 
ال  الغرَب  وألّن  محلها.  والهمجّية  التوّحش 
يؤمُن بإمكانّية قيام دميقراطّية في دول الشرق 
هو  خياره  فإّن  األوروبّي  الطِراز  على  األوسط 

الدميقراطّية.  بدل  والفوضى  احلروِب  إحالُل 
هو  واملسلمني  العرِب  خيارَ  أّن  يؤمُن  فالغرُب 
وسيلٌة  الدينّيَة  احلروَب  فإنَّ  ولذلك  اإلسالم 
فّعالٌة للسيطرِة على املنطقة وتدميرها باسم 

اإلسالم نفسه.
الطائفّية  احلروب  تاريخ  كل  يكفي  ال  قد 
كانت  وإذا  احلروب،  تلك  إعادة  وجتنّب  للعبرة 
أوروبا قد تركت وراءها الِنزاعات واحلروب الدينّية 
وِعملة  أوروبّي  احتاد  في  وتوّحدت  والسياسّية، 
واحدة ودستور واحد تقريباً ولوائح حقوق إنسان 
واحدة وحقوق مواطنة واحدة، وحتّلت بالتساُمح 
سلوكّياً  إمياناً  بها  واإلميان  بالتعّدديّة  واالعتراف 
بالقوانني فإننا ميكن أن نُعيدها كلها  مضموناً 
للعالم  التاريخّية  للتجربة  نكترث  أن  دون  من 
املريرة  والكارثّية  املأساويّة  والنتائج  بنا،  احمليط 

التي متّخضت عنها.

تنطلقُ  املتبادلة  الثقة  من  إنّه  القول  ميكن 
على  للقضاِء  والتعايِش،  التسامِح  إمكاناُت 
واملناطقّي،  والطائفّي،  املذهبّي،  التطرّف 
الدميقراطّية،  سفينة  متضي  حتى  والفئوّي« 
سلوكنا  في  والتسامح  والتعايش،  والسلم 
مجتمع  في  وجودنا  مع  والشخصّي  الفردّي، 
القائم على السلم  يطمح لطمأنة االستقرار 
األهلّي، وإزاحة مشهد العنف واالنتقام، ودوامة 
دولة  مؤسساتّية،  مدنّيٍة،  دولٍة  وبناِء  الثأر، 
مواطنة متساوية باحلقوق والواجبات بدون متييز 
وتفرقٍة بني كّل فئات، وطوائف، ومكّونات الوطن، 
وطنّي،  حلوارٍ  ثمرةَ  تكوُن  والقانون،  النظام  دولة 
الدامية،  ونتيجة لتوافٍق على حلٍّ عادٍل لألزمِة 

واملصاحلِة الوطنّيِة، والعدالِة االجتماعّيِة.

ألن الغرَب ال يؤمُن 
بإمكانّية قيام دميقراطّية 
يف دول الشرق األوسط على 
الِطراز األوروبّي فإّن خياره 

هو إحالُل احلروِب والفوضى 
بدل الدميقراطّية. فالغرُب 

يؤمُن أّن خياَر العرِب 
واملسلمني هو اإلسالم ولذلك 
فإنَّ احلروَب الدينّيَة وسيلٌة 

فّعالٌة للسيطرِة على 
املنطقة وتدمريها باسم 

اإلسالم نفسه

״

״
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تقدمة
مديدٌ هو عمرُ تخّلفنا وتراجعنا وجهلنا، وبدا 
لقروٍن أن ال مخرَج لهذه األمة من هذا املستنقع 
اآلسِد، األّمة التي حتارُب الفكرَ والرأَي واالختالَف، 
املستبّد  من  االستبداد  طاقم  كامَل  ومتّجُد 

وعلمائه وثقافته وإرثه ونتائجه الوخيمة.
لتزيَح  ال  اليوَم  العربية  الثوراُت  جاءِت  وقد 
لتحارَب  بل  فحسب،  األّمِة  كاهل  عن  الظلَم 
ولُتعلي  والشائع،  والساذج  والسهَل  اجلهَل 
من شأن )احلقيقة الغائبة( واجلدِل والفلسفة 
كلَّ  الطاولة  على  ولتضَع  واالختالف،  والنقاش 
لترقيته  بل  وإنهائه  وتفتيته  لهدمه  ال  شيٍء، 

وتطويره وحتسينه.
مشروُع  الدميقراطّيَة  املدنّيَة  الدولَة  إّن 
الُنخب  واجب  ومن  اجلهد،  كلَّ  منا  يستحقّ 
أن  دون  الشأن،  دورها في هذا  متارَس  أن  املثّقفة 

تلجأَ للتزييف والتدليس واالنحياز.
ما  إنتاجُه،  يُعادَ  أن  يجُب  شيٍء  كلُّ 
السهِل  املفهوم  من  ابتداًء  الثورات،  بعَد 

ة
ّ

 حوَل الشريعة اإلسالمي
ٌ

إضاءة

ة
ّ

 والدولة المدني

سليمان محمود

الشيُخ  يقوُل 
الغزالّي:«  محّمد 
من  أخشى  ال  أنا 
يفّكُر  الذي  اإلنسان 
وإْن ضلَّ ألّنه سيعوُد 
لكن   ، الحقِّ إلى 
أخشى على اإلنسان 
وإن  يفّكُر  ال  الذي 
اهتدى، ألنُه سيكوُن 
مهّب  في  كالقّشة 

الريح!«.
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املمتنع)مفهوم الدولة(.
مختلفٌة  جماعاٌت  األيام  هذه  علينا  تخرُج 
فيما بينها، لتعيَد بعَث أجواء )الفتنة الكبرى(، 
بأيدي  دماؤهم  وُسفكْت  املسلموَن  تقاتَل  حني 
البعض، وصّيرِت املسلَم أقسى على  بعضهم 
ناراً  وأشعلت  األعداء،  على  قسوته  من  أخيه 

كادت أن حترَق اجلميَع.
اجلهات  كّل  من  بنا  يتربُّص  والعدوّ  واليوم، 
يثيرُ  اجملاالت،  كّل  وفي  املستويات  كّل  وعلى 
وذاَك  هذا  بني  ويفنتُ  البعض  عند  القالقَل 
ويدّمرُ البعَض اآلخرَ، واملشكالت الداخلّية تأخذُ 

بخناقنا وتتطّلُب جهَدنا واهتماَمنا ووحدتنا.
نبحُث عن وحدتِنا فنجُد الشتاَت. اهتماُمنا 
في  ُمبدَّدٌ  وجهُدنا  االختالف،  في  منصرٌف 

االقتتال.
حاجٌة  ثّمَة  هل  نفهَم:  ألن  حاجٍة  في  إننا 
أليَس  واالقتتال؟  والتمزّق  اخلالف  من  للمزيد 
على  يقوُم  خالَفنا  أّن  نكتشَف  أن  اجلائِز  من 
أليَس من  وهٍم ضّخمناُه حتى ذهبنا ضحّيتُه؟ 
أّن  أو  يُّدعى،  كما  دينّياً  ليَس  خالَفنا  أّن  اجلائز 
أن  من  أعمقُ  املشكلَة  أّن  إلى  يقودنا  فهَمنا 
العمران! دعونا  وخراب  واالغتياالت  بالقتل  حُتلَّ 
نا  همُّ العقل,  ضوء  على  احلقيقَة  نستكشُف 
املصلحة العاّمة حتى نتبنّيَ ).. فتبيَّنوا(، أليَس 

هذا مطلٌب قرآنّي؟!

كالٌم عن االجتهاد والنقاش والبحث) وإّن 
يف اختالفنا رحًة(

سؤاٌل مهٌم كنت أودّ البدء به: هل فهمنا 
على وجه الدقّة آياِت ومبادىَء وقواعدَ وأحكام 

وعبَرَ كتاِب اهلل؟ّ
هو عصرُ  ليَس  اليوم  أّن عصرَ  في  جداَل  ال 
وتعّقد  وصعوباته  مبشاكله  املنّورة  املدينة 
واالقتصادية  السياسية  نشاطاتها  فيه  احلياة 
الدولية  وعالقاته  واالجتماعية  والعلمّية 
وأوضاع املسلمني خاّصًة في عالم اليوم. عندئٍذ 
فإّن ربَط احلُكم- وهو تفسيرُ هذه األمور املبنّية 
غيره  ال  معنّيٍ  بتفسيٍر  العاجلة  املصالح  على 
كّل  استبعادَ  ناحيٍة  من  يعني  محدَّد،  وفهٍم 

هذا  األخرى.  املمكنة  واملفاهيم  التفسيرات 
ناحيٍة  ومن  العنَف،  يولُّد  بالضرورة  االستبعادُ 
نكوُن  وحينها  الطغيان،  إلى  حتماً  يقودُ  أخرى 
قد انتهينا إلى عكس ما نريد، نريُد إقامَة ُحكم 
اهلل فانتهينا إلى إقامة طغياِن بعٍض منّا يّدعي 

أّن تفسيرَُه األحقُّ وفهمُه األوَحُد.
فكم  هلل(،  )احلاكمّية  ليس  ننكرُه  ما  إّن 
بعُض  يّدعي  أن  ولكن  ذلك،  يتحّققَ  أن  نتمنّى 
الناس أنه الوصّي علينا، العارُف بإرادة اهلل اخلبير 
مبشيئته احملُتكِر لتفسير آيات القرآن وأحكامه.

دميقراطّية  مسألُة  جوهرها  في  املسألَة  إّن 
ومساهمتهم  فيه  الناس  تأثير  ومدى  النظام 
لهم  النظام  إدارة شؤون حياتهم وخضوع  في 

وليس خضوعهم للنظام.
عمقها  في  الوضع  حقيقة  نفهم  لم  إذا 
فإننا نخاطرُ بأن نستبدَل طغياناً بطغيان أسوأ 
النظام،  بأسلمة  يتعّلقُ  ال  األمرَ  إّن  وأقسى. 
وأشّد  أسوأ  يصيرُ  أسلَم  إذا  الطغيان  فنظاُم 
بتغيير طبيعة النظام  يتعّلقُ  طغياناً. إّن األمرَ 
أو شعاراته. الناُس سواسيٌة  أشخاصه  وليَس 
عندئٍذ  السياسة،  في  سواسيٌة  إذاً  الديِن  في 
الناس  دين  على  يكوُن  النظاَم  أّن  من  مناَص  ال 

وليَس الناُس على دين النظام!
إّن االجتهادَ والتفسيرَ والبحث والنقاش أمرٌ 
العصر  االعتبار ظروَف  في  آخذاً  ال مهرَب منه، 
هنا  والضررُ  املعرفة.  وتراكم  احلياة  وأساليب 
والتحليل  االجتهاد  باب  قفِل  ناحية  من  يأتي 
اجتهادٍ  أو  تفسيٍر  انطباق  مما يجعُل مستحيالً 
من  حالٍة  على  األولى  العصور  في  حالة  في  متّ 
وإرغام  والعنف  القسرَ  يولُّد  مما  املعاصر،  وقتنا 
الناس واحلياة على اجلمود، مما يوهم بأّن اإلسالَم 

ضدُّ التقّدم، وهذا ما ليس حقيقة.
اإلسالُم  وضُعَف  املسلموَن  تخّلَف  وقد 
بالضبط  وهذا  األبواُب،  هذه  أُقفَلت  عندما 
فيه  واالجتهاد  ُحكٍم،  أداةَ  اإلسالُم  صارَ  عندما 
نظر  وجهة  وفهمه  رسمّياً،  اختصاصاً  صارَ 
الُسلطة  معارضة  يعني  اختالٍف  وأّي  رسمّية، 
حنبل  بن  أحمُد  فُيجَلُد  النظام،  على  واخلروَج 
امللك  عبد  بن  هشام  ويأمرُ  احلالُّج  ويُصَلُب 
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ثّم  وقتله  الدمشقّي  ورجلي غيالَن  يدي  بقطع 
صلبه.... إلخ.

