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كلمة راعي املنتدى

سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه
َ
ل��ق��د ن���زل���ت ال��ش��ري��ع��ة اإلس�ل�ام���ي���ة ال��س��م��ح��اء ب��م��ق��اص��د س��ام��ي��ة وق��ي��م
وأهمها تعزيز السلم وحفظ األنفسَ ،
ّ
وص ْون الدماء،
ِ
راقيةِ ،من أعالها ِ
وإفشاء السالم .وجاء هذا الدين الحنيف ِل َج ْمع الكلمة ،إلشاعة املحبة
وبث روح الوئام بين الناس على اختالف دياناتهم وتنوع عقائدهم.
إذن ج��اء اإلس�ل�ام ليجمعنا ،فلماذا ُ
يوظفه بعض م��ن ينتمون إليه
اليوم لتفرقتناَ ،وي َت ِكئون على مفاهيم مغلوطة لتشتيتنا؟
مجلة السلم  -العدد األول
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���اءل ...وف���ي ال��ن��ف��س أ�س���ى ُ
أت���س ُ
وح ْ���رق���ة ع��ل��ى إخ��وت��ن��ا املسلمين ،ال��ذي��ن
ُ
يتناحرون ف��ي شتى أص��ق��اع األرض ،وك ٌ���ل ي��زع��م أن��ه على ال��ح��ق .يتصارع
ال��ك��ب��ار ع��ل��ى امل��ك��اس��ب السياسية وامل��ص��ال��ح امل���ادي���ة ،ف ُ��ي��غ��رون الشباب
لخوض ح��روب طاحنة بالنيابة عنهم ،ويقولونّ :إن موعدهم ّ
الجنة،
ُ
وه����ل أع������دت ال��ج��ن��ة مل���ن َي ْ���ق ُ���ت ُ���ل أخ�����اه اإلن����س����ان ب��غ��ي��ر ح����ق ،وب���اس���م ر ّب
ُ ُ
ُ
َ ُ لمْ ُ
اب ا ْس ِل ِم ف ُسو ٌق َو ِق َتال ُه ك ْف ٌر».1
«سب
العاملين؟! كيف؟ وقد قال ﷺِ :
ّ َ َْ
عندما نعود ُّ
لتأمل السيرة النبوية ،نلحظ ال��ب��ون الشاسع بين ما
ّ
كان عليه النبي ﷺ وأصحابه ،وما عليه ٌ
كثير ممن ّيدعون اتباع هديه
ْ
ال��ي��ومّ .
فالنبي ﷺ وه��و امل��ؤي��د ب��ال��وح��ي وامل��ب��ع��وث ب��ال��ح��ق ،رف��ض إط��ب��اق
َ
األخ��ش َ��ب ْ��ي ِ��ن على قومه ال��ذي��ن آذوه وك��ذب��وه .وال��ي��وم ،م��اذا سيكون حال
ه��ؤالء ال��ذي��ن يستغلون ال��دي��ن ألغ��راض��ه��م الشخصية ل��و ُع���ر َ
ض عليهم
ِ
ُ
َ َ
ُ
خالفيهم ،أتراهم يترددون؟!
إطباق األخشبين على م ِ
إن م��ن أه��م أس��ب��اب الشقاق وال��ح��روب الطائفية ال��ت��ي ت��م ّ ِ��زق أمتنا
َ
اليومَ ،
َ
وانحسار مبدأ االختالف الذي ُج ِبلت عليه
غياب صوت العقل،
ص ُّدر أشباه العلماء ملواقع الريادة ومنابر ُ
الخليقةَ ،وت َ
الف ْتيا ،واحتاللهم
ً
ُّ
فاستخفوا رهطا من الناس فانساقوا خلفهم
لوسائل اإلعالم املتنوعة،
من دون وعي وال ِدراية.

 -1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب :اإليمان ،باب :خوف المؤمن من أن يحبط عمله
وهو ال يشعر ،الحديث ،48 :ومسلم يف صحيحه ،كتاب :اإليمان ،باب :قول النبي ﷺ:
سباب المسلم فسوق ،وقتاله كفر ،الحديث.64 :
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السادة العلماء:
لكي تعود األمة إلى صوابها ال بد من عودة علماء الدين املشهود لهم
بالعلم والفضل وال��وع��ي بمقتضيات العصر وت��غ ّ��ي��رات ال��زم��ان ليكونوا
لعالم منفصم عن واق��ع ّأم��ت��ه ،وغائب عن فهم
في الواجهة؛ فال تأثير ِ
ُ
ناهيكم عن جاهل باملتغيرات الحضارية التي تقت�ضي إعادة
حاجاتها،
ٍ
ً
ً ّ ً
النظر وتجديد الخطاب الديني ليكون عقالنيا متزنا ونابعا من حاجات
ُ
ً
اإلنسان ،فمن ِتلك حاله ال ُيمكن أن ُيؤثر إيجابيا في أمته.
ُ
إنكم أيها العلماء تحملون أمانة التنوير والتبصير ،فديننا اإلسالمي
ً
ً
نزوله ،وسيبقى حتى آخر الزمان إن شاء هللا ،دينا نورانيا
ما فتئ منذ ِ
ّ
التبصر والتفكر والتعايش .لذلك ،فإننا ُن ّ
ّ
قدر دوركم
يدعو البشر إلى
التاريخي في إخماد نيران الفتنة ،وتقريب وجهات النظر ،وإنارة العقول،
ْ
السلم.
وتأليف القلوب على مبدأ ِ
إن ع�ق�لاء األم ��ة ال ي�ب�ت�غ��ون تحقيق االت �ف��اق ف��ي ك��ل �ش ��يء ،فتلك
غاية ال ت��درك ،ولكنهم يدعون إل��ى اح�ت��رام اإلنسانية ،وح��ق اآلخ��ر في
االختالف ،واإلق��رار بمبدأ التنوع ال��ذي يضمن ُ
الح ّريات والحقوق،
دون ت�ع��دي ط��رف ع�ل��ى آخ ��ر ،ودون ال�س�ع��ي ل�ف��رض ف�ك��ر واح ��د على
ّ
َ
ال�ن��اس ال��ذي��ن ض�م��ن ل�ه��م هللا ،ج� ّ�ل وع�ل�ا ،ح��ق�ه��م ف��ي ح��ري��ة االع�ت�ق��اد
والتدين.
إننا في هذا الجمع الكريم الذي أنار ديارنا وأبهج قلوبنا ،نتطلع إلى أال
ً
ً
يكون اجتماعنا اجتماعا اعتياديا وظاهرة خطابية؛ نناقش فيه قضايا
َ َ
الوفاض،
مهمة بطريقة عابرة ،ثم يعود كل واحد من حيث جاء خالي ِ
مجلة السلم  -العدد األول
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ٌ
بل نرجو ،وأن��ا كلي ثقة وأم ٌ���ل ،أن تخرجوا بمبادرات ج��دي��دة ،ترنو إلى
إصالح ذات البين ،وإع��ادة املتناحرين من املسلمين إلى ّ
جادة الصواب
والحكمة ،فاألمانة منوطة بأعناقكم أيها العلماء كما هي في أعناق رجال
ِ
السياسة.
السادة الحضور:
ُ
سنستنير به ،وسنضع أيدينا
نؤكد بأننا لن نتدخل في َع ِملكم ،بل
ً
في أيديكم ،لنعمل معا على بث املحبة ونشر السالم بين البشر بالكلمة
ُ
الطيبة التي غ ِر َست في هذه األرض الطيبة ،على يد زايد الخير رحمه هللا
َُُ
وب��إذن هللا تؤتي أكلها في كل مكان وك��ل حين ،ع�سى هللا أن ُي��ن ّ��ز َل بركا ِت ِه
ُ ّ
��اس ف��ي كل
على ه��ذا االج��ت��م��اع امل��ي��م��ون ،وي��ص��ب رح��م��ا ِت ِ��ه على ق��ل ِ
��وب ال��ن ِ
َ
ويرف َع ا ِمل َحن ُويذهب اإل َح��نُ ،ويجري على أيدكم َ
الخير والبركة،
مكان،
ِ
ّإنه ّ
ولي ذلك والقادر عليه.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

16

مجلة السلم  -العدد األول

17

افتتاحية

بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ ّ
م���ض��ى على ن��ظ��ار املسلمين وعلمائهم ح��ي ٌ��ن م��ن ال��ده��ر ل��م تكن فيه
فكرة السلم شيئا مذكورا؛ مع أن اإلسالم دين سالم ووئام!! فما الذي
استرعى االنتباه إلى هذا األم��ر ،واستدعى وج��وب انتهاض الهمم َ
لس ْوق
ال��دل��ي��ل ع��ل��ى حقيقة ظ��ل��ت ،ف��ي م��ن��ظ��ور اإلس��ل��ام ،ب��دي��ه��ي��ة ب��وص��ف��ه دي��ن
التسامح والسالم؟
ال شك أن الحاجة صارت ،في زمننا الراهن ،تلح ّأيما إلحاح ،وبشكل
غير م��س��ب��وق ،على ض����رورة رف��ع م��ا ب��ات يصيب اإلس�ل�ام ف��ي مكمنه؛ إذ
ّ
يقض مضجع
أضحى يعتبر دين إره��اب واحتراب ومصدر فتن ومحن،
ال��ع��ال��م ب��رم��ت��ه ،وي��ق��ل��ق راح��ت��ه ،وي��ت��ه��دد ال��ك��ون ب��أك��م��ل��ه ،وي����روع سكينته
بشرور الحروب وويالتها .وال غرو أن الواقع املرير ،الذي تجتازه العديد
م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة امل��س��ت��ش��ري��ة ف��ي��ه ح����االت االح����ت����راب ،ق���د ص��ار
يستلزم تصحيح الوضع حتى ُييهئ هللا للمجتمعات املسلمة من أمرها
رشدا ،ويحدث لها من حالها مرفقا ،ويهديها سبل السلم والسالم.
ملجلة ارتأى منتدى تعزيز
في هذا السياق ،يأتي هذا اإلصدار الجديد ٍ
السلم ف��ي املجتمعات املسلمة أن يطلق عليها اس��م مجلة السلم حتى
ُيسهم فيها ك��اف��ة أق��ط��اب الفكر وأول���ي األل��ب��اب م��ن العلماء والحكماء،
لتكون منبرا لخدمة السلم والسالم ،وتنوير األمة بتأصيل فكرة السلم
وإحيائها في وج��دان��ات املسلمين وضمائرهم ،وترشيد الوعي بالكشف
ع���ن ض��ل��االت ال���غ ّ���ي وأب���اط���ي���ل ال���ف���ه���وم ال���زائ���ف���ة ل��ح��ق��ي��ق��ة اإلس���ل���ام .تلك
َ
الحقيقة التي ال تبغي بغير ّ
السلم بديال امتثاال لقوله تعالىَ ﴿ :ي��ا أ ُّي َها
مجلة السلم  -العدد األول
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َّ َ
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ ً َ لاَ َ َّ
ُ َُ
ات الش ْيط ِان ِإ َّن ُ��ه
السل ِم كافة و تت ِب ُعوا خ��ط��و ِ
ال ِ��ذي��ن آمنوا ادخ��ل��وا ِفي ِ
َُ
لك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌين﴾ «البقرة.»208 :
تتوجه مجلة السلم إلى الفضالء من العلماء واملفكرين والباحثين
م���ن م��خ��ت��ل��ف م���ش���ارب ال���ع���ل���وم وم���ج���االت���ه���ا ،وت���دع���وه���م ل��ل�إف����ادة ب��ال��ع��ل��م
النافع ،واملشاركة في مواجهة خصوم ّ
السلم والسالم بالحكمة البالغة،
ِ
وال�����رأي ال��س��دي��د وال���ح���وار ال��ب َّ��ن��اء ،خ��دم��ة للسلم وال���س�ل�ام ،ودون غلو
وال انحياز؛ ذل��ك أن التنوير الفكري هو ال��ذي ي�ضيء عتمات الوجود
اإلنسانيُّ ،
ويحد من َ
عمه الناس في ُدل ِ��ج الجهل بحقيقة النور والهدى
اللذين جاءت بهما الهداية املحمدية.
وال يفوتنا أن نرحب بالعلماء واملفكرين والباحثين األفاضل املهتمين
ب��ف��ك��رة ال��س��ل��م ت��أص��ي�لا وت���ط���وي���را ،إم������دادا واس����ت����م����دادا ،ون���دع���وه���م إل��ى
مساندة ه��ذا امل��ش��روع ال��ذي تتبناه املجلة بصفتها منبرا فكريا ملنتدى
ُ
تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،ونلفت عنايتهم إلى حرص املجلة
على تقديم البحوث والدراسات للقراء الكرام في صورة تسترعي الجودة
ّ
وال���ج ّ���دة العلميتين ،وت��ت��وخ��ى ال��رص��ان��ة وال��ح��ك��م��ة ف��ي ال��رؤي��ة وال��رس��ال��ة؛
ُ
َّ
ولذلك رامت في خطتها أن تكون مجلة محكمة تجمع بين ا�ل�مكنة العلمية
وال ِّ��دق��ة األكاديمية ،م��ع م��ا يقتضيه املنهج م��ن الصراحة وال��وض��وح في
االستنباط الجيد من فقه السلم وقواعده ومقاصده ،مراعاة لشرائط
التأصيل ومسالك التجديد.
واملجلة في حلتها هاته لها أبواب لم تستوفها في هذا العدد ،وسوف
ي��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ارئ ال��ف��اض��ل ف���ي أع�����داد الح���ق���ة؛ غ��ي��ر أن ه���ذا ال��ع��دد
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يتضمن جلها؛ فقد جاء فيه ركن امللف العلمي ،وهو من األركان الثابتة
ف��ي امل��ج��ل��ة ،خصصناه ف��ي ه��ذا ال��ع��دد للبعد امل��ق��اص��دي للسلم رام فيه
املشاركون اإلسهام بمحاولة تأصيلية لفقه السلم من منظور مقاصدي،
إلى جانب التعريف بالسلم في نطاق القانون الدولي اإلسالمي.
وانفتاحا على الفكر اإلن��س��ان��ي ،وع��ل��ى الحكمة الغربية بالتحديد،
اح��ت��وى امل��ل��ف على م��ق��ارب��ة لفكرة السلم األب���دي وت��ط��وره��ا ف��ي املنظور
الفلسفي.
أم��ا ف��ي م��ح��ور ال���دراس���ات واألب���ح���اث ،فيجد ال��ق��ارئ بحثا يستق�صي
مسألة النسخ وش��رع��ة السيف ف��ي عالقتهما بمقصد ال��س��ل��م؛ ومل��ا كان
ّ
الواقع املعاصر ّ
ويضج بنداءات التعايش السلمي ،وكان ذلك يقترن
يعج
أيما اقتران بالرهان على املواطنة كرافعة لتحقيق السلم االجتماعي،
فقد تضمن العدد دراسة آلفاق املواطنة في الفكر اإلسالمي املعاصر.
أم����ا ح����وار ال���ع���دد ،وه����و ي��ت��ن��اول ش��خ��ص��ي��ة إس�لام��ي��ة م���رم���وق���ة ،فقد
ارتأينا ،لألهمية التي ّ
نتوسم أن يحملها هذا الحوار بالنسبة النتظارات
ال��ق��راء ال��ك��رام ،أن نخص ب��ه العالمة الشيخ عبد هللا ب��ن بيه ،بصفته
رئ��ي��س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ،وب��ص��ف��ت��ه أي��ض��ا
املشرف العام ملجلة السلم.
وح���ت���ى ي��ت��س��ن��ى ل��ل��ع��ل��م��اء وال���ب���اح���ث���ي���ن االط���ل���اع ع���ل���ى م����ج����االت اه��ت��م��ام
املنتدى ،وعلى ما قد يسهمون به في مجلة السلم هاته التي يصدرها،
ارت��أت املجلة ،بالنظر لألهمية والقيمة ،نشر كلمات ترشيدية ملوالنا
الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه التي تستشرف الغايات البعيدة وترسم
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ال��خ��ط��وات العملية ال��س��دي��دة .فضال ع��ن فائدتها التي ق��د تسترشد بها
األقالم التي ترحب املجلة بمشاركتها في أعدادها القادمة إن شاء هللا.
وب���ص���ورة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ،ت��ن��ش��ر م��ج��ل��ة ال��س��ل��م ف��ي ع��دده��ا ال��خ��اص ه��ذا
ُ ّ
عرف بمنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،ويستعرض
محورا ي ِ
َ ّ
محطاته التأسيسية ُوي��غ ِ��ط��ي نشاطاته وإش��ع��اع��ات��ه ،حتى تتكون لدى
القراء الكرام ملحة عن املنتدى تشبع ُّ
تشوفهم.
ومل��ا ك��ان العمل مصداقا ل�لإي��م��ان ،وك���ان دل��ي��ل ال��ق��دوة أق���وى دليل،
ف��ق��د أف�����ردت م��ج��ل��ة ال��س��ل��م رك���ن ش��خ��ص��ي��ة ال���ع���دد رك��ن��ا ث��اب��ت��ا للتعريف
بالشخصيات ال��ف��ذة ذوات الحضور ال���وازن ف��ي خدمة السلم وإشاعة
روح السالم .وقد وقع اختيار املجلة لشخصية هذا العدد على العالمة
الهندي موالنا وحيد الدين خان بمناسبة نيله جائزة اإلمام الحسن بن
علي للسلم التي يقدمها املنتدى ضمن فعالياته السنوية.
وتعميما للفائدة ،تنشر املجلة في عددها األول البيانين الختاميين
للملتقيين األول وال��ث��ان��ي ملنتدى تعزيز السلم ف��ي املجتمعات املسلمة
إلى جانب إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية في الديار اإلسالمية
ال���ذي انعقد ب��ت��اري��خ  27 - 25يناير  ،2016بتنظيم مشترك بين وزارة
األوق��اف باململكة املغربية ،و»منتدى تعزيز السلم» باإلمارات العربية
املتحدة .وق��د خلف ه��ذا اإلع�لان أص��داء عاملية مشهودة ك��ان من بينها
تقرير معهد كامبريدج ل�لأدي��ان وال��دراس��ات ال��دول��ي��ة ( )CIRISلسوزان
ه����ي����وارد ،م���دي���رة األدي�������ان وامل��ج��ت��م��ع��ات امل���ت���ع���ددة ال���ط���وائ���ف ف���ي امل��ع��ه��د
ْ
حضرت مؤتمر إع�لان مراكش بصفتها
األمريكي للسالم ( ،)USIPالتي
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ممثلة لحوار األدي���ان ،ألقت الضوء في تقريرها على خلفية ومضمون
اإلع�ل�ان وختمته بتوصيات لتفعيل م����واده ،وق��د نشرنا ف��ي ه��ذا العدد
مراجعة له.
غير أننا نأمل من ال��س��ادة العلماء األج�لاء أن يثروا األع���داد املقبلة
للمجلة بمشاركاتهم ال��ت��ي يتوقف عليها ن��ج��اح منتدى تعزيز السلم في
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ف��ي ت��وص��ي��ل ف��ك��رة ال��س��ل��م ب��ب��ذل ال��س�لام وإف��ش��ائ��ه
للعاملين.

الدكتور إبراهيم مشروح
مديرالتحرير
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ملف العدد:

تأصيل السلم
وإفشـاء السالم

تأصيل السلم وإسهام اإلسالم فيه *1

إضاءات...
ً
* نبحث ع��ن م��س��وغ��ات ال��س��ل��م وال��ع��اف��ي��ة ،ب���دال م��ن م��ب��ررات الفتن
والحروب الجاهلية التي يحشها اإلعالم املجنون.
* َّإن مسؤولية املرجعيات الدينية كبيرة في هذه الفترة بالذات وإن
ً
التكلفة البشرية واإلنسانية  -ال يمكن أن تترك أي شخص متفرجا بل
يجب علينا ْأن ن��ك��ون إطفائيين؛ واإلط��ف��ائ��ي ال ي��س��أل عمن ب��دأ  -وإنما
يحاول أن يطفئ الحريق...
* ال��ب��ح��ث ع���ن ال��س��ل��م ح����ق ،ب���ل ه���و أح����ق ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن األح������وال من
الحقوق الحقيقية أو املزعومة ،ألنه حق الكافة في الحياة والراحة ،في
الحركة والسكون ،والسعي في مناكب األرض ،فال يحق ألي ط��رف أن
يحرمهم أو يتسبب في حرمانهم من هذا الحق.
* إنكم ستتحدثون عن مقصد السلم االجتماعي ،أولويته على غيره
في سلم املقاصد ،وم��ا ي��ؤدي إليه إهماله تحت أي��ة ذرائ��ع من املفاسد،
سواء كانت راجعة إلى االصطفافات الطائفية واملذهبية ،أو املفاصالت
األيديولوجية ،والتي أدت باألمة إلى نفق مظلم ال يلوح ضياء في نهايته،
أو راج��ع��ة إل���ى إش��ك��ال��ي��ة التكفير امل��ت��ب��ادل أم آي��ل��ة إل���ى ف��ت��اوى التضليل
وإباحة الدماء واحتكار الحق ،أو الديموقراطية أو الديكتاتورية.
 - *1األصل يف هذا المقال الورقة التأطيرية التي قدمها معالي الشيخ بن بيه يف الملتقى
األول لمنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ال��ح��م��د هلل رب ال��ع��امل��ي��ن ال��س�لام امل���ؤم���ن ،خ��ل��ق اإلن���س���ان وأوض����ح له
سبيل السالم ،ودعاه إلى دار السالم.
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،الذي جعل
وسيلة اإليمان الحب وسبيل الحب إفشاء السالم وذل��ك في قوله( :ال
ُّ
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى ُّ
تحابوا َأو ال أدلكم على
�شيء إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم).1
فال تمام لإليمان بدون حب وال حب بدون سالم.
أيها السادة :ملاذا هذا املؤتمر؟
إن��ه مؤتمر غير مسبوق في موضوعه وأوض��اع��ه ،أم��ا موضوعه فهو
«السلم» ،وأما «األوضاع» التي دعت إليه :فإنها األوضاع الكارثية لهذه
ً
ً
ً
األم���ة ال��ت��ي أصبحت لعبة امل���وت أم���را م��ع��ت��ادا فيها ،وسبيل الحياة أم��را
ً
مستبعدا ،تلك مشاهد الدماء واألشالء والخراب والدمار ال تحتاج إلى
تعليق.
ل��ق��د أص���ب���ح م���ن امل���ذه���ل وامل����ح����زن أن����ه م���ا م���ن أم����ة ال���ي���وم ي��س��ت��ش��ري
فيها ال��ص��راع وإراق���ة ال��دم��اء أك��ث��ر م��ن ه��ذه األم���ة ،تحت عناوين وذرائ���ع
وشعارات ال يقرها شرع وال يقبلها عقل.
كيف نشعب الصدوع ونألم الجراح ونخيط خروق ثوب األمة ونجبر
كسر القلوب؟ على الرغم من مقولة الشاعر:
 -1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :اإليمان ،باب :بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون،
وأن محبة المؤمنين من اإليمان ،وأن إفشاء السالم سببا لحصولها ،الحديث.93 :
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إن القلـــــــــــوب إذا َتنافــــــــــــــــــــــــــــــــر ُّ
ودها
1
مثــــــــــل الزجاجة كسرها ال يشعب
أم كيف نطفئ ه��ذه الحرائق؟ التي تلتهم األم��ة وتفني زه��رة شبابها،
بل تقتل الصغار والكبار وال تستحي النساء .أم كيف ننقذ ما بقي؟ أم
كيف نسقي البالد مياه العافية بعد أن رويت من دماء سكانها؟ ،كيف
ً
ن�ضيء مصباحا في هذا النفق؟ كيف ننير حوالك الظلمات التي ال صبح
لها؟
أال أيها الليل الطويــل أال انجـــــــــــلي
2
بصبــــــــــح وما اإلصباح منك بأمثل
ً
كيف ي��ش��رق اإلص��ب��اح وي��ك��ون أم��ث��ل أي��ض��ا؟ ،وب��ع��ب��ارة واح����دة :كيف
نبدأ رحلة السلم؟
ً
ذل���ك م��ا ستبحثونه ،ذل���ك م��ا سنفكر ف��ي��ه م��ع��ا ،وق��ب��ل ك��ل �ش���يء ما
نسأله تعالى وهو القريب املجيب املرجو لكشف الضر وتفريج الكروب
ع��ن��ا وع���ن األم����ة ،أن يوفقنا إلن��ج��ازه بالنية ال��ص��ادق��ة وال��ك��ل��م��ة الطيبة
والنصيحة الحكيمة وأن يفتح آذان الناس وقلوبهم لكلمة الخير ،وخير
ً ً
ً
ً
ال��ك��ل��م ك��م��ا ف��ت��ح بنبينا عليه ال��ص�لاة وال��س�لام آذان����ا ص��م��ا وق��ل��وب��ا غلفا.
ً
فتعاملنا هنا مع العقول والقلوب انطالقا من تلك الحكمة التي وردت
في ديباجة ميثاق منظمة اليونسكو :إذا كانت الحروب تتولد في عقول
 -1ديوان صالح بن عبد القدوس ،القصيدة الزينبية.
 -2ديوان امرئ القيس ،ص ،117 :ضبطه وصححه :مصطفى عبد الشايف ،منشورات
علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 2004 – 5م1425 -هـ.
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البشر ففي عقولهم يجب أن نبني حصون السلم.
إنكم أيها العلماء تقومون بواجب ديني وإنساني ،لهذا فإن طموحنا
ه��و أن نبين ال��ط��ري��ق األف��ض��ل ف��ي ظ��ل وع��ي��ن��ا بعصرنا ون��ض��ع ال��ج��س��ور،
ونشرح أهمية السلم ،لعل أحدهم أن ينظر إلى هذا الطريق ليسلكه أو
أن يستمع إلى هذه املوعظة فيتأمل فيها .إننا في هذا املنتدى نبحث عن
مسوغات السلم والعافية بدال من مبررات الفتن والحروب الجاهلية
التي يحشها اإلعالم املجنون ،نعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا.
ن��ري��د أن ن��ؤك��د ب��ده��ي��ة أول����ى وه����ي أن ال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي أف��ض��ل من
االحتراب وأن الوئام خير من الخصام .فواجب العلماء هو شن حرب
ً
على ال��ح��رب؛ لتكون النتيجة سلما على سلم ،إن��ه واج��ب ش��رع��ي ،وإن��ه
خدمة لديننا ،إنه من أعظم الخدمات وأفضل القربات؛ إذا خلصت
النيات.
إن����ك����م أي����ه����ا امل����س����ؤول����ون ال���ك���ب���ار
ال�����ذي�����ن اح���ت���ض���ن���ت���م ه�������ذه ال����دع����وة
واجب العلماء هو شن حرب
ودعمتم هذه الفكرة إنما تخدمون
على الحرب؛ لتكون النتيجة
دي����ن����ك����م وأم�����ت�����ك�����م خ�����دم�����ة ج���ل���ي���ل���ة.
سلم ًا على سلم
ف��ن��س��أل هللا أن ي��ت��ق��ب��ل م��ن��ا وم��ن��ك��م
أن نكون إطفائيين؛
يجب علينا ْ
صالح األعمال.
واإلطفائي ال يسأل عمن بدأ
َّإن م������س������ؤول������ي������ة امل�����رج�����ع�����ي�����ات
وإنما يحاول أن يطفئ الحريق
ال�����دي�����ن�����ي�����ة ك�����ب�����ي�����رة ف�������ي ه���������ذه ال����ف����ت����رة
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بالذات ،وإن التكلفة البشرية واإلنسانية «ال يمكن أن تترك أي شخص
ً
متفرجا بل يجب علينا ْأن نكون إطفائيين؛ واإلطفائي ال يسأل عمن بدأ
ً
وإنما يحاول أن يطفئ الحريق ،وم��ن ال��واج��ب شرعا أن يقوم العلماء
ً
والحكماء ببذل الجهد إلطفاء نار الفتن ،ولإلصالح امتثاال لألمر اإللهي
ص��ل ُ��ح��وا َذ َ
ات َب ْين ُك ْمَ ،ف َأ ْ
العظيم َو َأ ِْ
ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما في س��ورة الحجرات،
ِ
ََ
ُ
ْ
حيث وردت خمسة أوام��ر فيها أم��ر «ف��أص ِ��ل��ح��وا» ث�لاث م��رات ،والعدل
«فاقسطوا» الجهد لتحقيق ما يمكن من اإلص�لاح؛ إنه واجبنا الديني
واألخالقي.
وأنتم هنا تتهيؤون للقيام بهذا ال��واج��ب الشرعي ال��ذي يتحتم على
كل من يستطيع أن يسهم فيه ولو بكلمة أن يفعل ذلك .وندعو العلماء
الحاضرين والغائبين ع��ن ه��ذا التجمع أن يتأملوا ه��ذه ال��رس��ال��ة ،وأن
ي��ن��خ��رط��وا ف��ي ه���ذه امل���ب���ادرة ،ف��ال��ع��ب��رة ف��ي ذات ال��ق��ول ال ف��ي ال��ق��ائ��ل ،ف��رب
مقصر في العلم والعمل مثلي ينطق بالكلمة من الحكمة فينتفع بها من
ً
ً
هو أرسخ منه قدما وأعلى كعبا.
ويجب أن أوضح ثالثة أمور من خالل اإلجابة عن ثالثة أسئلة:
أولها :ملاذا ال تبينون املحق واملبطل؟  -حسب وجهة نظر القائل.-
والثاني :أين قضية فلسطين وقضايا األمة األخرى؟
ً
وال���ث���ال���ث :مل�����اذا ال ت��ت��ح��دث��ون ع���ن ال��س��ل��م ال��ع��ال��م��ي ب�����دال م���ن ال��س��ل��م
اإلقليمي؟
فأقول:
ً
أوال :إن��ن��ا ل���م ن���أت ه��ن��ا ل��ت��ن��ص��ي��ب م��ح��ك��م��ة ل��ف��ص��ل ال��خ��ص��ام وت��وزي��ع
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األحكام ،لنحكم لزيد على عمرو أو العكس ،وبالتالي لنستمع إلى أقوال
الخصوم والشهود واملحامين ،جئنا هنا لنقول كلمة بسيطة هي حكم
وحكمة« :الدعوة إلى السلم حق».
ولنا في ذلك سلف من أصول الشرع ومن عمل العلماء ،فمن املعلوم
أن القا�ضي ،وه��و املنتصب لفصل الخصومات يدعو إل��ى الصلح بعد
ً
أن تبين له الحق خوفا من الفتنة ،وهي االقتتال.
ُ
ذكر بمذهب مالك ،فيقول ابن عاصم الغرناطي:
ولعلنا هنا ن ِ
ْ َ ْ َ َ
ُّ ُ َ
لح َي ْست ْدعي ل ُـــه إن أشكــــــال
والص
ُّ َ
َ
ْ
ْ َ
ُحكــــــــــمَ ،وإن ت َع َّين الحـــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــال
ْ َ َ ْ
َ
ــــــــــــــام
ما لـــــــــــــــــــــم يخف بنا ِف ِذ األحـــك ِ
ً َ
1
فــــــتنة أو شحنـــــــــــا أولـــــــــــــي األرحــــام ِ
َ
ُّ ْ َ ي ْ َ ْ َ َّ َ َ َ
الر ِح ِم كأ ْن خ ِ�ش َي تفاقم
ويقول خليل«َ :وأ َم َر ِبالصل ِح ذ ِو الفض ِل و
األم��ر» 2ومعنى تفاقم األم��ر :الفتنة بين املحكوم عليه وله ،فيجب على
ً
القا�ضي أن يأمرهما بالصلح دفعا للمفسدة وال يحكم بما تبين له من
ً
ً
ال��ح��ق .فكيف بمن ليس قاضيا وال محكما ب��ل ق��ص��ارى أم��ره أن يكون
ً
ً
داعيا أو مناديا إلى الخير؟
 - 1تحفة الحكام يف نكت العقود والحكام ،ألبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن
عاصم األندلسي  829هـ ،البيتين  ،88 8 :39 - 38ص ،19 :تحقيق محمد عبد السالم.
محمد ،دار اآلفاق العربية ،الطبعة األولى 1432 ،هـ2011 -م.
 -2مختصر العالمة خليل (776ه��ـ) ،ص ،220 :تحقيق :أحمد جاد ،دار الحديث،
القاهرة ،الطبعة األولى 1426 ،هـ2112 -م.
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أما السؤال الثاني ،فنحن ال نتنكر لقضايا األمة الكبرى في فلسطين
أو غيرها ،ولكننا نبحث عن تعزيز السلم داخ��ل املجتمعات املسلمة،
ً
فمن لم يرتب بيته لن يستطيع أن يحقق شيئا في القضايا الكبرى ال
ً
سلما وال غيره.
أما السؤال الثالث :فنحن عندما نتحدث عن املنطقة ،نتحدث عن
أولوية من حيث الضرورة ،ونعتقد أن السلم في هذه املنطقة سينعكس
ُُ
ً
ً
﴿يا َأ ُّي َها َّالذ َ
واحدا َ
ين َآم ُنوا ْادخلوا
على العالم كله .نريد أن نرفع شعارا
ِ
َّ َ
َُ
ّ ْ َ َّ ً َ لاَ َ َّ
ُ َُ
ات الش ْيط ِان ِإ َّن ُه لك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌين﴾.1
السل ِم كافة و تت ِب ُعوا خطو ِ
ِفي ِ
ول��ك��ن م��ا ال���ذي يمكن أن ي��ق��ت��رح��ه ال��ع��ل��م��اء وال��ح��ك��م��اء؟ ب��ل م��ا ال��ذي
يمكن أن ينصح به النصحاء؟
أيها القادة ،أيها العلماء ،والحكماء:
أن���ت���م ال��ن��اص��ح��ون ل�ل�أم���ة ،أن���ت���م اإلط���ف���ائ���ي���ون ،ل��ب��ي��ت��م ه����ذه ال���دع���وة،
وتناديتم ال��ي��وم ،وتداعيتم ل��ت��دارك ه��ذا األم��ر الجلل ،والخطب األجل
م���دع���وون إل���ى التفكير ل��ه��ذه األم����ة ،مل��ح��اول��ة ال��ت��دب��ر وال��ت��دب��ي��ر ،مل��ح��اول��ة
ال���ت���ب���ص���ر وال���ت���ب���ص���ي���ر ،مل���ح���اول���ة إي����ق����اف ل��ع��ب��ة ال���ت���دم���ي���ر ،ل���ذل���ك ف��إن��ك��م
ستتحدثون ع��ن مقصد ال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي ،ع��ن أول��وي��ت��ه ع��ل��ى غ��ي��ره في
س��ل��م امل��ق��اص��د ،وم���ا ي����ؤدي إل��ي��ه إه��م��ال��ه ت��ح��ت أي���ة ذرائ����ع م��ن امل��ف��اس��د؛
سواء كانت راجعة إلى االصطفافات الطائفية واملذهبية أو املفاصالت
األيديولوجية والتي أدت باألمة إلى نفق مظلم ال يلوح ضياء في نهايته ،أو
راجعة إلى إشكالية التكفير املتبادل أم آيلة إلى فتاوى التضليل وإباحة
 -1سورة البقرة ،اآلية.208 :
مجلة السلم  -العدد األول
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الدماء واحتكار الحق أو الديمقراطية أو الديكتاتورية.
ً
إننا هنا نحاول أن نؤصل كيف؟ بدال من أن نقف مع ملاذا؟
فإذا كان سؤال :ملاذا يتعلق بالسبب الذي يحمل قيمة الدعوى التي
قد تكون الجور والظلم والكفر مقابل اإليمان والديمقراطية والحرية
ً
والحداثة ،فإننا الختصار املسافة نقول :إذا كانت املطالبة بالحق حقا
ف���إن ال��ب��ح��ث ع��ن ال��س��ل��م أح���ق ،وه���و ب��ح��ث ق��د ال يلغي أص���ل ال��دع��وى،
ولكنه سيغير وسائلها فما ك��ل ع��دل أو ح��ق أو إي��م��ان أو طغيان يبرر
وسائل أسوأ ونتائج أردأ.
ليست كل الوسائل مقبولة ومبررة لصاحب حق يدعيه أو صاحب
دعوى يحاول إثباتها.
تلك هي دعوتنا ودعوانا ،وهي :أن ليس كل الوسائل مقبولة ومبررة
لصاحب حق يدعيه أو صاحب دع��وى يحاول إثباتها ،ألن البحث عن
السلم ح��ق ،ب��ل ه��و أح��ق ف��ي كثير م��ن األح���وال م��ن الحقوق الحقيقية
أو امل��زع��وم��ة ،ألن��ه ح��ق الكافة ف��ي الحياة وال��راح��ة ف��ي الحركة والسكون
والسعي في مناكب األرض ،فال يحق
ألي طرف أن يحرمهم أو يتسبب في
ليست كل الوسائل
حرمانهم من هذا الحق.
مقبولة ومبررة لصاحب
وس���ن���ب���دأ ح���دي���ث���ن���ا ع����ن «ك���ي���ف»
حق يدعيه أو صاحب
ب��م��ق��دم��ة ع����ن أول����وي����ة ال����س��ل�ام ع��ل��ى
دعوى يحاول إثباتها
ق
الحقو الثابتة أو املزعومة مادية
أو معنوية فردية أو جماعية دينية
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أو دنيوية ،ألن الحقوق فرع عن السالم فال ثبوت لفرع دون أصل.
إن امل���ب���ررات ال��دي��ن��ي��ة ،وامل��ظ��ل��وم��ي��ات امل��ت��ب��ادل��ة ،وال��ح��ق ال���ذي أشبه
ال��ب��اط��ل ،وال��ب��اط��ل ال����ذي أش��ب��ه ال��ح��ق أدخ����ل ال��ع��ل��م��اء ف��ي ف��ض��اء الشبه
واالشتباه ال��ذي يؤججه اإلع�لام ال��ذي أرب��ك األفهام وأزل األق���دام ،كل
ً
ذلك لن يكون مهما إال في ثاني حال.
هناك ثالثة أسئلة مفاتيح :ماذا؟ ملاذا؟ كيف؟
إن الجواب عن السؤال األول لن يتطلب من مؤتمرنا هذا عناء ،إن
ال��واق��ع يقدم ال��ج��واب الفظ امل��ر .إن��ه واق��ع الخصومة واالح��ت��راب الذي
ً
أشرنا إليه آنفا ،وكل يوم نستمع إلى الشروح املختلفة والخطب امللتهبة
لم نقتنع بأي تبرير لعملية اإلفناء املتبادل ب��أدوات املوت التي اخترعها
ً
اإلنسان فلنتجاوز سؤال ملاذا أيضا ،ألنه سؤال السببية الباحث عن
العلة ،والسبب يجب أن تترتب عليه املسببات وال��ت��ي ترتبت عليه في
ال��واق��ع لكنها مسببات ال شرعية وال عقلية فنحن ال ن��ري��د أن نبحث
ع��ن أس��ب��اب تنتهي إل��ى نتائج ال شرعية وال عقلية ...ب��ل نكتفي بقوله
َْ ُ
ُ ْ َ َّ ٰ َ ُ
تعالى﴿ :قل ُت ْم أن ٰى َهذا ق ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أن ُف ِسك ْم.﴾1
أوال -معنى السلم ومفهومه:
فما هو السلم الذي نبحثه اليوم وعنه؟ فالسلم ككل كلي مشكك
ً
منه ما هو من صميمه ،ومنه ما ليس منه قطعا ومنه ما يتمارى فيه
كما يقول أبو حامد .2فعدم الحرب هو سلم ،وهو حد أدنى إذا فسرنا
 -1سورة آل عمران ،اآلية.165 :
 -2كتاب معيار العلم يف علم المنطق ،ألبي حامد ،محمد بن محمد الطوسي الغزالي،
مجلة السلم  -العدد األول
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الحرب بأنها مواجهة مسلحة بين مجموعتين للوصول إلى الغلبة ،كما
ً
ً
هو التفسير الغربي باختصار ،فقيام الحرب ليس سلما مطلقا ،ويبقى
وجود تحرشات وخصومات هل يدخل في السلم أو ال ألنه ينذر بالحرب
والكراهية والبغضاء ،فهذا الذي يتمارى فيه.
لهذا يمكن تعريف السلم:
بأنه حالة تسود فيها الطمأنينة النفسية والروحية والسكينة بين
أفراد املجتمع لتنعكس على العالقات بين األفراد والجماعات ،ليكون
ال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي ح��ال��ة م���ن ال���وف���اق ت��ض��م��ن ب��ال��درج��ة األول�����ى ال��ك��ل��ي��ات
الخمس ومكمالتها :املحافظة على الدين ،النفس ،األموال ،األعراض،
العقول.
وتتمظهر ف��ي ال��ت��ض��ام��ن وال��ت��ع��اون إلي��ص��ال ال��ن��ف��ع إل���ى ال��ج��م��ي��ع ودرء
الضر عن الجميع ،وتتجلى في اللغة والسلوك واملعاملة ،فال عنف في
اللغة وال اعتداء في السلوك وال ظلم في املعاملة.
ال��س��ل��م ُي���وج���د ب��ي��ئ��ة ال���ح���ب وال���س���ع���ادة واالن���ت���م���اء إل����ى األم�����ة وال���وط���ن
واالن��خ��راط ف��ي مصالحه ،وه��و قبل ك��ل �ش���يء مصالحة م��ع ال���ذات قبل
أن يكون مصالحة مع الغير ،إنه قيم ونعم ال يدركها إال من ذاق طعم
الحرب؛ كما قال عمرو بن معد يكرب:
َمن َي ُذق َ
الح َ
ــرب َيجد َط َ
َ ْ َ 1
مـــــــــــــــرا وتتركـــــــــــــــه ِبجعج ِاع
عم َها
ِ
ِ
ص ،28 :تحقيق :د .مصطفى دنيا ،دار المعارف ،مصر1961 -م.
 -1كتاب األغاين ،ألبي الفرج األصفهاين.68 / 17 ،
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أو كما قال األع�شى:
1
وقد تكره الحرب بعد السلم
أذاقتهم الحرب أنفاســــــــــها
نتفق مع الفيلسوف سبينوزا عندما يقول :ليس السلم عدم الحرب
وإنما السلم اتحاد األرواح .فإن كلمة اتحاد األرواح حكمة ،والحكمة
ض��ال��ة امل��ؤم��ن ،ف��ات��ح��اد األرواح يعني اع��ت��م��اد ق��ي��م راس��خ��ة ف��ي النفوس
تمثل السلم االجتماعي ،تجلب الطمأنينة وتنزل السكينة وتتشكل في
مظاهر التضامن والتعاون والتعاطف والتجاوب في األفراح واألتراح.
م���ن ت��ل��ك امل��ع��ان��ي وم����ن خ��ل�ال ظ�لال��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ت��ف��ق��ة وامل��ت��ن��وع��ة
املنسجمة يمكن أن نختصر السلم
ب����أن����ه ت���ج���ن���ب ل���ل���خ���ص���وم���ة وال����ح����رب
السلم حالة تسود فيها
وس����ع����ي ل�ل�أل���ف���ة وال�����ح�����ب ،وب���ال���ت���ال���ي
الطمأنينة النفسية والروحية
يمكن أن ينقسم إل��ى موقف سلبي
والسكينة بين أفراد المجتمع
لتنعكس على العالقات
وإل���ى م��وق��ف إيجابي ديناميكي ،قد
بين األفراد والجماعات ،ليكون
ي���ذك���ر ه�����ذا ب��ال��ت��ق��س��ي��م «ال���ك���ان���ت���ي»
السلم االجتماعي حالة من
ال�����ذي خ��ص��ص ال��ف��ص��ل األول من
الوفاق تضمن بالدرجة األولى
الكليات الخمس ومكمالتها:
مشروعه للسلم الدائم من الزاوية
المحافظة على الدين،
ال����س����ل����ب����ي����ة ،وال�����ث�����ان�����ي ل���ل���م���ق���ت���رح���ات
النفس ،األموال ،األعراض،
اإلي��ج��اب��ي��ة ،وم���ازال���ت ب��ع��ض ال���دول
العقول
األوروب��ي��ة ت��درس��ه اآلن ف��ي مناهجها
 -1ديوان األعشى الكبير ،ص ،39 :ضبط محمد حسين ،مع الطبعة األوربية بتقديم:
رودلف جاير.
مجلة السلم  -العدد األول
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التعليمية.1
إننا نجيب ع��ن كيف قبل أن نجيب ع��ن مل���اذا؟ ألن اإلط��ف��ائ��ي ال��ذي
يحاول إطفاء الحريق واإلنقاذي الذي يحاول إنقاذ الغريق ال يسأل َ
لم؟
بل يسأل عن كيف؟ وهذا ال يعني إال أن اإلنقاذ واإلطفاء أهم اآلن.
إن هذا املنطق يعترف بأن ملاذا التي ستكون في مقام متأخر قد تلغيها
نتائج اإلج��اب��ة ع��ن كيف ،أو تسهل معرفتها ملعالجتها م��ن أج��ل السالم
الدائم املعروف عند إيمانويل كانت ،الذي ألف قبل  200سنة كتابه
«نحو السالم الدائم» ألوروبا في حالة مشابهة من الحروب.
ً
ثانيا -تأصيل السلم وإسهام اإلسالم فيه تاريخيا
ب��دون س�لام ال حقوق ،ألن فقدان السلم هو فقدان لكل الحقوق
بما فيها الحق في الوجود! فالسالم هو الحق األول واملقصد األعلى الذي
يحكم على كل جزئيات الحقوق ،ومن خالل االستقراء ،الذي هو أوثق
طريق لتأكيد املقصدية يمكننا أن نؤكد اليوم ،أنه ال مقصد يعلو على
 -1وهو مشروع يمكن أن يوضع -كما تقول عطيات -يف إطار المشروعات اليوتوبية
الكربى يف تاريخ الفكر البشري ،بدءا من مشروع العدالة يف جمهورية مثالية عند أفالطون،
ومرورا بكل اليوتوبيات اإلصالحية ،حتى مشروع مجتمع اإلخاء البشري الذي رسمه
الفيلسوف إرنست بلوخ يف القرن العشرين ،وهي كلها مشروعات قابلة إلى حد كبير
للتحقق يف الواقع ،أي أهنا ممكنة بشرط واحد ،هو أن يصبح اإلنسان حيوانًا عاقالً بحق،
ويرتفع فوق نزواته ومصالحه ومنافعه وأهدافه المادية .وإلى أن يأيت هذا اليوم البعيد
سيظل مشروع السالم الكانطي ،شأنه شأن مشروعات سابقة والحقة ،مجرد مشروع أو
حلم ممكن التحقق ال أكثر وال أقل .وكأنه أشبه بفنارة هتدي السفن الضالة يف بحر متالطم
األمواج والظلمات .وإلى أن يتعلم األفراد وتتعلم الدول كيف هتتدي هبذه الفنارة ،فسوف
يظل التاريخ البشري مسرحًا للصراعات الوحشية والدامية ،التي تحركها المصالح
واالنفعاالت واألهواء قبل كل شيء .عطيات أبو السعود «كانط والسالم العالمي.
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مقصد السلم ،والدليل على ذلك:
 - 1إن ال��س�لام ه��و اسمه تعالى وه��و اس��م جنته التي أع��ده��ا لعباده
امل��ؤم��ن��ي��ن ،وه���و تحيته ال��ت��ي اص��ط��ف��اه��ا للمؤمنين ف��ي ال��دن��ي��ا وف���ي اآلخ���رة
﴿و هَّ ُ
ع��ل��ى أل��س��ن��ة أن��ب��ي��ائ��ه ،ف��اس��م��ه امل���ل���ك ال���ق���دوس ال���س�ل�ام امل���ؤم���ن َ
الل
�َل�اَ
َ
َ ��َل�اَ
َ ُ
﴿س ٌم َعل ْيك ْم
َي ْ��د ُع��و ِإل ٰ���ى َد ِار ال َّ���س ِم﴾ ،1ويحيي أه��ل الجنة بالسالم
لاَ
َ
َ َ ُ
ِبما
ص َب ْرت ْم﴾﴿ ،2ت ِح َّي ُت ُه ْم ِف َيها َس ٌم ﴾ ،3وابراهيم عليه السالم يستقبل
لاَ
لاَ
ُ
ً
َ
َ
ضيوفه املالئكة بالسالم ردا على سالمهم ﴿قالوا َس ًما ق َ
ال َس ٌم﴾،4
َ َ �َل�اَ َ
ويقول ألبيه :سالم ﴿ق
��ال َس ٌم َعل ْي َك﴾ ،5وعي�سى عليه السالم يقول:
َ
ُ
لاَ
َ
ُ
دت َو َي ْو َم أ ُم ُ
الس ُم َعل َّي َي ْو َم ُول ُّ
إنه محفوف بالسالم َ
﴿و َّ
وت َو َي ْو َم أ ْب َعث
ِ
َح ًّيا﴾ .6وفي قداس املجد عند املسيحية :املجد هلل في العلى وعلى األرض
السالم وللناس املسرة .ومو�سى عليه السالم مازالت تحيته في العبرية
ََ
َ
لاَ ُ ّ
«ش��ال��وم» يقول لفرعون﴿ :ف��أ ْر ِس ْ��ل َم َع َنا َب ِني ِإ ْس َ��را ِئ��ي َ��ل َو ت َ��ع ِ��ذ ْب ُ��ه ْ��م ق ْد
ْ
ْ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َّ لاَ َ
ِجئناك ِبآي ٍة ِمن رِبك و
الس ُم َعل ٰى َم ِن َّات َب َع ال ُه َد ٰى﴾ .7وأمر الباري جل
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّْ
َ
وعال عباده بالبحث عن السالم َ
﴿وِإ ْن َجن ُحوا ِللسل ِم فاجنح لها وتوكل
السم ُيع ْال َع ِل ُ
َع َلى هَّ ِ َّ ُ ُ َ َّ
يم﴾ ،8وأم��ر املؤمنين أن يدخلوا في بيت
الل ِإن��ه ه��و ِ
 -1سورة يونس ،اآلية.25 :
 -2سورة الرعد ،اآلية.24 :
 -3سورة إبراهيم ،اآلية.23 :
 -4سورة هود ،اآلية.69 :
 -5سورة مريم ،اآلية.47 :
 -6سورة مريم ،اآلية.33 :
 -7سورة طه ،اآلية.47 :
 -8سورة األنفال ،اآلية.61 :
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ُُ
﴿يا َأ ُّي َها َّالذ َ
السلم َ
ين َآم ُنوا ْادخلوا
ِ
ّ ْ َ َّ ً َ لاَ َ َّ
ُ َُ
كل ما ذكر يدل على
ات
السل ِم ك��اف��ة و تت ِب ُعوا خ��ط��و ِ
ِف��ي ِ
َّ َ
َ ُ
ثالثة أمور:
ال��ش ْ��ي��ط ِ��ان ِإ َّن ُ����ه ل��ك ْ��م َع ُ����د ٌّو ُم ِ��ب��ي ٌ��ن﴾،1
 إن الفرصة التي يمنحهاووص����ف ع��ب��اده األت��ق��ي��اء ب��ال��رد على
السلم للمصالح الدينية
َ َ َ َ
والدنيوية أنجع من الفرص
﴿وِإذا خ���اط َ���ب ُ���ه ُ���م
اإلس�������اءة ب���ال���س�ل�ام
ْ َ ُ َ َ ُ َ �َل�اَ ً َ َ 2
التي تعد بها الحرب.
��اه��ل��ون ق���ال���وا س م���ا﴾ ﴿ ،وِإذا
ال��ج ِ
 إن السلم أرجح منَ
َ ُ
َ ُ َّ
الل ْغ َو أ ْع َ��ر ُ
ض��وا َع ْ��ن ُ��ه َوق��ال��وا
س ِمعوا
الحقوق الجزئية.
َ
َ َ
�َل�اَ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
 إن المفاسد المترتبة علىل َ��ن��ا أ ْع َ��م��ال َ��ن��ا َول���ك ْ���م أ ْع َ��م��ال��ك ْ��م َس ٌم
ْ
َ ُ لاَ َ
التقاتل تفوق تلك المترتبة
َعل ْيك ْم ن ْب َت ِغي ال َج ِاه ِل َين﴾ 3ونحن
على التنازل.
نسلم على نبينا ﷺ والصالحين في
ً
صلواتنا كلها يوميا.
وه��ذه اآلي���ات واآلث���ار تشير إل��ى السلوك العملي ال��ذي يقدم السالم
على طلب الحق ،ويجب أن ال يفهم السالم بأنه مجرد كلمة بل هو قول
وسلوك وقيمة كبرى ومبدأ ثابت.
 - 2ت��ع��ل��م��ن��ا س���ي���رة ال��ن��ب��ي ﷺ ح���رص���ه ع��ل��ى ال���س�ل�ام وت��ق��دي��م��ه ل���ه على
ال��ح��ق��وق األس��اس��ي��ة ،وه���ذه أمثلة ع��ام��ة وخ��اص��ة .ففي صلح الحديبية
يتحلل النبي وأصحابه من واجب العمرة إلى البيت بعد أن أحرموا من
أجل السالم ،وكان أصحابه على استعداد للدخول في الحرب للرد على
املشركين الذين منعوهم من دخول الحرم ألداء واجب شرعي ،ولكنه
 -1سورة البقرة ،اآلية.208 :
 -2سورة الفرقان ،اآلية.63 :
 -3سورة القصص ،اآلية.55 :
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ً
حاورهم وفاوضهم ووقع معهم اتفاقا كان بعض الصحابة يرونه مجحفا
بما فيهم عمر ر�ضي هللا عنه ،وكان علي ر�ضي هللا عنه هو الذي يكتب
ً
االتفاق بين يديه منزعجا ،من اعتراض قريش على اسمه تعالى الرحمن
ال��رح��ي��م «وع���ل���ى وص���ف م��ح��م��د رس����ول هللا ب��ال��رس��ال��ة ف��ق��ال��وا :ال ن��ع��رف
الرحمن الرحيم ،وال نعترف برسالتك ،اكتب اسمك واسم أبيك ،فقال
ل��ه النبي ﷺ :ام ُ���ح .فقال علي :م��ا أن��ا ب��ال��ذي أم��ح��اه ،فأخذ الكتاب منه
ومحا بيده الشريفة ،1إل��ى غير ذل��ك من ال��ش��روط التي تتضمن تسليم
ً
م��ن أس��ل��م ول��ج��أ إل��ي��ه م��ن أبنائهم دون أن يسلموا أح���دا .لقد ك��ان عمر
ر�ض��ي هللا عنه يقول :لم نعطي الدنية في ديننا2؟ .إنها معاهدة عظيمة
تعلمنا أهمية السالم ومآالته املختلفة عن مآالت الحرب .وقد قال عليه
ﷺ« :والذي نف�سي بيده ال يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال
أعطيتهم إياها» .3قال الخطابي في شرح هذا الحديث( :إن حرمات هللا
هي القتال في الحرم والجنوح إلى املساملة والكف عن إراقة الدماء).4
َب َه َذاَ :ما َصا َل َح ُفال َُن ْب ُن ُفال ٍَن،
 -1صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،بابَ :ك ْي َ
ف ُي ْكت ُ
َو ُفال َُن ْب ُن ُفال ٍَنَ ،وإِ ْن َل ْم َين ُْس ْب ُه إِ َلى َقبِي َلتِ ِه َأ ْو ن ََسبِ ِه ،الحديث ،2698 :وصحيح مسلم ،كتاب
الجهاد والسير ،باب :صلح الحديبية يف الحديبية ،الحديث.90 :
 -2صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب :قوله( :إذ يبايعونك تحت الشجرة)،
الحديث ،4844 :دالئل النبوة ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،106 / 4 ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُّ
الم َصا َل َحة َم َع
 -3صحيح البخاري ،كتاب :الشروط ،بابَ :ب ُ
الش ُروط في الج َهاد َو ُ
الشر ِ
َأ ْه ِل الحر ِ ِ ِ
وط ،الحديث.2731 :
ب َوكتَا َبة ُّ ُ
َْ
 -4معالم السنن ،ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي ،المطبعة العلمية ،حلب،
1351هـ1932 / -م.
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وق��ال النووي في شرحه لحديث الحديبية من صحيح مسلم( :قال
العلماء :واملصلحة املترتبة على إت��م��ام ه��ذا الصلح م��ا ظهر م��ن ثمراته
الباهرة وف��وائ��ده املتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإس�ل�ام أهلها
ً
ك��ل��ه��ا ودخ�����ول ال���ن���اس ف���ي دي���ن هللا أف����واج����ا .وذل����ك أن��ه��م ق��ب��ل ال��ص��ل��ح لم
يكونوا يختلطون باملسلمين ،وال تتظاهر عندهم أمور النبي كما هي ،وال
يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة ،فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا
باملسلمين وج���اؤوا إل��ى املدينة وذه��ب املسلمون إل��ى مكة وحلوا بأهلهم
وأص��دق��ائ��ه��م وغ��ي��ره��م ممن يستنصحونه ،وس��م��ع��وا منهم أح���وال النبي
مفصلة بجنباتها ومعجزاته ال��ظ��اه��رة وأع�ل�ام نبوته املتظاهرة وحسن
س��ي��رت��ه وج��م��ي��ل ط��ري��ق��ت��ه؛ وع���اي���ن���وا ب��أن��ف��س��ه��م ك��ث��ي��را م���ن ذل�����ك ،ف��م��ال��ت
نفوسهم إل��ى اإلي��م��ان حتى ب���ادر خلق منهم إل��ى اإلس�ل�ام قبل فتح مكة،
ً
فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة ،وازدار آخرون ميال إلى اإلسالم
فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم ،ملا كان قد تمهد لهم من امليل،
وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسالمهم إسالم
قريش ،فلما أسلمت قريش أسلمت العرب ،قال تعالى﴿ :إ َذا َج َاء َن ْ
ص ُر
ِ
هَّ
هَّ
اس َي ْد ُخ ُلو َ
اجا َف َس ّب ْح ب َح ْمد َرّبكَ
الل َو ْال َف ْت ُح َو َر َأ ْي َت َّ
الل َأ ْف َو ً
َ
ن
ين
د
ي
ف
الن
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ًِ
َ ْ َ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ َ
واستغ ِفره ِإنه ك
ان ت َّو ًابا﴾ ،1فسمى الباري جل وعال ذلك الصلح فتحا.
وفي غزوة املريسيع (غزوة بني املصطلق) ،ملا كسع رجل من املهاجرين
ً
رجال من األنصار ،ونادى كل منهم باسم فريقه ،اعتبرها الرسول دعوة
 -1شرح النووي على صحيح مسلم ،140 / 12 ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت،
الطبعة الثانية1932 ،م.
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ً
جاهلية ق��ائ�لا« :دع��وه��ا فإنها منتنة» .وتكلم رج��ال م��ن املنافقين بكالم
َ ُ َ
َ لمْ َ
َ ْ
﴿ي ُقولو َن ل ِئ ْن َر َج ْع َنا ِإلى ا ِد َين ِة ل ُيخ ِر َج َّن
فيه إساءة شديدة ،قال تعالى:
َ لاَ
َ ْ ُ ْ َ َ َٰ َّ لمْ ُ
َ
لأْ َ َ ُّ ْ لأْ َ َ َ للِهَّ ْ َّ ُ َ ُ
���ول ِ���ه وِل��ل��م��ؤ ِم�� ِن��ي��ن ول ِ���ك���ن ا ��ن��ا ِف ِ��ق��ي��ن
ا ع����ز ِم��ن َ��ه��ا ا ذ َّل و ِ ال��� ِع���زة وِل َ���رس ِ
َ
َي ْعل ُمو َن﴾ ،1فرحل النبي ﷺ في الهاجرة لوأد الفتنة في القصة املشهورة.2
وحين انسحب خالد في غزوة مؤتة في معركة مع الروم سمى رسول
ً
هللا ﷺ ذل����ك ف���ت���ح���ا« ،وأخ������ذ ال����راي����ة س��ي��ف م���ن س���ي���وف هللا ف��ف��ت��ح هللا
عليه».3
 - 3ومن األدلة على ذلك شهادته ﷺ لسبطه سيدنا الحسن بن علي
ر�ضي هللا عنهما وأرضاهما بأنه سيد ،ألنه سيتنازل عن حقه في الخالفة
من أجل السلم .فقال رسول هللا ﷺ كما تذكر اآلثار في سيدنا الحسن:
«إن اب��ن��ي ه����ذا س��ي��د ،وع����س���ى هللا أن ي��ب��ق��ي��ه ح��ت��ى ي��ص��ل��ح ب���ه ب��ي��ن فئتين
عظيمتين م��ن امل��س��ل��م��ي��ن» .4وك���ان ت��ن��ازل الحسن مل��ع��اوي��ة بعد أن بايعه
ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ع أب��ي��ه ع��ل��ي ر�ض���ي هللا عنهما م��ن أه���ل ال��ح��ج��از وال��ع��راق،
 - 1المنافقون ،اآلية .8
 -2صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،بابَ :ق ْول ِ ِهَ :ي ُقو ُل َ
ون َلئِ ْن َر َج ْعنَا إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة
َل ُي ْخ ِر َج َّن الأْ َ َع ُّز مِن َْها الأْ َ َذ َّل َول ِ َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َول ِ َر ُسول ِ ِه َول ِ ْل ُم ْؤمِنِي َن َولكِ َّن ا ْل ُمنَافِ ِقي َن لاَ َي ْع َل ُم َ
ون ،
اب
سورة المنافقون ،اآلية ،8 :الحديث .4907 :وصحيح مسلم ،كتاب الرب والصلةَ ،ب ُ
ن َْص ِر الأْ َخِ َظال ِ ًما َأ ْو َم ْظ ُلو ًما ،الحديث.63 :
 -3صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب :غزوة مؤتة من أرض الشام ،الحديث:
.4262
ِ
ِ
 -4صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،بابَ :ق ْول النَّبِ ِّي صلى اهلل عليه وسلم ل ْل َح َس ِن ْب ِن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم َت ْي ِن» َو َق ْول ِ ِه
اهَّلل َأ ْن ُي ْصل َح بِه َب ْي َن ف َئ َت ْي ِن َعظ َ
اهَّلل َعن ُْه َما« :ا ْبني َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع َّل َ
َعل ٍّي َرض َي ُ
َج َّل ِذك ُْر ُهَ « :ف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َما» ،سورة الحجرات ،اآلية.9 :
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وم��ك��ث س��ب��ع��ة أش��ه��ر خ��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى ال���ع���راق وم���ا وراءه ،ق��ب��ل أن يصالح
ً
معاوية بتسليم األمر إليه على أن يكون له من بعده وأن ال يطلب أحدا
ً
بتبعة ،ودامت بينهما املفاوضات حتى أرسل معاوية إليه رقا ليكتب فيه
ش��روط��ه ،وق��ال إن��ه ملتزم بها ،وك��ان أصحاب سيدنا الحسن ر�ض��ي هللا
عنه متحمسين لقتال أه��ل ال��ش��ام ،ول��ك��ن سيدنا الحسن ق��ال قولته
املشهورة« :وهللا ما أحببت أن ألي أمر أمة محمد ﷺ على أن يهراق في
ذلك محمجة دم».1
وك��ذل��ك ل��م ي��ش��ارك أح��د م��ن أه��ل البيت ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ف��ي حرب
الحرة ضد جيش يزيد ،فقد نقل ابن كثير :عن أبي جعفر محمد الباقر
ً
بن علي زي��ن العابدين ر�ض��ي هللا عنهما أن أح��دا من آل أب��ي طالب وبني
ع��ب��د امل��ط��ل��ب ل��م ي��ش��ارك ف��ي وق��ع��ة ال���ح���رة ،2وك���ان م��ع وال����ده س��ي��دن��ا زي��ن
ً
العابدين في املدينة حرصا منهم على السلم األهلي.
 - 4من األدلة على ذلك أن اإلسالم سن املعاهدات فما كانت العرب
تعرف إنهاء الحروب باملعاهدات ،فكانت تتفانى وربما استمرت الحرب
ً
بين القبيلتين ع��ق��ودا م��ن ال��زم��ن ،حيث دام���ت ح��رب البسوس أربعين
سنة بين بني بكر وبني تغلب ،وهما حيان ينتميان إلى أب واحد هو وائل.
 -1كتاب الفتن ،ألبي عبد اهلل نعيم بن حماد ،173 / 2 ،تحقيق :سمير أمين الزهيري،
مكتبة التوحيد ،القاهرة ،الطبعة األولى1412 ،هـ ،.وفضائل الصحابة لإلمام أحمد بن
حنبل ،773 / 2 ،تحقيق :وصي اهلل محمد عباس ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة
األولى1403 ،هـ 1983 /م.
 -2البداية والنهاية ،ألبي الفداء إسماعيل بن كثير ،256 / 8 ،تحقيق :علي شيري ،دار
إحياء الرتاث العربي ،الطبعة األولى1408 ،هـ 1988 /م.
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ووق����ع رس����ول هللا ع��ش��رات امل��ع��اه��دات م��ع مختلف ال��ف��ئ��ات وال��دي��ان��ات
ل��ن��ش��ر ال��س��ل��م ف��ي ج��زي��رة ال��ع��رب ك���ان آخ��ره��ا ع��ه��ودا ف��ي س��ف��ره إل���ى تبوك
ً
لتأمين الحدود مع ال��روم حيث لم يجر قتال؛ بل أعطى عهدا ليوحنه
ب��ن روب��ة صاحب أيلة أمنه على سفنه وقوافله ف��ي البر والبحر مقابل
ال��س��ل��م ،1كما ص��ال��ح أه��ل أذرح وأه���ل ج��رب��ا ،ول��م يقع ق��ت��ال وال غنائم -
حسب ما قاله صاحب السيرة الحلبية.2
وع��ظ��م سبحانه وت��ع��ال��ى ش���أن امل��ع��اه��دات وجعلها ت��ق��وم ع��ل��ى حسن
لاَّ َّ َ َ َ ُّ ّ َ لمْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ُ
صوك ْم
النية والشفافية ﴿ ِإ ال ِذين عاهدتم ِم��ن ا ش ِر ِكين ثم لم ينق
َش ْي ًئا َو َل ْم ُي َظاه ُروا َع َل ْي ُك ْم َأ َح ًدا َف َأت ُّموا إ َل ْيه ْم َع ْه َد ُه ْم إ َل ٰى ُم َّدته ْم إ َّن هَّ َ
الل
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
لمْ ُ
َ 3
ُي ِح ُّب ا َّت ِقين﴾ .
وق����د أر�س�����ى ص���ل���وات هللا ع��ل��ي��ه ،أس����س ال���س�ل�ام ف���ي ص��ح��ي��ف��ة امل��دي��ن��ة
«دس��ت��ور» ف��ي ال��داخ��ل بين ك��ل م��ك��ون��ات املجتمع م��ع اخ��ت�لاف ال��دي��ان��ات
واألع�������راق ،وأس����س ال���س�ل�ام ال��خ��ارج��ي ب��ت��ل��ك امل���ع���اه���دات واالت���ف���اق���ات في
داخل الجزيرة وعلى حدودها.
واق���ت���دى امل��س��ل��م��ون ف���ي ت��اري��خ��ه��م ب��ه��دي��ه ،ف���ي ن��ش��ر ال��س��ل��م ع���ن ط��ري��ق
االتفاقيات وامل��ع��اه��دات ،فأبرموا أكثر من أل��ف اتفاقية ومعاهدة مع
 -1السيرة النبوية ،ألبي محمد عبد الملك بن هشام ،525 / 2 ،تحقيق :مصطفى السقا
وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،الطبعة الثانية،
1335هـ 1955 /م.
 -2السيرة الحلبية ،ألبي الفرج علي بن إبراهيم الحلبي ،199 / 3 ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة الثانية1427 ،هـ.
 -3سورة التوبة ،اآلية.4 :
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ً
أوروبا خالل قرون عدة ،وبذلك أسهموا تاريخيا في إرساء أسس السلم
العالمي ،كما أنهم كانوا يمثلون الجدار الحاجز بين الشرق والغرب،
ال�����ذي ح��م��ى أوروب�������ا ف���ي ال����ق����رون ال���وس���ط���ى م���ن م���وج���ة اج���ت���ي���اح امل���غ���ول،
فامتص الصدمات قبل أن يصبح املغول مسلمين.
 -5وم���ن ذل���ك أن اإلس��ل�ام أل��غ��ى ق��ض��اي��ا ال��ث��أر ال��ج��اه��ل��ي« ،وأن دم��اء
الجاهلية موضوعة» .1وألغى مبادرة األف��راد والجماعات للثأر ،وجعل
ذل��ك للحاكم فقط ،وجعل القتال الخارجي «ال��ج��ه��اد» ،ال يقوم به إال
الحاكم ألن��ه ل��و ق��ام ب��ه األف���راد لنشبت الفتن واض��ط��رب ال��س�لام ،فهو
تدبير حكومي.
وم���ن ذل���ك م��ا ف��رض��ه اإلس��ل�ام م��ن اآلداب ال��ش��رع��ي��ة ف��ي ال��ع�لاق��ة بين
ال��وال��د وال��ول��د م��ن ال��ب��ر ،واالح��س��ان ب��ال��وال��دي��ن وح��س��ن التربية ل�ل�أوالد،
وبين الحاكم واملحكوم من الطاعة لألول والعدل لآلخر.
ً
ك��ل تلك اآلداب ال تعتبر خنوعا وال م��ذل��ة ولكنها س��ل��وك واع وأدب
رفيع يسهم في تماسك املجتمع والسلم االجتماعي وأنسنة العالقات،
ال��ت��ي ال ت��ق��وم على جدلية ال��ص��راع الهيغلي  -امل��ؤك��د ب��أن التناقض هو
امل��ب��دأ امل��ح��رك الحقيقي للعالم -ول��ك��ن على روح التسامح ،ل��ذل��ك كان
َ
ْ َ َّ
م��ب��دأ العفو ع��ن السيئة ومقابلتها بالحسنة
﴿ادف ْ�����ع ِب��ال ِ��ت��ي ِه َ���ي أ ْح َ��س ُ��ن
ْ
َّ َ َ
الس ّي َئ َة﴾َ ،2
َّ
﴿و َي ْ����د َر ُءو َن ِبال َح َس َن ِة
الس ِّيئة﴾ 3من أه��م املبادئ الخلقية
ِ
 -1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب :حجة النبي الحديث.147 :
 -2سورة المؤمنون ،اآلية.96 :
 -3سورة القصص ،اآلية.54 :
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لتعزيز السلم ،ومعناها عمليا أنك ال تترك حقك فقط ،بل إنك تعفو
عن من ظلمك ،وتصل من قطعك وتعطي من حرمك.
ً
ً
 - 6ووضع اإلس�لام فقها متكامال لحل النزاعات بالوسائل السلمية
العاقلة ،تتمثل مفردات هذا الفقه في «كتاب الصلح» ،وهو باب عظيم
في كل كتب الفقه اإلسالمي.
ف��ق��د ع��رف��وا ال��ص��ل��ح ب��أن��ه :م��ع��اق��دة ي��رت��ف��ع ب��ه��ا ال���ن���زاع ب��ي��ن ال��خ��ص��وم،
ُوي َت ّ
وصل بها إلى املوافقة بين املختلفين .1فهو عند أكثر األئمة مندوب،2
ً
وعند املالكية يكون واجبا إذا خيفت الفتنة والشر ،فيعدل القا�ضي
عن الحكم ويدعو إلى الصلح ،3كما أسلفنا.
وقد تقدمت مشروعية الصلح من الكتاب والسنة وإجماع األئمة،
وحكمته كما يقول الزاهد البخاري:4
هي أن الصلح ر ٌ
افع لفساد واقع ،أو متوقع بين املؤمنين ،إذ ُ
أكثر ما
ُ
يكو ُن
الصلح عند النزاع ،والنزاع سبب الفساد ،والصلح يهدمه ويرفعه،
ولهذا كان من أجل املحاسن.
 -1عقد الصلح ،نزيه حماد ،ص ،60 :الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى1996 ،م.
 -2شرح التلقين ،ألبي عبد اهلل محمد بن علي ال��م��ازري ،1056 /2 ،دار الغرب
اإلسالمي ،الطبعة األولى2008 ،م ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،ألبي العباس
أحمد بن محمد الخلويت الشهير بالصاوي ،405 / 3 ،دار المعارف ،دون تاريخ.
 -3منح الجليل شرح مختصر خليل ،ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عليش المالكي،
 ،359 /8دار الفكر – بيروت1409 ،هـ1989 /م.
 -4محاسن اإلس�لام وشرائع اإلس�لام ،ألبي عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن الشهير
بالزاهد البخاري ،ص ،86 :وبذيله :مراتب اإلجماع البن حزم ،ونقد مراتب اإلجماع
البن تيمة ،مكتبة القدسي ،طبعة 1357هـ.
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لاَ َ
وأمر هللا تعالى به في كثير من اآليات ودعا إليه في قوله ﴿ :خ ْي َر ِفي
ص َد َقة َأ ْو َم ْع ُر َ ْ ْ لاَ َ ْ َ َّ
َكثير م ْن َن ْج َو ُاه ْم إلاَّ َم ْن َأ َم َر ب َ
اس
ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
وف َأو ِإص ٍح بين الن ِ
ٰ
َ
َ
َ
َ
هَّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ
الل ف َس ْوف نؤ ِت ِيه أ ْج ًرا ع ِظ ًيما ﴾ .1قال
و َمن يفع ْل ذ ِلك ْاب ِتغ َاء َم ْرض ِ
ات ِ
القا�ضي أبو الوليد ابن رشد :وهذا عام في الدماء واألموال واألعراض،
وفي كل �شيء يقع التداعي واالختالف فيه بين املسلمين.2
فالصلح يكون ف��ي ك��ل ال��ن��زاع��ات وال��خ�لاف��ات ،كما سلف ،وي��ك��ون مع
ً
ً
كل الناس ،سواء أكانوا دوال أم أف��رادا ،ويكون في الخالفات الزوجية،
كما يكون في الحروب الدولية أو الثورات الداخلية .وقد ذكر العلماء
خمسة أن���واع م��ن الصلح حسب ال��ط��رف امل��ش��ارك ،وال��ص��ل��ح ي��ك��ون مع
دولة معادية تختلف ديانة وسياسة ،تدخل في حرب مع دولة مسلمة،
ً
وي��س��م��ى ه��دن��ة وع���ه���دا ب��ن��ص ال���ق���رآن ال��ك��ري��م .وب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة وال���خ���وارج
«ال����ب����غ����اة» ال����ث����وار وه�����و ب���ن���ص ال�����ق�����رآن ،وال���ص���ل���ح ب���ي���ن ال���زوج���ي���ن خ��ي��ف��ة
الشقاق ،والصلح في الجنايات ،والصلح في األموال.
ومن مفردات هذا الفقه:
ُ
كم لفصل خصومة بين مختلفين ،3وهذه
 التحكيم وهو :تولية ح ٍالتولية قد تكون من القا�ضي ،وق��د تكون من قبل الخصمين ،ويعتبر
 -1سورة النساء ،اآلية.114 :
 -2المقدمات الممهدات ،ألبي الوليد محمد بن محمد بن رشد الجد ،515 / 2 ،دار
الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى1408 ،هـ 1988 /م.
 -3البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق ،لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم
الحنفي ،24 / 7 ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية ،د .ت .ورد المحتار على الدر
المختار ،لمحمد أمين بن عمر بن عابدين ،428 / 5 ،دار الفكر –بيروت ،الطبعة الثانية،
1412هـ 1992 /م.
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وسيلة لحل النزاع بواسطة طرف ثالث.
ً
ٌ
 اإلب���ر ُاء وه��و ع��ب��ارة ع��ن :إس��ق��اط الشخص حقا ل��ه ف��ي ذم��ة آخ��ر أوِقبله .1أم��ا ع��ن العالقة بين الصلح واإلب����راء ،فلها وج��ه��ان أحدهما :أن
الصلح إنما يكون الصلح بعد النزاع عادة ،واإلبراء ال ُيشترط فيه ذلك.
لجزء
والثاني :أن الصلح قد يتضمن إبر ًاء ،وذلك إذا كان فيه إسقاط ٍ
من الحق املتنازع فيه ،وقد ال يتضمن اإلب��راء ،بأن يكون مقابل التزام
���اط ،وم���ن ه��ن��ا :ك���ان ب��ي��ن ال��ص��ل��ح واإلب����راء
م��ن ال��ط��رف اآلخ����ر ،دون إس���ق ٍ
عموم.
َ
َ
َ
َ
�ش ْ���ي ٌء ف ّ��ات َ��ب ٌ
 العفو :وي��ك��ون ف��ي ال��دم��اء﴿ ،ف َ��م ْ��ن ُع��ف َ��ي ل ُ��ه م ْ��ن أخ��ي��ه َ��اع
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ
ْ َ َٰ َ َ ْ ٌ ْ َ ّ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ ََ
لمْ َ ْ
وف َوأ َد ٌاء ِإل ْ��ي ِ��ه ِب ِ��إح��س ٍ��ان ذ ِل����ك تخ ِفيف ِم��ن رِب��ك��م ورح���م���ة فم ِن
ِب��ا ��ع ُ��ر ِ
ْ
اب َأ ِل ٌ
اع َت َد ٰى َب ْع َد َٰذ ِل َك َف َل ُه َع َذ ٌ
يم﴾.2
وه����ذه امل��ص��ط��ل��ح��ات م��ن��ت��ش��رة ف���ي ك��ت��ب ال��ف��ق��ه ف���ي ك���ل امل���ذاه���ب ،وه��ي
م����ف����ردات ف��ق��ه ال���س���ل���م ،ول���ه���ا آل���ي���ات وآث������ار ون���ت���ائ���ج ،ه���ي ف���ض ال���ن���زاع���ات
بالحسنى ،دون تدخل القضاء الذي قد يكون صعب التقبل.
أما قواعد فقه السلم وكلياته فهي:
* النظر في املآالت والعواقب.
* درء املفاسد مقدم على جلب املصالح،
* اعتبار ترتيب التفاوت في املصالح ،وتفاوت املفاسد ،فيقدم األهم
على املهم ،وهكذا للوصول إلى مرتبة اإللغاء.
 - 1الموسوعة الفقهية الكويتية.142 / 1 ،
 - 2سورة البقرة ،اآلية.178 :
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كل هذه املظاهر وتلك الصور التي تتشكل أمامنا لبحث اإلسالم عن
السلم ،باستقراء النصوص الشرعية ووق��ائ��ع السيرة النبوية ،يمكن
منها استنباط مقصد أعلى هو مقصد السلم ،الذي يجب تفعيله من
خالل قيم واضحة هي :القيم اإلسالمية واإلنسانية .ومن خالل توضيح
فقه السلم واملصالحة بمفرداته وق��واع��ده وجزئياته وكلياته؛ ليرجح
التعايش واالنسجام ويصحح انحراف املفاهيم في بعض األفهام ،ويروج
للمحبة والوئام ،ويكبح جماح التكفير والتشهير والخصام ،وذلك عن
طريق وسائط االتصال وقنوات التربية املتعددة ،لتسود ثقافة العقل
وال��ف��ق��ه واع��ت��ب��ار امل��ص��ال��ح ج��ل��ب��ا وامل��ف��اس��د درءا وس��ل��وك ال��ح��ك��م��ة حتى
يعيش املسلم بدينه ف��ي دن��ي��اه دون شعور ب��االغ��ت��راب وال تعرض للقلق
وال��ح��رج واالض��ط��راب ،وك��ل ذل��ك ي��دل على أن ال��ت��راث الفقهي اإلسالمي
يحتوي على مادة ثرية وثرة لفقه السلم.
ثالثا  -مفاهيم لخدمة السلم تتحول إلى ضده
إن مسألة املفاهيم قضية ف��ي غ��اي��ة األه��م��ي��ة؛ ذل��ك أن املفهوم هو
ع��ب��ارة ع��ن ب��ن��اء م��رك��ب ل��ه دالل���ة ت��ص��وري��ة تسمح ب��إص��دار ح��ك��م قيمي.
فكيف نصوغ ه��ذه املفاهيم؟ ذل��ك هو التحدي ال��ذي تقت�ضي اإلجابة
ع��ن��ه ،م��راج��ع��ة امل���دل���ول ال��ل��غ��وي وال���ش���رع���ي ،وك���ذل���ك امل��ق��اص��د وال��ع��ل��ل
املولدة لألحكام ،والواقع والبيئة التي هي مجال التنزيل.
ّ
ٌ
ٌ
مقصد ،وقد
إن املفهوم م��ع ّ ِ��رف وامل��ب��دأ م��ع ِ��ل ٌ��ل ف���األول ح ٌ��د وال��ث��ان��ي
يعتمد األول على الثاني ،وذلك يفسر التداخل وااللتباس ،واملبدأ قد
ّ
ومعرفه هو املفهوم والحد.
يحتاج إلى تعريفِ ،
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فما هي املفاهيم التي يجب أن يصحح انحرافها ويقوم اعوجاجها؟
تلك هي األسئلة التي نحاول اإلجابة عنها.
ً
إن جملة م��ن امل��ف��اه��ي��م ك��ان��ت ف��ي األص���ل تشكل س��ي��اج��ا ع��ل��ى السلم
ً
وأدوات للحفاظ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ،وم��ظ��ه��را م��ن م��ظ��اه��ر ال��رح��م��ة ال��رب��ان��ي��ة،
ُ
ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا اإلس��ل�ام ع��ل��ى ل��س��ان ن��ب��ي ال��رح��م��ة م��ح��م��د ﷺ ،ف��ه��م��ت على
غ��ي��ر حقيقتها وتشكلت ف��ي األذه����ان ب��ت��ص��ور يختلف ع��ن أص���ل معناها
وصورتها ،فانقلبت إلى ممارسات ضد مقصدها األصلي وهدفها وغايتها،
فتحولت الرحمة إلى عذاب لألمة ،اكتوى به املذنب والبريء واستوى في
إشاعته العالم والجاهل.
ومن املعلوم أن املفهوم بناء مركب ،فإذا اختل جزء من البناء ،فقد
خاصيته وب��ط��ل توظيفه ،ألن��ه ق��د ي��أت��ي بعكس النتائج امل��رج��وة ك��دواء
اختل فيه عنصر أو ُوصف من غير طبيب أو ملريض ال يالئمه.
ت��ل��ك ه��ي ح��ال��ة األم���ة إن��ه��ا م��ري��ض��ة  -ك��م��ا ي��ق��ول نيتشه :إن ال��ح��ض��ارة
ت��م��رض وأط��ب��اؤه��ا ال��ف�لاس��ف��ة  -فحضارتنا م��ري��ض��ة ،ول��ك��ن األدوي����ة التي
ً
ً
وصفت والعالجات التي استعملت ،مركبة تركيبا فاسدا فأهلكتها.
ول���و تكلمنا بلغة أص��ول��ي��ة لقلنا :إن األح��ك��ام ال��ش��رع��ي��ة التكليفية -
الوجوب والندب والحرمة والكراهة والجواز -محاطة بخطاب الوضع،
وه�����و األس����ب����اب وال�����ش�����روط وامل�����وان�����ع ،وم�����ن م���ج���م���وع خ���ط���اب ّ���ي ال��ت��ك��ل��ي��ف
وال��وض��ع يتشكل امل��ف��ه��وم ال��ص��ح��ي��ح :ف���إذا فككنا االرت���ب���اط ب��ي��ن األوام���ر
ً
ً
ً
انتفاء ،كانت
والنواهي ،وبين الشروط توفرا واألسباب وج��ودا واملوانع
األح��ك��ام الغية ُومخالفة للشرع .كما أن انفكاك العالقة بين املقاصد
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وال��غ��اي��ات وال��وس��ائ��ل واألدوات؛ إذ إن وس��ائ��ل املقاصد السيئة سيئة،
وأن ال يتوسل إلى املقاصد النبيلة إال بوسائل نبيلة.
من هذه املفاهيم:
 مفهوم الجهاد. مفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر. مفهوم تطبيق الشريعة. الوالء والبراء. الطاعة. الديمقراطية والحداثة.ونحن في هذه الورقة سنكتفي باإلشارة إلى مواقع الخلل في توظيف
ً
ه����ذه امل��ف��اه��ي��م ،دون ش����رح وال ب���س���ط ،اع���ت���م���ادا ع��ل��ى إدراك أص��ح��اب
الفضيلة.
 _1الجهاد بنوعيه الداخلي والخارجي ومبادرة الجماعات
َ
وف َ
اعل هنا ليست للمشاركة ،وإنما هي مبالغة
وهو لغة بذل الجهد
مغنية ع��ن امل��ج��رد ك��س��اف��ر وج�����اوز .وف��ض��ل ال��ج��ه��اد وك��ون��ه ذروة سنام
اإلس���ل��ام أم����ر م���ف���روغ م���ن���ه ،ول���ك���ن م���ا ه���و م��ف��ه��وم��ه وش���روط���ه وأس��ب��اب��ه
وموانعه ،ومن هي الجهة املخولة للقيام به؟
ً
الجهاد ليس مرادفا للقتال ،ولكن بينهما نسبة العموم والخصوص،
ً
أي عموم من وجه ،وخصوص من وجه .فليس كل جهاد قتاال وليس كل
ً
قتال جهادا ولكن وباختصار قد يكون القتال أحد أفراد كلي الجهاد،
ٍ
إذ باستقراء النصوص الشرعية ،يتضح أن الجهاد يشمل كل القربات:
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فبر ال��وال��دي��ن ج��ه��اد «ففيهما ف��ج��اه��د» ،1وط��اع��ة هللا تعالى ج��ه��اد ،ومن
ذل��ك ما رواه اإلم��ام أحمد في مسنده وأب��و داوود في سننه عن فضالة
بن عبيد أن رس��ول هللا ق��ال« :واملجاهد من جاهد نفسه في طاعة هللا
وجل».2
وقد جاء في حديث ضعيف رواه البيهقي 3عن جابر أنه عليه السالم
عند عودته من آخ��ر غ��زوة تبوك ق��ال« :رجعنا من الجهاد األصغر إلى
الجهاد األكبر» .وفسره بمجاهدة الهوى.
وق���د ع���رف اب���ن ت��ي��م��ي��ة ال��ج��ه��اد ب��ق��ول��ه :ه���و ش��ام��ل ألن�����واع ال��ع��ب��ادات
ال��ظ��اه��رة وال��ب��اط��ن��ة ،وم��ن��ه��ا :محبة هللا ،واإلخ��ل�اص ل���ه ،وال��ت��وك��ل عليه،
وتسليم النفس وامل���ال ل��ه ،وال��ص��ب��ر ،وال��زه��د ،وذك���ر هللا تعالى وم��ن��ه ما
هو باليد ،ومنه ما هو بالقلب ،ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان
والرأي والتدبير والصناعة واملال».4