الدولُة املدنّيُة هي ما كانت عليه منذ زمن 
الرسول، ال الدولُة الدينّية

الدولُة املدنّية: وتقوُم على أساس التعاقد/ 
باللغة الشرعّية القدمية »املبايعة«/ وهي دولُة 
أي  دولُة مواطنيها  واملساواة،  والعدالة  القانون 
إزاَء  أنها ال تقُف  أي  املواطنّية،  تقوُم على مبدأ 
أو  العرق  أو  الّدين  أساس  على  موقفاً  الناس 
مثالً  كثيرة،  متظهراٌت  ولها  اإليديولوجيا...، 
الدولة الهامشّية، أي تعني مبا يسّمى بالشأن 
العام فقط، وتترُك اجملاَل واسعاً للمجتمع املدنّي 

دولُة احلّد األدنى. الثقافة...( أي  )التعليم، 
فيها  يحكُم  التي  وهي  الدينّية:  الدولُة 
من  بتفويض  اهلل،  باسم  مؤسسة  أو  شخٌص 
اهلل؟ هذا احلاكُم أو املؤسسُة يحكُم بإذن اهلل، 
ما  بأمر اهلل. هذا  والتقديس،  الطاعة  وله حقُّ 
الثيوقراطّية(، وهذه  )الدولة  أن نسّميها  ميكن 

لم تُعرَف في تاريخ املسلمني قّط!
كانت  الرسول  بدولة  نسّميه  أن  ميكُن  ما 
أقرُب إلى املدنّية لكن )مبرجعّية إسالمّية( وهنا 
أقصُد البيعَة. واحلاكُم ما كان لُه حقُّ التشريع. 
دائرة  غير  في  الرسوَل-  أّن  الطريَف  إّن  نعم 
غيرَ  كحاكٍم  تصرّفاته  كانت  إليه-  يوحى  ما 

ُملزمة إلى اليوم.
لنرجع إلى حياة الرسول، لعّلنا جنُد فيها ما 
إلى  ويهدينا  أعيننا  عن  الغموض  ويزيل  يفيدنا 
احلقيقة، حني نحيط بأسباب الربط بني اإلسالم 
من  األولى  سنة  عشرة  الثالث  ففي  واحلُكم. 
الّدعوة- والتي قضاها داعياً في مكَّة- لم يتطرّق 
إالّ إلى العقائد واألخالق والدعوة إلى توحيد اهلل 
وإقامة الدليل على وجوده. ولم يظهر للرسول 
أيَّ توّجٍه سياسي، خاصًة وأنه في مكَة لم يكن 
يواجُه نظاماً سياسّياً بل قَبلّياً، وقد عرَض عليه 
يترَك  أن  على  عليهم  ملكاً  تتويجه  املكّيون 
إلى  داعيٌة  ألنُه  فرفَض  اإلسالم  إلى  الدعوةَ 
دين اهلل وليَس زعيماً سياسياً، واألسباُب تبدو 
ليَس نظريًّة  ذاته  أّن اإلسالَم في  واضحة منها 
سياسّية وليس نظريًّة في احلُكم أو اإلدارة، بل 

هو أرفُع وأسمى من هذا بكثير.
ال شكَّ أّن هدَف الرسول وفحوى رسالته كان 
نشرَ الدين اإلسالمّي وليس ُحكَم الناس. لكّن 
املهاجرين  أصحابه  ومعه  املدينة  إلى  انتقاَله 
فتَح مرحلًة جديدةً تختلُف عن مرحلة الدعوة 
والتبشير املكّية. اقد وجَد نفَسه مسؤوالً عن 
األساسّية  مهمته  جانب  إلى  املدينة  شؤون 

وهي تبليُغ رسالة اإلسالم.
وهي  النبوءةَ  شخصه  في  جمَع  النبيَّ  إّن 
تكليٌف إلهي، والقيادةَ املدنّية وهو واقُع تاريٍخ. 
أنه مع ذلك  ورغَم كّل امليزات التي متّتع بها إالّ 
برأيهم،  واألخذ  الناس  مشاورة  عن  ينقطع  لم 
وهو في هذا يسنُّ سنًّة ال يجُب جتاهلها. لقد 
كان يحرُص على التمييز دائماً بني ما هو وحيٌ 
شخصّي  رأٌي  هو  ما  وبني  يناقَُش،  ال  وبالتالي 

واجتهاد منه قابٌل للنقاش.
كلُّ َمن أرادَ أن يزعَم أّن اإلسالَم أوجَد نظاماً 
التقاسيم  واضَح  املعالم  ُمحّدد  سياسّياً 
احلقيقَة. اإلسالُم  غالَط  قد  يكون  والتفاصيل، 
لالجتهاد  التفاصيَل  وترَك  عاّمة  مببادىَء  أتى 
البشرّي. جتربُة اخلالفة الراشدة )أبو بكرَ وعمر( 
دون عثماَن وعلّي، أيضاً ميكننا القوُل أنها كانت 
)إذ كانت هناك بيعتان، صغرى/ وهي  منوذجّية، 
وهي  الناس/  مببايعة  إالّ  تكتمُل  وال  الترشيح/ 
العقُد الرضائّي مع اجلمهور/. فمصدرُ الُسلطة 
والوحي(.  التشريع هو اهلل  الناُس، ومصدرُ  هو 

إّن النيبَّ مجَع يف شخصه 
النبوءَة وهي تكليٌف إهلي، 
واقُع  وهو  املدنّية  والقيادَة 
امليزات  كّل  ورغَم  تاريٍخ. 
مع  أنه  إاّل  بها  متّتع  اليت 
ذلك مل ينقطع عن مشاورة 

الناس واألخذ برأيهم

״״



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 43 - كانون األول/ ديسمبر  1602018

لكنّها تركت فراغاً وثغراٍت دستوريّة، مثالً )مّدة 
اختصاصات  احلاكم،  لتولية  الطريق  احلاكم، 
نقطَة  متثُّل  رمبا  وهذه  اإلمام...(  أو  احلاكم 
ضعٍف ال في اإلسالم بل في االجتهاد اإلسالمي 
البشرّي الذي لم يوِجد نظاماً شامالً سياسياً 

ملُّتبعيه بحيث يحميهم مما وقعوا فيه.
مدنّية  دولٌة  جوهرها  في  إذن  الرسول  دولُة 
العاّم  الشأن  إدارةَ  ألّن  إلهّي،  بتفويٍض  دينّية  ال 

والسياسّي ال بّد أن يكون شأناً مدنّيا، بشرياً.
الدكتور شاكر النابلسي )وهو رجٌل َعلمانّي 
املدينة  في  أّسَس  الرسوُل  يقول:  إسالمّي(  ال 

أوَّل دولٍة علمانّية في جزيرة العرب.
باباواُت  حكَم  كما  يحكم  لم  الرسوُل 
هو  هذا  الُسلطَة.  ال  السياسَة  ومارَس  روما، 
والعلماء،  الفقهاء  ال  نفسه،  الرسول  فكرُ 
أكثرَ  مهامه  جاءت  الكرمي  القرآن  في  وحتى 
)بشيرٌ- نذير- مبّلغ- مذكّر-  من واضحة، فهو 
وليس مسيطراً وليس وكيالً وليس جّباراً وليس 
صاحبُه  يحرسُه  الديُن  حارساً...(.  أو  حفيظاً 

بقناعته.
وما  )دينّي(  هو  ما  بني  التمييزُ  يكمُن  هنا 
فيما  شيئاً  يبدعوا  لم  واألوروبيوَن  هو)دُنيوّي(، 
إالّ  ليست  فهذه  علمانّية،  أو  مدنّية  يّدعونه 
اقتباساٌت من ُسنٍّة نبويّة. ألم يذكّرنا الرسوُل 

دائماً بأننا )أعَلُم بشؤون دنيانا(؟!
)دميقراطّية محّمد( قبَل  هل نسّمي هذا 

كانت  وعندما  نفسه،  املصطلُح  يشيَع  أن 
أوروبا غارقًة في الظالم؟

يقبَل  أن  حاكم  لكّل  عبرة  هذا  في  أليس 
محمُد الرسوُل نقاَش رأيه واجتهاده! أليس ادّعاُء 
أّي وصاية يتناقُض جذريّاً مع روح هذه السنّة؟ 
للنقاش  واجتهاده  رأيه  يطرُح  الرسوُل  كان  إذا 
بل يحّث عليه، ولم يستعمل حّجًة لفرض رأٍي 
وال لقمع اجتهادِ ُمجتهٍد، وهو الرسوُل املوحى 
إليه، فكيَف نقبُل ذلك ممن ليَس رسوالً وال يوحى 

إليه بحجة بعض اإلملام بالدين؟!
)لو  وعمرَ  بكٍر  ألبي  الرسوُل  يقِل  ألم 
إّن  خالفُتكما(؟  ما  مشورٍة  في  اجتمعتما 
األمثلَة عديدةٌ تبنّيُ أن الرسوَل كان ميّيزُ دائماً بني 
ما هو وحيٌ)دين( وما هو رأٌي واجتهاد)دنيا(، وإن 
كان الوحُي ليس محلَّ نقاٍش، فإنه يحرُص على 
نقاش الرأي واالجتهاد، وهذا عكس ما نشاهده 
الديَن  يستخدمون  إنهم  األدعياء.  عند  اليوَم 

لقمع الرأي واالجتهاد. 
ال ميكن للّدين أن يكوَن نظامًا سياسّيًا، 

والّديُن ال حيتاُج إىل دولة
وجود  أو  بوجوب  مقتنعاً  أو  مؤمناً  لسُت 
الدين.  طريقة  على  تعمُل  سياسّية  أحزاب 
ال  )املسلمني(  دولُة  كانت  التاريخ  في  هناك 
سياسٌة  هي  السياسُة  واآلن  )اإلسالم(.  دولة 
)إسالمّية(.  سياسًة  وليست  )مسلمني(  لـ 
الديُن نفسُه من حيُث هو )ال يحتاُج إلى دولة(. 
الدول  أعظَم  تاريخّياً  تأّملَت  لو  األصل  وفي 
أنه  سترى  اإلسالم،  دخلها  وكيف  اإلسالمّية 
بالّدعاة  بل  الدماء،  وسفك  بالفتوحات  ليس 
به  تنجح  لم  فيما  جنحوا  وتراهم  والتبشير، 
اجليوُش اجلرّارة. فاإلسالُم ميكُن أن ينتشرَ ويوجَد 

ويتواجد من غير أن تنصرُه أو تقوَم به دولٌة.
في  يسعَف  أن  )ميكُن  اقتراحاً  افترضنا  لو 
التعبير:  جازَ  إن  بديل(  تاريخّي  سيناريو  تقدمي 
وفي  حقبٍة  في  وجَد  أو  الرسوُل  بُعَث  لو  ماذا 
ظّل ظروف إمبراطوريّة تسمُح بتداول اآلراء وبّث 
محّمُد  سيحتاُج  كان  هل  للجميع،  الدعوات 
دولة  ظّل  في  يعيُش  وهو  يُطرَدُ  لَم  يهاجر!  أن 
مستقرّة حتفُظ احلقوَق وتسمُح بالتبشير، كان 

      إّن املؤسسة الدينّيَة نقيُض 
يرتبُط  ال  واإلسالُم  اإلسالم. 
جنسّيًة  ليس  فهو  بالدولة، 
فاملسلُم  ُتسحب،  أو  مُتنُح 
إسالمُه ألنه  يفقُد  الصييّن ال 
صييّن، وهكذا كما أّن تعّدَد 
الدول ال يتناقُض مع العقيدة 

اإلسالمية
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لن يطردَ من مكَّة حتماً. ونحُن نعلُم أنه أُخرَج 
وما خرَج برغبته.

دولًة  يبنَي  أن  أصالً  النبّي  وارد  في  يكن  لم 
للمسلمني، كلُّ ما كان يطالُب به في مكَّة هو 
وبينهم  بيني  )خّلوا  الناس  وبني  بينه  يُحاَل  أالّ 

أبّلغ دعوةَ ربّي(؟
أحُد  األصّم(  بكر  )أبو  هنا  ويحضرني 
مفكّري املعتزلة وهو يقول (إذا أمكَن للجماعة 
شؤون  وينظموا  يتظاملوا  وأالّ  يتناصفوا  أن 
أو  سلطاٍن  إلى  بحاجة  فليسوا  حياتهم، 
األمرَ  هذا  أّن  يفهم  كان  ألنه  لألّمة(،  خليفة 
جوهر  عن  بعيدٌ  ودنيوّي  مدنّي  شأٌن  بطبيعته 

الدين وأساسياته.
فإنه  سياسياً  نظاماً  يكوَن  لكي  الديَن  إّن 
أّن  نعرُف  دينّية، لكننا  يستلزم وجود مؤسسة 
محمداً آخرُ الرسل وأنه ال يورَُث، مبعنى أنه بوفاته 
صار الناُس في الدين سواسيًة، ال سلطة دينّية 
وربّه عالقٌة  الرسول، فالعالقُة بني املسلم  بعد 
مؤسسات  اإلسالُم  يعرِف  لم  ولهذا  مباشرة. 
الديَن وال رجاَل الدين. ولهذا لكي  دينية حتتكرُ 
ميكن لإلسالم أن يتحّوَل إلى نظام حكم، فإنه 
)كالفاتيكان  مؤسسة  إلى  يتحّوَل  وأن  بّد  ال 
الوظائف  هرمّية  من  ذلك  يتبع  وما  مثالً( 
للدين. وملّا كان اإلسالُم ال يعرُف  واحتكارٍ  دينياً 
هذه  يريدوَن خلقَ  احلزبينيَ  فإّن  املؤسسات  هذه 
املؤسسة الدينية، والتي بدونها ال ميكُن أن يكون 
ثّمة ُحكم دينّي، أي )احلزب الدينّي( والذي ميكُن 
سياسّية  مؤسسة  إلى  يتحّوَل  أن  ذلك  بعد 
كما  والسياسي  الديني  خلط  يعيُد  مما  أيضاً، 
كان في شخص النبي محمد، ولكن في غيابه! 
أي في احلقيقة سيطرة السياسّي على الديني، 
ولكن نحن ال نقبُل بذلك وأن يتحّوَل اإلسالُم من 

عالقٍة مباشرٍة إلى متوّسطة. 
اإلسالم.  نقيُض  الدينّيَة  املؤسسة  إّن 
ليس جنسّيًة  فهو  بالدولة،  يرتبُط  ال  واإلسالُم 
يفقُد  ال  الصينّي  فاملسلُم  تُسحب،  أو  مُتنُح 
إسالمُه ألنه صينّي، وهكذا كما أّن تعّددَ الدول 
رأينا  فقد  اإلسالمية،  العقيدة  مع  يتناقُض  ال 
ومنذ عام 777م تشتُّت الدولة اإلسالمية حيث 

تضّخمت وصارت غير قابلة إلدارة واحدة حتت أي 
مسميات، وقويت العديُد من الواليات بحيث لم 
يكن للخلفاء في أحايني كثيرة من سلطاٍن في 

اخلطبة باسمهم في املساجد. )دولتهم( إالّ 

الديُن يعلُم أّن اإلنساَن عنده اإلمكانات 
واللياقاُت ليحّضَر نفسه.

النظاُم  قليالً،  أنفسنا  مع  صريحني  ولنكن 
اخلالفّي أياَم أبي بكر وعمرَ وعثمان وعلي لم يكن 
)روما اإلمبراطوريّة  متطّوراً كتطّور النظام في 
وثنيني.  وكانوا  بكثير،  لنا  كانوا سّباقني  مثالً(، 
وجتارب  خبرات  شأُن  هو  الشأُن  هذا  أّن  مبعنى 
بعنوان  ال  عليه،  يقدرُ  محض،  إنسانّي  بشريّة، 
التي  اإلضافُة  نصوصّية.  بتوجيهات  وال  الدين 
تلك  على  احلفاظ  هي  اإلسالم  عليها  يؤكُد 
املفاصل والقيم العليا فقط. اإلماُم الشاطبّي 
هذه  قال:  اخلمسة  املقاصد  عن  حتّدث  عندما 
ثم  أّمة،  كّل  وفي  مّلة  لكّل  معروفٌة  املقاصُد 

قال )البشرُ ال يتعارضون إال مبصاحلهم(.
والصحابُة فهموا هذا قبلنا، حيث قالوا عن 
الصّديق: )رضيُه اهلُل ورسولُه لديننا أفال نرضاُه 
)دنيا( وليست  إذاً  والسياسُة  لدنيانا(, فالديُن 
الشأن  تدبّر  ميكن  ال  بأنه  الزاعُم  أّما  )ديناً(. 
االقتصادي أو السياسي إالّ بالدين فهذا يجانُب 

الصواَب.
حوَل مسألة فصل الّدين عن الدولة 

نظاٌم  مّثَة  كان  وإذا    
عليه  نّص  دييّن  سياسّي 
يف  داَر  ما  فإّن  القرآُن، 
حني  ساعدة  بين  سقيفة 
جدوى  ال  الرسول  وفاة 
عن  خروٌج  أيضًا  بل  منه، 

النّص وعن السرية
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والسياسة
ميكُن القوُل أّن )العلمانّيَة( هي احلّل ملعظم 
مجتمعاتنا،  في  منها  نعاني  التي  املشاكل 
معنًى؟! فالعلمانّيُة  بأّي  نفهَم  أن  علينا  لكن 
أوروبا، لنزع فتيل الصراع  كحلٍّ ناجع ُجرَّب في 
أن  تعني  وهي  واملذهبي.  الطائفّي  واالحتراب 
تكون الدولُة دولَة مواطنيها، ليست دولَة أديان، 
ترُك  أي  آخرَ.  على  ديٍن  فرُض  أهدافها  من  وال 

الدين للناس وهم سيحرسونه.
بالضرورة  الدولة: أي ليس  الدين عن  فصُل 
لي  ليديرَ  ديٍن  عالم  أو  رجٌل  يأتي  أن  مقبوالً  أو 
َمن  نختارُ  بل  ما،  نوٍع  من  سياسّية  مؤسسة 

يحسُن اإلدارةَ.
جيٍش،  على  يؤّمرُ  أحمد: رجٌل  اإلماُم  سئَل 
وقادرٌ لكنه فاسقٌ، واآلخرُ صالٌح  أحدهما كفؤٌ 
أحسَن  فإن  الفاسقَ،  فقال: أّمروا  عاجزٌ،  لكنه 
فإحسانه لنا وفسقُه على نفسه!. كذلك هو 
الدين  العام، فما أجمَل فصل  في الشأن  األمرُ 

عن السياسة والدولة.
التي  تلك  هي  نقصدها  التي  العلمانّيُة 
للحياة  رؤية  يقّدم  الذي  الفلسفّي  باملعنى 

وللوجود، وغير ذلك هو إحلاد.
إليها ليست  أن نصَل  نريُد  التي  العلمانّيُة 
فكرها  في  اهلل  تخّص  التي  املشّوهة  تلك 

وحواراتها، بل هي اإلمكان على تأسيس املواَطنة 
على أسٍس غير عقيديّة، ضمن إطارٍ واسٍع اسمُه 
الوطُن، يشمُل كلَّ من انتمى إليه، بغّض النظر 
التزامات وجتُب  عن اعتقاده ودينه، ويكون عليه 
عليه حقوٌق. هذا هو الصحيُح، وال يشترَُط أن 
اعتقاديّة  أو  إيديولوجّية  أسٍس  على  دوالً  ننشرَ 

كما كان في القرون الوسطى.
مع  املسلمني  املفكرين  آالَف  أّن  وأعتقُد 
أرسى  محمد  النبّي  وفعالً  اآلن.  الفكرة  هذه 
)األّمة(  مفهوَم  وجعَل  املواطنة،  أسَس 
أّمٌة  بني عوٍف  ال ملّياً،)يهودُ  مفهوماً سياسياً 
)أّمة  نعم  يهود؟  وهم  كيف  املؤمنني(،  من 
االجتماع  علم  ضمن  ممكنٌ  وهذا  سياسية( 

السياسّي.
ابتلعِت  )أوروبا(،  الغربي  السياق  في 
السلطُة الروحّيُة السلطَة الزمنّيَة. الكنيسُة 
أخذت كّل شيء، وملّا ثاروا أرادوا أن يحرروا الزمنّي 
من قبضة الروحّي، وعندهم كّل احلقّ في ذلك، 
واستفادوا من هذا. أّما نحُن فوضعنا معكوٌس 
أمّية  بني  أيام  منذ   - السياسيُّ فعندنا  متاماً، 
وحتى اليوم- هو الذي ابتلَع الديَن وأرادَ أن يوّظفه 
لصاحله، وهذا ما منَع منّو جتربة دينية حقيقية 
حرّة في تاريخنا. فمن صاحلنا جميعاً- مسلمني 
وغيرهم- أن يتحرّرَ الديُن من قبضة السياسة.

الدولة. وميكُن  عن  الدين  يجُب فصُل  نعم، 
بالعلمانّية،  أفهمه(  )كما  اإلسالُم  يلتقي  أن 
إذا كانِت العلمانيُة تصرّ على دولة يحيَُّد فيها 
الديُن عن الدولة وأجهزتها الرئيسية، فال أعتقد 
الذي  هنا.  كثيراً  يتعارَض  أن  ميكن  اإلسالَم  أّن 
يتعارُض مع العلمانّية بهذا املعنى هو )الدولة 

الثيوقراطية( أي دولة احلكم اإللهي.
إّن مصدرَ السلطة في الفكر اإلسالمي هو 
الرسوُل  حتى  بكر.  أبا  بايَع  الذي  هو  الشعب، 
بيعة  أخذ  أن  بعد  إالّ  املدينة  إلى  يذهب  لم 
أكثر  عليهم  أخذ  املدينة  في  وحتى  )العقبة(، 
من بيعة وهو الرسوُل. ومن هنا ميكن القول بأّن 
تصادُم(.  ال  توافقٌ  واإلسالم  العلمانّية  بني  )ما 
مصدرُ السلطة ليس اهلل بل الشعب، ومصدرُ 

التشريع األساسّي هو اهلل.

  هل من احلكمة- يف القرن 
نناضَل  أن  والعشرين-  احلادي 
دينّية(،  )حكومة  أجل  من 
أم من أجل نظام شورى )األّمة 
فيه  حيُث  الدميقراطّية(، 
الذي  أمرها  زماَم  متلُك  األّمُة 
وتقّرَر  القرآُن،  فيه  خّوهلا 
اإلسالُم  فيه  حيُث  مصريها، 

يزدهُر ويقوى
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للدولة  )رفٌض  هي  العلمانّيُة  كانِت  إذا 
الدولة، بحيث  للدين عن  الثيوقراطّية( وفصٌل 
جميع  من  واحدة  مسافٍة  على  الدولُة  تكون 
وإتاحة  الدين(،  ضّد  )وليست  واألديان،  الناس 
أي  سواء،  قدٍم  على  املعتقدات  جلميع  احلريّات 
على  والدين  االعتقاد  إمالء  الدولة  على  يُحَظر 
اإلسالم  مع  تتوافقُ  املعنى  بهذا  فهي  الناس، 

متاماً.
مل ينِب اإلسالُم دولًة دينّيًة، واحُلكُم مهّمُة 

املسلمني ال اإلسالم
الدولة  النظاَم السياسي في  أن  رأينا  ولقد 
األموية كان متأثّراً بالنظام الذي كان سائداً في 
الدولتني الفارسّية والبيزنطية، وانتقلت الدولُة 

إلى نظام الوراثة.
أيضاً  العباسيون  اتّبعُه  النظاُم  وهذا 
تصديٍق  مجرّدَ  البيعَة  جعَل  مما  وغيرهم، 
كما  بحتة.  شكلّية  مسألة  أو  واقع  أمٍر  على 
على  الفرُس  ساعدهم  وقد  العباسيني،  أّن 
ذلك  نتيجة  األموي، فكان  احلكم  التخّلص من 
بالد  ملا هو عليه في  مماثالً  احلكم  نظاُم  أن صارَ 
فارَس، وصارَ للفرس النفوذُ األعظم في الدولة 
يعتمُد  وعالَم  الدينّية؟  الدولُة  فأين  العباسية، 

أدعياؤها في صرخاتهم؟!
الديني، ال جنُد شيئاً  النّص  زاوية  وحتى من 

من هذا القبيل.
وإذا كان ثّمَة نظاٌم سياسّي دينّي نّص عليه 
القرآُن، فإّن ما دارَ في سقيفة بني ساعدة حني 
وفاة الرسول ال جدوى منه، بل أيضاً خروٌج عن 

النّص وعن السيرة.
)وشاورهم  الّشورى  إلى  القرآُن فقط يشيرُ 
معركة  بعد  نزلت  التي  اآلية  هذه  األمر(،  في 
أحد، حني غضَب الرسوُل من الذين أشاروا عليه 
وأخذ مبشورتهم، وما كان لذلك من نتائَج، لكّن 
واملسلمني  للنبي  اآلية  هذه  في  يؤكُّد  القرآَن 
من بعده أّن أضرارَ املشورة أقّل من األضرار التي 

تترتّب على عدمها. 
وال  احلكومة  شكَل  القرآُن  لنا  يفّصل  ولم 
تنظيم سلطاتها وال اختيار أهل احلّل والعقد.

خامتة
سؤاٌل أخيرٌ يراودني بعَد كّل هذا الكالم: ملاذا 
الُدنيويّة؟ّ!  وشؤوننا  خالفاتنا  في  الديَن  نُقحُم 
في أمورٍ لم يحسم فيها القرآُن، وتركَها قصداً 

لنا
إلى  أم  حاكٍم  إلى  حاجٍة  في  نحُن  هل 
باحلاكِم  أنفَسهم  وإذا شغَل املسلموَن  نظام؟ 
نوّجَه  أن  حّقنا  من  أليَس  زمناً،  )اخلليفة( 

انتباهنا إلى النظام الذي نحتاج؟
احلادي  القرن  في  احلكمة-  من  هل 
والعشرين- أن نناضَل من أجل )حكومة دينّية(، 
الدميقراطّية(،  )األّمة  شورى  نظام  أجل  من  أم 
خّولها  الذي  أمرها  زماَم  متلُك  األّمُة  فيه  حيُث 
القرآُن، وتقرّرَ مصيرها، حيُث فيه اإلسالُم  فيه 

يزدهرُ ويقوى؟!
تاريَخ  نستعرُض  وحني  األحوال،  كّل  وفي 
اخلالفات اإلسالمّية، فإننا نخرُج بحقيقة ثابتة 
في كّل اخلالفات، ابتداًء من سقيفة بني ساعدة 
عثمان  ومقتل  طالب،  أبي  بن  علي  ومعارضة 
يومنا هذا،  العّباسي... وحتى  األموّي  والصراع 
الدينية  احلكومة  أو  الدينّية  الدولة  شعارَ  فإّن 
فيه  يضُع  جداً،  فضفاضاً  غامضاً  شعاراً  كاَن 
كلُّ فريٍق ما يشاُء، وهو لم يُدلّل عليه بالقرآن 
الهدَف  يخدُم  نفسه  غموَضُه  ألّن  يحّدد.  ولم 
السياسي وراءُه: استغالُل املشاعر الدينّية في 
معركٍة سياسّية للوصول إلى احلُكم متاماً، كما 
رفُع املصحِف في معركة صّفنيَ بني اإلمام علّي 
ومعاوية، فاهلُل ال يحكُم فعلّياً وإالّ ما كان ألحٍد 
أن يعترَض، ولكّن احلقيقَة أّن أدعياَء احلُكم هلل 
يتحّولون عملّياً من )ُحكم اهلل( إلى حكمهم 
اهلَل  أّن  على  دليٍل  أو  برهاٍن  أّي  دون  عنه  نيابًة 
أنابَهم عنه، وهذا عنيُ اخلداع واستغالل الدين.