 -1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب :الجهاد بإذن الوالدين ،الحديث:
.3004
 - 2وهو حديث حسن ،رواه الحاكم يف المستدرك على الصحيحين ( )54 / 1رقم 24؛
وصححه ابن حبان يف صحيحه ()11/204؛ وأحمد يف المسند رقم.2400 :
 - 3كتاب الزهد الكبير ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،ص ،156 :تحقيق :عامر
أحمد حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،الطبعة الثالثة1996 ،م.
 - 4الفتاوى الكربى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،538 / 5 ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األولى1408 ،هـ 1988 /م ،واالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ألبي الحسن
علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام ،ص ،608 :دار المعرفة ،لبنان ،الطبعة:
1397هـ1978 /م.
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وقسم اب��ن خلدون الحرب إل��ى أربعة أن���واع 1وذل��ك حسب دوافعها
قائال :إن أص��ل جميع الحروب إرادة االنتقام ،نوعان منها ح��روب بغي
وفتنة :ح��رب املنافسة (التوسع) ،وح��رب ال��ع��دوان التي تقوم بها األمم
املتوحشة .ون��وع��ان ع����ادالن :ح ٌ
���رب غ��ض ٌ��ب هلل تعالى ودي��ن��ه وه��ي جهاد،
ُ
وح���رب على ال��خ��ارج��ي��ن ع��ن السلطان  -وه��ي ح��رب للعناية ب��ا�ل�م��ل��ك كما
سماها.-
وال���ح���رب���ان ال��ع��ادل��ت��ان ال ي��ق��وم ب��ه��م��ا إال اإلم������ام ،أي :ال��ح��اك��م ،فمن
يحارب الدولة املعتدية في الخارج ُوي َجيش الجيوش ،ومن يحارب البغاة
ف���ي ال���داخ���ل ه���و ال��ح��اك��م ،ك��م��ا ي��ق��ول ال��ق��راف��ي امل��ال��ك��ي ف���ي ف���روق���ه ،2وه��و
يتحدث عن تصرفاته ،مالحظا أن ه��ذا النوع من التصرفات ال يجوز
لألفراد أن يتعاطوه وإنما يقوم به الحاكم.
ُ
�����د﴿أذ َن ل َّ����ل����ذي����نَ
ف���ال���ج���ه���اد «ال����ق����ت����ال» ه����و دف�������اع ع����ن ح����ري����ة امل�����ع�����ت�����ق ِ ِ ِ
ََ
ُي َق َات ُلو َن ب َ��أ َّن ُ��ه ْ��م ُظل ُموا َوإ َّن هَّ َ
الل َع َ��ل ٰ��ى َن ْ
��ص ِ��ر ِه ْ��م ل��ق ِ��دي ٌ��ر﴾ ،3وه��و دف��اع عن
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ْ لاَ ُ َ ُ
هَّ
َ
الل َوالمْ ُ ْس َت ْ
ض َعف َين منَ
َ
املستضعفين ﴿وم���ا ل��ك��م ت��ق��ا ِت��ل��ون ِف��ي س ِب ِيل ِ
ِ ِ
ْ
ّ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ
ٰ
َ ْ
َ
ين َي ُقولو َن َرَّب َنا أخ ِر ْج َنا ِم ْن َه ِ��ذ ِه الق ْرَي ِة
النس ِاء وال ِ��ول��د ِان ال ِذ
الرج ِال و ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ َ ْ ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ًّ
ْ
ْ
ً 4
َ
الظ ِال ِم أهلها واجعل لنا ِمن لدنك وِليا واجعل لنا ِمن لدنك ن ِصيرا﴾ ،
ََ ُ
هَّ َّ َ َ ُ َ ُ لاَ َ
َ
ين ُيقا ِتلونك ْم َو ت ْع َت ُدوا ِإ َّن
الل ال ِذ
وهو رد للعدوان ﴿وقا ِتلوا ِفي س ِب ِيل ِ
 - 1مقدمة ابن خلدون ،457 / 1 ،تحقيق :عبد اهلل محمد الدرويش ،دار يعرب ،دمشق،
الطبعة األولى1425 ،هـ 2004 /م.
 - 2الفروق ،ألبي العباس أحمد بن ادريس القرايف ،206 / 1 ،عالم الكتب ،د .ت.
 - 3سورة الحج ،اآلية.39 :
 - 4سورة النساء ،اآلية.75 :
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هَّ َ
الل لاَ ُيح ُّب المْ ُ ْع َتد َ
ين﴾.1
ِ
ِ
وأص��ل العالقة مع غير املسلمين السلم 2والجهاد في أص��ل تشريعه
ه��و ال��ب��ح��ث ع��ن «ال��س��ل��م ال���دائ���م» ول��ه��ذا ط��ل��ب م��ن ج��م��ي��ع امل��ؤم��ن��ي��ن أن
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ ً لاَ َ َّ
السل ِم كافة َو تت ِب ُعوا
ي
ف
وا
ل
يدخلوا في السلم ﴿يا أيها ال ِذين آمنوا ادخ ِ ِ
َّ َ
َُ
ُ َُ
ات الش ْيط ِان ِإ َّن ُه لك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌين﴾ ،3وطلب منهم عندما يرون أي
خطو ِ
َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ب��ادرة للسلم أن يقبلوهاَ ،
اج َن ْح ل َها َوت َ��وك ْ��ل َعلى
﴿وِإ ْن َج َن ُحوا ِللسل ِم ف
السم ُيع ْال َع ِل ُ
هَّ ِ َّ ُ ُ َ َّ
يم﴾.4
الل ِإنه هو ِ
كان كل ذلك في ظروف ال معاهدات فيها تجمع العالم وال ميثاق ،وال
توجد فيها وسيلة إلبالغ الدعوة إال بإسناد حربي ،وال توجد فيها حدود
إال بالقوة أو بعد املسافة وال توجد فيها أسلحة إبادة شاملة.
وق��د تغيرت ك��ل ه��ذه امل��ع��ط��ي��ات ،فهل يمكن أن ي��دع��و مسلم يفهم
نصوص الشريعة ومقاصدها إلى القيام بغزو األمم؟ إال أن يكون ُمختل
ً
العقل جاهال ِبحقائق اإلسالم .وواقع العالم.
إن م��ف��ه��وم ال��ج��ه��اد ف���ي األص����ل ك���ان م���ن أج���ل ال��س��ل��م وال���رح���م���ة ،وأن
ً
امل���ف���ه���وم ال���ي���وم ق���د ي��س��ت��ع��م��ل��ه أش���خ���اص ف���ي غ��ي��ر م��ح��ل��ه وخ��ل�اف����ا ألص��ل��ه
ً ً
فيفسدون في األرض فسادا كبيرا 5ال يرضاه شرع وال عقل.
 - 1سورة البقرة ،اآلية.190 :
 - 2يراجع يف ذلك كتابنا «اإلرهاب :التشخيص والحلول».
 - 3سورة البقرة ،اآلية.208 :
 - 4سورة األنفال ،اآلية.61 :
 - 5راجع ما كتبناه يف كتابينا« :اإلرهاب التشخيص والحلول» و«فتاوى فكرية» وقرارات
ندوة ماردين.
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 -2األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتصرف األفراد
األم���ر ب��امل��ع��روف والنهي ع��ن املنكر م��ب��دأ م��ن م��ب��ادئ نشر السلم في
املجتمع امل��س��ل��م ،ال���ذي ل��م ي��ك��ن ف��ي أي��ام��ه وال أي���ام خلفائه يعتمد على
شرطة منظمة؛ ولكن يعتمد على ضمائر الناس وتعاونهم وتضامنهم،
َْ ُ
ُ ُ ٌ
َ ْ َ
﴿ول َتك ْن ِم ْنك ْم أ َّم��ة َي ْد ُعو َن ِإل��ى الخ ْي ِر
لحفظ النظام العام .قال تعالى:
ٰ
ُ
لمْ
َ
َ
ُ
لمْ ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ ُ َ لمْ َ ْ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا نك ِر َوأول ِئك ُه ُم ا ف ِل ُحون﴾ ،1واستمر
ويأم ُرون ِبا ع ُر ِ
ً
هذا األمر ملزما لهذه األمة محاطة باألسباب والشروط واملوانع.
ً
وه��ن��ا أي��ض��ا ت��وج��د مشكلة ق��ي��ام ب��ع��ض ال��ط��وائ��ف ب��م��م��ارس��ة العنف
الجسدي ف��ي تغيير م��ا تعتبره منكرا ،غير ملتزمة بالضوابط الشرعية
وال بتحقيق املناط .يقول ابن القيم :فإنكار املنكر أربع درج��ات :األولى
أن يزول ويخلفه ضده ،والثانية :أن ّ
يقل وإن لم يزل بجملته ،الثالثة:
أن يخلفه ما هو مثله ،الرابعة :أن يخلفه ما هو شر منه ،فالدرجتان
األوليان مشروعتان ،والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة محرمة».2
قال القا�ضي عبد الجبار في املغني :وقد اتصل بباب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر الكالم على اإلمامة ،ووجه اتصاله بهذا الباب أن أكثر
ما يدخل في األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقوم بها إال األئمة.3
 - 1سورة آل عمران ،اآلية104 :
 - 2إعالم الموقعين عن رب العالمين  12 / 3البن قيم الجوزية ،تحقيق :محمد عبد
السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1411 -1هـ 1991 /م.
 - 3شرح األصول الخمسة ،للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ،ص ،749 :تحقيق:
الدكتور عبد الكريم عثمان ،مكتبة وهبة.
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وف����ي ح���دي���ث اب����ن ع���ب���اس ج����اء رج����ل إل����ى ال��ن��ب��ي ﷺ ف���ق���ال :ك��ي��ف آم��ر
باملعروف وأنهى عن املنكر وال تأخذني في هللا لومة الئ��م؟ فقال :ليس
ذلك إليك إنما إلى السلطان» .ذكره أبو يعلى وابن الفراء.
فما تقدم محمول على قضايا يقت�ضي اإلن��ك��ار فيها استعمال قوة
ليست من صالحية األف���راد أو ي��ؤدي إنكارهم ال��ى فتنة ،وإال ف��إن األمر
ً
باملعروف والنهي عن املنكر طبقا لعموم اآليات واألحاديث ،يسوغ لكل
م��ن ف��ي��ه أه��ل��ي��ت��ه ب��ش��روط��ه ال��خ��م��س��ة وم��رات��ب��ه ال���ث�ل�اث ،ودرج���ات���ه األرب���ع،
وإهمال كل هذه الترتيبات والتراتبية يدل على خلل في إدراك املفهوم،
وفي تنزيله على الواقع فينقلب من حفيظ للسلم الى مثير للفتنة.
 -3تطبيق الحدود والتعزيزات الشرعية
م��ن البديهي أن أوام���ر الشريعة الزم��ة التنفيذ ،وأن ك��ل م��ا يأمر به
هللا تعالى هو حق وعدل الى يوم القيامة ،ولكن اإلشكال هو في مفهوم
تطبيق الحدود هل هو :أمر كالصالة يتعلق بكل فرد ليقوم به بشروطه،
أو كالصالة على امليت تقوم به الجماعة ،أو أنه نوع آخر من الواجبات
له ضوابطه الشرعية ال يقوم به إال الحاكم.
وإليضاح ذلك نقول :إن القضايا الشرعية منها ما يتعلق أمر الشرع
فيها باألشخاص الطبيعيين ،ويسمى بفرض العين ،وعبروا عنه بأنه:
ما تخص مصلحته الفاعل .وفيها (ما يتعلق باملجتمع) ويسمى بفروض
الكفايةّ ،
وعبروا عنه بأنه :ما مصلحته تحصل بمجرد وقوعه ،بغض
النظر عمن قام به .وهذا ينقسم الى :ما يجوز لعامة الناس أن يقوم به
كالصالة على الجنائز ،وتعلم العلم الزائد على فرض العين .ومنها ما ال
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يجوز للعامة أن يقوموا به ،وهو األحكام السلطانية ،كإقامة الحدود
وال���ت���ع���زي���رات وإع��ل��ان ال���ح���رب وال���س�ل�ام ب��ي��ن األم�����م ،وم��خ��ت��ل��ف ال��ت��داب��ي��ر
ال���ع���ائ���دة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ب���ال���ف���ائ���دة؛ ك��ن��ص��ب ال��ق��ض��اة وت��ع��ي��ي��ن امل��وظ��ف��ي��ن
لجباية املال إذا وجد السلطان.
يقول إمام الحرمين :والتعزيزات آيلة إلى اإلمام ومن ينوب عنه .وقال
عن الشافعي :إن شاء اإلمام عفا عنها ،وإن شاء أقامها ،حسبما يراه من
املصلحة - .هذا معنى كالمه فليراجع في الغياثي.1
ً
ويقول عن الحدود :إن أمرها يرجع الى اإلمام أيضا ،ولكن من املقرر
أن ليس له الخيرة في إقامتها أو عدمه.
وهنا ننبه على مفهوم تطبيق الشريعة لنقول :إن املسلم عليه أن
يتابع الشريعة ،وأن ال يعدل عنها وال يحيد ،إذا ثبتت ورودا وداللة؛ قال
يعة م َن الأْ َ ْمر َف َّاتب ْع َها َولاَ َت َّتب ْع َأ ْه َو َاء َّالذ َ
ُ َ ََْ َ ََ َ َ
ين
ِ
تعالى﴿ :ث َّم جعلناك عل ٰى ش ِر ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اح َ��ذ ْ ُه ْ��م َأ ْن َي ْفت ُن َ
لاَ َي ْع َل ُمو َن﴾ ،2وقال تبارك اسمه وتعالى جده ﴿ َو ْ
وك
ر
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ هَّ ُ َ
ض ما أنزل
الل ِإل ْي َك ﴾.3
عن بع ِ
ولكن كيف يكون اإلتباع؟ لإلجابة عنه ،فلنقل ما هي الشريعة؟ مع
ً
طي األقوال واآلراء الكثيرة حول املفهوم لغة واصطالحا.
نقول :إنها اإليمان « االعتقاد» ،وإنها األحكام «العملية».
 -1غياث األمم يف التياث الظلم ،ألبي المعالي الجويني ،ص ،217 :تحقيق :عبد العظيم
الديب ،مكتبة إمام الحرمين ،الطبعة الثانية1401 ،هـ.
 -2سورة الجاثية ،اآلية.18 :
 -3سورة المائدة ،اآلية.49 :
60

 دليل األول:َ
َ
َّ
َ َ َُ
�ص ٰ����ى ب��ه ُن ً
َ ّ َ َ َّ
��وح��ا َوال ِ����ذي أ ْو َح ْ��ي َ��ن��ا ِإل ْ��ي َ��ك َو َم��ا
﴿ش َ����رع ل��ك ْ��م ِم��ن ال ِ��دي ِ��ن م��ا و ِ ِ
َْ َ َ َ َ َ َْ َ
َ
ّ َ لاَ َ َ ُ
َو َّ
ين َو ت َتف َّرقوا ِف ِيه ك ُب َر
الد
ص ْي َنا ِب ِه ِإبر ِاه
يم و ُمو�س ٰى و ِعي�س ٰى أن أ ِق ُيموا ِ
َ
َ
َ
َ َ لمْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
وه ْم إ َل ْيه هَّ ُ
الل َي ْج َت ِبي ِإل ْي ِه َم ْن َيش ُاء َو َي ْه ِدي ِإل ْي ِه ﴾.1
على ا ش ِر ِكين ما تدع ِ ِ
 ودليل الثاني:ْ
ُ
ُ
ً
﴿ ِل���ك ٍ ّ���ل َج َ��ع��ل َ��ن��ا ِم ْ���ن���ك ْ���م ِش ْ�����ر َع�����ةً﴾ ،2ف��ال��ش��رع��ة ال��خ��اص��ة ه���ي األح��ك��ام
العملية ،ولهذا فإن املستوى األول يدخل في دائ��رة اإليمان بكل ثابت،
ً
ً
وهو تصديق الرسول ﷺ في كل ما ثبت عنه ثبوتا قطعيا بداللة قطعية،
ً
ً
ً
ً
ون��ع��ن��ي ب��ال��ث��ب��وت ال��ق��ط��ع��ي ،أن ي��ك��ون ق���رآن���ا أو ح��دي��ث��ا م��ت��وات��را س��امل��ا من
ً
معارض قوي .ونعني بالداللة القطعية أن يكون مفسرا عند الحنفية
ً
أو نصا في مصطلح الجمهور ال يقبل التأويل.
أما املستوى الثاني :فهو األحكام العملية ،املحاطة بخطاب الوضع
ً
ً
أسبابا وشروطا وموانع ،متفاعلة بأحكام التكليف .فهذه ال ينشأ عن
عدم القيام بها خروج عن امللة إذا لم يقترن بإنكار أو جحد لقاطع كما
عليه املحققون من علماء السلف والخلف.
ولهذا فإن تطبيق الحدود يدخل في الدائرة الثانية ،إال إذا خرجت
من دائرة العمل إلى دائرة االعتقاد ،فكيف يحقق املناط في هذه املسألة
ً
ً
ً
درءا للتكفير وإبعادا لشبح الفتنة ،بل وتجنبا لإلثم؛ إذا صحت األعمال
وصلحت النيات.
 -1سورة الشورى ،اآلية.13 :
 -2سورة المائدة ،اآلية.48 :
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إن من أفضل من تناول هذا املوضوع ابن القيم في «إعالم املوقعين»
تحت عنوان :اختالف الفتوى باختالف املكان والزمان ،فاملكان أرض
ً
العدو التي جعلها مناطا لتأخير الحد أو تعطيله ،واستدل عليه بالسنة
وعمل الصحابة واإلجماع والقياس.
أم���ا ال��س��ن��ة ف��ح��دي��ث ب��س��ر اب���ن أب���ي أرط����اة « :أن ال��ن��ب��ي ن��ه��ى أن تقطع
األيدي في الغزو».1
يقول اب��ن القيم :فهذا ح��د م��ن ح��دود هللا ،وق��د نهى ع��ن إقامته في
الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى هللا من تعطيله أو تأخيره
ً
م���ن ل��ح��وق ل��ص��اح��ب��ه ب��امل��ش��رك��ي��ن ح��م��ي��ة وغ��ض��ب��ا ،ك��م��ا ق���ال ع��م��ر ،وأب���و
الدرداء وحذيفة وغيرهم .وقد نص أحمد ،وإسحاق واألوزاعي وغيرهم
من علماء اإلس�لام على أن الحدود ال تقام في أرض العدو .وذكرها أبو
القاسم الخرقي ف��ي مختصره ف��ق��ال :ال ُي��ق��ام الحد على مسلم ف��ي أرض
العدو.2
ق��ل��ت :وي��ؤخ��ذ م��ن ه��ذا أن ال��ح��اك��م ال��راع��ي ملصالح ال��دن��ي��ا وال��دي��ن في
م��ق��ام التنزيل ي��ج��وز ل��ه أن يعلق ال��ح��د أو ال��ق��ص��اص إذا ترتبت عليهما
مفسدة أعظم كما فعل عمر ر�ضي هللا عنه عام الرمادة في تعليق حد
السرقة ،وقال في غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين سرقوا :لوال أنكم
ت��ج��ي��ع��ون��ه��م ألق��م��ت ع��ل��ي��ه��م ال���ح���د ،وغ����رم ح��اط��ب��ا ال��ق��ي��م��ة م��ض��اع��ف��ة كما
 -1رواه الدارمي يف سننه ،كتاب السير ،باب :يف أن ال تقطع األيدي يف الغزو ،الحديث:
 ،2534وسنن الرتمذي ،كتاب الحدود عن رسول اهلل ،باب :ما جاء أن ال تقطع األيدي يف
الغزو ،الحديث ،1450 :ومسند أحمد ،مسند الشاميين ،الحديث.16968 :
 - 2إعالم الموقعين.13 / 3 ،
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ً
أوق��ف نفي املحكوم عليه ف��ي جريمة أخالقية خ��وف��ا م��ن التحاقه ب��دار
ال��ك��ف��ر ،وك��ذل��ك أج���ل ع��ل��ي ر�ض����ي هللا ع��ن��ه ال��ق��ص��اص الن��ت��ظ��ار اج��ت��م��اع
الكلمة ،وألغى سعد عقوبة شرب الخمر عن أبي محجن الثقفي.
وال��س��ؤال ال���ذي نطرحه ال��ي��وم ه��و س���ؤال ع��ن ال��واق��ع ،م��ا ه��ي درج��ة
القلق ف��ي الكثير م��ن ال��ب�لاد املسلمة؟ وم��ا ه��و اس��ت��ع��داد األف���راد لقبول
إي���ق���اع ال��ع��ق��وب��ة ال��ب��دن��ي��ة ع��ل��ي��ه��م ،وك���ي���ف ي��ت��أث��ر والؤه������م ل���ل���دي���ن؟ وه��ل
سيلتحقون بغير املسلمين؟
وه������ل أوض���������اع ب���ع���ض ب���ل��اد امل���س���ل���م���ي���ن ت���م���ث���ل ش���ب���ه���ة ل��������درء ال����ح����دود
بالشبهات؟ بناء على تشوف الشارع لدرئها كما في الحديث ال��ذي رواه
الحاكم« ،ادرؤوا الحدود ما استطعتم» 1وحديث الذي قال :يا رسول
ً
هللا إن��ي أصبت ح��دا فاقم ف َّ��ي كتاب هللا ،ق��ال :أليس ق��د صليت معنا؟
.2
قال :يا نعم ،قال :فإن هللا قد غفر لك ذنبك ،أو قال حدك»
وأح��ادي��ث الستر على النفس وال��س��ت��ر على ال��غ��ي��ر» ي��ا ه���زال ل��و كنت
ً
.3
سترته عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت»
وف���ي رس��ال��ة ع��م��ر ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ب��ع��ض والت����ه ي��أم��ر ب��ال��رج��وع إليه
 -1مصنف عبد الرزاق ،أبواب القذف والرجم واإلحصان ،باب :إعفاء الحد ،الحديث:
 ،13640والسنن الكربى للبيهقي ،كتاب الحدود ،باب :ما جاء يف درء الحدود بالشبهات،
الحديث.17064 :
 -2صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب إِ َذا َأ َقر بِالحدِّ و َلم يبين َه ْل لِلإْ ِما ِم َأ ْن يستُر َع َليهِ،
َْ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ
َ ُ
َ
الحديث6823 :
ِ
ِ
ِ
ِ
الزاني ك َْم َم َّر ًة ُي َر ُّدَ ،و َما ُي ْصن َُع بِه َب ْعدَ إِ ْق َر ِاره؟،
 -3مصنف ابن أبي شيبة ،الحدود ،باب :في َّ
الحديث ،28784 :ومسند أحمد ،الحديث ،21892 :والسنن الكربى للبيهقي ،كتاب
الحدود ،باب :ما جاء يف السرت على أهل الحدود ،الحديث.17605 :
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ف��ي الصلب وال��ق��ط��ع» 1ر�ض���ي هللا عنه « ت��ح��دث للناس أقضية ب��ق��در ما
أحدثوا من الفجور .2وفي رسالة أخ��رى« :ادرؤوا الحدود ما استطعتم
َ
بالشبهات ،ولئن تخطئ في العفو خير من أن تجاوز في العقوبة».3
ً
وختاما :ف��إن وج��وب إقامة ال��ح��دود في ال��ظ��روف االعتيادية ال غبار
عليه ،واالع��ت��راف به واإلق���رار يدخل في دائ��رة اإلي��م��ان .أم��ا إيقاعها على
ال��ن��اس فيدخل ف��ي دائ���رة ال��ع��م��ل ،وال���ذي ي��ق��در ذل��ك ه��و ال��ح��اك��م يقول
الشيخ تقي الدين ابن تيمية :وقدر أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل
الجهاد .ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين 4و»القدرة» هي
السلطان ،فلهذا :وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه .وقال
أيضا :وإقامة الحدود ال تتم إال بالقوة واإلمارة.
وليس املراد من هذا أن نجامل الواقع لنعذر الحاكم أو املحكوم وال
نتجاهل الواقع ُلنعذر .فاملطلوب تحقيق املناط من الجهات املسؤولة
املؤتمنة على البالد والعباد ،وليس بالضرورة أن يكون الفقيه ،الذي
ال يعرف جلية األم��ر ،وال مآالت األفعال وال اإلشكاالت الداخلية ،التي
ً
تقترب من الحرب األهلية وال التدخالت الخارجية التي أصبحت جزءا
 -1أحكام أهل الذمة ،البن قيم الجوزية ،ص ،145 / 1 :تحقيق :يوسف بن أحمد
البكري ،وشاكر شريف العاروري ،رمادي للنشر ،الدمام ،الطبعة األولى1418 ،هـ /
1988م.
 -2فتح الباري شرح صحيح البخاري ،144 / 13 ،لغة السالك ألقرب المسالك إلى
مذهب اإلمام مالك ،للصاوي.108 / 4 ،
 -3سيرة عمر بن عبد العزيز ،ألبي الفرج بن الجوزي.
 -4مجموع الفتاوى ،175 / 34 ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف ،الطبعة1416 :هـ 1996 /م.
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م��ن امل��ع��ادل��ة ف��ي ال���ق���رارات ال��وط��ن��ي��ة .م��ع اإلش����ارة إل���ى ق��اع��دة «ال يسقط
امليسور بسقوط املعسور» ،ودليلها فاتقوا ما استطعتم» ومعنى ذلك
ً
ُ
عمليا - :أن ال يعرو
املحل عن عقوبة ،ألن الكلي العام هو العقوبة فال
يترك ما يمكن منه.
مسألة هامة على الجهات الوالئية أن تحقق املناط فيها ،وليس املفتي
وال الفقيه ،الذي ال صالحية له في تحقيق املناط في بعض القضايا التي
ال يدرك حقائقها وال يتوقع مآالتها ،حتى ال يصبح تنزيل مفهوم تطبيق
ً
األح��ك��ام ال��ذي ش��رع م��ن أج��ل السلم طريقا إل��ى العنف واالح��ت��راب؛ ألن
ً
ب��ن��اء امل��ف��ه��وم ل��م ي��ك��ن صحيحا ب��ل ك���ان يتجاهل ال��ش��روط املوضوعية
ً
والواقع الزمني واإلنساني ،وهي عوامل تدخل في صياغة املفهوم شرعا.
وبالجملة فإن تحقيق املناط إنما هو في بعض توجهاته تغليب لكلي
ً
قد يخفى في مقابل جزئي قد يكون أكثر ظهورا بالنسبة للمتعاطي .وقد
يكون موازنة بين مصلحة ومفسدة أو بين مصلحتين أو مفسدتين ،وقد
يسمى هذا النوع بارتكاب أخف الضررين أو اعتماد أصلح املصلحتين،
أو درء امل��ف��اس��د م��ق��دم ع��ل��ى ج��ل��ب امل��ص��ال��ح .ت��ل��ك امل����وازن����ات ت��دخ��ل في
تحقيق املناط.
قال الزقاق:
إن لم يكـــــــن بد كفي الضريــــن
أخف مكروهين أو حظـــــــــرين
َق ّ
1
ــــــــــــــــدم .....................................
ِ
 -1المنهج المنتخب يف قواعد المذهب ،بشرح اإلمام أحمد بن علي المنجور ،ص:
 ،507تحقيق :محمد الشيخ محمد األمين ،دار عبد اهلل الشنقيطي للنشر والتوزيع.
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 -4الديمقراطية والحداثة
الديمقراطية أفضل السيئ  -كما يقول بعض الغربيين -ال أحتاج إلى
شرح مآثرها ومثالبها ،إال أن السؤال هو :هل التناقضات الجذرية بمعنى
ان��ع��دام أرض��ي��ة مشتركة يمكن أن تحل بطريقة الديمقراطية الغربية
بعد تجربة ح��روب أهلكت ماليين البشرية؟ أم امل��ف��روض البحث عن
مقاربات أخرى؟
ال ب���د م���ن ع��ل��م��اء م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ط���وائ���ف ت��ت��ب��ن��ى ف��ك��ر ال���س�ل�ام ال���ذي
ي��رف��ض امل��غ��ال��ب��ة واإلق���ص���اء ودي��م��وم��ة ال��خ��ص��ام ،وم���ن دون إل��غ��اء فكرة
الديمقراطية الغربية ،التي تقوم على حكم الصوت الواحد ،لكل فرد
ف��ي البيئات املتهيئة ل��ه��ا ،ف��إن��ه ال ب��د م��ن إرف��اق��ه��ا بسلسلة م��ن ضمانات
َ
ً
ً
ال���س�ل�ام ،ل��ت��ك��ون ع���ام�ل�ا م���ن ع���وام���ل ال���س�ل�ام ،ول��ي��س��ت م��ف��ج��را وح���اف���زا
للحرب والخصام ،والبحث الجاد عن عوامل العيش املشترك وتنمية
املشتركات.
ً
لقد قالوا عن الديموقراطية كثيرا وثناء جميال ومنه :إن الديمقراطية
ً
هي النظام الذي يعترف باألفراد والجماعات بوصفهم ذواتا ،أي النظام
الذي يحميهم .والديمقراطية تتحدد على نحو أوض��ح ،باألعداء الذين
تقارعهم أكثر مما تتحدد باملبادئ التي تدافع عنها.
ُّ
ينبغي تجديد الديمقراطية ال بوصفها تغلب الجامع والشامل على
الخصوصيات ،ب��ل بوصفها مجمل الضمانات املؤسساتية التي تتيح
ال��ج��م��ع ب��ي��ن وح���دة ال��ع��ق��ل ال��وس��ائ��ل��ي وب��ي��ن ت��ن��وع ال��ذك��ري��ات ،ال��ج��م��ع بين
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التبادل والحرية ،فالديمقراطية هي سياسة االعتراف باآلخر.1
هذا أفضل ما يقال عنها إال أن بعضهم يقول –الفيلسوف الفرن�سي
آالن ب��ادي��و :-والحقيقة أن الديمقراطية ل��م تستطع أن تخفف حدة
العنف داخ��ل املجتمعات الغربية إال بواسطة تحويل ه��ذا العنف إلى
الخارج.
واستشهد على ذل��ك ب��ح��روب الغربيين ف��ي العالم ليقول :إنها كذبة
أن ن��ق��ول :إن���ه بفضل ال��دي��م��ق��راط��ي��ات ن��ح��ن نعيش ف��ي ع��ال��م ب�لا عنف،
الديمقراطية لم تنه العنف بل صدرته إلى الخارج ،ألنه إذا كانت ساحة
ديمقراطية خاضعة للرأسمالية تريد البقاء عليها أن تكون ساحة رخاء
نسبي.
وي���ق���ول ال��ف��ي��ل��س��وف األمل���ان���ي ل��ي��و س����ت����راوس :إن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ه���ي «
ً
اس��ت��ب��داد ال��ع��دد األك��ب��ر» ،وف��ع�لا ف��إن��ك ت��رى األك��ث��ري��ة ول��و ك��ان��ت بنسبة
ق��ل��ي��ل��ة م���ن األص�������وات امل��ع��ب��ر ع��ن��ه��ا ت��س��ت��أث��ر ب��ال��ح��ك��م وال����ث����ورة ،واألق��ل��ي��ة
ً
ً
محرومة ومضطهدة وقد يدوم ذلك وقتا طويال ،حيث يستعمل الحزب
الحاكم كل الوسائل للبقاء في الحكم.
ً
أال يحق لنا أن ن��وج��د ن��ظ��ام��ا مستوحى م��ن م��ب��دأ ال��ش��ورى ومقصد
ال��ع��دال��ة األع��ل��ى إلي��ج��اد ح��ل أف��ض��ل؟ .ونعني بالديمقراطية وال��ش��ورى،
حقيقة النظامين ال ال��ص��ور املزيفة واملنافقة ،كتلك االنتخابات التي
تمثل ديمقراطية الواجهة في بعض النظم العربية.2
 -1يراجع يف ذلك كتاب أالن تورين «ما هي الديموقراطية» منشورات دار الساقي ط.2
 -2راجع كتابنا «حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان».
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ال ب��د م��ن ال��ب��ح��ث ع��ن م��ق��ارب��ات ك��ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وح��س��ن النية
وال���ع�ل�ان���ي���ة ،ب��م��ع��ن��ى أن أي ط����رف ال ي���ري���د اس��ت��غ�لال ان���ت���ص���ارات���ه إلن����زال
األض���رار امل��ادي��ة أو املعنوية الدينية أو الدنيوية ب��أي ط��رف في الوطن،
ف�ل�ا اس��ت��ئ��ث��ار وال أث����رة م���ع ك���ل ض��م��ان��ات ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك وال��ت��واف��ق��ات
والتنازالت املتبادلة والبعد عن روح االنتقام ،وادعاء تمثيل الحقيقة،
وت��ق��م��ص رداء ال��ح��ق امل��ط��ل��ق ،وال��ت��م��ث��ي��ل ال��ت��اري��خ��ي أو ال��زم��ن��ي أو ال��دي��ن��ي
للوطن ،والوصول الى ميثاق عملي.
أم����ا ال��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ي ل���م ت��ك��ن أص��ل�ا م��ه��ي��أة ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة ،ف��ق��د ت��ك��ون
الديمقراطية فيها دع��وة ال��ى الحرب ،لكن العدالة بمفهومها اإلسالمي
– املحافظة على الكليات الخمس واألم��ن من الظلم والحيف ،وتنمية
م��ك��ارم األخ�ل�اق والسلم ال��روح��ي واملجتمعي ،وااله��ت��م��ام بتحسين طرق
العيش والكرامة  -هي األس��س التي يجب أن ُيبحث عنها هناك اليوم،
علما أن التكلفة البشرية وامل��ادي��ة للديمقراطية ف��ي مجتمع ليست له
أرضية مشتركة قد تكون باهظة ،وشريعتنا حريصة كل الحرص على
صون الدماء ،واملحافظة على قدر كبير من الوئام والصفاء .ولهذا فإن
ً
اإلصالح بدال من الثورة هو السبيل األمثل واملنهج األفضل ،ألن الثورة
تدمير ب�لا أف��ق وتدمير اإلن��س��ان ليس كتدمير البنيان ،ذل��ك م��ا يقوله
التاريخ .لهذا فمصطلح اإلص�لاح قد يكون أسعد ألنه مصطلح مألوف
في الثقافة العربية اإلسالمية.
فمفهوم الديمقراطية – التي يجب أن ال تكون ديانة  -يجب أن يتم
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه بتحفظ ،ك��م��ا أن م��ف��ه��وم ال��ح��داث��ة ه��و اآلخ���ر ي��ح��ت��اج ال��ى
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مراجعة ،فالحداثة ال تعني التغريب والتحلل من األخالق ،بل تعني أن
نتمسك بثوابت األص��ل ،ونتواصل مع العصر في انسجام وت��زاوج دون
خصومة وصدام.
 -5الطاعة
إن الطاعة التي يقررها العلماء – بناء على أحاديث صحيحة وآثار
ث��اب��ت��ة وق��واع��د وم��ق��اص��د م��ع��روف��ة ،أه��م��ه��ا ،س��د ال���ذرائ���ع وت��ج��ن��ب الفتن
وسفك الدماء وضمان السلم واستمرار االستقرار وتحصيل املصالح
ُ
وتقليل املفاسد  -يجب أن ال تفهم على أنها استسالم للظلم من خالل
ً
الدعوة ال��ى السلم ،بل إنها التماس للعدل من ط��رق أق��ل ظلما وأق��رب
ً
ً
رح��م��ا ،ف��ال��ط��اع��ة ق��د ت��ك��ون ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ق��ان��ون وه���ذه ال خ�ل�اف ف��ي��ه��ا ،وق��د
َ
ْ َ َّ
ت��ك��ون م��ن ب��اب ال��ت��ن��ازل ع��ن ح��ق
﴿ادف ْ�����ع ِب��ال ِ��ت��ي ِه َ���ي أ ْح َ���س ُ���ن﴾ 1ال���ذي هو
م��وق��ف أخ�لاق��ي ق���وي ،ول��ي��س ان��ه��زام��ا يجعل اآلخ���ر ف��ي م��واج��ه��ت��ه ،يراجع
حساباته ويتراجع لشعوره بالنقص أمام الكمال والفضيلة ،ليكون في
ً
ً
النهاية وليا حميما للمتحلي بها ،الذي سينال إعجاب اآلخرين ألنه فعل
ما لم تتوقعه النفوس الضعيفة امليالة إلى االنتقام.
إنه موقف متسام ،موقف شريف ومقام منيف ،هو مقام األنبياء
ً
واألول��ي��اء .ولكنه أي��ض��ا بحث ع��ن ط��رق أكثر نجاعة ف��ي إص�لاح الظالم،
الذي ُينظر اليه بشفقة ألنه ضحية لألهواء .وهكذا فإن نظرية اإلصالح
تتغلب على نظرية الجماح؛ إن من يسخر من الحديث عن الطاعة لم
يدرك خمسة أمور:
 -1سورة المؤمنون ،اآلية.69 :
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 أوال :النصوص ال��واردة في ذلك ،وأكثرها في صحيح مسلم ،والذيبنوا عليه اتفاقهم الذي حكاه الحافظ ابن حجر 1وغيره.
ً
 ثانيا :املقصد والغاية ،وهو املنع من إراقة الدماء ،وتعظيم حرمتهافي اإلسالم.
ً
 ث���ال���ث���ا :امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ج���م���اع���ة ،ال���ت���ي ت���رب���و م��ص��ل��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى دف��عاملفسدة التي يراد تجنبها ،كما قال هارون ألخيه مو�سى عليهما السالم
َ َ َ ُ َ
َ ْ
ّ َ ُ َ َ
يت أ ْن ت ُقو َل ف َّرق َت َب ْي َن َب ِني ِإ ْسرا ِئ
﴿إ ِني خ ِش
يل َول ْم ت ْرق ْب ق ْو ِلي﴾.2
ِ
ً
 رابعا :املآالت املجهولة للفتن إذا نشبت.ً
 خامسا :األمل في إصالح األمور في السلم أكثر من احتمال إصالحهابالحرب والخصومة .إن الطاعة لها معنيان :معنى االمتثال وه��ي التي
ال ت��ك��ون إال ف��ي امل��ع��روف ،ومعنى االح��ت��م��ال وه���ذه ب���دون قيد إال الكفر
البواح .وهي :عدم الخروج املسلح من باب تسمية الالزم باسم امللزوم..
ليست هذه مرافعة عن الظلم والجور ،إنما هي مرافعة ضد املزيد
ً
من الظلم ،فيصير املظلوم ظاملا إن لم يكن لغيره فإنه ظالم لنفسه .إن
البيئات املتشنجة يجب أن تعالج األم��ور فيها بالهدوء والترا�ضي ،لهذا
كانت الوصية النبوية «ال تغضب».3
 -1فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالين،58 / 8 ،

تعليق :محب الدين الخطيب ،وتعليق :الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار المعرفة،
بيروت1379 ،هـ.
 -2سورة طه ،اآلية.90 :
 -3وردت بأكثر من طريق ،وعن أكثر من صحابي يف الصحاح والسنن والمسانيد.
70

 -6مفهوم الوالء والبراء
هو من املفاهيم التكفيرية الرائجة ،ذل��ك أن الذين يعتمدون على
ه��ذا املفهوم ال يكلفون أنفسهم البحث عن مضمون ه��ذا املفهوم وال
قيوده وال بنوده ،وال يجمعون بين النصوص ،بل ال يذكرون النصوص
َّ
َ َ ُ ُ
ال��داع��ي��ة ال���ى ال��ب��ر ب���اآلخ���ر﴿،لاَ َي ْ��ن َ��ه ُ��اك ُ��م هَّ ُ
الل َع ِ���ن ال ِ���ذي َ���ن ل ْ���م ُي��ق��ا ِت��ل��وك ْ��م ِف��ي
ّ ََ ْ ُ ْ ُ ُ
وه ْ��م َو ُت ْقس ُطوا إ َل ْيه ْم إ َّن هَّ َ
وك ْم م ْ��ن د َي��ار ُك ْ��م َأ ْن َت َ��ب ُّ��ر ُ
الل
ال ِ��دي ِ��ن ول��م يخ ِرج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
لمْ
ُي ِ��ح ُّ��ب ا ُ ْ��ق ِ��س ِ��ط��ي َ��ن﴾ ،1وال تقسيم العلماء ملراتب ال��والء كالفخر ال��رازي
ف��ي ت��ف��س��ي��ره ،2واب���ن ال��ع��رب��ي امل��ال��ك��ي ف��ي أح��ك��ام��ه ،3ف��أره��ق��وا األم���ة وح��رف��وا
ً
هذا املفهوم الذي كان عامال للسلم؛ ألنه كان والء للدين وبالتالي فهو
ً
ً
للوطن ليصبح طاردا وإقصائيا .قال اإلمام أحمد :الوالية بدعة والبراءة
ب��دع��ة ف��اح��ذروا م��ن��ه ،كما ف��ي رواي���ة األص��ط��خ��ري .4وق��د شرحنا ذل��ك في
كتابنا «صناعة الفتوى وفقه األقليات».
رابعا -فقه السلم وقيمه
ً
ب���ق���در م����ا ي���ك���ون امل��ج��ت��م��ع م��ت��م��س��ك��ا ب��ق��ي��م أخ�ل�اق���ي���ة م��ش��ت��رك��ة ي��ك��ون
ً
انسجامه وتعاونه وإيجابيته في الحياة ،وبقدر ما ال يتبنى قيما – بحيث
 -1سورة الممتحنة ،اآلية.8 :
 -2مفاتيح الغيب ،191 / 8 ،ألبي عبد اهلل محمد بن عمر الرازي ،دار إحياء الرتاث
العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ.
 -3أحكام القرآن ،ألبي بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي المعافري اإلشبيلي،438 / 2 ،
 ،227 / 4 ،185 / 3 ،462 ،440تعليق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
الطبعة الثانية1424 ،هـ 2003 /م.
 -4طبقات الحنابلة ،ألبي الحسين محمد بن محمد بن يعلى الموصلي ،35 / 1 ،تحقيق:
محمد حامد الفقي ،دار المعرفة ،بيروت.
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يتجرد من أي نظرية متسامية ال��ى الحياة -تتدهور عالقته مع اآلخ��ر؛
ً
ألنه لن يهتم إال بمصلحته ،أو يتبنى قيما سلبية تقوم على املطلق بال
ح����دود ف��ي ال��ت��ص��رف ل��ي��ت��ص��ور – م��ن ح��ي��ث ال ي����دري -ه��و ذات����ه امل��ط��ل��ق،
ف�ل�ا م��ق��ي��دات ال��ن��ص��وص ت��ق��ي��ده ،وال م��خ��ص��ص��ات ال��ع��م��وم تخصصه،
وال مقتضيات املصالح واملفاسد وكليات املقاصد والقواعد تسدده،
فيشن الحروب بال ضوابط ،وهذا ما تمثله األصولية مهما كانت الديانة
ال��ت��ي ت��ت��دث��ر ب��ردائ��ه��ا ،وامل��ع��ت��ق��دات ال��ت��ي تتسربل ب��ك��س��ائ��ه��ا ،ويتمظهر في
منظمات العنف ،وتيارات العدوان والعنصرية .أما قيم العقل والعدل
واالع���ت���دال وال��وس��ط��ي��ة ،ف��ه��ي ال��ت��ي تحيي اإلن��س��ان��ي��ة وت��ب��ث روح املحبة.
يجب إحياء قيم املصالحة واملسامحة وليس قيم املغالبة واملضاربة،
ً
قيم السالم والوئام بدال من الخصومة والصدام.
ً
إن قيم الصراع والنزاع ليست قيما إسالمية ولو حاول البعض أن
يكسوها لباس التقوى ،إنها قيم غربية هيجلية ،فهيجل هو الذي كان
ي��رى أن التدمير ه��و أس��اس التعمير -الكلمة املترجمة م��ن األمل��ان��ي��ة الى
الفرنسية -وأن املجتمع ال يقوم إال على صراع العبد والسيد.
أم��ا قيمنا فتقول إن بناء الثقة ف��ي النفوس واملحبة ف��ي القلوب هو
األص��ل ،فقد ترك عليه الصالة والسالم الكعبة ولم يهدمها لكي يبنيها
ً
ع��ل��ى ق���واع���د إب���راه���ي���م ك��م��ا ك����ان ي����ود ت��أل��ي��ف��ا ل��ق��ري��ش .ومل����ا أراد الخليفة
ً
العبا�سي هدمها وبناءها على مقام ابراهيم نهاه مالك رحمه هللا قائال:
ال تجعل هذا البيت لعبة لألمراء ،1ولم يهدم وخلفاؤه كنيسة وال بيعة
 -1تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقرب الشريف ،ألبي البقاء
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وال بيت نار -والكالم البن القيم ،-وملا ولي الخليفة الصالح عمر بن عبد
العزيز الخالفة وقد قل الفقه كتب الى والته :ال تهدموا كنيسة وال بيعة
وال بيت ن��ار .1فالتدمير ليس قيمة إسالمية وإنما هي قيمة ناشئة عن
جهل وتعصب غير محمود.
ول��ع��ل م��ث��ل السفينة يمثل ح��ال��ة املجتمع امل��ت��ض��ام��ن« :م��ث��ل القائم
على حدود هللا والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على سفينة ،فأصاب
بعضهم أع�لاه��ا وبعضهم أسفلها ،فكان ال��ذي��ن ف��ي أسفلها إذا استقوا
ً
ّ
من املاء مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم
ً
نؤذ من فوقنا ،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ،وإن أخ��ذوا على
ً
أيديهم نجوا ،ونجوا جميعا».2
ً
فما هي إذا هذه القيم؟
لاَ َ ُ َ
﴿و َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالب ّر َو َّ
 -1التعاون والتضامنَ :
الت ْق َو ٰى َو ت َع َاونوا َعلى
ِِ
لإْ ْ ْ
3.
ا ِ ث ِم َوال ُع ْد َو ِان﴾
ََ ْ ُ َ َ ُ
 -2إصالح ذات البين﴿ :وأص ِلحوا ذ
ات َب ْي ِنك ْم ﴾.4
َ
ُ
َ
 - 3األخ��وة اإلنسانية وال�ت�ع��ارفَ :
﴿وأ ْ
ص ِ���ل ُ���ح���وا ذات َب ْ��ي�� ِن��ك ْ��م﴾ ،5هو
محمد بن أحمد بن الضياء ،112 / 1 ،تحقيق :عالء إبراهيم وأيمن نصر ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1424 -1هـ 2004 /م.
 -1أحكام أهل الذمة.1200 / 3 ،
 -2رواه البخاري يف كتاب :الشركة ،باب :هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه ،الحديث:
 ،2361واإلمام أحمد يف المسند عن النعمان بن بشير ،الحديث.18370 :
 -3سورة المائدة ،اآلية.2 :
 -4سورة األنفال ،اآلية.1 :
 -5سورة الحجرات ،اآلية.13 :
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أصل العالقة وليس التغالب كما في الجدلية الهيغلية التي تقوم على
املغالبة الدائمة بناء على ما سماه نظرية «السيد والعبد».
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ً َ َ َ َّ َّ ُ لاَّ
 -4الحكمة﴿ :ومن يؤت ال ِحكمة فقد أو ِتي خيرا ك ِثيرا وما يذكر ِإ
ُأ ُولو الأْ َ ْل َ
ب
اب﴾.1
ِ
َّ لاَ ُ ُ َ ْ َ لمْ ُ
ْ
َ 2
﴿إنا ن ِضيع أجر ا ص ِل ِحين﴾ .
 -5املصلحةِ :
ْ
ْ
لإْ
ْ
هَّ
ُ
َ
ْ
ْ
 -6العدل﴿ :إ َّن َ
الل َيأ ُم ُر ِبال َعد ِل َوا ِ ْح َس ِان َوِإيت ِاء ِذي الق ْرَب ٰى َو َين َه ٰى
ِ
ْ َ َ لمْ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َع ِن الف ْحش ِاء َوا نك ِر َوال َبغ ِي ي ِعظك ْم ل َعلك ْم تذك ُرون﴾.3
ً ْ لمَ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ لاَّ
 -7الرحمة﴿ :وما أرسلن
اك ِإ َر ْح َمة ِلل َعا ِ َين﴾.4
َ
َ
الصاب ُر َ
ون أ ْج َر ُه ْم بغ ْير ح َ
 -8الصبر﴿ :إ َّن َما ُي َو َّفى َّ
س
اب﴾.5
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
 -9قيمة التسامح الذي يعني اتساع الصدر والتماس العذر ومعرفة
مراتب النهي واألم��ر .فاتساع الصدر يعني قبول ظاهرة االختالف ،وفي
وصايا املقري :تعلم الخالف يتسع صدرك ،فإذا عرف اختالف العلماء
وتباين مداركهم وتفاوت آرائهم اتسع صدره.
وإذا تعامل معه غير باحث عن الظهور والغلبة ،ولكن عن الحقيقة
غير مستعمل الوسائل اللفظية النابية متواضعا غير متعال وال متعالم.
ولعلنا هنا نذكر أنموذج الشافعي ر�ضي هللا عنه ،قال يونس الصدفي:
«م���ا رأي����ت أع��ق��ل م���ن ال��ش��اف��ع��ي ،ن��اظ��رت��ه ي��وم��ا ف���ي م��س��أل��ة ،ث���م اف��ت��رق��ن��ا،
 -1سورة البقرة ،اآلية.269 :
 -2سورة األعراف ،اآلية.170 :
 -3سورة النحل ،اآلية.90 :
 -4سورة األنبياء ،اآلية.107 :
 -5سورة الزمر ،اآلية.10 :
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ً
ولقيني ،فأخذ بيدي ،ثم قال :يا أبا مو�سى ،أال يستقيم أن نكون إخوانا
ً
وإن ل��م نتفق ف��ي م��س��أل��ة» ،1وق���ال :م��ا ن��اظ��رت أح���دا إال قلت اللهم أجر
ال��ح��ق على قلبه ول��س��ان��ه ،ف��إن ك��ان ال��ح��ق معي اتبعني ،وإذا ك��ان الحق
معه اتبعته.2
وم��ع��ن��ى ق��ب��ول ال��ع��ذر أن ال ت��ح��م��ل م��ن ي��خ��ال��ف��ك ع��ل��ى أن���ه ك����اذب ،بل
تحمله ع��ل��ى م��ح��م��ل م��ق��ب��ول ،ك��م��ا ف��ي ح��ك��اي��ة أم امل��ؤم��ن��ي��ن ع��ائ��ش��ة ر�ض��ي
هللا ع��ن��ه��ا م��ع اب���ن ع��م��ر ر�ض����ي هللا ع��ن��ه��م��ا« :ي��غ��ف��ر هللا ألب���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن
ولكنه لعله أخطأ أو ن���س��ي»« .3م��ا عبر الجسر أعلم م��ن إس��ح��اق ،وإن
كنا نختلف فما زال الناس يختلفون» ،4كما قال أحمد بن حنبل رحمه
هللا ،أم���ا م��ع��رف��ة م��رات��ب ال��ن��ه��ي واألم����ر ف��ه��ي أن ت��ع��رف أن ال��ن��ه��ي م��رات��ب
في الشرع ،منه الحرام والكراهة ،وأن تعرف أن املنكر مراتب ،واألمر
م���رات���ب ب��امل��ع��ن��ي��ي��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ك��م��ا أس��ل��ف��ن��ا -10 .ق��ي��م��ة ال���ح���ب :الحب
قيمة ،وهو محبة الخير لآلخرين .وهو محبة هللا تعالى الذي هو أصل
النعم ،ومحبة رسوله ﷺ ال��ذي جعله مظهر الرحمة وال��ك��رم ،ومحبة
الناس الذين هم مجال االبتالء ،وفي الحديث «أن يحب ألخيه ما يحب
 -1تاريخ ابن يونس ،أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد الصديف (347ه) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األولى1421 ،هـ ،وسير أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهبي.16 / 10 ،
 -2صفة الصفوة ،ألبي الفرج بن الجوزي ،435 / 1 ،تحقيق :أحمد بن علي ،دار
الحديث ،القاهرة ،ط1421 :هـ 2000 /م.
 -3صحيح مسلم ،كتاب الجنائز ،باب :الميت يعذب ببكاء أهله عليه ،الحديث.27 :
 -4الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي الجرجاين ،221 / 1 ،تحقيق :أحمد عبد
الموجود ،وعلي محمد معوض ،وعبد الفتاح أبو سنة ،دار الكتب العلمية ،ط 1418 ،1هـ
1998 /م.
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لنفسه» ،1وفي رواية« :أن يحب للناس ما يحب لنفسه».2
 -11قيمة ال�ح��وار :وق��د رس��خ املسلمون ه��ذه القيمة م��ن خ�لال ما
يعرف بآداب املناظرة .إذا لم ترسخ ثقافة الحوار فقد يصبح املجتمع
َ
َ
ُ
أنانيا ينغلق فيه األفراد والجماعات﴿ ،ك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما ل َد ْي ِه ْم ف ِر ُحو َن﴾،3
ً
ً
ً
ويصدق فيه الحديث النبوي« :إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا
م��ؤث��رة وإع��ج��اب ك��ل ذي رأي ب��رأي��ه فعليك ب��خ��اص��ة نفسك وات����رك أم��ر
العامة».4
ً
 -12قيمة الوسطية :وه��ي تمثل ن��وع��ا م��ن النسبية ،ال��ت��ي ه��ي سنة
م��ن س��ن��ن ال��ك��ون وال��ح��ي��اة ،ال��وس��ط��ي��ة ف��ي ال��س��ل��وك ،ال��وس��ط��ي��ة العلمية
بين الظاهرية الحرفية والتأويلية املحرفة ،إنها االع��ت��دال كما سماها
الشاطبي.5

ِ
ح لأِ ِ ِ
ِ
اإل ِ
 -1صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب :مِ َن ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه،
ب َخيه َما ُيح ُّ
يمان َأ ْن ُي َّ
َ
ال الإْ ِ يم ِ
الحديث ،13 :وصحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب :الدَّ لِي ِل َع َلى َأ َّن مِ ْن ِخ َص ِ
ان
َ
ِ
ح لأِ ِ ِ
ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه مِ َن ا ْل َخ ْي ِر ،الحديث.72 :
ب َخيه ا ْل ُم ْسلِ ِم َما ُيح ُّ
َأ ْن ُي َّ
 -2مسند اإلمام أحمد ،الحديث.13874 :
 -3سورة الروم ،اآلية.32 :
ِ
ِ
ِ
اب َق ْوله َت َعا َلىَ :يا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا َع َل ْي ُك ْم َأ ْن ُف َس ُك ْم،
 -4رواه ابن ماجه ،كتاب الفتن ،بابَ :ب ُ
ِ
ِ
ِ
َ
المائدة ،اآلية ،105 :وأبو داوود ،كتاب الفتن ،بابَ :ق ْولهَ :يا أ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا َع َل ْي ُك ْم
ِ
ور ِة
َأ ْن ُف َس ُك ْم ،الحديث ،4014 :والرتمذي ،كتاب :تفسير القرآن ،بابَ :ب ٌ
ابَ :وم ْن ُس َ
المائِدَ ِة ،الحديث.3058 :
َ
 -5الموافقات .286 / 2 ،تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة
األولى1417 ،هـ 1997 /م.
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خامسا :مسألة التكفيروفو�ضى الفتوى في زمن الفتنة
ال بد من اإلشارة إلى عاملين من عوامل التحريض على الفتنة هما:
فشو التكفير ،وفو�ضى الفتوى.
إن التكفير هو إصدار حكم شرعي على شخص ،أو جماعة بالكفر
َ لاَ
ً
س��واء كان أصليا أو حادثا ،وقد حذر منه سبحانه وتعالى فقال﴿ :و
َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ٰ َ ْ ُ ُ َّ �َل�اَ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
ض ال َ��ح َ��ي ِ��اة
ت��ق��ول��وا لمِ ��ن أل��ق��ى ِإل��ي��ك��م ال��س م ل��س��ت م��ؤ ِم��ن��ا ت��ب��ت��غ��ون ع��ر
ُّ ْ
الد ن َيا﴾ .1
وف���ي األح���ادي���ث ال��ص��ح��ي��ح��ة ال��ن��ه��ي ال��ش��دي��د وال��وع��ي��د مل���ن ي��رم��ي غ��ي��ره
بالكفر ،فقد روى البخاري وأحمد« :من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله»:2
إذا قال الرجل ألخيه :يا كافر ،فقد باء بها أحدهما» .3واألحاديث بمثل
هذا املعنى كثيرة ،وما ذلك إال ملا يستلزمه الكفر من النتائج الخطيرة
التي من جملتها إباحة ال��دم ،وامل��ال ،وفسخ عصمة الزوجية ،وامتناع
التوارث ،وعدم الصالة عليه ،ومنع دفنه في مقابر املسلمين ،وغيرهما
من الباليا والرزايا نعوذ باهلل منها.
ه���ذا وق���د اخ��ت��ل��ف ال��ع��ل��م��اء ف��ي م��س��ائ��ل ال��ت��ك��ف��ي��ر وت��ب��ادل��ت ال��ط��وائ��ف
تهمته بحق أو بغير ح��ق ،إال أن��ه بسبب م��ا ورد فيه م��ن ال��وع��ي��د حذر
 -1سورة النساء ،اآلية.94 :
ف بِ ِم َّل ٍة ِسوى مِ َّلةِ
اب َم ْن َح َل َ
َ
 -2صحيح البخاري ،كتاب األيمان والنذور ،بابَ :ب ُ
اإلسالم ،الحديث.6652 :
ِ
ابَ :م ْن َك َّف َر َأ َخا ُه بِ َغ ْي ِر َت ْأوي ٍل َف ُه َو ك ََما َق َال ،الحديث:
 -3صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
لأِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يمان َم ْن َق َال خيه ا ْل ُم ْسل ِمَ :يا
 ،6103وصحيح مسلم ،كتاب اإليمانَ ،ب ُ
ابَ :ب َيان َحال إ َ
كَافِ ُر ،الحديث.111 :
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أشد التحذير من التكفير جماعة من العلماء حتى قال اإلمام السبكي:
ً
«ما دام اإلنسان يعتقد شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا
فتكفيره ص��ع��ب» .1وق��د بالغ اإلم��ام أب��و حامد الغزالي حتى نفى الكفر
عن كل الطوائف فقال« :هؤالء أمرهم في محل االجتهاد ،والذي ينبغي
االحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيال ،فإن استباحة الدماء واألموال
من املصلين إلى القبلة املصرحين بالتوحيد خطأ».2
وفي جامع الفصوليين روى الطحاوي عن أصحابنا« :ال يخرج الرجل
من اإليمان إال جحود ما أدخله فيه ،ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها ،وما
يشك أنه ردة ال يحكم بها؛ إذا اإلس�لام الثابت ال يزول بالشك ،مع أن
اإلس�لام يعلو وينبغي للعالم إذا ُرف��ع اليه ه��ذا أن ال يبادر بتكفير أهل
اإلسالم مع أنه يق�ضي بصحة اإلسالم املكره».
ً
وفي الفتاوى الصغرى« :الكفر �ش��يء عظيم فال أجعل املؤمن كافرا
متى وجدت رواية أنه ال يكفر».
وفي الخالصة وغيرها :إذا كان في املسألة وجوه توجب الكفر ووجه
واحد يمنعه ،فعلى املفتي أن يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا
للظن باملسلم ،زاد في ال��ب��زازي��ة« :إال إذا ص��رح ب���إرادة موجب الكفر فال
ينفعه التأويل ،وفي التتار خانية :ال يكفر باملحتمل؛ ألن الكفر نهاية في
 -1المنثور يف القواعد الفقهية ،ألبي عبد اهلل الزركشي ،93 / 3 ،وزارة األوقاف الكويتية،
الطبعة الثانية1405 ،هـ 1985 /م ،والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ،ألبي زرعة
العراقي ،ص ،781 :تحقيق :محمد تامر حجازي ،ط 1425 ،1هـ 2004 /م.
 -2االقتصاد يف االعتقاد ،ص ،135 :تحقيق عبد اهلل محمد الخليلي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1424 -1هـ 2004 /م.
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العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية واالحتمال ال نهاية معه».1
وق���ال ال��ش��ي��خ ت��ق��ي ال��دي��ن اب���ن تيمية ف��ي ال��ف��ت��اوى :وأج��م��ع الصحابة
وس��ائ��ر أئ��م��ة امل��س��ل��م��ي��ن ع��ل��ى أن ل��ي��س ك��ل م��ن ق���ال ق���وال أخ��ط��أ ف��ي��ه أن��ه
ً
يكفر بذلك وإن ك��ان قوله مخالفا للسنة ،فتكفير ك��ل مخطئ خالف
اإلج��م��اع ،لكن للناس ن��زاع ف��ي مسائل التكفير ق��د بسطت ف��ي غير هذا
املوضع -واملقصود هنا  -أن ليس لكل من الطوائف املنتسبين الى شيخ
من الشيوخ أو إلمام من األئمة أن يكفروا من عداهم ،بل في الصحيح
عن النبي أنه قال :إذا قال الرجل ألخيه :يا كافر ،فقد باء بها أحدهما».2
وفي مسند البزار عن عياض األنصاري عن النبي ق��ال :إن ال إله إال
ً
هللا كلمة على هللا كريمة ،لها عند هللا مكان ،وهي كلمة من قالها صادقا
ً
أدخل هللا بها الجنة ،ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي هللا غدا
فحاسبه».
فال بد من التفكير في مشكلة التكفير ،إن أهم قضية يجب أن يتداول
حولها العلماء واملفكرون هي مسألة التكفير املتبادل؛ ألن التكفير هو
مفتاح الشرور ،ألنه مدخل استباحة الدماء واألموال واألعراض ،وأي
وطن ينتشر فيه داء التكفير فإن جسد وحدته سيتال�شى ،وجدار بنيته
سيتداعى وينهار.
الجسد والبنيان هما مثاالن للمجتمع املتماسك في اإلس�لام« :مثل
 -1البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن نجيم الحنفي ،134 / 5 ،وبحاشيته منحة الخالق
البن عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية -بدون تاريخ.
 -2مجموع الفتاوى.685 / 7 ،
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املؤمنين في ّ
توادهم ،وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه
ع��ض��و ت���داع���ى ل���ه س��ائ��ر ال��ج��س��د ب��ال��س��ه��ر وال���ح���م���ى»« ،1امل���ؤم���ن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضا» ّ
وشبك بين أصابعه.2
وعندما نحذر من التكفير فإن هذا ال يعني أن غير املسلمين تستباح
دم���اؤه���م وم��م��ت��ل��ك��ات��ه��م؛ ب���ل ّإن ك���ل ال��ن��ف��وس م��ص��ون��ة وال ي��ح��ق ألح���د أن
يعتدي عليها ،وكلما ورد مما يفهم منه خ�لاف ذل��ك فهو متعلق بالرد
على العدوان واإلجرام ويستوي في ذلك املسلم وغير املسلم.
سادسا :مسألة الفتوى في زمن الفتنة
ً
والفتيا اصطالحا« :تبيين الحكم الشرعي عن دليل ملن سأل عنه».3
قال القرافي :إنها إخبار عن هللا تعالى ،فاملفتي كاملترجم ، 4وعرفها الزقاق
في املنهج بعد تعريف الحكم:
ُ
بــــــــــــــــــــأنه أه ٌ
بحكم ش ِرعــــا
ــــل
و َر ْس ُم َها :إخبارمــــــــن قد عــــــــــــرفا
ٍ
5
.................................................
والحكم وهي في ســـــواه اجتمعــا
فالفتوى لها شأن عظيم في اإلسالم ،فهي خالفة للنبي في وظيفة من
 -1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم ،الحديث،6011 :
اض ِد ِه ْم،
اح ِم ا ْل ُم ْؤمِنِي َن َو َت َعا ُط ِف ِه ْم َو َت َع ُ
صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،بابَ :ت َر ُ
الحديث.66 :
 -2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب :تشبيك األصابع يف المسجد ،الحديث:
اح ِم ا ْل ُم ْؤمِنِي َن َو َت َعا ُط ِف ِه ْم
 ،481وصحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب َت َر ُ
اض ِد ِه ْم ،الحديث.65 :
َو َت َع ُ
 -3مجموع الفتاوى.685 / 7 :
 -4الفروق462 / 7 ،89 ،53 / 4 ،104 / 2 ،
 -5منظومة المنهج المنتخب بشرح المنجور ،ص.614 :
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وظائفه في البيان عن هللا تعالى ،فبقدر شرفها وأج��ره��ا يكون خطرها
ووزره��ا ملن يتوالها بغير علم ،ولهذا ورد الوعيد ،ففي حديث الدرامي
ع��ن عبيد هللا ب��ن جعفر م��رس�لا« :أج���رؤك���م ع��ل��ى ال��ف��ت��ي��ا أج���رؤك���م على
النار».1
ولعظيم خطرها ّ
ضمن العلماء غير املجتهد إن انتصب؛ أي ضامنا
مل��ا أتلفه م��ن نفس وم���ال .ق��ال ال��زرق��ان��ي ف��ي شرحه لخليل :ال �ش��يء على
ً
مجتهد أت��ل��ف ش��ي��ئ��ا ب��ف��ت��واه ،وي��ض��م��ن غ��ي��ره إن ان��ت��ص��ب ،وإال ف��ق��والن،
وأغلظ الحاكم على غير املجتهد ،وإن أدبه فأهل ،إال أن يكون تقدم له
ً
اشتغال فيسقط عنه األدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهال.2
ق����ال أب����و ال���ف���رج اب����ن ال����ج����وزي رح���م���ه هللا :وي���ل���زم ول����ي األم�����ر منعهم
«املفتين» كما فعل بنو أمية وه��ؤالء بمنزلة من يدل الركب ،وليس له
علم بالطريق ،وبمنزلة األع��م��ى ال��ذي يرشد ال��ن��اس ال��ى القبلة ،وبمنزلة
ً
من ال معرفة له بالطب وهو يطب الناس ،بل هو أسوأ حاال من هؤالء
كلهم ،وإذا تعين على ولي األم��ر منع من لم يحسن التطبب من م��داواة
املر�ضى ،فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ،ولم يتفقه في الدين؟.3
أم��ا البيئة ال��ت��ي تتجلى فيها ه��ذه األح��ك��ام ،فهي ال��واق��ع ال���ذي بفهمه
وفقهه واستنباط حقيقته؛  -حسب عبارة ابن القيم -يتهيأ املحل لتنزيل
الحكم .فالواقع هو األرضية بالتعبير املعاصر لتحقيق املناط.
 -1سنن الدارمي ،باب الفتيا وما فيه من الشدة ،الحديث.159 :
 -2الزرقاين يف شرح على مختصر خليل .138 / 6
 -3إعالم الموقعين 167 / 4
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وألن الواقع هو مرآة املصالح واملنافع التي تجلب ،واملفاسد واملضار
ً
التي ت��درأ ،فهو إذا البيئة الحقيقية باعتبار ذلك املقصد األعلى الذي
تذود الشريعة عن حياضه وترد إليه املقاصد.
ً
ً
إن إه���م���ال ه���ذه امل��ن��ه��ج��ي��ة إف���راط���ا أو ت��ف��ري��ط��ا أو اإلخ��ل��ال ب��ه��ا ي���ؤدي
ً
ال���ى أخ�ل�ال ك��ب��ي��رة ،ت��وق��ع أح��ي��ان��ا ف��ي تضييق ش��دي��د وح���رج ل��ع��دم اق��ت��دار
املتعاطي على فتح األب���واب وول���وج ُّ
السبل املوصلة ال��ى مقاصد الشرع
وامليسرة على الخلق ،وفي الوقت نفسه املنضبطة بضوابط االستنباط.
ولهذا فيمكن ترتيب قضايا اإلفتاء في ثالث درجات هي :أ ،ب ،ج.
ففي «أ» القضايا املعروفة التي يحتاجها الفرد كل فرد ويعلمها أكثر
الناس ألنها مما علم من الدين ضرورة كالصالة والصوم.
وفي «ب» القضايا املستجدة كقضايا املعامالت املعقدة والشركات
وغيرها من القضايا الجديدة ،وهذه تفتي فيها لجان متخصصة.
وقضايا «ج» وهي قضايا فروض الكفايات وبخاصة السلطانية عند
الفقهاء :كقضايا الجهاد والحرب والسلم وأنظمة الحكم .وهذه ال يفتي
فيها إال املجامع الفقهية أو الجهات الرسمية املكلفة م��ن قبل ال��دول
املعنية بالفتوى مل��ا ق��د يترتب على ذل��ك م��ن املفاسد وتهديد السلم في
املجتمعات املختلفة.
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للع َالم :رؤية فقهية مقاصدية
بذل
السالم َ
َ
د .عبد الحميد عشاق