واملليء  الدامّي  تاريَخ منطقتنا  عندما نقرأُ 
اخلالفة  شعار  حتَت  واخلراب  والدمار  باألحقاد 
وتسليم  األعداء  مع  وحتالفات  دينّية  ودعاوى 
يدّق  ومخيف  أخيرٌ  سؤاٌل  ينتابنا  لهم،  الديار 

ناقوَس اخلطر: هل يعيُد التاريُخ نفَسُه؟
هل سوَف يشبُه اليوُم األمَس؟
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مع تطّور البشرية وظهور األديان السماوية 
التوحيدية وصعود اآللهة واجللوس على العرش 
في عالي السماء بدأ دورُ الوكالء، وهنا سأحددُ 
احلالة  سنأخذ  وحتديداً  اإلسالمي،  الدين  دورَ 

التركية من دور الدين في الدولة. 

صلب  إلى  ندخَل  أن  قبل  يفوتنا  ال  طبعاً 
اإلغريقية  احلضارة  في  بأن  نذكرَ  أن  موضوعنا 
الديَن  يفصَل  كي  لآللهة  مجلس  هناك  كان 
احلضارةَ  أن  فيه  شك  ال  ومما  الدولة،  عن 
القدمية  مصرَ  بحضارة  وتأثرت  آثّرت  اإلغريقية 
وباحلضارة السومرية، وهذه األخيرة لها الفضُل 
حدودها  خارج  أفكارها  من  العديد  نشر  في 
األفكار  ومنظومة  الدينية  االعتقادات  وخاصة 
مجتمعات  لنشوء  أسست  التي  االجتماعية 
بني  وما  للعبادة  كطقوس  اإلله  بني  تفصل 
القوانني الناظمة حلياة البشر، وعملية الفصل 
نظام  وبني  أسطوري  غيبي  ديني  هو  ما  بني 
في  واضحة   بصورة  جتلى  الذي  األرضي  احلكم 

احلضارة السومرية 

الدولة واالستثمار السياسي للدين

-
ً

 - تركيا نموذجا

كادار بيري

على مدى التاريخ، ومنذ 
نشوء البشرية، خلق اإلنساُن 
لعدم  وذلك  إلهًا  لنفسه 
قوى  تفسير  على  قدرته 
والقمر  كالشمس  الطبيعة 
وظواهرها.  والبحر  واألرض 
وقدراِت  األصناَم  فَعبَد 
األزمنة  في  الطبيعة 
هناك  كان  ودائمًا  الغابرة، 
إله أو وكيٌل له على األرض 
يقوموا  كي  البشر  من 
باستغالل اآلخرين، ومن هنا 
أو  الحاكمة  اآللهُة  بدأت 
عبر  للحاكم  الخادم  اإلله 

الكهنة. 
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دخول األتراك يف اإلسالم
في  واإلسالم  األتراك  بني  اتصاٍل  أوُل  كان 
اجتمَع  عندما  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  عهد 
الترُك في العام 23 للهجرة ملواجهة املسلمني 
وعبروا نهرَ جيحون، إال أن قائَد اجليش اإلسالمي 
األحنف بن قيس متكَن من دخول معسكر خاقان 
حكم  فترة  وفي  الثالثة.  قادته  وقتل  التركي 
املسلمون  استطاَع  عفان  بن  عثمان  اخلليفة 
القضاُء  متّ  أن  بعد  وذلك  األتراك  مناطق  دخوَل 
يزدجرد،  وملكهم  الساسانية  اململكة  على 
اململكة  بحماية  يعيشون  كانوا  األتراَك  ألن 

الساسانية وقت ذاك. 
بعد ذلك دخَل الترُك الديَن اإلسالمي وذلك 
القائُد  قام  حيث  األموي،  احلكم  نهاية  في 
على  بالسيطرة  مسلم  بن  قتيبة  اإلسالمي 
تلك البالد حتى وصل حدود الصني، وحتديداً في 
فترة احلكم العباسي استقدم اخلليفُة املنصور 
الفنتُ  حدثت  أن  بعد  بالده  إلى  منهم  الكثيرَ 
فيما بينهم فيما وراء النهر وكان منهم حاجبه 

اخلاص، وعندما ازدادت الفنتُ في مناطقهم أكثر 
وجلب  قمعها  على  العباسية  الدولة  أجبرت 
مما  منهم،  لالستفادة  للبالط  منهم  الكثير 
وأخيه  األمني  اخلليفة  بني  فتنة  ظهور  إلى  أدى 
كبيرة  بأعداد  األتراك  ظهور  في  أثر  مما  املأمون 
العباسية،  الدولة  في  األحداث  مسرح  على 
واستطاع األتراك أن يرتقوا في مناصب الدولة 
للخليفة  اخلاص  احلرس  في  أصبحوا  حتى 
املـأمون، أما اخلليفة املعتصم الذي دفعته عدة 
في  واستخدامهم  األتراك  الستقدام  عوامل 
الدولة، ومن هذه العوامل وأهمها أّمه التركية، 
فقام املعتصُم بتمييز األتراك في بالطه فجعل 
وأمراء  جيوشه  وقواد  اخلاص  حرسه  منهم 
 – مدينة  لهم  بنى  أنه  لدرجة  الدولة  واليات 

سرّ من رأى – وهي مدينة سامراء في العراق. 
ومع نهاية العصر العباسي كان نفوذُ األتراك 
قد تزايَد حتى أصبح أكثرَ مجلِس الشورى الذي 

يختار اخلليفة من األتراك. 

ع اخلالفة العثمانية، هل كان  -توسُّ
احتالاًل أم فتوحات إسالمية؟

االحتالل  ممارسات  أحد  على  خافياً  ليس 
العثماني في كافة املناطق التي وصلت أيديهم 
إليها من قتل وترهيب وتفقير وجتهيل، وخاصة 
1516اقتحمت  العام  في  الشرق.  مناطق  في 
بشمال  اآلن  يعرف  ما  إلى  العثمانية  القواُت 
سوريا في معركة مرج دابق قرب حلب، وبعدها 
بعام متكَن العثمانيون من احتالل القاهرة ليبدأ 
الوطن  أغلَب  شمَل  الذي  العثماني  العهُد 
العربي. وأما اجلديُد بهذا االحتالل الذي ادّعى أنه 
تتمة للخالفة اإلسالمية أنه أقام نظاماً أجنبياً 
وقيمه  ولغته  العربية  األرض  خارج  عاصمته 
قرون  أربعة  مدى  وعلى  عربية،  غير  وعاداته 
التي كانت حتت  املناطق  قدرات  االحتالُل  سّخر 
احتالله لسلطانه وملصلحة شعبه، وبالنتيجة 
االحتالل العثماني هذا لم يكن خالفة إسالمية 
العثمانية  فالدولة  واحتالالً،  استعماراً  كان  بل 
تكن  ولم  محضة  توسعية  عسكرية  كانت 
استغلوا  وإمنا  ادعوا  كما  إسالمية  دعوى  دولة 
وما  توسعهم،  أجل  من  اإلسالمي  الدين 
قوتهم  بأوج  كانوا  وهم  األندلس  عن  تخليهم 

مناصب  يف  األتراك  ارتقوا 
أصبحوا  حتى  العباسية  الدولة 
للخليفة  اخلاص  احلرس  يف 
املعتصم دفعته  املـأمون وكذلك 
عدة عوامل -منها أمه التكية- 
واستخدامهم  األتراك  الستقدام 
حرسه  منهم  وجعل  الدولة  يف 
وامراء  جيوشه  وقواد  اخلاص 
بنى  أنه  لدرجة  الدولة  واليات 
هلم مدينة – سر من رأى – وهي 
ومع  العراق  يف  سامراء  مدينة 
نهاية العصر العباسي كان نفوذ 
أصبح  حتى  تزايد  قد  األتراك 
أكثر جملس الشورى الذي خيتار 

اخلليفة من األتراك

״

״
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وقد كانوا قادرين على دعمهم ومساندتهم إال 
تخاذالً منهم، اذ أنهم لم يقوموا بردع العدوان 
عنها حيث كانت لهم أطماع أخرى فسقطت 

األندلس. 
التخلف  العثماني  االحتالل  نتائج  ومن 
وتعطيل الدور احلضاري لشعوب الشرق األوسط 
لها  وكان  والتقدم  احلضارة  ركب  عن  وتخلفها 
هذه  وقوع  في  األول  واملسبب  الرئيسي  الدور 
املناطق حتت نير االحتالل الفرنسي والبريطاني 
واإليطالي وذلك بسبب االمتيازات التي قدمتها 
لهم الدولة العثمانية، فقد منح لرعايا الدول 
التجارة  وحرية  واإلقامة  التجوال  حرية  األوربية 
في  القنصليات  وتدخل  الضرائب  دفع  دون 
شؤون القضاء. لقد تنازل العثمانيون عن والية 
اإليطالي  الغزو  بعد  إليطاليا  الغرب  طرابلس 
–في  لوزان  -اوشي  معاهدة  معهم  فعقدت 
وتركت  قواتها  بسحب  وقامت   1912 العام 
الشعب يواجه مصيره لوحده، وأيضاً بعد ذلك 
في احلرب العاملية األولى تنازلت عن كل املناطق 
تبقى  أن  شريطة  احتاللها  حتت  كانت  التي 
لهم ما تسمى تركيا احلالية، وهذه إحدى أهم 
واحتالل  الصهيوني  الكيان  لظهور  األسباب 

فلسطني إلى يومنا هذا

- تركيا احلالية واإلسالم والعلمانية:
مر  على  البشرية  اجملتمعات  عرفت  لقد 
العصور إيجاد اآليات املقدسة التي تبرر للحكام 
ممارساتهم، فالسياسيون يتالعبون باألديان من 
أجل غايات وأهداف سياسية وإلعطاء الصبغة 
تريد  التي  واآلراء  السياسات  إلجازة  الشرعية 

الدولة متريرها،
أي  على  الدينية  الصبغة  إضفاء  أن  حيث 
عمل سياسي يكسبه املزيد من التأييد ويكون 
مترفعاً عن أي انتقاد ملا قد يحمله املنتقدون من 

ذنوب أو غضب من الرب 
العلمانية  تدعي  وتركيا  عام  مائة  طيلة 
إجرامية  بأعمال  قامت  الوقت  بنفس  لكنها 
فاإلبادة  الشعوب،  ذاكرة  من  متحى  لن  دموية 
والكرد  األرمن  بحق  العرقي  والتطهير  العرقية 
وحتى  واملسيحني،  الكرد  واإليزيديني   العلويني 
بتحريض  الكرد املسلمني ممن يخالفهم ودائماً 

ديني بحت من قبيل أن هؤالء »كفرة - مالحدة 
هذه  من  العلمانية  فأين  الخ«  مرتدين...   –
تعني  للعلمانية  احلرفية  والترجمة  اجلرائم 
بالدين-  لهم  عالقة  ال  من  أي   – –الدنيويني 
واستمر الوضع في تركيا على هذا املنوال حتى 
ظهور األحزاب الدينية التركية وحتديداً تنظيم 
ولكن  العاملي  اإلرهابي  املسلمني  اإلخوان 
وهو  واحد  اجلوهر  وطبعاً  مختلفة  بتسميات 

استغالل الدين لالستيالء على السلطة.
واإلسالم  الدينية  املسألة  إلى  وللتطرق 
الوقت  أهمية قصوى في  تركيا  السياسي في 
بكل  السياسية  اإلسالمية  فالتيارات  الراهن، 
السلطة  إلى  تسعى  واجتاهاتها  أنواعها 
إلى  للوصول  كأيديولوجية  الدين  وتستخدم 
اإلسالمي  للدين  استثمارها  خالل  من  احلكم 
التعامل  في  األحادية  ونظرتها  املتعدد  وتراثه 
الدنيوي.  السياسي  ملشروعها   وجتيره  معه، 
حضور  له  ملا  الدين  استغالل  يتم  تركيا  ففي 
مؤثر في احلياة االجتماعية والسياسية وتطرح 

1516اقتحمت  العام  يف    
مشال  إىل  العثمانية  القوات 
دابق  مرج  معركة  يف  سوريا 
قرب حلب وبعدها بعام متكن 
العثمانيون من احتالل القاهرة 
الذي  العثماني  العهد  ليبدأ 
العربي  الوطن  أغلب  مشل 
للخالفة  تتمة  أنه  وادعى 
أقاموا  أنهم  إال  االسالمية 
خارج  عاصمته  أجنبيًا  نظامًا 
وقيمه  ولغته  العربية  األرض 
وعاداته غري عربية وعلى مدى 
االحتالل  سخر  قرون  أربعة 
قدرات املناطق املتلة لسلطانه 

وملصلحة شعبه

״

״
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خالل  من  وخطاباتها  وبرامجها  توجهاتها 
الدمج بني اإلسالم كعقيدة وعبادة وقيم اميانية  
ووجدانية للربط بني مشروعها السياسي وفق 
تصوراتها البشرية وأجنداتها اخلاصة وسعيها 
املتواصل في احتكار التراث اإلسالمي   بصفتها 

الوريث الوحيد له. 