*1

إن ال��ق��راءة الواعية ملجمل األح��داث التي يشهدها العالم اإلسالمي
والعربي منذ سنوات ،وما رافقها من تدافع وص��راع خارجين عن َسنن
العقل والحكمة ،وقواعد العيش املشترك ،تجعل الحاجة ّ
ماسة أكثر
من أي وقت م�ضى إلى البحث واالهتمام بقضايا ثالث:
أواله���ا :التنويه باملنظور اإلس�لام��ي ّ
للسلم من حيث أب��ع ُ��اده املحلية
والكونية ،كما ّ
أصلته نصوص الوحي املبارك ونزلته سيرة املصطفى ﷺ
ابتغاء بيان حقيقة هذا املنظور ،وإزالة ما لحقه من غبش وغموض.
ّ
وثانيتها :بيان أولوية مقصد ّ
السلم في ُسلم املقاصد الشرعية على
ِ
ّ
َ
َ
الواسع لحفظ سائر املقاصد الكلية التي ينشدها
الباب
اعتبار كونه
الناس.
وثالثتها :تحديد آليات حفظ ّ
السلم على ّ
الصعيد الداخلي والخارجي،
ِ
ّ
وهذا من القضايا العملية ّ
املهمة الجديرة بعناية الباحثين والدارسين،
ذلك أن بناء الدولة والحفاظ على تماسكها واستقرارها يتم باملحافظة
على أمنها الداخلي والخارجي.
فاألول يحميها من الثارات والحروب األهلية ،وهذا يقت�ضي االهتمام
 - * 1أستاذ الفقه وأصوله ،جامعة القرويين  -مؤسسة دار الحديث الحسنية ،المملكة
المغربية.
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بمصالح مواطنيها ،وصون حقوقهم ،وترسيخ مبادئ االنتماء والعدالة
واإلنصاف.
وال��ث��ان��ي يحميها م���ن ع���واق���ب ال���ع���دوان ال���خ���ارج���ي ،وغ���وائ���ل ال��ح��روب
العبثية املدمرة ،وهذا يقت�ضي بناء عالقات متينة مع سائر الدول عن
ّ
طريق العهود واالتفاقات البينية ،وعقود التبادل الثقافي واالقتصادي،
وتوسيع دوائر التمثيل الدبلوما�سي والشراكة االستراتيجية.
وملا كان املطلوب في هذه املرحلة العصيبة  -التي اهتزت فيها املفاهيم،
ّ
واشتد فيها اإلرج��اف والتلبيس حتى على
واختلط فيها الحابل بالنابل،
َ
التأصيل مل��ب��دأ ال ِ ّ��س��ل��م ف��ي اإلس��ل�ام ،ارت��أي ُ��ت بحث
ال َ��ب��ده ّ��ي��ات ال َ��ج��ل ّ��ي��ات-
وسبر أص��ول ه��ذا امل��ب��دأ ومعانيه ف��ي نطاق نصوص ال��وح��ي ومقاصده،
وفي ضوء آثار ّ
السيرة النبوية العملية ،وه��وادي حركة التاريخ والخبرة
ّ
املحصلة.
اإلنسانية
وقد جعلته  -بعد هذه املقدمة -في ثالثة مباحث وخاتمة:
األول -في بسط مفردات املنظور اإلسالمي ّ
للسلم.
ّ
والثاني -في بيان أولوية مقصد ّ
السلم في ُسلم املقاصد.
ِ
والثالث -في عرض وسائل حفظ ّ
السلم وآلياته.
ِ
ّ
وخاتمة  -في استخالص ّ
أهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول :املنظور اإلسالمي ّ
للسلم
ِ

م���ن ع���زائ���م األح���ك���ام ف���ي اإلس��ل��ام ّأن األص����ل ف���ي ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن األف����راد
ُّ
والجماعات هو ّ
السلم وال ّ��رض��ا واالختيار والتعاون ،وه��و أص��ل كلي ال
ّ
يجوز العدو ُل عنه أو الخروج عليه إال في حاالت مخصوصة وفق ميزان
ال���ض���رورة امل��ل��ج��ئ��ة ،وه���ذا م��ا َت��ع ُ
��ض ُ��ده ن��ص��وص ال���ق���رآن امل��ج��ي��د والسنة
املشرفة.
أّ -
السلم في القرآن الكريم والسنة النبوية:
ِ
ّ
السلم في ال��ق��رآن ،يتبين لنا أن��ه مفهوم شامل
عندما نتتبع مفهوم ِ
وم��ت��ك��ام��ل ،ف��اإلس�لام ينشد ال ّ��س�لام ف��ي ص��ل��ة ال��ف��رد بنفسه ،وف���ي صلته
ب��ال��ج��م��اع��ة م��ن ح��ول��ه ،وف���ي ص��ل��ت��ه ب���امل���وج���ودات وس��ائ��ر ال��ك��ائ��ن��ات ،كما
ينشده في العالقات بين الشعوب واألمم.
َ
َ
َ
ُ
واألمن ّ
والس ُ
لم بجميع
الفرد الطمأنينة والسكينة،
فاإليمان يورث
ِ
ّ
َّ
تجلياته وأنماطه إنما هو ثمرة اإلي��م��ان؛ ق��ال هللا تعالى﴿ :ال ِ��ذي َ��ن َآم ُنوا
ُ ْ ُ َٰ َ لأْ َ
َ ْ
َول ْم َيل ِب ُسوا ِإ َيم َان ُه ْم ِبظل ٍم أول ِئ َك ل ُه ُم ا ْم ُن َو ُه ْم ُم ْه َت ُدو َن﴾.1
واألح���ك���ام ال��ش��رع��ي��ة ج���اءت لتنظم س��ل��وك أف����راد امل��ج��ت��م��ع ،وت��ك ّ��رس
أخالق التعاون على ّ
البر ،كما تضبط قواعد العيش املشترك وعالقاته،
َّ لمْ ُ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ َ
ص��ل ُ��ح��وا َب ْ��ي َ��ن َأ َخ َ��و ْي ُ��ك ْ��م َو َّات ُ��ق��وا هَّ َ
الل
﴿إن َ��م��ا ا ��ؤ ِم��ن��ون ِإخ����وة ف��أ ْ ِ
ق��ال تعالىِ :
لمْ
لمْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َل َ��ع َّ��ل ُ��ك ْ��م ُت ْ��ر َح ُ��م��ون﴾ ،2وق���ال ع��ز وج���لَ :
﴿وا ���ؤ ِم���ن���ون َوا ���ؤ ِم���ن���ات ب ْعض ُه ْم
لمْ ُ َ
َأ ْول َي ُاء َب ْعض َي ْأ ُم ُر َ
ون بالمْ َ ْ
ُ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْنك ِر﴾.3
ر
ع
ِ
ِ
ٍ
ِ
 -1سورة األنعام.82 :
 -2سورة الحجرات.10 :
 -3سورة التوبة.71 :
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وأما على صعيد العالقات الخارجية؛ فالقرآن غني باآليات الداعية
ّْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
إلى ّ
السل ِم
السلم والصلح ،قال تعالى﴿ :ي��ا أ ُّي َها ال ِ��ذي��ن آمنوا ادخ��ل��وا ِفي ِ
ِ
َ
َ
لاَ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
َّ
َ َّ ً َ
َ
ات ال��ش ْ��ي��ط ِ��ان ِإ َّن ُ���ه ل��ك ْ��م َع ُ���د ٌّو ُّم ِ��ب��ي ٌ��ن﴾ ،1م��ن أجل
ك��اف��ة و ت��ت ِ��ب ُ��ع��وا خ��ط��و ِ
ً
ذلك ،نجد القرآن حريصا على االستجابة الفورية ألي مبادرة أو فرصة
َ
﴿وإ ْن َج َ��ن ُ��ح��وا ل��ل َّ��س ْ��ل��م َف ْ
��اج َ��ن ْ��ح
ِ
ِ
س��ان��ح��ة م��ن ف���رص ال��س�لام ،ق���ال ت��ع��ال��ىِ :
ّ
السم ُيع ْال َع ِل ُ
َل َها َو َت َو َّك ْل َع َلى هَّ ِ َّ ُ ُ َ َّ
«والسلم
يم﴾ ،2قال القرطبي:
ِ
الل ِإن��ه هو ِ
والسالم هو الصلح.»3
ً
ّ
للتصرف النبوي التشريعي ،نجد أن��ه ﷺ كان
وتبعا للنظرة الكلية
ّ
ً
دائما خيار ّ
السلم على خيار الحرب ،وبناء على ذلك استنتج أبو
يغلب
ً
ّ ً
بديعة بقوله« :وكانت سيرته ﷺ أن َّ
كل
العباس ابن تيمية قاعدة كلية
َمن هادنه من الكفار ال يقاتله ،وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير
والفقه واملغازي تنطق بهذا ،وهذا متواتر من سيرته ،فهو لم يبدأ أحدا
من الكفار بقتال».4
ٌ
نصوص ُمشكلة:
ب-
ل��ك��ن م���ع ذل����ك ،ن��ج��د م���ن ي��ن��ط��ل��ق ل��ي��ق ّ��رر أن األص����ل ف���ي ال��ع�لاق��ة بين
املسلمين وغ��ي��ره��م ال��ح��رب ،وي��س��ت��دل ببعض ال��ن��ص��وص ال��ج��زئ��ي��ة دون
﴿و َق��ات ُ��ل ُ
مراعاة سياقها املوضوعي أو التاريخي ،كقوله تعالىَ :
��وه ْ��م َح َّت ٰى
ِ
 -1سورة البقرة.206 :
 -2سورة األنفال.61 :
 -3أحكام القرآن ،محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الشعب ،القاهرة.39 / 8 ،
 -4انظر «قاعدة مختصرة يف قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم» البن
تيمية ،تحقيق عبد العزيز آل حمد ،ط 1سنة 1425ه 2004 /م ،ص.95
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لاَ َ ُ َن ْ َ ٌ َ َ ُ َن ّ ُ للِهَّ
ين ِ ﴾ ،1وقوله ﷺ« :أم��رت أن أقاتل الناس
الد
تكو ِفتنة ويكو ِ
حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رس��ول هللا» ،2حتى قالوا إن
جميع آي��ات النهي ع��ن اإلك���راه ف��ي ال��دي��ن واألم���ر بالصفح ،والسماحة،
والبر ،وقول الحسنى ،وعدم البدء باالعتداء ،والجنوح للسلم ،وغيرها
منسوخ بآية السيف ،وجعلوا من عجيب القرآن أن «آية واحدة نسخت
ُ
مائة وأربعا وعشرين ثم نسخت!».3
م��ع أن ه���ذه اآلي����ات جميعها ت��ت��ح��رك ف��ي ن��س��ق واح���د م��واك��ب لتطور
تجمع املسلمين الطبيعي من الضعف إلى القوة ،ومن العمل بمقت�ضى
ال��ت��ب��ل��ي��غ وال���رس���ال���ة إل����ى ال���ت���ص���رف ب��م��ق��ت���ض��ى ال��س��ي��اس��ة واإلي�����ال�����ة ،وه��و
ْ َ
ْ ْ
﴿اد ُع ِإل ٰ��ى َس ِب ِيل َرِّب َ���ك ِبال ِحك َم ِة
عين الحكمة املأمور بها في قوله تعالى:
لمْ َ َ ْ
َوا ْ��و ِع��ظ ِ��ة ال َ��ح َ��س َ��ن ِ��ة﴾ ،4وف��ي جميع األح���وال يظل األص��ل ال ِ ّ��س��ل َ��م وليس
القتال أو الحرب .وهذا األصل هو الغالب على تاريخ الدعوة ومسارها
وتطورها.
وال يخفى أن االتكاء على نصوص جزئية من أجل تقرير قواعد كلية
كالقول« :إن األصل في اإلسالم الحرب ال ّ
السلم» من شأنه إهمال وإلغاء
جملة من القواعد املعمول بها عند العلماء في التعامل مع النصوص
 -1سورة البقرة.193 :
 -2أخرجه البخاري يف اإليمان ،باب فإن تابوا وأقاموا الصالة ،ومسلم يف اإليمان ،باب
األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل.
 -3انظر الربهان يف علوم القرآن تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم  .42 / 2ط 1دار إحياء
الكتب العربية 1376 ،هـ 1957 -م.
 - 4سورة النحل.125 :
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الشرعية؛ كقاعدة الجمع بين النصوص واعتبار العموم والخصوص
في تفسيرها ،وقاعدة ّ
السياق ،وقاعدة النسخ ،ومراعاة املآل ،وغيرها.
وع��ل��ي��ه ،ف���إن ال��ه��دي ال��ن��ب��وي وامل��ن��ه��ج التشريعي ال يمكن استفادته
من نص واحد ،وإنما يستفاد من النظر في مجموع النصوص املتعلقة
بمحل البحث على طريقة الجمع واملقابلة والترجيح ،كما يستفاد من
ّ
ال��س��ن��ن ال��غ��ال��ب��ة أو األك��ث��ري��ة وامل��س��ت��م��رة ال��ت��ي ت��رش��د إل���ى ال��ت��أص��ي��ل الكلي
العام.
إذا ام��ت��ه��د ه���ذا األص����ل ،ف��ه��ن��اك س���ؤال م��ه��م ق��د يعكر أو ي��ع��ت��رض ما
سبق تقريره وهو:
ل َ���م ج��اه��د ال��ن��ب��ي ﷺ وص��ح��اب ُ��ت��ه م��ن ب��ع��ده؟ أو م��ا امل��غ��زى م��ن الجهاد
النبوي وجهاد الفتوحات؟
وقد حاولت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلملاعات اآلتية:
أ -لم يكن جهاد النبي ﷺ وقتاله استئصاال للمخالف:
ّ
املتأمل في ّ
ّإن ّ
السيرة النبوية يدرك أن جهاده ﷺ لم يقصد قط إلى
محاربة أه��ل األدي��ان املخالفة واستئصالها على نحو ما شهدته بعض
أطوار التاريخ البشري من حروب االضطهاد الديني ،والتطهير العرقي،
ومحاكم التفتيش.
ّ
ق��ال اب��ن القيم« :ول��م يكره أح��دا ق��ط على ال��دي��ن ،وإنما ك��ان يقاتل
َمن يحاربه ويقاتله ،وأما َمن سامله وهادنه فلم يقاتله ،ولم يكرهه على
ّ َ
لاَ ْ َ
الد ِين قد
الدخول في دينه ،امتثاال ألمر ربه حيث يقولِ ﴿ :إك َ���راه ِفي ِ
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ْ َ
َّ َ َّ َ ُّ ْ
الرش ُد ِم َن الغ ّ ِي﴾.1
تبين
ف����إذا ص ّ���ح أن ال��ن��ب��ي ﷺ ال ي��ت��ع��ام��ل م��ع غ��ي��ر امل��س��ل��م��ي��ن إال م��ن موقع
القتال ،فكيف ينسجم هذا مع إيصائه باليهود والنصارى ،ودعوته إلى
حقن دماء الرهبان والعباد واملنقطعين في الصوامع في مواطن النزاع،
م��ع أن��ه��م األص���ل ف��ي ب��ق��اء ال ّ��دي��ن امل��خ��ال��ف بما يبذلونه م��ن جهد للدعاء
إليه واالستمرار عليه؟ ولو تعلق األمر باستئصال الدين املخالف لكان
رجال الدين أولى بأن تتجه إليهم املقاتلة.
كيف ّيتفق موقف القتال املطلق للمخالفين مع ما ثبت من أن النبي
ﷺ قد عامل يهود خيبر على رعاية النخيل وإصالحه ،وبعث معاذا إلى
اليمن وأم��ره أن يأخذ من غير املسلم دينارا أو مقابله من ثياب؟ وإذا
ك��ان اإلس�ل�ام يقاتل غير املسلمين ،فكيف ي��ؤس��س أح��ك��ام امل��ع��اه��دات
والذمة ،وأحكام اإلبقاء على الكنائس وعمارتها وعدم مضايقة أهلها؟
ً
ً
سمحا
يتبين إذا أن تعامل النبي ﷺ م��ع غير املسلمين ك��ان تعامال
ً
ً
ح��ض��اري��ا ل���م ي��ك��ن ي����روم االس��ت��ئ��ص��ال أب������دا ،2ع��ل��ى ن��ح��و م���ا الح��ظ��ه وول
ديورانت حين قال« :ولم يكونوا يخيرون األعداء بين اإلسالم والسيف،
بل كان الخيار بين اإلس�لام والجزية والسيف» ،3مما يعني أن اإلسالم
 - 1هداية الحيارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،ابن قيم الجوزية ،الناشر :دار ابن زيدون،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1410 :هـ 1990 /م.12 / 3 ،
 -2ينظر للتوسع :مصطفى بن حمزة ،التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين،
منشورات المجلس العلمي األعلى ،الرباط ،ص.24 -93
 -3قصة الحضارة ،عصر اإليمان ،ترجمة محمد بدران ،اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول
العربية.73 / 13 ،
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 وهو في أوج قوته  -لم يجعل السيف الخيار األول في التعامل مع غيراملسلمين ،بل ال يلجأ إليه إال عند الضرورة القصوى.
ب -جهاد النبي ﷺ كان عدال في املنهج والغاية:
كانت السمة الرئيسة للفتوحات اإلسالمية هي األخذ ّ
بالبر والقسط
ً
ً
ً
مبدأ ومنهجا وغاية.
فمن حيث املبدأ :جاء اإلسالم لعمارة الدنيا ال لخراب العالم ،ومن
ّ
ثم لم يبادر النبي ﷺ قط بقتال كما سبق ذكره ،بل كان يبعث القائد
ليخير الشعوب بين اإلسالم أو العهد أو القتال ،فإن اختاروا العهد كان
الوفاء واجبا ،وإن اختاروا القتال كان بسبب ما اختاروا.
وأم���ا م��ن ح��ي��ث امل��ن��ه��ج :ف��ق��د ك���ان للقتال ف��ي ص���در اإلس��ل�ام ض��واب��ط
وأح���ك���ام ت��ض��م��ن ل��ل��ش��ع��وب امل��غ��ل��وب��ة ال��ك��رام��ة وت��ق��ي��ه��م ال��ع��س��ف ،ج���اء في
ُ
هَّ
ْ هَّ
َ
اللُ ،ت َقا ِتلو َن
الل ِفي س ِب ِيل ِ
«س ُيروا ِباس ِم ِ
الحديث أن الرسول ﷺ قالِ :
َ ْ َ َ هَّ لاَ َ ُّ لاَ
ُ
الل ،ت ُ��غ��ل��واَ ،و َت ْ��ق ُ��ت��ل��وا َوِل���ي ً���دا .1» ...وك���ان الصحابة يمنعون
أع�����داء ِ
املجاهدين م��ن اإلف��س��اد وال��ت��دم��ي��ر ،فمن وص��اي��ا أب��ي بكر ال ّ
��ص��دي��ق أنه
ق����ال« :ال تقتلن ام�����رأة ،وال ص��ب��ي��ا ،وال ك��ب��ي��را ه ِ���رم���ا ،وال تقطعن شجرا
َ
َ َ
مثمرا ،وال ُت ّ ّ
عق َرن شاة وال بعيرا إال ملأكلة ،وال تحرقن
خربن عامرا ،وال ت ِ
ِ
َ ُ
نخال وال ُت ّ
ُ
2
غرقنه ،وال تغلل ،وال تجبن» .
 -1مسند أحمد بن حنبل ،المحقق :شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،ط .مؤسسة الرسالة،
 17 / 30 ،2001برقم.18094 :
 -2المصنف يف األحاديث واآلث��ار ،المؤلف :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة
الكويف ،الناشر :مكتبة الرشد الرياض ،ط ،1409 ،1تحقيق :كمال يوسف الحوت6 ،
 ،483 /برقم .33121
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وأم���ا م��ن حيث ال��غ��اي��ة :ف ّ
���إن ِس َ��ي��ر رس���ول هللا ﷺ وح��روب��ه ك��ان��ت ضد
الظلم ،فهي :إم��ا جهاد دف��ع ل��رد ال��ع��دوان ،أو جهاد طلب ل��ردع ال��دول
امل����ج����اورة ع���ن ال��ت��ف��ك��ي��ر ب��ن��ق��ض ال��ع��ه��د واإلخ���ل��ال ب���األم���ن ع��ل��ى ال���ح���دود؛
ليصبح الجار دار هدنة وصلح وليس دار حرب وتهديد ،1فقد سعى ﷺ
والصحابة من بعده من خ�لال فتوحاتهم إل��ى إيقاف امل��د اإلمبراطوري
التوسعي الذي كان سمة عصرهم ،وتوجيه موازين القوى في محيطهم
نحو املساملة واملوادعة والهدنة والتعاون.
ول���ع���ل م���ا ي��ش��ه��د ل���ذل���ك أن غ�����زوة ت���ب���وك إن���م���ا ك���ان���ت ردا ع��ل��ى ه��ج��وم
محتمل م��ن ال���روم ب��ال��ش��ام ،كما ي��دل عليه ح��دي��ث عمر ف��ي الصحيح،
عندما جاءه أخوه من األنصار في بيته في وقت لم يكن يأتيه فيه ،فقال
عمر« :أجاء غسان؟» 2ألنهم كانوا يتوقعون غزوا من أحد ملوك غسان
بالشام مدعوما من الروم.
وم���م���ا ي��ش��ه��د ل���ه ك���ذل���ك أن ال��ن��ب��ي ﷺ ل���م ي��غ��ز ال��ح��ب��ش��ة ك��م��ا الح��ظ��ه
مارسيل بوازار ،3بل قال ﷺ« :اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا ال يظلم
عنده أحد».4
ّ
ومن الحقائق التاريخية املثيرة التي لم تنل حظها من العناية والدرس،
 - 1الشيخ عبد اهلل بن بيه ،اإلرهاب التشخيص والحلول ،العبيكان ،الرياض -ط،1
 – 2007ص.131
 -2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها.
.Marcel A. Boisard, L’Humanisme de l’Islam édition Albin Michel p 212 - 3
 -4سيرة محمد بن إسحاق ،تحقيق محمد حميد اهلل ،ط .معهد الدراسات واألبحاث،
 154 / 2برقم .215
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أن حركة الفتوحات لم تتجه شطر الحبشة ،وال شطر األناضول ،وال
شطر العالم الكاثوليكي في القرنين السابع والثامن امليالديين.
ج -جهاد الرسول ﷺ كان حماية لسيادة الدولة:
من خصائص دعوة النبي عليه الصالة والسالم أنها كانت تسير جنبا
إلى جنب مع بناء الدولة ّ
الفتية ،مما ّأدى إلى اختالط مفاهيم الدعوة
وأساليبها ومفاهيم الدولة وخططها ،فخيل لكثير من الناس أن اإلسالم
يحا ب ويحمل السيف من أجل قضية ّ
الدين أو قضية الدعوة ،والحق
ر
أن���ه ي��ق��ات��ل  -حينما ي��ق��ات��ل -م��ن أج���ل ح��م��اي��ة البيضة وس��ي��ادة ال��دول��ة،
فثمة خيط رق��ي��ق دق��ي��ق بين تصرفاته ﷺ م��ن م��ق��ام ال��ن��ب ّ��وة والتبليغ،
وبين تصرفاته ﷺ من مقام اإليالة ّ
والسياسة.
وه����ذا م��ب��ن��ي ع��ل��ى خ��ص��ي��ص��ة ع��ظ��ي��م��ة م���ن خ��ص��ائ��ص��ه ﷺ ل���م ّ
يتبينها
الصالة والسالم ُجمع له بين ّ
كثير من ّ
الدارسين ،وهي أنه عليه ّ
النبوة
ِ
وال ّ��س��ل��ط��ن��ة ك��م��ا ي��ق��ول ال��غ��زال��ي ف��ي اإلح���ي���اء ،1وإل����ى ك�لام��ه أش����ار ال��ح��اف��ظ
ّ
اختص بها عن جميع
السيوطي في «أنموذج اللبيب» في الخصائص التي
األنبياء ولم يؤتها نبي قبله ،2وملا أورد السهيلي في ّ
«الروض األنف» قول
أب���ي س��ف��ي��ان ل��ل��ع ّ��ب��اس مل��ا ح��ب��س��ه ف��ي محتبس ال�����وادي ي���وم ال��ف��ت��ح« :لقد
ً
عظيما» ،ور َّد العباس بقولهّ :
«إنها النبوة» ،ذكر
أصبح ُملك ابن أخيك
عن القا�ضي أبي بكر بن العربي أن العباس إنما أنكر ذكر امللك مجردا
م��ن ال��ن��ب��وة ،وإال فجائز أن يسمى مثله ملكا ،وإن ك��ان لنبي ،فقد قال
 -1إحياء علوم الدين ،الغزالي أبو حامد ،ط .دار المعرفة -بيروت.98 / 4 ،
 -2أنموذج اللبيب يف خصائص الحبيب ،الجالل السيوطي ،تحقيق عباس أحمد صقر
الحسيني ،ص  11وما بعدها.
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ًْ
تعالى﴿:و َش َد ْد َنا ُم ْل َك ُه﴾ وقال سليمان عليه السالمَ :
َ
﴿و َه ْ��ب ِلي ُملكا ال
َي ْن َبغي َ
ألح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي﴾ .1فكان من خصائص نبي اإلسالم أنه ُجمعت له
ِ
رئاسة الدولة ،مع إمامة الدعوة.
وم��ن أه��م وظ��ائ��ف ال��دول��ة وواج��ب��ات اإلم��ام��ة :دف��ع ال��ع ّ
��دو ،وحماية
البيضة ،وتحصين الثغور بالعدة املانعة وال��ق��وة الدافعة ،وف��ي معناه
رفض الضيم ،ومقاومة الغزو األجنبي واالحتالل العسكري الذي يهدم
النظام ويخرق ّ
السيادة.
ومن ثم ،فإن ما ّ
يسمى بجهاد الطلب أو الجهاد االبتدائي غالبا ما
كان بقصد حمل الغازي ّ
الصائل على احترام معاهدات حسن الجوار
ّ
وتأمين الحدود ،وهذا من باب ّ
«السالم املسلح» الذي أصبح عرفا دوليا
تأخذ به جميع الدول لتكون في مأمن من العدو وأطماعه.
وإذا ك���ان ال���ش���ارع ق��د أج���از ال��ق��ت��ال ع��ن��د ن��ق��ض ال��ع��ه��د ،ف��ذل��ك لعلة
ال��دف��اع ع��ن األم���ة وح��م��اي��ة بيضتها ،وق��دي��م��ا ذه���ب ج��م��ه��ور ال��ف��ق��ه��اء إل��ى
أن ال��ع��دو إذا ن��ق��ض ال��ه��دن��ة ب��ق��ت��ال أو ب��م��ظ��اه��رة ع����دو ،أو ق��ت��ل مسلم
أو أخ��ذ م��ال انتقضت الهدنة معه ،كما أنها تنتقض بأشياء أخ��رى ال
َ
يتسع املقام لبسطها ،ومما استدلوا به على ذلك قو ُل هللا تعالى﴿ :2ف َما
َ ََُ َ 4
َ
اس َت َق ُاموا َل ُك ْم َف ْ
ْ
﴿وِإ ْن نكثوا أ ْي َم َان ُه ْم
اس َت ِق ُيموا ل ُه ْم﴾ .3وقوله سبحانه :
 - 1انظر الروض األنف 155 / 4 :وأحكام القرآن البن العربي.58 / 4 :
 -2سورة التوبة.7 :
 -3وهبة الزحيلي ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،ط .1981 ،1ص
.136
 -4سورة التوبة.12 :
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ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ان ل ُه ْم
ِم ْن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوط َع ُنوا ِفي ِدي ِنكم فقا ِتلوا أ ِئمة الكف ِر ِإنهم ال أيم
َ َّ
ل َعل ُه ْم َي ْن َت ُهو َن﴾.1
وإذا خاف اإلمام نقض العهد من الطرف اآلخر جاز له أن ينبذ إليه
ًَ َ ْ ْ َ
َ َ َ َ
َ
﴿وِإمَّ���ا تخاف َّن ِم ْ��ن ق ْ��و ٍم ِخ َيانة فان ِبذ ِإل ْي ِه ْم
عهده حينئذ ،لقوله تعالى:
َ َ ٰ َ َ َّ هَّ َ لاَ
ْ َ
على سو ٍاء ِإن
الل ُي ِح ُّب الخا ِئ ِن َين﴾ ،2أي :أعلمهم بنقض العهد حتى
تصير أنت وهم على سواء في العلم بانتهاء املعاهدة ،وال يكتفى بمجرد
الخوف.3
وم���ن أم��ث��ل��ة ن��ب��ذ ال��ع��ه��د بسبب ال��خ��ي��ان��ة م��س��أل��ة أه���ل ق��ب��رص ف��ي والي��ة
عبد امللك بن صالح ،عندما نقضوا عهدهم مع املسلمين ،فكتب الوالي
يستفتي الفقهاء في أم��ره��م ،وممن استفتي :مالك ،واألوزاع����ي ،والليث
بن سعد ،وسفيان بن عيينة ،وأب��و إسحاق ال��ف��زاري ،وغيرهم ،فأفتى
معظمهم ب��أن ينبذ ال��وال��ي عهدهم ال���ذي ن��ق��ض��وه ،م��ع توصية بعضهم
بعدم التعجيل بذلك.4

 -1وهبة الزحيلي ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،ط .1981 ،1ص
.136
 -2سورة األنفال.58 :
 -3انظر :المبسوط للسرخسي ،ط .دار المعرفة -بيروت ،سنة 1414هـ 1993 /م10 ،
 .5 /وبدائع الصنائع للكاساين ،ط .دار الكتب العلمية ،سنة 1406هـ 1986 /م/ 7 ،
.109
 -4انظر تفصيل فتاويه :يف :فتوح البلدان للبـــالذري ،طبعة القاهرة .1959 ،ص159
 .16294

َّ
املبحث الثاني :أولوية مقصد ّ
السلم في ُسلم املقاصد
ِ

ّ -1
السلم مقصد أعلى من التشريع:
ِ
السلم مقصد عظيم تتوقف عليه سائر املقاصد ،أو على حدّ
إن ّ
ِ
ّ
عبارة أستاذنا الشيخ عبد هللا بن بيه هو «حاضنة الكليات الخمس من
مقاصد الشريعة» ،وهذا ما ّنبه إليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
في تقسيمه املصالح باعتبار تعلقها بعموم األمة أو جماعاتها أو أفرادها
ّ
إل���ى ك��ل��ي��ة وج��زئ��ي��ة ،وم���ث���ل مل���ا ي��ع��ود ع��ل��ى ج��م��ي��ع األم����ة ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ض��ة،
وح��ف��ظ الجماعة م��ن ال��ت��ف��رق وال��ت��ن��ازع واالخ���ت�ل�اف ،وح��ف��ظ ال��دي��ن من
الزوال ،وحماية الحرمين ،وحفظ القرآن من اندراس الحفظة.
وبناء عليه خلص إلى القول بأنه« :إذا نحن استقرينا موارد الشريعة
اإلس�لام��ي��ة ال��دال��ة على مقاصدها م��ن التشريع اس��ت��ب��ان لنا م��ن كليات
دالئلها ومن جزئياتها املستقرأة أن املقصد العام من التشريع فيها هو
حفظ ن��ظ��ام األم���ة ،واس��ت��دام��ة ص�لاح��ه ب��ص�لاح املهيمن عليه وه��و نوع
َ
َ
َ
ُ
وص�ل�اح م��ا بين
عمله،
اإلن��س��ان ،ويشمل ص�لاح��ه ص�لاح عقله ،وص�ل�اح ِ
يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه».1
وب��ع��د أن س����اق ن��ص��وص��ا ك��ث��ي��رة م���ن ال���ق���رآن ف���ي م��ع��رض ال��ح��ث على
ّ
اإلص�لاح ق��ال« :فهذه أدل��ة صريحة كلية دل��ت على أن مقصد الشريعة
إص��ل��اح ه����ذا ال���ع���ال���م وإزال�������ة ال���ف���س���اد م���ن���ه ،وذل�����ك ف���ي ت���ص���اري���ف أع��م��ال
الناس.2»..
 -1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد الطاهر ابن عاشور ،دار النفائس ،ط ،2سنة
1421هـ 2001 /م ،تحقيق ودراسة :محمد الطاهر الميساوي ،ص .273
 -2المرجع نفسه ،ص.275 -274
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ّ
فال ّ
شك أن ّ
السلم من املقاصد الضرورية الكلية مما ينتمي إلى هذه
ِ
املرتبة العالية ،إذ ال ّبد منه في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا
ُ
ُ
مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد ،وتهارج،
تجر
لم
وسلب
قد
ف
ِ
وفوت حياة.
ويمكن القول :إن ّ
السلم باعتبار تعلقه بحفظ النظام وتأمين معايش
ِ
الناس هو أول مقاصد الشريعة على صعيد النظام االجتماعي العام؛
ّ
يتصور تحقيق مقصد آخر كالعدالة والحرية والكرامة واملساواة
إذ ال
ّ
والتنمية إال ببسط األمن ونشر لوائه ،فمن هذا الوجه قدم هذا الحق
ّ
على سائر الحقوق لتعلقه بعموم األمة ،وأولوية حقها في الحياة -الذي
هو من أخطر الحقوق -والتصرف في معايشها آمنة مطمئنة.
غ��ي��ر أن ال ِ ّ���س���ل���م ال ي��ش��ت��د ع����وده وال ي��س��ت��ق��ي��م س��اق��ه إال ف���ي ح��ص��ون
ً
ً
ال��ع��دال��ة ،وك��ذل��ك ال��ع��ك��س ،فبينهما ت��ل�ازم مستمر ط����ردا وع��ك��س��ا؛ أي
ّ
فكلما ام��ت��د س��ل��ط��ان ال��ع��دل ام��ت��د ظ��ل ال ِ ّ��س��ل��م ،وك��ل��م��ا ت��ق��ل��ص سلطان
العدل تراجع ظل ّ
السلم ،وتفتقت مكانه ثغرات الخلل ْ
والهرج.
ِ
وعليهّ ،
فإن ّ
املس بهذا املقصد ٌّ
مس بالقوام الضروري الذي يختل
ّ
ويتسبب في زعزعة االستقرار وت��روي��ع اآلمنين،
به نظام الحياة ال��ع��ام،
وه����ذا أم���ر ت��ع ّ��ده ال��ش��ري��ع��ة ح���راب ً���ة وإف���س ً
���ادا ف��ي األرض ي��س��ت��وج��ب أش ّ��د
َ
ين ُي َحارُبو َن هَّ َ
العقوبة ،قال الحق سبحانه﴿ :إ َّن َما َج َز ُاء َّالذ َ
الل َو َر ُسول ُه
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َو َي ْس َع ْو َن في الأْ َ ْرض َف َس ًادا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأ ْو ُي َ
ص َّل ُبوا أ ْو تقط َع أ ْي ِديه ْم َوأ ْر ُجل ُهمْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٰ
َ
َ
ْ �َل�اَ
لآْ
لأْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُّ
َ
ْ ُ ْ
ْ
ض ذ ِل��ك ل ُه ْم ِخ ْ��ز ٌي ِفي الدن َيا َول ُه ْم ِفي ا ِخ َ��ر ِة
ِمن ِخ ٍف أو ينفوا ِمن ا ر ِ
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اب َع ِظ ٌ
َع َذ ٌ
يم﴾.1
وإذا تبينت منزلة ّ
السلم مما ذكر فإن فروع الشريعة ،باعتبار هذا
ِ
املقصد ،على ضربين:
 فروع حافظة ملقصد ّالسلم وضامنة له ،وآيلة إلى تحقيقه.
ِ
ّ
والسلم.
 وفروع يتوقف التكليف بها على تحقيق مقصد األمن ِوال ي��ك��اد ف���رع ف��ق��ه��ي ي��خ��رج ع���ن أح���د ه��ذي��ن ال ِ��ق ْ��س َ��م ْ��ي��ن .وم���ن أمثلة
األح��ك��ام الحافظة ملقصد ّ
السلم املحققة ل��ه ،أو يتوقف التكليف بها
ِ
على تحقيق مقصد األمن والسلم:
أ -الوفاء بالعهود:
يتصل مبدأ ال��وف��اء بالعهد -ف��ي نظر اإلس�ل�ام -بالعدل ال��دول��ي ،وهو
مناط املصلحة اإلنسانية كلها ،وال ريب أن هذه مصلحة عليا ثابتة على
ّ
مر القرون واألجيال ،بحيث تغدو كل منفعة عاجلة إزاءها ثمنا بخسا
َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ هَّ َ
َ
الل َوأ ْي َم ِان ِه ْم ث َم ًنا
﴿إن ال ِذين يشترون ِبعه ِد ِ
وعرضا ٰتافها ،قال تعالىِ :
َ
لاَ
لاَ
ُ
لآْ
ّ
َ
َقليلاً ُأ َولئ َك لاَ َخلاَ َق َل ُه ْم في ا خ َ��رة َو ُيكل ُم ُه ُم هَّ ُ
الل َو َينظ ُر ِإل ْي ِه ْم َي ْو َم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
لاَ
َ
ّ
اب أ ِل ٌ
ْال ِق َي َام ِة َو ُي َز ِكيه ْم َول ُه ْم َعذ ٌ
يم﴾ .2وفي الحديث عن أنس ر�ضي هللا
ِ
«م ْن َكانَ
عنه عن النبي ﷺ قال« :ل ُك ّل َغادر ل َو ٌاء َي ْو َم ْالق َي َامة» ،3وقالَ :
ِ ِ
ِ ِ ٍِِ
َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َق ْوم َع ْه ٌد َف َال َي ُح َّل َّن َع ْه ًداَ ،و َال َي ُش َّد َّن ُهَ ،ح َّتى َي ْم�ض َي َأ َم ُد ُهَ ،أوْ
ٍ
ِ
ْ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
4
َين ِبذ ِإل ْي ِه ْم َعلى سو ٍاء»  .وفي سنن أبي داود عن رسول هللا ﷺ قال« :أال
 -1سورة المائدة.33 :
 -2سورة آل عمران.77 :
 -3صحيح البخاري ،كتاب أبواب الجزية والمتابعة ،باب إثم الغادر للرب والفاجر.
 -4أخرجه الرتمذي يف جامعه ،تحقيق بشار عواد معروف ،كتاب أبواب السير عن رسول
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َ ْ َ َ َ ُ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
من ظلم معاهدا ،أ ِو انتق
ص ُه ،أ ْو كلف ُه ف ْو َق طاق ِت ِه ،أ ْو أخذ ِم ْن ُه ش ْي ًئا
ْ
ُ
ب َغ ْير طيب َن ْفسَ ،ف َأ َنا َحج ُ
يجه َي ْو َم ال ِق َي َامة».1
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
ل���ذل���ك ع���ن���ي ال���ف���ق���ه���اء ع���ن���اي���ة ش����دي����دة ب��ت��ف��ص��ي��ل أح����ك����ام امل���ع���اه���دات
وشروطها ،وبيان ما تتضمنه بنودها ،وما ينبغي للطرفين االلتزام به،
وعلى رأسهم اإلمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه هللا.2
ب -الحدود والديات:
تأملنا باب الحدود والديات في الفقه اإلسالمي ،ألفيناه ّ
إذا ّ
محققا
ملقصد العدل الذي يثمر -من جهته -مقصد األمن ّ
ُ
والفقهاء في
والسلم،
ِ
ّ
ثنايا تحريرهم للمسائل الفقهية املتصلة بهذا الباب َينصون على ذلك:
ق��ال البابرتي في معرض الحديث عن حد الحرابة في كتابه «العناية»:
«وعندهما ،أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن ،أنها عقوبة تغلظت
لتغلظ سببها؛ وه��و تفويت األم��ن ف��ي األرض على التناهي بالقتل وأخ��ذ
امل�����ال» ،3ول���و ش��ه��ر امل��ح��ارب��ون ال��س�لاح ف��ي ال��ب��ن��ي��ان ال ف��ي ال��ص��ح��راء ألخ��ذ
املال ،فقد قيل :إنهم ليسوا محاربين ،بل هم بمنزلة املختلس واملنتهب،
اهلل ﷺ ،باب ما جاء يف الغدر 195 / 3 ،برقم .1580
 -1سنن أبي داود ،تحقيق :ش َعيب األرن��ؤوط ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األولى،
 1430هـ 2009 -م ،كتاب الخراج والفيء واإلمارة ،باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا
بالتجارات 658 / 4 ،برقم .3052
 -2يعد محمد بن الحسن الشيباين من األئمة األوائ��ل الذين أف��ردوا مؤلفات خاصة
للعالقات الدولية ،تتناول أحكام الجهاد والحرب ،وأحكام الصلح والمعاهدات ،ينظر
كتابه الفذ شرح السير الكبير ،تحقيق صالح الدين المنجد .وينظر :المعاهدات الدولية
يف فقه اإلمام محمد بن الحسن الشيباين :دراسة فقهية مقارنة ،عثمان بن جمعة ضميرية،
دعوة الحق ،س ،1417 ،15ع.177
 -3العناية شرح الهداية ،البابريت ،ط .دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ .478 / 7
98

ألن امل��ط��ل��وب ي��درك��ه ال��غ��وث إذا اس��ت��غ��اث ب��ال��ن��اس .وق���ال أك��ث��ر العلماء:
إن حكمهم ف��ي البنيان وال��ص��ح��راء واح���د ،وه��ذا ق��ول مالك ف��ي املشهور
ع��ن��ه وال��ش��اف��ع��ي وأك���ث���ر أص���ح���اب أح��م��د وب��ع��ض أص���ح���اب أب����ي حنيفة،
ب��ل ه��م ف��ي البنيان أح��ق بالعقوبة منهم ف��ي ال��ص��ح��راء ألن البنيان محل
األمن والطمأنينة ،وألنه محل تناصر الناس وتعاونهم ،فإقدامهم عليه
يقت�ضي ش��دة املحاربة واملغالبة ،وألنهم يسلبون الرجل في داره جميع
ماله ،واملسافر ال يكون معه غالبا إال بعض ماله ،وهذا الصواب.1
ُ
فيتضح م��ن ه���ذا ّأن ح ّ���د ال��ح��راب��ة إن��م��ا ش���رع ألج���ل اس��ت��ت��ب��اب األم��ن
ف��ي األرض ،وح��م��اي��ة ال��ذري��ع��ة م��ن ال��ت��ع��رض ل��ح��رم��ة دم اإلن���س���ان وم��ال��ه
وعرضه .فالخروج ملجرد قطع الطريق ،وإخافة السبيل ،ومنع الناس
من املرور به ،وإن لم يقصد من ورائه أخذ مال ،وال انتهاك عرض ،وال
عداوة ،وال رغبة في إمارة ،يدخل في مفهوم الحرابة لدى املالكية لعموم
آيتها ،2خالفا ملن ق��ال :إن��ه ال تطبق أحكام الحرابة إال على من قتل أو
أخذ ماال 3 ،ولم يراعوا الكفاءة في هذه العقوبة على الراجح ،كما يقول
اب��ن العربي« :ال خ�لاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل ،وإن لم يكن
امل��ق��ت��ول مكافئا للقاتل ،وللشافعي ق���والن :منهما أن��ه تعتبر امل��ك��اف��أة في
الدماء ألنه قتل ،فاعتبرت فيه املكافأة كالقصاص».4
 -1دقائق التفسير البن تيمية ،تحقيق محمد السيد الجليند. 		 38 / 2 ،
 -2الشرح الصغير للدردير على أقرب المسالك ،ط .دار الفضيلة.185 / 5 ،
 -3المغني البن قدامة ،ط .مكتبة القاهرة.147 / 9 ،
 -4أحكام القرآن ،راجع أصوله وخرج أحاديثه :محمد عبد القادر عطا .دار الكتب
العلمية ،بيروت ط.101 / 2 ،2003 - 1424 ،3
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ولذلك تميز الفقه اإلس�لام��ي -على تنوع مذاهبه خصوصا املذهب
املالكي -بأحكام ومواقف صارمة من املحاربين ،حيث ّ
توسع في وسائلها
ومكانها وزمانها وأشخاصهاّ ،
وشدد كثيرا في عقوبتها:
ّ
توسع ّأوال؛ في مفهوم الحرابة؛ فاعتبر كل فعل يقصد به أخذ املال
ً
على وجه يتعذر معه الغوث أو إخافة الطريق حرابة ،فيدخل في ذلك:
*  -الخروج ملجرد قطع الطريق ،وإخافة السبيل ،ومنع الناس من
املرور به.
*  -الهجوم على ال��دور واقتحامها ليال أو نهارا ،ومقاتلة أهلها ألخذ
م��ال��ه��م ،س���واء تمكن م��ن أخ���ذه وإخ���راج���ه ،أو أل��ق��ي عليه ال��ق��ب��ض قبل
إخراجه.
*  -القتل غيلة وإن لم يأخذ ماال.1
وت ّ
���وس���ع ث��ان��ي��ا؛ ف���ي وس���ائ���ل ال���ح���راب���ة ،ول���م ي��خ ّ
��ص��ه��ا ب��ف��ع��ل دون ف��ع��ل،
ّ
وسوى في ذلك بين استعمال السالح الناري والسالح األبيض ،والع�صي
وحتى األحجار لعموم آية الحرابة وإطالقها.2
ّ
وتوسع ثالثا؛ في مكان الحرابة ّ
فسوى بين املدن والقرى والصحراء
خصها بالصحراءّ ،
واملنازل ،لعموم آية الحرابة ،3خالفا ملن ّ
وعد كل ما
 -1خصائص المذهب المالكي ،الشيخ محمد التاويل ،مطبعة أنفو برانت ،ط ،1فاس،
 ،2014ص 108 -106
 -2الذخيرة للقرايف ،تحقيق سعيد أعراب وآخرين ،ط .دار الغرب اإلسالمي بيروت،
ط 1سنة .123 / 12 ،1994
 -3الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،ط .دار إحياء الرتاث العربي -بيروت.151 / 6 ،
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يقع في املدن والقرى سرقة ال حرابة.1
وت ّ
���وس���ع راب���ع���ا؛ ف���ي أش���خ���اص امل��ح��ارب��ي��ن ف���س ّ���وى ب��ي��ن ال���ح ّ���ر وال��ع��ب��د،
واملسلم والذمي ،والرجل واملرأة ،ومن باشر الحرابة بنفسه ومن تماأل
معه وس��اع��ده ،ك��ل ه��ؤالء تطبق عليهم أح��ك��ام الحرابة ول��م يستثن من
عقوبتها إال الصغير واملجنون ،غير أن امل��رأة ال تصلب وال تنفى ،وإنما
حدها القتل أو القطع من خالف ،2خالفا ألبي حنيفة في قوله :ال تقتل
املرأة وال تقطع وال من معها من املحاربين.3
كما ّ
سوى بين املحارب الواحد واالثنين والجماعة ،خالفا ملن ّ
خصها
بالجماعة ورأى أن الواحد واالثنين ال يعد فعلهما حرابة.4
وهذا ديدن املذهب املالكي وشأنه في أمور الدماء والديات والحدود
بشتى صنوفها ،حتى أوج��ب قتل الجماعة ب��ال��واح��د ،وفيما ل��و تماألت
على قتله وإن لم يباشره إال واحد منها ،لقول عمر ر�ضي هللا عنه« :لو
تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا» ،5والحاصل أن أبواب الدماء
والنكاح مخصوصة بمزيد احتياط ّ
وتحر لدى املالكية؛ لتعلقها بحرمة
األبضاع واألرواح.
 -1المغني البن قدامة ،مصدر سابق.144 / 9 ،
 -2قال ابن عرفة :الصبي إن حارب ولم يحتلم وال أنبت عوقب ،ولم يقم عليه حد
الحرابة .مواهب الجليل ،ط .دار الرضوان -نواكشوط.518 / 6 ،
 -3البناية شرح الهداية ،بدر الدين العيني ،ط .دار الكتب العلمية.93 / 7 ،
 -4الشرح الصغير للدردير ،مصدر سابق .186 / 5 ،المغني البن قدامة ،مصدر سابق،
.145 / 9
 -5الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ،باب ما جاء يف الغيلة والسحر ،تحقيق بشار عواد
معروف 443 / 2 ،برقم .2552
مجلة السلم  -العدد األول

101

َ
مقصد حفظ النفوس ،إال
وهذه املسائل واألحكام وإن كانت تروم
أنها ذريعة لحفظ ما هو أعم من ذلك وأوسع ،أال وهو مقصد ّ
السلم.
ِ
ج  -أحكام القضاء:
إن املقصد األعلى ال��ذي ينشده القضاء هو صون ّ
السلم بواسطة
ِ
ال��ع��دل ال���ذي ي��ق��وم على إع��ط��اء ك��ل ذي ح ٍ ّ���ق ح َّ��ق��ه ،وألج���ل ذل��ك ج��اءت
األح���ك���ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة ل��ف ّ
��ض ال���ن���زاع���ات وح ّ����ل ال��خ��ص��وم��ات وإص��ل��اح ذات
البين ،وشواهد السنة والسيرة حافلة بالنصوص ال ّ��دال��ة على ض��رورة
ال��ع��دل ف��ي ال��ن��ظ��ام القضائي وأث���ره ال��ج��ل ّ��ي ف��ي حفظ األم��ان��ات واستيفاء
الحقوق ومنع الظلم والجور.
ّ
وأحكام القضاء تشكل مثاال واضحا للعالقة الطردية التالزمية التي
تجعل العدل شرطا للسلمّ ،
والسلم شرطا للعدل فال يتحقق األول إال
ِ
في ظل الثاني ،وال يتوصل إلى الثاني إال بتثبيت األول.

املبحث الثالث :وسائل وآليات حفظ ّ
السلم
ِ

ب��ال��ت��أم��ل ف���ي ال���ه���دي ال��ن��ب��وي ي��ت��ب��ي��ن أن أه ّ����م ال��وس��ائ��ل واآلل���ي���ات ال��ت��ي
تنجع ف��ي ب��ن��اء ال ِ ّ��س��ل��م ون��ش��ره واستتبابه ه��و العمل على عقد اتفاقات
األمن ّ
والسلم االجتماعي ،والتعاهد على احترامها وصونها من مختلف
ِ
النقوض الواقعة أو املتوقعة.
أ -آليات ّ
السلم الداخلي:
ِ
ّ
َ
مشروعه
إن ال ّ��س��ؤال املهم في ه��ذا الصدد ه��و :كيف بنى النبي ﷺ
السلمي؟ وما الخطوات والوسائل التي اعتمدها إلح�لال ّ
ّ
السلم داخل
ِ
ِ
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ّ
امل��ج��ت��م��ع ال��ج��دي��د ال�����ذي ك����ان ي��ش��م��ل امل��س��ل��م��ي��ن وغ��ي��ره��م م���ن األق��ل��ي��ات
والطوائف املختلفة؟
إن ّأول ما سمعه الناس من النطق النبوي الشريف في املدينة قوله
ّ
ُ
ُ
ّ
ُ
وص��ل��وا األرح���ام،
ﷺ« :أي��ه��ا ال��ن��اس؛ أف��ش��وا ال��س�لام ،وأط��ع��م��وا ال��ط��ع��امِ ،
َ ُّ
ُ
تدخ ُلوا ّ
الجنة َ
وصلوا بالليل والناس نيام،
بسالم» .1ففي هذه الخطبة
النبوية إع�لان عن املعالم الكبرى ّ
للدين ،ومقاصده العظمى التي كان
ّ
ال��س��ل��م أب���رز أص��ول��ه��ا ،وأظ��ه��ر أم��ه��ات��ه��ا ،ب��دالل��ة ت��ع��ل��ق ث�لاث��ة أرب����اع ال��دي��ن
ّ
املتعدي النفع ،وال يخفى وجه إسهام ذلك في تحقيق
بالعمل الصالح
ّ
السلم األهلي الداخلي.
ولقد كان أو ُل ما صنعه ﷺ بعد بناء املسجد واملؤاخاة بين األنصار
َ
وامل��ه��اج��ري��ن إع����ادة ت��رت��ي��ب ش���ؤون امل��دي��ن��ة ،وتنظيم عالئقها الداخلية
والخارجية ،وتعيين الواجبات املطلوبة من كل طرف على أساس ّ
الرضا
ُ
واالص���ط�ل�اح ،وك���ان السبيل إل���ى ذل���ك ه��و ال��ك ُ��ت��ب وامل��ع��اه��دات ال��ت��ي ك��ان
يعقدها ﷺ ال سيما بعد أن ّ
تثبت اإلس�ل�ام واستقر .وق��د ذك��ر القرآن
املجيد عهودا كثيرة أمضاها النبي عليه الصالة والسالم مع غيره ،منها
ين َي ْش َت ُر َ
ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله﴿ :إ َّن َّالذ َ
ون ِب َع ْه ِد
ِ ِ
هَّ َ َ ْ َ ْ َ َ ً َ لاً ُ َٰ َ لاَ َ لاَ َ َ ُ ْ لآْ َ َ لاَ ُ َ ّ ُ ُ ُ هَّ ُ َ لاَ
الل وأيم ِان ِهم ثمنا ق ِلي أول ِئك خ ق لهم ِفي ا ِخر ِة و يك ِلمهم الل و
ِ
َ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ لاَ ُ َ ّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
ٌ 2
ينظر ِإلي ِهم يوم ال ِقيام ِة و يز ِك ِيهم ولهم عذاب أ ِليم﴾ .
 -1رواه أحمد ،مصدر سابق 201 / 39 ،برقم .23784
 -2سورة األنفال.56 :
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ومما يجدر التنويه ب��ه ف��ي ه��ذا السياق صحيفة املدينة ،ومما جاء
فيها:
«بسم هللا الرحمن الرحيمَ .ه َذا كتَ
النب ّي َب ْي َن المْ ُ ْؤمنينَ
اب م ْن ُم َح ّمد ّ
ٌ
ِِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
ْ
َ
َ
َوالمْ ُ ْسلم َين م ْن ُق َرْ
ش َو َيث ِر َبَ ،و َم ْن ت ِب َع ُه ْم فل ِح َق ِب ِه ْم َو َج َاه َد َم َع ُه ْم ّإن ُه ْم
ي
ِِ ِ
ٍ
ُّ ٌ َ َ ٌ ُ ّ َ َ َ
َ َ لمْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ لمْ ُ ْ
َ
ْ
وف وال ِقس ِط بين ا ؤ ِم ِنين...
أمة و ِاحدة ...وكل طا ِئف ٍة تف ِدي عا ِنيها ِبا عر ِ
ُ
َ
َ ّ ّ َ هّ َ َ ٌ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ّ ُ ّ ْ لأْ َ َ
ص َر َوا ْس َوة غ ْي َر
الل و ِاحدة ...وِإنه من ت ِبعنا ِمن يهود ف ِإن له الن
وِإن ِذمة ِ
َ
َ
َ
ّ َ
ين َعل ْيه ْمَ ...وإ ّن ُ��ه َما ك َ
َم ْظ ُلوم َين َولاَ ُم َت َناصر َ
الص ِحيف ِة
ان َب ْي َن أ ْه ِ��ل َه ِ��ذ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ّ َ َ ّ َ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
م ْ��ن َح َ���دث أ ْو اش��ت َ��ج��ار ُي��خ��اف ف َ��س ُ
��اد ُه ف ِ���إ ّن َم َ����ر ّد ُه إل��ى هللا ع��ز وج���ل وِإل���ى
ٍ
ِ
ِ ٍ
هّ
ُ َ َُ
الل».1
مح ّم ٍد رسو ِل ِ
ً
وقد كانت سياسة التحالفات التي أعملها النبي ﷺ لبنة من لبنات
ً
البناء املتكامل لألمة الجديدة ،ومظهرا من مظاهر وحدتها املبنية على
ّ
الذمة ال��واح��دة ،وقواعد القسط وال��والء وال��ج��وار وامل��واس��اة والعاقلة
ً
ً
وال��ف��داء وال��ن��ص��رة .وت��ع ّ��د وثيقة املدينة نموذجا دس��ت��وري��ا راق��ي��ا إلق��رار
الحريات والحقوق لغير املسلمين ،كما شهد بذلك املستشرق الروماني
ً
جيورجيو ق��ائ�لا« :ح��وى ه��ذا الدستور اثنين وخمسين ب��ن��دا ،كلها من
رأي رسول هللا؛ خمسة وعشرون منها خاصة بأمور املسلمين ،وسبعة
وع��ش��رون مرتبطة بالعالقة بين املسلمين وأص��ح��اب األدي����ان األخ���رى،
والسيما اليهود وع��ب��دة األوث���ان ،وق��د ُدون ه��ذا الدستور بشكل يسمح
ألصحاب األديان األخرى بالعيش مع املسلمين بحرية».2
 -1السيرة النبوية البن هشام ،دار الجيل1411 ،ه ،بيروت.35 - 31 / 3 ،
« -2نظرة جديدة يف سيرة رسول اهلل ص .192نقال من كتاب «الرسول يف الدراسات
االستشراقية المنصفة» لمحمد شريف الشيباين ،ص.53
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وي��ت��ب��ي��ن م����ن ه�����ذا ال���ع���ه���د َّأن������ه ك�����ان ي������روم ب����ن َ
����اء ال ِ ّ���س���ل���م ب���ي���ن م��خ��ت��ل��ف
َّ
ُ ُ ْ
الج َو ِار ،وتثبيت
الطوائف املستقرة باملدينة ،كما أنه كان يروم «حسن ِ
ً
دع��ائ��م ال��ع��دل ،وي�لاح��ظ َّأن فيه ًّ
صريحا على نصر املظلوم ،فهو
نصا
َّ
عهد ع��ادل إلقامة ّ
عيف» .1كما أن
السلم وتثبيته بالعدل ونصر الض ِ
ِ
الشارع قد ضبط عالقة غير املسلم باملجتمع الذي ينتمي إليه بـ «عقد
ً
الذمة» الذي يفرض واجبات عليه مشاركة منه في بناء الدولة ،ويضمن
ل��ه حقوقه ال��ض��روري��ة ،ويمنحه حرية كاملة ف��ي ممارسة شعائر دينه،
وم��ن امل��واق��ف املشرقة في ذل��ك ما رآه اإلم��ام الليث بن سعد وعبد هللا
بن لهيعة في مسألة بناء الكنائس من دخولها في عمارة دار اإلس�لام.2
ووافقهما على ذلك عبد الرحمن ابن القاسم من املالكية.3
ولقد كان هذا الفقه ونظائره من أهم أسباب بسط األمن ،وإفشاء
ال��س��ل��م ،وتحقيق العيش امل��ش��ت��رك واالن���دم���اج االج��ت��م��اع��ي بين مختلف
مكونات األمة على تباين عشائرها وقبائلها ولغاتها وأعراقها وأديانها.
ب  -آليات ّ
السلم الخارجي:
ِ
- 1املعاهدات:
وهي االتفاقات أو العهود أو املواثيق التي تبرمها الدولة املسلمة مع
 -1العالقات الدولية يف اإلسالم ،محمد أبو زهرة ،ص.81
 -2الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري آلدم متز ص .69وانظر للتوسع :شرح
كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباين ،ج 2وج ،5تحقيق صالح الدين المنجد،
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ،القاهرة.1971 ،
 -3منح الجليل شرح مختصر خليل ،محمد عليش ،دار الفكر1409 ،هـ1989 -م3 .
.222 /
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ُ
غيرها من ال��دول في حالي ّ
السلم وال��ح��رب ،وت َس َّمى املعاهدة في ظروف
ِ
َ
ُ
الصلح على
الحرب م��وادع��ة أو مصالحة أو مساملةُ ،ي��ق َّ��ر ُر بمقتضاها
َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ
َت ْ��رك الحرب ،لقوله تعالىَ :
اج َن ْح ل َها َوت َوك ْل َعلى
﴿وِإ ْن َج َن ُحوا ِللسل ِم ف
ِ
ْ
هَّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
الل ِإنه هو الس ِميع الع ِليم﴾.1
ِ
وإذا كان اإلسالم ينطلق من أن األصل في العالقات العامة ّ
السلم،
ِ
فإن حال النزاع والحرب أمر طارئ يجب دفعه بأي وسيلة؛ ومن أنجع
تلك ال��وس��ائ��ل وسيلة الصلح .وق��د أثبتت امل��واث��ي��ق وامل��ع��اه��دات قدرتها
على نشر ّ
السلم وتثبيته وبسطه ،وه��ذا ما شهد به غير واح��د؛ ومنهم
ِ
املستشرق توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى اإلس�لام» ،حيث الحظ
َ
أن أهم فترة انتشر فيها اإلسالم هي فترة ّ
السلم التي تل ْت صلح الحديبية
ِ
بين ق��ري��ش واملسلمين ،وأن م��ن دخ��ل اإلس�ل�ام خ�لال تلك ال��ف��ت��رة ،التي
دامت سنتين ،أكثر ممن دخله في املدة التي تقرب من عشرين عاما منذ
بزوغ اإلسالم حتى ذلك الصلح.
وق�����د ن���ج���ح ال���ن���ب���ي ﷺ ب��ف��ض��ل امل����ع����اه����دات ال���ك���ث���ي���رة ال���ت���ي ع���ق���ده���ا م��ع
خصومه في صهر النزاعات القبلية والعصبيات وال��ث��ارات الطائفية في
ً
ً
ب��وت��ق��ة ن��ظ��ام ج��دي��د ،وان��ت��ح��ى منهجا حكيما ف��ي ت��دب��ي��ر األم����ور والقضايا
التي يجري حولها النزاع ،وقد أوردت ُ
كتب السيرة جملة من املعاهدات
النبوية ،منها على سبيل املثال:
 -1-1صلح الحديبية :وهو عقد صلح بين املسلمين وبين قريش عام
ستة للهجرة ،وقعت بمقتضاه هدنة بين الطرفين دام��ت عشر سنين.
 -1سورة األنفال.61 :
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َ َ َ َ َ َ
صال َح َعل ْي ِه
ومما جاء في نص هدنة الحديبية« :باسمك اللهم ،هذا ما
ْ
ُ َ ُ ْ ُ َ ْ هّ
اص َط َل َحا َع َلى َو ْ
الل ُس َه ْي َل ْب َ��ن َع ْ��م��روْ ،
ض ِ��ع ال َ��ح ْ��ر ِب َع ْن
مح ّمد ب��ن عب ِد ِ
ٍ
َ
َ َْ َ ُ ّ ّ ُ ََ ُ ّ
ْ
ّ
ف َب ْع ُ
ض ُه ْم َع ْن َب ْ
ضَ ،على
ع
اس َعش َر ِس ِنين يأمن ِف ِيهن الناس ويك
الن
ٍ
ِ
َ
َ ْ
ُ ً
َأ ّن ُه َم ْن َأ َتى ُم َح ّم ًدا م ْن ُق َرْ
ش ِبغ ْي ِر إذ ِن َوِل ّي ِه َر ّد ُه َعل ْي ِه ْم َو َم ْن َج َاء ق َرْيشا
ي
ِ
ٍ
ّ ْ َ َ ُ َ ّ َ ْ َ ُّ ُ ََْ َ ّ َََْ ََْ ً َ ْ ُ َ
وف ًةَ ،1و َأ ّن ُه لاَ ْ
إسلاَ لَ
ِممن مع محم ٍد لم يردوه علي ِه وِإن بيننا عيبة مكف
َ
َ
لاَ ْ �َل�اَ
َ
ُ
َّ
َو إغ َلَ ،وأن ُ��ه َم ْن أ َح ّ��ب أ ْن َي ْدخ َل ِفي َع ْق ِد ُم َح ّم ٍد َو َع ْه ِد ِه َدخ َ��ل ِفيه،
َو َم ْ��ن َأ َح ّ��ب َأ ْن َي ْ��د ُخ َ��ل في َع ْقد ُق َ��رْي��ش َو َع ْ��ه��ده ْ��م َد َخ َ��ل فيهَّ ،
وأن ُم َح َّم ًدا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ص َحابهَ ،و َي ْد ُخ ُل َع َل ْي َنا َقابلاً في َأ ْ
َي ْرج ُع َع َّنا َع َام ُه َه َذا ب َأ ْ
ص َحاب ِهَ ،ف ُي ِقيمُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لاَ
َ َ لاَ ً لاَ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ لاَ
لاَّ
ُ
ُ
َ
َ
ُّ
2
َ
القر ِب» .
ِبها ث ثا ،يدخل علينا ِب ِس ٍح ِإ ِس ح املسا ِف ِر ،السيوف ِفي ِ
وق���د ت��ض ّ��م��ن ه���ذا ال��ص��ل��ح ث�لاث��ة م���ب���ادئ م��ه��م��ة م���ن ش��أن��ه��ا أن تجنب
األم��ة أت��ون ال��ص��راع ،وغ��ل��واء الفتنة التي س��رع��ان م��ا كانت تشتعل بين
املجتمعات العربية في العصور السابقة ألتفه األسباب.
املبدأ األول :مبدأ العيبة املكفوفة؛
املبدأ الثاني :مبدأ حرية االختيار؛
املبدأ الثالث :مبدأ التنازل من أجل ّ
السلم الدائم.
ِ
أما املبدأ األول :فقد ّ
عبرت عنه وثيقة صلح الحديبية بقولها« :وأن
العرب عن الصدور والقلوب التي تحتوي على الضمائر المخفاة بالعياب (ج.
 -1تكني
ُ
َع ْي َبة) ،وذلك أن الرجل إنما يضع يف عيبته حر متاعه وثيابه ،ويكتم يف صدره أخص أسراره،
فسميت الصدور عيابا تشبيها .والمقصود هنا َّ
أن بينهم صدرا نقيا من الغل والخداع ،مطويا
للزبيدي ،ط .دار الهداية / 3
على الوفاء بالصلح .والمكفوفة :المشدودة .تاج العروس َّ
 ،449النهاية يف غريب الحديث واألثر ،ط .المكتبة العلمية -بيروت1979 ،م ،تحقيق:
طاهر أحمد الزاوى -محمود محمد الطناحي.327 / 3 ،
 -2مصنف ابن أبي شيبة  385 / 7برقم .36851
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ً
ً
ً
ً
بيننا عيبة مكفوفة» يعني ص���دورا منطوية على م��ا فيها ،واألخ���ذ بهذا
املبدأ في حاضرنا يقت�ضي قبول التفاهم في الجملة ،فالنفوس والصدور
منطوية على ما فيها ،والتعامل قائم على تبادل املنافع وتحقيق املصالح
املشتركة ،أم��ا االخ��ت�لاف ال��ع��ارض فمطوي ،وال يجعل إن��ه��اؤه شرطا في
التعامل والتعاون.
واملبدأ الثاني :وهو مبدأ الحرية االختيارية الذي عبرت عنه الوثيقة
بقولها« :وأنه من ّ
أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ،ومن
أح ّ���ب أن ي��دخ��ل ف��ي عقد ق��ري��ش وعهدهم دخ��ل ف��ي��ه» ،ذل��ك أن اح��ت��رام
حرية اآلخرين في اعتناق الدين الذي يرضونه ألنفسهم ،وحرية ممارسة
الدين في الحياة الخاصة للفرد والحياة العامة للجماعة من شأنه قطع
دابر الفتنة ،وتذليل طرق التقارب والتفاهم.
وأما املبدأ الثالث :فهو مبدأ التنازل املؤقت من أجل ّ
السلم الدائم،
ِ
فقد أينا في صلح الحديبية كيف أن سول هللا ﷺ ّ
قدم تنازالت كبيرة
ر
ر
م��ن أج��ل ال��ص��ل��ح :ت��ن��ازل ع��ن كتابة بسم هللا ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م ،ليكتب
بدلها باسمك اللهم .وتنازل عن كتابة محمد رسول هللا ،ليكتب بدلها
اس��م��ه واس���م أب��ي��ه ف��ق��ط .وت��ن��ازل فقبل أن ي��رد إل��ى املشركين م��ن ج��اءه
منهم ،وأن ال يردوا إليه من جاءهم من املسلمين.
 -1-2معاهدة قبيلة بني عادياء7هـ:
ب��ع��د أن وق��ع��ت م��ه��ادن��ة ق��ري��ش ف��ي ال��س��ن��ة ال��س��ادس��ة ل��ل��ه��ج��رة ،اتجه
ال��رس��ول إل��ى يهود خيبر ال��ذي��ن ّأل��ب��وا األح���ز َ
اب على املسلمين ليستأصل
الفتنة من َجذرهاَّ .
فلما نجح في إنزال خيبر على حكمه ،وتمت املصالحة
108