-حزب العدالة والتنمية 
نبدأ باسم هذا احلزب، والذي بحقيقته هو 
حزباً  نفسه  ويعتبر  العاملي  اإلخوان  تنظيم 
إسالمياً وهو ال يحمل من اسمه شيء ال تنمية 
وال عدالة وطبعاً ال إسالم، فكل األكاذيب التي 
وقوة  تركيا  في  املوجودة  للتنمية  تروج  كانت 
فكل  له،  امتحان  أول  من  انهارت  اقتصادها 
مميز  إسالمي  اقتصادي  منوذج  عن  يروج  كان  ما 
التنمية  يحقق  اشتراكي  وال  برأسمالي  هو  ال 
العديد  وهناك  معاً،  االجتماعية  والعدالة 
ادعاءات  وكذب  زيف  تكشف  التي  األمثلة  من 

الساسة األتراك. 
سنتي  بني  التركي  املركزي  البنك  بحسب 
األجنبية  االستثمارات  تراوحت   2016 و   2006
تركيا بني 7 مليار و22 مليار دوالر  املباشرة في 
وكان ألوروبا حصة األسد من هذه االستثمارات 
ففي العام 2015 شكلت االستثمارات األوربية 
االستثمارات  مجموع  من  األعلى  النسبة 
عدد  كان  التركي   االقتصاد  وزير  وبحسب 
الشركات املتعددة اجلنسية العاملة في تركيا 
العدالة  حكم  فترة  خالل  عام  بعد  عاماً  يزداد 
والتنمية، وفي حني بلغ عددها 15 ألف شركة 
يزيد  ما  إلى  وصل  العدد  فإن   2006 العام  في 
والسؤال   2016 العام  في  شركة  ألف   53 عن 
كانت  فقهية  إسالمية  أحكام  أي  ترى  هنا، 
العابرة  الشركات  هذه  عمل  على  تسري 
للقارات واألديان وأردوغان يدعي إسالمية حزبه 

واقتصاده.
الدين  قيمة  كانت  أردوغان  حكم  ظل  في 
اخلبراء  بعض  أكد  حيث  باضطراد،  تزداد  العام 
مديونية  ضاعف   أردوغان  أن  االقتصادين 
أضعاف من 80  اخلارجية ستة  التركية  الدولة 
الـ 485 مليار دوالر، وأكد  إلى قرابة  مليار دوالر 
قيمتها  من  خسرت  التركية  الليرة  بأن  اخلبراء 

أمام الدوالر في الثالث سنوات األخيرة أكثر من 
خمسني باملائة، وفي العام احلالي فقط خسرت 
ضعف ما خسرته خالل الثالث سنوات املاضية 
واألهم من الزيادة الرقمية هو ازدياد نسبة الدين 
نسبة  وهي  اإلجمالي  القومي  الناجت  إلى  العام 
36 باملئة في العام 2011 إلى 58 باملئة في العام 
2018 فأي تنمية هذه فهي عكس اسمه متاماً. 
وال  فحدث  االجتماعية  العدالة  عن  أما 
برغم  و  االقتصادي  النمو  حيث  من  حرج، 
االهتمام  أن  إال  تركيا  بكل  الوضع  هشاشة 
هو  الغربية  والشمالية  الغربية   باملناطق 
في  أصالً  الفقيرة  املناطق  عن  أضعاف  أربعة 
املناطق  في  وحتديداً  الشرقي  واجلنوب  اجلنوب 
الكردية أو كوردستان الشمالية، حيث أن أرقام 
البطاقة الشخصية تختلف عن باقي املناطق 
كي يتم متيزهم عن غيرهم من باقي الشعوب 
تكون  وهنا  اآلن،  تركيا  تسمى  فيما  القاطنة 
سياسات حزب العدالة والتنمية مكملة لكل 
التي  احلكومات  ولكل  السابقة  السياسات 
فسياسات  تركيا،  في  احلكم  دفة  تدير  كانت 
طمس الهوية القومية للشعب الكردي وحتى 
آالف  عشرة  من  ألكثر  تعود  التي  اآلثار  محو 
عام قد مت تدميرها -مدينة سور منوذجاً- وتدمير 
وغرق أعظم أثر بشري  إلى اآلن مدينة -حسن 
كيف- هي أكبر دليل على ما نقول حيث مت بناء 
سد سموه –ايليسو- وكل ذلك حملو ثقافة هذا 

الشعب العريق.

تركيا وسياسة الكذب والنفاق  	-
حيث ال هي إسالمية وال هي علمانية 

الدخيل  تركي  اإلعالمي  مع  له  مقابلة  في 
والدولة  مسلم  فهو  كفرد  بأنه  أروغان  يصرُّح 
علمانية، وبنفس الوقت كل سياساته متجهة 
بأن  ويرحب كثيراً  العثمانية  اخلالفة  إعادة  نحو 
كل من حوله يلقبونه باخلليفة، بل بنى قصوراً 
على النمط العثماني ويقولها صراحة وبشكل 

علني بأنه وريث اخلالفة العثمانية، 
يدافع عن فلسطني والقدس ويدعم حماس 
نذكر  وكلنا  الفلسطيني.  بالشأن  ويتدخل 
من  أردوغان  به  قام  وما  مرمرة  سفينة  حادثة 
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عندما  االقتصادي  دافوس  مؤمتر  في  متثيلية 
حتدث  عندما  الكاميرات  أمام  من  انسحب 
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، لكن وبنفس 
ثمن  إلسرائيل  تدفع  تركيا  كانت  التوقيت 
إسرائيل  من  اشترتها  التي  طيار  بدون  طائرات 

وأسلحة أخرى بقيمة أربعة مليار دوالر. 
القصف  من  وشعبها  غزة  على  يتباكى 
تركي  اتفاق  هناك  واحلقيقة  اإلسرائيلي، 
بتدريب  إلسرائيل  تركيا  تسمح  إسرائيلي 
يتدربون  فهم  التركية،  األجواء  في  طياريها 
في تركيا لقصف أهداف في غزة التي يتباكى 
وحول  األخيرة  اآلونة  وفي  عليها.  أردوغان 
أبيب  تل  من  األمريكية  السفارة  نقل  موضوع 
ويزبد ويهدد  أردوغان يرعد  القدس شاهدنا  إلى 
بحدوثه،  يسمح  ولن  األمر  بهذا  يقبل  لن  بأنه 
وترميم  بناء  على  تعمل  التي  الشركة  ولكن 
السفارة في القدس هي شركة تركية بل هي 

شركة تابعة البن أردوغان بالل أردوغان. 
إسالمية  دولة  أول  بأن  يعلم  كلنا  وطبعاً 
 1949 العام  في  تركيا  هي  بإسرائيل  اعترفت 
العثمانيون  مهدها  التي  األرضية  عن  ناهيك 
اليهود  الستقطاب  العاملي  الصهيوني  للوبي 
برشوة  ذلك  كان  سواًء  العالم  دول  كل  من 
الدولة  ممتلكات  ببيع  أو  العثمانيني  احلكام 
للصهاينة، حيث يروج البعض بأن الفلسطيني 
احلقيقة هي عكس  لكن  للصهاينة  أرضه  باع 
ذلك فالدولة احلاكمة هي من فعلت ذلك وهم 

أجداد أردوغان كما يدعي نسبه لهم. 
في  اآلن  وأردوغان  تركيا  به  تقوم  ما  كل 
الفلسطيني  الشرخ  لزيادة  هو  فلسطني 
الفلسطيني، فدعمه حلركة حماس وهي نفس 
ومن  ذلك،  في  املسلمني يصب  اإلخوان  تنظيم 
أجل أن يكون له موضع قدم بخاصرة جمهورية 
اإلخوان  بحكم  اإلطاحة  بعد  وخاصة  مصر 

هناك 
العالقات  أقوى  من  وإسرائيل  تركيا 
علني  هو  ما  منها  والسياسية  االقتصادية 
أقوى  من  تعتبر  إسرائيل  خفي  هو  ما  ومنها 
السياسي  دعم  تأمن  التي  وهي  تركيا  حلفاء 
العسكري  الدعم  عن  ناهيك  واشنطن  في  له 
املباشر، ففي معركة عفرين تبني ذلك بشكل 

كل  بفتح  إسرائيل  قامت  عندما  جداً  واضح 
أقمار التجسس اخلاصة بها لتركيا وتزويد غرفة 
مباشرة  وفيديوهات  بصور  التركية  العمليات 
ما  مع  فاملقارنة  هناك،  املقاتلني  حتركات  عن 
فيديوهات  من  التركية  القنوات  تبثه  كانت 
بثوا  أنهم  حتى  الصور  وضوح  وعدم  قدمية 
حلربهم  صور  أنها  على  فيديو  أللعاب  مقاطع 
ضد الشعب الكردي، ولكن في عفرين  فالتقنية 
اإلسرائيلية كانت واضحة لكل متتبع فأين كل 
تعتبر  والتي  العربي  والعالم  اإلسالم  من  ذلك 

قضية فلسطني قضية كل عربي ومسلم. 
وتبيان  إيضاح  أجل  ومن  أخرى  ناحية  من 
فدعمه  املشبوهة،  وعالقاته  األردوغاني  النفاق 
-شمال العراق-  ووجوده في كردستان اجلنوبية 
ما هو إال لزيادة الشرخ بني الكرد والحتالله جلزء 
التي  الزيارات  إحدى  ففي  كردستان،  من  آخر 
كان  لتركيا  البرزاني  مسعود  الرئيس  بها  قام 
توجه  أن  وبعد  بأخي مسعود  يخاطبه  أردوغان 
اإلقليم إلى االستفتاء العام وجدنا تركيا حتارب 
هذا االستفتاء حتى أكثر من العراقيني املعنيني 
باألمر بل أكثر من اجلميع وبدأ يخاطبه ويسميه 

إىل  أردوغان  يطمح    
املاضي  »أجماد«  إعادة 
االمرباطورية  وإنشاء 
اجلديدة  العثمانية 
اجلوار  دول  واحتالل 
واستغالل  العربي 
شعبه  لصاحل  خرياته 
كل  على  اليد  ووضع 
واملوصل  كركوك  من 
وحلب مستخدمة يافطة 

الدين ال مقتنعة بها

״

״
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برئيس عشيرة 
اإلسرائيلي  الدعم  جتلى  أيضاً  وهنا 
بالترويج  إسرائيل  فبدأت  أردوغان  لسياسات 
تظهر  كي  وتؤيده  االستفتاء  تدعم  بأنها 
نفسها أنها صديقة للشعب الكردي ليعتقد 
من  مدعوم  االستفتاء  هذا  بأن  العرب  األخوة 
جديدة  صهيونية  حركة  إال  هي  وما  إسرائيل 
ولعدم  للحرية  الشعب  بأحقية هذا  دراية  دون 
العمل  في  قمة  هو  االستفتاء  بأن  معرفتهم 
وما  التركي  اإلعالم  بأن  ووجدنا  الدميقراطي، 
هم  بالعربية  الناطق  اإلعالم  من  به  يرتبط 
أكثر من يروجون لذلك، ولكن وبعد االستفتاء 
وحصول ما حصل وجدنا أن إسرائيل عادت إلى 
موضعها الطبيعي املعادي للشعب الكردي دون 
الذي  أن يكون لها أي تصريح حتى من احلصار 
فرض على كامل اإلقليم، وكل ذلك كان مبطلب 
ما  أصدق  ورمبا  إسرائيلية،  تركية  دراسة  وعبر 
أن  هو  بإسرائيل  عالقته  في  أردوغان  به  صرح 
إسرائيل  ما  بقدر  إسرائيل  إلى  بحاجة  تركيا 

بحاجة تركيا
دول  وباقي  قطر  بني  اخلليجي  اخلالف  وفي 
لتقيم  تركية  قوة  بإرسال  تركيا  بادرت  اخلليج 
حماية  بحجة  قطر  في  عسكرية  قاعدة 
هناك  كان  فهل  قطر،  اإلرهاب  في  شريكتها 
جنودها  تركيا  ترسل  قطر حتى  على  أي خطر 
هناك؟ إن إرسال تلك القوة هو لزيادة الشرخ بني 
اخلليجني وإيجاد موضع قدم لها حيث تقوم اآلن 
بابتزاز كل األطراف وخاصة قطر، فوجدنا زيارات 
الشهر  في  وفقط  قطريني،  ملسؤولني  متكررة 
مبالغ  ودفع  تركيا مرتني  أمير قطر  زار  املنصرم 
كبيرة لتركيا عند انهيار العملة التركية، فهل 
هذه سياسة إسالمية أو علمانية! أجزم بأنها 
تخدم  سياسة  هي  وفقط  االثنتني  عن  بعيدة 
أطماعه في التوسع االحتاللي والسيطرة على 

املناطق العربية مرة أخرى.  
الدستور  على  انقلب  أردوغان  أن  حتى 
والدميقراطية والتي هي موضع شك باألساس 
حيث خدع الديكتاتور العثماني األتراك من أجل 
االنفراد باحلكم لألبد بتعديالته الدستورية التي 
وأعطته  والوزراء  املسؤولني  كبار  تعني  منحته 
الصالحيات بالتدخل في شؤون القضاء، وقبل 

وبعدها  أربكان  الدين  جنم  مبعلمه  غدر  ذلك 
مبهندس سياسته داود أوغلو وعبداهلل غول واآلن 
فتح اهلل كولن، حيث أن أردوغان كان تلميذاً في 
يخالفه  يعتقل كل من  اليوم  ولكنه  مدرسته 
الرأي بحجة أنه من أتباع كولن – العسكريني 
– الصحفيني – القضاة –األساتذة –الطالب – 

املدنيني وغيرهم.
طبعاً كل هذا ناهيك عما فعله مع الكرد، 
أن  إلى  آالن  أوج  اهلل  عبد  القائد  مع  فتفاوض 
حل  إيجاد  أجل  من  نقاط  عدة  إلى  توصلوا 
تركيا  في  الكردية  للقضية  وشامل  سلمي 
تعليماته  آالن  أوج  اهلل  عبد  أصدر  أثرها  وعلى 
بانسحاب املقاتلني الكرد –الكريال – إلى خارج 
حدود تركيا، لكن أردوغان وبدل أن يوفي بوعوده 
املدن  على  بالهجوم  بدأ  السالم  عملية  بتتمة 
الكردية في شمال كردستان – سور- شرناخ – 
نصيبني – سروج – جزرة- ومت تدمير املدن على 
سكانها من أطفال وشيوخ ونساء لم متيز آلة 
هذه  فهل  منهم  أحد  أي  بني  التركية  القتل 
الدول  أو هل هذه  من دساتير  اإلسالم  تعاليم 
مت  حيث  جزرة  في  كانت  واألفظع  العلمانية  
حرق اجلرحى وهم أحياء وهذا ما لم يقم به أحد 
العاملية  احلرب  منذ  داعش  وربيبتها  تركيا  غير 

الثانية. 
املنتخبني  الكرد  البرملانيني  بعض  اعتقال 
مع  تواصلهم  بحجة  التركية  القوانني  حسب 
حزب العمال الكردستاني حيث أن أردوغان كان 
رسائل  إيصال  أجل  من  ذلك  قبل  أرسلهم  قد 
قام  ثم  بينهم،  املفاوضات  فترة  في  احلزب  إلى 
وكذلك  منهم  احلصانة  وسحب  باعتقالهم 
األمر بالنسبة لرؤساء بلديات منتخبني من قبل 
التركية  واألنظمة  القوانني  وبحسب  الشعب 
ومت تنصيب والة عسكريني موالني ألردوغان بدالً 

عنهم فأي نظام هذا وإلى أين يتجه بتركيا.
املاضي  »أمجاد«  إعادة  إلى  الطموح  إنه 
وإنشاء االمبراطورية العثمانية اجلديدة واحتالل 
من  كل  على  اليد  ووضع  العربي  اجلوار  دول 
يافطة  مستخدمة  وحلب  واملوصل  كركوك 

الدين ال مقتنعة بها.
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هل من املمكن قياُم دولٍة دينية جديدة تُصان 
اخملتلفة بعد فشل  األقليات  فيها حقوُق كافة 
الدين  ترابٌط بني  التجارب السابقة، وهل هناك 
الروحاني  الطابُع  عليه  يغلب  فكري  كنموذٍج 
مرتبط  وضعي  كنظام  الدولة  وبني  العقائدي، 
بالطبع  ومؤسساتها؟  واحتكاراتها  بالسلطة 
لها  هناك العديُد من التساؤالت التي ال حصرَ 
الكثيرُ  تستطع  لم  والتي  السياق،  هذا  في 
الراهن  الوقت  حتى  قدمت  التي  الدراسات  من 
واملنطقي،  الدقيق  بالشكل  عنها  اإلجابة  من 
موضوعية   وصياغات  تعريفات  أية  تقدم  ولم 

وواضحة بهذا الشأن. 

دراسة  هو  ذلك  في  األبرزُ  السبُب  كان  لرمبا 
كّل طرٍف لهذين املفهومني وفقَ املنشأ الذهني 
والفكري لذات الكاتب أو الباحث أو املؤرخ،  هذه 
احلالة شاهدناها عند كّتاب التاريخ الذين تأثروا 
سواء  اإليديولوجية  بنشأتهم  كبير  حٍد  إلى 
أو  مذهبي،  ديني  إيديولوجي  منبع  ذات  أكانت 
قومي تعصبي. أي أن هذه الدراساِت والنظريات 
على  وتعاريفها   صياغاتها  في  استندت 

 تلو األخرى
ً

 واحدة
ُ

ة تتساقط
ّ

لطة الذكوري
ُ

 الس
ُ

أقنعة

 دلبرين فارس 

»التالعُب على 
الوتر الدينّي أو 
القومي تجارة 

بخسٌة، فال ُيصلُح 
نموذُج السلطة 

القومية ما أفسدُه 
نموذُج السلطة 

الدينية، لكن علينا 
أن ننشَد لبناٍء بديٍل 
ينقذ شعوبنا من 

صراعاِت آالف 
السنين«
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وال  سعت  بل  حتّيزية،  موضوعية  غير  خلفيات 
احلقائق  وبزيف  الوسائل  بشتى  تسعى  تزال 
تقدمي رؤيتها بأنها الصحيحة واألكثر مالمسة 
جنُد  حيث  الوحيدة،  احلقيقة  وأنها  للحقيقة 
أصحاَب هذا التيارات ال تزال متمسكة بتفوقها 
وبنقاء نظريتها وبأنها ذات صيرورة سارية  لكل 
زماٍن ومكان. وبالرغم من متكّن علم االجتماع 
هذه  حلقيقة  عدة  جوانب  كشف  من  املعاصر 
املتضادة  »الروايات«  مجمل   في  التناقضات 
الصيغة  إيجادَ  يستطع  لم  لكن  الشأن،  بهذا 
والتعريف املناسب لهذين املفهومني املعقدين 
جهودٌ  هناك  بالطبع  التاريخ.  عبر  املتداخلني 
بُذلت وتبذل على الصعيد الفكري والفلسفي 
التنوير  روّاد  من  الكثير  قبل  من  والسياسي 
الفكري والفلسفي اإلنساني الذين استندوا في 
أبحاثهم  وأطروحاتهم على الواقع االجتماعي 
احلقيقة،  الصياغة  داخله  في  يحتوي  الذي 
واستطاعوا أن يتقدموا باستدالالت كبيرة في 
من  ودراساتهم  ألبحاثهم  ملا  وذلك  اإلطار،  هذا 
عميقًة  ومبوضوعيًة  ومنطقية  تاريخية  أبعادٍ  
لبنية املفهومني، بالطبع هم لم يتأثروا مبؤثرات 
هّمهم  كُّل  كان  بل  حتى  والدين،  السلطة 
النظر بواقعية للتاريخ وللواقع واستشفافهم 
احلقيقة  عن  الدؤوب  بحثهم  في  للمستقبل 
التي تكاد تكون غائبًة متاماً عند الطرف املؤدلج 

سلطوياً.
ال شّك بأّن الصراعاِت التي شهدها العالُم 
من  كبيراً  جزءاً  ميثل  األخيرين  القرنني  خالل 
التساؤالت  في أبحاث هؤالء املتنورين،  خاّصة 
التي  وااللتفاتات  واحملاوالت  التجارب  كل  بعد 
من  السلطة  تيار  أصحاُب  خاللها  من  حاول 
صيغٍة  تركيب  في  اخلاصة  نظريتهم   فرض 
بالدين  الدولة  ربط  أخر  مبعنى  أو  دينية،  لدولة 
من  إنتاجه  إعادة  أو  معني  ديني  منوذج  وفرض 
إطار  وفي  دينية  إيديولوجية  وبأدوات  جديد، 

نظرياٍت أثبتت فشلها تاريخياً. 
أيديولوجية  مثلت  التي  النظريات  تلك 
سلطوية بحتة أفقدت الديَن حتى من معانيه 
بقيت  التي  األخالقية  ووظيفته  السامية 
التي  الشعبية؛  القاعدة  ضمن  محتفظة 
كحالة  الدين  ظهور  قبل  وحتى  دائماً  كانت 

محافظاً  ومجتمعي  ميتافيزيقي  فكري  تطورٍ 
والقيم  للمفاهيم  التام  االنسجام  حالة  على 

اإلنسانية.
حقيقُة احلقائق  التي فرضت نفسها بقوة 
في  تستنُد  األخرى  النماذج  كّل  على  فكرية 
القاعدة  هذه  على  التاريخي  البنيوي  عمقها 
التي  للسلطة  مقارعتها  في  تنقطع  لم  التي 
وتكوين  فرض  في  كوسيلة  الدين  استخدمت 
العبيد  وثورات  النماردة  فمقارعُة  السلطة. 
واملفكرين  واملتصوفني   والقرويني  والفالحني 
العثمانية  السلطة  خوازيق  قاوموا  الذين 
إسالمية  كدولة  أنفسهم  عن  أعلنت  والتي 
األوسط،  الشرق  في  رابعة«  »خالفة  رابعة 
البابوية  السلطاِت  األوروبي  الشعُب  قاوَم  كما 

ومقصالتهم  في الغرب األوروبي.
غير  تاريخية  حلقاٌت  املقاومة  بالطبع   
الدين  منفصلة ضد كل سلطة استخدمت 
وحّورته في فرض السلطة،  فمن ِمنّا لّم يقرأ 
الدين  باسم  للسلطة  الدموي  التاريخ  عن 
الدين  باسم  كانت  التي  تلك  أو  املسيحي، 
املثقفني  من  العشراُت  يلقى  ألم  اإلسالمي، 

واملفكرين والعلماء حتفهم على يد هؤالء.
تعيُش  كانت  التي  أوروبا  بأّن  القوَل  لكّن 
السلطوي  واالستبداد  الظالم   من  عصٍر  في 
الصراع   من  طويلة  مرحلة  وشهدت  الديني 
بعد  فيما  وانتقلت  احلالة  تلك  من  تخلصت 
وازدهاراً  خالل  أكثر استقراراً  إلى حالة جديدة 
القرنني اخلامس عشر والسادس عشر مع ظهور 
حركة النهضة  الفكرية وتيار اإلصالح الديني 
واحلركات التنويرية  والتي استندت بدورها إلى 
الفلسفة اليونانية والرومانية، وإلى آراء وأفكار 
احلركة التنويرية التي سبقت الثورة الفرنسية 
وتزامنت معها، والتي كانت إحدى أهم أهدافها  
الثيوقراطية  الدينية  السلطة   من  التخلص 
واالنتقال إلى نظاٍم جمهوري دميقراطي يتساوى 
األوروبية  القارة  تخلصت  وبهذا  اجلميع،  فيه 
كانت  التي  الدموية  والصراعات  احلروب  من 
»الدولة  املقدسة  السلطة  حماية  حتَت  تقاد 
املقدسة« بالرغم من الكثير من االستفهامات 
على الدميقراطية األوروبية التي تبلورت في إطار 