بينهم ،انصرف إلى ما حولها من القرى (وادي القرى ،وفدك) فآل أمرهم
إلى االستسالم ،فصالحهم .فلم يشعر يهود تيماء بما حدث حتى بعثوا
إلى الرسول يطلبون املصالحة ،فكتب بينهم هذه املعاهدةْ :
«بس ِم هللا
َ
الر ِحيمَ .ه َ��ذا ِك َت ٌ
اب ِم ْ��ن َّ
الر ْح َمن َّ
َّ
محم ٍد َر ُس��و ِل هللا ِل َب ِني َع ِ��اد َي��اَّ :أن ل ُه ُم
ِ
ّ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٌّ َ َّ َ َ
الن َه ُار ش ٌّدَ .وك َت َب
الذمة ،وعلي ِهم ال ِجزية؛ وال عداء وال جالء .الليل مد و
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
1
خ ِالد بن س ِعيد» .
َْ
 - 1-3معاهدة يهود أذ ُر َح 9ه:
مل��ا خ��رج ال��رس��ول عليه ال��ص�لاة وال��س�لام باملسلمين ي��ري��د ال��ش��ام ،في
َْ
غزوة تبوك ،علم بخبره أهل أذ ُر َح (وهم يهود ،بلدهم من نواحي عمان)
ف��ج��اءه ملكهم ف��ع��رض عليهم اإلس��ل�ام ف��ل��م ي��ق��ب��ل��وا ،ف��ك��ت��ب بينهم ه��ذه
املعاهدة:
َ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ْ
ْ
الر ْح َمن ّ
«ب ْ��س��م هللا ّ
الر ِح ِيمِ ،م��ن ُم َح ّم ٍد الن ِب ّي ﷺ لأِ ه ِ���ل أذ ُر َح ،أن ُه ْم
ِ ِ
ِ
آم ُنو َن ب َأ َمان هللا َو َأ َمان ُم َح ّم ٍدَ ،و َأ ّن َع َل ْيه ْم م َائ َة د َينار في ُك ّل َر َجب َوافي ٍةَ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍِ
ِ
ِ ِ
َ ّ َ َ َ ٌ َ َ ْ ْ ّ ْ َ لإْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
«إل ْيهم»ْ
طيب ٍة ،وهللا ك ِفيل علي ِهم ِبالنص ِح وا ِحس ِان ِللمس ِل ِمين ومن لجأ ِ
َ لمْ ُ
َ َ
م��ن امل��س��ل��م��ي��ن م��ن امل��خ��اف��ة وال ّ��ت��ع��زي��ر إذا خ���ش ْ���وا َع��ل��ى ا ْ��س ِ��ل ِ��م��ي َ��نَ .و ُه ْ����م
ُ َ َ ّ ُ ْ َ َْ ْ ُ َ ّ ٌ َ ْ َ ُ ُ
وجه».2
ِآمنون ،حتى يح ِد َث إليَ ِهم محمد قبل خر ِ
ََ
-1-4معاهدة أ ْه ِل أ ْيلة:
َ
ملا ن��زل النبي تبوك يريد الشام ،علم بخبره أه ُ��ل أيلة فجاءه ملكهم
 - 1انظر :طبقات ابن سعد .241 / 1 :وأبي جعفر الدّ ي ُبلي ،ضمن كتاب إعالم السائلين
لمحمد بن طولون.152 :
 - 2انظر :طبقات ابن سعد .241 / 1 :وأبي جعفر الدّ ي ُبلي ،ضمن كتاب إعالم السائلين
لمحمد بن طولون.152 :
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َ
ُ َ َ
وح َّنة بن ُر َوبة ،وأهدى له بغلة ،فكساه رسول هللا بردة ،وكتب بينهم
ي
َ
ٌ
الرحيمَ .هذه أ َم َنة م َن هللا َو ُم َح َّمد َّ
هذه املعاهدة :ب ْسم هللا َّ ْ َ
الن ِب ّ ِي
ٍ
ِ
الرحم ِن َّ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َر ُس��ول هللا ل ُي َ
وح َّن َة ْبن ُر َوب َ��ة َو َأ ْه��ل َأ ْي َل َةِ :ل ُس ُف ِنه ْمَ ،وِل َس َّيا َ ِرته ْم َوِل َب ْحرهمْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
ّ َ
َ َُ ْ
ّ َ ّ
َ َ ّ ْ َّ
َ َّ ُ َ َّ
اس،
وِلب ِر َِهمِ ،ذمة هللا و ِذمة م َحم ٍد الن ِب ِي ،ولمِ ن ك َان معهم ِمن ك ِل م ِار الن ِ
َ لاَ
ْ
ْ
َ
َّ
الش ِام َوال َي َم ِن َوأ ْه ِ��ل ال َب ْح ِر ،ف َم ْن أ ْح َ��د َث َح َد ًثا ف ِإ َّن ُه َي ُحو ُل
ِم ْن أ ْه ِ��ل
َ
لاَ
َم ُال ُه ُدو َن َن ْفسهَ ،وإ َّن ُه ط َيب ٌة َ ْن َأ َخ َذ ُه م َن َّ
اسَ ،و َي ِح ُّل أ ْن ُي ْم َن ُعوا َم ًاء
الن
ِ
ِ ِ ِ ِ لمِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َير ُد َون ُهَ ،ولاَ َطر ًيقا َير ُد َون َها م ْن َب ّر أ ْو َب ْحرَ .هذا ِكت ُ
اب ُج َه ْيم ْبن َّ
الصل ِت».1
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ََْ َ
 -1-5معاهدة ب ِني جنبة (يهود من مقنا):
ملا خ��رج رس��ول هللا ﷺ بجموعه يريد ال��ش��ام ،فلما ن��زل بتبوك علم
َ
بخبره أ ْه��ل َم ْق َنا (وه��م يهود ،من نواحي دمشق) فجاء ملكهم ،فعرض
ال��رس��ول عليهم اإلس�ل�ام فلم يقبلوا ،فكتب بينهم ه��ذه امل��ع��اه��دةَّ :
«أم��ا
َ َْ َ
َ َ َ َ
لمْ ُ
َ َ لمْ ُ ْ
َب ْع ُد ،ف ِإلى ا ؤ ِم ِن َين َوا ْس ِل ِم َينَ :م ْن أطل َع أ ْه َ��ل َم ْق َنا ِبخ ْي ٍر ف ُه َو خ ْي ٌر ل ُه،
َْ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ٌّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ لاَّ
س َعل ْيك ْم أ ِم ٌير ِإ ِم ْن أن ُف ِسك ْم أ ْو
ومن أطلعهم ِبش ٍر فهو شر له .وأن لي
َ
َ َّ لاَ
ِم ْن أ ْه ِل َر ُسو ِل هللا .و
الس ُم».2
 -1-6معاهدة أساقف نجران:
حينما كتب الرسول ﷺ إلى أهل نجران يدعوهم إلى اإلسالم وبعثوا
إليه وفدهم لينظر في أمر محمد وما يدعو إليه ،كان في الوفد أسقف
يدعى أبا الحارث ،فلما جاء كتب له الرسول وملن ترك خلفه من الرهبان
ْ
َْ ُ
ََ َُ
��ف َب ِ��ن��ي ال َ��ح��ا ِر ِث ْب ِ��ن
واألس��اق��ف��ة ه��ذا الكتاب :ك��ت َ��ب رس���و ُل هللا ﷺ لأِ س��ق ِ
 - 1انظر :الواقدي  ،1032 / 3والطبقات الكربى البن سعد.251 / 1 :
 - 2انظر كتاب األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم .305 / 2 :وسيرة ابن هشام/ 2 :
406
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َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ك ْع ٍب َوأ َسا ِقف ِة ن ْج َر َان َوك َه َن ِت ِه ْمَ ،و َم ْن ت ِب َع ُه ْم َو ُر ْه َب ِان ِه ْم :أ َّن ل ُه ْم َعلى َما
َ
ْ َ ْ َ ََ
َ
َ
َ
صل َو ِات ِه ْم َو َر ْه َبا ِن َّي ِت ِه ْمَ .وج َ��و ُار
ت ْح ِت أ ْي ِد ِيه ْم ِم ْن ق ِل ٍيل َوك ِث ٍير ِمن ِبي ِع ِهم و
َ
َ لاَّ َ َ
لاَ
ٌ
هللا َو َر ُس ِ��ول ِ��ه أ ُيغ َّي َر أ ْس ُ��ق��ف َع ْ��ن أ ْس ُق ِف َّي ِت ِهَ ،و َر ِاه ٌ���ب َع ْ��ن َر ْه َبا ِن َّي ِت ِه،
َ لاَو َكاه ٌن َع ْن َك َه َانتهَ ،ولاَ ُي َغ َّي َر َح ٌّق م ْن ُح ُقوقه ْمَ ،ولاَ ُس ْل َطانه ْم َولاَ َ
�ش ْي ٍء
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ لاَ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
ُ
ِمما كانوا علي ِه ما نصحوا وأصلحوا ِفيما علي ِهم غير مثقلين ِبظل ٍم و
َ
ظالمِ ِ ين».1
وإذا ك��ان��ت معاهدة الحديبية ج���اءت ف��ي ظ���روف ضعف واض��ط��رار،
ف��إن معاهدة أس��اق��ف ون��ص��ارى ن��ج��ران عقدتها ال��دول��ة النبوية وه��ي في
قوتها ،وغاية َ
منعتها ،وقد َّبي ْ
نت -من خالل ما ّ
َأوج ّ
نصت عليه من حقوق
وواجبات -أن تشريعات اإلسالم تتعامل مع غير املسلم على أنه إنسان
ُ
تحترم آدميته ،وتحث على قيم االنتماء واملواطنة واملواساة ،وتمنع قيم
العسف واالبتزاز واإلهانة ،من حيث إشعاره باالنتماء إلى ّ
ذمة واحدة،
واحترام دينه ،ومذهبه ،وحياته ،ودمه ،وعرضه ،وماله.
 -2عهود الصلح:
ّ
ويتوصل بها إلى االئتالف
وهي عقود يرتفع بها النزاع بين الخصوم،
ب���ي���ن امل��خ��ت��ل��ف��ي��ن؛ ف���ه���ي أس����ل����وب م����ن أس���ال���ي���ب ف ّ
�����ض امل����ن����ازع����ات ،وح ّ����ل
ال��خ�لاف��ات ،وإم��ات��ة ال��ض��غ��ائ��ن ،ووض���ع ال��ح��رب بطريقة ّ
ودي���ة يلجأ إليها
امل��ت��ن��ازع��ون م���ن ت��ل��ق��اء أن��ف��س��ه��م .ف����إذا ك���ان األص����ل ف���ي ع�لاق��ة املسلمين
ب��غ��ي��ره��م ال ِ ّ��س��ل��م ،ف��إن��ه ينبغي رف���ع أس��ب��اب ال��ب��غ��ي وال��ش��ن��آن ب���أي وسيلة
 -1الطبقات الكربى البن سعد ،تحقيق إحسان عباس ،ط .دار صادر–بيروت،1968 ،
.264 / 1
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متاحة ،ومن أنسب الوسائل بمقصود الشارع الحكيم وسيلة الصلح،
قال تعالى﴿ :وإن جنحوا ّ
للسلم فاجنح لها﴾ ،1واملعنى كما قال ّ
السدي
واب���ن زي���د :إن دع���وك إل��ى الصلح فأجبهم ،وق���ال أب��و عبد هللا القرطبي:
ّ
«والسلم والسالم هو الصلح».2
ِ
والصلح باملعنى املذكور يشمل ما كان يجري بين املسلمين وغيرهم
ّ
واملكافة ّ
والسلم الدائم .وعلى
من معاهدات واتفاقات تجلب املوادعة
ِ
ه��ذا فالعالقة بين املعاهدة والوساطة بالصلح متينة :فاملعاهدة كما
عرفها الفقهاء« :عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال»،3
أو« :ه��ي الصلح على ت��رك القتال م��دة ب��م��ال أو بغير م���ال» .4فهي ت��روم
اإلص���ل��اح ب��ي��ن امل��س��ل��م��ي��ن وغ���ي���ره���م خ���اص���ة ،غ��ي��ر أن���ه���ا ت���زي���د ع��ل��ى ال ّ
��ص��ل��ح
بخاصية اإللزام ،وذلك ألن املعاهدة يجب الوفاء بها ألنها عهد ملزم.
وإذا ذكر الصلح ذكر التحكيم ،فقد كان قاعدة معروفة بين العرب
ح��ت��ى ق��ب��ل م��ج��يء اإلس��ل��ام ،ح��ي��ث ك��ان��وا ي��ع ّ��دون��ه ط��ري��ق��ا م��ع��ت��ب��را لتحقيق
ال���ع���دال���ة واإلص���ل��اح ب��ي��ن ال��ق��ب��ائ��ل امل��ت��ن��ازع��ة ف���ي م��ج��ت��م��ع ك����ان ال��ح��ق فيه
ّ
متوقفا على سطوة القوة وصولة السيف في غالب األحيان .وقد حث
 -1سورة األنفال.61 :
 -2أحكام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الشعب ،القاهرة،
. 39 / 8
 -3هناية المحتاج إلى شرح المنهاج ،محمد أحمد الرملي .مطبعة الحلبي1938 ،م / 8
.10
 -4تحفة الفقهاء ،السمرقندي ،507 / 3 ،ولمزيد من التفصيل ينظر :المعاهدات الدولية
يف فقه اإلمام محمد بن الحسن الشيباين :دراسة فقهية مقارنة ،عثمان بن جمعة ضميرية،
ص.27
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ً
ً
ّ
لفض املنازعاتّ ،
وحل الخالفات،
الشارع على التحكيم طريقا سلميا
ّ
وقرر التزام نتائجه سواء كان بين فئتين مسلمتين ،أو بين فئة مسلمة
وغيرها.
وت���روي لنا كتب الفقه وال��س��ي��ر وق��ائ��ع مهمة ف��ي التحكيم ،منها على
سبيل املثال التحكيم بين النبي ﷺ وبين قبيلة بني قريظة ّ
لفض النزاع،
فاحتكموا إلى سعد بن معاذ حليف اليهود.

خاتمة:

في ختام هذا البحث؛ ّ
أود أن أستخلص بعض االستنباطات والنتائج
املعتبرة املهمة؛ وأذكرها كاآلتي:
 - 1إن عقد املعاهدات من األمور التي َّ
مهدت للدولة النبوية الفتية
سبيل التغلغل ف��ي ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ع��رب ،ف���إن املسلمين م��ا ك���ان ل��ه��م أن
ينشـروا ال��دع��وة نحو اليمن ون��ح��و ال��ش��ام ل��وال أن جنابهم أص��ب��ح آمنا
بفضل مصالحة جيرانهم من عرب الجزيرة وقبائلها.
 -2إن ع��ظ��م��ة ال ّ��ن��ب��ي ﷺ ف��ي إم��ض��اء امل��ع��اه��دات وامل��واث��ي��ق ال��ك��ث��ي��رة،
وإدارت��ه الحكيمة ملختلف األزم��ات والنزاعات ،وتعامله بحنكة وبصيرة
مع التقاليد والقواعد العرفية العربية؛ كالجوار ،واالنتماء ،ومراعاة
ح��رم��ة امل��واق��ي��ت ال��زم��ان��ي��ة وامل��ك��ان��ي��ة ،وب��ع��ث ال��رس��ل وال��ك��ت��ب ،ك��ل ذل��ك
وغيره انتهجه النبي ﷺ واستثمره استثمارا رائعا في التمكين ملشروعه
ّ
السلمي داخل املجتمع الجديد.
ِ
ّ
 -3إن التجربة النبوية ال��ف��ذة ف��ي ب��ن��اء املجتمع وال��دول��ة ف��ي عالئقها
الداخلية والخارجية استطاعت بفرادتها وقوتها أن تلفت األن��ظ��ار إلى
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ن��م��وذج ج��دي��د ف��ي رؤي���ة ال��ع��ال��م ،وال��ت��ع��ام��ل م��ع ش��ؤون��ه ،وتنظيم عالئق
ش��ع��وب��ه وق��ب��ائ��ل��ه ع��ل��ى أس����اس ال��ت��ن��اص��ر وال���ت���ع���اون ع��ل��ى ال��ب��ر وال��ت��ق��وى،
وع��دم التناصر ال��ت��ع��اون على اإلث��م وال��ع��دوان .فالفتوحات اإلسالمية
ل��م تكن ف��ي مرامها وروح��ه��ا -إال مشروعا لتحرير املجتمعات م��ن جورالقوى االمبراطورية التي كانت مستمرأة لشن حروبها العبثية املدمرة
ّ
نتصفح ال��ظ��روف املوضوعية لدخول
على األقاليم امل��ج��اورة .وعندما
الشعوب في اإلسالم في البالد املفتوحة بالجهاد وفي غيرها ،فإننا نالحظ
أمرين:
 -1وج���ود كثير م��ن غير املسلمين ف��ي ال��ب�لاد اإلس�لام��ي��ة ،م��ن دون أن
يتعرضوا ألي اضطهاد في عقيدتهم من قبل السلطة السياسية أو من
ق��ب��ل آح���اد ال��ن��اس ،م��م��ا ي���دل ع��ل��ى أن اإلك����راه ع��ل��ى ال��دخ��ول ف��ي اإلس�ل�ام
ل��م يكن م��ب��دأ للفتوحات ،س���واء على صعيد السلطة ،أو على صعيد
املجتمع.
 -2وج������ود أك���ث���ري���ات إس�ل�ام���ي���ة ف����ي امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ل����م ي��دخ��ل��ه��ا ال��ف��ت��ح
اإلسالمي ،أو التي دخلها ولم يستطع أن يؤثر فيها إال بعد وقت طويل،
م��م��ا ي��وح��ي ب���أن سلطة ال��ك��ل��م��ة وال���ح���وار ،ال سلطة ال��ق��وة ال��ق��اه��رة ،هي
التي أسهمت في انتشار اإلسالم في العالم من خالل املسؤولية الفكرية
والقناعة اإليمانية بعقائده وشرائعه.
ومن الوقائع التاريخية التي تؤكد ما سبق ،ما يذكره بعض الكتاب
األورب��ي��ي��ن أن اإلس��ل�ام ل��م ي��ش��ق ط��ري��ق��ه ف��ي ال��ص��ح��راء ب��إف��ري��ق��ي��ا إال بعد
ان��ح�لال دول��ت��ه ال��ك��ب��رى ف��ي امل��غ��رب ،وك��ان��ت وسيلته إل���ى ه���ذه ال��ب��ق��اع هي
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الكلمة وال��ف��ك��رة وال��س��ل��وك ،ون��ش��أت ف��ي ال��ص��ح��راء دول إسالمية قامت
ب����دور ك��ب��ي��ر ف���ي ال���ت���اري���خ ،ف��ه��ذا ال��ك��ات��ب ال��ف��رن���س��ي ه��وب��ي��ر دي���ش���ان ح��اك��م
املستعمرات الفرنسية بإفريقيا حتى سنة  1950في كتابه «الديانات في
إفريقيا السوداء» ،يقولّ :
«إن انتشار دعوة اإلسالم في أغلب الظروف
ل��م يقم على ال��ق��س��ر ،وإن��م��ا ق��ام على اإلق��ن��اع ال���ذي ك��ان ي��ق��وم ب��ه دع��اة
متفرقون ،ال يملكون حوال وال طوال إال إيمانهم العميق بربهم ،وكثيرا ما
انتشر اإلسالم بالتغلغل ّ
السلمي البطيء من قوم إلى قوم ،فكان إذا ما
ِ
اعتنقته األرستقراطية ،وهو هدف الدعاة األول ،تبعتها بقية القبيلة».1
وه��ك��ذا نجد ف��ي النصوص املرجعية وال��وق��ائ��ع التاريخية أن الجهاد لم
يكن عامال أساسيا ف��ي انتشار اإلس�ل�ام ،ب��ل ف��ي خدمة ّ
السلم العالمي،
ِ
وحماية حق اإلنسان في االختيار ،وفسح املجال ّ
للرسالة لتأخذ مكانها
في مواقع التدافع التاريخي.

توصية:

طي بساط القول في هذا البحث أن ّ
وال يفوتني قبل ّ
أتوجه بتوصية
غ���اي���ة ف���ي األه���م���ي���ة ت��ت��ع��ل��ق ب���إح���ي���اء ون���ش���ر «أرش����ي����ف» ال���ع���ه���ود وامل���واث���ي���ق
ال��دول��ي��ة ف���ي ال��س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي اإلس�ل�ام���ي ،ف��م��ن ال��ث��اب��ت امل��ع��ل��وم وج���ود
الكثير من هذه املواثيق في مرابع البلدان اإلسالمية شرقا وغربا ،ولكن
ل��م ي��ق��ع االه��ت��م��ام ب��ه��ا ك��م��ا ينبغي ،وم���ن امل��ؤس��ف ال��ق��ول إن الكثير منها
موجود في املصادر األوربية باللغة الالتينية ،فينبغي املبادرة إلى تحقيق
 -1موسوعة التاريخ اإلسالمي ،أحمد شلبي ،النهضة المصرية ،القاهرة ،ط،1982 ،6
ج ،1ص 46 :بتصرف
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نصوصها ،والعناية بتعريب نصوص الدواوين الغزيرة املتوفرة باللغة
الالتينية ،كالعمل التوثيقي الكبير الذي قام به العالم األملاني الشهير
مولير  MULLERبمعية العاملين اإليطاليين كارلو ميالنيزي MILANESI
وأل��ي��س��ان��درو ج��ي��راردي  ،GERARDIه��ذا العمل ال��ذي يوثق املعاهدات
الدولية بين مدن توسكانا وسط إيطاليا واملشرق املسيحي ثم األتراك
طيلة فترة العصور الوسطى ،ويجمع العديد من النصوص والوثائق
التي ترجع إلى قرون الحروب الصليبية ابتداء من القرن الحادي عشر،
إن��ه ث���روة كبيرة ألن��ه��ا تتضمن ح��وال��ي ثالثمائة م��ع��اه��دة ووث��ي��ق��ة حظيت
بدراسات نقدية من قبل كثير من املؤرخين األوربيين.1
َ َ
ُ
وفي منتصف القرن السابع عشر امليالدي ن ِشط ْت حركة االهتمام
بتأليف الدواوين الخاصة باملعاهدات نشاطا قويا ،خاصة بعد حدوث
ُْ
ص��ل��ح وس��ت��ف��ال��ي��ا « »Traités de Westphalieال���ذي ك���ان ف��ي سنة
ع��ق��د
َ
واهتمام
حامية الوطيس في أوروبا،
حروب
نهاية
ِ
عق َب ِ
 ،1648والذي أتى ِ
ٍ
شعوب ه��ذه ال��ق��ارة بمعرفة حقوق األم��م التي تنتمي إليها .وم��ن جميع
ه��ذه ال��رواف��د وم��ن غيرها نما ف��ي طبقة املثقفين القانونيين األوروبيين
ُّ
الحس بأهمية تأليف ال َّ��دواوي��ن الخاصة باملعاهدات وإحيائها وطبعها
ونشرها ،ووضعها في متناول العامة ،خاصة ل��دى أه��ل البالد الثالثة:
فرنسا ،وأملانيا ،وهوالندا.
 -1قارن ب :اإلسالم والقوى الدولية ،حامد ربيع ،دار الموقف العربي ،القاهرة ،ط،1
1981ص 102 :نقال عن:

Muller Documenti Sulle Relazioni Delle Citta Toscane Coll- Oriente
.Cristiano E Coi Turchi1966
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َّ َ
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق أل���ف وط��ب��ع ال��ع��ال ُ��م ال��ف��رن���س��ي ف��ري��دي��ري��ك ل��ي��وون��ارد
َ
« »Frederic Leonardس َّ��ت��ة م��ج��ل��دات م��ن دي���وان امل��ع��اه��دات األول في
ال��س��ن��ة  ،1693وج���اء م��ح��ت��وي��ا ع��ل��ى م��ا ال ي��ق��ل ع��ن تسعمائة  900ن ّ
��ص
ِ
معاهدة كانت فرنسا طرفا منها .وعنوانه:
ٍ
Recueil des traits de paix, de trve, de neutralit, de confédération, d»alliance, et de commerce: faits par les Rois de
France, avec tous les princes, et potentats de l»Europe, et autres depuis prs de trois sicles.
وف���ي ه���والن���دا ،ف��ي س��ن��ة  ،1700أخ���رج ال��ع��ال��م ال�لاه��وت��ي ج���اك ب��رن��ارد
َ
( )Jacques Bernardفي أربعة مجلدات ديوانه:
Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d’armes, de confédération, d’alliance, de commerce,
de garantie, et d’autres actes publics.
ُ
وق���د ض َّ���م ه���ذا ال���دي���وان م��ا ي��ن��اه��ز  1625م��ع��اه��دة بلغاتها األص��ل��ي��ة،
بإضافة تراجم فرنسية لها.
ُ َّ َ
وهكذا توالت الجهود ،فألف السيد دم��ون��ت« »Dumontديوانه في
ُ
ثمانية مجلدات ،ون ِشر سنة .1728
هذا ،وكانت أعمال العالم « »Georg Friedrich von Martensمن
ً
أوع��ب وأجمع تلك األع��م��ال ،حيث ب��دأ سلسلة من دواوي���ن املعاهدات
ُ
ال��ت��ي أب��رم��ت م��ن ال��س��ن��ة  1761إل���ى ال��س��ن��ة  ،1801ف��ي سبعة م��ج��ل��دات،
وعنوانه:
Recueil des principaux traités d»alliance, de paix, de trêve,
de neutralité, de commerce, de limites, d’échange, etc., concمجلة السلم  -العدد األول
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lus par les puissances de l»Europe tant entre elles qu’avec les
puissances et États dans d’autres parties du monde, depuis
1761 jusqu’à présent.
 وإنما، أنه لم يتوقف بوفاته،ومما امتاز به عمله التوثيقي الكبير هذا
َ
َّ خلفه الذين
) مجلد من100( طوروه إلى أن زاد على مائة
حظي باهتمام
 ويوجد في مجلداته هذه جمهرة غفيرة من املعاهدات التي.املعاهدات
) والجزائر، واملغرب،كانت البالد اإلسالمية (كاإلمبراطورية العثمانية
.1طرفا من بعضها
ّ
ّ
ّ وسلم على نبينا
.محمد وآله
والحمد هلل وصلى هللا

: التتمة (الحاشية) اآليت- يمكن الرجوع إلى مقدمة الكتاب، للمزيد-1

Supplément au Recueil des principaux traités d’alliance de paix de trêve, de neutralité
de commerce de limites d’échange, etc.conclus par les puissances de l’Europe tant
entre elles qu’avec les puissances et États dans d’autres parties du monde depuis
.1761 jusqu’à présent
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املنظومة املقاصدية وأثرها في تحقيق األمن:
تنظير مقاصدي للسلم في ضوء كلي األمن
د .نجم الدين قادر كريم الزنكي*1
املقدمة:
ال��س��ل��م واألم������ن ق�����وام االج���ت���م���اع ال���ب���ش���ري ،ب��اس��ت��ق��ام��ت��ه��م��ا ي��س��ت��ق��ي��م،
وباختاللهما يختل .والتشريع اإلسالمي يهدف إلى تحقيق الصالح العام
ً
لألسرة البشرية متمثال بما يرنو إليه من حفظ نظام العالم واستدامة
صالحه بصالح املهيمن عليه ،وهو نوع اإلنسان ،ويشمل صالحه صالح
عقله وعمله وم��ا بين يديه من م��وج��ودات العالم ال��ذي يعيش فيه .وال
يتحقق هذا الصالح إال بإيجاد املصالح وإعدام املفاسد.
وتنقسم املصالح باعتبار آثارها في ق��وام أم��ر األم��ة واستتباب أمنها
ثالثة أقسام :ضرورية وحاجية وتحسينية.
فأما املصالح الضرورية فهي التي تكون األمة بمجموعها وآحادها في
ض��رورة إلى تحصيلها بحيث ال يستقيم النظام باختاللها ،وقد يف�ضي
ب��ع��ض االخ���ت�ل�ال ف��ي��ه��ا إل����ى ت��ف��ان��ي ب��ع��ض األم����ة ب��ب��ع��ض أو ت��س��ل��ط ال��ع��دو
املترصد بها ،وه��ذه املصالح يستحيل أن ال تشتمل عليه ملة أو تخلو
ع��ن��ه��ا ش��ري��ع��ة؛ وإن���م���ا ت��ت��ف��اض��ل األم����م وال���ش���رائ���ع بكيفية ال��ت��وس��ل إل��ي��ه��ا،
 -*1األستاذ المشارك ،ومساعد العميد ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ص .بamedzanki@gmail. com ،27272 .
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وتوجيه نظامها بمعطيات نفاذها.
وامل��ص��ال��ح ال��ح��اج��ي��ة وإن ل��م ي��خ��ت َّ��ل ال��ن��ظ��ام ب��اخ��ت�لال��ه��ا؛ لكنها سبيل
انتظام األمور واملصالح ،وبمراعاتها تقتنى مصالح األمة وتنتظم أمورها
على وجه حسن ،دون أن يلحقها َجهد أو يغالبها عناء.
وامل��ص��ال��ح التحسينية م��ا ك��ان بها كمال ح��ال األم��ة ف��ي نظامها؛ حتى
تعيش آم��ن��ة مطمئنة ،ول��ه��ا بهجة منظر املجتمع ف��ي م���رأى بقية األم��م،
ً
حتى تكون األمة اإلسالمية مرغوبا في االندماج فيها أو في التقرب منها»،
كما عبر اإلمام ابن عاشور.1
وت��ه��دف ه��ذه ال��دراس��ة إل��ى بيان م��ا ملقاصد الشريعة وال��وع��ي بها من
أثر في استقامة أمر األمة ،ودوام أمنها وسالمها وصالحها ،وسوف يكون
التركيز على (األم����ن) باعتبار أن��ه ال��ه��دف النهائي م��ن التعايش السلمي
وأن مرحلة األم��ن ه��ي أق���ص��ى امل��راح��ل التي يمكن أن تصلها حالة سلم
مثالية؛ فاألمن هي الحالة املثالية التي يسود فيها االستقرار ويستتب
فيها النظام على النحو الذي تعمل الشريعة على تحقيقها بين الناس،
في جميع أرج��اء العالم .ولعل التعايش السلمي مظهر من مظاهر هذه
الحالة املنشودة ،فاألمن ُيحيط بمفهوم السلم وليس العكس .على أن
اإلس�ل�ام إذ أج���از ال��ح��رب وال��ق��ت��ال ف��ي ح���االت معينة ،فإنما ه��ي دائ���رة في
ً
ًُ
فلك األمن باملعنى الذي سلف؛ ولم يبح الشارع حربا تخل باألمن أبدا،
َّ
إال أن القتال قد يكون مقصده دفع الفتنة ،وإحقاق األمن ،وإذا تحقق
 -1ابن عاشور ،محمد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،تحقيق محمد الطاهر
الميساوي (عمان :دار النفائس ،ط1421 ،2هـ 2001 /م) ،ص.309 -300
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األمن َّ
تربع السالم في أحضانه ،وهذا يعني أن الحرب في اإلسالم غرضها
تحقيق السلم بوصفه ثمرة من ثمار األمن .ولذلك أردت أن أتحدث عن
معقد االجتماع بين مفهوم املساملة والقتال في اإلسالم ،أال وهو األمن،
ول��ي��س األم����ن ف��ي ال��ن��ه��اي��ة إال اس��ت��ق��رار األم����ور وان��ت��ش��ار ال��س�لام واخ��ت��ي��ار
الوسائل السلمية الهادئة للتعايش بين األمم والجماعات والشعوب.
ونعقد كالمنا في هذا املوضوع عبر املباحث اآلتية:
املبحث األول :التعريف باملقاصد واألمن.
املبحث الثاني :املنظور اإلنساني العالمي للمقاصد الشرعية وأثره
في األمن والسلم.
امل��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث :األوص������اف امل��ق��ص��دي��ة ل��ل��ت��ش��ري��ع اإلس�ل�ام���ي وتثبيت
دعائم األمن والسلم.
امل��ب��ح��ث ال���راب���ع :وس��ائ��ل تنفيذ امل��ق��اص��د ال��ش��رع��ي��ة وصلتها بتحقيق
األمن والسلم.
ّ
املقاصدية في الفرد والجماعة وأثره
املبحث الخامس :بناء العقلية
في تحقيق األمن والسلم.
وت��أت��ي ال��خ��ات��م��ة لتستخلص ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة م��ن ال���دراس���ة ،وت��ق��دم
توصيات.
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املبحث األول :التعريف باملقاصد واألمن
ف��ي ه���ذا امل��ب��ح��ث س��ي��ت��م رص���د ال��ت��ع��ري��ف��ات ال������واردة ل��ك�لا املصطلحين
الرئيسين في ه��ذه ال��دراس��ة ،وأعني بهما مصطلح (األم��ن) و (املقاصد).
وإليك بيانهما فيما يأتي:
ً
أوال :تعريف األمن
األمن لغة ضد الخوف ،وهو االطمئنان والسالمة .يقالِ :أم َن البلد
إذا اطمأن أهله ،وأم��ن الشر إذا سلم منه .1ق��ال ال��راغ��ب :أص��ل األمن
طمأنينة النفس ،وزوال الخوف.2
ً
اصطالحا ّ
عرف بتعاريف متعددة ،من أهمها:
واألمن
 -1تعريف الدكتور عمارة بأنه «الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع
ً
ً
ع��ن اإلن���س���ان ،ف����ردا أو ج��م��اع��ة ،ف��ي س��ائ��ر م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ران ال��دن��ي��وي،
واملعاد األخروي».3
 - 2عرفه ال��دك��ت��ور عبد الرحمن الناشب بأنه «األم���ان واالس��ت��ق��رار
وال��ه��دوء ،وصيانة اإلن��س��ان ف��ي نفسه ودي��ن��ه وع��رض��ه وم��ال��ه وممتلكاته
كلها من أي عدوان يهدده ،ويروع حياته ،في الشؤون كلها».4
 -1الرازي ،محمد بن أبي بكر ،معجم مختار الصحاح ،تحقيق محمد طريفي (بيروت:
دار صادر ،ط1345 ،2هـ 2014 /م) ،ص.27
 -2األصفهاين ،الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق صفوان داوودي (بيروت :دار
القلم ،ط1418 ،2هـ) ،ص.90
 -3عمارة ،محمد ،اإلسالم واألمن االجتماعي (القاهرة :دار الشروق ،ط2007 ،2م)،
ص ،12بتصرف.
 -4الناشب ،عبد الرحمن بن علي ،األمن يف القرآن الكريم (عمان :دار الجنادرية ،ط،1
2010م) ،ص.21
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 -3عرفته الدكتورة رابعة السياري بأنه« :الشعور بالطمأنينة الذي
يتحقق من خ�لال رعاية الفرد والجماعة ،ووقايتهما من ال��خ��روج على
قواعد الضبط االجتماعي ،من خالل ممارسة الدور الوقائي والقمعي
والعالجي الكفيل بتحقيق هذه املشاعر».1
ُوي��ل��ح��ظ م��ن ال��ت��ع��ري��ف األول ت��رك��ي��زه ع��ل��ى امل��ع��ن��ى ال��ل��غ��وي ل�لأم��ن ،مع
إضافة ذلك إلى الفرد والجماعة .ويلحظ من التعريف الثاني اإلشارة إلى
متعلقات األمن ،وذكر منها الدين والنفس والعرض واملال ،ولم يذكر في
التعريف العقل والنسل ،وال شك أن في حفظهما مقاصد تتعلق بصالح
كل من الفرد واملجتمع ،وسالمتهما وأمنهما.
ول��ع��ل ال��ت��ع��ري��ف األخ��ي��ر أش��م��ل وأدق؛ إذ أش���ار إل���ى أن م��ف��ه��وم األم��ن
ينبثق م��ن إح��س��اس ال��ف��رد بالطمأنينة؛ ث��م يرتبط باملجتمع م��ن خالل
ق����درت����ه ع���ل���ى ح���م���اي���ة امل���ص���ال���ح ال����ع����ام����ة ،ورع�����اي�����ة ال���ق���ي���م االج���ت���م���اع���ي���ة،
وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام واآلداب؛ وأن�����ه ي��س��ت��دع��ي م���ن ال��ج��م��اع��ة
ممارسة ثالثة أدوار متكاملة تتمثل بالوقاية م��ن ك��ل م��ا ُيخل بقواعد
الضبط االجتماعي والقيم ال��ع��ام��ة ،وبقمع الخارجين واملتمردين على
القواعد املعمول بها من خالل أجهزة العدالة املختصة ،وبدور عالجي
ي��ض��ع امل���ش���ك�ل�ات األم���ن���ي���ة م���وض���ع ال����دراس����ة امل��ت��أن��ي��ة وي���ت���ص���دى إلع����ادة
ً
تأهيل املخلين بالسلوك االجتماعي امل ْ��ر ّ
�ض��ي ،ليعودوا أف���رادا صالحين
 -1السياري ،رابعة بنت ناصر ،األم��ن الداخلي يف ضوء مقاصد الشريعة والقضايا
المعاصرة (الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ط1432 ،1هـ 2011 /م)،
ص.22
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يساهمون في استقرار الجماعة واطمئنانها .1إال أن هذا التعريف أغفل
التصريح بذكر متعلقات األمن في التصور اإلسالمي ،وهي املستخلصة
ف��ي ال��ض��رورات الخمس أو ال��س��ت ،م��ن حماية ال��دي��ن والنفس والنسل
والعقل واملال والعرض.
ول���ذل���ك أق���ت���رح ت��ع��ري��ف األم�����ن م���ن م��ن��ظ��ور ال���ت���ص���ور اإلس��ل�ام����ي ب��أن��ه:
«ال���ش���ع���ور ب��ال��ط��م��أن��ي��ن��ة امل��ت��ح��ق ُ��ق ب��ح��ي��اط��ة ال���ف���رد وال��ج��م��اع��ة ب��م��ق��اص��د
َّ ً
َّ ً
واستدامة
عامة،
خاصة والعالم
الشريعة املتمثلة بحفظ نظام األمة
ِ
ً
صالحه بصالح اإلنسان املهيمن عليه ،تحقيقا لوظيفته االستخالفية
في استعمار األرض».
ً
ثانيا :تعريف املقاصد
املقاصد جمع مقصد.
ً
وهو اسم مصدر من الفعل (قصد يقصد قصدا) .وقد أتت مادته
َ
ف��ي ل��س��ان ال��ع��رب مل��ع��ان كثيرة ،منها :األ ُّم واالع��ت��م��اد وال��ن ْ��ح��و إل��ى ال���ش��يء.
وج��اءت بعض مشتقاتها للداللة على العدالة ،واالع��ت��دال ،واستقامة
الطريق ،والقرب من ال�شيء.2
ومن تعريفات املقاصد في اصطالح األصوليين:
( )1تعريف اإلمام الرازي لها في «الكاشف» بأنها:
َّ
«م�����ا دل������ت ال����دالئ����ل ع���ل���ى وج������وب ت��ح��ص��ي��ل��ه ،وال���س���ع���ي ف����ي رع���اي���ت���ه،
 -1انظر المصدر السابق ،ص.24
 -2انظر ابن منظور ،محمد بن مكرم المصري ،لسان العرب (بيروت :دار صادر ،د .ط،
د .ت)356 -353 / 3 ،؛ الزبيدي ،السيد محمد مرتضى ،تاج العروس (بيروت :دار
صادر1386 ،هـ 1966 /م) ،ج ،2ص.469 -466
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واالعتناء بحفظـه».1
ُ
ُ
«مقاصد التشريع العامة هي
( )2تعريف اإلمام ابن عاشور لها بقوله:
املعاني والحكم امللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛
بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاني التي ال يخلو
ً
الحكم ليست
أيضا
التشريع عن مالحظتها ،ويدخل في ه��ذا
معان من ِ
ٍ
ً
ملحوظة في سائر أنواع األحكام ،ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها».2
( )3تعريف اإلمام عالل الفا�سي لها بأنها «الغاية منها ،واألسرار التي
وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها».3
( )4وقد عرفها الدكتور نورالدين الخادمي بأنها «املعاني امللحوظة
َ ً
ف��ي األح��ك��ام ال��ش��رع��ي��ة وامل��ت��رت��ب��ة عليها ،س���واء أك��ان��ت ت��ل��ك امل��ع��ان��ي ِح��ك��م��ا
ً
َ ً
ً
سمات إجمالية ،وهي تتجمع ضمن هدف
مصالح كلية ،أم
جزئية ،أم
ٍ
واحد هو تقرير عبودية هللا ،ومصلحة اإلنسان في الدارين».4
«الحكم التي أراده���ا هللا
( )5وعرفها الدكتور يوسف ال��ب��دوي بأنها ِ
تعالى م��ن أح��ك��ام��ه؛ لتحقيق ال��ع��ب��ودي��ة هلل ،وإص�ل�اح ال��ع��ب��اد ف��ي املعاش
 -1ال��رازي ،فخر الدين محمد بن عمر ،الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل،
تحقيق أحمد حجازي السقا (بيروت :دار الجيل ،ط1413 ،1هـ 1992 /م) ،ص.53
 -2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.251
 -3الفاسي ،عالل ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،تحقيق ودراس��ة إسماعيل
الحسني (القاهرة :دار السالم ،ط1432 ،1هـ 2011 /م) ،ص.111
 -4الخادمي ،نورالدين مختار ،االجتهاد المقاصدي (بيروت :دار ابن حزم ،ط،1
1431هـ 2010 /م) ،ص.43
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واملعاد».1
ُويلحظ أن تعريف ال���رازي ل��م يعثر عليه ال��دارس��ون للمقاصد؛ بل
َّ
استجد في
ظ َّ��ل الباحثون يسترسلون ف��ي التعريف وال يقيدونه إال بما
ً
كتب املعاصرين ،حتى ش��اع خطأ أن مصطلح (مقاصد الشريعة) لم
ً
يتم التعريف ب��ه ف��ي عمل األص��ول��ي��ي��ن السابقين مطلقا .وه��و خطأ من
القول سليـب ع ــن
ب����ره����ان األدل��������ة ،م����ع َّ����ر ًى م����ن ق����رائ����ن ال��ح��ق��ي��ق��ة؛ ألن ت���ع���ري���ف ال������رازي
للمقاصد ،في قاموسه (الكاشف) عن املصطلحات األصولية ،واضح
صريح.
والتعريف امل��ذك��ور ،رغ��م اخ��ت��ص��اره ،ق��د اخ��ت��زل ال��ج��وان��ب املهمة في
م��ف��ه��وم امل��ق��اص��د ،ف��ي ع���ب���ار ٍة ه��ي ُّ
أدل ع��ل��ى كنهها وحقيقتها م��ن ع��ب��ارات
ْ ْ َ
ْ َ َ
��اص��د ب��ال َّ��دالئ��ل ال��ش��رع َّ��ي��ة .ومنه
امل��ت��أخ��ري��ن؛ إذ الح����ظ فيها ارت���ب���اط امل��ق ِ
ي��ف��ه��م اإلش�������ارة إل����ى ت��رت��ي��ب أه��م��ي��ت��ه��ا ب��ح��س��ب دالل�����ة األدل������ة ع��ل��ى وج���وب
ال��ت��ح��ص��ي��ل .ك��م��ا أن����ه ب َّ���ي���ن وظ���ائ���ف امل��ج��ت��ه��د م��ع��ه��ا ،وه����ي ال��ت��ح��ص��ي��ل من
األدل��ة ،والرعاية بعد التحصيل ،ثم العناية بحفظها بعد الرعاية ،في
َ
جانب ْي الوجود والعدم .وبهذا يمكن أن نعرف أن أبعاد وظيفة املجتهد
ثالثة؛ أولها تحصيل املقصود قبل ال��وج��ود ،والثاني السعي في رعايته
ّ
وتستقر ،والثالث هو االعتناء
بعد التحصيل ،حتى تستكمل املقاصد
بحفظ م��ا حصل م��ن امل��ق��اص��د ف��ي ك��ل م��رح��ل��ة ،ف�لا تتم رع��اي��ة املقاصد
 -1البدوي ،يوسف أحمد محمد ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (الرياض :دار الصميعي،
ط1433 ،2هـ 2012 /م) ،ص.64
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وتنميتها بفقدان املحصول منها .وهي أبعاد مهمة ال ينبغي الغفلة عنها في
تصور املقاصد ،وشبيهة ب��األدوار الثالثة التي ال يتحقق معنى األمن إال
بإتقان الجماعة ملمارستها ،وهي الوقاية (التحصيل) ،والقمع (االعتناء
بالحفظ) ،والعالج (السعي في الرعاية).
ً
ً
ون���زوال عند ق��وة تعريف ال����رازي ،واع��ت��ب��ارا مل��ا أض��اف��ه ال�لاح��ق��ون من
ُ
ً
علماء املقاصد؛ فإني أورد للمقاصد تعريفا ،يتضح ،من خالل ما أورده
من البيان ،وج ُ��ه االنقداح والقوة ،أو الضعف والقدح ،في التعاريف
ً
التي أوردناها آنفا.
ٌ
وال��ت��ع��ري��ف امل��س��ت��ح��س ُ��ن أن م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة (أوص�������اف م��ن��اس��ب��ة،
ْ
وم��ع ٍ��ان ِحكمية ،ف��ي التشريع ،ملحوظة ف��ي جميع األح��ك��ام أو معظمها،
تضافرت الدالئل على وجوب تحصيلها ،والسعي في رعايتها ،واالعتناء
بحفظها).
ُ
وهو تعريف إن تم لحظه بعناية ،وجدناه يراعي الجوانب اآلتية:
الجانب األول :التنبيه على أن املقاصد شاملة ل�لأوص��اف التي هي
م��ن��اط��ات األح��ك��ام ،وال��س��م��ات امل��ق��ررة ألص��ل التشريع نفسه كالفطرية
ْ
وال��ع��م��وم وال��س��م��اح��ة ،ك��م��ا أن��ه��ا ت��ش��م��ل امل��ع��ان��ي ال ِ��ح��ك��م��ي��ة امل��ل��ح��وظ��ة في
األحكام الشرعية.
ً
الجانب الثاني :ت��م إي���راد «املناسبة» ف��ي التعريف؛ إي��ذان��ا ب��أن ركن
امل��ق��ص��دي��ة األع���ظ���م ه���و امل��ن��اس��ب��ة امل��ل��ح��وظ��ة ب��ي��ن امل��ف��اه��ي��م ال��ش��رع��ي��ة
والحقائق الكونية التي تعلقت بها ،أو االعتبار املصلحي امللحوظ من
تطبيق األحكام على مناطاتها من أفعال املكلفين .كما أن ذكر املناسبة
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ي����وح����ي ب����ت����درج ال���ف���ك���ر امل����ق����اص����دي ح���س���ب أه���م���ي���ة امل���ق���ص���د وم��ن��اس��ب��ت��ه
التشريعية ،فمن املقاصد ما يحقق مصلحة ضرورية ،ومنها ما يحقق
مصلحة حاجية أو تحسينية ،ومنها م��ا تعم مصلحته ،ومنها م��ا تكون
مصلحته خاصة ،فتكون ملحوظة في التشريع والتطبيق بمقدار حظها
في املناسبة ،أو نصيبها من قوة األدلة.
ال �ج��ان��ب ال �ث��ال��ث :ال��ت��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى ض�����رورة ارت���ب���اط امل��ق��اص��د ب���األدل���ة،
ً
ً
والدوران معها وجودا وعدما ،فال توجد املقاصد إال بداللة األدلة ،ومن
هنا ترتبط األدل���ة باملقاصد ،واملقاصد ب��األدل��ة ،وينتظم م��ن اقترانهما
ً
ً ً
ً
معنى غائي منسوب إلى الشرع قطعا أو مظنونا ظنا غالبا؛ النتزاعه من
أدلته.
ً
ُ
ال �ج��ان��ب ال ��راب ��ع :ت��ح��اش��ي��ن��ا ذك����ر أل���ف���اظ ت���ح���دث ج�����دال ال ي��ن��ق��ط��ع،
ك���ت���ق���ي���ي���د امل����ق����اص����د ب���ك���ون���ه���ا ت��ح��ق��ق
ً
مصلحة أو تعبدا وعبودية هلل ،إذ
األمن هو:
هذه – بنظرنا املتواضع  -قد تكون
«الشعور بالطمأنينة
من موضوعات املقاصد ،أو تكون
المتحقق بحياطة الفرد
ُ
والجماعة بمقاصد الشريعة
ه���ي م��ق��اص��د امل���ق���اص���د .ف��ق��د ي��ج��وز
المتمثلة بحفظ نظام
ل���ق���ائ���ل أن ي�����ق�����ول :إن ال����غ����اي����ة م��ن
عام ًة،
خاص ًة والعالم َّ
األمة َّ
تحقيق املصلحة وال��ت��ع��ب��د تحقيق
واستدامة صالحه بصالح
ِ
اإلنسان المهيمن عليه،
امل����ق����اص����د ال����ش����رع����ي����ة ،ف����ي����ل����زم م��ن
تحقيق ًا لوظيفته االستخالفية
ذل�����ك ال��������دور؛ وذل������ك ألن امل��ص��ل��ح��ة
في استعمار األرض».
م��ع��اي��رة ب��امل��ق��اص��د ،وت��س��ت��م ُّ��د َّ
قوتها
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ً
ً
م���ن ق���وة امل��ق��ص��د ال����ذي ت��ح ّ��ق��ق��ه ،ف���إن ك��ان��ت م��ص��ل��ح��ة م��ت��ع��ل��ق��ة بحفظ
النفس كانت أق��وى من املصلحة املتعلقة بحفظ امل��ال أو العقل ،وما
ذل��ك إال ألن مقصود الشرع من حفظ النفس أعظم من مقصوده في
حفظ املال والعقلْ ،
وأب َي ُن في نسيج الشريعة .ثم «العبودية هلل» إن كان
املراد بها مطلق العبودية فهي أعم من مقاصد التشريع؛ ألنها مقصود
املقاصد ،أي :جنس الجنس ،وإن كان املقصود بذلك ما نتعبد هللا به
من العبادات املشروعة فهو أخص من كلية الشرع ،وفي كلتا الحالتين
ً
ال ي��ك��ون ذك���ر «ال��ع��ب��ودي��ة هلل» م��ف��ي��دا ف���ي ال��ت��ع��ري��ف؛ ألن��ه��ا إم���ا أع���م من
املقصود أو أخص ،والتعريف بهما غير سليم .على أن التعبد يجب أن
يتقيد بمقاصد الشرع ،وإال خرج إلى الغلو واالبتداع والتنطع في الدين.
ول��ذل��ك ال ي��ع��رف التعبد السليم م��ن غ��ي��ره إال بتحقيق امل��ق��اص��د ،فهو
ً
متوقف عليها ،ودائر معها .ناهيك عن أن يكون معرفا لها؟
ول��ق��د ك����ان ع��ل��ى ال��ب��اح��ث��ي��ن ،إذ ل���م ي��ع��ث��روا ع��ل��ى ت��ع��ري��ف للمتقدمين
للمصطلح ،أن يتجنبوا تعريفه ب��أل��ف��اظ ل��م ي��ت��واض��ع األص��ول��ي��ون على
معناها ،وذلك مثل (الغايات) و (األسرار) ،فتعريف (املقاصد) بمثلهما
ً
ً
ال يخرج عن كونه تعريفا لغويا ال يحوم حول تحرير الغرض األصولي
ً
منها؛ إذ عدم تواضع األصوليين على استخدام هذه األلفاظ استخداما
ً
مصطلحيا ،مع استعمالهم لفظة (املقاصد) ونضج املصطلح عندهم
ً
ً
ً
نضجا ك��اف��ي��ا ،يجعل تعريف امل��ق��اص��د بها تعريفا ب��األخ��ف��ى ،والتعريف
ب��األخ��ف��ى ُم��ت��ج َّ��ن��ب .ول��ذل��ك ال��ت��زم��ن��ا ف��ي تعريفنا ل��ه��ا ذك���ر أل��ف��اظ مفهومة
املعنى ،ق��ا َّرة ال��دالل��ة ،في االص��ط�لاح األص��ول��ي ،نحو «أوص���اف مناسبة»
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و»معان حكمية» .وما بقي من التعريف فمستلهم من تعريف الرازي،
ٍ
وهو في هذا العلم واصطالحه باملكان الذي ال ُيدانى.

املبحث الثاني :املنظور اإلنساني العالمي
للمقاصد الشرعية وأثره في األمن والسلم
التقصيد الشرعي عملية عقلية اجتهادية مصلحية ،تهدف إلى بيان
الغايات العليا ،واألهداف السامية التي تغياها التشريع في بعدي الوعي
ً
والتطبيق .وال تتحقق إال باعتبار األح��ك��ام التكليفية الفرعية اعتبارا
ً
كليا ف��وق اعتبارها ال��ج��زئ��ي ،وباالنتقال م��ن محض األش��ك��ال وال��رس��وم
واملباني إلى فحص القصود واألغراض واملعاني ،أي :بتسييج الجزئيات
ب��ن��ظ��ام م��ن ال��ك��ل��ي��ات ،وإح���اط���ة ال���ف���روع ب��س��ور م��ن ال��ق��واع��د واألص����ول،
وذل���ك بهيكلة األح��ك��ام ووض��ع��ه��ا ف��ي بنيان الشريعة ال��ج��ام��ع ،ث��م هيكلة
ال��وق��ائ��ع وال���ن���وازل ف��ي ب��ن��ي��ان ال���واق���ع ال��ش��ام��ل ال��ج��ام��ع ،بحيث ال يكتفى
َّ
يتجسد في
بتطابق الحكم الجزئي م��ع ال��واق��ع��ة الجزئية؛ ب��ل يجب أن
حكم الواقعة املقصد الشرعي الذي يناسب ذلك الواقع بجملته ،وهذا
يعني أن الحكم الشرعي للنازلة يجب أن يناسبها في بعدين اثنين:
ً
(أوال) بعد غاية التشريع ومقاصده في ذلك الواقع.
ً
(ثانيا) ما تستثيره الواقعة من إمكانات املصلحة واملفسدة في ذلك
الواقع.
ً
ً
ولذلك تجد للوقائع التي يتكون منها واقع ما تكييفا تشريعيا باعتبار
إم��ك��ان��ات امل��ص��ال��ح وامل��ف��اس��د ال��ت��ي تحيط ب��ه��ا ،وب��اع��ت��ب��ار ال��غ��اي��ات العليا
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واملقاصد العليا التي تتنزل على ذل��ك الواقع وتهدف إصالحه وتوجيهه
وترشيده.
م���ن أج����ل ذل�����ك ،ب�����رزت ن��ظ��ري��ة امل���ق���اص���د ف��ي��م��ا ب����رز م���ن ال��ن��ظ��ري��ات،
ْ
لتساعد ال��ف��ق��ه��اء ع��ل��ى ن��س��ج ت��ص��ور ج��ام��ع ع��ن نسيج ال��ش��ري��ع��ة ،ون��ظ��م
أول َّ
�����وي�����ات ال���ت���ش���ري���ع ،وص���ي���اغ���ة ق���واع���د ال���رص���د ال���ت���ش���ري���ع ّ���ي ،وال��ت��وج��ي��ه
ال��ف��ق��ه ّ��ي ،ل��واق��ع املجتمعات وم��ا ي��ن��زل بها م��ن ن���وازل وم��س��ت��ج��دات .فهو
إطار عام ثابت ،يحافظ على انتماء األحكام الفقهية للشريعة َّ
املنزلة،
ُوي ْبعد عنها انحراف التأويل وسوء التفسير ،ويعين على ترصد الوقائع
ال��واق��ع��ة وامل��ت��وق��ع��ة ،وم���ا يستثير منها م��ن��اس��ب��ات ال��ت��ش��ري��ع ،ليستقبلها
ال���واق���ع ،وي��ط��ب��ع��ه��ا ال��ف��ق��ه ب��ط��اب��ع االن��ت��م��اء ل��ل��ش��ري��ع��ة ،وي��ض��ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ما
ً
ً
يناسب حال األمة سعة وضيقا.
لقد بنيت تصورات العلماء ملقاصد التشريع على حقائق وأوصاف،
ت���ت���س���م ب������االط������راد ع���ل���ى م���س���ت���وي���ي���ن ،م���س���ت���وى م���ن���اس���ب���ة امل���ع���ان���ي ألح���ك���ام
ال��ت��ش��ري��ع ،وم��س��ت��وى ص��دق��ه��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع األم����م وف���ي مختلف أط���واره���ا،
وذل��ك باشتراط كونها كليات تحتوي على أوص���اف ه��ي معان حقيقية،
ً
ً
ً
ومعان عرفية عامة .ويشترط في جميعها أن يكون ثابتا ظاهرا منضبطا
ٍ
ً
ً
م��ط��ردا .واالط����راد أن ال يكون املعنى مختلفا باختالف أح���وال األقطار
والقبائل واألعصار .فأما املعاني الحقيقية فهي التي لها تحقق في نفسها
ً
بحيث تدرك العقول السليمة مالءمتها للمصلحة أو منافرتها لها إدراكا
ً
مستقال عن التوقف على معرفة ع��ادة أو قانون ،ك��إدراك كون العدل
ً
ً
نافعا وك��ون االع��ت��داء على النفوس ض���ارا ،وك��ون األخ��ذ على يد الظالم
مجلة السلم  -العدد األول

131

ً
نافعا لصالح املجتمع .وأم��ا املعاني العرفية العامة فهي َّ
املجربات التي
ً
ً
أل��ف��ت��ه��ا ن��ف��وس ال��ج��م��اه��ي��ر واس��ت��ح��س��ن��ت��ه��ا اس��ت��ح��س��ان��ا ن��اش��ئ��ا ع���ن ت��ج��رب��ة
مالءمتها ل��ص�لاح الجمهور ،ك���إدراك ك��ون اإلح��س��ان ً
معنى ينبغي تعامل
األم���ة ب���ه .ف��أم��ا األوه����ام وال��ت��خ��ي�لات فليس �ش���يء منهما ب��ص��ال��ح ألن ُي��ع َّ��د
ً
ً
مقصدا شرعيا .وقد أبطل اإلسالم أحكام التبني التي كانت في الجاهلية
ً
ً
وفي صدر اإلسالم لكونه أمرا وهميا.1
ول��ك��ون��ه��ا ب��ه��ذه ال��ص��ف��ة ،ف���إن م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة ي��م��ك��ن ت��دق��ي��ق��ه��ا إل��ى
م��وض��وع��ات ش��ت��ى ،ف��م��ا م��ن ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب ال��ح��ي��اة إال ول���ه تمثل في
مقاصد الشريعة ،وفق النظرية التأصيلية الفقهية التي أر�س��ى بنيانها
األص��ول��ي��ون وع��ل��م��اء امل��ق��اص��د ف��ي ال��غ��اب��ر وال��ح��اض��ر؛ ال س َّ��ي��م��ا وق���د َّ
وج��ه
ً
العلماء أنظارهم في املقاصد توجيهين وصوب ناحيتين ،توجيها باعتبار
الركن املادي الذي يتعلق بفعل املكلف ويتسع على كليات حفظ الدين
ً
والنفس وامل��ال والعقل والنسل ،وتوجيها آخ��ر باعتبار الركن املعنوي
الذي يتعلق بكيان الجماعة ويمثل تقسيم املقاصد إلى مصالح ضرورية
وحاجية وتحسينية ،وكل مرتبة نازلة مكملة للمرتبة العالية.
فأما املصالح ال��ض��روري��ة فهي التي تكون األم��ة بمجموعها وآح��اده��ا
ف���ي ض�����رورة إل���ى ت��ح��ص��ي��ل��ه��ا ،ب��ح��ي��ث ال يستقيم ال��ن��ظ��ام ب��اخ��ت�لال��ه��ا ،وق��د
ي��ف���ض��ي ب��ع��ض االخ���ت�ل�ال ف��ي��ه��ا إل���ى ت��ف��ان��ي ب��ع��ض األم����ة ب��ب��ع��ض أو تسلط
العدو املترصد بها .وهذه املصالح إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على
استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة .لذا يستحيل أن ال تشتمل
 -1انظر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة.256 -251 ،
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عليه ملة أو تخلو عنها شريعة؛ وإنما تتفاضل األمم والشرائع بكيفية
التوسل إليها ،وتوجيه نظامها بمعطيات نفاذها.1
وقد صرح علماؤنا األوائل بأن حفظ األصول الخمسة من ضرورات
ً
ً
الشرائع واألمم جميعا .فقد قال أبو الحسن العامري (ت381هـ) ذاكرا
امل��ح��اور األرب��ع��ة التي تقوم عليها كافة الشرائع واألدي���ان املعروفة ،وهي
االعتقادات والعبادات واملعامالت واملزاجر ،ما نصه:
ً
«وأم��ا املزاجر فمدارها أيضا عند ذوي األدي��ان الستة لن يكون إال
على أرك���ان خمسة :م��زج��رة قتل النفس ك��ال��ق��ود وال��دي��ة ،وم��زج��رة أخذ
املال كالقطع والصلب ،ومزجرة هتك الستر ،كالجلد والرجم ،ومزجرة
ثلب ال��ع��رض كالجلد م��ع التفسيق ،وم��زج��رة خلع البيضة كالقتل عن
الردة».2
وأكد الغزالي أن «تحريم تفويت هذه األصول الخمسة والزجر عنها
يستحيل أن ال تشتمل عليه ملة من امللل وشريعة من الشرائع التي أريد
بها إصالح الخلق ،ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل
والزنى والسرقة وشرب املسكر».3
وي��ق��ول ال��ق��راف��ي« :الكليات الخمس حكى الغزالي وغ��ي��ره إج��م��اع امللل
 -1انظر الشاطبي ،أبو إسحاق ،الموافقات يف أصول الشريعة ،تحقيق إبراهيم رمضان
(بيروت :دار المعرفة ،ط1417 ،3ه��ـ 1997/م)324/ 2 ،؛ ابن عاشور ،مقاصد
الشريعة ،ص.300
 -2العامري ،أبو الحسن ،اإلعالم بمناقب اإلسالم ،تحقيق أحمد عبد الحميد غراب (د.
م :دار الكتاب العربي ،ط1387 ،1هـ 1967 /م) ،ص.125
 -3الغزالي ،أبو حامد محمد ،المستصفى من علم األصول ،تحقيق نجوى ضو (بيروت:
دار إحياء الرتاث العربي ،ط1418 ،1هـ 1997 /م).217 / 1 ،
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ً
على اعتبارها ،وأن هللا ما أب��اح النفوس وال شيئا من الخمسة في ملة
من امللل».1
ً
ُ
وامل���ص���ال���ح ال��ح��اج��ي��ة ه���ي م���ا ك����ان م��ف��ت��ق��را إل���ي���ه م���ن ح��ي��ث ال��ت��وس��ع��ة
ورقع الضيق املؤدي إلى الحرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ،فإذا
َ
الناس عنت ومشقة وحرج يعكر عليهم صفو
فقدت تلك املصالح لحق
حياتهم ،ول��ك��ن الفساد املتحقق بفواتها ال يبلغ مبلغ الفساد ال��ع��ادي
املتوقع في تفويت املصالح الضرورية.2
غ��ي��ر أن��ه��ا وإن ل��م ي��خ��ت َّ��ل ال��ن��ظ��ام ب��ف��وات��ه��ا ،ف��ه��ي سبيل ان��ت��ظ��ام األم���ور
وامل��ص��ال��ح ،وب��م��راع��ات��ه��ا تقتنى م��ص��ال��ح األم���ة وتنتظم أم��وره��ا ع��ل��ى وج��ه
حسن ،دون أن يلحقها َجهد أو يغالبها عناء؛ وإن اقت�ضى توفير املصالح
ال��ح��اج��ي��ة تنجيز خ��س��ران م��ت��وق��ع ل��دف��ع م��ا ه��و أع��ظ��م م��ن��ه أو استغنام
الصالح املنتظر في املآل ،كما عبر الغزالي.3
واملصالح التحسينية« :م��ا ك��ان بها كمال ح��ال األم��ة في نظامها حتى
تعيش آم��ن��ة مطمئنة ،ول��ه��ا بهجة منظر املجتمع ف��ي م���رأى بقية األم��م،
ً
حتى تكون األمة اإلسالمية مرغوبا في االندماج فيها أو في التقرب منها».4
ً
ٌ
ً
وسواء أكانت هذه املصالح منصوصة أم مسترسلة فهي كلها دائرة
ع��ل��ى ح��ف��ظ ن���ظ���ام األم�����ة وح���ي���اط���ة أم���ن���ه���ا ،ي���ق���ول ال���ش���اط���ب���ي« :امل��ص��ال��ح
 -1القرايف ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار المحصول يف
األصول (بيروت :المكتبة العصرية ،ط1432 ،1هـ 2011 /م) ،ص.350
 -2انظر الشاطبي ،الموافقات.326 / 2 ،
 -3انظر الغزالي ،المستصفى.217 / 1 ،
 -4ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.308 -300
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َّ
امل��رس��ل��ة ...راج��ع��ة إل��ى حفظ أص��ل امل��ل��ة ،وحياطة أهلها ف��ي تصرفاتهم
َّ
العادية».1
وهذه الرتب من املصالح تعمل فيما بينها عمل األدلة الشرعية التي
تنزل مطلقاتها على مقيداتها ،وعموماتها على مخصصاتها ،وجزئياتها
ً
ً
على كلياتها ،إذ «يخدم بعضها بعضا ،ويخصص بعضها بعضا2؛ فلئن
كانت املصالح الضرورَّية هي أعلى رتب املصالح ،فإن اختالل املصالح
الحاجية بالكلية ،قد يف�ضي إلى اختالل املصالح الضرورية ،واختالل
َّ
الحاجية بوجه
املصالح التحسينية بإطالق يف�ضي إلى اختالل املصالح
ما.3
وه���ذا يعني أن ج��ن��س امل��ص��ال��ح ال��ح��اج��ي��ة والتحسينية م��ن املصالح
ال���ض���روري���ة ،وأن��ه��م��ا ح��م��ى ت��ح��ت��م��ي ب��ه��ا ض������رورات امل��ص��ال��ح ،وم���ن دون��ه��م��ا
ت���ض���ط���رب ال������ض������رورات وي���خ���ت���ل ن��ظ��ام��ه��ا وي����ت����داع����ى أم����ره����ا إل�����ى ال���ت�ل�ا�ش���ي
ً
ً
واالخ��ت�لال شيئا فشيئا ،وبحسب تعبير الشاطبي« :إن مصالح الدين
والدنيا مبنية على املحافظة على األمور الخمسة ...حتى إذا انخرمت لم
يبق للدنيا وجود ...فاألمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى...
ً
فالتحسينية إذا كالفرع لألصل الضروري ومبني عليه» .4ولذلك ق�ضى
الشاطبي أن املصالح الضرورية والحاجية والتحسينية قد تمت وصارت
كليات ،تنتهي إليها كليات الشريعة الصغرى وجزئياتها« ،فال يصح أن
 -1الشاطبي ،الموافقات.76 / 3 ،
 -2انظر المصدر السابق.11 / 3 ،
 -3انظر المصدر السابق.331 / 2 ،
 -4انظر المصدر السابق.232 -231 / 2 ،
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يفقد بعضها حتى يفتقر إل��ى إثباتها بقياس أو غ��ي��ره ،فهي الكافية في
ً
ً
مصالح الخلق عموما وخصوصا».1
َّ
وقد نزل الفقهاء واألصوليون عند هذه الحقيقة املسلمة ،في احترام
ال��ك��ل��ي��ات امل���ق���اص���دي���ة ،وت��رت��ي��ب أول���وي���ات���ه���ا ،وم����راع����اة اط����راده����ا امل��ط��ل��ق،
العام ،فلم يسامحوا َ
واستمرارها ّ
أنفس ُهم في تقعيد أصل يأذن بمخالفة
ّ
ً ً
ُّ
يسلم قياده
الضرورات ،حتى إن القياس الذي يعد دليال كليا عندهم ِ
للضرورة ،وال يقوى على معارضتها بوجه من الوجوه؛ بل َّ
يتحول الكلي
ّ
الحاجي إلى جزئي في مقابلة الكلي الضروري .يقول اإلمام الجويني وهو
ي��ص��ف خ��ص��ائ��ص «امل��ع��ن��ى امل��ع��ق��ول ال���ذي ي���ؤول إل���ى أم���ر ض����روري ال ب َّ��د
منه م��ع تقرير غاية اإلي��ال��ة الكلية والسياسة ال��ع��ام��ة» م��ا نصه« :وم��ن
ً
خ��ص��ائ��ص ه���ذا ال���ض���رب أن ال��ق��ي��اس ال��ج��زئ َّ��ي ف��ي��ه وإن ك���ان ج��ل��ي��ا ،إذا
الجلي للقاعدة َّ
صادم القاعدة َّ
ُّ
الكلية» ،وذكر من
الكلية ،ترك القياس
أمثلة ذلك أن القصاص من حقوق اآلدميين ،وقياسها رعاية التماثل
في التقابل ،وه��ذا القياس يقت�ضي أن ال تقتل الجماعة بواحد ،ولكن
ف��ي ط��رده واملصير إليه ه��دم القاعدة الكلية ومناقضة ال��ض��رورة؛ فإن
ً
استعانة الظلمة في القتل ليس عسيرا ،وفي درء القصاص عند اشتراك
الجناة في القتل خرم قاعدة الضرورة في حفظ النفس».2
وم����ن ه��ن��ا ق���ض��ى ال��ج��وي��ن��ي أن ك���ل م��ص��ل��ح��ة ال ت��ك��ون ض����روري����ة ،فهي
م��ص��ل��ح��ة ج��زئ��ي��ة ،إذا ت��ق��اب��ل��ت م���ع امل��ص��ل��ح��ة ال���ض���روري���ة ،وإن ك��ان��ت في
 -1المصدر السابق.7 / 3 ،
 -2الجويني ،عبد الملك بن عبد اهلل ،الربهان يف أصول الفقه ،تحقيق صالح عويضة
(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ 1997 /م).81 -79 / 2 ،
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ً
ً
نفسها كلية ،حيث قال معلقا على املثال السابق« :فالتماثل في الحقوق
امل��ع َّ��زي��ة إل���ى اآلدم��ي��ي��ن م��ن األم����ور ال��ك��ل َّ��ي��ة ف��ي ال��ش��ري��ع��ة ،غ��ي��ر أن ال��ق��اع��دة
َّ ً
كلية ف��ي ه��ذا ال��ض��رب مستندها أم��ر ض���روري ،والتماثل
التي سميناها
ف��ي التقابل أم��ر تكميلي ،واملصلحة إذا ل��م تكن ض����رورة ،ك��ان��ت جزئية
باإلضافة إلى الضرورة».1
وق����د خ��ل��ص ال��ش��اط��ب��ي إل����ى وج�����وب اط������راد ه����ذه امل���ق���اص���د ،وض�����رورة
إع��م��ال��ه��ا ،ع��ن��د إج�����راء األدل�����ة ال��خ��اص��ة م���ن ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة واإلج���م���اع
والقياس ،فال يستغني عنها الفقيه ،ال في فهم األح��ك��ام ،وال في تنزيلها،
ْ
انبنت الشريعة على قصد املحافظة على املراتب الثالث من
يقول« :ملا
ً
َّ
والحاجيات والتحسينات ،وكانت هذه الوجوه مبثوثة في
الضرورَّيات
أب��واب الشريعة وأدلتها ،غير مختص بمحل دون محل ،وال بباب دون
ً ً
ب���اب ،وال بقاعدة دون ق��اع��دة ،ك��ان النظر ال��ش��رع ُّ��ي فيها أي��ض��ا ع��ام��ا ال
يختص بجزئية دون أخرى ،ألنها كليات تق�ضي على كل جزئي تحتها ...إذ
ليس فوق هذه َّ
الكليات كلي تنتهي إليه ،بل هي أصول الشريعة ...فمن
الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء األدلة الخاصة
من الكتاب والسنة واإلج��م��اع والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات
ً
ً
ً
ّ
معرضا عن
مستغنية ع��ن كلياتها ،فمن أخ��ذ بنص – مثال  -ف��ي جزئي ِ
ّ
كليه ،فقد أخطأ».2
ّ
ْ
َّ
��ط ُ��ع العلماء ب��أن ه��ذه املصالح َّ
��وط��ئ لعاملية
وق
مرعية ف��ي ك��ل م��ل��ة ،ي ِ
 -1المصدر السابق.81/ 2 ،
 -2الشاطبي ،الموافقات.7 / 3 ،
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ً
رسالة اإلس�ل�ام ،بمراعاتها ،واتخاذها أس��اس��ا للتعايش بين األم��م .وقد
راعى العلماء توطيد األحكام ذات الصبغة العاملية وتقديمها على غيرها،
حتى صار ذلك كالقاعدة املرجوع إليها عند بعض األئمة في الفروع .فقد
استدل اب��ن القيم على منع بيع ال��دم والخنزير وامليتة من غير املسلم
مع إجازته بيع عين طاهرة خالطتها نجاسة؛ بأن هذا األخير يسوغ فيه
َّ
النزاع« ،بخالف العين التي َّ
حرمها هللا في كل ملة ،وعلى لسان كل رسول،
كامليتة والدم والخنزير ،فإن استباحته مخالفة ملا أجمعت الرسل على
تحريمه ...وكان أبو حنيفة يقول :إذا ُم َّر على العاشر بالخمر والخنازير،
ّ
َّ
عشر الخمر ولم يعشر الخنازير».1
ومن هنا سنح لإلسالم أن ينشر ويبسط رسالته العاملية ،على أرجاء
امل��ع��م��ورة ،ب��اع��ت��ب��ار أن أح��ك��ام��ه دائ����رة ع��ل��ى م��ق��اص��د ك��ل��ي��ة ،ه��ي ض���رورة
الحياة ،ومعدن البقاء ،ونهج القيام لكل األمم والحضارات ،وأنها فوق
ال��ح��ظ��وظ ال��ف َّ
��ردي��ة وال��ق��وم��ي��ة واملحلية الضيقة ،وف���وق ع�لائ��ق ال��زم��ان
امل��ق��ي��دة ،وع��وائ��ق امل��ك��ان امل��ح ّ��ي��ث��ة ،وأن صدقها ذات���ي ض���روري يستغني
ال��ظ��اه��ر فيه ع��ن ال��ب��اط��ن ،وي��س��ت��وي فيه ال��ق��وي والضعيف ،واملتقدم
واملتعثر م��ن األم���م ،ف�لا يمكن ألم��ة م��ن األم���م مهما أوت��ي��ت م��ن حظوظ
ً
ال��ت��ق��دم أن ُت��خ َّ��ل بها أو تستغني عنها ،ول��ذل��ك ك��ان��ت ص��ال��ح��ة ألن تكون
منطلق األمم في بناء السالم العالمي ،في كل عصر وزمان.
 -1ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد ،زاد المعاد يف هدي خير العباد ،تحقيق شعيب
وعبد القادر األرنؤوط (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1423 ،3هـ 2002 /م)،676 ، 5 ،
.679 / 5
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ً
وكون هذه املقاصد مضافة إلى الشريعة ،ال يمنع من مخاطبة األمم
بها؛ ألن األصل في األصول الشرعية الكلية أن تكون متوجهة إلى البشرية
جمعاء ،فليست حالها كحال الجزئيات التي ال يتوجه التكليف بها إلى غير
املسلمين؛ ألنها مشروعة لحفظ نظام العالم كله؛ ومصالحها معقودة
بصالح اإلنسان كله .ولذلك يؤكد األستاذ جمال الدين عطيةَّ ،أنه مع
أخذ الخالف القائم بين العلماء منذ القديم باالعتبار ،فيما إذا كان غير
املسلمين مخاطبين باألحكام الفرعية أم أن خطاب اإلسالم لهم قاصر
على أصل اإليمان ،فإن األحكام الكلية ليست قاصرة على الدعوة إلى
أصل اإليمان .فهذا وإن كان الغالب األعم في الخطاب القرآني؛ ولكنه
ً
يدعو أيضا إل��ى أص��ول كلية وإل��ى ما فيه مصلحة عامة للبشر ال ينازع
فيها أحد ،وهي تمثل أهداف السياسة الخارجية للمسلمين في تعاملهم
م��ع األم���م األخ���رى؛ بغية تحقيق تلك األص���ول وامل��ص��ال��ح ،ومنها تحقيق
ال���س�ل�ام ال��ع��ال��م��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال���ع���دل .وه����ذا ي��ن��اق��ض ال��ش��ائ��ع ف���ي بعض
األدبيات الفقهية التقليدية مما يشعر بأن األصل في عالقة املسلمين
بغيرهم هو الحرب ،حتى صار مبرر القتال كفر الكفار ال عدوانهم على
املسلمين ،فالحقيقة التي يتجاهلها كثيرون أن اإلسالم كان أول شريعة
َّ
حرمت الحرب ووضعت الضوابط والتنظيمات الكفيلة بهذا الغرض،
«وم��ن وسائل حفظ السالم إيجاد تنظيم دول��ي يحقق األم��ن الجماعي،
وتنظيم التعاون في امل��ج��االت املختلفة ،وترتيب املعاهدات بين ال��دول
واإلشراف على تنفيذها».1
 -1انظر عطية ،جمال الدين محمد ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة (فيرجينيا :المعهد
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ول��ذل��ك تصبح امل��ق��اص��د ال��ش��رع��ي��ة ال��ي��وم امل��ج��ال األرح����ب ،لتحقيق
التعايش السلمي بين الشعوب؛ فغير املسلم يأخذها على أنها مبادئ
َّ
إنسانية ،ويأخذها املسلم على أنها مقاصد شرعية إنسانية تتما�شى
والفطرة السليمة .والسالم العالمي مقصد شرعي معتبر وأمر فطري،
فقد فطرت النفوس على حب األمن واألمان ،والسلم والسالم.1
ّ
واملنخول مما تقدم كله :أن الشريعة جارية ،بكل قواعدها ومراتبها
وأح��ك��ام��ه��ا ،ع��ل��ى ح��ف��ظ ال���ض���رورات ،واالع��ت��ن��اء ب��ه��ا ،وخ��دم��ت��ه��ا باملصالح
الحاجية والتحسينية ،وأن تحقيق أمن األمة مرهون بتوفيتها ،ومالزمة
ً
صونها ،وإدامة عقدها .وبهذا كانت املقاصد الشرعية محيطة بكليات
األم���ن ال��ف��ردي واالج��ت��م��اع��ي ،ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي ل�لأم��ة؛ إذ ي��ظ ُّ��ل توكيد
ً
ً
العلماء عليها مشعرا بضرورة رعايتها والتحويم حولها أبدا ،ألنها كليات
ّ
ف����وق ح����ظ امل��ك��ل��ف ،م��رع َّ��ي��ة ف���ي ج��م��ي��ع امل���ل���ل ،وال ت��ت��ف��اوت األم�����م إال في
التنافس إل��ى تحقيقها وف��ي التوسل إل��ى تنفيذها بأتم الوسائل ،وأكمل
البواعث ،وأنهض األسباب.
ففي حفظ األمن الداخلي ،شرعت األحكام املتعلقة بحماية النفوس
واألعراض واألموال ،وفرضت العقوبات على انتهاكها ،سواء في ذلك ما
الناس كالقصاص ّ
كان لحماية آحاد َّ
وحد السرقة والقذف ،أو ما كان
العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1432 ،3هـ 2011 /م) ،ص161 -157؛ وللتوسع راجع:
الدريني ،فتحي ،خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة والحكم (بيروت :مؤسسة
الرسالة ،ط1434 ،2هـ 2013 /م) ،ص.253 -250
 -1انظر صالح ،عمر بن صالح ،الثقافة المقاصدية وأثرها يف التعايش السلمي (أوراق
المؤتمر العالمي لمقاصد الشريعة بكوااللمبور ،عام .550 -549 / 1 ،)2006
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لحماية الجماعة كحد الحرابة وحد َّ
الردة.
وفي حفظ األمن الخارجي شرع إعداد القوة لزجر الغير عن التفكير
في االعتداء ،كما شرع الجهاد للدفاع في حالة وقوع االعتداء ،كما شرع
االكتفاء الذاتي ضمن فروض الكفاية كيال تكون األمة عالة على غيرها،
خاصة في أمور غذائها وصناعاتها الحربية ،كما شرعت ترتيبات إقرار
األمن في حالة بغي طائفة على أخرى.1
بل ال يبعد أن تتحقق جميع أبعاد األمن في حقن الشريعة للدماء،
وفي ّ
كلي حفظ النفس ،فقد حرمت الشريعة أنواع االعتداء على النفس
البشرية بغير الحق ،س��واء بالقتل أو القطع أو الضرب أو السجن أو
التجويع أو االنتحار أو بأشكال التعذيب املادية واملعنوية ،ولو صدر
ذلك بإذن الشخص نفسه ،إذ ليس ألحد أن يقتل نفسه وال أن ّ
يفوت
ً
ع���ض���وا م���ن أع���ض���ائ���ه ،وق����د ت��رت��ب��ط ب��ح��رم��ة ال��ن��ف��س اإلن��س��ان��ي��ة ص��ي��ان��ة
األع��راض عن القذف والسب وترويج الشائعات ونشر األكاذيب ورمي
األبرياء بغير حق ،وه��ذا يصدق في حق الفرد وحق األم��ة ،فما يقال في
ً
صيانة الفرد يقال أيضا عن حماية كيان األمة ،وصون كرامتها وعرضها
ع��ن اإلذالل واالم���ت���ه���ان؛ ب��ل ح��ف��ظ ال��ع��ق��ل ب��ت��ح��ري��م م��ا ي��ف ّ��وت��ه ق��د يكون
ً
متعلقا بضروري حفظ النفس ،باعتبار أن العقل جزء من النفس.2
ولئن كان األمن يستدعي من الجماعة ممارسة ثالثة أدوار متكاملة،
تتمثل ب��ال��وق��اي��ة م��ن ك��ل م��ا ُي��خ��ل ب��ق��واع��د ال��ض��ب��ط االج��ت��م��اع��ي وال��ق��ي��م
 -1انظر عطية ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،ص.150
 -2انظر بزا ،عبد النور ،مصالح اإلنسان :مقاربة مقاصدية (فيرجينيا :المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي ،ط1429 ،1هـ 2008 /م) ،ص.259 -258
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ال��ع��ام��ة ،وب��ق��م��ع ال��خ��ارج��ي��ن وامل��ت��م��ردي��ن ع��ل��ى ال��ق��واع��د امل��ع��م��ول ب��ه��ا من
خ�لال أجهزة العدالة املختصة ،وب��دور عالجي يضع املشكالت األمنية
م��وض��ع ال����دراس����ة امل��ت��أن��ي��ة وي��ت��ص��دى إلع�����ادة ت��أه��ي��ل امل��خ��ل��ي��ن ب��ال��س��ل��وك
املر ّ
االجتماعي ْ
�ضي ،كما سبق بيانه ،فإن املنظومة املقاصدية تشتمل
ً
ً
على ما يتضمن تلك األدوار ،وذلك لكونها توفر مناخا مناسبا لترسيخ
قيم االجتماع اإلنساني ،وتعطي السلطات املعنية العادلة صالحيات
واس��ع��ة ،ل��وق��اي��ة ت��ل��ك ال��ق��ي��م وم��ع��ال��ج��ة م��ا يخرمها م��ن أم����راض وآف���ات،
بتدابير وسياسات وإجراءات جالبة للمصالح ودارئة للمفاسد ،كما أن
منظومة املقاصد مرصوصة على الحدود الشرعية القامعة للمتمردين
ً
على األص���ول ال��ض��روري��ة الخمسة أو الستة ،قصاصا ف��ي قتل النفس،
ًّ
وحدا في تفويت أصل الدين والعرض واملال والنسب.
وب���ه���ذا ي��ت��ح��ق��ق ل��ل��م��ق��اص��د وص����ف اإلح����اط����ة ب���أب���ع���اد األم�����ن ال��داخ��ل��ي
وأركانه ،في املجتمع املسلم ،كما أنها متحققة بوصف العموم والعاملية
في مفاهيمها األساسية ،فال تخلو من رعايتها شريعة ،وال تنكص عنها
أمة من األمم.