احلداثة الرأسمالية.
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تاريخية  بحالة  االستشهادُ  ميكُن  كذلك   
املنطقة   وفي  األوسط  الشرق  في  قصيرة  جّد 
العالم   « االسالمي  احلكم  حتت  كانت  التي 
اإلسالمي« وذلك خالل املرحلة العباسية التي 
تلك  1200م،   -850 االزدهار  من  فترة  شهدت 
الفترة  التي متّيزت باالنفتاح على كّل الثقافات 
حركة  ونشطت  والثقافة  العلم  دور  وكثرت 
الالمعة  األسماء  من  العديد  وبرزت  الترجمة، 
والفارابي،  رشد،  كابن  والفلسفة  الفكر  في 
املفكرين  من  والعديد  خلدون  وابن  والغزالي، 
الفكري  الصعيد  على  الكثير  قدموا  الذين 
حصلت  الكارثة  لكن  اإلنساني،  والفلسفي 
بكل  جديد  من  السلطة  طغياُن  عاد  عندما 
لتحكَم  السلطوية   وإيديولوجيتها  أدوتها 
الصراُع   جديد  من  وليبدأ  حديد،  من  بقبضة 
السلطوي وبأدوات مذهبية بني الثالثي املتصارع 
على السلطة  في تلك الفترة ) الفاطميون – 

األمويون – العباسيون(.
 لقد أفضت قضيُة فشل نظام حكٍم ما في 
الشرق األوسط وتأسيس نظاٍم جديد يعيد ذاته 
أو على شاكلته إلى خلق دوّامة من الصراعات 
فقد  منها،  اخلالص  يصعُب  بحيث  واألزمات، 
منت مفاهيُم مع مرور الزمن تقدم فيه التاريخ 
نتائج  عن  خاص  بشكٍل  مستقيم   خط  على 
النظرية  »أصحاب  الوضعيون  صاغها  سلبية 
الوضعية« وذلك بربط قدر اجملتمعات والشعوب 
بإطار قوالب تاريخية سلطوية محدثة، تنطلق 
جميعها من البوابة نفسها سواء امليتافيزيقية 
منها )اإلسالمية واملسيحية و...( أم الوضعية  
والقانون(،  االقتصاد،  حول)القومية،  املتمحورة 
لذا فإن رسَم مسارٍ حلل الصراعات وبناء منوذج 
شغلت  والتي  يوتوبيا،  مبثابة  أصبح  دميقراطي 
وامللحمة  امليثولوجيا  من  كبيرة  مساحة 
اجملتمعي  والديني  الفلسفي  والفكر  الشعبية 

القدمي.
السلطة  حقيقة  هي  الدولة  فحقيقة 
السلطة  مركزية  بترسخ  ومنت  تطورت  التي 
هرمي  نظاٍم  وفق  تكونت  فالدولة   الذكورية، 
املاكر  )الشيخ  قائم على أساس مثلث ذكوري 
التاجر(  الدين«+  رجل  الراهب«  املستبد+ 
كصيغة أولية للدولة والتي  طّورت  بدورها بؤرَ 

وأساليب االستغالل والقمع العائد الحتكارات 
بكل  بالدولة  رباطها  وثقت  التي  السلطة 
جوانبها  كل  من  مقدسة  وأصبحت  جوانبها 
صدعها،  يصعب  فوالذية  بجدراٍن  ومحاطة 
طويلة  قصة  األوسط  للشرق  بأّن  شّك   وال 
النموذج  و  البؤر  هذه  وتطور  نشوء  كيفية  عن 
من  انطلقت  والتي  بها،  سبغت  الذي  الفكري 
للسلطة  بدائي  كنموذج  والعشيرة   الساللة 
قوة  تكوين  في  أساسيني  كمصدرين  والدولة 
تعّدد  من  استشفافه  ميكن  وهذا  السلطة، 
خالل  الذكور  عدد  لزيادة  واخلليالت  الزوجات 
حكمت  التي  الدينية  السالالت   حكم  فترة 

باسم الدين اإلسالمي.
املدنية  والدولة  دولة،  ال  دينٌ  اإلسالُم   

ليست سوى تكثيف الحتكارات السلطة 

»الدولة اإلسالمية«
  نوذج ما بعد عهد الرسول 

بعد أن متكّن رسوُل اإلسالم محمد)ص( من 
ترسيخ دعائم الدين اإلسالمي في املدينة املنورة 
وحتررها من االستبداد القريشي، وضَع مجموعًة 
من القوانني الناظمة للعالقات بني أفراد اجملتمع 

مثلت  اليت  النظريات 
حبتة  سلطوية  أيديولوجية 
من  حتى  الديَن  أفقدت 
ووظيفته  السامية  معانيه 
األخالقية اليت بقيت حمتفظة 
الشعبية؛  القاعدة  ضمن 
قبل  وحتى  دائمًا  كانت  اليت 
تطوٍر  كحالة  الدين  ظهور 
فكري ميتافيزيقي وجمتمعي 
االنسجام  حالة  على  حمافظًا 
والقيم  للمفاهيم  التام 

اإلنسانية

״״
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املديني، وقد وصف بعُض املؤرخني تلَك املرحلة 
الدولة اإلسالمية،  وأطلق  االنتشار بنشأة  من 
إلى  إشارة  الرسول« في  »دولة  آخرون   عليها 
الرسول  نظمها  التي  والتشريعات  القوانني 
من  املنطقة  تلك  في  اجملتمع  أمور  تسيير  في 
الدولة  على  غراراً  وذلك  العربية،  اجلزيرة  شبه 

الساسانية والرومانية.  
لكن احلقيقَة التاريخية تقول إن الرسوَل لم 
يحدد  ولم  الدولة،  لتلك  رئيساً  نفسُه  ينّصب 
شخصية  بطاقاٍت  أو  حدود  أو  اسم  لدولته 
الدولة متيزهم عن غيرهم، فقط  تلك  لسكان 
اآليات  من  مستمداً  اجتماعياً  عقداً  وضَع 
وريثاً  أو  له  خلفاً  الرسوُل  يعنّي  ولم  الدينية. 
بساطتها،  بكل  احلقيقة  هذه  دولته،  ليرث 
دينية  دولة  إلقامة  يدعو  لم  الرسول  أن  إي 
يّدعون  من  على  ردٌّ  وهذا  باسمه،  خالفة  أو 
وليس  دينٌ  اإلسالَم  أن  أي  اإلسالمية.  بالدولة 

دولة)سياسة( وهنا تختلُف املعاني .
احلداثة:  أو  املدنية  باملفهوم  الدولة  أّما   
ينفذونها  البشر  ُصنع  من  سياسي  نظام 
بوحٍي من عقولهم و تفكيرهم مستهدين في 
ذلك بكافة العوامل االقتصادية و االجتماعية 
واملعرفية التي حترّك اجملتمع، و يشرعون دستورها 

التي تالئم ظروفهم وبيئتهم، وهذا  القوانني  و 
نظري  مفهوٍم  عن  سوى  يعّبر  ال  كله  بالطبع 
على  ردّها  في  الرأسمالية  احلداثة   صاغتها 
النموذج الديني، أما احلقيقة فهي مغايرة متاماً 
وجانبها العملي في تناقض شبه تام مع اجلانب 

النظري لها.
تضخيم  على  احلداثوي  الفكرُ  عمل  لقد 
الدولة وسلطتها عبرَ التغلغل في كل مسامات 
زيادة  على  العمل  أي  وبشكٍل متسارع،  اجملتمع 
كتلة االحتكار واالستغالل باعتبار أصل الدولة 
تكثيف للسلطة واالحتكار وبالتالي زيادة الربح 
وتضخيم بيروقراطية الدولة، لذا نرى الترسانة 
أصبحت  التي  املتعاظمة  احلربية  العسكرية 
فوق اجملتمع والقوانني الفضفاضة والدين، وهذا 
تعاظم  وطبقياً شديداً  داخلياً  ما فرض صراعاً 

في املرحلة املعاصرة.
مساعي  سنالحظ  كثب  عن  النظر   ولدى 
املعاصر  )النموذج  القومية  بالدولة  االستمرار 
لشكل الدولة والوسيلة اجلديد لالحتكار( من 
خالل زيادة تداخل اجملتمع مع السلطة والدولة  
بوساطة قوموية ودينوية، وشتى أنواع العلموية 
البراديغما  إلى  اجملتمع  بجذب  أي  والفوضوية، 
واجملتمع  اجملتمع،  سلطة  حتت  الكل  القائلة:« 
على  احلفاظ  احتمال  يبقى  »هكذا  الدولة  هو 
          . الدولة مهما كان شكلها كما ذكرنا أكثر قوة
القوموي  النموذج  يكن  لم  احلال   بطبيعة 
الديني  النموذج  من  أفضل  للسلطة  احلداثوي 
الثيوقراطية، ففي احلالتني لم تكن هناك أدنى 
فالشرائع  واحلرية،  والعدالة  للمساواة  مستوى 
الدينية والدساتير القوموية الوضعية  للدولة 
ال ميكن جتاوزها أو النقاش فيه، والتقرب منهما 
يعّد كفراً وإرهاباً يستوجب العقاب الشديد..!.   
)من  اإليرانية  للدولة  املزدوج  النموذج   
»جمهوري«  نظام  إلى  استبدادي  نظام ملكي 

إسالموي قومومي أشد استبداداً
وتسليط  الوراء  إلى  قليالً  العودة  البد من 
تاريخ  في  الهامة  النقاط  بعض  على  الضوء 
وهنا  اإليرانية،   اإلسالمية  »اجلمهورية« 
للجمهورية مفهوٌم آخر يختلف عما تعارفنا 

عليه.
للوهلة  اإليرانية  الشعوُب  اعتقدِت  لقد    

  املقاومة حلقاٌت تارخيية 
غري منفصلة ضد كل سلطة 
وحّورته  الدين  استخدمت 
فمن  السلطة،   فرض  يف 
التاريخ  عن  يقرأ  مّل  ِمّنا 
الدين  باسم  للسلطة  الدموي 
اليت كانت  أو تلك  املسيحي، 
أمل  اإلسالمي،  الدين  باسم 
املثقفني  من  العشراُت  يلقى 
حتفهم  والعلماء  واملفكرين 

على يد هؤالء.

״״
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ملكٍي  نظاٍم  من  تخلصوا  أنهم  األولى 
نظاٍم  إلى  سينتقلون  وبأنّهم  استبدادي، 
جمهوري دميقراطي ولو بصبغة دينية طفيفة، 
فتفاجؤوا بأنهم أصبحوا حتت ظلم آلة استبدادٍ 
فالثورة  األولى.  عن  كثيراً  تختلف  ال  جديدة 
اإليرانية التي أطاحت بالنظام امللكي في إيران 
كانت تعّد  من أهم الثورات التي شهدها القرن 
يد  على  متت  كونها  أهميتها  وتكمن  املاضي،  
انتماءاتهم  النظر عن  بغّض  اإليرانية  اجلماهير 
التي  التطوراِت  أن  إال  والعقائدية،  االثنية 
حصلت فيما بعد في مسير الثورة واالنحرافات 
تلك  قادوا  من  نوايا  عن  أصابتها كشفت  التي 
فيما  خاصة  فئوية،  شخصية  ملصالح  الثورة 
الرأسمالي  التيار  جعلت  التي  بالدوافع  يتعلق 
وبالتالي  غيره،  دون  الديني  التيار  يحتضن 

مساعدته الستالم زمام أمور هذه الثورة. 
الرأسمالية  مهندسي  جنح  لقد  حقيقة 
الثورة  قيادة  مع  التعامل  في  آنذاك  العاملية 
اإليراني  اجليش  توحيد  في  واالستفادة  اإليرانية 
الذي  الشيوعي  اخلطر  ملواجهة  الدين  ورجال 
كان ينبذه رجال الدين بتحريض من السلطات 

احلاكمة.
األساسية   القضايا  من  كانت  كونها 
تلك  في  الغربي  الرأسمالي  للقطب  بالنسبة 
القوى  دور  إلغاء  إلى  سعت  فقد  لذا  املرحلة،  
الوطنية و اليسارية وعملت على دعم التيارات 
احلكم  لتستلم  والعسكرية  الدينية  اليمينية 

في إيران. 
الغربية  القوى  دعمت  وأن  حصل  واذا 
االيرانية فقد كانت ملصلحة  الوطنية  التيارات 
فهو  األهداف،  بعض  ولتحقيق  جداً  ضيقة 
املد  االولى كان يصب في مواجهة  الدرجة  في 
مخططي  بعض  نظر  وجهة  ومن  االشتراكي، 
املثال  سبيل  على  األمريكية  االستراتيجية 
فقد كانوا يدعون بأن احلركات الوطنية لم تكن 
لديها القوة املؤثرة وال القاعدة الشعبية للتأثير 
وبالتالي  على األوضاع السياسية بشكٍل عام، 

لم تكن مبقدورها احلفاظ على الدولة. 
 وهنا نتسائل هل كان نظام »اجلمهورية 
للنظام  األوحد  البديل  املذهبية  اإلسالمية« 

امللكي؟ 

»آزادي«،   يقول بعُض املؤرخني: ))إّن شعارَ 
في  مرة  ألول  رُفع  قد  إسالمي  احلرية، جمهوري 
اخلارج  من  الشعار  هذا  يأِت  ولم   ،1979 عام 
ولم يأت أيضا من اخلميني، كان اإلمام اخلميني 
النظاَم  يريد  ال  الشعب  إن  بيانته،  في  يطرح 
امللكي، وموضوع طرح كون الشعب يريد نظاماً 
كان  اخلميني  خطابات  في  إسالمياً  جمهورياً 

كلياً ومبهما ولم يكن معلوماً(. 
لكن احلقيقة تكشفت بعدما يقارب أربعة 
عقود على الثورة في إيران، وهي أن الدولة وقعت 
الدين  استغلوا  الذين  الدين  رجال  حتت سلطة 
ودولية  إقليمية  صراعات  في  البالد  وأدخلوا 
بحجة محاربة »قوى الشر« التي أوصلتها إلى 
املهدي  لقدوم  الكون  ومتهيد  السلطة،  سدة 
املنتظر، وكيف أنهم استخدموا هذه النظرية 
في التشيع وتوسيع نفوذ السلطة عبر إنشاء 
في  واقتصادية  وعسكرية  سياسية  كيانات 
السلطة  حقيقة  وهذه  الدول.  من  العديد 

احلاكمة إيران » احلكم بأمر من اهلل«.  
بكل  رؤيتها  ميكن  التي  األخرى  احلقيقة 
وضوح هي أن الشعَب في إيران قد شعرَ بالغنب 
ظهرت  التي  االحتجاجاُت  وما  عليه،  وقع  الذي 
على  دليٌل  سوى  اإليرانية  املدن  في  مؤخراً  ولو 
إيران  يحكم  الذي  السلطوي  للنظام  رفضهم 
بقبضة من حديد، وكما نعلم فإن هذا النظاَم 
الدميقراطية،  اجلوانب  من  جانٍب  أي  فيه  ليس 
أنه  إلى  تشير  النظام  لهذا  األولية  فالصورة 
كبير  حٍد  إلى  ثيوقراطي شبيه  كياٌن عسكري 
العصور  خالل  أوروبا  شهدتها  التي  باألنظمة 

الوسطى، عصر »االستبداد الديني«.

 نتيجة 
كباقي  اإلسالَم-  نوصَف  أن  األنسب  من 
خلقي  ومنهج  روحية  رسالٌة  بأنه  الديانات- 
لتهذيب النفس، وليس دولًة، ألّن مفهوَم الدولة 
بالسلطة،  كلها  تنتهي  عدة  مضامني  يحمُل 
رسالة  من  يتحول  أن  ميكن  ال  الديَن  فإن  لهذا 

روحية إلى سلطة متارُس العنَف واالستبدادَ .
التي  النماذج  من  بعض  إلى  أشرنا  وقد 
أخضع فيها الدين لصالح الدولة وكيف تستر 
الدين،  عباءة  خلف  والسفاحون  املتسلطون 
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ويلطخون  القيم الدينية الطاهرة  بدناستهم.
روحاني  منهٌج  الديَن  بأّن  القول  ميكن 
سياسية  فلسفة  والدميقراطية  عقائدي، 
املقارنة  وارد  في  َلسنا  بالطبع  اجتماعية.  
واملقاربة بني الدين والدميقراطية وأيهما يصلح 

كنظام للحكم. 
التجربة  على  الضوء  بعض  نسلط  دعونا 
لكن  رغم حداثتها،  ما  نوعاً  الطويلة  األوروبية 
بداية علينا صياغة تعريف بسيط للمفهومني 
على  الضوء  من  شيئاً  سلطنا  قد  باعتبارنا 
ميكن  ال  والتي  والدولة  السلطة  مفهوم 

فصلهما عن بعضهما البعض.
يرى الكثيرُ من الباحثني بأن الدميقراطيَة هي 
حكُم الشعب نفسه بنفسه، ولهذا التعريف 
أوسُع  الدميقراطية  مفهوَم  لكّن   ، قدمي  تاريخ 
وأقدم وأشمل من تاريخ الدميقراطية اليونانية، 
سبقت  التي  السنني  من  آالف  بتاريخ  مرتبط 
ظهور الدولة، فكما نعلم بأن الدولة قد بدأت 
بالظهور والتكون منذ ما يقارب 5000  عام قبل 
أثينا«  اليونانية«  الدميقراطية  إن  كما  امليالد، 
كان  الذي  احلكم  نظام  خالل  من  ظهرت  قد 
و  الشيوخ  مجلس  أعضاء  اختيار  في  يعتمد 

الدميقراطية  لكن   احلكم،  من مؤسسات  عددٍ 
التي حتدث عنها أفالطون وأرسطو فيما بعد في 
كتاباتهم ظلت حتى وقتنا الراهن يوتوبيا تلهُم 
ومصدراً  واملثقفني،  الكّتاب   من  العديد  أفكارَ 
ال  وهنا  أكثر.  ال  املنهجي  البحث  مصادر  من 
والدميقراطية  األوروبي  الفكر  تأثر  نفي  ميكن 
احلال  اليونانية. بطبيعة  بالدميقراطية  األوربية 
اجتماعي  سلوكي  منهج  الدميقراطية  إن 
شيء  فيها  وضعي،  فكري  اقتصادي  سياسي 

من اليوتوبيا للمجتمعات املتعايشة.
للروحانيات  تاريخي  تطورٌ  فهو  الديُن  أما   
يُعاش  كان  الذي  الواقع  على  وثورة  اإلنسانية، 
الثورة. وال  تلك  التي ظهرت فيها  املنطقة  في 
احملددة  التعاليم  من  مجموعة  الديَن  بأّن  شك 
التي ال ميكن املساس بها لذاك القوُم أو اجملموعة 

البشرية التي اعتنقت ذاك الدين. 
املنزل من  الدين يكون الكتاب املقدس  وفي 
اهلل  من  أيضاً  املبعوث  الرسول  وتعاليم  اهلل 
والقوانني،  التشريعات  لسّن  األساسي  املصدر 
قدرةُ  فهي  متاماً،  تختلف  الدميقراطية  لكن 
اجملتمع ورغبته في االجتماع فيما بينهم خاصة 
بالنسبة للمجتمعات  املتعايشة  ضمن وحدة 
جغرافية مشتركة ومختلفة ثقافياً وعرقياً، فال 
ما يجمعهم منهجهم  بقدر  الدين  يجمعهم 
متجانسة  بكلية  ينسجونه  الذي  الوضعي 

دون أن يطغى أحدهم على اآلخر.
والدينُ  للجميع  فالدميقراطيُة  هنا  من 
الفردية  املصلحُة  تطغى  أن  يجب  وال  للفرد، 

على مصلحة اجلماعة.
نتيجة  الدولة  الدين عن  فصُل  متّ  أوروبا  في 
سلطة  هيمنة  في  متثلت  تاريخية  لظروف 
ونتيجة  الوسطى،  العصور  خالل  الكنيسة 
للتعارض والتصادم بني الفكر الفلسفي وتطور 
علم االجتماع كباب مهّم من أبواب الفلسفة 
امللتصقة بالدميقراطية متاماً وبني الفكر الديني 
الدين  لرجال  الكبير  الدور  عن  ناهيك  املؤطر، 
فعليني  شركاء  إلى  حتولهم  في  »الرهبان« 
مستغلني  اإلقطاعني؛  وللعسكريني  للملوك 
الذي  األوروبي  اجملتمع  عند  والفقر  اجلهل  حالة 
حرصْت على جتهيلهم وتفقيرهم تلك الطبقُة 

احلاكمة. 

العباسية  املرحلة  متّيزت    
الثقافات  كّل  على  باالنفتاح 
والثقافة  العلم  دور  وكثرت 
التمجة،  حركة  ونشطت 
األمساء  من  العديد  وبرزت 
والفلسفة  الفكر  يف  الالمعة 
والفارابي،  رشد،  كابن 
والغزالي، وابن خلدون والعديد 
قدموا  الذين  املفكرين  من 
الفكري  الصعيد  الكثري على 
لكن  اإلنساني  والفلسفي 
عاد  عندما  حصلت  الكارثة 

طغياُن السلطة من جديد

״״
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فصل  قضية  أصبحت  التاريخ  ذاك  ومنذ   
القضايا  من  أوروبا  في  الدولة   عن  الدين 
الغربي،   السياسي  الفكر  في  بها  املسلمة 
منوذج  على   والثغرات  املآخذ  كل  من  وبالرغم 
بأن  القول  لكن ميكن  أوروبا   في  املدنية  الدولة 
الفكر الغربي استطاع أن يتجاوزَ مرحلَة الصراع 
واحلروب املذهبية في الفترة األخيرة بعد صياغة 
العالقَة  خالله  من  نظَم   اجتماعّي«  »عقٍد 
عليها  غلَب  والتي  احلاكمة  املؤسسات  بني 
وربطه  جمعه  مت  الذي  واجملتمع  املدني  الطابُع 
فوق  اعتبرت  التي  املواطنة  وهي  بهوية جديدة 
استيعاُب  مت  فقد  وبذلك  األخرى،  الهويات  كل 

جميع التيارات الفكرية واجملتمعية.  
اإلقصاء  مفهوَم  أن  أيضاً  بالذكر  واجلدير   
املبادئ  مبوجب  إلغاؤهما  مت  والتهميش 
الفكر  أصحاب  فحتى  اجلديدة،  األوروبية 
العمل  ممارسة  في  يشاركون  أصبحوا  الديني 
مرجعية  ذات  أحزاب  وتشكلت  السياسي، 
أملانيا  في  املسيحي  الدميقراطي  ) احلزب  دينية 
األحزاب  جانب  إلى  ميركل(   اجنيال  بزعامة 
تقبُل  وجميعها  واالشتراكية،  الليبرالية 
والنظام  الدولة  سقف  حتت  البعض،  بعَضها 
الدميقراطي والدستور الدميقراطي، أي أن الدولة 
باملفهوم األوروبي املعاصر ال حتمُل صبغًة دينية 
النزوع  حالة  وجود  حالة  من  بالرغم  قومية  أو 
نحو الدولة القومية والتمايز عند بعض الدول 
األوروبية، لكن ليس بالشكل الطافح كما في 
الشرق األوسط بعد أن قامت قوى الرأسمالية   
بتصدير النموذج القومي  إليه ودعمها للنماذج 
واستراتيجيته  مصاحلها  يتناسب  مبا  الدينية 
القومية  الكياناِت  فإن  وبالتالي  الشرق،  جتاه 
ليست  الشرُق  بها   يتفاخر  التي  والدينية 
القوى  مصالح  تخدم  بالية  حكم  مناذَج  سوى 

الرأسمالية بكل تفاصيلها.
بطبيعة احلال وكنتيجة فإن الديَن واملعتقَد 
الديني لم يكن السبب في الصراعات واحلروب 
شرعنة  كوسيلة  الدين  اُستخدم  ما  بقدر 
فالشعوب  احلاكمة.  الطغمة  بيد  سلطوية 
لم  الشرقية  أوروبا  وفي  األوسط  الشرق  في 
املثال  سبيل  على  اإلسالمي  الدين  حتارب  تكن 
اخلالفة   « العثمانية  السلطنة  مرحلة  خالل 

على  وتقاوم  تتمرّد  كانت  بكل   « العثمانية 
يحارب  لم  كذلك  العثمانيني،  واستبداد  جور 
بعضهم  الفاطميون  و  واألمويون  العباسيون 
الصراَع لم يكن  أن  أي  الدين،  البعض من أجل 
ال  السلطة. لكن  على  بل كان صراعاً  طائفياً 
بد من أن يكون هناك من مسوغات دينية تثير 
احلروب   « القتال  نحو  بالناس  وتدفع  العداء 
في  شهدناه  ما  هذا  بالطبع   ، الصليبية« 
يشحن  كان  حسني  فصدام  املعاصر،  تاريخنا 
الشعَب العراقي السنّي حملاربة إيران والشيعة، 
في  »قُم«  وسلطة  اخلميني  فعل  كذلك 
شحن الشيعة طائفياً ضد السنة، وال ننسى 
كيف أن تنظيَم داعش اإلرهابي وكل ملحقاته 
في سوريا والعراق حتارب الشعَب الكردي  حتت 
شعار« قتال الكفار«، وهذه حقيقة لـ«تنظيم 
التاريَخ  أن  يبدو  حقيقة  اإلسالمية«.  الدولة 

يكرّر نفسُه بأكثر من صورة

حقيقة  هي  الدولة  حقيقة    
ونت  تطورت  اليت  السلطة 
السلطة  مركزية  بتسخ 
تكونت  فالدولة   الذكورية، 
وفق نظاٍم هرمي قائم على أساس 
أولية  كصيغة  ذكوري  مثلث 
بدورها  طّورت   واليت   للدولة 
والقمع  االستغالل  وأساليب  بؤَر 
اليت  السلطة  العائد الحتكارات 
بكل  بالدولة  رباطها  وثقت 
من  مقدسة  وأصبحت  جوانبها 
جبدراٍن  وحماطة  جوانبها  كل 

فوالذية يصعب صدعها

״״