املبحث الثالث :األوصاف املقصدية للتشريع اإلسالمي
وتثبيت دعائم األمن والسلم
لئن كانت املقاصد مركز املعنى في ال��دالالت النصية ،ومحور البناء
َّ
الشرعية ،فإن للتشريع اإلسالمي والنظام الذي يقوم عليه
في األحكام
ً
ً
مقصودة للشارع ،وه��ي أوص���اف ّ
تميز مسار الشريعة ،وتجلي
أوص��اف��ا
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طريقتها ونهجها ،وترسخ دعائم توجيهها ،وتبني أسس انتشارها .ولهذا
أدخ����ل اب����ن ع���اش���ور ت��ل��ك األوص������اف ال��ت��ي ب��ن��ي��ت ع��ل��ي��ه��ا أص����ول ال��ش��ري��ع��ة
ُ
ُ
«مقاصد التشريع العامة هي
وأحكامها تحت تعريف املقاصد ،وق��ال:
املعاني والحكم امللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها...
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة ...التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها».1
ول���ع���ل م���ن أب�����رز ه����ذه ال��خ��ص��ائ��ص امل���ق���ص���ودة ل��ل��ت��ش��ري��ع :ال��ف��ط��ري��ة،
وال��س��م��اح��ة وال��ي��س��ر ،وع��م��وم الشريعة وع��دل��ه��ا وم��س��اوات��ه��ا بين ال��ن��اس.
وهي خصائص مقصودة للشارع من سيرة التشريع ،ولذلك حاول ابن
ع��اش��ور إب���رازه���ا ف��ي ك��ت��اب��ه «م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة»؛ ألن��ه��ا تحدد
ط��ري��ق��ة ال��ش��ري��ع��ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ م��ق��اص��ده��ا ،ون���ش���ر دع���وت���ه���ا ،ك��م��ا أن ه��ذه
ً
ً
الخصائص متصلة ات��ص��اال وثيقا بمعنى األم��ن والسلم ،ملا تخلقه من
دواعي االطمئنان في النفوس املتلقية للشريعة ،وما ترسيه من أسباب
ال��ق��ب��ول ل��ه��ا ب��ي��ن ال���ن���اس ،ح��ت��ى ال ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا م���ا ي���وح���ي ب��ن��ك��اي��ة األح���ك���ام
الشرعية وبث الفزع والرعب في النفوس ،وإرغ��ام الناس وقهرهم على
تلقيها ،دون م��راع��اة أح��وال��ه��م وع��وائ��ده��م وف��ط��ره��م ،وم��ا ينشأ عنها من
َّ
اجتماعية ،وكماالت َّ
َّ
َّ
بشرية .ولعلنا نشير هاهنا
إنسانية ،وقيم
حاجات
َّ
مقصدية هذه الخصائص ومقصود العلماء منها فيما يأتي:
إلى
َّ
( )1فطرية التشريع :أك��د اإلم��ام اب��ن عاشور «ابتناء املقاصد على
وص����ف ال��ش��ري��ع��ة األع���ظ���م وه����و ال���ف���ط���رة» ،وق������ال« :ال���ف���ط���رة ال��ن��ف��س��ي��ة
ً
لإلنسان هي الحالة التي خلق هللا عليها عقل النوع اإلنساني ساملا من
 -1ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.251
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االختالط بالرعونات وال��ع��ادات الفاسدة ...ومعنى وصف اإلس�لام بأنه
«فطرة هللا» أن األصول التي جاء بها اإلسالم هي من الفطرة ...ويتفرع لنا
ٌ َ
من هذا أن الشريعة اإلسالمية داعية أهلها إلى تقويم الفطرة والحفاظ
ع��ل��ى أع��م��ال��ه��ا ،وإح���ي���اء م���ا ان�����درس م��ن��ه��ا أو اخ��ت��ل��ط ب���ه���ا» ،ول���ذل���ك ك��ان��ت
«الحضارة الحق من الفطرة» و»أنواع املعارف الصالحة من الفطرة».
ويعيد ارتباط فطرية الشريعة باملقصد األعظم منها املتمثل في إصالح
َّ
نظام العالم إلى كون «األصول
الفطرية هي التي خلق هللا عليها اإلنسان
ً
امل��خ��ل��وق ل��ع��م��ران ال��ع��ال��م ،وه��ي إذا الصالحة الن��ت��ظ��ام ه��ذا ال��ع��ال��م على
ً
أك��م��ل وج���ه ،وه��ي إذا م��ا يحتوي عليه اإلس�ل�ام ال���ذي أراده هللا إلص�لاح
ال���ع���ال���م ب��ع��د اخ���ت�ل�ال���ه» .1وق����د ج��ع��ل هللا ت��ع��ال��ى اإلس���ل��ام دي����ن ال��ف��ط��رة،
َّ
وأم����ور ال��ف��ط��رة راج��ع��ة إل���ى الطبيعة وال��ج��ب��ل��ة ،ف��ه��ي ك��ائ��ن��ة ف��ي الضمير،
تتقبلها النفوس دون نفور من ش��دة وإع��ن��ات .2والحكمة في جعل دين
ً
ً ً
اإلس��ل�ام دي���ن ال��ف��ط��رة أن���ه مل��ا ج��ع��ل دي��ن��ا ع��ام��ا ل��س��ائ��ر ال��ب��ش��ر ،دائ��م��ا إل��ى
ً
انقضاء هذا العالمُ ،جعل مساوقا للفطرة املتقررة في النفوس ،لتكون
ً
الجامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف املشترك البشري الذي ال
يتخلف وال يختلف ،رغم اختالف األمم في األخالق والعوائد واملشارب
والتعاليم .فالفطرة تهتدي إلى أصول اإلسالم وتطمئن إلى شرائعه .لذا
َ
ك��ان��ت ال��وص��ف ال��ص��ال��ح ألن ي��ك��ون األص���ل ال��ع��ام لفهم م��ن��اح��ي التشريع
ً
ً
واالستنباط منها ،فهو أول��ى األوص��اف بأن ُيجعل أص�لا جامعا لإلسالم
 -1انظر المصدر السابق ،ص.265 -263
 -2انظر المصدر السابق ،ص.271
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تتآخى عنده كلياته .والعلماء في فهم الشريعة والتفقه فيها ،وفي تنفيذ
الشريعة وسياسة األم��ة بها ،عليهم أن ي��س��اي��روا ه��ذا ال��وص��ف الجامع
ويجعلوه رائدهم وعاصمهم في إجراء األحكام.1
ولعل الفطرية ت�لازم خصيصة ال���دوام والعموم لهذه الشريعة؛ إذ
ً
ال ي��س��ه��ل ل�لإس�لام أن ي��ض��م ت��ح��ت ج��ن��اح��ي��ه أم��م��ا مختلفة ال��ح��ض��ارات
واآلراء ،واألخالق والعادات ،في عصور مختلفة ،ما لم يكن مبنى أصوله
ع��ل��ى أس����اس ج��ام��ع ك��ال��ف��ط��رة ،ل���ذا ي��ج��ب تطبيق ه���ذا األص����ل ف��ي م��واق��ع
االستنباط؛ فإن أصول اإلسالم وقواعده تنفجر من ينبوعه ،وشرائعه
آي��ل��ة إل��ي��ه ،ف��ك��ان فيه للفقيه ،بمالحظته عند ال��وع��ي والتطبيق ،عون
عظيم.2
ْ
َّ
ولعل اإلمام الشاطبي أراد أن ينبه على هذا الوصف إذ ذكر أن هذه
الشريعة أمية ،ولكن تعبير اإلمام ابن عاشور كان أدق في املراد ،وأكثر
ً
إنباء عن املعنى الذي كان بداخله.3
وللتأصيل الفطري صلة بإحكام األم��ن العالمي والتعايش السلمي
بين أمم األرض ،فاألمر كما صوره الدكتور عمر صالح بقوله« :السالم
العالمي مقصد شرعي معتبر ،وأم��ر فطري ،فقد فطرت النفوس على
ح��ب األم��ن واألم����ان ،والسلم وال��س�لام .وب��ه��ذا تلتقي املقاصد الشرعية
 -1انظر ابن عاشور ،محمد الطاهر ،أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم (تونس :الشركة
التونسية للتوزيع ،ط ،)1985 ،2ص.19
 -2انظر المصدر السابق ،ص.23 -19
 -3انظر الشاطبي ،الموافقات.391 -381 / 2 ،
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والتعايش السلمي ،في انبناء كل منهما على الفطرة اإلنسانية».1
( )2س��م��اح��ة ال��ش��ري��ع��ة وي���س���ره���ا :وال���س���م���اح���ة س��ه��ول��ة امل��ع��ام��ل��ة في
اع��ت��دال ،وه��و التوسط بين طرفي اإلف���راط والتفريط ،وي��رج��ع معناها
إل��ى التيسير امل��ع��ت��دل ،وه��و منبع ال��ك��م��االت عند ال��ح��ك��م��اء2؛ فقد بعث
َ َ َٰ
ْ ُ ُ ً
﴿وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة
النبي ﷺ بالحنيفية السمحة ،وقد قال تعالى:
ً
َو َسطا﴾.3
ي��ق��ول اإلم����ام اب���ن ع���اش���ور« :وق����د أراد هللا ت��ع��ال��ى أن ت��ك��ون الشريعة
ً
ً
شريعة َّ
َّ
عامة ودائمة ،فاقت�ضى ذلك أن يكون تنفيذها بين
اإلسالمية
ً
ُ
َّ
اإلعنات ،فكانت بسماحتها
األمة سهال ،وال يكون ذلك إال إذا انتفى عنها
َ
ً
أش َّ�����د م��ل�اءم����ة ل��ل��ن��ف��وس ،ألن ف��ي��ه��ا إراح������ة ال���ن���ف���وس ف���ي ح����ال ْ����ي خ��وي��ص��ت��ه��ا
ومجتمعها .وق��د ظهر للسماحة أث��ر عظيم ف��ي انتشار الشريعة وط��ول
دوام��ه��ا4؛ إذ يسجل ال��ت��اري��خ أن س��رع��ة امتثال األم���م للشرائع ودوام��ه��م
على اتباعها كان على مقدار اقترابها من السماحة .فإذا تجاوزت األديان
ُ
أص��ل السماحة َ
لحق َ
العنت ،ول��م يلبثوا أن ينصرفوا عنه أو
أتباعها
يفرطوا في معظمه ،وإذا أذعنوا لها وتجشموا تكاليفها القاهرة لشدة
خ��وف من عاقبة املخالفة أو ش��دة طمع في ثمرة العمل بها ،ف��إن ذلك
يدهده بهم إل��ى حضيض الشقاء وس��وء ال��ح��ال ،حتى يكاد يسلب منهم
معظم املحامد البشرية ،والكماالت اإلنسانية .ولذلك حافظ اإلسالم
 -1صالح ،الثقافة المقاصدية وأثرها يف التعايش السلمي.550 / 1 ،
 -2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.268
 -3انظر المصدر السابق ،ص.271
 -4المصدر السابق.
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على استدامة ه��ذا الوصف في أحكامه ،ف��إذا ط��رأت على األم��ة أح ُ
��وال
ُ
شدة وظروف
مشقة ،انفتح لها باب الرخصة املشروع.1
ٍ
ٍ
فقاعدة الرخصة ف��ي الشريعة خير شاهد على رس��وخ ه��ذه الصفة
ً
وكونها مقصودة لها ،والرخصة عامة وخاصة ،فقد رخصت الشريعة
في أمور يقت�ضي القياس منعها لوال أن حاجات األمة داعية لها ،فصارت
ً
مباحة باطراد .ومن ذلك حاجات عامة مطردة كانت سبب تشريع عام
ف��ي أن����واع م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات ،اس��ت��ث��ن ً��اء م��ن أص���ول ك���ان ش��أن��ه��ا امل��ن��ع ،مثل
ً
السلم واملغارسة واملساقاة ،فصارت مشروعة باطراد.
وق���د ت��ش��رع ال��رخ��ص��ة ال��ع��ام��ة امل��ؤق��ت��ة ،إذا «ع���رض االض���ط���رار لألمة
ْ
يستدعي إباحة الفعل املمنوع ،لتحقيق مقصد
أو طائفة عظيمة منها
ش���رع���ي م���ث���ل س�ل�ام���ة األم������ة وإب�����ق�����اء ق����وت����ه����ا ...وال ش����ك أن اع���ت���ب���ار ه���ذه
َّ
الخاصة ،وأنها
الضرورة عند حلولها أول��ى وأج��در من اعتبار الضرورة
ً
ّ
الشرعية َّ
املقررة لألحوال التي طرأت عليها تلك
تقت�ضي تغييرا لألحكام
الضرورة ...ولو دعت ضرورة إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلك ،بل
يجب عليه إذا خاف الهالك لجوع أو ّ
حر أو برد .وإذا وجب هذا إلحياء
ن��ف��س واح�����دة ف��م��ا ال��ظ��ن ب��إح��ي��اء ن����ف����وس؟» .2ف��وص��ف ال��س��م��اح��ة ث��اب��ت
للشريعة من استقراء أدلتها ،وهي أدلة كثيرة منتشرة ،وكثرة الظواهر
تفيد القطع.3
 -1انظر ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.27 -25
 -2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.383 -380
 -3انظر ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.27
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ً
وإذا ك����ان ال��ت��س��ام��ح م���ع أه����ل األدي������ان امل��خ��ال��ف��ة م��ظ��ه��را م���ن م��ظ��اه��ر
التعايش السلمي ،فإن اإلسالم أوفى فيه على الغاية.
وقد َّ
صور ذلك الشيخ اين عاشور أيما تصوير؛ إذ أعاد سبب التمييز
ً
الديني إل��ى حب املتدين دينه وفرطه فيه غيرة عليه؛ حتى يصبح ذلك
ً
باعثا على كراهية ما يخالفه من أدي���ان ،رغبة في تكثير س��واد أتباعه،
ً
ومناوأة ملن يأبى الدخول فيه؛ وهو مظهر وجد منذ فجر التاريخ ،حتى
ً
ً
ً
ُجعل الدين جامعا مانعا ،أي :يجعلونه جامعا للمتدينين به في املودة
ً
وح��س��ن امل��ع��اش��رة وال��ع��ص��ب��ي��ة ،وم��ان��ع��ا م��ن االم���ت���زاج وامل��ع��اش��رة وامل����ودة.
وه��ذا السلوك في املعاملة سلكه أصحاب األدي��ان الضالة ،وج��اءت به
تعاليم أدي��ان سماوية قبل اإلس�لام ملصلحة مؤقتة أو لتحريف وقع في
الدين.
أم��ا اإلس�ل�ام فمع م��ا دع��ا إل��ي��ه أت��ب َ
��اع��ه م��ن جعل ال��دي��ن ه��و الجامعة
ُّ
تضمحل أم��ام��ه��ا س��ائ ُ��ر ال��ج��ام��ع��ات إذا خالفتها ،ف��ه��و لم
العظمى ال��ت��ي
ً
يجعل تلك الجامعة سبيال لالعتداء على غير الداخل فيها ،وال لغمص
حقوقه في الحياة وإجراء العدالة؛ بل جعل التسامح من أصول نظامه.
فاإلسالم دعا إلى وحدة الناس في دين الفطرة وأراهم محاسنها ،ولكنه
لم يدع أتباعه إلى مناوأة من أعرض عن الدخول فيها .ثم إن التسامح
يظهر أث���ره ف��ي م��ظ��ان ظ��ه��ور ض���ده ،وه���و ال��ت��ع��ص��ب وال��ت��م��ي��ي��ز ،وق���د ك��ان
للتعصب والتمييز في الدين مظهران:
(أ) م��ظ��ه��ر امل���ع���ام�ل�ات ال���ت���ي ت���ع���رض ع��ن��د االن���ف���ع���االت ال��ن��اش��ئ��ة عن
التخالف الديني ،كالذي يحدث بين فريقين مختلفين بالدين في حال
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تلبس أحدهما بمزاولة رسومه الدينية املخالفة ملعتقد الفريق اآلخر
مخالفة قوية .وههنا أو�ص��ى اإلس�لام أتباعه باإلغضاء واإلع���راض عند
ً
م���ش���اه���دة م����زاول����ة امل��خ��ال��ف��ي��ن ف���ي ال���دي���ن ل���رس���وم أدي���ان���ه���م؛ ح���رص���ا على
ً
استبقاء حسن املعاشرة ،وتجنبا لحوادث العصبية.
(ب) مظهر املعامالت الدنيوية التي ال عالقة لها باالنفعاالت الدينية،
وههنا أمر اإلسالم بالتسامح في مختلف أحوال املخالطة ،من مخالطة
ع��ائ��ل��ي��ة ،كمخالطة ال��وال��دي��ن ب��ال��ح��س��ن��ى ،وم��ص��اه��رة م��ع أه���ل ال��ك��ت��اب،
وإح��س��ان وب��ر في معامالت الصحبة .ول��م يحفظ التاريخ أن أم��ة َّ
سوت
رعاياها املخالفين لها في دينها برعاياها األصليين في شأن قوانين العدالة
ونوال حظوظ الحياة بقاعدة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) مع تخويلهم
البقاء على رسومهم وعاداتهم ،مثل أمة املسلمين.1
( )1ع���م���وم ال���ت���ش���ري���ع ،وم�����ا ي��ل�ازم����ه م����ن ال����ع����دل وامل�����س�����اواة واع���ت���ب���ار
عوائد األم��م ومصالحها ،فعموم التشريع إنما يكون بعموم مصالحه
ً
ومقاصده .وقد أفصح الشاطبي عن هذا املعنى قائال« :ثبت َّأن الشارع
قد قصد بالتشريع إقامة املصالح األخروية والدنيوية ،وذلك على وجه
ال ي��خ��ت ّ��ل ل��ه��ا ب��ه ن��ظ��ام ،ال بحسب ال��ك ّ��ل وال بحسب ال��ج��زء ،وس ٌ
����واء في
ِ
َّ
ذلك ما كان من قبيل َّ
َّ
الحاجيات أو التحسينات ،فإنها
الضرورَّيات أو
ً
يختل نظامها أو َّ
َّ
تخل أحكامها ،لم
لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن
ً
يكن التشريع موضوعا لها ،إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها
َّ
قاصد بها أن تكون مصالح على اإلطالقَّ ،
ٌ
فالبد أن
مفاسد ،لكن الشارع
 -1انظر المصدر السابق ،ص.233 -227
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ًّ ّ
وعام ًا في جميع أنواع َّ
وكل ّي ًا ّ
التكليف
يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا ِ
َّ
واملكلفين وجميع األحوال ،وكذلك وجدنا األمر فيها ،والحمد هلل».1
ويرى ابن عاشور أن مما يقتضيه عموم الشريعة استواء أحكامها
ل��س��ائ��ر األم�����م امل��ت��ب��ع��ة ل��ه��ا ب���ق���در االس���ت���ط���اع���ة« ،ألن ال��ت��م��اث��ل ف���ي إج����راء
َّ
القوانين واألحكام عو ٌن على حصول الوحدة
االجتماعية في األمة» .2لذا
َّ
َّ َّ
الح َّ
كمي ملقاصد الشريعة يساعد على
يقرر الشيخ أن التأصيل الفطر َّي ِ
َّ
الخلقة يقت�ضي
عموم رسالة الشريعة ،ذلك أن استواء البشر في أصل ِ
َّ
أن يستووا في َّ
والتشريع الفطر ّي ،وإذا دخل على الفطرة ٌ
�شيء
الدعوة
ِ
َّ
من االختالف ،يظهر لذلك االختالف أثر في التشريع .ووص��ف الفطرة
َ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ ً ْ َ َ هَّ َّ َ َ
الل ال ِتي فط َر
للدين في قوله تعالى﴿ :فأ ِقم وجهك ِل ِلد ِين ح ِنيفا ِفطرت ِ
َّ َ َ َ ْ َ لاَ َ ْ َ َ ْ هَّ َٰ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َٰ َّ َ ْ ََ
َّ
اس
الناس عليها تب ِديل ِلخل ِق ِ
الل ذ ِل��ك ال ِ��دي��ن الق ِيم ول ِ��ك��ن أك��ث��ر الن ِ
لاَ َ
َي ْ��ع��ل ُ��م��و َن﴾ «ال����روم »30 :مما اخ��ت��ص ب��ه اإلس��ل�ام ،فلم ي��وص��ف دين
من األدي��ان السابقة بأنه الفطرة ،كما لم يوصف أحدها بأنه عام وال
بأنه دائم مهيمن ،وهذا يعني أن لهذه األوصاف الثالثة ،أعني :العموم
ً
ً
والدوام والفطرة ،تناسبا وتالزما.3
ً
ً
ويقت�ضي عموم الشريعة أيضا التعامل مع الناس جميعا بمقت�ضى
العدل واإلنصاف والتسامح .يقول الدريني« :التسامح مع املخالفين في
الدين ،مبدأ يتصل بأصل العدل في اإلس�لام ،ال َّ
مجرد م��روءة وخلق...
 -1الشاطبي ،الموافقات.350 / 2 ،
 -2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.319
 -3انظر ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.20
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ً
ألن ال��ع��دل ف��ي اإلس�ل�ام مطلق ،ال يؤثر ف��ي ميزانه ال��ع��داء أي��ا ك��ان سببه،
ً
ف��ض�لا ع��ن م��ج��رد املخالفة ف��ي ال��دي��ن ،وال سيما إذا ك��ان��وا مواطنين قد
دخلوا في ذمة اإلسالم وعهده ،وهو عقد دائم مؤبد .ولم يشرع اإلسالم
ً
عدال فحسب؛ بل شرع َّ
البر واإلقساط إليهم ،وهو �شيء فوق
التسامح
َ َّ
ً
العدل شريطة أال يكونوا
أعداء وال محاربين ،أو مظاهرين لهؤالء».1
وم��ن مقتضيات التسامح ت��رك التعرض لهم ،حتى ذه��ب الشافعي
إلى أنه لو أسلم أحد الزوجين غير املسلمين ،فال يجوز عرض اإلسالم
ً
على ال���زوج اآلخ���ر؛ ألن ف��ي ذل��ك ت��ع��رض��ا ل��دي��ن��ه ،وذل���ك ال ي��ج��وز ،فعنده
ً
تعريضا لهم ،وقد َّ
ُ
ّ
ضمنا بعقد
اإلسالم ،ألن فيه
املصر
«ال ُيعرض على
الذمة أن ال َّ
نتعرض لهم».2
َّ
وقد َّ
الشريعة وصالحها في ّ
كل
لخص الشيخ ابن عاشور املراد بعموم
ِ
َّ
الكيفيتين اآلتيتين:
ومكان في
مان
ٍ
ز ٍ
ّ
ً
َّ
ال��ك��ي��ف��ي��ة األول������ى :أن ت��ك��ون ه���ذه ال��ش��ري��ع��ة ق��اب��ل��ة ب��أص��ول��ه��ا وك ِ��ل َّ��ي��ات��ه��ا
لالنطباق على مختلف األحوال ،بحيث تسايرها دون حرج أو َّ
مشق ٍة أو
َّ ٍ َّ ً
ً
عسر« .وش��واه��د ه��ذا ما نجده من محامل علماء األم��ة أدل��ة كثيرة من
َّ
أدلة األحكام على مختلف األحوال».
ً
الكيفية ال��ث��ان��ي��ة :أن ت��ك��ون أح���وال ال��ع��ص��ور واألم���م املختلفة قابلة
للتشكيل وفق أحكام اإلسالم ،دون حرج وال َّ
مشقة وال عسر.3
 -1الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي ،ص.184 -183
 -2المصدر السابق ،ص ،243 -242نقالً عن القرايف ،الفروق.14 / 3 ،
 -3انظر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.326 -325
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ث َّ����م ض َّ��ع��ف أن ت��ك��ون أح���ك���ام اإلس��ل��ام م��ط��اب��ق��ة ألح�����وال أم����ة واح����دة
ً
بحال أن يكون معنى
ومصالحها التي ال يمكن تعميمها قائال« :فال يجدر ٍ
َّ َّ
التشريع َّأن َّ
الناس ُ
يحملون على ِّاتباع أحوال َّأمة َّ
خاصة مثل
صلوحية
َّ
وجزئيات
أحوال العرب في زمان التشريع ،وال على اتباع تفريعات األحكام
َّ
ٌّ
خاص ملن كان التشريع بين ظهرانيهم ،سواء
األقضية املراعى فيها صالح
الزم ذل��ك أح��وال بقية األم��م والعصور أم لم يالئم ،فتكون صلوحيتها
ً
مشوبة ب��ح��رج ،ومخالفة م��ا ال يستطيع ال��ن��اس االن��ق��ط��اع عنه ،ويعلل
معنى الصلوحية بأن يعمل الناس بها في كل عصر فال يهلكوا وال يعنتوا،
إذ لوكان هذا معنى صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان ملا كان هذا من
م��زاي��ا شريعة اإلس�ل�ام وخصائصها ،إذ ال نجد ف��ي شريعة م��ن الشرائع
ً
ً
املتبعة أحكاما لو حمل الناس عليها لهلكوا أو صاروا فو�ضى؛ إذا يكون
ف��ي مستطاع أه��ل ك��ل شريعة أن ينتحلوا لشريعتهم وص��ف ال����دوام»،1
َّ
صلوحية شريعة اإلسالم
وانتهى الشيخ إلى تعين القول بأن «يكون معنى
ّ
ً
ّ
ات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح،
لكل زمان أن تكون أحكامها ِكل َّي ٍ
ِ
ً
َّ
ُّ
2
َّ
صالحة ألن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة املقاصد» .
وه����ك����ذا ي��ظ��ه��ر أن ل���ه���ذه األوص��������اف امل����ق����ص����ودة ل���ل���ش���ري���ع���ة ،واب���ت���ن���اء
ً ً
مقاصدها عليها ،دورا ُمهما في تركيز دعائم األمن والسلم ،في النفوس
واملجتمعات واألم��م ،لقيامها على أوص��اف هي مشتركات َّ
بشرية ،دعت
إل��ي��ه��ا ج��م��ي��ع ال���ش���رائ���ع ،أو ت��ت��ق��ب��ل��ه��ا األم����م واألن���ف���س دون ت��ع��ن��ت وت��ك��ل��ف
 -1المصدر السابق ،ص.327 -326
 -2المصدر السابق ،ص.327
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واضطهاد؛ بل هي خصائص تبعث الطمأنينة في النفوس ،وتعمل على
ق��ي��ام األم���ن وال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي��ي��ن داخ���ل األم����ة ،بتشابه حظوظها من
مقاصد التشريع ،ومراعاة مقتضيات صالحها ودوامها ،دون حملها على
أحوال خاصة غير مألوفة ،بغض النظر عن مالءمتها أو عدم مالءمتها.
واملقصود رفع العنت بإطالق ،وإحالل السماحة واليسر مكانه ،وجعل
م���ق���ررات ال��ف��ط��رة ن��ام��وس األم����ة وق���ان���ون تماثلها ف��ي ال��ح��ق��وق ،وأس���اس
صالح نظام العالم ،بصالح املهيمن عليه ،وهو نوع اإلنسان.

املبحث الرابع :وسائل تنفيذ املقاصد الشرعية
وصلتها بتحقيق األمن والسلم

ً
لقد أوك��ل الشارع الحكيم كثيرا من املصالح التي تحقق أمن الفرد
واملجتمع واألمة إلى الوازع الفطري الباطن الذي غرسه في الخلق ،وجعل
ً
ً
لحظوظهم فيه أثرا في عدم توكيده عليهم ،توكيال إلى أمانتهم في تحقيق
تلك الرغبات والحظوظ واملعقوالت التي هي من متطلبات الفطرة فيه،
ولذلك لم يؤكد الشارع طلبه في بعض الضرورات البشرية ،ولم يتعرض
ً
إليها إال قليال .فكما يقول اإلمام ابن عاشور« :الصنف الضروري قليل
التعرض إليه في الشريعة؛ ألن البشر قد أخذوا حيطته ألنفسهم منذ
ً
��وزا ف��ي الطبائع .ول��م ُ
تخل جماعة م��ن البشر ذات
ال��ق��دم ،فأصبح م��رك
تمدن من أخذ الحيطة له ،وإنما تتفاضل الشرائع بكيفية وسائله».1
وم��ن ذل��ك خيار الكفر واإلي��م��ان ،فقد أوكله ال��ش��ارع إل��ى وازع الضمير،
 -1ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.306
مجلة السلم  -العدد األول

153

ول��ذل��ك ت��رك لإلنسان مشيئة الكفر كما خ��ول��ه مشيئة اإلي��م��ان .وه��ذا
يعني أن���ه وإن ث��ب��ت أن اع��ت��ن��اق اإلس��ل�ام م��ق��ص��ود ش��رع��ي قطعي م��أخ��وذ
من أوام��ر الشرع االبتدائية التصريحية باإليمان ،ونواهيه االبتدائية
التصريحية ال��زاج��رة ع��ن الكفر ،إال أن وسيلته ف��ي التنفيذ ه��ي ال��وازع
الفطري الباطن املغروس في العقل ،فلم يكن من مقصوده قهر الناس
ً
على الكفر أو اإليمان؛ بل مقصوده ترك الناس لوازع ضميرهم أحرارا
ال ُيمارس عليهم إكراه بكفر وال إيمان.
ً
وكثيرا ما يكتفي ال��ش��ارع ب��ال��وازع الديني في طلب تنفيذ األح��ك��ام؛ إذ
ً
األص��ل في األم��ة املتمدينة خضوعها أف���رادا وجماعات ،ل��وازع التكليف
األصيل املغروس في العقل ال��ذي هو مناط التكليف وعهدة التشريع،
ً
وأن ي��ك��ون ن����داء ال��ت��ش��ري��ع ق��ائ��م��ا ف��ي��ه��ا م��ق��ام وازع ال��ت��ن��ف��ي��ذ .وب���ق���در قلة
الحظوظ وال��دواف��ع الذاتية في االمتثال يؤكد الشارع طلبه ،فيؤكد في
املؤكدات ويخفف في املخففات؛ حتى أن بعض األحكام التي تتعارض
فيها الحظوظ ،وال يستقيم فيها نهج الوازع الباطن الطبيعي ،ثم الوازع
األخالقي الديني ،قد أوكلها الشارع إلى وازع القضاء والسلطان ،ولذلك
ً
كانت مراتب الوازع متعددة ،أقصاها وازع اإلمامة والقضاء حتى صارت
الدولة وقيامها وتأسيس نظامها واستقالل قضائها من ضرورات الشرع
وال��ع��ق��ل .ل��ذل��ك ي��رى اإلم���ام الشاطبي أن ال��والي��ات العامة ال ينظر فيها
ً
إلى حظوظ املكلفين أفرادا؛ ألن هذا الوازع في التنفيذ سببه اضطراب
حظوظ الناس وتقلبهم وتنافسهم فيها ،فيجب أن يكون نظر التشريع
ً
إليها متمحضا للمقاصد األصلية للشريعة.
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ي���ق���ول ال��ش��اط��ب��ي« :وإذا ن��ظ��رن��ا إل����ى ال��ع��م��وم وال���خ���ص���وص ف���ي اع��ت��ب��ار
حظوظ املكلف بالنسبة إلى قسم الكفاية وجدنا األعمال ثالثة أقسام:
قسم لم يعتبر فيه حظ املكلف بالقصد األول على حال ،وذلك الواليات
ال��ع��ام��ة وامل��ن��اص��ب ال��ع��ام��ة للمصالح ال��ع��ام��ة .وق��س��م اعتبر فيه ذل���ك...
كالصناعات وال��ح��رف ال��ع��ادي��ة ك��ل��ه��ا ...وقسم يتوسط بينهما ...ويدخل
تحت هذا والية أموال األيتام واألحباس والصدقات».1
ي���ق���ول اإلم������ام امل��������اوردي ف���ي أه��م��ي��ة ه����ذا ال�������وازع ووص�����ف م��ك��ان��ت��ه في
ً
التشريع« :إن هللا جلت قدرته ندب لألمة زعيما خلف به النبوة ،وحاط
ب��ه امل��ل��ة ،وف ّ����وض إل��ي��ه ال��س��ي��اس��ة؛ ل��ي��ص��در ال��ت��دب��ي��ر ع��ن دي���ن م��ش��روع،
ً
وتجتمع الكلمة على رأي م��ت��ب��وع .فكانت اإلم��ام��ة أص�ل�ا عليه استقرت
ق���واع���د امل���ل���ة ،وان��ت��ظ��م��ت ب���ه م��ص��ال��ح األم�����ة ح��ت��ى اس��ت��ث��ب��ت��ت ب��ه��ا األم����ور
العامة ،وص��درت عنها ال��والي��ات الخاصة .فلزم تقديم حكمها على كل
حكم سلطاني ،ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر ديني».2
ويعلل اإلم��ام الجويني ض��رورة وج��ود ال��دول��ة ،ونصب األئمة وال��والة
ً
على املصالح العامة ،بأن في ذلك وازعا على محافظة مقصود الشرع،
ً
وب��اع��ث��ا على تحقيق األم���ن وال��س��ل��م وال��ع��اف��ي��ة ،ف��ي��ق��ول« :ث��م ل��م ينحجز
معظم الناس عن الهوى بالوعد والوعيد ،والترغيب والتهذيب ،فقيض
هللا السالطين وأول���ي األم��ر وازع��ي��ن؛ ل��ي��وف��روا الحقوق على مستحقيها،
ّ
وي��ب��ل��غ��وا ال��ح��ظ��وظ ذوي���ه���ا ،وي��ك ّ��ف��وا امل��ع��ت��دي��ن ،وي��ع��ض��دوا امل��ق��ت��ص��دي��ن،
 -1الشاطبي ،الموافقات.484 / 2 ،
 -2الماوردي ،علي ابن حبيب ،األحكام السلطانية ،تحقيق أحمد جاد (القاهرة :دار
الحديث ،د .ط1427 ،هـ 2006 /م) ،ص.13
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ويشيدوا مباني الرشاد ،ويحسموا معاني الغي والفساد ،فتنتظم أمور
ال��دن��ي��ا ،وي��س��ت��م��د م��ن��ه��ا ال��دي��ن ال����ذي إل��ي��ه امل��ن��ت��ه��ى« .»1ف���األم���ن وال��ع��اف��ي��ة
قاعدتا النعم كلها ،وال ُي ْهنأ ب�شيء بدونهما».
ولذلك ب��ادر أصحاب رس��ول هللا (ﷺ) بعد وفاته إل��ى «نصب اإلم��ام
ً
ح��ق��ا ،فتركوا لسبب التشاغل ب��ه تجهيز رس��ول هللا ودف َ��ن��ه ،مخافة أن
ت��ت��غ��ش��اه��م ه��اج��م��ة م���ح���ن���ة» .2ومل��ث��ل��ه��ا ي��ج��ب ال���ب���دار إل����ى إص��ل��اح ال��ن��ظ��ام
إذا اخ��ت��ل األم����ن ال��ج��م��اع��ي ،وس����اد ال��ف��س��اد ،وذه����ب ال���س���داد ،وان��ت��ش��ر
ال��ف��و�ض��ى« ،ف���إذا أف���ض��ى األم���ر إل��ى خ�لاف م��ا تقتضيه ال��زع��ام��ة واإلي��ال��ة
فيجب استدراكه ال محالة؛ وترك الناس سدى ملتطمين ال جامع لهم
على الحق والباطل أج��دى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون
الظاملين ،ومالذ الغاشمين».3
فالدولة تتقمص وجود األمة املعنوية االعتبارية في صورة محسوسة
م���ش���ه���ودة؛ ألن األم�����ة أم����ر م��ع��ن��وي ي��ح��ت��اج ت���ق���رره إل����ى ظ���ه���وره���ا بمظهر
املحسوسُ ،لي َّ
لم متفرقها ،ويتراءى لألمم رأي العين ،فيخشاه الجافي،
ويرغب فيه املوافي ،وال تأمن األمة إال بقرارها في وطن متميز هو القلب
لهيكل املجتمع ،إذ املجتمع بحاجة إلى األمن في مكان حصين يدفع عنه
كراهية األعداء واملرجفين ،وحنق البغاة واملتربصين.4
 -1الجويني ،عبد الملك بن عبد اهلل ،الغياثي :غياث األمم يف التياث الظلم ،تحقيق عبد
العظيم الديب (بيروت :دار المنهاج ،ط1432 ،3هـ 2011 /م) ،ص.327
 -2المصدر السابق ،ص.218
 -3المصدر السابق ،ص.276
 -4انظر ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.115
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ولكي تكون األمة قوية مرهوبة الجانب ،مطمئنة البال ،يستلزم األمر
من الوالة سن القوانين املرشدة ،وإقامة األجهزة التنفيذية ،ليوكل إليها
ح��م��ل ال��ن��اس ب��ال��رغ��ب��ة وال��ره��ب��ة ع��ل��ى رع��اي��ة م��ص��ال��ح األم����ة .وم��ن��اط ذل��ك
إثبات الحقوق العامة والخاصة ،وإقامة الشريعة ،يليهما ضبط أموال
األم����ة ،ث��م ت��ح��دي��د ط���رق ن��ص��ب ال���والي���ات ،ث��م ال��دف��اع ع��ن ح���وزة األم���ة،
ً
وأخيرا تحديد امليادين التي تتجه إليها سياسة الحكومة.1
ول��ذل��ك أك���د ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��دب��ي��ر ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ات
ال��ش��رع��ي��ة ،واإلي������االت ال��ك��ل��ي��ة ف��ي األم����ة ،إلح����داث ال��وس��ائ��ل واإلج������راءات
الكفيلة بحفظ مقاصد الشريعة وتحقيقها ف��ي املجتمع ،حتى أج��ازوا
بعض التوسع املقتصد في فتح ذرائع االستصالح وسد وسائل الفساد؛
وك����ان ل��ه��م ف���ي م���ق���دار ال��ت��وس��ع ص����والت وج�����والت ،ب��ح��ج��ة أن «األم�����ور في
ً
ال���والي���ات إذا ل��م ت��ؤخ��ذ م��ن م��ب��ادي��ه��ا ،ج َّ���رت أم�����ورا يعسر ت��دارك��ه��ا عند
ت��م��ادي��ه��ا» .2ول��ع��ل ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ع��زي��ري��ة ال���رادع���ة ك��ان��ت م�ل�اذ ال��ف��ق��ه��اء في
حسم مادة الفساد في كثير من األحوال ،حتى أن الجويني الذي هاجم
املتوسعين في العقوبات البدنية واملتعلقين بضبط األح��وال على حكم
ً
االستصواب في كل باب ،توسع في باب السياسات املالية كثيرا ،وأجاز
للدولة االس��ت��ق��راض ال��ع��ام وف��رض ال��ض��رائ��ب ،لحاجة الجند ،وضمان
 -1انظر الحسني ،إسماعيل ،نظرية المقاصد عند اإلم��ام محمد الطاهر بن عاشور
(فيرجينيا :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1426 ،2هـ 2005 /م) ،ص-296
.298
 -2انظر الجويني ،غياث األمم ،ص.381
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األمن ،واستتباب النظام العام.1
ول���و أم��ع��ن��ت ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��ت��داب��ي��ر امل��ح��دث��ة امل��س��ت��ح��س��ن��ة ف���ي اإلس��ل�ام،
ل���وج���دت أك��ث��ره��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ف��ظ ال���ح���وزة وال��ب��ي��ض��ة ،وح��م��اي��ة ال��خ��ط��ة،
َّ
ونجدة األمة ،فقد أنشأ عمر (ر�ضي هللا عنه) نظام الحسبة وولى عليها،
َّ
ودون الدواوين ،ولم يقسم سواد العراق على الغانمين ،وظهرت دواوين
الشرطة ووالية املظالم في عهود الحقة ،وجرت إصالحات نظامية كثيرة
في التاريخ اإلسالمي ،ولم يكن ذلك مثار انتقاد الفقهاء؛ بل اعتبروها
ً
ج���زءا م��ن السياسة ال��ع��ادل��ة ،والتدبير ال��ص��ال��ح ،واالج��ت��ه��اد البصير في
مصالح األمة؛ إذ ال يتم الدفاع عن الحوزة ،وحماية البيضة ،واستقامة
أم��ن األم��ة إال بحفظها من اع��ت��داء عدوها عليها ،وحفظ البالد من أن
ً
ينتزع عدوها قطعة منها أو يتسرب إليها .فمن مقاصد اإلسالم أن تكون
َ
ً
ً
َ
األمة مرهوبة الجانب محترمة منظورا إليها في أعين األمم األخرى نظرة
املهابة وال��وق��ار ،يأمنون سلمها ،ويخشون بأسها« ،ليردعهم ذل��ك عن
مناوشتهم إياها ،وتكدير صفو األمن فيها».2
ول���ذل���ك اق��ت��ب��س اإلم�����ام اب���ن ع���اش���ور م���ن ت��داب��ي��ر األئ���م���ة وال��ف��ق��ه��اء في
ُ
املصالح والشؤون العامة ،أن للفقهاء تعيين املواضع التي تسلب فيها
أم��ان��ة تنفيذ أح��ك��ام الشريعة م��ن املؤتمنين عليها ،عند تحقق ضعف
ال�����وازع ،أو رق���ة ال��دي��ان��ة ،أو ت��ف���ش��ي ال��ج��ه��ال��ة .وف���ي ن��ص��وص ال��ش��ري��ع��ة ما
ي��س��م��ح ب��ذل��ك؛ ألن م��ع��ظ��م ال��خ��ط��اب ال��ق��رآن��ي ف��ي م��ث��ل ه���ذه األم�����ور ،ورد
 -1انظر المصدر السابق ،ص 390وما بعدها.
 -2ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.216
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بضمائر الجمع الصالحة العتبار التوزيع ،أو العتبار مخاطبة جماعة
املسلمين ،أي :أول��ي��اء أم��وره��م .فنجعل م��ن ه��ذا األس��ل��وب ف��ي الخطاب
إي��م ً��اء إل��ى إع���داد الجماعة ل�لإش��راف على تلك ال��ح��ق��وق ،ول��ه��ذا أح��دث
ع��م��ر ب���ن ال��خ��ط��اب (ر�ض�����ي هللا ع��ن��ه) والي����ة ال��ح��س��ب��ة وج��ع��ل��ه��ا غ��ي��ر والي���ة
القضاء؛ ألن من الحقوق ما قصدت الشريعة حفظه وليس في تفريطه
تضرر شخص َّ
معين ،حتى يقوم ل��دى القا�ضي ،أو يكون املتضرر من
ً
ً
تفريطه ضعيفا عن القيام بحقه .1ويرى أيضا أن تنفيذ معظم األحكام
َّ َّ
ّ ّ
ّ ّ
���وال
ال��ش��رع��ي��ة م��ن��وط ب��ال��وازع ال ِ��دي��ن ِ��ي ،فلو ضعف ال���وازع ال��دي��ن ِ��ي ف��ي أح ٍ
َّ
الشرع في مثلها أقوى على أكثر ُّ
ظن َّأن َّ
ُي ُّ
النفوس من
الدافع إلى مخالفة
ُّ َّ
يني ،هنالك ُيصار إلى الوازع ُّ
الوازع ِّ ّ
الس ّ
يصح كلما حصل
لطاني؛ بل
الد ِ
ًّ
َّ
ال��ت ُّ
حقا إل��ى أمانته أن نكل تنفيذ ذلك
��ردد في أمانة من وكلت الشريعة
ّ
الحق إلى ُّ
السلطان».2
ِ
وينبه الشيخ ابن عاشور إلى أن العامة حتى ال تتبرم من والة أمورها،
وال ّ
تحدثها أنفسها بكراهية الحكام ،وال تمتلئ السجون ب��امل��ردة منها،
ً
فتصرف جهود الحكام والوالة في درء املفاسد ،بدال عن جلب املصالح،
كإخماد الثورات الداخلية العارمة ،وأعمال العنف املناهضة للدولة،
فيضطرب م��ن َّ
جرائها أم��ن األم���ة ،ويتزعزع س�لام املجتمع وق���راره ،فإن
التربية اإلسالمية أو تنشئة األجيال املسلمة يجب أن تكون على تقوية
ً
استعدادا ُّ
لتقبل الشريعة،
الوازع الذاتي في النفوس ،بتزكيتها وتطهيرها،
 -1ابن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص.389
 -2انظر المصدر السابق ،ص.388
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ً
ً
وتنفيذ وصاياها ،واتباع والة األمور منها طوعا واختيارا ،حتى إذا بلغت
األم��ة إل��ى غاية حلبة مكارم األخ�ل�اق ،وس��ادت تلك امل��ك��ارم جمهورها في
معظم ت��ص��اري��ف��ه��ا ،زال امل��وح��ش وب���دا امل���ؤن���س ،فحينئذ ي��س��ود األم ُ���ن،
وتستقر أواصر السلم ،وتنشأ األلفة بين جموع األمة ،فينتظم املعاش،
ول��م ُيخش ت�لاش؛ إذ ال تغني القوانين امل��س��ط��ورة ،وال��زواج��ر امل��وق��ورة
ُ
َ
غناء مكارم األخ�ل�اق .فاألمة التي ال تتهذب أخالقها يالقي والة أمرها في
ً
ً
سياستها شدة وعسرا ،فكان سهرهم على إقامة تلك القوانين الزاجرة
ً
ً
فيها ض��اج��را؛ ب��ل كفى ب��االض��ط��راب ص��ارف��ا لعقول ال��ق��ادة ع��ن الجوالن
في أنحاء مصالح األم��ة بشواغل العالج ألمراضها بالرهبة والرغبة ،ثم
ً
ً
شقاء وبعدا؛ إذ بمقدار تكاثر الحاجة
ال تزداد بالقوانين والزواجر إال
إل��ى إن��ف��اذ ال��زواج��ر وال��ت��ع��ازي��رَّ ،
تتبرم العامة م��ن والة أم��وره��ا؛ لكن إذا
ات��س��م��ت األم����ة ب��م��ي��س��م ال��ف��ض��ائ��ل واألخ���ل��اق ،ك���ان ذل���ك م���ك ّ���و َن عظمتها
وان��ت��ش��ار سمعتها ،وت��ح��دي��ق األم���م إل��ى االق��ت��داء ب��ه��ا ،واغتباطها بغبطة
فضائلها؛ فإن الفضائل مغبوطة.1
وال��ح��اص��ل أن س��ي��اس��ة ال��دول��ة ف��ي تنفيذ امل��ص��ال��ح األم��ن��ي��ة ينبغي أن
تجري في مجالين:
األول :م��ج��ال إج���راء امل��ص��ال��ح ال��ض��روري��ة وال��ح��اج��ي��ة ودرء املفاسد،
وذلك مثل التجنيد ،وتأمين سالمة الطرق ،ونصب املحاكم والشرطة
ون��ح��وه��ا م��ن م��ص��ال��ح األم����ن ال��ع��ام��ة ،ف��ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ي��ج��ب أن يتسم
القائمون على السلطة التنفيذية بالحرص وال��ح��زم ومنع التهاون من
 -1انظر ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.128 -127
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الجمهور ،وواجبهم تجاه الجمهور هو االع��ت��دال بين الغلو والتقصير.
وم���ن االع���ت���دال ال��ح��ذر م��ن ح��م��ل ال��ن��اس ع��ل��ى ال��ن��ه��اي��ات ف��ي ال��ك��ل��ف التي
ً
ً
ً
ُتحمل عليهم؛ تجنبا للحرج ،وطمأنة لهم ودف��ع��ا ع��ن خ��واط��ر الشعور
باملشقة والتعب.
ال��ث��ان��ي :م��ج��ال إج�����راء امل��ص��ال��ح ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ال��ت��ح��س��ي��ن��ي��ة ف���ي امل��ص��ال��ح
ال��ع��ام��ة ،م���ن ت��ث��ق��ي��ف ال��ع��ام��ة ،وإق���ام���ة ال��ع��ل��م��اء وال���وع���اظ وامل��رش��دي��ن،
وإي��ج��اد امل��ت��ن��زه��ات وم��واض��ع ال��راح��ة واالس��ت��ج��م��ام ،وت��وف��ي��ر اإلس��ع��اف��ات
ال��ع��دل��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة .وس��ي��اس��ة ال���دول���ة ه��ن��ا ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ امل��ص��ال��ح األم��ن��ي��ة
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى أص���ل ال��س��م��اح��ة وال��ت��ي��س��ي��ر إل���ى ال��ح��د ال����ذي ال ي��ف��وت معه
املقصد املطلوب.1

ّ
املقاصدية في الفرد
املبحث الخامس :بناء العقلية
والجماعة وأثره في تحقيق األمن والسلم
إن رس������وخ امل���ل���ك���ة امل���ق���اص���دي���ة ذو أث�����ر ع���ظ���ي���م ،ف����ي ت��ح��ق��ي��ق أح���ك���ام
ً
صدى ور ٌ
ً
جع ملنظومة فكرية ذات فلسفة
الشريعة عموما ،باعتبار أنها
قيمية وأخ�لاق��ي��ة ،ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ح ّ
���س االن��ض��ب��اط داخ����ل ضمير
الفرد واملجتمع ،بما توفره ه��ذه امللكة في املتسم بها من ق��درة املوازنة
والتغليب ،والترتيب والتقريب ،وحسن الرعاية ملآالت األفعال وعواقب
األمور ،وهي قدرات وملكات مهمة لها أبعاد متعمقة ،ودالالت واسعة في
ً
ً
تعميق الوعي خصوصا ،وإذكاء قوى اإلدراك عموما .ولو كتبت لها أن
 -1انظر المصدر السابق ،ص.223 -221
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ً
ً
تحكم تصورات األمة أفرادا وجماعات ،حكاما ومحكومين ،لنقلتها إلى
مراحل متقدمة من النضج املعرفي ،والوعي االجتماعي والديني.
لذا يجدر التركيز هنا على بيان هذه امللكات املقاصدية ،1وهي:
( )1ملكة الترتيب والتخطيط:
ً
إن أفعال اإلنسان ليست متساوية في قيم املنافع واملضار التي تتولد
ً
م��ن��ه��ا ،ن��ظ��را لطبيعة ك��ل ف��ع��ل ،ودرج����ة اق��ت��ض��ائ��ه مل��ع��ان��ي ال��خ��ي��ر وال��ش��ر،
َّ
ومرتبته في سلمهما .على أن الفعل الواحد قد تختلف قيمته باختالف
الزمان واملكان والشخص والباعث والسبب ،فقتل البريء ليس كقتل
املعتدي ،والخلوة بالزوجة ليست كالخلوة بأجنبية ،والصوم في رمضان
ليس كصوم ي��وم العيد ،وال��ص�لاة في املسجد ليست كالصالة في أرض
مغصوبة.
وم���ا أح���ك���ام ال��ش��ري��ع��ة إال ق��ي��م ش��رع��ي��ة ت��ع��ل��ق��ت ب��ف��ع��ل امل��ك��ل��ف ،على
حسب ما َّ
اعتد به الشارع وما اعتبره من مصلحة معتادة تتمحض عنه،
أو مفسدة تتولد عنه في جري العادة .وبما أن اإلنسان محكوم بعامل
الزمان واملكان وبكل الحيثيات األخرى املقيدة ،فإن تقدير قيم األفعال
وترتيبها على ذل��ك األس���اس املعتبر ض���روري م��ه��م؛ ليسهل على املكلف
معرفة املتقدم واملتأخر واملتوسط ،والضروري والحاجي والتحسيني،
والدائم واملؤقت ،والثابت واملتغيرُ ،
وليعطي لكل فعل من أفعاله من
قيمة الوقت وم��ن اإلمكانات التي وهبه هللا إياها ما يناسب مكانته في
 -1انظر حميتو ،يوسف بن عبد اهلل ،تكوين ملكة المقاصد :دراسة نظرية لتكوين العقل
المقاصدي (بيروت :مركز نماء للبحوث والدراسات ،ط2013 ،1م) ،ص.146 -115
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م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م ،وب���ه���ذا ي��ت��ف��ادى اإلن���س���ان ال��ع��ب��ث وال���س���دى ،وي��ت��ج��اوز
السلبية والعفوية ،ويستغل خيرات األرض بأحسن ما يكون.
وإذا ك��ان��ت ملكة ال��ت��رت��ي��ب ق���درة راس��خ��ة مل��ع��رف��ة ف��اض��ل األع��م��ال من
م���ف���ض���ول���ه���ا ،وراج���ح���ه���ا م����ن م���رج���وح���ه���ا1؛ ف�����إن ف���ه���م م��ن��ظ��وم��ة م��ق��اص��د
ً
الشريعة ُيعين على تنميتها كثيرا؛ إذ يقود ذلك الفهم إلى توفير عقلية
ترتيبية أولوية للمصالح واملفاسد ،والشؤون العامة والخاصة ،ناهيك
ْ
ْ
عما ف��ي نظم رت��ب ال��ض��روري��ات والحاجيات والتحسينيات ،وفقه نظم
األولويات ،من استيعاب ملفردات الحياة وتوجيه ملعطياتها املتجددة،
ب��ق��ي��م ال���رس���ال���ة ال���خ���ال���دة ،وث����واب����ت ال��ع��ق��ي��دة ال����راس����خ����ة .2وه�����ذا ال��ف��ه��م
امل��ق��اص��دي الترتيبي ل��و اف��ت��ق��د ،ل��وق��ع ال��خ��ل��ل ،وت��داع��ى ال��خ��ط��ل وال��زل��ل،
إلى مهمات األمور ،فيحدث املساس بترتيب الوعي ،ويقع االنقالب على
ثوابت األمن الجمعي ،ودعائم التطور االجتماعي.
ل�������ذا ،ف������إن م�����ن امل����ه����م ت���رت���ي���ب ال�������ض�������رورات وال�����ح�����اج�����ات وامل���ك���م�ل�ات
َ
ترتيب تقديم ،ال ترتيب تشريف ،على النحو ال��ذي يجعل
التحسينية
م���ن إق���ام���ة ق���واع���د األم�����ن االج���ت���م���اع���ي ال��س��ب��ي َ��ل إلق���ام���ة ش��ع��ائ��ر ال���دي���ن.
فصالح الدنيا باألمن على مقومات العيش اإلنساني اآلمن ،هو األساس
وال��ط��ري��ق ل��ص�لاح ال���دي���ن؛ إذ ال ي��ن��ت��ظ��م ال���دي���ن إال ب��ت��ح��ق��ي��ق األم����ن على
املهمات الضرورية والحاجية؛ ألن انتظام الدنيا شرط ضروري النتظام
 -1انظر المصدر السابق ،ص.120
 -2انظر عطية ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،ص 261وما بعدها.
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مهمات الدين.1
إن الفكر املقاصدي ،بما أنه فكر تركيبي استقرائي ناظم ،ويعتمد
على استقصاء ال��ج��زئ��ي��ات وال��رب��ط بينها ،وت��رك��ي��ب خ��واص��ه��ا املشتركة،
وأحكامها الجامعة؛ ليصل إلى الكليات الكبرى ،والقواعد املثلى ،فإنه
ُي��ع��ي��ن ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ع��ق��ل��ي��ات ت��ت��ح��اك��م إل���ى ال��ك��ل��ي��ات ف��ي ت��رت��ي��ب ال��ج��زئ��ي��ات،
وامل��ح��ك��م��ات ف���ي رد امل��ت��ش��اب��ه��ات ،ث���م ت���ك ّ���ون م���ن امل��ف��اه��ي��م ال���ت���ي ظ��اه��ره��ا
ً
ً
االختالف ناظما مشتركا يجمعها.
وه��ك��ذا ت��س��اع��د امل��ل��ك��ة امل��ق��اص��دي��ة ف��ي ت��وزي��ع األدوار ،وال��ت��ك��ي��ف مع
األط���وار ،وخلق االنسجام بين الظواهر املختلفة ،بإعادتها إل��ى محور
الناظم املشترك ال��ذي يتجسد منه اشتراكها ،معتمدة على االستقراء
والتتبع واالستقصاء .وال شك أن االستقراء من أق��وم املناهج العلمية
وأرق��ى املعارف اإلنسانية ،وال يمكن للعقل املقاصدي أن يكون له أثر
ً
في الواقع بعيدا عنه؛ ألنه يخدم الغاية التي تسعى إليها ملكة التأصيل
م��ن تقرير للقواعد الكلية امل��أخ��وذة م��ن تتبع الجزئيات ،ورب��ط العلل
باملعلوالت ،واألسباب باملسببات ،وإجراء القياس على الكليات وإلحاق
ال���ف���روع ب����األص����ول ،إض���اف���ة إل����ى م���ا مل��ل��ك��ة االس���ت���ق���راء م���ن أث����ر ف���ي عملية
التغليب والتقريب ،وإل��ح��اق ال��ف��رد ب��األغ��ل��ب ،واس��ت��خ�لاص النتائج من
املقدمات.2
 -1انظر عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،ص.22 -21
 -2انظر عطية ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،ص 256وما بعدها؛ حميتو ،تكوين ملكة
المقاصد ،ص.103 -102
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ول��ئ��ن ك��ان��ت األم����م ت��ح��ت��اج إل���ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ،ف���إن ال��ت��خ��ط��ي��ط ال يمكن
أن يكون ذا قيمة إال بتأصيل لقيمة األف��ع��ال والخطط والسياسات،
وأهميتها في واقع األمة.
ولعل عظمة العقلية املقاصدية ههنا تتجلى في قدرتها على التأصيل
امل��ص��ل��ح��ي ل��ق��ض��اي��ا األم�����ة وأول���وي���ات���ه���ا ال���ت���ي ت��ت��ح��ك��م ف���ي م��ص��ي��ره��ا ،ل��ي��ك��ون
ً
التخطيط متماشيا على أق��دار مرسومة موزونة بإحكام .وبذلك تتهيأ
ل�لأم��ن ال���دائ���م أس��ب��اب��ه ،ول��ل��س�لام امل��س��ت��م��ر ب��واع��ث��ه ،ب��م��ا يحققه ال��وع��ي
امل���ق���اص���دي م���ن ت��رك��ي��ب ع��ق��ل��ي��ة ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة م����ق ّ����درة ل���ل���واق���ع وامل���ت���وق���ع،
لظروف الحال واملآل ،فتحدد في ضوء ذلك األهداف القريبة والبعيدة،
وتترجمها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ ،تصاحبها عمليات تقييم ورقابة
ّ
ومتابعة،
تستمد صرامتها وكفايتها من مقاصد الشريعة.3
ً
ومن أمثلة الترتيب وفق املصالح أن امل���اوردي ،نظرا منه إلى أهمية
ً
األم����ن ف���ي م��ن��ظ��وم��ة امل��ص��ال��ح ال��ش��رع��ي��ة امل��رع��ي��ة ،واس���ت���ش���ع���ارا ب��ات��ص��ال��ه
ال��وث��ي��ق ب��ال��دي��ن وال��س��ل��ط��ان وال���ع���دل ،ف��ق��د جعله ال��ق��اع��دة ال��راب��ع��ة من
ال��ق��واع��د ال��س��ت ال��ت��ي يتحقق بها ص�لاح ال��دن��ي��ا وان��ت��ظ��ام ع��م��ران��ه��ا ،وه��ي:
دي��ن متبع ،وسلطان ق��اه��ر ،وع��دل ش��ام��ل ،وأم��ن ع��ام ،وخصب دائ��م،
وأم���ل ف��س��ي��ح .ي��ق��ول امل������اوردي« :وأم����ا ال��ق��اع��دة ال��راب��ع��ة ف��ه��ي أم���ن ع��ام،
تطمئن إليه النفوس ،وتنتشر به الهمم ،ويسكن فيه ال��ب��ريء ،ويأنس
به الضعيف ،فليس لخائف راحة ،وال لحاذر طمأنينة .وقد قال بعض
الحكماء :األم��ن أهنأ عيش ،وال��ع��دل أق��وى جيش؛ ألن الخوف يقبض
 -3انظر عطية ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،ص 256وما بعدها.
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الناس عن مصالحهم ،ويحجزهم عن تصرفهم ،ويكفهم عن أسباب
املواد التي بها قوام أودهم ،وانتظام جملتهم».1
ً
يقول األستاذ الدريني تعليقا على مقولة املاوردي هذه( « :أمن عام):
باستئصال شأفة الجرائم ،ومطاردة املجرمين ،وقطاع الطرق ،وتحقيق
ً
ً
ال��ت��ك��اف��ل ،ع��م�لا وح��س��ب��ة ف��ي األم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر ،بقدر
الطاقة ،وإق��ام��ة ال��ح��دود والتعازير التي ه��ي العقوبات التي استنبطت
ً
ً
اجتهادا ،فضال عن العقوبات املنصوصة».2
ً
أيضا تشديد ّ
حد الحرابة ،فوق املقرر
ومن أمثلة الترتيب املصلحي
للبغي3؛ ألن الحرابة يتحقق فيها معنيان :معنى االعتداء ،ومعنى البغي
وال��ع��ص��ي��ان .4ل���ذا ك���ان امل��ق��ص��ود ف��ي ال��ب��غ��ي دف َ��ع��ه وإن����ه َ
����اءه ،وف���ي ال��ح��راب��ة
َ
استئصالها .وب��م��ا أن جريمة اإلره����اب املستحدثة ،جريمة مركبة من
البغي والحرابة؛ فإن جزاءها يكون بأغلظ العقوبتين.
ً
والجرائم التي ترتكب في ظ��روف الحرابة أغلظ عقوبة ،من جرائم
ج��ن��س��ه��ا امل��رت��ك��ب��ة ف���ي ال���ظ���روف ال���ع َّ
���ادي���ة ،م���ن س��رق��ة وق��ت��ل وزن����ى وه��ت��ك
ع��رض ،والجرائم كلها َّ
ماسة باألمن ،ولكن حظوظها تتفاوت في ذلك،
ف��ال��ج��رائ��م ال��ع��ادي��ة ت��ق��ع ف��ي ك��ل امل��ج��ت��م��ع��ات ،لكنها إذا ك��ان��ت ف��ي ظ��روف
 -1الماوردي ،علي ابن حبيب ،أدب الدنيا والدين ،تحقيق مصطفى السقا (القاهرة :د .د،
د .ط1970 ،م) ،ص.144 -135
 -2الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي ،ص.283
 -3انظر يف أحكام الجريمتين :الماوردي ،األحكام السلطانية ،ص.109 -100
 -4انظر النجار ،عبد المجيد ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (تونس :دار الغرب
اإلسالمي ،ط2012 ،3م) ،ص.125 -123
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الحرابة وقطع الطريق وإخافة امل��ارة ،كانت عقوبتها أغلظ؛ ألن وقعها
ف��ي أم���ن ال��ج��م��اع��ة أك��ب��ر .أال ت���رى أن ال���س���ارق ال����ذي يتخفى ف��ي س��رق��ت��ه،
ويتحفظ في فعلته وهو مضطرب القلب ،ناكس الرأس ،خائف يترقب،
تكون خطورته َّ
أقل من خطورة السارق املجاهر بمعصيته في الطرقات،
ّ
ً
وهو يستلذ بعقوبة اآلمنين ،ويعمل على إذاللهم وقهرهم ،وبدال من أن
يتغطى بخوفه ُيسدل الرهبة في نفوس اآلخرين ،ويبرز صدره إلى األمام
ً
ً
ً
متكلفا ب��س�لاح��ه وغ��ي��ظ��ه ،ج��ال��ب��ا عليهم بخيله ورج��ل��ه ،م��ش��ارك��ا ل��ه��م في
ً
ً
األموال واألعراض ،متوعدا لهم بصنوف القهر والوعيد ،مستخفا بهم
ً
بعزة سالحه وعزلهم ،عابثا بأمنهم وهو آمن ،يخيف وال يخافُ ،ويرهب
وال يرتهب؟ فأي الفريقين أمس باألمن؟
وي��ق��ت���ض��ي ه����ذا ،م���ن ح��ي��ث ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ح��ك��وم��ي ،ت��ق��دي��م االه��ت��م��ام
ً
بمكافحة الجرائم املاسة باألمن والنظام العام ،مرتبة حسب خطورة
آث���اره���ا ،ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة امل��خ��ال��ف��ات ال��ع��ادي��ة وامل��ع��ا�ص��ي ال��ت��ي ه��ي دون��ه��ا في
الخطورة.
( )2ملكة املوازنة:
ّ
ُي��ع��ن��ى بملكة امل���وازن���ة ت��ل��ك ال��ق��درة امل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ك��ن صاحبها من
تقديم األول���ى بالجلب م��ن امل��ص��ال��ح ،واألح���ق ب��ال��درء م��ن امل��ف��اس��د ،عند
تعادل ظواهر املصالح ،أو تنازع أمارات املفاسد ،أو تغالب الظنون بين
تحقيق املصلحة ودرء املفسدة.
وه���ي ق���درة راج��ع��ة إل���ى ف��ه��م م��ق��اص��د ال��ش��رع وس��ن��ن ال���ك���ون ،وتحقيق
ال���وص���ل ب��ي��ن��ه��م��ا؛ ذل����ك أن امل���ص���ال���ح امل��ح��ض��ة غ��ي��ر امل���ش���وب���ة ب��امل��ف��س��دة،
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واملفاسد املحضة غير املشوبة باملصلحة ،عزيزة نادرة.
ً
ول��ئ��ن أم��ك��ن ت��ص��ور امل��ص��ال��ح ال��خ��ال��ص��ة أو امل��ف��اس��د امل��ح��ض��ة ذه��ن��ي��ا،
ف��إن تمثلها ف��ي ال��واق��ع وقياسها بمستوى ال��ق��درات واإلم��ك��ان��ات املتاحة
ً
لالجتالب وال��دف��عُ ،يخضعها لقانون امل��وازن��ة حتما ،فكم م��ن مصلحة
ت��ت��ن��ازع��ه��ا م��ص��ال��ح أخ����رى ،وك���م م��ن م��ف��س��دة ي��ت��راف��ق درؤه����ا م��ع مفاسد
ً
أخ��رى ،وال تتسع اإلمكانات املتاحة لجلب تلك املصالح مجتمعة ،وال
ً
لدفع تلك املفاسد املتهجمة معا.
على أن املصالح قد تالزمها مفاسد تربو عليها أو توازيها ،فتقت�ضي
ال���ح���ك���م���ة ت���ق���دي���م أرج�������ح امل����ص����ال����ح ،ف���أرج���ح���ه���ا ،ودرء أف����س����د امل���ف���اس���د
ف��أف��س��ده��ا ،وت��ق��دي��م امل��ص��ال��ح ال��راج��ح��ة ع��ل��ى امل��ف��اس��د امل��رج��وح��ة ،فكل
ذلك محمود حسن ،مركوز بالفطرة في طبائع البشر.1
ول��ع��ل معظم امل��ش��اك��ل األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي مجتمعاتنا ،راج��ع��ة إل��ى
ض��ع��ف ه���ذه امل��ل��ك��ة ،وع���دم تنميتها ،وت��ع��دد مرجعيتها ال��ف��ك��ري��ة .ل���ذا ال
ج���رم أن ي��ح��ت��اج ال��ف��ق��ه��اء وامل���رب���ون وأك���اب���ر امل��ج��ت��م��ع ،ووالة األم����ر وأه��ل
ّ
الحل والعقد ،إلى هذه امللكة ،ليغلبوا املصلحة ،ويدرؤوا املفسدة ،بعد
ّ
والسد والفتح ،وما يحصل
موازنة فاحصة بين تبعات الجلب والدفع،
من مآالت النفع والضرر ،للفرد واملجتمع والعالم أجمع.
ً
ً
وبناء على هذه امللكة املقاصدية واعتبارا بمضمونها املصلحي ،فإن
ف��ق��ي��ه ال��ع��ص��ر ال��دك��ت��ور ف��ت��ح��ي ال���دري���ن���ي ،ك���ان ي���رى أن ت��ق��دي��م املصلحة
 -1انظر العز ،عزالدين عبد العزيز بن عبد السالم ،القواعد الكربى الموسوم بقواعد
األحكام يف إصالح األنام ،تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية (دمشق :دار القلم ،ط،2
1428هـ 2007 /م)9 / 1 ،؛ حميتو ،تكوين ملكة المقاصد ،ص.116 -115
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العليا للمجتمع ال��دول��ي ،على م��ا يق�ضي ب��ه اإلس�ل�ام م��ن ن��ص��رة املسلم
للمسلم املضطهد في بلد غير إسالمي يربطه باملسلمين عهد وميثاق،
أصل شرعي مبناه إيثار الصالح اإلنساني العام على الصالح الخاص؛
ألن القرآن أوجب التعاون بين الشعوب واألمم على الصعيد العالمي،
ومعلوم بداهة أنه ال يتصور أن يتم التعاون إال على أس��اس االعتراف
بمصالح األمم املساملة؛ وألن اإلسالم يرى أن قدسية العهود واملواثيق
ً
من أهم أسباب صون السلم العالمي ،كما ترى ذلك واضحا في صريح
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ لاَّ َ َ
ْ َْ َ ُ
َ
ص ُر ِإ َعل ٰى ق ْو ٍم
الد ِين فعليكم الن
قوله تعالى﴿ :وِإ ِن استنص ُروك ْم ِفي ِ
َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم م َيث ٌ
اق﴾ «األنفال.1»72 :
ِ
( )3ملكة التبصرباملآالت:
وأع���ن���ي ب���ه���ذه امل��ل��ك��ة ال����ق����درة ع��ل��ى م����ج����اوزة ال����واق����ع إل����ى امل���ت���وق���ع ،بما
يناسب التزام مقاصد الشريعة وسنن الكون .واملآل أصل كلي يقت�ضي
ً
َّ
اعتباره َ
تنزيل الحكم على الفعل بما ُيناسب عاقبته املتوقعة استقباال.
ُ
فوظيفة املآل هي تكييف الحكم مع الواقع أو تنزيله على وفاقه ،ولكن
ً
باعتبار ما سيؤول إليه حاله استقباال ،2واعتباره يعني في نهاية املطاف
ً
اعتبار املستقبل في تنزيل الحكم على الواقع .3فكان املآل أصال ُيحكم
 -1انظر الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي ،ص.46 -44
 -2انظر األنصاري ،فريد ،المصطلح األصولي عند الشاطبي (فاس :معهد الدراسات
المصطلحية بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل ،ط1424 ،1هـ 2004 /م) ،ص ،416
ص.421
 -3انظر المصدر السابق.421 ،
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بمقتضاه على الحاضر ،باعتبار ما سيكون عليه في املستقبل.1
والفقه املآلي فقه مقاصدي؛ ألنه نظر بخالف الظواهر؛ إذ الحكم
ح��س��ب ال���ظ���اه���ر ي���ك���ون م��ت��وج��ه ً��ا ب���ن ً
���اء ع��ل��ى م���ا ي��ق��ت��ض��ي��ه واق ُ������ع ال���ن���ازل���ة،
ُ
َّ
الشرعية املتعلقة بها في حالها ،لكن يقع االستثناء
والنصوص والقواعد
أو التخصيص للظواهر ً
بناء على ما يقتضيه واقع النازلة في مآلها ،وهو
َّ
الوضع املتوقع فيها .2وهذا من قبيل االعتبار املقاصدي؛ ألن التكييف
املآلي ينزل عند ما يؤول إليه ذلك الفعل ،باعتبار مقصوده الشرعي.
وللفقه املآلي أثر عظيم في ميدان األمن؛ ألن له بعدين اثنين:
ً
ً
أ-بعدا وقائيا يمنع من مخالفة مقصود الشارع واإلخالل بمنظومة
املصالح والنظام العام ،قبل ظهور أمارات املخالفة ،وإسفار عالماتها؛
ً
ً
ب-بعدا عالجيا ُيعنى بحسم مادة الفساد عند تحسس آثارها.
ل��ذا يتعين على املتشرعة ووالة األم���ور ،وف��ق النظر امل��آل��ي ،أنهم متى
ً
ً
ً
اس��ت��ب��ص��روا اس��ت��ب��ص��ارا ق��ط��ع��ي��ا أو ظ��ن��ي��ا أن ت��ط��ب��ي��ق ح��ك��م أو ق�����رار ،أو
سياسة معينة ،من شأنه املساس باألمن العام ،والسلم االجتماعي ،أو
خلق نتائج ضررية بخالف املعهود من مقاصد الشرع وسيرة العقالء،
أن ي��ع��دل��وا إل���ى تكييف اس��ت��ث��ن��ائ��ي ،م��ن ت����درج أو ت��أج��ي��ل أو تخصيص،
يتحقق ب��ه مقصود ال��ش��ارع م��ن جلب املصالح ودرء امل��ف��اس��د .وحينئذ
يمنع الضرر قبل شفوف عالماته ،ويتدارك خطره قبل تفاقم آث��اره،3
 -1انظر المصدر السابق.421 ،
 -2انظر المصدر السابق.525 -524 ،
 -3انظر السنوسي ،عبد الرحمن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات
(الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1429 ،2ه��ـ) ،ص 361وما بعدها؛ حميتو ،يوسف بن
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ف��ت��ت��داع��ى إل���ى األم����ة أس���ب���اب ال���ق���وة واألم������ان ،وت��ت�لا�ش��ى دواع�����ي الضعف
والهوان.
وم��ن أمثلة النظر امل��آل��ي ال��وق��ائ��ي ف��ي حفظ أم��ن الجماعة وتعايشها
السلمي عقوبة املرتد بالقتل ،فهي عند الشيخ عالل الفا�سي ،ليست إال
ً
معللة بالحفاظ على أمن األمة ،ووقايتها من التال�شي بانسالخ أفرادها
ع��ن��ه��ا ،ف���ت���راه ي���ق���ول« :وق����د وق����ع إج���م���اع امل��س��ل��م��ي��ن م��ن��ذ ن��ش��وء امل��ذاه��ب
ً
الفقهية على قتل امل��رت��د ...ولكنهم ال يعتبرون قتله عقابا له على كونه
ً
ل��م يعد مسلما ،وإن��م��ا يعتبرون ذل��ك نتيجة خيانته للملة ...فلو ستر
ك��ف��ره ل��م ي��ت��ع َّ��رض ل��ه أح���د ،ول���م ي��ش ّ��ق ع��ل��ى بيضة ق��ل��ب��ه ،ك��م��ا ك���ان يقع
ً
للمنافقين ...فالعقوبة إذا هي لحماية بيضة الطائفة اإلسالمية ،ممن
ُّ
ويضر بها».1
يكسر وحدتها،
ّ
ويفصل ه��ذه العلة اإلم��ام اب��ن ع��اش��ور ،فيعيدها إل��ى نقض العهد،
ً
والتهاون واالنخزال ،واحتمال التجسس على األمة ،قائال« :وحكمة ذلك
ً
ً
أن ال��داخ��ل ف��ي اإلس�ل�ام ان��خ��رط ف��ي سلكه طائعا ،وص��ار ج���زءا م��ن ذلك
ً
��دا يحق ال��وف��اء ب��ه ،ف��إذا َنق َ
ضه صار
ال��ك��ل ،فكان دخ��ول��ه ف��ي ال��دي��ن ع��ه
ً ً
مثاال سيئا يجب على أمته أن تطهر نفسها من وجوده؛ لئال ينفرط عقد
الجامعة باالنسالل عنه؛ ولئال يتهاون ال��داخ��ل في اإلس�لام ب��أن يدخله
ت��ج��رب ً��ة ،ف��إن واف���ق أه َ
����واء أع��م��ال��ه استمر ف��ي��ه ،وإال ان��خ��زل ع��ن��ه؛ ولئال
َ
��اف العقول بانخزاله أن��ه ج َّ��رب ال��دي��ن ف��وج��ده َ
غير م ّ
��ر�ض��ي؛
يوهم ض��ع
عبد اهلل ،مبدأ اعتبار المآل يف البحث الفقهي من التنظير إلى التطبيق (بيروت :مركز نماء
للبحوث والدراسات ،ط2012 ،1م) ،ص 90وما بعدها.
 -1الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،ص.356
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َّ
ولئال يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على األمة».1
وم��ن أمثلة النظر املآلي العالجي ما ذه��ب إليه بعض أئمة الحنفية
والشافعية ،في مسألة َّ
عض فيها الفقهاء على رأي يخالفه ،من تجويز
مبادأة البغاة ومباغتتهم بالقتال ،دون مفاوضتهم؛ فقد أوشك الفقهاء
أن يشترطوا في قتال البغاة أن ي��ب��ادؤوا هم أه َ��ل العدل بالقتال؛ لكن
ً
بعض الحنفية استثنى من ذلك ما إذا كان ذلك ذريعة لتجمع البغاة،
ً
ول ّ��م شملهم ،واستجماع قواهم ،ومبررا لكسب الوقت ،حتى يباغتوا
أه��ل ال��ع��دلُ ،وي��غ��ي��روا عليهم ف��ي اللحظة ال��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا .2وال��ع��ل��ة ف��ي هذا
ً
ً
االستثناء أن في تعجيل قتالهم تقليال للموتة في الفريقين ،وتقصيرا ألمد
ً
ً
ً
الفو�ضى ،وإخمادا لنار الفتنة ،وحسما ملادة الخالف ،ورفعا ألسباب
النزاع ،بأقل الخسائر.
ق���ال ص��اح��ب ال���ه���داي���ة« :ل���و ان��ت��ظ��ر اإلم�����ام ح��ق��ي��ق��ة ق��ت��ال��ه��م ،رب��م��ا ال
َ
يمكنه الدفع ،فيدار على الدليل ،وهو االجتماع واالمتناع ،ضرورة دفع
شرهم».3
وهذا ال��رأي هو الذي َّ
صوبه إمام الحرمين الجويني من الشافعية،
ُّ
إذ قال« :قد يظن من ال يطلب حقائق األشياء َّأنا نصطف في مقابلتهم،
ف����إذا ق��ص��دون��ا ن��دف��ع��ه��م .وق���د رأي����ت ه���ذا ل��ط��ائ��ف��ة م���ن امل��ع��ت��ب��ري��ن .وه���ذا
زل��ل م��ن��ه��م ...وذل���ك َّأن���ا وإن أطلقنا أن قتالهم دف ٌ���ع ،ف��امل��راد دفعهم عن
 -1ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.172
 -2انظر أبو رخية ،الوجيز ،ص.190 -189
 -3ابن الهمام ،كمال الدين عبد الواحد السيواسي ،شرح فتح القدير على الهداية
(القاهرة :مطبعة مصطفى الحلبي ،د .ط ،د .ت).1002 / 6 ،
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العصيان ،واالس��ت��ع��داد ل��ه؛ ف��إذا أيناهم ّ
معدين ،سرنا إليهم وزحفنا
ر
إليهم ،ومن ضرورة هذا مفاجأتهم .ومما يتصل به َّأنا لو اصطففنا حتى
َ
َّ
ي��ل��ق ْ��ون��ا ،فقد ُيف�ضي ه��ذا إل��ى أن يتغشونا ...ورب��م��ا ي��ك��ون ت���ارك البداية
ّ ً
معرضا نفسه للهالك».1
( )4ملكة تحقيق املناط:
ُ
َّ ّ
رعي،
تحقيق املناط عند الشاطبي هو «أن يثبت الحكم بمدركه الش ِ
ّ
َّ
محله»ّ .2
ويعرفه الشيخ عبد هللا بن بيه بأنه:
لكن يبقى النظر في تعيين ِ
«تطابق ك��ام��ل بين األح��ك��ام الشرعية وتفاصيل ال��واق��ع امل���راد تطبيقها
عليه ،بحيث ال يقع إه��م��ال أي عنصر ل��ه تأثير م��ن قريب أو بعيد ،في
ج��دل��ي��ة ب��ي��ن ال���واق���ع وال��دل��ي��ل ال��ش��رع��ي ت��دق��ق ف���ي ال��دل��ي��ل ب��ش��ق��ي��ه الكلي
والجزئي ،وفي الواقع واملتوقع بتقلباته وغلباته ،واألثر املحتمل للفتوى
في صالحه وفساده».3
وه����ذه امل��ل��ك��ة ت��ت��ك��ام��ل م���ع م���ا س��ب��ق ب��ي��ان��ه��ا م���ن امل��ل��ك��ات امل��ق��اص��دي��ة،
وأع��ن��ي بها ملكة م��وازن��ة امل��ص��ال��ح ،وت��رت��ي��ب األول���وي���ات ،وتبصر امل���آالت؛
ف���إذا وق��ع تحقيق امل��ن��اط دون تبصر بمقاصد ال��ش��ارع ،وق��ع امل��ح��ذور،
وظ��ه��ر ال��غ��ل��و وال��ت��ق��ص��ي��ر ،واإلف������راط وال��ت��ف��ري��ط .ول���ذل���ك أوردن������اه تحت
ً
َّ
مقاصدي املهيع
امللكات املقاصدية تنبيها إلى ضرورة أن يكون التحقيق
 -1الجويني ،عبد الملك عبد اهلل ،هناية المطلب يف دراية المذهب ،تحقيق عبد العظيم
الديب (جدة :دار المنهاج ،ط1432 ،3هـ 2011/م).144 -143 / 17 ،
 -2الشاطبي ،الموافقات.464 / 4 ،
 -3ابن بيه ،عبد اهلل محفوظ ،إث��ارات تجديدية يف حقول األص��ول (الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط2012 ،1م) ،ص.101 -100
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ً
وامل��ن��ه��ج؛ ذل���ك أن للمقاصد دورا ف��ي ال��وق��وف ع��ن��د ال��ح��دود امل��رس��وم��ة
ً
من مشروعية األحكام؛ ألنها تقف حاجزا أم��ام الغلو والتقصير ،عند
ال��ت��ن��زي��ل ف���ي امل���ن���اط���ات؛ إذ امل��ق��ص��ود إذا ح��ص��ل ،ف���ال���زي���ادة ع��ل��ى امل��ق��دار
ً
امل��ط��ل��وب ،ع��ن��د تحقيق امل���ن���اط ،ال ت��ع��دو أن ت��ك��ون إض���اع���ة مل��ا حصل،
ً
ً
وإبطاال ملقصد الشارع؛ وهو باطل ،أو أن تكون طلبا إلعادة الحاصل،
ً
ً
ً
وحينئذ ت��ك��ون تلك اإلع���ادة زي���ادة على التشريع ،واب��ت��داع��ا ف��ي��ه ،ورم��ي��ا
للشريعة بالتقصير ،وه��و خ�لاف ال��ك��م��ال امل��ق��رر ل��ل��دي��ن ،كما ق��ال ابن
عاشور.1
وم��ن أمثلة توظيف ملكة امل��ق��اص��د ،ف��ي تحقيق امل��ن��اط ،مشروعية
«التواصل الحضاري العام» بين املسلمين وغيرهم من األمم املساملة؛
ولكن مناط ذلك التواصل هو «االلتزام بمقتضيات القيم املوضوعية،
وامل��ث��ل العليا التي اس��ت��ق َّ��رت ف��ي التشريع اإلس�لام��ي؛ ألن ه��ذا ه��و جوهر
سياسة اإلسالم اإلصالحية في األرض ،بتخليتها من أسباب الفساد»2؛
َّ
املشروعية .وقد يقع اإلفراط في مقصود
وإال وقع التفريط في مقصود
امل��ش��روع َّ��ي��ة ،ك��م��ا ف��ي إع��ل�ان ال��ج��ه��اد دون م���ب���ررات ،وق��ت��ال أه���ل ال��ذم��ة
وقتلهم دون وجه حق ،بدعوى اعتداء أهل دينهم على املسلمين ،فكل
ً
ذلك يجافي مقاصد مشروعية الجهاد الذي ال يكون مشروعا إال هلل؛ ال
لعصبية وال ثأر ،وال إسراف في القتل واإلرهاب؛ بل شعار املسلمين أن
يحفظوا ألهل الذمة ذممهم وأن ال يخفروها .فمن يعامل أهل الذمة
 -1انظر ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي ،ص.34
 -2انظر الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي ،ص.46
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ً
وع��ه��ده��م بالصغار وامل��ه��ان��ة ،وي���رى ف��ي ه��ذا العهد إذالال ل��ه��م ،فقد غال
وأفرط ،وخرج عن مقصود املشروعية ومناطها .ومناط هذا العهد «أن
من كان في الذمة ،وجاء أهل الحرب إلى بالدنا يقصدونه ،وجب علينا
ً
أن نخرج لقتالهم ،بالكراع والسالح ،ونموت دون ذلك ،صونا ملن هو في
ذمة هللا تعالى وذمة رسوله (ﷺ)؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد
الذمة».1
وإذا علمنا أن جمهرة كبيرة من أسباب الخلل الفكريّ ،
املسبب ألزمة
ِ
اإلره���اب املنسوب إل��ى اإلس�ل�ام ،تأتي من جهة إف��راغ القواعد واألحكام
َ
َّ ُ
فإننا ن ْدرك قيمة التأصيل
الشرعية من مضمونها املقاصدي واألخالقي؛
والتطبيق امل��ت��ن��وري��ن ب��ن��ور امل��ق��اص��د ،وأث��ره��م��ا ف��ي استتباب أم��ن األم��ة،
واستقرار نظامها ،واستبداد هيبتها في مرأى األمم.
الخاتمة:
نستخلص من هذه الدراسة ما يأتي:
( )1ل��ل��م��ق��اص��د دور ك��ب��ي��ر ف��ي ال��ت��أص��ي��ل ل��ق��ض��اي��ا األم����ة ،ب��م��ا يتميز به
صاحب امللكة املقاصدية من قدرة على االستيعاب واالستقراء ،والترتيب
والتقريب ،واملوازنة والتغليب ،وما تمنحه تلك امللكة للمجتهدين ووالة
األمر من مرونة عند التطبيق والتنزيل ،وقدرة على تكييف األحداث في
ضوء مقتضيات الواقع واملتوقع .فامللكة املقاصدية ملكة استكشافية
واس����ت����ش����راف����ي����ة ،ق��������ادرة ع���ل���ى إع��������ادة ت���رت���ي���ب امل���ن���ظ���وم���ة األم���ن���ي���ة داخ����ل
ً
ً
املجتمعات املسلمة ،بما يكفل سالمة املجتمع فكرا وعمال من مظاهر
 -1الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي ،ص ،184نقالً عن القرايف ،الفروق.14 / 3 ،
مجلة السلم  -العدد األول

175

العصيان والتشرد ،وآفات الجهل والتمرد.
( )2إن امل��ن��ظ��وم��ة امل��ق��اص��دي��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��ع��ان حقيقية وع��رف��ي��ة
ع����ام����ة ،ت��ت��س��م ب���االن���ض���ب���اط واالط�����������راد ،وت�������دور ع���ل���ى م��ف��اه��ي��م ه����ي ف���وق
ال��ح��ظ��وظ ال��ف��ردي��ة للمكلف؛ ب��ل ت��ق��دم ق��واع��د وك��ل��ي��ات اس��ت��ق��رت عليها
جميع الشرائع ،وأكدت عليها جميع األمم .ولذلك كانت هذه املنظومة
ً
ً
ً
صالحة ألن تكون مرجعا لتأسيس منظومة أمنية عاملية تكون منطلقا
للتعايش السلمي بين األمم.
( )3إن م��ق��ص��د ال��ش��ري��ع��ة األع���ل���ى ه���و ح��ف��ظ ن���ظ���ام األم�����ة وال���ع���ال���م،
واس��ت��دام��ة ص�لاح��ه ،ب��ص�لاح املهيمن عليه ،ومقصدها م��ن ن��ظ��ام األم��ة
تكوين مجتمع ق��وي مرهوب الجانب ،مطمئن البال .ويقت�ضي تحقيق
ه���ذا امل��ق��ص��د م���ن والة األم����ر وأه����ل ال��ح��ل وال��ع��ق��د م���ن امل��س��ل��م��ي��ن ،س َّ��ن
القوانين املرشدة ،وإقامة األجهزة التنفيذية ،ليوكل إليها حمل الناس
ب��ال��رغ��ب��ة وال��ره��ب��ة ع��ل��ى رع��اي��ة م��ص��ال��ح األم����ة .ول��ذل��ك أك���د ال��ع��ل��م��اء على
ض���رورة التدبير ال��ق��ائ��م على ال��س��ي��اس��ات الشرعية واإلي����االت الكلية في
األمة ،إلحداث الوسائل واإلج��راءات الكفيلة بحفظ مقاصد الشريعة
وت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ف���ي امل��ج��ت��م��ع ،ح��ت��ى أج�����ازوا ب��ع��ض ال��ت��وس��ع امل��ق��ت��ص��د ف���ي فتح
وسائل االستصالح وسد ذرائع الفساد؛ بحجة أن األمور في الواليات إذا
ً
لم تؤخذ من مباديهاَّ ،
جرت أمورا يعسر تداركها عند تماديها.
( )4نو�صي املؤسسات التعليمية والتربوية في الجامعات واملدارس،
ً
ب��ت��ع��م��ي��ق ال���وع���ي امل���ق���اص���دي ب���ال���دي���ن وال���ح���ي���اة ،ل��ي��ك��ون امل���ت���خ���رج ب��ص��ي��را
ً
ً
ً
ً
بتراثه ،عاملا بمقاصد دينه ،ملما بمنهاج شرعه ،وواعيا بالواقع ومدركا
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ً
ً
للمتوقع ،مستقرئا للمآالت ،وبصيرا باإلياالت .ولعل إدخال مساق ُيعنى
ً
بمنظومة املقاصد في البرامج الجامعية ،يكون مساعدا في تنشئة الجيل
الصاعد وتربيته على حفظ ن��ظ��ام العالم واس��ت��دام��ة ص�لاح��ه ،بصالح
املهيمن عليه ،وهو نوع اإلنسان.

وصلى هللا وسلم وبارك على محمد
وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين.
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ثبت املصادرواملراجع
 - 1ابن الهمام ،كمال الدين عبد الواحد السيوا�سي ،شرح فتح القدير
على الهداية (القاهرة :مطبعة مصطفى الحلبي ،د .ط ،د .ت).
 - 2اب���ن ب��ي��ه ،ع��ب��د هللا م��ح��ف��وظ ،إث����ارات ت��ج��دي��دي��ة ف��ي ح��ق��ول األص���ول
(الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط2012 ،1م).
 -3اب���ن ع��اش��ور ،محمد الطاهر ،أص��ول النظام االجتماعي ف��ي اإلس�لام
(تونس :الشركة التونسية للتوزيع ،ط.)1985 ،2
- 4اب���ن ع��اش��ور ،محمد ال��ط��اه��ر ،مقاصد الشريعة اإلس�لام��ي��ة ،تحقيق
محمد الطاهر امليساوي (عمان :دار النفائس ،ط1421 ،2هـ  /م2001م).
 - 5اب��ن قيم ال��ج��وزي��ة ،شمس ال��دي��ن محمد ،زاد امل��ع��اد ف��ي ه��دي خير
ال���ع���ب���اد ،ت��ح��ق��ي��ق ش��ع��ي��ب وع���ب���د ال����ق����ادر األرن��������ؤوط (ب����ي����روت :م��ؤس��س��ة
الرسالة ،ط1423 ،3هـ 2002 /م).
 - 6اب��ن منظور ،محمد بن مكرم املصري ،لسان العرب (ب��ي��روت :دار
صادر ،د .ط ،د .ت).
 - 7أب��و رخ��ي��ة ،م��اج��د ،الوجيز ف��ي أح��ك��ام ال��ح��دود وال��ق��ص��اص والتعزير
(عمان :دار النفائس ،ط1435 ،2هـ 2014 /م).
 - 8األص���ف���ه���ان���ي ،ال���راغ���ب ،م���ف���ردات أل���ف���اظ ال���ق���رآن ،ت��ح��ق��ي��ق ص��ف��وان
داوودي (بيروت :دار القلم ،ط1418 ،2هـ).
 - 9األن���ص���اري ،ف��ري��د ،املصطلح األص��ول��ي عند الشاطبي (ف���اس :معهد
ال�����دراس�����ات امل��ص��ط��ل��ح��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة س���ي���دي م��ح��م��د ب���ن ع��ب��د هللا ،ط،1
1424هـ 2004 /م).
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 - 10ال��ب��دوي ،يوسف أحمد محمد ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية
(الرياض :دار الصميعي ،ط1433 ،2هـ 2012 /م).
 - 11ب����زا ،عبد ال��ن��ور ،مصالح اإلن��س��ان :م��ق��ارب��ة مقاصدية (فيرجينيا:
املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1429 ،1هـ 2008 /م).
 - 12الجويني ،عبد امللك بن عبد هللا ،البرهان في أصول الفقه ،تحقيق
صالح عويضة (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ 1997 /م).
 - 13الجويني ،عبد امللك بن عبد هللا ،الغياثي :غياث األمم في التياث
الظلم ،تحقيق عبد العظيم الديب (بيروت :دار املنهاج ،ط1432 ،3هـ/
2011م).
 - 14الجويني ،عبد امللك بن عبد هللا ،نهاية املطلب في دراية املذهب،
تحقيق عبد العظيم الديب (جدة :دار املنهاج ،ط1432 ،3هـ 2011 /م).
 - 15الحسني ،إسماعيل ،نظرية املقاصد عند اإلم��ام محمد الطاهر
بن عاشور (فيرجينيا :املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1426 ،2هـ /
2005م).
 - 16حميتو ،يوسف بن عبد هللا ،تكوين ملكة املقاصد :دراسة نظرية
لتكوين ال��ع��ق��ل امل��ق��اص��دي (ب���ي���روت :م��رك��ز ن��م��اء للبحوث وال���دراس���ات،
ط2013 ،1م).
 - 17حميتو ،يوسف بن عبد هللا ،مبدأ اعتبار املآل في البحث الفقهي
من التنظير إلى التطبيق (بيروت :مركز نماء للبحوث والدراسات ،ط،1
2012م).
 - 18الخادمي ،نورالدين مختار ،االجتهاد املقاصدي (بيروت :دار ابن
حزم ،ط1431 ،1هـ 2010 /م).
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 - 19الدريني ،فتحي ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم
(بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1434 ،2هـ 2013 /م).
 - 20الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر ،الكاشف عن أصول الدالئل
وفصول العلل ،تحقيق أحمد حجازي السقا (بيروت :دار الجيل ،ط،1
1413هـ 1992 /م).
 - 21ال�������رازي ،م��ح��م��د ب���ن أب���ي ب��ك��ر ،م��ع��ج��م م��خ��ت��ار ال��ص��ح��اح ،تحقيق
محمد طريفي (بيروت :دار صادر ،ط1345 ،2هـ 2014 /م).
 - 22الزبيدي ،السيد محمد مرت�ضى ،تاج العروس (بيروت :دار صادر،
1386هـ 1966 /م).
 - 23السنو�سي ،عبد الرحمن بن معمر ،اعتبار املآالت ومراعاة نتائج
التصرفات (الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1429 ،2هـ).
 - 24ال���س���ي���اري ،راب���ع���ة ب��ن��ت ن���اص���ر ،األم����ن ال��داخ��ل��ي ف���ي ض���وء مقاصد
الشريعة والقضايا امل��ع��اص��رة (ال��ري��اض :جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،ط1432 ،1هـ 2011 /م).
 - 25الشاطبي ،أب��و إس��ح��اق ،املوافقات في أص��ول الشريعة ،تحقيق
إبراهيم رمضان (بيروت :دار املعرفة ،ط1417 ،3هـ 1997 /م).
 - 26ص��ال��ح ،عمر ب��ن ص��ال��ح ،الثقافة امل��ق��اص��دي��ة وأث��ره��ا ف��ي التعايش
ال��س��ل��م��ي (أوراق امل��ؤت��م��ر ال��ع��ال��م��ي مل��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة ب��ك��واالمل��ب��ور ،ع��ام
.)2006
 - 27ال��ع��ام��ري ،أب��و الحسن ،اإلع�ل�ام بمناقب اإلس�ل�ام ،تحقيق أحمد
عبد الحميد غراب (د .م :دار الكتاب العربي ،ط1387 ،1هـ 1967 /م).
 - 28ال���ع���ز ،ع��زال��دي��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��د ال���س�ل�ام ،ال��ق��واع��د ال��ك��ب��رى
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املوسوم بقواعد األحكام في إصالح األن��ام ،تحقيق نزيه حماد وعثمان
ضميرية (دمشق :دار القلم ،ط1428 ،2هـ 2007 /م).
 - 29ع���ط���ي���ة ،ج���م���ال ال����دي����ن م���ح���م���د ،ن���ح���و ت��ف��ع��ي��ل م���ق���اص���د ال��ش��ري��ع��ة
(فيرجينيا :املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1432 ،3هـ 2011 /م).
 - 30عمارة ،محمد ،اإلسالم واألمن االجتماعي (القاهرة :دار الشروق،
ط2007 ،2م).
 - 31الغزالي ،أب��و حامد محمد ،املستصفى من علم األص��ول ،تحقيق
نجوى ضو (بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1418 ،1هـ 1997 /م).
 - 32ال��ف��ا�س��ي ،ع�ل�ال ،مقاصد الشريعة اإلس�لام��ي��ة وم��ك��ارم��ه��ا ،تحقيق
ودراس������ة إس��م��اع��ي��ل ال��ح��س��ن��ي (ال���ق���اه���رة :دار ال���س�ل�ام ،ط1432 ،1ه�����ـ/
2011م).
 - 33ال��ق��راف��ي ،ش��ه��اب ال��دي��ن أح��م��د ب��ن إدري����س ،ش���رح تنقيح الفصول
ف���ي اخ��ت��ص��ار امل��ح��ص��ول ف���ي األص�����ول (ب���ي���روت :امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ص��ري��ة ،ط،1
1432هـ2011 /م).
 - 34امل��اوردي ،علي ابن حبيب ،أدب الدنيا والدين ،تحقيق مصطفى
السقا (القاهرة :د .د ،د .ط1970 ،م).
 - 35املاوردي ،علي ابن حبيب ،األحكام السلطانية ،تحقيق أحمد جاد
(القاهرة :دار الحديث ،د .ط1427 ،هـ 2006 /م).
 - 36ال��ن��اش��ب ،عبد الرحمن بن علي ،األم��ن في ال��ق��رآن الكريم (عمان:
دار الجنادرية ،ط2010 ،1م).
 - 37النجار ،عبد املجيد ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (تونس :دار
الغرب اإلسالمي ،ط2012 ،3م).
مجلة السلم  -العدد األول

181

السالم في القانون الدولي اإلسالمي
أ .د .محمد كمال الدين إمام*1
 - 1القانون الدولي عند املسلمين
ً
تحتل ال��ق��اع��دة ال��دول��ي��ة م��ك��ان��ا عليا ف��ي ح��ي��اة األم���م وال��ش��ع��وب وتهم
ً
ً
اإلنسان إلى أبعد حد باعتباره وجودا اجتماعيا وبصفة كائنا سياسيا.
وق����د الح����ق س����وء ال���ح���ظ ال���ق���اع���دة ال���دول���ي���ة م��ن��ذ أق�����دم ال���ع���ص���ور ن��ظ��را
الرتباطها الوثيق بالسلطة السياسية منذ عرفت الدولة كواقع يفرض
بقوته وحدها ما ي��راه متالئما مع صالحه س��واء على املستوى الخارجي
ف��ي عالقاته الدولية أو على املستوى الداخلي ف��ي تنظيمه لنوع الحكم
وهياكله أو في تحديده ملشروعية السلوك اإلنساني الخاضع للقانون،
ولم يكن التشكيك في اعتبار قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية
ً
باملعنى الصحيح إال مظهرا م��ن مظاهر س��وء الحظ ال��ذي حالف هذا
الفرع من فروع القانون إبان نشأته وحتى اآلن.
تعريف القانون الدولي:
ويبدو أن الحظ ال�سيء قد حالف القانون الدولي حتى في تعريفه فال
يزال األمر بصدده محل خالف كبير وجدال حاد بين املدارس الفقهية
املختلفة حتى قيل إن هناك أكثر من مائة تعريف.2
 - *1أستاذ الشريعة اإلسالمية ،كلية الحقوق  -جامعة اإلسكندرية.
 -2انظر د .محمد حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولي العام ،ص  ،40ط  .1972وأيضًا
د .عبد العزيز صرخان ،القانون الدولي العام ،ص .30
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لقد ت��ع��ددت التعريفات وت��ع��ذر ال��وص��ول إل��ى تصور موحد للقانون
ً
الدولي العام فليس عجبا إذن أن يعلن فقيه  -مثل كورويس  -إفالسه
ف��ي أن يصل إل��ى تعريف يحقق ال��غ��اي��ة امل��رج��وة م��ن ال��ش��م��ول وال��وض��وح
وينطوي على ما يجب أن يحتويه من عناصر وأفكار تلم شتات الفكر
وتستأهل القبول اإلجماعي.1
وه��ن��اك أك��ث��ر م��ن س��ب��ب وراء ص��ع��وب��ة اي��ج��اد ه���ذا ال��ت��ع��ري��ف امل��وح��د
أهمها أن القانون الدولي العام اختلفت أغراضه ونظم سريانه على مر
القرون ولم يبلغ بعد نهاية تطوره هذا من جانب ومن جانب آخر فإن
نظرة ك��ل فقيه وفكرته الخاصة ع��ن طبيعة ال��ق��ان��ون كانت تعزز هذه
الخالفات حول تعريف القانون الدولي.
وق����د ع����رف األس����ت����اذ «ج������ورج س����ل» ال���ق���ان���ون ال����دول����ي ب���أن���ه «ال��ن��ظ��ام
القانوني اآلمر واملن�شئ واملنظم للمجتمع الدولي أو لجماعة دولية معينة
«بينما عرفه الفقيه الفرن�سي «لويس دلبيز» ب��أن «مجموعة القواعد
العرفية أو االتفاقية ال��ت��ي تنظم ح��ي��اة الجماعة ال��دول��ي��ة» أم��ا الفقيه
املعروف «أوبنهايم» والذي أخذ بتعريفه عدد كبير من أساتذة القانون
ال���دول���ي ف��ق��د ع���رف ال��ق��ان��ون ال���دول���ي ب��أن��ه«م��ج��م��وع��ة ال��ق��واع��د ال��ع��رف��ي��ة
واالتفاقية التي تعتبرها الدول املتمدينة ملزمة لها في تصرفاتها».2
ولن أتقدم بتعريف جديد فليس هناك من تعريف جامع مانع ولكن
يمكن اختيار تعريف «ستروب» للقانون الدولي فهو عنده «مجموعة
 -1انظر د .محمد طلعت الغنيمي ،األحكام العامة يف قانون األمم ،ص .17
 -2قارن د .محمود سام جنينة يف القانون الدولي العام ص  9ط  2يف تعريفه للقانون
الدولي.
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ال���ق���واع���د ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ض��م��ن ح���ق���وق ال������دول وواج���ب���ات���ه���ا وح��ق��وق
وواج���ب���ات غ��ي��ره��ا م��ن أش��خ��اص ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ال���ع���ام» ،وال يعنى ه��ذا
االختيار أننا أم��ام أفضل التعريفات أو أكثرها صالحية ولكنه تعريف
يستوعب مجاالت القانون الدولي كما تنطوي عليها هذه الورقة.
القانون الدولي ليس حديث النشأة:
يميل كثير من الفقهاء إلى أن نشأة القانون الدولي في شكله الحالي
ال ترجع إل��ى أبعد م��ن معاهدة وستفاليا سنة  1648وإن��ن��ي أختلف مع
هذا االتجاه الغالب فليس هناك من سبب يجعل هذا الفرع من فروع
ً
ال��ق��ان��ون ي��ج��ئ م��ت��أخ��را ع��ن أق���ران���ه ب��ع��ش��رات ال���ق���رون ب��ل إن األق����رب إل��ى
امل��ن��ط��ق أن ق��واع��د ه���ذا ال��ق��ان��ون ب���دأت ف��ي ال��ن��م��و م��ن��ذ ب���دأت ال��دول��ة في
الظهور .ويذكر التاريخ أن القبائل البدائية والجماعات البشرية األولى
قد عرفت الحرب والسلم وإج��راءات للصلح 1ولكن األم��ر ال��ذي نؤكده
أن طفولة هذا الفرع القانون استمرت طويال وأنه في صورته الوضعية
لم يبلغ سن الرشد حتى اآلن.
إنكار فقهاء الغرب للقانون الدولي اإلسالمي:
لقد عرف االس�لام باعتباره عقيدة وشريعة القانون الدولي بل انه
ً
ً
أوج���د نظاما دول��ي��ا ل��ه سماته الخاصة ومالمحه املستقلة وإن إص��رار
علماء القانون ال��دول��ي من رج��ال الغرب على أن ه��ذا القانون من ثمار
ً
ال��ح��ض��ارة ال��ح��دي��ث��ة إن��م��ا ي��ع��ك��س ج��ان��ب��ا م���ن تعصبهم ف���ي ت��ج��اه��ل ال���دور
اإلسالمي ومساهمته من أجل تكوين القاعدة الدولية .بل إن القانون
 -1د .عز الدين فردة ،النظم الدبلوماسية ج 1ص .20
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ً
ال��دول��ي اإلس�لام��ي أك��ث��ر ن��ض��ج��ا وإن��س��ان��ي��ة م��ن ن��ظ��ي��ره ال��وض��ع��ي فاملصدر
اإللهي لنظريته ومبادئه الكلية يجتاز به األزمة التي يختنق تحت وطأتها
القانون الدولي املعاصر وهي فقدانه لعنصر اإللزام في الحقيقة.
ً
ً
لقد ك��ان مستقرا ف��ي ضمير الجماعة اإلس�لام��ي��ة حكاما ومحكومين
أن ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال��دول��ي اإلس�لام��ي ملزمة والزم���ة مثلها ف��ي ذل��ك مثل
غيرها من قواعد الفقه في العبادات واملعامالت .واملمارسات التاريخية
وت����راث ال��ف��ق��ه ي��ك��ش��ف��ان ه���ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة .وإذا ك��ان��ت امل��ؤل��ف��ات الحديثة
التي أخرجها علماء القانون الدولي الغربيون قد اهتمت بالكشف عن
األص��ول التاريخية لهذا القانون وأك��دت فضل الحضارات القديمة في
أفريقيا وآسيا على نشأة القانون الدولي العام فإننا نالحظ مع األسف
ال���ش���دي���د ال��ت��ع��ص��ب ال���دي���ن���ي ل�����دى غ��ال��ب��ي��ة ه������ؤالء امل���ؤل���ف���ي���ن  -وال ن��ق��ول
جميعهم  -عندما يتعرض لدراسة العالقة بين االسالم والقانون الدولي
العام ولقد ساعد على ذلك عدم االهتمام في املا�ضي من جانب علماء
القانون الدولي من املسلمين بدراسة هذا املوضوع.
ويبدو تعصب الكتاب الغربيين واضحا عند تعريفهم القانون الدولي
العام التقليدي حيث كانوا يعرفونه بأنه «مجموعة القواعد التي تعترف
ال��دول املسيحية بإلزاميتها في عالقاتها املتبادلة» وه��ذا الزعم تأكد في
ً
التطبيق العملي ذلك انه حتى عام  1856لم يكن معترفا لتركيا بعضوية
الجماعة الدولية وترتب على ذل��ك نشوء نظام االمتيازات األجنبية في
ال�����دول اإلس�لام��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن ال�����دول اآلس��ي��وي��ة م��ث��ل ال��ص��ي��ن وال��ي��اب��ان
اللتين كانتا خارج الجماعة الدولية ،وقد ترتب على ذلك تقسيم الدول
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إل��ى شرقية وغ��رب��ي��ة كستار إلخ��ف��اء ن��زع��ة التعصب ال��دي��ن��ي ل��دى فقهاء
القانون الدولي العام ولكن عند تعريف ال��دول الغربية قيل بأنها التي
تسود فيها املسيحية في حين عرفوا الدول الشرقية بأنها ما عدا ذلك،
كذلك ظهرت التفرقة بين ال���دول املتمدينة وغير املتمدينة وقيل بأن
األولى تشمل الشعوب املسيحية التي تخضع للقانون الدولي العام وما
عداها يعد شعوبا غير متمدينة ال تخضع له .وقد فضح هذا التعصب
أحد أساتذة القانون الدولي في أمريكا الالتينية األستاذ «ألفاريز» حيث
بين أن االتجاه السائد كان يجعل املسيحية مرادفا للمدنية في وصف
الشعوب.
وف��س��اد امل��ذه��ب ال��س��اب��ق ال ي��ح��ت��اج ك��ش��ف��ه إل���ى ع��ن��اء ألن���ه م��ب��ن��ى على
التعصب األع��م��ى ل��دي��ن معين ،وال��ج��ه��ل بما ع���داه م��ن األدي����ان وخاصة
الدين اإلسالمي فهو ينطبق عليه تعريف القانون الدولي الذي قال به
الفيلسوف الفرن�سي املشهور «مونتسكيو» في مؤلفه «روح القوانين»
حيث يعرف القانون الدولي بأنه «القانون ال��ذي يجعل املنتصر يترك
للمغلوبين أشياءهم الهامة في حياتهم حريتهم قوانينهم أموالهم ودينهم،
وه��ذا ما يأمر به اإلس�لام وما جرى عليه املسلمون في عصرهم الذهبي
وم��ن ناحية أخ��رى ل��و سايرنا االت��ج��اه ال��ذي كانت ل��ه الغلبة ف��ي مستهل
نشأة القانون الدولي العام وم��ا ي��زال يتمسك به كثير من علمائه حتى
اآلن وه���و اع��ت��ب��ار أن أس����اس ال��ق��ان��ون ال���دول���ي ي��ك��م��ن ف���ي ق���اع���دة ال��وف��اء
بالعهد ف��إن ه��ذا األس���اس م��ن امل��ب��ادئ ال��ت��ي ق��ام عليها ال��دي��ن اإلس�لام��ي
ولقد تمسك به املسلمون في عالقاتهم بالشعوب غير اإلسالمية حتى
مجلة السلم  -العدد األول
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في الحاالت التي نكث فيها هؤالء األخيرون بعهودهم .وأخلو بالتزاماتهم
م��ع املسلمين وب��ذل��ك يظهر فضل اإلس�ل�ام على القانون ال��دول��ي خاصة
وأن ه��ذه ال��ق��اع��دة ظ��ه��رت م��ع ظ��ه��ور ال��دي��ن اإلس�لام��ي ف��ي ال��ق��رن السابع
امليالدي».1
إن دور اإلس�لام كدين واملسلمين كفقهاء في تكوين القانون الدولي
العام يبدو جليا أمام أية دراسة منصفة لتاريخ املسلمين في عصورهم
األولى وأمام أية دراسة متأنية ملصادر التشريع اإلسالمي من قرآن وسنة
ومل���ا خ��ل��ف��ه ل��ن��ا ال��ف��ق��ه��اء اإلس�لام��ي��ون م��ن رص��ي��د م��ذخ��ور ف��ي ك��اف��ة ف��روع
املعرفة وفى مقدمتها القانون الدولي العام.
واألمر من جانبنا ال يقتصر على تأكيد مساهمة اإلسالم واملسلمين
ف��ي صنع ال��ق��اع��دة ال��دول��ي��ة ف��ي شكلها املعاصر ب��ل األم���ر عندنا أك��ث��ر من
ه����ذا ان��ن��ى ل��ع��ل��ى ي��ق��ي��ن ب����أن االس��ل��ام ي��ق��دم ل��ل��ع��ال��م ال���ق���اع���دة ال���دول���ي���ة في
أحكم صياغة لها وفى أروع صورة عرفها الفكر القانوني على مستوى
ً
النظرية وفى التطبيق الواقعي من أجل عالم آمن لإلنسان مجردا وفى
ك��ل مكان «إن ال��ح��ض��ارة اإلس�لام��ي��ة تحملت أم��ان��ة التقدم اإلن��س��ان��ي في
الشرق ومناطق من الغرب خالل العصر الوسيط وأن الفكر اإلسالمي
كان املعبر الذي عبرت عليه أفكار اليونان والرومان إلى العالم الغربي
س����واء أك����ان ذل���ك ع���ن ط��ري��ق أس��ب��ان��ي��ا أو أث���ن���اء ال���ح���روب ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة وال
نن�سى ونحن في مجال التحدث عن الخلفية التاريخية للقانون الدولي
أن الفقه اإلسالمي كان أول فقه ميز بين الدين والسياسة وأن دراسة
 -1يراجع الدكتور عبد العزيز سرحان ،المرجع السابق ،ص  15وما بعدها.
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القانون الدولي  -كفرع من الدراسة القانونية الخالصة  -قد تحققت
على يد املجتهدين املسلمين قبل ثمانية قرون من ظهور «جروسيوس»
وأسالفه من الفقهاء الالهوتيين الغربيين.
وتفخر اآلثار اإلسالمية بكتاب «السير الكبير» «ملحمد بن الحسن
الشيباني» الذي يوضح أحكام سلوك الدولة اإلسالمية إزاء املشركين
والكفار بل وسبق ه��ذا الكتاب مراسيم «ج��راس��ي��ان» بثالثة ق��رون إن
صح أن تعتبر هذه املراسيم بمثابة تقنين لقانون الحرب الغربي يقول
«نيس» إن املسلمين وضعوا قواعد إنسانية للحرب منذ عصر مبكر
وه��ي التي أخ��ذ عنها األس��ب��ان أفكارهم األول��ى عن أحكام الحرب وه��و في
هذا محق ألننا نشهد مدى تأثر الفكر األسباني باملفاهيم اإلسالمية إذا
رجعنا إلى القواعد التي ضمتها األجزاء السبعة األسبانية» .1
ولم يقتصر األمر على القانون األسباني فحسب بل انتشرت موجات
ال��ح��ض��ارة اإلس�لام��ي��ة ت��ب��اع��ا ع��ن ط��ري��ق امل��ع��ام�لات ال��ت��ج��اري��ة واالح��ت��ك��اك
الحربى وعن طريق الجامعات اإلسالمية إلى كل العالم الغربي «فالبابا
سلفستريك ال��ث��ان��ي» رح���ل ف��ي ش��ب��اب��ه إل���ى األن���دل���س ط��ل��ب��ا للعلم ف��ي عهد
ال��خ�لاف��ة األم��وي��ة وق���د أع��ج��ب ال��ق��س��اوس��ة وال��ره��ب��ان ك��م��ا ي��ق��ول امل���ؤرخ
اللغوي «دوزي» باللغة العربية فأتقنوها وعملوا على دراس��ة علومها
وآداب��ه��ا ف��ي جامعات قرطبة وغرناطة وأشبيلية وطليطلة وك��ان��وا حملة
الحضارة اإلسالمية إلى دولهم وشعوبهم وكان امللوك واألم��راء يذهبون
ب��أن��ف��س��ه��م ل��ت��ل��ق��ى ال��ع��ل��م ف���ي ال��ج��ام��ع��ات اإلس�لام��ي��ة أو ي��رس��ل��ون ال��ب��ع��وث
 -1د .محمد طلعت الغنيمي ،المرجع السابق ،ص .62 ،61
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وه��ك��ذا فعل «ف��ردري��ك ال��ث��ان��ي» ملك سبيليا وأمل��ان��ي��ا أم��ا «فيليب» ملك
بافاريا فقد أرسل بعثة إلى األندلس بعد استئذان الخليفة هشام األول
لتعلم نظم الدراسة ومناهج التعليم والثقافة وأساليب اإلدارة والحكم
وع��ن��د ع���ودة البعثة أم��ر الخليفة ب��أن يرافقها مستشارون وخ��ب��راء من
األندلس ليعاونوا امللك فيليب وأرسل امللك «جورج الثاني» ولى عهده
واب��ن أخيه ورئيس دي��وان��ه على رأس بعثة مكونة من عشرين فتاة من
األش����راف ل��دراس��ة ن��ظ��ام ال��دول��ة وال��ح��ك��م وآداب ال��س��ل��وك ف��ي جامعات
األندلس.
وي���ض���ي���ف ال����رح����ال����ة ال���ع���رب���ي امل���س���ل���م «اب������ن ح����وق����ل» ص���اح���ب ك��ت��اب
«امل��س��ال��ك وامل��م��ال��ك» أن م��ع��ظ��م األس��ل��ح��ة ال��ح��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ب��أوروب��ا
إذ ذاك م���ن ص��ن��ع امل��ص��ان��ع ال��ع��رب��ي��ة ف���ي األن���دل���س ك��م��ا ص��ن��ع امل��س��ل��م��ون
األسطول الهولندي الذي قهر األسطول البريطاني في «لشبونة».1
ولقد مارس العرب من خالل تجارتهم وطالبهم وجامعاتهم تأثيرهم في
كل ميادين املعرفة ومن بينها القانون بل لقد سلم «سيديو» الفرن�سي
بأن قانون نابليون ،وهو املجموعة الكبيرة األثر الواسعة االنتشار إنما
أساسه املذهب املالكي ويضيف أن املذهب املالكي يستوقف أنظارنا ملا
لنا من صالت بعرب أفريقيا وقد عهدت الحكومة إلى الدكتور «بيرون»
ترجمة مختصر خليل في الفقه املالكي إلى اللغة الفرنسية 2ومنه كما
ي��ق��ول البعض أخ���ذت أح��ك��ام كثيرة ف��ي مجموعة نابليون وق��د كشفت
 -1انظر تفاصيل كثيرة يف كتاب المستشار على منصور ،القانون الدولي العام والشريعة
اإلسالمية ،ص  77وما بعدها.
 -2المرجع السابق ،ص .47
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امل���ق���ارن���ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ع���ن أث����ر ال��ف��ق��ه اإلس��ل�ام����ي ال����واس����ع ف���ي ال��ق��ان��ون
الفرن�سي ويبقى أن ننقل ال��دراس��ة املقارنة إل��ى التشريع اإليطالي وغيره
ً
ليكتشف ال��ب��اح��ث��ون ف��ي ك��ل ي��وم ج��دي��دا ف��ي م��ج��ال أث��ر الفقه اإلس�لام��ي
ً
واإلسالم عموما على الفكر القانوني العالمي.
فالقانون الدولي اإلسالمي إذن حقيقة علمية وتاريخية ال سبيل إلى
إنكارها ،وقد اتهم بعض مؤرخي القانون الدولي الغربيين القانون الدولي
اإلسالمي بأنه غامض وشحيح القواعد وأن أهم موضوعاته هي الحرب.
والحق أن اتهام القانون الدولي اإلسالمي بالغموض محض افتراء ال
يصدر إال من غير دارس االسالم وأما أن القواعد التي اهتم بها الفقهاء
ً
املسلمون األول ك��ان��ت تنصب أس��اس��ا على ال��ح��رب ف��ه��ذا أم��ر مرجعه -
كما يقول الدكتور الغنيمي  -ظ��روف الدولة اإلسالمية التي عاشت في
ش��ب��ه ح���روب م��س��ت��م��رة ون��ف��س امل��س��ل��ك سلكه «ج��روس��ي��وس» ف��ي كتابه
ً
عن «الحرب وال��س�لام» 1ول��م يكن ه��ذا مأخذا عليه ألن��ه ك��ان يستجيب
إل��ى ح��اج��ات عصره وم��ا ك��ان ينبغي للغرب وفقهائه أن يتنكروا لفضل
املسلمين عقيدة وحضارة وإني أواجههم بما قال واحد منهم وهو «آرتر
جيلين ل��ي��ون��ارد» حيث ي��ق��ول «ي��ج��ب أن ت��ك��ون ح��ال��ة أوروب���ا م��ع اإلس�لام
بعيدة عن كل هذه االعتبارات الثقيلة وأن تكون حالة شكر أبدى بدال
م��ن ن��ك��ران الجميل املمقوت واالزدراء املهين ف��إن أوروب���ا ل��م تعترف إلى
يومنا هذا بإخالص طوية وقلب سليم بالدين العظيم املدينة به للتربية
 -1انظر الدكتور طلعت الغنيمي ،المرجع السابق ،ص  ،63وكذلك ما أشار إليه من
مراجع.
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اإلسالمية واملدنية العربية فقد اعترفت به بفتور وعدم اكتراث عندما
كان أهلها غارقين في بحار الهمجية والجهل في العصور املظلمة فقط
ولقد وصلت املدنية اإلسالمية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة
العمران والعلم فأحيت املجتمع األوروبي وحفظته من االنحطاط ولم
نعترف ونحن ن��رى أنفسنا في أعلى قمة من التهذيب واملدنية بأنه لوال
التهذيب اإلسالمي ومدنية العرب وعلمهم وعظمتهم في مسائل املدنية
وحسن نظام مدارسهم لكانت أوروبا اليوم غارقة في ظلمات الجهل.1
وي����ؤك����د ذل������ك ك����ث����ي����رون م����ن ع���ل���م���اء ال����غ����رب م����ن أم����ث����ال «س�����ارت�����ون»
«وجوستاف لوبون» وغيرهم.
ً
وال�شيء العجيب حقا أنه في الوقت الذي يعترف فيه علماء كباء في
ً
ً ً
الغرب بمكانة القانون الدولي اإلسالمي نرى أستاذا كبيرا ومعاصرا في
القانون الدولي في إحدى جامعاتنا ينكر ذلك وهو يتحدث عن التنظيم
ال��دول��ي معلنا أن سبب تخلف املسلمين ع��ن التفكير ف��ي إق��ام��ة تنظيم
دولي يرجع إلى عدم اعتراف االسالم بدين غيره.2
وفى رأيي أن عرض املسألة على هذا النحو ينأى بها عن الدقة العلمية
فالقول بأن االسالم ال يعرف التنظيم الدولي هو مجرد ادعاء أما القول
ب��أن اإلس�لام ال يعترف بغيره من األدي���ان فهو تصوير غير أمين ملوقف
اإلسالم من األديان السماوية األخرى إن اإلسالم باعتباره خاتم األديان
والرسالة العاملية الوحيدة إنما يستوعب ما سبق من رس��االت ويعتبر
 -1محمد كرد على اإلسالم والحضارة العربية ج ،1ص  ،73 -72ط سنة .1950
 -2انظر د .بطرس بطرس غالى ،التنظيم الدولي ،ص  ،52 ،51ط سنة .1956
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اإليمان بأصحابها جزء ال يتجزأ من حقيقة اإليمان بالرسالة اإلسالمية
ول��ي��س ه��ن��اك اع���ت���راف ب��ه��ذه األدي�����ان ي��ف��وق ذل���ك ان���ه اع���ت���راف بصدقها
كرسالة كل ما في األم��ر أن اإلس�لام ي��رى أن جميع ال��رس��االت السماوية
تستمر فيه باعتباره ال��دي��ن الخاتم فليس لها م��ن وج��ود مستقل بعد
نزول القرآن الكريم وليس في هذا املوقف ما يصادر حرية التدين حيث
ف��ت��ح االس�ل�ام ال��ب��اب ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه ف��ي ه��ذا السبيل ع��ن��دم��ا أع��ل��ن أن��ه
ْ
﴿ال ِإك َ�����ر َاه ِف���ي ال ِّ���دي ِ���ن ﴾ وع��ن��دم��ا ق���رر ح��ق��وق غ��ي��ر املسلمين ف��ي العمل
بدينهم بكل ما يحتويه من أنظمة دينية وقانونية.
وفي الحق أنه ما كان ألستاذ كبير أن يحسم الرأي في موضوع دقيق
ك��ه��ذا ق��ب��ل أن ي��ع��رض ال��ن��ظ��ري��ة اإلس�لام��ي��ة ف���ي امل���ج���ال ال���دول���ي م���ن واق���ع
امل��ص��ادر النقلية والعقلية في التشريع اإلس�لام��ي وكما حددها الفقهاء
ول��ي��س م��ن واق���ع م��م��ارس��ات س��ي��اس��ي��ة ت��ق��ت��رب حينا وت��ب��ت��ع��د ف��ي كثير من
األح��ي��ان ع��ن ال��ن��ص��وص امل��ش��رع��ة وإن ه��ذه امل��م��ارس��ات تفقد محتواها
ودالالتها إذا ما انتزعت من إطارها الزمني.
إلزام القانون الدولي اإلسالمي:
وعند هذه النقطة من البحث البد من مزيد من التأكيد على إلزامية
القاعدة الدولية اإلسالمية فالقانون اإلسالمي جميعه يستمد أحكامه
من القرآن والسنة واإلل��زام فيه يأتي من وحي إلهي هو املصدر الدائم
للقواعد الشرعية وليس معنى ذل��ك أن ال��ق��رآن يهمل العقل أو يحجر
عليه ،إن العقل يستطيع دائما أن يعمل بل إن التفكير فريضة إسالمية
ولكن العقل يجد في تجدد الحياة وحركة املجتمع البشرى ميدان عمله
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إن���ه يبحث ال��وق��ائ��ع الالمتناهية ليجد ل��ه��ا حكما ف��ي ال��ن��ص��وص الثابتة
امل��ت��ن��اه��ي��ة وال ي��ف��رض ه���ذا ث��ب��وت ك��ل األح���ك���ام ف��ال��ح��ك��م ي����دور م��ع العلة
ً
وجودا وعدما كما يقول األصوليون.
ول��ك��ن ه��ن��اك ال��ث��واب��ت وامل��ت��غ��ي��رات وال��ث��واب��ت هنا ه��ي ق��واع��د اإلس�لام
األس��اس��ي��ة وم��ب��ادئ الشريعة الكلية ،وامل��ت��غ��ي��رات ه��ي ح��ي��اة ال��ن��اس التي
تشبه النهر الكبير في تجددها وحركتها قد تجعل من بعض املشكالت
وحلولها مجرد ت��راث أو قطعة م��ن ت��اري��خ الفكر ،وال��ش��رع اإلس�لام��ي لن
يضيق ب��ح��ي��اة ال��ن��اس ال��ت��ي ال ت��ق��ف ع��ن��د وت��ي��رة واح����دة ف��امل��ص��در اإلل��ه��ي
للنصوص قد كفل لها الحفظ ومنحها القدرة على مواجهة الواقع حتى
يرث هللا األرض ومن عليها .والقاعدة الدولية  -هنا مثل قواعد القانون
اإلسالمي األخ��رى ينبع إلزامها من مصدرها وه��ذا املصدر حقق قدرتها
الواقعية على اإللزام بالنسبة لألفراد والحكومات.
أما القانون الدولي العام الوضعي وهو قانون اتفاقي فعلى الرغم من
عشرات النظريات التي تبحث في أساسه وإل��زام��ه فهي على تنوعها لم
تصل بعد إل��ى رأى ح��اس��م وال زال���ت ال��ق��اع��دة ال��دول��ي��ة متهمة عند كثير
م��ن رج��ال القانون بعدم صحة نسبها إل��ى القانون ال��ذي يعتبر اإلجبار
أه��م خصائصه ،والزال����ت ف��ك��رة اإلل����زام غير مقبولة على أرض ال��واق��ع
من جميع الدول ،وجميعها حينما تعلن قبولها لقواعد القانون الدولي
العام فإنها تتصور قواعده على هواها وتفسر نصوصه بالشكل الذي
تراه مما يفرغ القواعد الدولية من أهم خصائصها ،فاإللزام هو لحمة
القاعدة القانونية وسداها وليس في هذا تعسف أو إجحاف فهذا عالم
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وفقيه مصري كبير في القانون الدولي يعلن أن «النظام ال��ذي يشتمل
عليه القانون الدولي املعاصر ال يبدو اآلن في ذات الصورة املتكاملة التي
بدأ بها نظام الشريعة اإلسالمية وقت ظهوره .ومما هو جدير باإلشارة
أن القانون الدولي  -في غالب أحكامه  -قانون اتفاقي -وهو بهذا الوصف
ال���ذي يضفى عليه م��رون��ة خ��اص��ة  -ل��م يصل إل��ى بعض م��ا وص��ل��ت إليه
ً
الشريعة اإلسالمية منذ ألف ومائتي سنة إال حديثا فاإلعالن العالمي
ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان م��ث�لا ل���م ي��ص��در إال ف���ي س��ن��ة  1948م���ع أن ال��ش��ري��ع��ة
اإلسالمية منذ ظهورها اعترفت بحقوق اإلنسان وبالحريات األساسية
ً
التي يستمتع بها اعترافا ال يحده قيد أو شرط وفى زمان لم يكن لإلنسان
فيه خارج دار اإلسالم حق أو حرية تجاه السلطة ،والقواعد الخاصة
بالبحار لم يتفق عليها إال في ضوء مؤتمري جنيف سنة  1958و1960
والقواعد املتعلقة بالتمثيل الدبلوما�سي هي األخرى قد اتفق عليها بين
الدول في مؤتمر فينا سنة  1961والقواعد الخاصة بقانون املعاهدات
لم يتسن بعد االتفاق النهائي بشأنها إذ انعقد مؤتمر فينا في ربيع سنة
 1968لالتفاق على بعض أحكام هذا القانون وانعقد املؤتمر مرة ثانية
في فينا في ربيع سنة  1969لالتفاق على الجزء املتبقي لألحكام ،كل ذلك
مع العلم بأن هذه املوضوعات قد تناولتها الشريعة اإلسالمية بالضبط
والتنظيم».1

 -1انظر د .حامد سلطان ،أحكام القانون الدولي يف الشريعة اإلسالمية ،ص  175ط
.1970
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ً
وي��ض��ي��ف ال��ف��ق��ي��ه ال��ك��ب��ي��ر ق���ائ�ل�ا ك��ذل��ك األم����ر ف���ي ن��ط��اق ال���ح���رب ف��إن
املعاهدات التي انعقدت في جنيف سنة  1949في شأن «تحسين حال
ال��ج��رح��ى وامل���ر�ض���ى م��ن أف����راد ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ف��ي م��ي��دان ال��ق��ت��ال» وف��ى
شأن «معاملة األسرى في حالة الحروب « وفى شأن «حماية األشخاص
امل��دن��ي��ي��ن ف��ي وق���ت ال��ح��رب» ل��م ت��ص��ل فيما وض��ع��ت��ه م��ن أح��ك��ام إل���ى ذات
املستوى الخلقي السامي ال���ذي وص��ل��ت إل��ي��ه الشريعة اإلس�لام��ي��ة قبل
ذلك باثني عشر قرنا .واملوضوعات التي أشار إليها الفقيه الكبير تكاد
تستوعب القانون الدولي املعاصر.
أم��ا م��ا ق��رره م��ن تفوق الشريعة اإلسالمية ف��ي امل��ج��ال ال��دول��ي فذلك
ألن ق���ان���ون���ه���ا ال����دول����ي ج�����زء م����ن م��ن��ه��ج ال���ح���ي���اة ال������ذي ح������دده االس���ل���ام ال
ينفصل عن املذهبية اإلسالمية بمالها من قيم ومثل ويتجلى ذل��ك في
مفهومه عن الحرب حيث يعيب فقهاء القانون الدولي على بعضهم من
القدامى تقسيم الحرب إلى عادلة وغير عادلة كما في كتابات «فيتوريا»
«وسوارس» وغيرهم.
وعيب هذا التقسيم عندهم أنه يهم األخالق أكثر مما يهم القانون
ب��ل إن��ه ال يهم ال��ق��ان��ون ف��ي �ش���يء أن ت��ك��ون ال��ح��رب ع��ادل��ة أو غير عادلة
فعدالة سبب الحرب أو عدم عدالتها ال يمكن أن تؤثر في صفتها فهي
ً
س���واء أك��ان��ت ح��رب��ا ع��ادل��ة أو غ��ي��ر ع��ادل��ة ح���رب ت��ت��رت��ب عليها آث��اره��ا «ث��م
ً
يضيف ه��ذا الفقيه ق��ائ�لا «إن نظرية تقسيم ال��ح��رب إل��ى ع��ادل��ة وغير
عادلة خطرة في تطبيقها ذلك أنه من الطبيعي أن يرى كل من الفريقين
املتحاربين في حربه أن��ه دون ح��رب خصمه هي العادلة وأن��ه يوجه ضد
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خصمه .وج��ي��وش خصمه أع��م��ال القصاص ال��ت��ي تبيحها ع��دال��ة حربه
وأن ي��ت��رت��ب ع��ل��ى ذل���ك ك��ل��ه م���زاي���دة ف��ي أع��م��ال ال��ق��ص��اص ودف����ع ب��ال��ح��رب
إلى وحشية حروب القرون األول��ى من التاريخ لهذه االعتبارات جميعها
سقطت فكرة تقسيم الحرب إلى عادلة وغير عادلة.
ولكن هذا لم يمنع علماء القانون الدولي العام ورجال السياسة في
العشرين سنة األخيرة من أن ينشروا الدعوة لتقسيم جديد يعيدنا إلى
حد كبير إلى التقسيم األول وهو تقسيم الحرب إلى حرب اعتداء وحرب
1
دفاع وان يدفعوا الحرب األولى بأنها عمل غير مشروع وجريمة دولية
وهذا الذي يقوله الدكتور سامي جنينة رحمه هللا يكشف بحق محنة
القانون الدولي فبينما القانون حتى في التعريف الروماني املشهور هو
صناعة العدل واألنصاف نرى الفقه الدولي يعلن أن القانون ال يعنيه
الحرب العادلة أو غير العادلة فهي مفهوم أخالقي.
وه��ذا االت��ج��اه يعكس املفهوم «املاكيافيلي» ف��ي السياسة والقانون
باعتباره أم��را ال يهتم ب��األخ�لاق وال تعنيه األخ�ل�اق ف��ي �ش��يء وه��ذا عكس
امل���ف���ه���وم اإلس��ل�ام����ي «ف���ال���ع���دل ب���ي���ن ال����ن����اس ه����و ال���غ���اي���ة امل���ق���ص���ودة م��ن
الشريعة اإلس�لام��ي��ة ول��ه��ذا أم��ر هللا املسلمين أن يقوموا بالقسط ولو
على أنفسهم أو الوالدين واألقربين وأمر بالعدل ولو مع العدو وجعل
ال��ع��دل ف��ي ال��ح��ك��م وف���ى ال��ق��ول م��ف��روض��ا ف��ي ك��ت��اب هللا ول��ق��د أف��ت��ى بعض
العلماء املسلمين بأن العادل الكافر أفضل من املسلم الجائر ألن األول
لنا عدله وعليه كفره والثاني ل��ه إس�لام��ه وعلينا ج���وره .وق��ال��وا إن هللا
 -1د .محمود سامي جنينة ،قانون الحرب والحياد ،ص  11 ،10ط سنة .1944
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يقيم الدولة بالعدل ولو على الكفر وال يقيمها بالظلم ولو على اإلسالم.
ولذا قال اإلمام بن القيم إن هللا سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل
كتبه ليقوم الناس بالقسط ف��إذا ظهرت أم��ارات العدل وأسفر وجهه
ب��أن طريق فثم ش��رع هللا ودينه ،وعلى ض��وء الغاية من تشريع األحكام
الشرعية استمد علماء التشريع اإلسالمي من نصوص الشريعة وروحها
ومعقولها م��ب��ادئ تشريعية ع��ام��ة تعتبر ال��دس��ت��ور التشريعي ال���ذي بنى
عليه املشرع تشريعه والقا�ضي قضاءه.
وك��ل مبدأ من ه��ذه امل��ب��ادئ يمت بسبب صحيح إل��ى تحقيق مصالح
ال��ن��اس وإق���ام���ة ال��ع��دل بينهم وت��ؤخ��ذ م��ن��ه أح��ك��ام ال��وق��ائ��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة في
مختلف البيئات والعصور.1
إن القانون الدولي العام لم يعرف هذا املعنى ولم يقم مبادئه على
جوهر العدل فبلغ الخطر مداه وأصبحت القوة هي القانون في املجال
ال���دول���ي .ال��ق��وة امل��ادي��ة وح��ده��ا وأص��ب��ح��ت ال��س��ي��اس��ة ال��دول��ي��ة مهما ك��ان
ً
نشاطها ال تعدو ان تكون صراعا من أجل القوة ولقد كانت قوة غاشمة
متغطرسة وال تزال.
وهذه القوة التي سادت في العالقات الدولية املعاصرة ال تعنى سوى
هيمنة الدول العظمى على شئون العالم.
ف��ه��ا ه���و ال��ع��ال��م «أوس���ت���ن رل����ى» ي��ع��رف ال���ق���وة ف���ي امل���ج���ال ال���دول���ي بأنها
«عالقة التبعية والطاعة من جانب والسلطة من الجانب اآلخر».
 -1فتحي عثمان ،دولة الفكرة ،ص .79 ،78
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وع��رف��ه��ا أس��ت��اذ ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة األم��ري��ك��ي امل��ش��ه��ور «م��ورج��ان��ت��او»
ف��ي مؤلفه «السياسة بين األم���م» «بأنها ق��درة اإلن��س��ان على التحكم في
تفكير وأفعال اآلخرين» على حين عرفها «فون داميل» بقوله «في املعنى
ً
الواسع لهذه الكلمة تكون القوة تعبيرا عن استطاعة دول��ة أن تجعل
ً
إرادتها هي القانون وهذا يعنى أن تكون القوة تعبيرا عن استطاعة تأكيد
االحترام وفرض الطاعة.»1
أي��ن ه��ذه املفاهيم الغريبة عن روح اإلن��س��ان من ق��ول ال��رس��ول ﷺ
«ليس القوي بالصرعة ولكن القوي من يملك نفسه وقت الغضب».
وقد ترتب على هذا املفهوم األخالقي للقوة أن جعلت مواد القانون
ً
الدولي اإلسالمي أي عمل يتم بالقوة مخالفا ما أم��رت به باطل ويجب
على الحاكم املسلم إب��ط��ال نتائجه وال��ع��ودة بالحال إل��ى م��ا كانت عليه
قبل استخدام القوة.
أليس من غير املقبول بعد هذا أن يقرر منصف أن قوانين االغريق
والرومان أو مبادئ املسيحية هي املصدر التاريخي للقواعد اإلنسانية
ً
ف��ي ال��ق��ان��ون ال��دول��ي امل��ع��اص��ر .رب��م��ا ك��ان��ت م��ص��درا لبعض ق��واع��ده ولكن
لتلك القواعد التي تؤكد العنصرية وتفرض منطق القوة املادية.
أم���ا ال��ق��واع��د ال��ت��ي ت��ح��ت��رم ال����روح اإلن��س��ان��ي��ة ف��إن��ه��ا ت��م��د ب��ج��ذوره��ا في
داخل الفكر اإلسالمي حيث هو ينبوعها األكبر.

 -1انظر د .على أحمد عبد القادر ،مقدمة يف النظرية السياسية ،ص  140وما بعدها .حيث
يعرض عددا من تعريفات القوة يف العالقات الدولية.
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 -2اإلسالم حرب أم سالم؟
هذا املدى الذي بلغه البحث يفرض هذا السؤال وينبغي على الفكر
اإلسالمي املعاصر أن يواجه بشجاعة كل التحديات املعاصرة وهو إن
غفل أو تقاعس فقد ترك امليدان خاليا من البدائل اإلسالمية لتفرض
املذاهب والنظريات واملذهبيات الغربية وجودها على واقع الناس حيث
ال مندوحة من ذلك وهو ما حدث بالفعل ،إن العالم املسلم كثيرا ما
يتجاهل مشاكل عصره تقية أو سلبية ول��ن يعود الفكر اإلس�لام��ي إلى
الحياة حاكما لها بشريعة هللا إال إذا اقتحم رجاله مشكالت اإلنسان
في كل اتجاه وأعلنوا فيها رأى الشريعة ومن أخطأ فله أجر ومن أصاب
فله أجران.
أما الحالة الراهنة التي أشعر فيها بتخلي البعض عن تحمل األمانة
فإنها تترك الناس حيارى في أمور جوهرية ال تمس حركة الحياة فحسب
ب��ل وال��ع��ق��ي��دة ذات��ه��ا .نعم ل�لإس�لام ن��ظ��ام اق��ت��ص��ادي؟ ف��أي��ن ه��و ه��ل قام
املسلمون بتقديم أصوله النظرية وهياكله التنظيمية؟
إن ال����واق����ع ي���ق���ول إن ج��زئ��ي��ة ص��غ��ي��رة م��ث��ل س��ع��ر ال���ف���ائ���دة ل���م يتفق
امل��س��ل��م��ون ب��ش��أن��ه��ا ع��ل��ى رأى واض�����ح ،واألم�����ر م��م��اث��ل ف���ي ت��ق��دي��م ال��ن��ظ��ام
ال��س��ي��ا�س��ي اإلس�لام��ي وغ��ي��ره م��ن ج��وان��ب امل��ع��رف��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ،إن امل��ي��دان
األص��ي��ل ال���ذي ينبغي أن تعمل فيه ال��ف��ك��رة اإلس�لام��ي��ة اآلن ه��و املجال
الفكري بل أري��د أن أق��ول هو املجال الوحيد ال��ذي ينبغي أن تركز فيه
جهدها وتكثف نشاطاتها وإال فال تقدم وال تحول.
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ون���ع���ود إل����ى س���ؤال���ن���ا األص����ي����ل :ه���ل اإلس���ل��ام ح����رب أم س��ل��ام؟ أو كما
تساءل بعض علماء االجتماع ما هو الوضع الطبيعي للمجتمعات هل
هو السلم أم الحرب؟
ل��ق��د دع���م ع���دد كبير م��ن ال��ف�لاس��ف��ة ك��م��ا دع���م ك��ب��ار امل��ؤرخ��ي��ن ه��ذه
النظرية أو تلك ولكن وضع السؤال على هذا النحو قد يبدو مضلال إن
السالم الذي نعنيه ليس هو غياب الحرب كما يعرفه الكاتب الفرن�سي
«ارس��ت��ي��دب��ري��ان» وي��ض��ي��ف ال��ش��اع��ر «ج���اك ب��ري��ف��ي��ر» ع��ل��ى ه���ذا التعريف
ول���ك���ن ب��س��خ��ري��ة ق��اس��ي��ة «ي���ك���ون ال��س��ل��م ال��ح��ق��ي��ق��ي ق��ائ��م��ا ع��ن��دم��ا ت��ك��ون
الحرب مشتعلة في مكان آخر» إن هذا املعنى ليس سالما على االطالق،
فالسالم في منطق االسالم ليس هو مجرد غياب الحرب أو اشتعالها في
ً
مكان آخر بعيدا عن دياره انه مفهوم يتسع ليحفظ األمن واألمان لكل
إنسان على ظهر األرض.
إن ك�لا م��ن ال��ح��رب والسلم كما يقول «جاستول ب��وت��ول» ظاهرتان
متكاملتان.1
وم��ن امل��ؤك��د أن اتفاقهما املحتوم يشكل ق���وام املجتمعات حتى أن
السلم يعدو مجرد هدنه .ويضيف العالم الفرن�سي بوتول قائال :إن كل
�شيء يحمل على االعتقاد أن السلم كان دائما «حامال» بالحرب يحملها
ً
ً
بين جنبيه وينتهي األمر به إن آجال أو عاجال  -وحتى وقتنا الحاضر على
األقل  -ألن يضع حمله الوح�شي  -الحرب  -ولكن لن يكون هناك عدوان
ً
سرمدي ومهما كانت الحروب بسيطة أو قاسية جدا طويلة أو قصيرة
 -1جاستول بوتول ،السالم المسلح ،ص  20من الرتجمة العربية -بيروت.
مجلة السلم  -العدد األول
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فإنها تنتهي حتما بالوصول إلى شواطئ السلم.1
ربما كان في رأي جاستول بوتول ،بعض املغاالة فإن هذه الطريقة التي
يسلكها اإلنسان في سبيل البحث عن الراحة والسالم فاحشه الثمن
ً
كثيرة التكاليف كما أن الحرب ليست قدرا حتميا .وتشير نظريات علم
النفس إلى طرق عديدة غير الحرب تريح اإلنسان من التوتر الداخلي
ولكن الخطوة األول��ى في أي من تلك الطرق كامنة في مواجهة املشاكل
ومعرفتها على حقيقتها والعلم بدوافع اإلنسان للتدمير النف�سي الذي
يظهر بشكل انعكاسات منظمة ف��ي أوق���ات ال��ح��روب 2وال��ح��ق أن القوة
3
العدوانية في العالم اإلنساني إنما تنبع عن االديولوجية التي يدين بها
وفيها تكمن كل األخ��ط��ار التي تهدد س�لام العالم وتعصف به وحضارة
اإلنسان املعاصر ال تم�ضي باإلنسان إلى بر آمن ألنها هي حضارة مهددة
باالنهيار.
وفى هذا يقول «ألبرت شفيترز» صاحب كتاب فلسفة الحضارة «إن
ً
الخاصية املروعة في حضارتنا هي أن تقدمنا املادي أكبر بكثير جدا من
تقدمنا الروحي «ولهذا يشبهها ه��ذا املفكر األملاني بأنها سفينة توشك
على االنقالب.4
 -1المرجع السابق ص .21
 -2انظر جوست م ميرولو ذلك السالم الصعب ،ص  11 ،10من الرتجمة العربية دمشق
.1963
 -3انظر ايفان لوارد «السالم والرأي» ،ص  7من الرتجمة العربية القاهرة .1969
 -4انظر فلسفة الحضارة ترجمة عبد الرحمن بدوي.
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واإلس�لام منهج حياة يقدم مذهبية بديلة لها أسس مستقلة وتنبع
من مصدر إلهي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ولها نظراتها
ً
ال��خ��اص��ة ل��ل��ك��ون االن���س���ان .ول���ل���دور اإلن��س��ان��ي ف����ردا ومجتمعا ع��ل��ى ه��ذه
األرض ول��ه��ذا ف��إن��ن��ا نستطيع أن ن��ق��ول ف��ي صيغة ع��ام��ة أن ال��س�لام هو
العالقة األصيلة بين البشر في املفهوم القرآني وهو أمر تحتمه وحدة
البشر .فهم جميعا ينتمون إلى أب واحد وأم واحدة أي أنهم أفراد عائلة
واحدة فإذا كان منهم من آمن واهتدى ومنهم من كفر وارتمى في الضالل
فإن ذلك ال يغير من طبيعة العالقة األصيلة بين اإلنسان واإلنسان.
والسالم في اإلسالم ال ينفى الحرب ولكنه يعتبرها وسيلة إلى السالم
العادل وال يقرها إال في هذه الحدود فإذا تجاوزتها فقدت مشروعيتها
ول��ح��ق ال��ب��ط�لان ك��ل نتائجها ف��ال��ح��رب ه��ي -ك��م��ا ي��ق��ول ال��ع�لام��ة ب��ن بيه-
ه��ي ملنع ال��ح��رب .وف��ى ذات ال��وق��ت ن��ري��د أن ن��ؤك��د أن ال��واق��ع ق��د يفرض
وج��ه��ا آخ��ر للعالقة ال يخالف النصوص ول��ك��ن يتعامل م��ع التحديات
التي تواجهه من خاللها .وهذا هو املوقف الذي كان أمام الفقهاء األول
من رواد القانون الدولي اإلسالمي عندما كتبوا لنا مؤلفاتهم .فإذا بدا
القانون الدولي عندهم ال يعالج السالم بقدر ما يقنن الحرب فذلك ألن
الحرب كانت حياة مجتمعهم .بل ربما ك��ان ذل��ك ظاهرة عامة فالعالم
ً
االج��ت��م��اع��ي «ج��اس��ت��ون ب��وت��ول» ي�لاح��ظ أن ال��ح��رب ك��ان��ت تحتل دوم���ا في
ً
مجال التفكير مكانا أوسع مما يحتله السلم.1
 -1انظر المرجع السابق ،ص .18
مجلة السلم  -العدد األول

203

إن النظرية اإلسالمية التقليدية تقسم املعمورة إلى:
 -1دار اإلس�ل�ام وه��ي ال��ب�لاد ال��ت��ي تظهر فيها شعائر اإلس�ل�ام وتسري
أحكامه.
 -2دار الحرب وهي البالد التي لم ينشر فيها االس�لام وال تسري فيها
أحكامه.
وانتفاء العصمة بين الدارين وهي النظرية التي أقرها أئمة املذاهب
األرب����ع����ة ق����د دع�����ت ال���ب���ع���ض إل�����ى االع���ت���ق���اد ب�����أن ال���ع�ل�اق���ات ب���ي���ن ال���دول���ة
اإلسالمية وغيرها من الدول غير اإلسالمية ال تقوم إال على حد السيف
وأن��ه ال سبيل إل��ى قيام ع�لاق��ات طبيعية ودبلوماسية بين دار اإلس�لام
ودار الحرب أو بين الدولة اإلسالمية وغيرها من الدول غير اإلسالمية
والقائلون بذلك على الرغم من استشهاداتهم املختلفة بكثير من اآليات
القرآنية واألحاديث النبوية التي تحض على الجهاد أو اإلع��داد للحرب
وقتال املشركين والكفار قد فاتهم:
 -1أن مثل ه��ذا التقسيم للمعمورة ل��م ي��رد ب��ه ق���رآن أو سنة وهما
املصدران األعليان للشرع اإلسالمي .فدعوة النبي املسلمين إلى الهجرة
ً
م���ن م��ك��ة إل����ى امل���دي���ن���ة «دار امل���ه���اج���ري���ن» وال���ت���ي ق���د ت��ت��خ��ذ م����ص����درا ل��ه��ذا
التقسيم قد نسخت بفتح مكة وقول النبي ﷺ «ال هجرة بعد الفتح».
 -2أن اإلس���ل��ام وإن ح���ض ع��ل��ى ال���ج���ه���اد ف��ق��د دع����ا ك���ذل���ك إل����ى نشر
عقيدته ب��ال��ط��رق ال��ودي��ة السلمية ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى« :أدع إل��ى سبيل ربك
بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن».
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ ً
السل ِم كافة﴾ فلم يكن
ي
ف
وا
ل
وقوله تعالى﴿ :يا أيها ال ِذين آمنوا ادخ ِ ِ
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الجهاد أو ال��ح��رب ال��دائ��م��ة بمثابة العالقة الطبيعية أو ال��وح��ي��دة بين
املسلمين وغير املسلمين فضال عن أن الجهاد مشروط بقصد حماية
الدعوة اإلسالمية والدفاع عن النفس وفيما عدا ذلك لم يكن هناك
مفر م��ن أن تسعى ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة إلق��ام��ة ع�لاق��ات ودي���ة بالوسائل
الدبلوماسية م��ع األم���م وال��ش��ع��وب األخ���رى املحيطة بها َ
﴿وِإ ْن َج َ��ن ُ��ح��وا
لس ْلم َف ْ
السم ُيع ْال َع ِل ُ
اج َن ْح َل َها َو َت َو َّك ْل َع َلى هَّ ِ َّ ُ ُ َ َّ
َّ
يم﴾ .فالحرب ال
الل ِإنه هو ِ
ِل ِ
تكمن أسبابها في اختالف األديان ،وإنما في التعدي والعدوان فالحرب
م��ص��دره��ا ال��غ��در ال ال��ك��ف��ر وه���ذا م��ا ن��ص��ت عليه ال��ف��ق��ه��اء ص��راح��ة منذ
القرن الثالث الهجري .وه��و أم��ر ألتفت إليه اإلم��ام الخطابي في القرن
الرابع الهجري.
 -3الواقع أن فريضة الجهاد والحض على القتال قد شرعت للحرب
امل��ش��روع��ة ال��ت��ي ح���ددت مقاصدها ب��دف��ع الظلم وم��ن��ع الفتنة ف��ي الدين
وكفالة حرية العقيدة واملوطن للناس وقد احتاجت الدولة اإلسالمية
إل���ى ال��س��ي��ف وم��ق��ارع��ة األم����م امل��ع��ادي��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ك��ل��م��ا اق��ت��ض��ت ذل��ك
ظ��روف الدعوة إل��ى االس�لام ومالبسات السياسة وك��ان من بدائع صنع
الفقهاء أنهم س��دوا حاجة الدولة إل��ى سند من التشريع في ه��ذا الشأن
ب��ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة ال��دول��ي��ة ف��ي تقسيم امل��ع��م��ورة إل���ى دار ح���رب ودار س�لام
واخ��ت�لاف ه��ات��ي��ن ال���داري���ن وان��ت��ف��اء العصمة بينهما وم��ف��ه��وم ذل���ك ع��دم
اع��ت��راف ال��دول��ة اإلسالمية بغيرها من البالد غير اإلسالمية وأن يصبح
السيف حكما حتى يستتب توازن القوى بين الدولة اإلسالمية الناشئة
وغيرها من الدول الكبرى املعادية وليس هذا اإلجماع منطق حكومات
مجلة السلم  -العدد األول
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الثورات بوجه عام.
فإذا ما احتاجت الدولة اإلسالمية إلى االستقرار أو �شيء من الهدوء
ً
ً
ل��ت��واج��ه ظ��روف��ا داخ��ل��ي��ة أو ح��روب��ا أهلية كما ح��دث ف��ي العصر األم��وي
رغبت في إقامة عالقات ودية مع أعدائها واتصلت بينهم وبينها السفارات
الدبلوماسية ودخلت معهم في عالقات عهدية من ذلك أن معاوية عقد
معاهدة صلح وس�لام مع البيزنطيين سنة 57ه��ـ 677 /م كما عقد عبد
امللك ابن مروان معاهدة مع البيزنطيين سنة 70هـ 689 /م.
فإذا ما اكتمل للدولة اإلسالمية نضوجها وسعى إليها بالسلم جيرانها
واستقرت األوضاع فيها وتعددت فترات الهدوء والتنظيم والرخاء أخذ
الفقهاء تلك الحاجة الجديدة بعين االعتبار وأصبحت نظرية تقسيم
املعمورة من الشمول والتطور بحيث تضم ثالثة أقسام :دار اإلسالم،
دار ال��ح��رب ،ودار الصلح كما أسماها وخصصها الشافعي ر�ض���ى هللا
عنه ويعنى األخ��ذ بمضمون ه��ذا التقسيم الثالثي ج��واز قيام عالقات
ودية وعهدية مؤقتة بين الدولة اإلسالمية وغيرها من الدول.1
ه��ذه هي النظرية اإلسالمية ،متطورة نامية ،وه��ي تؤكد أن السالم
هو العالقة األصيلة بين اإلس�لام وغيره من األدي��ان واملسلمين وغيرهم
م��ن الجماعات ،وه��و األم��ر ال��ذي ق��رره العلماء امل��ع��اص��رون م��ن فقهاء
الشريعة ورجال القانون الدولي على السواء.
وليس معنى هذا أن آراء الفقهاء املسلمين القدامى في هذا الصدد
ق��د فقدت أهميتها إنها تتجدد بتجدد الحاجة إليها ومالئمة الظروف
 -1انظر د .عز الدين فوده ،المرجع السابق ،ص .119 -117
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الدولية لها وحياة األمم في كل عصر تتراوح بين مد وجزر تلك سنة هللا
ولن تجد لسنة هللا تحويال.
ي��ق��ول محمد حميد هللا ف��ي كتابه «دول���ة االس�ل�ام وال��ع��ال��م» لعل من
الواضح اآلن بعد ع��رض أص��ول القانون اإلسالمي وم��ص��ادره ،وغايته،
أن��ه يعلق أهمية غير قليلة على القيم األخ�لاق��ي��ة .لقد ك��ان هناك علم
وحيد يشغل املفكرين املسلمين في أول األم��ر ،ذل��ك هو تعاليم دينهم.
وسرعان ما تولدت عن ذلك علوم ع��دة :التاريخ ،اللغة ،الفلك ..الخ،
ولكن هذه العلوم كلها كانت تدور حول القرآن الذي يحيط بها وتخضع
ً
ل��ه :فالتاريخ ي��أت��ي أوال ليشرح اإلش����ارات التاريخية ف��ي ال��ك��ت��اب العزيز،
ومهمة اللغة  -بما فيها الشعر  -أن تشرح املعنى املقصود بالضبط من
الكلمات املستعملة فيه ،وعلى الفلك والجغرافيا الطبيعية أن تتبينا
ات���ج���اه ال��ك��ع��ب��ة م���ن أج����ل اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا ق��ب��ل��ة ف���ي ال���ص�ل�اة وت��وق��ي��ع م��واع��ي��د
الصلوات ،ودور النحو العمل على تقعيد استعمال األلفاظ .والعبارات
في النص القرآني املقدس وهكذا .وهذا األساس القرآني لكل العلوم كان
رقيبا مهيمنا على نطاق نشاط ال��ش��ع��راء وغ��ي��ره��م ،وك��ان دائ��م��ا يضبط
ويهذب أي تضخم مر�ضى يخالف األخالقيات اإلسالمية.
وعندما نالت فروع القانون  -ومنها القانون الدولي  -مركزها كعلوم
مستقلة بذاتها ،فإنها ظلت تحتفظ بقيمه األخالقية ،وكان على أحكام
ه��ذه ال��ق��وان��ي��ن أن ترتكز ف��ي ق��وة إل��زام��ه��ا إل��ى ال��ق��رآن أو السنة أو هدى
السلف الصالح .ولم ينشأ علم إسالمي لذاته مستقال عن غيره ودون
نظر إل��ى س��واه ،وإنما أخضعت كل العلوم للشريعة من أج��ل اإلسهام
مجلة السلم  -العدد األول
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ف��ي خ��ي��ر اإلن��س��ان ف��ي ال��ح��ي��اة ال��دن��ي��ا وف���ى اآلخ����رة ،وب��غ��ي��ر اإلي��م��ان بالبعث
ً
والحساب يكون اإلنسان ش��را من الشيطان نفسه ،وبغير اإلف��ادة من
ً
نعم هللا التي خلقها لعباده ال يكون اإلنسان إنسانا على االطالق وقاعدة
اإلس�لام هي :خير األم��ور الوسط ،وتصدق هذه القاعدة حتى بالنسبة
لعلم يعمل في نطاق مادي تماما كالقانون الدولي اإلسالمي .وعلى الرغم
من أن هذا القانون قد انفصل عن القانون العام وعن علم السياسة،
إال أنه لم يكن في قيامه مؤسسا على املنطق اإلنساني ومن ثم تسوقه
ال��ظ��روف املتباينة ل��ل��م��ن��اس��ب��ات ،وإن��م��ا ك���ان يحتفظ ب��أس��اس��ه األخ�لاق��ي
الثابت إذ يرتكز إلى مصدرين ثابتين هما القرآن والسنة.
وثمة أمر ذو أهمية أساسية بعيد املدى هو التعامل مع األجانب ،إن
األع��داء من العشيرة كانوا يلقون في كل األزمنة والبيئات بعض القيود
من جانب املنتصرين ،ولكن لم يكن الحال كذلك بالنسبة لألجانب .إن
ثمة قاعدة دينية في تعامل العبرانيين مع العمالقة  Genocideتذهب
إلى نبذ اآلخرين وع��دم االقتراب منهم أو مالمستهم ،وهكذا ذكر كتاب
م��ن غ��ي��ر ال��ي��ه��ود أن «ن��ق��ض ال��ع��ه��د خ��ط��ي��ئ��ة ،إال أن ال���وف���اء بعهد أعطى
لكافر هو خطيئة أكبر ،وكان هذا ما تردد أيام الحمالت الصليبية.
ً
لننظر م��ا ق��ال��ه ف��ي ه���ذا ال��ص��دد أك��ث��ر املسلمين ورع����ا وسلفية ممن
عالجوا القانون الدولي خالل ذروة السطوة العاملية لدولة االسالم ،لقد
أجمعوا على قاعدة قانونية أساسية بالنسبة للعالقات الدولية ،وكل
مؤلفات الفقه اإلسالمي  -حتى املوجزة منها  -ال تفتأ تكرار أن« :املسلم
والكافر في مصاب الدنيا س���واء» .وليس في وس��ع ام��رئ أن يعتدى على
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القانون والعدالة والضمير الطيب بدعوى أن الطرف املعتدى عليه
غير مسلم ،وال يستطيع ام��رؤ أن ينقض العهد املعطى لهم ب��أي تعلة
من التعالت .وال��ث��ارات االنتقامية يحرمها االس�لام (حكم الرهائن مثال)
وقاعدة االس�لام التنظيمية التي قامت على أس��اس األم��ر القرآنيَ :
﴿وِإ ْن
َ َ ٌ ّ َ لمْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ٰ َ ْ َ َ َ لاَ َ هَّ ُ َ ْ ْ
الل ث َّم أ ْب ِلغ ُه َمأ َم َن ُه﴾
أحد ِمن ا ش ِر ِكين استجارك فأ ِجره حتى يسمع ك م ِ
«التوبة »6 :تتجه إلى املشركين وهم أبغض فئة من فئات غير املسلمين
إلى االسالم .فإذا ما طلب أي إنسان امللجأ والحماية فال يمكن أن يرفض
طلبه .والحق أن كل قواعد القانون الدولي اإلسالمي إنما يقصد بها غير
املسلمين ،طاملا أن مؤس�سي هذا العلم كانوا يعتبرون العالم اإلسالمي
وحدة واحدة ،وكان الذي يرغبون في تقنينه هو تأسيس قواعد التعامل
مع الغير ،أي مع الدول غير اإلسالمية .واإلسالم يفرض على املسلمين
ال��ع��دل ف��ي ك��ل سلوكهم حتى ول��و ك��ان ذل��ك على حسابهم ،وه���ذا شامل
لشئون الحرب والعالقات األجنبية:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َ للِهَّ َ َ ْ َ َٰ
﴿ي��ا أي��ه��ا ال ِ��ذي��ن آم��ن��وا ك��ون��وا ق��و ِام��ي��ن ِب��ال ِ��ق��س ِ��ط ش��ه��داء ِ ول���و على
َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ لأْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ًّ َ ْ َ ً َ هَّ ُ َ ْ َ ٰ َ َ لاَ
أنف ِسكم أ ِو الو ِالدي ِن وا قرِبين ِإن يكن غ ِنيا أو ف ِقيرا فالل أولى ِب ِهما ف
ان ب َما َت ْع َم ُلونَ
الل َك َ
َت َّتب ُعوا ْال َه َو ٰى َأ ْن َت ْعد ُلوا َوإ ْن َت ْل ُووا َأ ْو ُت ْعر ُ
ضوا َفإ َّن هَّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
خ ِب ًيرا﴾ «النساء.»135 :
وتبقى كلمة أخ��ي��رة إن مشكلتنا ال��راه��ن��ة ف��ي تحقيق ال��س�لام ،ه��ي مع
من هم منا ولكن آثروا االفراط في فهم التدين فجرفهم التيار إلى البعد
ع��ن صحيح ال��دي��ن وجعلوا ل��ه ص��ورة نمطية ترفضها م��ص��ادره وتأباها
ً
مقاصده ،ومع من هم منا ولكنهم اتخذوا التفريط مسلكا فآثروا ترك
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الدين جملة وحملوا ألوية عن التجديد والحرية والحداثة ما أنزل هللا
بها من سلطان.

خاتمة
ونستطيع أن نوجز في ختام بحثنا النتائج التالية:
 -1إن السالم هو األصل في العالقات بين البشر والدول ،فقد خلق
البشر للتآلف وال��ت��ع��اون ال للتدابر والتطاحن ،وإذا ك��ان ال��ت��وازن هو
ه���دف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ال��وض��ع��ي��ة ،ف���إن ال��ت��ع��اون وه���و ع��م��ل ايجابي
يف�ضي إلى عمران الكون هو هدف العالقات الدولية في االسالم.
 -2إن ال��ق��ان��ون ال���دول���ي ف��ي االس��ل�ام ه��و ج���زء م��ن ن��ظ��ري��ت��ه ال��ع��ام��ة في
التشريع بمكوناتها األخالقية وم��ص��ادر إلزامها الشرعية وه��ي ال تعرف
التفرقة بين نظام قانوني داخلي ونظام قانوني خارجي بل إن النظرية
اإلسالمية تقول بوحدة القانونين وتعطى أولوية ألحكام قانونها الدولي
ألن احترامها لعهودها الدولية يكاد يكون عاما ومطلقا.
 -3إن الحرب في السالم ليس مصدرها الكفر أو اختالف الدين فقد
خلقنا مختلفين ،ول��و ش��اء هللا آلم��ن م��ن ف��ي األرض كلهم جميعا ولكن
الحرب في االسالم تجد مشروعيتها في دفع الجور ومقاومة العدوان أي
الحرب من أجل منع الحرب .كما قال ذلك الفقيه العالمة عبد هللا بن
بيه.
وهللا من وراء القصد
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
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مسألة السلم األبدي
في املنظور الفلسفي الحديث واملعاصر:
التحوالت النظرية والسياقات التاريخية
د .عبد هللا السيد ولد اباه*1
ت���ح���ول م����وض����وع «ال���س���ل���م األب��������دي» إل�����ى ه����م رئ���ي����س���ي داخ������ل ال���وس���ط
الفلسفي في القرن التاسع عشر ،في سياق حددته معاهدة وستفاليا
( )1648التي أنهت ال��ح��روب األوروب��ي��ة الطويلة مكرسة مبدأ السيادة
املطلقة في العالقات الدولية.
وقد أخذت النزعة السلمية منذ القرن السابق صيغة قانونية عبرت
عنها فلسفات «الحق الطبيعي»  natural rightsذهبت إلى وضع قواعد
أخالقية تعاقدية في تنظيم العالقات بين الدول بمنع الحرب العدوانية
وحصر شرعية الحرب في العمل الدفاعي أو الحرب الجزائية ملواجهة
االنتهاكات الخطيرة للقوانين حسب أطروحة «هيغو غروتيوس».2
ب��ي��د أن ه���ذه ال��ن��زع��ة ال��س��ل��م��ي��ة ل��م ت��ت��ج��اوز ح��د م��ن��ظ��ور ال���ت���وازن بين
القوى األوروبية الرئيسية لحفظ السلم في ما بينها من خالل اتفاقيات
قانونية ملزمة.
 - *1جامعة نواكشوط ،موريتانيا
 -2راجعH. Grotius: le droit de la guerre et de la paix Puf 2012 :
مجلة السلم  -العدد األول
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ولذا كان مشروع رجل الدين املسيحي الفرن�سي «شارل ايرينيه دي
س��ان بيير» (ت  )1743ح��ول «السلم األب���دي ف��ي أوروب����ا» ال��ص��ادر سنة
 1713ه��و أول محاولة لصياغة مثال السلم ال��دائ��م م��ن خ�لال وح��دة
فيدرالية بين األمم األوروبية.1
أثار مشروع األب «دي سان بيير» جدال واسعا في الحقل الفلسفي
األوروب���ي ساهمت فيه أب��رز ال��وج��وه الفكرية األوروب��ي��ة من الفيلسوف
األمل��ان��ي «الي��ب��ن��ت��ز» (ت  )1716ال���ذي اعتبر امل��ش��روع طويائيا غير قابل
للتحقيق إل���ى امل��ف��ك��ري��ن الفرنسيين «ف��ول��ت��ي��ر» (ت  )1778ال���ذي سخر
من املشروع واعتبره «خياالت» فارغة و»مونتسكيو» (ت  )1755الذي
وافقه في الطموح واختلف معه في الوسائل.
وال شك أن أهم إسهامين فلسفيين في الجدل ال��ذي فجره مشروع
«األب دي س��ان بيير» 2هما رس��ال��ة «ج���ان ج��اك روس���و» (ت  )1778في
الرد على املشروع 3ورسالة «امانويل كانط» (ت  )1804حول «التوجه
للسلم االبدي».4
1- Abbe De Saint –Pierre: Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe
Fayard Paris 1987

 -2حول هذا الجدل الفلسفي يف عمومه راجعL’année 1796: Sur la paix perpétuelle :

De Leibniz aux héritiers de Kant (sous la direction de Jean Ferrari et de Simone
Goyard- Fabre) Vrin Paris 1998 (S. Goyard- Fabre: introduction: les
)chemins de la paix au 18eme siècle pp 11- 16

3- J. J. Rousseau «: Ecrits sur l›Abbe De Saint –Pierre Ecrits politiques.
Librairie Générale Française paris 1992 -3 pp187- 213
Kant: «Vers la paix perpétuelle» (et autres textes) Flammarion Paris 1991 - 4

212

وق���د ت��ج��دد االه��ت��م��ام ب��م��ش��روع «دي س���ان ب��ي��ي��ر» ف��ي م��ا ب��ع��د ال��ح��رب
ال��ب��اردة ف��ي سياق التحوالت العاملية الكبرى التي اع���ادت ط��رح موضوع
ش��رع��ي��ة ال���ح���رب ب��خ��ص��وص ال���ن���زاع���ات ال���ج���دي���دة م��ث��ل ح����روب اإلره����اب
وال�����ح�����روب اإلن���س���ان���ي���ة مل��ع��اق��ب��ة ان���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق االن����س����ان او ح��م��اي��ة
الشعوب واألقليات املهددة باإلبادة.
ول���ع���ل أب�����رز ال���وج���وه ال��ف��ل��س��ف��ي��ة امل���ع���اص���رة ال���ت���ي أس��ه��م��ت ف���ي م��ق��ارب��ة
«ال��س��ل��م األب�����دي» ه��م��ا :ال��ف��ي��ل��س��وف األمل���ان���ي «ي���ورغ���ن ه��اب��رم��اس» (ول��د
 )1929والفيلسوف األمريكي «جون رولز» (ت .)2002
تسعى هذه الورقة الى استكشاف النقاش الفلسفي حول موضوع
«ال��س��ل��م األب����دي» م��ن خ�ل�ال ال��وق��وف ع��ن��د م��ق��ارب��ات ال��ف�لاس��ف��ة األرب��ع��ة
املذكورين ،مستجلين سياقات االنتقال من إشكالية الحرب والسلم
في عصر التنوير األوروبي الى العصر الحاضر ،في افق اهتمامات الوعي
اإلسالمي الراهن.
ولنبادر إلى التنبيه أن اإلطار التساؤلي األوسع ملسالة السلم األبدي
تتنزل في مستويات ثالثة هي مجاالت الحلول املطروحة لحسم معضلة
الحرب وضمان السلم الدائم بين األمم.
املستوى األول هو ما يحيل اليه السؤال املتعلق باألثر املترتب على
طبيعة ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ا�س��ي ال��داخ��ل��ي على أوج���ه ال��ع�لاق��ة ب��األم��م األخ���رى.
املقصود هنا هو تحديد ما إذا كان شرط السلم الدائم بين الدول هو
اعتمادها النظام الليبرالي القائم على الحرية وال��ق��ان��ون ،بحيث يكون
هذا النظام هو الضمانة الضرورية الحتواء امليول العدوانية وكبحها.
مجلة السلم  -العدد األول
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أم���ا امل��س��ت��وى ال��ث��ان��ي فيتعلق ب��إم��ك��ان��ي��ة ت��م��دي��د ال��ن��م��وذج ال��ت��ع��اق��دي
الناجع في تسوية العنف الداخلي وضمان السلم والعدالة ال��ى اإلط��ار
ال��دول��ي ،بحيث ي��ك��ون ال��ق��ان��ون ال��دول��ي قائما على نفس أس��س وم��ب��ادئ
العقد االجتماعي املحلي.
أم��ا املستوى الثالث فيتعلق بالخروج من منطق الكيان السيادي
شرطا لبناء السلم العالمي ال��دائ��م في اف��ق كوني تحكمه قيم اإلنسان
الجوهرية التي لها األولوية على اعتبارات املواطنة.
أوال :السلم الداخلي شرطا للسلم بين األمم:
من األفكار الرئيسية السائدة في الفكر الليبرالي قديما وحديثا أن
املجتمعات الليبرالية التي استطاعت توطيد السلم الداخلي عن طريق
الديمقراطية وتحكم ال��ق��ان��ون امل��دن��ي ه��ي بطبيعتها مجتمعات مساملة
ال تشن الحروب على غيرها وال تستخدم القوة إال للدفاع عن نفسها.
ومن هنا يكون شرط بناء السلم بين األمم هو اعتماد املسلك الليبرالي
الديمقراطي نظاما سياسيا داخليا.
تحضر هذه الفكرة بقوة لدى الفيلسوف األملاني «كانط» الذي يرى
ان م��ن متطلبات السلم األب���دي أن «ي��ك��ون ال��دس��ت��ور امل��دن��ي لكل دول��ة
جمهوريا».1
ال تعني مقولة «ج��م��ه��وري»  républicainهنا النظام الديمقراطي
الشعبي (مقابل األنظمة امللكية مثال) بل «املبدأ السيا�سي للفصل بين
ال��س��ل��ط��ات» 2امل��ت��ول��د ع��ن ن��م��وذج ت��ع��اق��دي للسلطة يتجسد ف��ي ق��ان��ون
1- Kant: Vers la paix perpétuelle … p 84
2- ibid p 86
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مدني كلي وليس إرادة فرد واحد يتمتع بكل السلطات.
الدستور الجمهوري من هذا املنظور يكفل السلم األبدي الن شن
ال��ح��رب يتطلب ض���رورة م��واف��ق��ة امل��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن سيفكرون ج��ي��دا في
فظائع الحرب وتكلفتها قبل ان يرضوا بتعريض أنفسهم لها .اما األنظمة
االستبدادية التي يتحكم فيها شخص واحد فإنها تشن الحروب ألبسط
وأتفه األسباب الن الحاكم فيها ليس طرفا «شريكا» في الدولة بل هو
«مالكها» ال��ذي لن تتأثر حالته الخاصة وممتلكاته الشخصية بدمار
وويالت الحرب.1
ليست ال��ج��م��ه��وري��ة بالنسبة ل��ك��ان��ط ش��ك�لا م��ن اش��ك��ال ال��دول��ة وف��ق
ال��ت��ص��ن��ي��ف ال���ث�ل�اث���ي امل����ع����روف م���ن���ذ ال���ع���ص���ر ال���ي���ون���ان���ي (ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
واالرس���ت���ق���راط���ي���ة واالت����وق����راط����ي����ة) ب����ل ه����ي ن���م���ط م����ن ال���ح���ك���م ف����ي م��ق��اب��ل
االستبداد ال��ذي يمكن أن تتسم به كل أشكال الدولة بما فيها الدولة
الديمقراطية (السيادة االستبدادية للشعب).
إن ال���ج���م���ه���وري���ة «ف����ك����رة م����ج����ردة «م�����ن أف����ك����ار ال���ع���ق���ل ت���ت���أس���س ع��ل��ى
مقتضيات ال��خ��روج م��ن ح��ال��ة الطبيعة إل��ى ال��ح��ال��ة امل��دن��ي��ة التعاقدية
وتقوم على مبادئ ثالثة مترابطة هي الحرية بمفهومها القانوني واملساواة
في الحقوق الطبيعية واملواطنة.
ولذا يمكن القول إن الفكرة الجمهورية هي «مثال مجتمع عقالني
«ي��ح��ك��م��ه ق��ان��ون م��دن��ي ي��س��م��ح ب��إم��ك��ان��ي��ة ال��ع��دال��ة وال��ح��ري��ة ،إن��ه��ا معيار
ال��ت��ش��ك��ل امل��دن��ي ل��ل��دول��ة ،ول��ي��س��ت ش��ك�لا عينيا م��ن ن��ظ��ام ال��ح��ك��م .2فما
1- ibid pp 85- 86

 -2راجعS. Goyard- Fabre: La philosophie de droit de Kant Vrin Paris 1996 p 235 :
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يؤهل الدستور الجمهوري اذن لضمان السلم العالمي هو هذا الطابع
القانوني العقالني الحاكم على شكل النظام السيا�سي واملانع بذاته لكل
اشكال العدوان والعنف.
وإذا ك��ان كانط قد انطلق من فكرة «الجمهورية» ل��دى روس��و التي
تعني الحكومة الشرعية امل��ت��ول��دة ع��ن ح��ال��ة قانونية تعاقدية ،إال أنه
ذه��ب مذهبا م��غ��اي��را ف��ي ت��ص��ور ال��ض��م��ان��ات القانونية ال��داخ��ل��ي��ة للسلم
الدولي.
م��ا يميز موقف روس��و م��ن بين مفكري العقد االجتماعي ه��و رفض
التصور التصادمي العنيف لحالة الطبيعة التي يعتبرها حالة سلمية
فطرية (الناس فيها أحرار ومتساوون وطيبون) ،في الوقت الذي يربط
ال���ح���روب ب��ال��ح��ال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وبالطبيعة ال��س��ي��ادي��ة ل��ل��دول��ة ح��ت��ى لو
كانت دولة قانون وديمقراطية.
ف���إذا ك���ان ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ف��اع�لا ف��ي التعبير ع��ن اإلرادة املشتركة
لالمة بما يضمن السلم الداخلي ،فإنه ال يقدم أي ضمانات للسلم بين
األمم.
فما دامت الحرب ليست حالة إنسانية طبيعية بل حالة اجتماعية
إذ «ال��ح��روب ال تكون أب��دا بين البشر ب��ل بين ال����دول» ،1ف��إن محفزات
العنف ال ترجع الستعدادات طبيعية في االنسان تلجم بالقانون وانما
ترجع لطبيعة الدولة نفسها التي هي «جسم مصطنع « ليست له حدود
طبيعية بل يميل بذاته للتوسع ويشعر بالضعف إن لم يتفوق في القوة
1-J. J. Rousseau: «: Ecrits sur l›Abbe De Saint –Pierre…. p 200
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على جاره.1
وه��ك��ذا نلمس ال��ف��رق الجوهري داخ��ل التقليد الجمهوري األن���واري
بين املوقف الكانطي الذي ينطلق من أولوية القانون املدني من حيث
هو فكرة موجهة للسلوك الجماعي على املنظور السيادي للدولة بما
يفسر األثر التلقائي للسلم األهلي الداخلي على السلم الدولي (ما دامت
امل��ن��ط��ل��ق��ات واح�����دة) وامل���وق���ف ال���روس���وي ال����ذي ي��رج��ع ال��ق��ي��م السلمية
الطبيعية ال��ى الحالة الفردية ما قبل ال��دول��ة فيرى الحالة االجتماعية
بذاتها م��ول��دة للعنف وال��ح��رب حتى ل��و ضمنت مقومات السلم األهلي
بالقانون املدني الذي يظل مقيدا بحدود السيادة الداخلية.
كيف ينعكس الحوار في الفلسفة املعاصرة التي تنطلق من ظرفية
تاريخية مغايرة ،هي ظرفية املجتمعات الليبرالية الغربية التي تجذرت
فيها النظم الديمقراطية املستقرة ولم تعد منذ ما بعد الحرب العاملية
الثانية مهددة بالحروب في ما بينها؟
نستعرض ه��ن��ا م��وق��ف اث��ن��ي��ن م��ن إب����راز ف�لاس��ف��ة ال��غ��رب املعاصرين
ال��ل��ذي��ن يجمعهما االس��ت��ن��اد إل���ى ن��ف��س ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ج��م��ه��وري ف���ي نسخته
الكانطية.
من الواضح أن «هابرماس» الذي عالج موضوع السلم األب��دي من
خ�لال ق��راءة جديدة في مشروع كانط يوافق رأي��ه في اش��ت��راط الطبيعة
املدنية للدولة في نزوعها السلمي إزاء األمم األخرى ،بيد أنه ال يعتقد أنه
شرطا كافيا وال حاسما في كل األحوال.
1- ibid p 201
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فإذا كانت التجربة أثبتت أن الدول الديمقراطية تحتفظ بعالقات
أقل عدوانية في ما بينها من عالقاتها بغيرها ،إال أن التجربة أثبتت أيضا
أن طبيعة نظامها السيا�سي الداخلي ال تمنعها ضرورة من شن الحروب
على غيرها من الدول.
ما يبينه هابرماس هو أن كانط لم يكن بمقدوره في القرن الثامن
عشر أن ي��درك الطبيعة امل��زدوج��ة للنزعات القومية الحديثة التي إن
ك��ان��ت وس��ي��ل��ة ف��اع��ل��ة لتوطيد اللحمة ال��داخ��ل��ي��ة ل�لأم��م بتحويلها رع��اي��ا
ال����دول����ة إل����ى م��واط��ن��ي��ن ف��اع��ل��ي��ن ي��ت��م��اه��ون م���ع دول���ت���ه���م ،ف��إن��ه��ا ف���ي ال��وق��ت
نفسه تؤجج الشعور ال��ع��دوان��ي ات��ج��اه األم��م األخ���رى م��ن منظور الوعي
بالخصوصية واالستقالل ومبدإ السيادة املطلقة .ومن ثم فإن «الروح
الجمهورية للمواطنين» تكشف عن نفسها في إرادة الصراع واملواجهة
1
والتضحية بالنفس لحماية الوطن
م��ن ال��واض��ح هنا أن ه��اب��رم��اس يستعيد أط��روح��ة روس��و ف��ي التغاير
بين مبدإ القانون املدني في نطاقه السيادي الداخلي وإط��ار العالقات
الدولية ،وإن كان يالحظ أن الديمقراطيات الحديثة وإن لم تكن أقل
ل��ج��وء إل���ى ال��ح��روب إال أن��ه��ا ت��م��ارس��ه��ا بطريقة م��غ��اي��رة .يتعلق األم���ر هنا
بأثرين متمايزين للنظام السيا�سي الداخلي على العالقات الدولية:
أولهما :مراعاة الضوابط القانونية في إدارة الحرب وتصريفها نتيجة
لالعتبارات الفضائية واإلعالمية الداخلية.
1-J. Habermas: La paix perpétuelle. Le bicentenaire d›une idée kantienne Cerf
Paris 1996 pp 29- 30
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ثانيهما :نمط شرعية الحرب التي لم يعد من املمكن شنها من منظور
اإلرادة التوسعية ال��ع��دوان��ي��ة ال��ف��ردي��ة وإن��م��ا ب��ه��دف م��ح��ارب��ة االس��ت��ب��داد
ون���ش���ر ن���م���ط ال���ح���ك���م غ���ي���ر ال��ت��س��ل��ط��ي أي ق���ي���م ال���دي���م���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق
االنسان.1
أما الفيلسوف األمريكي «جون رولز» الذي ينطلق من نفس السياق
ال��ظ��رف��ي (ح���روب ال��ت��دخ��ل اإلن��س��ان��ي ف��ي مرحلة م��ا بعد ال��ح��رب ال��ب��اردة)
فانه يعتمد بوضوح املوقف الكانطي في القول بالنزعة السلمية الذاتية
للمجتمعات الليبرالية الديمقراطية.
ال يخفي رول���ز ال��ج��ذور ال��ك��ان��ط��ي��ة مل��ق��ارب��ت��ه للسلم ال��ل��ي��ب��رال��ي ،معتبرا
أن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ت��م��ن��ح ال��ش��ع��ب ح���ق االخ��ت��ي��ار ب��ي��ن ال��ح��ل��ول السلمية
والخيارات العدوانية العنيفة ،ومن الطبيعي أن يختار املواطن الحر
السلم ويرفض االعتداء على جاره.
ما يبينه رولز هو ان الطبيعة السلمية للمجتمعات الليبرالية تكمن
ف���ي اع��ت��ب��اري��ن م��ت��راب��ط��ي��ن :ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ددي ال��ع��ق�لان��ي ال��داخ��ل��ي
واألط�����ر ال��ت��داول��ي��ة ال����ح����رة .2وت��ب��ي��ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة أن امل��ج��ت��م��ع��ات
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال ت��ش��ن ال��ح��رب ف��ي م��ا بينها ب��ل تكتفي ب��م��واج��ه��ة ع���دوان
األنظمة االستبدادية.3

1- ibid 31- 32
2- J. Rawls: The law of peoples Harvard University Press 2000 p 49

3- ibid p 51
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وهكذا نلمس كيف أن موقف رولز ينتهي إلى إشكال مضاعف :حصر
املنظور السلمي في املجتمعات الليبرالية التي هي إجماال الدول الغربية
ال��ت��ي ليست س���وى اح���د م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام ال��ع��ال��م��ي (وم���ن ه��ن��ا مراجعته
ال�لاح��ق��ة ألط��روح��ت��ه ل��دم��ج املجتمعات التراتبية ال�لائ��ق��ة hierarchical
 decentال��ت��ي ه��ي املجتمعات ال��ت��ي ال تحكمها اآلل��ي��ات ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة لكنها
تحترم أساسيات حقوق اإلنسان) ،وطرح مسالة شرعية الحرب خارج
األطر السيادية للدولة ،مما يرغمه على البحث عن صياغات شرعية
ل���ح���روب ال���ت���دخ���ل اإلن���س���ان���ي ال���ت���ي ت��ل��ت��ب��س ف��ي��ه��ا االع����ت����ب����ارات األخ�لاق��ي��ة
باملصالح القومية الضيقة.
ثانيا :السلم الدولي وقانون الشعوب:
م��ع ان ف��ك��رة املنظومة ال��دول��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي تحكمها بنية قانونية
وم��ؤس��س��ي��ة مشتركة ت��ع��ود للعصر ال���راه���ن ،إال أن ج��ذوره��ا الكانطية
معروفة في تأكيد كانط على ض��رورة بناء نظام سيا�سي عالمي يكون في
انسجام مع فكرة النظام املدني الداخلي.
وه��ك��ذا دع��ا ك��ان��ط إل��ى إن��ش��اء «راب��ط��ة ل�لأم��م» تنضم إليها ك��ل بلدان
ال����ع����ال����م ،ت���ح���ف���ظ ل��ج��م��ي��ع ال��������دول ب���م���ا ف���ي���ه���ا أض���ع���ف���ه���ا اآلم�������ن وال���ح���ق���وق
املتساوية ،على أن تكون لهذه الرابطة إرادة مشتركة وقوة موحدة.1
ي��ص��وغ ك��ان��ط ه��ذه ال��ف��ك��رة ف��ي م��ش��روع��ه للسلم ال��دائ��م داخ���ل تقليد
«حقوق الشعوب»  law of peoplesال��ذي يجب بالنسبة له أن يأخذ
1-Kant: Idée d›une histoire universelle au point de vue cosmopolitique
Œuvres philosophiques t 2 Gallimard (Pléiade) 1985 pp 196 - 197
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شكل «فيدرالية من الدول الحرة».1
من الجلي هنا أن ما يريده كانط هو تعميم املبدأ الجمهوري الضامن
للسلم األهلي الداخلي إل��ى إط��ار العالقات الدولية الواسعة .ال يتعلق
األمر هنا بدولة واحدة تنمحي فيها الحدود (دولة شعوب) بل «بتحالف
بين الشعوب» ألن كل شعب يمثل في ذات��ه حالة مدنية منفردة وال بد
من تمايز الشعوب حتى يمكن تصور عالقات دولية في ما بينها.
وإذا ك��ان ك��ان��ط ق��د اعتبر ف��ي نصوصه األول���ى أن ف��ك��رة «الجمهورية
الكونية للشعوب» التي يحكمها «قانون عام ملزم» هي الفكرة املناسبة
للعقل العملي ،2إال أن��ه انتهى م��ن منظور عملي إل��ى أن النظام الدولي
ال يمكن أن ي��ت��ج��اوز ن��ط��اق ال��ت��ح��ال��ف ب��ي��ن دول ح���رة تتفق ع��ل��ى معايير
قانونية لضبط العالقات في ما بينها.
إن ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ل��م��ي  foedus pacificumل��ي��س م��ج��رد عقد
سلمي ينزع إلى إنهاء حالة حرب قائمة بل هو إطار دائم للحيلولة دون
قيام أي حرب ممكنة.3
ي��رف��ض روس���و ف��ك��رة تمديد ال��ق��ان��ون امل��دن��ي ال��داخ��ل��ي إل��ى العالقات
الدولية ،معتبرا أن ما يدعى بقانون الشعوب ليس سوى «خياالت» ،بل
هو «أضعف من قانون الطبيعة» ،ألن��ه يفتقد إل��ى الفاعلية اإللزامية
وال يقوم إال على رضا ومصلحة األطراف املتعاقدة.4
1-Kant: Vers la paix perpétuelle p 89
 -2راجع يف الموضوعB. Bourgeois: La raison modern et le droit politique:
Vrin Paris 2000 p 195

3-Kant: Vers la paix perpétuelle p91
4- Rousseau: Ecrits sur l’Abbe De Saint –Pierre…. P 207
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أن ت��م��دي��د ن���م���وذج ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي إل���ى ح��ق��ل ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة
ي��ص��ط��دم – بالنسبة ل��روس��و  -بمعيار اإلرادة امل��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي ه��ي مبدأ
وح��دة الجسم السيا�سي املنشئة لسيادة ال��دول��ة في تعبيرها عن األم��ة.
وم��ا دام ال يمكن ت��ص��ور عقد جماعي خ���ارج األط���ر القومية ف��إن فكرة
املنظومة الدولية الضامنة لألمن الدائم ليست سوى خيار وهمي .كما
أن��ه ال يمكن ترجمة امل��ن��ظ��ور ال��ج��م��ه��وري للحرية ال��س��ي��ا�س��ي ف��ي عالقتها
بالسلطة العمومية داخل بناء سيا�سي فيدرالي ،1بما ينجر عنه تأكيد
ما الحظناه من تعارض جوهري بين الحالة املدنية التعاقدية ومطلب
السلم الدولي.
وإذا ك��ان ك��ان��ط وروس���و ق��د عالجا م��وض��وع السلم ال��دول��ي ف��ي سياق
عصر التنوير األوروبي الذي طرحت فيه الصيغة األولى لتحالف أوروبي
معزز ألمن القارة بعد مرحلة طويلة من الفتن األهلية واإلقليمية ،فان
إشكالية هابرماس ورولز تختلف في منظورها باعتبارها تترجم التحوالت
الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي شهدت محاوالت متصلة
لتوسيع إطار املنظومة الدولية وتمديد مشموالت القانون الدولي.
يتنزل الجدل الجديد في املوضوع – حسب هابرماس – في مشروع
تحسين اإلطار املؤس�سي لسياسة دولية قائمة على نشر حقوق االنسان
ف��ي اف��ق «ديمقراطية ك��ون��ي��ة» .وإذا ك��ان ه��اب��رم��اس يقر أن ه��ذا التوجه
ال���راه���ن ي��ص��در ف���ي خلفيته ال��ب��ع��ي��دة ع���ن «ال��ن��زع��ة األخ�لاق��ي��ة ال��ك��ون��ي��ة»
 -1نحيل هما الى تعليق سيمون غويار فابرS. Goyard- Fabre: La construction de la:
paix, ou le travail de sysyphe. Vrin Paris 1994 p 168
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لدى كانط ،إال أنه يرى ان «التوجه القانوني السلمي» ينظر اليه دوما
كمسلك لتأجيج ال��ح��رب وال��ع��ن��ف ب��اس��م «ال��ح��رب ال��ع��ادل��ة» (أط��روح��ة
كارل شميت).
امل���ش���ك���ل ه���ن���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���م���ن���زل���ة ح���ق���وق االن�����س�����ان ف����ي ب���ع���دي���ه���ا األخ�ل�اق���ي
والقانوني ،أي من حيث كونها قيما أخالقية او معايير قانونية .يذهب
هابرماس إلى أن حقوق االنسان ليست غايات أخالقية ،بل هي «صيغة
مميزة من التصور الحديث للحقوق الذاتية» ،1فهي اذن حقوق قانونية
ذات ط��ب��ي��ع��ة دي��م��ق��راط��ي��ة .وب���ه���ذا امل��ع��ن��ى ت��ت��م��ت��ع ع��ل��ى غ����رار ب��اق��ي امل��ع��اي��ي��ر
القانونية بصلوحية تفهم باملعنى األس��ا�س��ي ال��ذات��ي (كحقوق لإلنسان
من حيث هو إنسان) دون الحاجة الى قوة الدولة ،لكنها في اآلن نفسه
تنزع إلى الشرعية ولذا تتطلب تبريرا عقالنيا يتم من خالل شكل عيني
من الحياة املشتركة داخل مجموعة سياسية منظمة.2
إال أن هابرماس يتجاوز املشروع الفيدرالي الكانطي في افق صياغة
كوسموبولوتية كونية للقانون الدولي تتجاوز ح��دود ه��ذا املصطلح في
املعجم الكانطي كما سنبين الحقا.
أم��ا رول���ز ال���ذي ينطلق م��ن اإلش��ك��ال��ي��ة نفسها ،ف��إن��ه يتبنى امل��ش��روع
ال��ف��ي��درال��ي الكانطي ،م��ع نقله م��ن ف��ك��رة االت��ح��اد بين دول سيادية حرة
إلى اتحاد بين شعوب «جيدة التنظيم « well-orderedتحكمها معايير
«ال���ع���دال���ة» وف���ق م���ب���ادئ ال��ت��ع��ددي��ة ال��ع��ق�لان��ي��ة ال��ت��ي ب��ل��وره��ا ف���ي نظريته
1- J. Habermas: La paix perpétuelle. p 86
2- ibid pp 88- 89
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ال��ش��ه��ي��رة ل��ل��ع��دال��ة .ف��ع��ل��ى ع��ك��س ال�����دول ال��ت��ي ت��ح��ك��م��ه��ا م��ع��اي��ي��ر ملصلحة
العقالنية ،فإن الشعوب تحركها حوافز السلم واالستقرار والعدالة.1
م����ن م��ن��ط��ل��ق ه�����ذا ال���ت���ح���وي���ر ال������ذي ي���دخ���ل���ه رول������ز ع���ل���ى ن���ظ���ري���ة ك���ان���ط ف��ي
«ح��ق��وق ال��ش��ع��وب» ،تصبح األول���وي���ة الع��ت��ب��ارات ح��ق��وق اإلن��س��ان على
س��ي��ادة ال��دول��ة التي إن ظلت بالنسبة ل��ه ق��اع��دة العالقات الدولية إال
أنها مشروطة بقوانين الكرامة اإلنسانية املتولدة عن املسار التعاقدي
لنشأة املجتمع الدولي العادل.2
ثالثا :السالم األبدي والقانون الكوسمبولوتي:
ي����ب����دو م����ن امل����ف����ارق����ات ال���غ���رب���ي���ة ال���ج���م���ع ب���ي���ن ال���ن���زع���ت���ي���ن ال��ج��م��ه��وري��ة
وال��ك��وس��م��ب��ول��وت��ي��ة (ال��ك��ون��ي��ة) ال��ل��ت��ي��ن ت��ت��ع��ارض��ان ف���ي ال��ت��ص��ور والنتيجة
ح���س���ب روس������و ف����ي ح���ي���ن أن���ه���م���ا م���ت�ل�ازم���ت���ان ل�����دى ك���ان���ط ال������ذي ي��ع��ت��ب��ر أن
النظام الجمهوري شرط في تشكل املواطنة الكونية .فإذا كانت الحالة
الجمهورية ليست شكال معينا من النظام السيا�سي وال نموذجا تجريبيا
وإن��م��ا ه��ي ف��ك��رة م��وج��ه��ة ت��ع��ن��ي االن��ت��ق��ال م��ن ح��ال��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة إل���ى ال��ح��ال��ة
املدنية أي من االستبداد إل��ى الفصل بين السلطات ،فإنها مثال كوني
للمواطنة اإلنسانية في منظورها الكسمبولوتي.3
1-J. Rawls: The law of peoples pp23- 27
 -2جع يف الموضوعM. Kchaou: Etudes Rawlsiennes: contrat et justice. Centre :
de publication universitaire 2006 (chap: droits des gens) pp154- 155

 -3راجعJean Ferrari: Républicanisme et cosmopolitisme dans la philosophie :
de Kant.
Etat moderne 1715- 1848 (s. d. S. Goyard- Fabre) Vrin 2000. Pp181- 202
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ف���ي م���ش���روع���ه ل��ل��س��ل��م األب�������دي ،ي��ت��ع��ل��ق ال���ق���ان���ون ال��ك��وس��م��ب��ول��وت��ي في
«ظ����روف ال��ض��ي��اف��ة ال��ك��ون��ي��ة» .1إن���ه ق��ان��ون يتعلق ب��ال��غ��ري��ب ال���ذي ليس
م��واط��ن��ا ،ال ينعم بحقوق امل��واط��ن��ة ب��ل «ب��ح��ق ال��زي��ارة» املكفول لجميع
البشر .2ويعني هذا الحق رفض أي نزوع توسعي أو استعماري والقول
بامللكية الجماعية للكرة األرضية دون اإلقرار بحق املواطنة السياسية.
أما روسو كما بينا سابقا فإنه يرفض فكرة القانون الكوسمبولوتي
من نفس املنظور الجمهوري التعاقدي الن الحالة السياسية الكونية
ليست سوى حالة متخيلة ال تتصل بالواقع.
وإذا ك����ان ه���اب���رم���اس ي��ت��ب��ن��ى ب���وض���وح امل���ف���ه���وم ال��ك��وس��م��ب��ول��ت��ي ل�لأم��ن
الدولي ،إال أنه يغير جذريا هذا التصور بالرجوع الى فكرة كانط األولى
حول املواطنة العاملية .ما يريده هابرماس هو ربط هدف السلم العالمي
بتجاوز مبدا سيادة الدولة الذي العائق األق�صى الذي يعترض حفظ
األمن بين األمم.
وم���ن ه��ن��ا ت���ص���وره ل��ت��ض��ام��ن ك��وس��م��ب��ول��وت��ي ب��ي��ن امل��ج��ت��م��ع��ات األه��ل��ي��ة
العاملية وامل��ج��االت العمومية ل��ل��دول ،مقترحا ان��ش��اء مؤسسات كونية
ت��ت��ج��اوز اإلط�����ار ال��ق��وم��ي وال��وط��ن��ي ك��إم��ك��ان��ي��ة إق���ام���ة ب���رمل���ان ع��ال��م��ي يمثل
1-Kant: Vers la paix perpétuelle p93
2- ibid p 94

يالحظ جاك دريدا أن كانط وإن اكتشف المنظور الكسمبولويت من حيث هو ضيافة كونية
للغريب ،إال أنه أفقده بعده الكوين الالمشروط بتقييده بحدود الصياغة القانونية القائمة
على مبدا سيادة الدولة.

J. Derrida: Cosmopolites de tous les pays ,encore un effort. Galilée Paris
1997 pp56- 57
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الشعوب بصفتها مواطني العالم.1
أما رولز فإنه يرفض فكرة «الجمهورية العاملية» التي ليست خيارا
واق��ع��ي��ا ،محتفظا بنموذج تحالف الشعوب ال��ذي ه��و أس��اس «قانون
الشعوب» في بعده الجماعي ،على عكس القانون الكوسمبولوتي الذي
يصدر عن تصور فردي للعدالة.2
ما نخلص إليه هو أن الفكر الفلسفي الغربي الحديث عالج موضوع
السلم األبدي من منظور البراديغم القانوني في دوائره الثالثة (القانون
امل���دن���ي وق���ان���ون ال��ش��ع��وب وال���ق���ان���ون ال��ك��وس��م��ب��ول��وت��ي) .ول��ق��د ع��ك��س في
تحوالته النظرية مسار تشكل البناء السيا�سي الداخلي والدولي الذي
عرفه العالم في القرون الثالثة األخيرة.
وم���ا ن��ل��م��س��ه ب���وض���وح ه���و ت���أرج���ح ه���ذا ال��ف��ك��ر ب��ي��ن ال��ن��زع��ة اإلن��س��ان��ي��ة
الكونية التي تدفعه إل��ى بناء السلم العالي على أس��س القيم األخالقية
والقانونية ملنظومة ح��ق��وق اإلن��س��ان ذات ال��ج��ذور الطبيعية (مذهب
القانون الطبيعي) والنزعة التعاقدية في تصورها االصطناعي للجسم
ال��س��ي��ا�س��ي م��ن م��ن��ظ��ور ال��ق��وم��ي��ة ال��س��ي��ادي��ة ال��ت��ي تشكلت أص�ل�ا لضمان
السلم بين األمم .وفي حين اف�ضى انتهاك مبدأ السيادة إلى إذكاء الحروب
باسم الشرعية األخالقية التي هي نكوص إلى عقيدة «الحرب العادلة»
في خلفيتها الالهوتية املسيحية الوسيطة ،فإن التشبث بمبدأ السيادة
ف���ي ال��س��ي��اس��ات ال��واق��ع��ي��ة ال��ب��رغ��م��ات��ي��ة ق���د ي��ت��ح��ول ف���ي ب��ع��ض ال��س��ي��اق��ات
1-Habermas: The postnational constellation. Political essays The Mit Press
Cambridge 2001 pp 58- `112
2- J. Rawls: The law of peoples pp 119- 120
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امل���أس���اوي���ة ال��ق��ص��وى (االن���ت���ه���اك���ات ال��ج��س��ي��م��ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان وإب�����ادة
األق��ل��ي��ات) إل��ى نفي ج���ذري مل��ب��دإ الصياغة القانونية للمنظور السلمي
ف���ي ال���ع�ل�اق���ات اإلن��س��ان��ي��ة ال�����ذي ه���و امل��ك��س��ب األك���ب���ر ل��ع��ص��ور ال��ح��داث��ة
السياسية.
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حوارالعدد

حوارمع معالي الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه
س :اسمحوا لنا معالي الشيخ أن نبدأ هذا الحوار بالسؤال املتكرر
ّ
واملحير أال وهو :كيف تصفون داء األمة اليوم ،وما هو في رأيكم دواؤها؟
ِ
ج :من الصعوبة أن يوجز الجواب عن مثل ه��ذا السؤال العريض
في كلمات معدودات ،ولكن نقول إن األمة اليوم تعيش حالة من الفتنة
واالح���ت���راب ال��داخ��ل��ي وال��ظ��ل��م��ة ال��ح��ال��ك��ة ،وه���ذا ال يعني أن نفقد األم��ل
أو ن��ي��أس م��ن رح��م��ة هللا .لكن تعيين علة ح��ال��ة األم���ة ال��ي��وم أم��ر صعب
ألن ه��ذه العلل كثيرة وال��ع��وام��ل متعددة ،ف��إذا كثرت العلل أصبح من
الصعب أن نعين العامل الحقيقي أو الوحيد الذي أدى إلى الوضع الذي
فيه األم��ة اآلن .غير أن��ه يجب أن نعترف أن السبب األكبر هو الجهل،
أمة جاهلة ،ليس فقط ألن أغلبية األمة لم تمح فيها األمية ،بل ألن هذا
الجهل يشمل جهل ال��واق��ع ،والجهل بمقاصد الشريعة والكليات التي
تحكم الحياة.
لكن دعوني أنبه إلى السؤال األهم في هذا املوضوع؛ وهو السؤال :ما
هو الحل الذي نرجو أن يعالج هذا الواقع املريض؟ حقيقة إن الخروج
من هذا املأزق أمر صعب لكن نريد أن نبث رسالة أمل ورسالة بشرى،
وأن املآ�سي تولد من رحمها الحلول ،والخير يولد من رحم الشر .علينا
أن نرجع إلى النقطة التي أصابنا فيها الداء ،وأن ننظر متى أصابنا هذا
ُ
الداء وكيف أصابنا .أرى أن نعود إلى أنفسنا ونسائل أنفسنا بدال من
إلقاء اللوم على الخارج.
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س :ما هي رسالتكم املباشرة إل��ى ه��ذه الجماعات التي ت��روع اآلمنين
باسم شريعة السلم واألمان؟
ج :ن��ق��ول ل��ه��م ب��ل��غ��ة ال��ع��ق��ل وال���ح���وار :أي م��ن��ط��ق ي��ج��ي��ز ال��ت��ع��دي على
اآلمنين ولو كانوا في بيوت هللا ويقتل املسلمين وغير املسلمين ويفسد
ع��ل��ى ال���ن���اس أم����ور م��ع��اش��ه��م وم��ص��ال��ح��ه��م ال��ت��ي س��خ��ره��ا ل��ه��م هللا ت��ع��ال��ى؟
ندعوكم بالعودة إلى صف األمة وحضن الدين الحنيف بكل ما فيه من
نصوص وشواهد على أن قتل النفس واالع��ت��داء على الحرمات أمر ال
يقره الشرع أو العقل ،فنحن ندعو لكم أن يهديكم هللا تعالى إلى طريق
الحق والسبيل.
س :بسبيل مما نحن فيه ،تعلمون معاليكم أن ظاهرة اإلرهاب اليوم
ترتبط في الغالب بظاهرة مرضية أخرى هي مشكلة الطائفية ،فما هو
تشخيصكم في منتدى تعزيز السلم للعالقة بين الظاهرتين؟
ج :ال���ط���ائ���ف���ي���ة ف�����ي ح�����د ذات�����ه�����ا ل���ي���س���ت م����ذم����وم����ة ،ف���ه���ي م�����ن ط��ب��ي��ع��ة
ال���ك���ون ،ول��ك��ن م��ذم��وم��ة ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��ول إل���ى أداة ه����دم ،ع��ن��دم��ا تتحول
إل��ى إي��دي��ول��وج��ي��ة إق��ص��اء ،بمعنى م��ن ليس معنا فهو ض��دن��ا ،فهنا تبدأ
ال��ع��وام��ل ال��س��ل��ب��ي��ة .يمكن أن ت��ك��ون ال��ط��وائ��ف وال��ق��ب��ائ��ل إي��ج��اب��ي��ة ج��دا
في تكوين محاضن لالنتماء للوطن الكبير ألن ه��ؤالء الشباب لو كانت
لهم محاضن قبلية وحتى أسرية ملا انضموا إلى موكب الفناء والعبثية
وال���ع���دم .وع��ن��دم��ا ن��ش��أت ب��ع��ض ال����دول وب��ع��ض التجمعات ع��ل��ى أس��اس
خ��اص أي على الخصوصية س��واء كانت خصوصية مذهبية دينية أو
خصوصية عرقية حينئذ بدأ الخطر ،ألن هذه الخصوصية طاردة ،ولو
232

لم تكن طاردة ملا وجد إشكال.
س :ما هو تقييم معاليكم لبعض ال��ق��راءات التي تعتبر أن اإلره��اب
اليوم غلب عليه الطابع اإلسالمي؟
ج :الدين اإلسالمي ال ينافي العقل ،وهو دين عدل ومصلحة ورحمة
وحكمة ،وب��دون ه��ذه األرب��ع��ة ال يمكن أن يعيش ال��ن��اس .والحقيقة أن
اإلس�لام وبخصوص بعض الشباب
أفعال وأق��وال بعض املنتسبين إلى ٍ
الذين جاؤوا إلى املهجر هي أعمال مشينة معيبة وال عالقة لها بالدين،
ألنها ال تتصف بالقيم األربعة التي ذكرناها ،والتي هي أساس ولب ديننا،
وه���ي ت��ش��وه اإلس��ل�ام ف��ي ال��ع��ال��م ك��ل��ه ول��ي��س ف��ي ال��غ��رب ف��ق��ط .ي��ج��ب أن ال
يكون املسلمون مصدر قلق وإنما مصدر طمأنينة.
س :م���ا ال��رس��ال��ة ال��ت��ي يحملها م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي املجتمعات
املسلمة وما وسائله في تحقيقها؟
ج :هذا املنتدى هو وعي منا بضرورة تضامن الجهود .وغرضنا منه
أن ّ
نبين بجهد جماعي أن الشريعة لم ت��أت عبثية ليقتل بعض الناس
ِ
ب��ع��ض��ا؛ ف�لا ب��د م��ن م��راج��ع��ة ال��ن��ص��وص ع��ل��ى ض���وء امل��ق��اص��د ،وذل���ك في
ال��ج��م��ل��ة ول��ي��س ف��ي ال��ت��ج��زئ��ة ،ف��ال��ن��ظ��رة امل���ج���زأة ل�لأدل��ة ه��ي ال��ت��ي أدت إل��ى
كثير م��ن امل��ش��ك�لات ،وال��ن��ظ��رة ال��خ��اط��ئ��ة لفهم ال��ن��ص ه��ي ال��ت��ي أدت إل��ى
ه��ذه املشكالت أيضا .ولهذا جمعنا ما استطعنا من العلماء للمنتدى
وق��ل��ن��ا ل��ه��م :إن��ك��م جميعا أي��ه��ا ال��ع��ل��م��اء م��ط��ال��ب��ون بتقديم ه���ذه البراهين
للناس وألولئك الذين لم يصابوا بفيروس التطرف لحمايتهم ووقايتهم،
وألول���ئ���ك ال���ذي���ن أص��ي��ب��وا ل��ع�لاج��ه��م أي���ض���ا ،ول���رده���م إل����ى ال����ج����ادة .جميع
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العلماء م��ن ال��ط��وائ��ف وامل��ذاه��ب واجبهم أن ينقذوا األم���ة وأن يوقفوا
نزيف األم��ة وأن ال يتركوا لتسييس امل��ذاه��ب فرصة حتى ال يضيع على
األم��ة مستقبلها ،بعد أن ض��اع حاضرها ،فاملستقبل مهم ،وعلينا أن
ال نبقى حبي�سي سجن الحاضر .وتحقيقا لهذه ألهداف التي قام عليها
املنتدى وضعنا خططا قريبة املدى َّنفذناها على أرض الواقع؛ تمثلت في
التدخل في بؤر التوتر واالحتقان في املجتمعات اإلسالمية واإلنسانية،
وب��دأن��ا أي��ض��ا خططا سريعة إلن��ت��اج منتجات علمية وف��ك��ري��ة ف��ي سبيل
تصحيح امل��ف��اه��ي��م وت��أص��ي��ل ق��ي��م ال��س��ل��م .وع َّ��ي��ن��ا ل��ج��ان��ا مل��ت��اب��ع��ة مشاريع
املنتدى وبرامجه العلمية والعملية.
س :في إط��ار مشكل العالقات التي أشرتم إلى وج��وب إصالحها ،هل
تضعون معاليكم من أهداف منتدى تعزيز السلم معالجة نظرة الريبة
عند فئات من املسلمين تجاه العالم الغربي كله؟
ج :رؤيتنا في املنتدى أن الغرب ليس على حد سواء فهناك العقالء
والحكماء الذين يفرقون بين اإلس�لام وبين بعض املسلمين وي��رون أن
هذه الظاهرة ال تمثل اإلس�لام .وأنا أسميهم :أولو بقية من الغرب ،من
الفالسفة وال��ع��ل��م��اء االجتماعيين .وال��ع��م��ل م��ع ه���ؤالء ف��ي غ��اي��ة األهمية
إليضاح ص��ورة اإلس�لام .نسعى في املنتدى أن نقدم للمسلمين حقيقة
دينهم ليقدموا النموذج واملثال الصالح للغرب ألن الدعوة باملثال أولى
م��ن ال���دع���وة ب��امل��ق��ال .ي��ج��ب أن ن��ت��ع��ام��ل م��ع ال��غ��رب��ي��ي��ن كمجموعة إن��ق��اذ
وم��ج��م��وع��ة إط���ف���اء ،واإلط��ف��ائ��ي ال ي��س��أل ع��ن م��ن أش��ع��ل ال��ح��ري��ق وإن��م��ا
ي��س��أل ك��ي��ف يطفئ ال��ح��ري��ق ،فعلينا أن نتعامل م��ع ه���ؤالء اإلطفائيين
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الغربيين تعامال إنسانيا لنطفئ جميعا الحريق ،ألننا جميعا في سفينة
واحدة .هذا هو مبدأنا في املنتدى.
س :م���ا ه���ي ن��ظ��رت��ك��م ف���ي امل��ن��ت��دى إل���ى ق��ض��اي��ا ال���ش���أن ال���ع���ام ال��ت��ي ُي��ث��ار
املوقف اإلسالمي منها في املحافل الدولية ،كمسألة الحريات والتعايش
بين املسلمين وغيرهم؟
ج :ال يمكن أن ينكر من قرأ نصوص اإلسالم أنه دين الحرية؛ ألنه
ال يقبل أن يدخله أحد في حالة إكراه ،فالحرية أساس كبير من أسس
ال���دي���ن اإلس�ل�ام���ي ،وي��م��ك��ن ل�ل�إس�ل�ام أن ي��ل��ت��ق��ي م���ع ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ح��ري��ات
املوجودة في الغرب .والسلطة هي املسؤولة عن الشؤون العامة كتغيير
امل��ن��ك��ر وح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ب��ال��ي��د ،ألن م��ن ش���أن م��ن ق���ام ب��ذل��ك من
األف�����راد أن ي��ق��ع ف��ي م��ن��ك��ر أع��ظ��م أو ي��ث��ي��ر ف��ت��ن��ة أك��ب��ر .أم���ا ق��ض��ي��ة السلم
وال��ت��ع��اي��ش داخ���ل ب�ل�اد اإلس��ل�ام وخ��ارج��ه��ا ف��ه��ي م��ن صميم اه��ت��م��ام��ن��ا في
َّ
املنتدى ،وموقفنا عبرنا عنه في امللتقيات التي نظمناها ،وقررنا فيها أن
درج��ة السلم أعلى من كل �ش��يء ،وعلينا أن نحمل األم��ة على أن تدرك
قيمة السالم وقيمة العافية واألمن قبل كل �شيء .وال بد من االنسجام
بين الضمير ال��ف��ردي للشخص وب��ي��ن املجتمع ال���ذي يعيش ف��ي��ه ،وه��ذا
االن��س��ج��ام يحتاج إل��ى ف��ق��ه ،فيحتاج الشخص إل��ى فهم للشريعة حتى
ينسجم مع املجتمع .كل هذا نحاول أن نحققه في املنتدى بجهد جماعي
ومستمر.
س :م��ا ه��و ال��ن��داء ال��ذي توجهونه ف��ي املنتدى إل��ى العلماء واملثقفين
واملهتمين بقضايا السلم ف��ي املجتمعات املسلمة ،وأي��ن يكمن واجبهم
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حيال بلدانهم وحيال العالم؟
ج :إننا ننادي في املنتدى أنه يجب على األمة بكل أطيافها وأصنافها
وعلمائها وعقالئها ومفكريها ومثقفيها أن يقفوا جميعا صفا واحدا أمام
األفكار الهدامة التي ال يمكن لألمة أن تبقى أمامها صامتة أو متساهلة،
فال يمكن لعالم في الدين أو مسلم على قدر من مبادئ اإلسالم وأحكامه
إال أن ي��ق��ف متحيرا مستنكرا مستبشعا ل�لأع��م��ال ال��خ��ارج��ة ع��ن ط��ور
الشرع والعقل واملنطق التي تقوم بها بعض الجماعات باسم اإلس�لام
وب��اس��م ال��ج��ه��اد .وم���ن ه���ذا امل��ن��ب��ر ن��ن��اش��د ك��ل ال��ع��ق�لاء ف��ي ال��ع��ال��م ك��ل��ه أن
يسهموا في إعادة الضال إلى الطريق املستقيم ،وإيقاف الفكر املجنون
الذي تجاوز كل الخطوط ،فهو فكر ليس على صراط مستقيم وليس
له معتمد شرعي ،ونطلب من كل من يستطيع أن يقدم نصيحة لهؤالء
أن يفعل ،وال شك أن العلماء هو أولى الناس بالنصيحة والبيان.
س :في نفس املوضوع معالي الشيخ ،ما املطلوب من علماء املسلمين
في ظل الواقع املعاصر؟
لاً
ج :التجديد بالنسبة لنا هو ال��ذي من شأنه أن يولد املفاهيم أو
واألح����ك����ام ث���ان ً���ي���ا ،وم����ن ش���أن���ه أن ي��ج��ي��ب ع���ن أس��ئ��ل��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ة
الشرعية وب��األوض��اع االجتماعية والعالقات الدولية وبعض القضايا
االق��ت��ص��ادي��ة واالك���ت���ش���اف���ات ال��ع��ل��م��ي��ة؛ ف��م��ن ي��ري��د أن ي��ط��ب��ق ال��ت��ج��دي��د
ال ب��د أن يطبقه على ه��ذه امل��ج��االت ليستنبط األح��ك��ام املالئمة للواقع
م��ن خ�لال آل��ي��ات مجربة وبعيون مستبصرة ،وه��ذه اآلل��ي��ات ليست إال
آليات أصول الفقه مثل االستصالح واالستحسان والذرائع ً
سدا ً
وفتحا
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واالستصحاب والقياس ،وه��ذه كلها تلقى صعوبات؛ هذا ال��ذي جعلنا
نتساءل عن الواقع الذي يحتاج إلى بيان ،وتأثير الواقع في األحكام الذي
يحتاج إلى برهانً ،
وأيضا آليات انطباق األحكام على الواقع التي تحتاج
إل���ى ع��ن��وان .ه���ذه ه��ي أن����واع االج��ت��ه��اد ال��ث�لاث��ة ال��ت��ي ن��ح��اول أن نبني عليها
أعمالنا في املنتدى من خالل برامج والفعاليات التي ننظمها.
س :كيف تقيمون معاليكم َّ
فعالية الهيئات واملجامع الفقهية؟
ج :املجامع يجب أن تذكر فتشكر ،قامت بعمل طيب وج��ددت في
كثير من األحكام منذ عشرات السنين ،لكن على املجامع الفقهية أن
ت��ت��وخ��ى ال��ك��ل��ي��ات ف��ي أع��م��ال��ه��ا وم���ا ي��ص��در ع��ن��ه��ا ،بمعنى أن ن��ؤص��ل العمل
بالنظر إلى الكليات وليس الجزئيات فقط ،ألنه بدون تأسيس للكليات
ت��ك��ون الجزئيات ناقصة ،وعلينا م��ن واق���ع التجربة أن نعيد النظر في
ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ل��و عالجناها م��ن منطلق ك��ل��ي ألم��ك��ن أن ن��ج��د لها
حلول.
س :كيف تنظرون معاليكم إلى القيم املشتركة بين الناس في واقع
العالم املعاصر ،وما سبل ترسيخها؟
ج :ن��ع��ت��ق��د ف���ي امل��ن��ت��دى أن اإلس��ل��ام ق����رر م���ب���دأ امل����س����اواة ب��ي��ن ال��ن��اس
وردهم إلى أصل واحد ،ألن ربهم واحد وأباهم واحد ،قال عليه الصالة
والسالم« :يا أيها الناس إن ربكم واح��د ،وإن أباكم واح��د ،كلكم آلدم،
وآدم من تراب ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،وليس لعربي على أعجمي،
وال أع��ج��م��ي ع��ل��ى ع���رب���ي ،وال ألح��م��ر ع��ل��ى أب���ي���ض ،وال أب��ي��ض ع��ل��ى أح��م��ر
فضل إال بالتقوى ».لهذا فنحن مع وجهة النظر التي تؤمن بوجود قيم
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مشتركة ،وأع��ت��ق��د أن ال��ع��ومل��ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ح��ال��ي ووس��ائ��ل��ه��ا وامل��واص�لات
والتواصل ألغت الحاجز املادي الذي تحدث عنه الفيلسوف وايتهد إال
أن الحاجز النف�سي ال يزال قائما .ولترسيخ هذه القيم وتحجيم القيم
امل��ض��ادة يجب أن يكون رج��ال ال��دي��ن ج��زءا م��ن الحل وليس ج��زءا من
املشكلة كما شاهدناه من ان��زالق بعضهم على الضفتين ومن مختلف
ال��دي��ان��ات ف��ي إث����ارة ن��ع��رات ال��خ�لاف وم��ح��اول��ة إرض����اء ج��م��ه��وره ب��م��ا يعود
سلبا على قيم التضامن اإلنساني وحسن التفاهم.
س :ه���ل ل��ل��م��ن��ت��دى ب���رام���ج ت��ع��ن��ى ب��ع�لاج واق����ع األق��ل��ي��ات اإلس�لام��ي��ة في
العالم الغربي؟
ج :إننا هنا ال نملك أكثر من أن نركز على ثالثة أه��داف أساسية،
هي :تقديم دروس قيم مقنعة ألهل أوروبا ،وبخاصة لشباب املسلمين
ت��ردع��ه��م وإل�����ى األب�����د ع���ن ارت���ك���اب ح��م��اق��ات اإلره������اب وال���ج���ري���م���ة ،دع���وة
الجهات املعنية في الغرب بمنحهم حقوقهم ،وبخاصة الحقوق الثقافية
ليكونوا عنصرا فعاال له خصائصه التي ال تتناقض مع املجتمع األوربي
ف��ي الخطوط األس��اس��ي��ة ،ودع���وة الغربيين إل��ى إع���ادة النظر ف��ي العالقة
بالعالم اإلسالمي على ضوء القيم إليجاد تعايش أكثر إسعادا للجميع
ألنه أكثر أخالقية وأكثر ذكاء وسخاء.
س :ت����رك����زون م��ع��ال��ي��ك��م ف���ي ت��ج��دي��د ال��ف��ك��ر اإلس��ل�ام����ي ع��ل��ى م��راج��ع��ة
املفاهيم وتصحيحها ،فما ه��ي املراجعة التي يمكنكم تقديمها ملفهوم
الجهاد؟
ج :هنا ال بد من وقفات مراجعة قبل تحديد املفهوم .اإلس�لام كما
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يقول الراغب في مفرداته يغطي ثالثة ميادين ،أو هو على ثالثة أضرب
ح��ول الجهاد :مجاهدة العدو الظاهر ،مجاهدة الشيطان ،ومجاهدة
ال��ن��ف��س .وامل��ع��ن��ي��ان األخ����ي����ران وردا ف���ي أح����ادي����ث .أم����ا امل��ع��ن��ى األول وه��و
جهاد الناس فهو املعنى األكثر انتشارا وه��و جهاد غير املسلمين الذي
يعني عمليات القتال والحرب وال��ذي وردت فيه آي��ات كثيرة وأحاديث
ف���ي ف��ض��ل��ه وش���روط���ه وض���واب���ط���ه ،وك���ان���ت ل���ه م���م���ارس���ات ف���ي ال���ت���اري���خ بين
املسلمين وغيرهم ال ت��زال أص��داؤه��ا تتردد في أسماع التاريخ ،وم��ا زالت
إل��ى يومنا ه��ذا م��وض��وع أخ��ذ ورد ،إف���راط وت��ف��ري��ط ،وإع��ج��اب وشجب،
فكم من أن��اس ب��رروا حروبا عدوانية ومطامع دنيوية بدعوى الجهاد،
وك��م آخ���رون ف��رط��وا ف��ي ال��ج��ه��اد فتقاعسوا ع��ن رد ال��ع��دو ون��ك��ص��وا عن
م��ق��ارع��ة ال���ع���دو ف��ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج وخ��ي��م��ة ،وك����م ح���رك���ات غ��ي��ر منضبطة
ب���ض���واب���ط ال���ج���ه���اد ش���وه���ت س��م��ع��ة اإلس���ل���ام وأورث��������ت امل��س��ل��م��ي��ن ع��ن��ت��ا
وض��ي��اع��ا ،وك���م متجن ع��ل��ى اإلس��ل�ام معتبرا أن ال��ج��ه��اد ال ينتظر م��ب��ررا
وأنه دعوة إلى القتال الدائم ضد غير املسلمين كما يقول القس هانز
فوكنج ف��ي مقاله امل��ن��ش��ور ب��ج��ري��دة أمل��ان��ي��ة ف��ي ف��ران��ك��ف��ورت 1991م كما
يحكيه مراد هوفمان .وأمثال هذا في املقاالت االستشراقية كثير ،وهم
بذلك يبررون حربا عدوانية ضد املسلمين لتمدينهم وجعلهم مساملين.
والحق أن مفهوم الجهاد في اإلسالم ليس مرادفا دائما للقتال ،فالجهاد
مفهوم واس���ع فهو دف���اع ال��ح��ق ودع���وة إل��ي��ه ب��ال��ل��س��ان ،وه���ذا ه��و املعنى
األول ق��ال تعالى( :وجاهدهم به جهادا كبيرا) ،أي بالقرآن الكريم أقم
عليهم الحجة وقدم لهم البرهان تلو البرهان ،ومعلوم أن تالوة القرآن
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ال تتضمن أعماال حربية ،فليس كل جهاد قتاال وليس كل قتال جهادا
والجهاد دع��وة إل��ى الحرية .ه��ذا هو ال��ذي نريد أن نشرحه في ملتقيات
املنتدى وفعالياته.
س :بصفتكم املشرف العام على املجلة الصادرة عن املنتدى والتي
تحمل اس��م ال��س��ل��م ،م��ا ه��ي ،ف��ي ن��ظ��رك��م ،ال��رؤي��ة وال��رس��ال��ة ال��ت��ي تحملها
املجلة لقرائها املرتقبين ،وم��ا هي انتظارات وره��ان��ات املنتدى على هذا
املنبر؟
ج :الغرض من هذه املجلة أن تكون نوعية في محتواها ،وأن تجمع
بين األكاديمية املناسبة للمحافل العلمية ،والتثقيف والتوعية التي
ت��ن��اس��ب ع��ام��ة امل��س��ل��م��ي��ن .وال���رؤي���ة امل���ؤط���رة ال��ت��ي وض��ع��ن��اه��ا للمجلة هي
خدمة البحث العلمي الرصين املعزز للسلم ،وإحياء التراث اإلسالمي
واإلن��س��ان��ي املسهم ف��ي معالجة إش��ك��االت الحاضر وب��ن��اء املستقبل وفق
معايير علمية متقدمة .أما الرسالة املنوطة باملجلة إلى العالم اإلسالمي
ف��ه��ي ن��ش��ر ق��ي��م اإلس���ل��ام ال��س��م��ح��ة وت��ع��ال��ي��م��ه ال���س���ام���ي���ة ،واإلس����ه����ام في
الحفاظ على األم��ن الروحي للمجتمعات املسلمة ،والتأثير اإليجابي في
مختلف املجاالت االجتماعية .واملجلة في فكرتها وأهدافها تعزيز إعالمي
وأكاديمي لرؤية املنتدى ورسالته.
س :أخيرا معالي الشيخ ،نريد منكم نصيحة خالصة لفئة الشباب
املسلم التي ذكرتم في أكثر من مناسبة أنها فئة مستهدفة ،وأن منتدى
تعزيز السلم سيضع برامج ومشاريع موجهة إلى فئة الشباب خاصة؟
ج :نقول لشبابنا األعزاء ما قلناه في أكثر من مناسبة محلية ودولية:
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ن��رج��وك��م أن ت��راج��ع��وا أن��ف��س��ك��م ،ف��ال��رج��وع إل���ى ال��ح��ق خ��ي��ر م��ن ال��ت��م��ادي
على الباطل .إننا يا معشر الشباب املسلم ال نتجاهل املظلوميات التي
ُ
تراكمت على األم��ة ،بل ندعو بإلحاح إلزالتها ،إال أننا نعتقد َّأن فرص
ال���ع���دال���ة م���ع ال��س��ل��م أف��ض��ل م���ن ف��رض��ه��ا ب���ال���ح���رب؛ ف��ي��ج��ب أن ت��ت��وق��ف
الحروب الشعواء وتنكشف الفتنة العمياء في كل مكان؛ لنربح الحياة
وال نخسر الدنيا واآلخرة.
يا شباب :إن قيم ال��ص��راع وال��ن��زاع في غير حالة ال��دف��اع عن النفس
ً
ورد العدوان ليست قيما إسالمية ولو حاول البعض أن يكسوها لباس
التقوى .إنها قيم دخيلة على ثقافتنا اإلسالمية؛ فما كان التدمير أبدا
في ثقافتنا األصيلة أساسا للتعمير؛ بل نتيجة للجهل والتعصب وأث��را
لالحتقان ومشاعر اإلحباط أو االنتقام.
نشكر معاليكم على ما أفدتمونا به ،ونسأل هللا تعالى أن يجازيكم
عنا كل خير.
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منتدى تعزيزالسلم
في املجتمعات املسلمة:
الرؤية والرسالة
«خاص»

املحطات التأسيسية لـ«منتدى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة»
الفكرة والسياق:
لقد ك��ان ل��ل��واق��ع ال���ذي تعيشه األم���ة اإلس�لام��ي��ة منذ ق���رون ع��دي��دة،
بعد ان��دراس عهد الحضارة والتقدم والتعايش السلمي ،أث ٌ��ر في إحياء
ضمائر العلماء واملثقفين املصلحين الغيورين على ما آلت إليه أوضاع
ال���ع���ال���م اإلس��ل�ام����ي ع���ل���ى ج��م��ي��ع امل���س���ت���وي���ات .وق������ام ال����وع����ي ح��ي��ن��ئ��ذ ع��ن��د
ف��ئ��ات م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ب��ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��اص��رة ال��ت��ي ي��ج��ب على
األم��ة مواجهتها للنهوض بحالها وإص�لاح واقعها ،والتي كانت تركز على
الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ظنا منها أن دين األمة
كفيل بحفظ الجانب الفكري والثقافي واألمني.
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َّ
لكن واقع الحال كشف على أن التحدي اليوم البد أن يعالج أيضا
«املشكلة ال��دي��ن��ي��ة» ال��ت��ي تعيشها املجتمعات املسلمة بسبب انفصام
في الفهم عن اإلس�لام والتنزيل على الواقع .وبسبب ذلك نبتت نابتة في
األوساط اإلسالمية تدعو إلى الخروج املسلح على الحاكم ،وتلغي حرمة
املؤسسات الدينية القائمة ،وتصادر آراء كل الفئات االجتماعية.
ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ك�����ان ع���ل���ى امل��س��ل��م��ي��ن م���ح���ارب���ة ال���ف���ق���ر وال��ب��ط��ال��ة
وم��ش��اك��ل اإلدم����ان ،وج���دوا أنفسهم أم���ام ح��رب ض���روس ض��د التطرف
الفكري والطائفي الديني ،استبد بفكر عدد من الشباب حتى طغى على
تدينهم «فقه الحرب» ،وترجموا ذلك التطرف إلى عنف غير مسبوق،
���دم وض���وح نهاية زمنية له،
تعاظمت خطورته م��ع س��رع��ة ان��ت��ش��اره ،وع ِ
فضال عن تزايد السخط الدولي على اإلسالم واملسلمين.
كل ذلك أدى في النتيجة إلى صراعات فكرية طويلة داخلية ودخيلة
على املجتمعات املسلمة ،ما فتئت حدتها وخطورتها تزداد وتستفحل في
ُ
اآلون��ة األخيرة .وك��ان من جملة مظاهرها التطرف الطائفي ،والتعصب
ال��ف��ك��ري ال��ع��ق��دي ،وال���خ���روج امل��س��ل��ح ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات اآلم��ن��ة ،وإره���اب
ال��ن��اس ف��ي دوره������م ...ت��ح��ت ذري��ع��ة تغيير امل��ن��ك��ر وت��ح��ك��ي��م ال��ش��ري��ع��ة ورد
الكرامة للمسلمين .والذي زاد في تعقيد الوضع استناد جملة من هذه
اآلراء والجماعات إلى تأويالت دينية ،عقدية وفقهية ،تبغي بها إضفاء
الشرعية على أفكارها وأعمالها واستقطاب الشباب املتحمس والتغرير
بهم.
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مع ظهور هذه االنحرافات حاول ثلة من العلماء املعاصرين القيام
بواجب النصيحة لهؤالء الجماعات ،من خالل املناقشة العلمية ،بغاية
تصحيح امل��ف��اه��ي��م واالع���ت���راف ب��م��ا ع��ن��د ك��ل ط���رف م��ن ال��ق��ول الصحيح
املبين ،وال��وص��ول إل��ى ح��ل أم��ي��ن؛ إال أن الجهود ل��م ت��ؤت األك��ل املرجو،
الن��ح��ص��اره��ا وض��آل��ت��ه��ا أم���ام اس��ت��ف��ح��ال ال��ظ��اه��رة وش��ي��وع��ه��ا ،ومل��ح��دودي��ة
َ
الكفاءات والوسائل املسخرة .لذلك انتهجت األنظمة القائمة املقاربة
ُ
األمنية ملواجهة الظاهرة ،وحسبت أنها موجة مؤقتة الزمان ومحدودة
امل��ك��ان ،وض��رره��ا م��ق��دور عليه ب���وازع ال��س��ل��ط��ان!! لكن س��رع��ان م��ا ظهر
فشل هذه املقاربات في الوصول إلى حلول نهائية آمنة ودائمة.
أمام هذا املشكل املستع�صي تالشت في واقع املسلمين بعض القيم
التي تأسس عليها دين اإلس�لام ،وتبنتها املجتمعات املسلمة منذ تشكل
ُ
نواتها األول���ى ،وك��ان��ت تعتبر م��ن روح الشريعة اإلس�لام��ي��ة .حتى ظ��ن أن
قيما كالسلم واألمان والرقي اإلنساني ليست من شريعة اإلسالم الغراء،
ولم تكن سوى شعارات لبعض املسلمين يضاهون بها ما وصلته بعض
املجتمعات املتمدنة من رقي القيم .مع أن الحقيقة هي كون تلك املعاني
ّ
ال��س��ام��ي��ة م���ن أم���ه���ات ال��ق��ي��م ف���ي ُس���ل���م امل��ق��اص��د ال��ش��رع��ي��ة ال���ت���ي ق��ررت��ه��ا
ن��ص��وص الشريعة ،وم��ن م��ق��وم��ات االس��ت��ق��رار وال��ب��ن��اء ف��ي سنن املجتمع
البشري عامة.
ُّ
النظار املصلحين إل��ى تكثيف القدر املمكن
واستدعى األم��ر تفطن
ِ
م��ن ال��ج��ه��ود امل��ع��ن��وي��ة وال���روح���ي���ة ،لتتحد وت��ت��وح��د م��ن أج���ل ح��ل ناجع
وأمين إلشاعة فقه للسلم ُيعيد للدين الحنيف وجهته األولى ،وينأى به
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عن التأويالت العنيفة التي نالت منه زمنا وألصقت به تهما.
م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ان��ب��ث��ق��ت ف��ك��رة ت��أس��ي��س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م في
املجتمعات املسلمة ،الذي احتضنته أبوظبي ،عاصمة دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وص��ار بذلك من أهم املنتديات في العالم اإلسالمي،
ال��ت��ي ت��ول��ت ال���دف���اع ع���ن ف��ك��رة ال��س��ل��م ف���ي اإلس��ل��ام م��ع��ل��ن��ة «ال���ح���رب على
ال����ح����رب» .وه���ك���ذا س��ع��ى امل���ن���ت���دى إل����ى ب����ذل ال��ج��ه��د ل��ت��ص��ح��ي��ح امل��ف��اه��ي��م
وتبديد عوارض الحذر والتخوف والريبة ،مستهال بذلك خطوات ثابتة
وراسخة في سبيل بيان ما يتحلى به ديننا الحنيف من مظاهر السلم
واألمن واألمان والتسامح والتعايش.
يقول معالي الشيخ عبد هللا ب��ن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة ورائد فكرة التأسيس عن سياق املشروع:
ّ
الفكرية واملنهجية التي يمكن أن
«ف��ي ظ��ل ع��دم فعالية الخطابات
تقي الشباب من السقوط في أحضان الفكر املتطرف ال��ذي تسارعت
خطاه ووتيرته في استقطاب فئات واسعة منه في املجتمعات اإلسالمية
واإلنسانيةّ ،
فإن الضرورة أصبحت ّ
ملحة إلى قيام كيان مؤس�سي يسارع
ال��خ��ط��ى ب��ح��س��ب امل��م��ك��ن ن��ح��و ت��ش��خ��ي��ص أس���ب���اب ال���س���ق���وط ،ووص���ف
ّ
الوقائية م��ن ه��ذا ال��وب��اء ّأوال ،ث��م القضاء عليه ثانيا ،باعتبار
األدوي���ة
َ
واجب الوقت الذي ينبغي أن يؤديه علماء املسلمين».
ذلك
ولم تفتر همة املنتدى منذ تأسيسه في السعي إلى االستجابة لضرورة
ت��ب��دي��د ال��ح��ج��ب ع��ن ف��ه��م ال���واق���ع؛ ح��ي��ث ق���ام ف��ي ملتقاه األول ف��ي م��ارس
2014م وملتقاه الثاني في أبريل 2015م بأبو ظبي بحشد أكثر من 350
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شخصية علمية وفكرية لتشخيص أسباب ظاهرة التطرف ومعالجتها
بما يحقق السالم والوئام اإلنساني ،ويساعد على التنمية في مختلف
مجاالتها ،ف��ص��ار ب��ذل��ك ق��وة اقتراحية تفيد بالخبرة وال���دراي���ة ،والعلم
ُ
والحكمة ال��ح��ك َ
��ام وص��ن��اع ال��ق��رار ف��ي املجتمعات املسلمة ،وتنير أفهام
املجتمع الغربي حول حقيقة اإلسالم بوصفه دين السالم.
مشروعية «فقه السلم»:
ليس ال��ت��ط��رف ظ��اه��رة ج��دي��دة ل��م تعهدها املجتمعات البشرية من
قبل ،بل ال يخلو مجتمع كائنا ما كان من وجود طائفة أو طوائف تنشر
أفكارا ت�شي بالتعصب وتف�ضي إلى العنف .كما أن التطرف ليس ظاهرة
مقصورة على أفكار غريبة مغرضة آلت باإلسالم مآالت َو َس َمته بكونه
دين إرهاب؛ إال أن الخطورة تكمن في كون التطرف في الزمن املعاصر
ص���ار يستند إل���ى أس��ال��ي��ب الس��ت��ق��ط��اب ال��ش��ب��اب وال��ت��غ��ري��ر ب��ه��م ب��دع��اوى
باطلة وقاصرة عن فهم قويم لجوهر الشريعة اإلسالمية.
ومل���ا ك���ان ال��ف��ق��ه اإلس�ل�ام���ي ه���و م��رج��ع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ،فقد
حاولت التيارات املتطرفة واملتشددة السطو على هذه املرجعية لتبرير
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معتقداتها وإضفاء املشروعية على تصرفاتها .فنسمع من خطبهم ونقرأ
ف��ي منشوراتهم ال��دع��وي��ة أق���واال لبعض السلف الصالحين ،أو فتاوى
لبعض الفقهاء املعروفين ،أو استشهادات من كتب التراث املوجودة
ف��ي ال��خ��زان��ات اإلس�لام��ي��ة .وهنا ب��رزت ال��خ��ط��ورة ف��ي التطرف املعاصر في
األوساط اإلسالمية :والتي تكمن في محاولة صياغة نسق فكري وعقدي
ُ ّ
موه باستدالل فقهي مغلوط ،ال تستطيع أن تواجهه املقاربات
متجدد ي ِ
األم��ن��ي��ة ب��واس��ط��ة االع��ت��ق��االت وامل��داه��م��ات وامل��ح��اك��م��ات ،ولكنه يحتاج
إل��ى منهج معرفي صحيح يأتي على ق��واع��ده املوهومة ليدمغها بالدليل
العلمي.
وإذا ف��ح��ص��ن��ا امل����ج����ادالت ال���ت���ي ت��م��ت م���ع أص���ح���اب ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف
فسنالحظ أن بعضها وق���ع ف��ي م��ط��ب م��ج��اراة ال��خ��ص��م ف��ي اس��ت��دالالت��ه،
وتبني خطته ف��ي اإلق��ن��اع ،فكانت النتيجة أن ه��ذا املنهج ل��م يفض إلى
حسم اإلشكال ألي طرف؛ وهذا ما نبه عليه معالي الشيخ عبد هللا بن
بيه بقوله« :إن قسما ممن تصدى للفكر املتطرف رام مقارعة األدلة
ال��ج��زئ��ي��ة ب��م��ث��ل��ه��ا ،ف��ت��ب��ن��ى م��ن��ه��ج��ه��م االج���ت���زائ���ي ،ورد ب��ج��زئ��ي ع��ل��ى ج��زئ��ي،
وبظاهر على ظاهر ،فلم يصنع شيئا».
ه��ذا الخلل في ال��رؤي��ة واملنهج هو ال��ذي يسعى منتدى تعزيز السلم
في املجتمعات املسلمة إلى تقويمه .ومن أجل تحقيق هذه الغاية جاءت
الدعوة إلى تشكيل تحالف عالمي إسالمي ملكافحة التطرف واإلرهاب،
يضم العلماء واملؤسسات واملرجعيات الدينية في العالم ،تتوحد فيه
الجهود لفضح زي��ف الجماعات اإلرهابية اإلج��رام��ي��ة ،في ظل األح��داث
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التي أرهقت األمة ووضعتها في أزمة عاملية .وذلك من خالل تحالف قوي
ب��ي��ن ع��ل��م��اء امل��س��ل��م��ي��ن ،وم��ؤس��س��ات امل��رج��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ،مهمته عوملة
ُّ
خطاب السلم من رحم اإلسالمَ ،وبث ثقافة التسامح والوئام ،ملواجهة
اإلرهاب الذي صار معوملا وعابرا للقارات.
وقد صرح معالي الشيخ عبد هللا بن بيه في صدد حديثه عن ضرورة
ال��ت��أس��ي��س إلح��ي��اء ف��ق��ه ال��س��ل��م ع��ل��ى أن «ال��ع��ل��م��اء ال��ي��وم أم����ام منعطف
خطير ف��ي ت��اري��خ األم����ة ،وواج����ب ال��وق��ت أن تتضافر ج��ه��وده��م العلمية
وتتوحد مواقفهم الفكرية ،وتتعبأ طاقاتهم ف��ي صعيد واح��د لصناعة
تحالف يتصدى للفكر امل���أزوم ال���ذي يسعى إل��ى س��رق��ة وان��ت��ح��ال صفة
األم���ة ،ويعالج أخ�لال��ه وي��واج��ه ثقافته امل��رف��وض��ة ،ويفكك بنيته وينتج
خطاب العقل مقابل خطاب الجنون ،وخ��ط��اب الحكمة ض��د خطاب
ال��ت��ح��ري��ف وال��ع��ب��ث��ي��ة ،وي���ق���ارع منهج التكفير ال���ذي ه��و م��ف��ت ُ
��اح ال��ش��رور
وم��دخ��ل اس��ت��ب��اح��ة ال��دم��اء واألم�����وال واألع�����راض ،ع��ل��ى أس���اس مقومات
العيش اإلنساني املشترك في العالم ،واإلسهام في التنمية وتقوية تيار
ّ
السلم العالمي» .لهذا كانت دعوة الشيخ عبد هللا بن بيه حفظه هللا إلى
ضرورة البدء في التنسيق لتشكيل هذا التحالف ،وأن يضم مؤسسات
امل��رج��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة اإلس�لام��ي��ة ال��ك��ب��رى ك��ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء باململكة
العربية السعودية ،واألزه��ر الشريف بمصر ،واملجلس العلمي األعلى
باململكة املغربية ،وجامع الزيتونة وغيرها من املؤسسات لعقد تحالف
وصناعة جبهة عاملية إسالمية لنشر ثقافة السلم وال��ت��ص��دي لثقافة
العنف والتدمير.
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تعزيزالسلم :الفكرة وأفق املشروع
«ال���ب���ح���ث ع���ن ال��س��ل��م ح����ق ،ب���ل ه���و أح����ق ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن األح�������وال من
الحقوق الحقيقية أو املزعومة ،ألنه حق الكافة في الحياة والراحة ،في
الحركة والسكون ،والسعي في مناكب األرض ،فال يحق ألي ط��رف أن
يحرمهم أو يتسبب في حرمانهم من هذا الحق» .العالمة عبد هللا بن بيه.
إن��ه م��ن نعم هللا تعالى على ه��ذه األم��ة أن قيض لها ق��ي��ادات يخلف
بعضها بعضا ،تنوب عن مقام النبوة في حمل أعباء دع��وة الناس إلى
الرسالة القرآنية ،وتبصيرهم بمعالم السنة النبوية ،وإماطة األذى عن
طريق البرية .ولئن جمعهم الفقه في الدين والدعوة إليه ،فقد شملتهم
سنة االختالف في منهج التفقه والتبليغ ،وتمايزوا في مشاريعهم العلمية
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ال��ت��ي تقصد جميعها إل���ى ن��ف��س امل��ق��ص��د ،وه���و ب��ي��ان ال��ش��ري��ع��ة السمحة
للخلق كافة.
وم��ن العلماء املعاصرين الذين حباهم هللا تعالى بالكفاءة العلمية
وامل��س��اه��م��ة ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ب��ص��ي��رة ال��ت��رب��وي��ة ف��ض��ي��ل��ة ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عبد
هللا بن بيه ،الذي أكرمه هللا تعالى بحمل راية «مشروع تعزيز السلم»
والكفاح من أجل رؤيته كيانا فعليا تنتشر أصداؤه في أوساط البيوت
امل��س��ل��م��ة وت��ب��ل��غ دع���وت���ه إل����ى امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة ،وي���ك���ون ل���ه األث����ر ال��واق��ع
املتحقق في حل مشاكل املجتمعات املعاصرة.
كانت رؤية الشيخ واضحة في تشخيص نوع املرض :رأى أننا نعايش
الشباب الذي تقلبه رياح التحديات ،وتقهره تقلبات الواقع ،فيتمسك
ً
بالصغائر والجزئيات ،ويسارع لالستناد إليها في فتواه ليس مدركا بأن
ً
العلماء ينظرون أب���دا للجزئي م��ن خ�لال الكلي ،وم���رد ذل��ك إل��ى ضعف
الوعي الشرعي ،واالستحكامات األيديولوجية ،وح��ب الظهور والغلبة
وال��رغ��ب��ة ف��ي االخ��ت�لاف .وق��د أدى ات��خ��اذ ال��ق��رارات الخاطئة املبنية على
ت���ص���ورات غ��ي��ر س��ل��ي��م��ة إل���ى ان���ع���دام االن��س��ج��ام ال���ض���روري ب��ي��ن الضمير
الديني ،واألخالقي ،والواقع اإلنساني.
هذه هي الرسالة التي َّ
تحملها فضيلة العالمة عبد هللا بن بيه وجمع
عليها كوكبة من العلماء املصلحين ورج��ال الفكر والدعوة ،ليكون لها
األثر النافع ،وتبلغ أصداؤها إلى كل مكانّ ،
عل هللا سبحانه وتعالى ينقذ
ُ
بها فئات من الناس غ ّمضت أعينهم ،وأوصدت أفئدتهم عن درك منابع
النور القرآني والهدي النبوي .وقد وصف الشيخ الوضع االجتماعي الذي
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ينادي إليه املنتدى بكونه «الحالة التي تسود فيها الطمأنينة النفسية
وال��روح��ي��ة والسكينة بين أف���راد املجتمع لتنعكس على ال��ع�لاق��ات بين
األفراد والجماعات… وتتمظهر في التضامن والتعاون إليصال النفع إلى
الجميع ودرء الضر عن الجميع وتتجلى في اللغة والسلوك واملعاملة،
فال عنف في اللغة وال اعتداء في السلوك وال ظلم في املعاملة».
ي��س��ع��ى ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب���ن ب��ي��ه ل��ت��أص��ي��ل دع�����وة ال��س��ل��م واألم������ن في
جديد إلى عقول
النصوص الدينية والثقافية ،كما يسعى للدخول من
ٍ
ً
وشبانا لبعث الثقة باهلل وباملجتمع
ونفوس ذوي الثقافة الدينية كبا ًرا
وب��ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام ،وإم���ك���ان امل��ش��ارك��ة ف��ي ث��ق��اف��ة ال��ع��ال��م وأم��ن��ه م��ن جهة،
ودف��ع��ه��م ب��ع��د ال��ت��دري��ب ب��ات��ج��اه امل��ج��ت��م��ع��ات وأج��ي��ال��ه��ا ال��ش��اب��ة م��ن أج��ل
ّ
َّ
تركز على إعادة بناء ثقافة
التثقيف بثقافة السلم واألمن .إنها مبادرة ِ
ال��س��ل��م ف��ي املجتمعات وف���ي ع��ق��ول ون��ف��وس ال��ش��ب��اب ،ف��ه��ي إذن ش��دي��دة
ُ
األه��م��ي��ة وال����دالل����ة؛ ألن��ه��ا ت��س��ه��م ف���ي اس���ت���ع���ادة ال��ث��ق��ة ب��ال��دي��ن وب��ال��ن��ف��س
وب��اآلخ��ر م��ن ج��ه��ة ،وت��ن��اه��ض ث��ق��اف��ة وم��م��ارس��ات ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف من
جهة ثانية.
ٍ
َّ
تقديرا لهذه الجهود صنف التقرير الدولي الذي يصدره «املركز امللكي
للبحوث وال��دراس��ات اإلسالمية» َ
بع ّمان في األردن بالتعاون مع «مركز
األم��ي��ر الوليد ب��ن ط�لال للتفاهم اإلس�لام��ي – املسيحي ،جامعة ج��ورج
تاون» بعنوان «أكثر  500شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لعام »2017
رئ��ي��س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي امل��رت��ب��ة ال��ت��اس��ع��ة ض��م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات
العشر األكثر تأثيرا في العالم اإلسالمي .وذكر التقرير أن العالمة الشيخ
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عبد هللا بن بيه يستمد تأثيره من علمه وجهوده في التعليم والدعوة من
خالل محاضراته التي تجذب عشرات اآلالف ،وما يقيمه من مؤتمرات
ملواجهة الفهم الخاطئ ل�لإس�لام ،كمؤتمر «م��اردي��ن عاصمة السالم»،
ُ
واجتماع دبي الذي خصص ملصالحة الصومال .وسجل التقرير أيضا
ال��زي��ارة التي ق��ام بها الشيخ إل��ى البيت األب��ي��ض خ�لال ع��ام  2013حيث
ط��ال��ب ب��ح��ق��وق األق��ل��ي��ات امل��س��ل��م��ة ف��ي م��ي��ان��م��ار ،وب��ت��ح��رك دول����ي لحماية
الشعب السوري ،والتقى بمؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس
فتحالف معه في حملة دولية ملكافحة شلل األطفال.
مجلس أمناء منتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة:
تحت رع��اي��ة سمو الشيخ عبد هللا ب��ن زاي���د آل نهيان وزي���ر خارجية
دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة وبرئاسة معالي الشيخ عبد هللا بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ونخبة من أصحاب
املعالي العلماء وأصحاب الفضيلة والسماحة واملفكرين ،وكوكبة من
اإلعالميين واملثقفين أعلن منتدى تعزيز السلم عن االجتماع التأسي�سي
ملجلس أمنائه ،وذلك في اجتماع عقد في أبوظبي يومي  12 - 11ديسمبر
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2015م .وأك��د معالي الشيخ ب��ن بيه أن ه��ذا االج��ت��م��اع التأسي�سي يأتي
ضمن ج��دول أعمال املنتدى وخططه وبناء هياكله ويهدف إل��ى تفعيل
دوره وم���ا ت��م��خ��ض��ت عنه امللتقيات ال��دول��ي��ة وال�������دورات ال��س��اب��ق��ة من
توصيات.
وقال معاليه« :إن املنتدى وتحقيقا لألهداف التي قام عليها ،عمل
على وضع وتنفيذ خطط قريبة املدى تتمثل في التدخل في مناطق التوتر
في املجتمعات اإلسالمية واإلنسانية ،وخطط سريعة إلصدار منتجات
علمية وفكرية لتصحيح املفاهيم وتأصيل قيم السلم» .وأشار معاليه
أيضا إلى أن االجتماع التأسي�سي ملجلس أمناء املنتدى يهدف إلى تنسيق
كافة الجهود إلعالن عام  2016ملكافحة التطرف واإلرهاب وذلك في ظل
الظروف الراهنة وتسارع األح��داث التي تحتم على علماء األم��ة تنسيق
ج��ه��وده��م ض��م��ن ع��م��ل م��ؤس���س��ي ق���ادر ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف ،ومتيحا
فرصة للتعاون على البقاء الذي يؤدي إلى البقاء بدل التنازل على البقاء
الذي يؤدي إلى الفناء.
ولتحقيق هذه األغراض يضم املجلس نخبة من العلماء واملفكرين
البارزين منهم:
 م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب���ن ب��ي��ه رئ���ي���س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م فياملجتمعات املسلمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 ال���دك���ت���ور م��ح��م��د م���ط���ر ال��ك��ع��ب��ي رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل�ل�أوق���افوالشؤون اإلسالمية باإلمارات العربية املتحدة.
 ف��ض��ي��ل��ة ال���دك���ت���ور أح���م���د ه��ل��ي��ل ،ق���ا�ض���ي ال���ق���ض���اة إم�����ام ال��ح��ض��رة256

الهاشمية.
 سماحة الشيخ شوقي عالم مفتي الديار املصرية. معالي ال��دك��ت��ور فيصل ب��ن معمر أم��ي��ن ع��ام م��رك��ز امل��ل��ك عبد هللابن عبد العزيز للحوار بين أتباع الحضارات واألدي��ان باململكة العربية
السعودية.
 ال���دك���ت���ور ع��ب��د هللا م��ع��ت��وق امل��ع��ت��وق امل��س��ت��ش��ار ب���دي���وان ص��اح��بالسمو أمير دول��ة الكويت ،ورئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية،
ومبعوث األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية.
ف��ض��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ م��ح��م��د أح���م���د ح��س��ي��ن ،م��ف��ت��ي ف��ل��س��ط��ي��ن -خطيباملسجد األق�صى.
 فضيلة الدكتور رضوان السيد ،أستاذ الفكر اإلسالمي بالجامعةاللبنانية.
 ف��ض��ي��ل��ة ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال���س���م���اك ،أم���ي���ن ع����ام ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ةاللبنانية للحوار اإلسالمي املسيحي.
 فضيلة ال��دك��ت��ور أح��م��د ع��ب��ادي ،األم��ي��ن ال��ع��ام للرابطة املحمديةللعلماء.
 سماحة الشيخ محمد املختار ول��د أم��ب��ال��ه ،رئيس املجلس األعلىللفتيا واملظالم بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية.
 فضيلة ال��دك��ت��ور عبد هللا علي س��ال��م ،رئ��ي��س املجلس الدستورياملوريتاني السابق.
 فضيلة الدكتور عبد هللا السيد ولد اباه ،أستاذ الفلسفة بجامعةمجلة السلم  -العدد األول
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نواكشوط.
 فضيلة الدكتور محمود عبده الزبير ،مستشار بدولة مالي. ف��ض��ي��ل��ة ال����دك����ت����ورة أم����ان����ي ل���وب���ي���س ،ن���ائ���ب���ة رئ���ي���س ات����ح����اد ع��ل��م��اءأندونيسيا.
 فضيلة الشيخ مصطفى سيريتش ،رئيس علماء البلقان. فضيلة ال��دك��ت��ور ع��ط��اء هللا م��ه��اج��ران��ي ،وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة واإلرش����ادالديني األسبق (إيران).
 فضيلة الدكتورة عائشة العدوية ،رئيسة جمعية الكرامة. فضيلة الدكتور حمزة يوسف هانسون ،رئيس جامعة الزيتونةبكاليفورنيا.
فضيلة الدكتور محمد بشاري ،أمين عام املؤتمر اإلسالمي األوربي.
وم���ن ب��ي��ن ال����ق����رارات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا امل��ج��ل��س ف���ي اج��ت��م��اع��ه ال��ت��أس��ي���س��ي
ُ
املوافقة على أن يكون للمجلس مكتب تنفيذي يضم خبراء في الشؤون
العلمية والقانونية واإلعالمية واإلدارية واملالية… ليقوم باملهام اآلتية:
أ  -إعداد الهيكل التنظيمي ملنتدى تعزيز السلم وفق ما تقتضيه رؤيته
ورسالته وأهدافه ،وتوزيع املهام بشكل يتناسب مع الهيكل املذكور.
ب  -إع���داد الخطة االستراتيجية للسنوات الخمس املقبلة الشاملة
للمشاريع والبرامج واملبادرات مع تقسيمها على برنامج زمني محدد.
ج -متابعة صدى البحوث واألعمال واملبادرات التي أنجزها املنتدى من
أجل التقويم والتجويد ،واقتراح آليات تفعيل وتنفيذ القرارات.
د -إع���داد الخطة اإلع�لام��ي��ة لنشر رس��ال��ة امل��ن��ت��دى وأف��ك��اره ومفاهيمه
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استنادا إلى ما يصدر عنه من بحوث ووثائق.
ه������ذا ،وت���ن���ف���ي���ذا مل���خ���رج���ات االج����ت����م����اع ال���ت���أس���ي����س���ي ان���ع���ق���د ب��أب��وظ��ب��ي
االجتماع الثاني ملجلس أمناء منتدى تعزيز السلم برئاسة معالي الشيخ
عبد هللا ب��ن بيه أي��ام  03 - 01مايو  ،2016وبحضور أع��ض��اء املجلس
الذين تعززوا بتمثيل نسائي نوعي من آسيا وأمريكا الشمالية .وعرفت
قرارات هذا االجتماع الثاني تقدما واضحا في الدفع بالخطط العلمية
وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي أرس���اه���ا االج��ت��م��اع ال��ت��أس��ي���س��ي ،وال���وق���وف ع��ل��ى حصيلة
املنجزات املاضية التي ب��ادر بها املنتدى أو ك��ان شريكا في تفعيلها .كما
خلص إلى مجموعة من القرارات من بينها:
 ضرورة تكثيف الجهود لحل النزاعات ،وتقديم مبادرات وساطة،ووضع خطط معززة للسلم وداعمة للمصالحة في بؤر التوتر في املناطق
املشتعلة في املجتمعات املسلمة ،أو التي فيها وجود إسالمي.
 التنويه بتبني ج��ه��ات دول��ي��ة وم��ؤس��س��ات حكومية وم��دن��ي��ة عديدةإلعالن مراكش ،وخاصة منظمة التعاون اإلسالمي ،وتحالف الحضارات
التابع ملنظمة األمم املتحدة ،ومنظمة األمن والتعاون األوربي ،وكبريات
املنظمات الدينية في العالم.
 اإلش�����ادة ب��ج��ه��ود امل��ص��ال��ح��ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى ،ال��ت��ياضطلع بها املنتدى بشراكة مع مركز خ��ادم الحرمين الشريفين امللك
عبد هللا ب��ن عبد العزيز للحوار بين أت��ب��اع األدي���ان وال��ث��ق��اف��ات بفيينا،
والشبكة الفنلندية لصناع السالم.
 تهنئة دولة اإلمارات العربية املتحدة بإطالق برنامج إعداد العلماءمجلة السلم  -العدد األول
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اإلم��ارات��ي��ي��ن ب��اع��ت��ب��اره استجابة واع��ي��ة م��ن قيادتها ال��رش��ي��دة مل��ا تتطلبه
التحديات الجديدة التي تعيشها املجتمعات املسلمة من تطوير للتعليم
الديني رؤية ومنهجا وطرقا ووسائل في التعامل مع الواقع بكل مكوناته
وإكراهاته.
أصداء املنتدى:
ك�����ان الن���ع���ق���اد امل��ل��ت��ق��ي��ي��ن األول وال����ث����ان����ي مل���ن���ت���دى ت���ع���زي���ز ال���س���ل���م ف��ي
املجتمعات املسلمة صداهما لدى املؤسسات الرسمية والدولية .وصار
املنتدى محل استشهاد به في امللتقيات الدوليةُ ،
واستدعي رئيسه معالي
الشيخ عبد هللا بن بيه للمشاركة في مجموعة من القمم الدولية تعنى
بقضايا مكافحة التطرف واإلرهاب وإحالل ثقافة السلم واألمان .ألقى
فيها معاليه كلمات وخطابات لقيت استحسان السامعين من الشرق
والغرب ،ومن الفئات االجتماعية والفكرية املختلفة.
ويجدر بنا الوقوف مع بعض األنشطة واالرتسامات التي كانت من
أصداء منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،سواء على الصعيد
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اإلقليمي أم الدولي ،وذلك للتعرف على فعالية ونوعية مشاريع املنتدى
وبرامجه ومشاركاته.
مشاريع علمية:
موسوعة السلم:
ك��ان م��ن ال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا االج��ت��م��اع التأسي�سي األول ملجلس
األم���ن���اء إط��ل�اق امل��رح��ل��ة األول�����ى م���ن امل����ش����اورات ل��ل��ت��ص��ورات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
ملوسوعة السلم في اإلس�لام ،التي يؤمل أن تكون بتوفيق هللا عز وجل
ث��م بجهود املنتدى والتبني الكريم م��ن دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة
م��ش��روع األم����ة ف��ي ال��ق��رن ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن ل��خ��دم��ة ال��س��ل��م وتصحيح
املفاهيم والتواصل مع العالم .وستكون موسوعة السلم أول موسوعة
ف��ي ت��اري��خ اإلس��ل�ام ش��ام��ل��ة لفقه ال��س��ل��م وق���واع���ده وق��ي��م��ه ووس��ائ��ل��ه وف��ق
منهجية املنتدى في التعامل مع النصوص الشرعية ،تحكمها رؤية هدفها
خدمة البحث العلمي الرصين املعزز للسلم ،وإحياء التراث اإلسالمي
واإلن��س��ان��ي املسهم ف��ي معالجة إش��ك��االت الحاضر وب��ن��اء املستقبل وفق
معايير علمية متقدمة.
وقد جرى في االجتماع الثاني ملجلس األمناء مناقشة التصور األول
للموسوعة م��ن خ�لال وض��ع م��ح��اور امل��وس��وع��ة التي ستعمل على رصد
وشمول موضوع السالم في اإلسالم .وسيشارك في هذا العمل مجموعة
م����ن ال���ع���ل���م���اء واألك���ادي���م���ي���ي���ن وال���ش���ب���اب ال���ب���اح���ث���ي���ن .وال����ه����دف أن ت��ض��م
املوسوعة أكبر قدر ممكن من املفاهيم املؤصلة ،وأكبر عدد ممكن من
وجهات النظر املعززة للسلم ،سواء كانت مستمدة من التراث اإلسالمي
مجلة السلم  -العدد األول
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ينتجها فقهاء وعلماء ،أو هي وجهات نظر ينتجها خبراء ومفكرون ،تمثل
مرجعا لفقه السلم املغيب.
جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم الدولية:
أعلن منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة عن ٕاطالق جائزة
اإلم���ام الحسن ب��ن علي للسلم ال��دول��ي��ة .وه��ي ج��ائ��زة سنوية مخصصة
ل��ت��ك��ري��م ذوي األع���م���ال ال��ع��ل��م��ي��ة وامل����ب����ادرات ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ي ص��ن��اع��ة ثقافة
السلم وتأصيل قيمها في املجتمعات املسلمة ،من العلماء واملفكرين.
وتتمثل رسالة الجائزة في تشجيع العمل على تصحيح املفاهيم الشرعية
املتعلقة بالسلم ،واإلب����داع ف��ي ط��رق تنزيلها ،ووس��ائ��ل توصيلها .وتقوم
ف��ي اخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن بها على م��راع��اة مجموعة م��ن املعايير منها :تعزيز
الشعور باالنتماء ل�لأم��ة اإلس�لام��ي��ة ،وتثبيت مفاهيم األخ���وة وال��وح��دة
اإلنسانية والدينيةٕ ،واحياء فقه السلم ،وترسيخ ثقافة الحوار وبعث
املنهج الشرعي في تدبير االختالف بين مكونات األمة اإلسالمية ،وترسيخ
االنفتاح على الغير وفق قواعد املنهج اإلسالمي األصيل ،وترمي الجائزة
ٕال��ى بلوغ درج��ة من الوعي بمقصدية السلم والوفاق بين مكونات األمة
ٔ
ٔ
املسلمة ،واهمية تحقيقه بالفكر والحوار والتاصيل.
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هاكاثون «صناع السالم»:
ب��ال��ش��راك��ة م���ع ح��اض��ن��ة األع����م����ال األم��ري��ك��ي��ة أف���ن���س الب����س (Affinis
 )Labsق��ام منتدى تعزيز السلم ب��إط�لاق الهاكاثون األول م��ن نوعه في
مجال تعزيز السلم «صناع السالم» ،وهو فعالية استمرت ملدة ثالثة
أيام بالتزامن مع انعقاد امللتقى الثاني للمنتدى جمعت عددا من خبراء
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وث��ق��اف��ة ال��ش��ب��اب وال��ت��رف��ي��ه وال��ع��ل��م��اء ت��ح��ت س��ق��ف واح��د
البتكار حلول فعالة لتعزيز السلم في املجتمعات املسلمة .وتنافست
الفرق املشاركة أمام لجنة تحكيم يشاركها الحاضرون وأيضا الجمهور
العالمي عبر الفضاء اإللكتروني ،haqqathon.com :لنيل جائزة من
املنتدى ومساندة من حاضنة األعمال األمريكية أفنس البس.
اإلشعاع الدولي:
م��ؤت �م��رح �ق��وق األق �ل �ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ف ��ي ال ��دي ��اراإلس�ل�ام �ي ��ة :إع�ل�ان
مراكش.......
مجلة السلم  -العدد األول
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ت���ح���ت ال����رع����اي����ة ال���س���ام���ي���ة ل���ص���اح���ب ال���ج�ل�ال���ة م���ل���ك امل����غ����رب م��ح��م��د
ال���س���ادس ،وبتنظيم من وزارة األوق����اف وال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة املغربية
وم��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف��ي املجتمعات امل��س��ل��م��ة ،ومشاركة العديد من
الشخصيات منهم وزراء ،وعلماء ،وباحثون ،وممثلون للديانات املعنية
ب���وض���ع األق���ل���ي���ات ف���ي ال���دي���ار اإلس�ل�ام���ي���ة ،إض���اف���ة إل����ى م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة،
ش��ه��دت مدينة م��راك��ش املغربية ف��ي ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة م��ن  14إل��ى  16ربيع
اآلخر  25 / 1437إلى  27يناير  2016ملتقى حول «األقليات الدينية في
الديار اإلسالمية :اإلطار الشرعي والدعوة إلى املبادرة».
وقد ألقى معالي الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم
َّ
ضمن فعاليات املؤتمر كلمة تأطيرية ذك��ر فيها بأصالة ه��ذه األقليات
الدينية وحقوقها الطبيعية والشرعية ،ودع��ا فيها العلماء إل��ى تكثيف
الجهود إلحياء ثقافة األمن وفقه السلم في الديار اإلسالمية حتى يشمل
بوافر ظله كل من دخل أرض اإلسالم أو أقام فيها .وخلص املؤتمر إلى
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إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي؛ حيث دعا
اإلعالن الذي اعتبر «صحيفة املدينة» األساس املرجعي املبدئي لضمان
ح���ق���وق األق���ل���ي���ات ال��دي��ن��ي��ة ف���ي ال���ع���ال���م اإلس��ل�ام����ي امل���ؤس���س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة
وامل��رج��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��م��راج��ع��ات ش��ج��اع��ة وم��س��ؤول��ة للمناهج
ال����دراس����ي����ة ل��ل��ت��ص��دي ألخ���ل��اق ال���ث���ق���اف���ة امل�����أزوم�����ة ،ال���ت���ي ت���ول���د ال��ت��ط��رف
والعدوانية ،وتغذي الحروب والفتن.
صاحب الجاللة ملك املغرب محمد السادس يوجه رسالة سامية
إلى املشاركين في مؤتمر «حقوق األقليات الدينية في الديار اإلسالمية»:
َّ
وج��ه صاحب الجاللة ملك امل��غ��رب محمد ال��س��ادس نصره هللا يوم
االثنين  14ربيع اآلخر 1437ه��ـ املوافق لـ  25يناير  2016برقية سامية
إلى املشاركين في مؤتمر «حقوق األقليات الدينية في الديار اإلسالمية».
وق��د تال الرسالة وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية باململكة املغربية
الدكتور أحمد التوفيقَّ .
وعبر جاللته عن ترحابه باملؤتمرين والضيوف
َّ
ع��ل��ى م��دي��ن��ة م���راك���ش ،ورج����ا ل��ه��م أن ُي��ك��ل��ل ه���ذا امل��ؤت��م��ر امل��ه��م ب��ال��ن��ج��اح
والتوفيق.
وج����اء ف��ي ن��ص ال��رس��ال��ة ال��س��ام��ي��ة« :وإن م��م��ا ي��ق��وي أم��ل��ن��ا ف��ي نجاحه
(امل��ؤت��م��ر) لهو الحضور ال���وازن وامل��رم��وق ،ال��ذي يجمع فعاليات دولية
من املسؤولين أصحاب القرار ومن الشخصيات املمثلة ملختلف املواقع
واملؤسسات الدينية ومن املهتمين النافذين من املفكرين واإلعالميين.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ن��ود أن ن��ن��وه بالجهود ال��ت��ي بذلتها وزارت��ن��ا ف��ي األوق���اف
وال��ش��ؤون اإلس�لام��ي��ة لتنظيم ه��ذا اللقاء والتحضير ل��ه ،وع��ق��ده تحت
مجلة السلم  -العدد األول
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ال��رع��اي��ة السامية لجاللتنا ،كما ن��ود أن نعبر ع��ن رض��ان��ا مل��ا وف��رت��ه من
أسباب نجاحه ،ونعرب عن شكرنا لـمنتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة ال���ذي يترأسه الشيخ عبد هللا ب��ن بيه وتدعمه دول���ة اإلم���ارات
العربية املتحدة».
دعم جهود السالم في جمهورية إفريقيا الوسطى:
ف����ي إط������ار ال���ج���ه���ود امل���ي���دان���ي���ة ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا م���ن���ت���دى ت���ع���زي���ز ال���س���ل���م ف��ي
املجتمعات املسلمة ،وبشراكة مع «مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز
العالمي للحوار بين أت��ب��اع ال��دي��ان��ات والثقافات ( ،»)KACIIDومنظمة
التعاون اإلسالمي ،وشبكة صناع السالم ،اجتمعت قيادات إسالمية
من جمهورية إفريقيا الوسطى تباحثوا على مدى ثالثة أيام من  25إلى
 27فبراير  2016في مقر املركز بالعاصمة النمساوية فيينا سبل رفع
ال��ن��زاع ب��ي��ن األط����راف امل��ت��ح��ارب��ة ف��ي ج��م��ه��وري��ة إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى وحماية
حقوق املسلمين هناك.
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وق��د ع��رف االجتماع مشاركة شخصيات وازن��ة من خ��ارج جمهورية
إف��ري��ق��ي��ا ال���وس���ط���ى ،ع��ل��ى رأس���ه���م م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب���ن ب��ي��ه رئ��ي��س
منتدى تعزيز السلم ،وفيصل بن معمر األمين العام «ملركز امللك عبد
هللا» ،وديفيد سابيرشتاين السفير األمريكي املتجول للحريات الدينية،
وأف���ق كوهسين سفير منظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي وممثلها ال��دائ��م لدى
األم���م امل��ت��ح��دة ،وأع��ض��اء م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي جمهورية
إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى ،وممثلين ع��ن ال��ك��ن��ائ��س امل��ح��ل��ي��ة .وم���ن ال��ن��ت��ائ��ج التي
توصل إليها املجتمعون :دع��م ع��ودة جميع الالجئين الذين ُه ِ ّ��ج��روا من
أراض��ي��ه��م ،ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن انتمائهم ال��دي��ن��ي أو ال��ع��رق��ي ،وال��ع��م��ل على
إرساء قواعد للمواطنة املشتركة بين جميع األطراف ،وتشجيع الحوار
الداخلي بين الجمعيات والهيئات اإلسالمية لتجاوز الخالفات والعمل
من أجل الصالح العام.
ورشة عمل لتعزيزالسلم في نيجيريا:
برعاية كريمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتأطير من منتدى
تعزيز السلم برئاسة معالي الشيخ عبد هللا بيه انعقدت بأبو ظبي على
مدى أيام  23 – 21يونيو  2014ورشة عمل لتعزيز السلم في نيجيريا،
ش��ه��دت ح��ض��ور م��ج��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار ال��ق��ي��ادات ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة ب��ت��وج��ي��ه من
صاحب النيافة سلطان سوكوتو الحاج محمد سعد أبو بكر ،ممثال في
شخص صاحب السمو أمير أركونكو الحاج محمد اسماعيل ِمرا ،وذلك
استجابة ملتطلبات املرحلة التي تعرف ارتفاع وتيرة التوتر والصراعات
العنيفة في نيجيريا .وق��ام املشاركون بعرض الوضع ال��راه��ن في نيجيريا
مجلة السلم  -العدد األول
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ملخصا في األمور اآلتية:
 -1ت��ع��د ن��ي��ج��ي��ري��ا ق��ل��ب اف��ري��ق��ي��ا ،وت��ح��ت��ل م��ك��ان��ة م��ح��وري��ة ف���ي ال��ع��ال��م
اإلس�ل�ام���ي ،وه���ي دول����ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي امل��ح��ي��ط ال���دول���ي ،ورغ����م ذل���ك لم
ينخرط العلماء املسلمون في نيجيريا حتى حينه في حوارات وتواصل مع
العلماء في العالم اإلسالمي حول القضايا التي تخص اإلسالم واملسلمين
في نيجيريا.
 -2استقطبت نيجيريا م��ؤخ��را اه��ت��م��ام��ا إع�لام��ي��ا دول��ي��ا ك��ب��ي��را نتيجة
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��ه��ي��م��ن ع���ل���ى ال���ن���ق���اش ال�����دائ�����ر ب���ي���ن ال�����دوائ�����ر ال��دي��ن��ي��ة
والسياسية واألك��ادي��م��ي��ة ،وخ��اص��ة بعد واق��ع��ة اختطاف الفتيات التي
تداولتها طويال وسائل اإلعالم.
 -3تتميز التحديات التي تواجه السلم والتنمية في نيجيريا بالتعقيد،
وت���ت���ط���ل���ب ت��ح��ل��ي�لا م��ن��ت��ظ��م��ا ،وم��ن��ه��ج��ي��ة اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م���ت���ع���ددة األوج�����ه
ملعالجتها.
 -4ي��ع��د ت���ده���ور م��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م وارت����ف����اع م��س��ت��وي��ات ال��ف��ق��ر أك��ب��ر
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ث��ي��ر ال���ت���وت���رات وان����ع����دام ال��ث��ق��ة ب��ي��ن م��ت��ل��ف ال��ط��وائ��ف
العرقية والدينية في املجتمعات النيجيرية.
َّ
 -5وفر التقدم املعرفي والنمو املتسارع في مجال العلوم والتقنيات
إمكانية الوصول السهل إلى املعلومات عن اإلسالم ،إال أن هذه الثورة
املعلوماتية أصبحت من مصادر سوء الفهم واضطراب املفاهيم عن
اإلس��ل��ام ب��ي��ن امل��س��ل��م��ي��ن أن��ف��س��ه��م ،وع��ن��د امل��ج��ت��م��ع��ات ذات امل��ع��ت��ق��دات
املختلفة.
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وق��د أش��اد املشاركون جميعا بالجهود املتواصلة التي يبذلها علماء
اإلس��ل�ام وال���ق���ي���ادات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ي ن��ي��ج��ي��ري��ا ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اي��ش السلمي،
وع��ل��ي��ه ف��ق��د س��ع��ى امل��ن��ت��دى إل���ى ت��ع��زي��ز ه���ذه امل���ب���ادرات وال��ت��روي��ج لثقافة
السلم في نيجيريا .وانتهوا إلى مجموعة من النتائج نذكر منها:
 -1يحتاج املسلمون ف��ي نيجيريا وف��ي أج���زاء أخ��رى م��ن العالم حاجة
ماسة إلى دراسة أكثر عمقا ألصول فقه الشريعة ومقاصدها ،وتمكين
فقه السلم واألحكام الفقهية الغنية والثرية التي طورها فقهاء اإلسالم
عبر تاريخ الفقه.
 -2أصبح من امللح على أعضاء املجتمعات املتعددة في نيجيريا تطوير
آليات وطرق تمتين العالقات األفضل بين املواطنين على أساس العدل
واملساواة واالحترام املتبادل واملصالح املشتركة.
 -3ي���ؤك���د امل���ش���ارك���ون ع��ل��ى ع��ق��د ل����ق����اءات م��م��اث��ل��ة ت��ش��م��ل امل��س��ل��م��ي��ن
وغيرهم لتعميق ثقافة السلم وتبادل األفكار بين العنصر املسلم وغيره
من مكونات املجتمع النيجيري إليجاد أرضية مشتركة إلنهاء االحترابات
والصراعات ومن أجل إقرار التعايش السعيد.
 -4يتقدم املشاركون باالمتنان إلى فضيلة العالمة الدكتور عبد هللا
بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،وشكره على
رئاسته الرشيدة ألعمال هذا امللتقى.
 -5ي��ج��دد امل���ش���ارك���ون ف���ي «ورش�����ة ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي ن��ي��ج��ري��ا» خ��ال��ص
الشكر وعظيم االمتنان للسادة حكام دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة
ع��ل��ى م���ا ي��ول��ون��ه م���ن واف����ر ال��ع��ن��اي��ة ب���إح�ل�ال ال��س��ل��م وال���س�ل�ام ف���ي مناطق
مجلة السلم  -العدد األول
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التنازع والخصام.
مؤتمراملصالحات والحوارالوطني بفنلندا:
ل َّ��ب��ى م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب���ن ب��ي��ه رئ��ي��س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م في
املجتمعات املسلمة دع���وة م��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الفنلندي للمساهمة
ف���ي امل��ؤت��م��ر ال����ذي ت��ح��ت��ض��ن��ه ال��ع��اص��م��ة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة «ه��ل��س��ن��ك��ي» ب��ع��ن��وان
«املصالحات وال��ح��وار الوطني» .وألقى معاليه كلمة رك��ز فيها على دور
املنظمات غير الحكومية في تحقيق السالم واملصالحات في العالم ،كما
ً
أوضح أن عمل املنتدى يتركز على املجال الديني؛ فاملنتدى ينطلق أوال
من معالجة نظرية تتعلق بنصوص دينية ،لتقديم الدواء املضاد :الذي
ٔ
يتمثل في «نصوص مواجهة» ،ثم يقوم بترشيح التاويل الصحيح.
وق َّ��دم معاليه للحاضرين صورة ملخصة عن دور املنتدى في تعزيز
ال��س��ل��م م���ن خ��ل�ال ع��ق��د ن�����دوات وم ٔ����وت����م����رات ،ل��ت��وث��ي��ق ال��ص��ل��ة ب��امل��راج��ع
الدينية ،وإعطائه الصبغة األكثر ثقة ومصداقيةّ .
وبين معاليه أن من
ٔ
أه���م أن��ش��ط��ة امل��ن��ت��دى امل��ي��دان��ي��ة ت��دري��ب األئ��م��ة ال��ذي��ن يمكن ان يكونوا
وسطاء ،لهم مكانتهم في املجتمع ويقومون بدورهم ،مع كل ما يكتنف
ذل����ك م���ن ال���ص���ع���وب���ات .وي���ه���دف م��ث��ل ه����ذا ال���ت���دري���ب إل����ى ت��ك��وي��ن عقلية
منفتحة ع��ل��ى ٔروي����ة امل��ش��ت��رك��ات ،وم���ن ه��ن��اك ت��ت��م م��راف��ق��ة ه ٔ����والء األئ��م��ة
ٔ
ف��ي رحلة ال��دع��وة ٕال��ى السلم س��واء ع��ن طريق وس��ائ��ل اإلع�ل�ام او وسائل
ٔ
االتصال ،او من خالل ندوات وورشات .باإلضافات إلى أنشطة ميدانية
أخرى يقوم املنتدى على تفعيلها وتطويرها ،تحقيقا ألهداف تأسيسه.
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استشهاد الرئيس األمريكي ب��اراك أوباما بكلمة للعالمة عبد هللا
بن بيه:
ف���ي س��اب��ق��ة م���ن ن��وع��ه��ا اس��ت��ش��ه��د ال��رئ��ي��س األم���ري���ك���ي ب�����اراك أوب���ام���ا في
خطابه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة  2014بمناسبة قمة املناخ،
بكلمة للعالمة عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم عندما قال
الرئيس أوباما« :انظروا إلى املنتدى الجديد لتعزيز السلم في املجتمعات
ً
املسلمة ،عندما يقول عبد هللا ب��ن بيه م��ح��ددا ه��دف��ه :يجب أن نعلن
الحرب على الحرب ،لتكون النتيجة سلما على سلم».
وق��د ج���اءت ه��ذه اإلش����ادة بعد زي����ارات م��ت��ك��ررة للشيخ عبد هللا بن
بيه إلى الواليات املتحدة ،وإلى البيت األبيض ،حيث كان يجتمع بكبار
م��س��اع��دي ال��رئ��ي��س أوب���ام���ا ض��م��ن ت��ح��رك��ات امل��ن��ت��دى ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ي��ط��ال��ب
ال��رئ��اس��ة األمريكية بتحركات فعلية ل��رف��ع الظلم ع��ن املستضعفين في
مناطق النزاع.
مجلة السلم  -العدد األول
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مقابلة القناة األمريكية  CNNمع رئيس «منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة»:
س����ؤال ص��ح��ف��ي��ة ال��ق��ن��اة ب��اك��ي أن����درس����ون :مل����اذا ن���رى ع��ن��ف��ا ش���دي���دا في
العالم اإلسالمي اليوم؟
جواب الشيخ:
«هذا السؤال أعتقد أنه السؤال الذي يطرحه جميع الناس ،تطرحه
ال��ص��ح��اف��ة وي��ط��رح��ه ال��س��اس��ة ،وت��ط��رح��ه امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ،وأع��ت��ق��د
أن ك��ل ش��خ��ص ،وك��ل فئة لها ج���واب .ق��د ي��ك��ون ه��ذا ال��ج��واب ي��رج��ع إلى
خلفية تاريخية ،وقد يكون راجعا إلى مصالح ظرفية ،وقد يكون راجعا
إلى تفسير ديني ،ولهذا فإن الجواب الذي سأقدمه هو رأيي في املسألة،
وهو أن العالم اإلسالمي يشهد عنفا شديدا ،وهو في كثير من األحيان
عنف أعمى ،بمعنى أنه ال يميز كثيرا؛ يمكن أن نقول ال يميز بين األعداء
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واألص���دق���اء ،ال يميز بين ال��ن��اس ...ه��ذا س���ؤال معقد ،وبالتالي ال��ج��واب
عليه سيكون معقدا ليس بسيطا.
أوضاع العالم اإلسالمي ،وهو عالم مر بمراحل متعددة من التاريخ
شهد فيها وضعا مهيمنا ،ث��م وضعا شبه مستقر ،ث��م وضعا يمكن أن
ن��ق��ول منحطا ،بسبب ظ��روف��ه وب��س��ب ال��ح��روب ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة.
ه��و ع��ال��م أي��ض��ا ي��ش��ه��د ف��ق��را ،وي��ش��ه��د تخلفا ف��ي امل���ج���االت االق��ت��ص��ادي��ة
والصناعية ،وحتى العلمية والعقلية .هو عالم يشهد اختالفات فكرية
أح��ي��ان��ا ت��ك��ون ع��م��ي��ق��ة ،يشهد أي��ض��ا أن��ظ��م��ة ح��ك��م ق��د ال ت��ك��ون مطابقة
ألنظمة الحكم التي نشهدها في أوربا ،والتي استقر عليها النظام الغربي،
تهب إليه أيضا رياح من الغرب تقدم له بديال فكريا ،كل هذه الصورة
املركبة أوصلته إل��ى ه��ذه الحالة؛ ففيها مظلوميات تاريخية ،فيها فقر
وبطالة ،فيها حالة سياسية واجتماعية ،فيها عنصر ديني متطرف ،لعل
ال��س��ؤال ال��ذي يوجه إل��ي يتعلق بالعنصر األخ��ي��ر ،وه��و العنصر الديني
املتطرف.
ى ُ
العناصر األخ��ر هي تشكل األس��اس لهذه الحالة املثيرة أو الثائرة،
ومع ذلك ال يمكن لرجل الدين أن يجيب على كل األسئلة أو يقدم حال
لكل املشكالت؛ قد يحاول أن يقدم حال للمشكلة الفكرية ،أن يعالجها
رغ��م��ا م���ن ت��ع��ق��ي��ده��ا وع�لاق��ت��ه��ا ب��امل��ش��ك�لات األخ�����رى ل��ي��ق��ن��ع ه����ؤالء ال��ذي��ن
يثيرون العنف ب��أن منهجهم ورؤي��ت��ه��م ليست صحيحة م��ن وجهة نظر
الدين ،وليقنع اآلخرين أيضا الذين ينظرون إلى الدين اإلسالمي بنظرة
إجمالية وعامة ،ويحاولون أن يلصقوا التهمة بكل الدين اإلسالمي ،أن
مجلة السلم  -العدد األول
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يقنعهم بأن هؤالء وهذا السلوك ال يمثل الدين اإلسالمي .وأنا أشكرك
عندما قلت في املقدمة بأنك تريدين تقديم اإلس�لام الصحيح ألولئك
الذين يجهلون اإلسالم.
أنا أشعر بأن الشعب في أمريكا يحتاج أن يقدم له الدين اإلسالمي،
نحن ال نقدمه مجاملة ،بل نقدم ما نعتقد أن��ه الدين اإلس�لام��ي ،كما
نقدمه هناك نقدمه هنا ،ال ف��رق .ه��ذه هي رؤي��ة العلماء ،بل كثير من
ال��ع��ل��م��اء ح��ت��ى أك����ون م��ن��ص��ف��ا ،ورؤي�����ة ك��ث��ي��ر م���ن ال��ش��ع��ب ال����ع����ادي ،رغ��م
ارتفاع صوت العنف وطغيانه على صوت االعتدال ،وطغيان مبررات
العنف على مبررات السالم ،رغم كل ذلك ،فإن ما نقوله نرى أنه يمثل
اإلس��ل��ام ،وج��م��ع��ن��ا ل��ه ال��ع��ل��م��اء ،ون��ج��م��ع��ه��م ل��ه ل��ن��وض��ح��ه ل��ل��ن��اس ه��ن��ا في
الداخل ،وللعالم كله أيضا في الخارج».
ارت � �س� ��ام� ��ات ..م �ف �ت��ي ت ��ون ��س ي �ش �ي��د ب �ـ»م �ن �ت ��دى ت �ع��زي��زال �س �ل��م ف��ي
املجتمعات املسلمة»:
اعتبر املفتي العام التون�سي الشيخ حمدة سعيد أن منتدى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة الذي ينعقد في أبوظبي ،يمثل نقلة نوعية
ف���ي ط��ب��ي��ع��ة امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ت��ص َّ��دى ل��ت��ي��ار ال��غ��ل��و وال���ت���ط���رف ،بتقديمه
خ��ط��وات عملية نحو وض��ع خطة وب��رن��ام��ج ي��ت��ج��اوز ال��ظ��اه��رة الخطابية
التي غلبت على ّ
جل املبادرات األخرى.
ِ
وجاءت هذه اإلشادة في سياق مقابلة أجرتها قناة العربية مع فضيلة
املفتي ،على إث��ر األح���داث اإلره��اب��ي��ة التي ه��زت بعض امل��دن التونسية،
م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر ال���ج���اري .وف���ي رده ع��ل��ى س����ؤال ح���ول ض�����رورة وض���ع خطة
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قومية تقوم على وضعها الحكومات من أجل التجديد والتنوير وإزاحة
الفكر املتشدد ،قال املفتي« :أنا دعيت مع اإلخوة في دار اإلفتاء لحضور
ن��دوات فكرية علمية .وك��ان محور هذه اللقاءات هو البحث عن وضع
سبل ومناهج وط��رق ملقاومة أو توقيف تيار الغلو والتطرف .وأحسن
م��ا حضرت ل��ه ف��ي ه��ذه ال��ل��ق��اءات ه��و اللقاء ال��ذي حضرناه ف��ي أبوظبي،
بإشراف الشيخ عبد هللا بن بيه ،فهو الذي أشرف وتولى وضع البرنامج،
ووضع عناصر املوضوع ،ووزع املوضوع على جملة من الجزئيات وأعد
البحث مسبقا ثم وقع النقاش في هذه املواضيع بحضرة الشيخ .حقيقة
وضعت كثير من األصابع على موضع الداء تماما .وفي كل لقاء ينضاف
إلى اللقاء السابق خطوة أخرى في وضع خطة ووضع برنامج».
اإليسيسكو ..ضرورة تدريس مادة السلم في املقررات الدراسية:
في ورشة عمل انطلقت أشغالها يوم الثالثاء فاتح نونبر بالعاصمة
املغربية الرباط ،حول «دور التربية الدينية في تعزيز السالم ومكافحة
العنف» ،ينظمها املنتدى العالمي ملكافحة اإلرهاب واملنظمة اإلسالمية

مجلة السلم  -العدد األول

275

ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة (اي��س��ي��س��ك��و) وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون اإلس�ل�ام���ي،
ألقيت كلمة توجيهية ملعالي الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز
السلم أب���رزت مكامن الخلل ف��ي ال��ب��رام��ج ال��دراس��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ،ووضعت
املحطات الكبرى التي ينبغي أن تراعى لتقويم مسار التربية الدينية .وقد
دعا املشاركون في ختام الورشة إلى جملة من التوصيات كان من أهمها:
برمجة م��ادة السلم في املقررات الدراسية بمضامينها ومقاصدها كما
جاءت في اجتهادات العلماء املسلمين وتدريس صحيفة املدينة بوصفها
وثيقة سالم وتعاقد مدني وحضاري يقدم دليال إرشاديا.
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دراسات
وأبحاث

آفاق املواطنة في الفكر اإلسالمي املعاصر*1
رضوان السيد

*2

ُ ُ ُ
َ
عتبر مبدأ املواطنة ،وقد صار شرط وجود في الدولة املعاصرة،
-Iي
ُّ ً
ً
ُ
ق��ي��ام��ا وت��ح��ق��ق��ا ،أح���د أك��ب��ر ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة في
العاملين العربي واإلسالمي في الزمن الحاضر .وذلك لعدة أسباب؛
م��ن��ه��ا االض�����ط�����راب االج���ت���م���اع���ي وال���س���ل���ط���وي ال������ذي ي���ت���ه���دد ال���ك���ي���ان���ات
عدد من البلدان من حيث ُ
البنى
السياسية القائمة منذ االستقالل في ٍ
ومن حيث الحدود.
ومنها االض��ط��راب العميق في مسألة الشرعية ،والتي تتعلق بأمرين
أس��اس��ي��ي��ن :ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء االج��ت��م��اع��ي ال���ع���ام ،وال��ع�لائ��ق ب��ي��ن ال��ن��ظ��ام
السيا�سي واملواطنين.
ومنها ظهور ت��ي��ارات اإلس�لام السيا�سي واآلخ��ر الجهادي والتي تملك
ً
ً
أفكارا غائمة أو عدائية بشأن الدولة الوطنية واملواطنة.
ُ
ومنها هشاشة حركات املجتمعات املدنية واألحزاب السياسية والتي
��رض أن ت���ك���و َن ال َ
ك���ان ُي��ف��ت ُ
�����درع ال���ح���ام َ���ي ،وال��ح��ض َ��ن ال��ح��اض َ��ن للمجتمع
وتطبيقاتها.
املواطنة
السيا�سي وملبدأ
ِ
ِ
 - *1محاضرة ُألقيت بمؤتمر «األقليات الدينية يف الديار اإلسالمية» بمراكش (- 25
 )2016 / 1 /27الذي أقيم بالتعاون بين وزارة األوقاف بالمغرب ومنتدى تعزيز السلم
يف المجتمعات المسلمة.
 - *2أستاذ الدراسات اإلسالمية بالجامعة اللبنانية -لبنان
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ً
ُّ ُ
ُ
اف ف��ي امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي
وم��ن��ه��ا أخ���ي���را ال��س��ي��اس��ات ال��ت��دخ��ل��ي��ة م��ن أط�����ر ٍ
ً
ً
وطورا ملا ُ
تزع ُم ُه
واإلقليمي ،تارة مللء الفراغ واصطناع مناطق النفوذ،
ً
ً
تهديد ألمنها الوطني ،وأمن العالم.
حقا أو باطال من ٍ
ُ َّ ُ
ُ
تواجه تلك التحديات املصيرية؟
املهددة إذن ،والتي
ما هي املواطنة
ألن ه��ذا األم���ر ال م��ك َ
إن��ن��ي ال أه ُ���د ُف هنا للتأ يخ ل��ه��ذا امل��ب��دأ ّ
��ان ل��ه في
ر
ّ
سأرك ُز على العوامل والشروط العامة التي سادت
املطالعة املتاحة ،بل ِ
ُ
م���ن خ�ل�ال م��ي��ث��اق األم�����م امل��ت��ح��دة ( ،)1945واإلع��ل��ان ال��ع��ال��م��ي لحقوق
ُ
ُ
ُ
والعوامل والشروط التي ثبتت في دساتير
املبادئ
اإلنسان ( .)1948وهي
ال���دول الديمقراطية القومية والوطنية ف��ي أوروب���ا وأم��ي��رك��ا ،وظ��ه��رت في
أك��ث��ر دساتير ال���دول العربية واإلس�لام��ي��ة؛ وأق ُ
��دده
��دم��ه��ا فيما نحن ب��ص ِ
ُ
الدستور املصري .1922-1923
َّ
ُ
يقوم مبدأ املواطنة في العصر الحاضر إذن على املقومات املسلم
بها التالية:
ً
أوال :قيمة االنتماء الوطني ،وهو أحد أهم عناصر التماسك والترابط
بهوية مشتركة ،وأنهم قادرون على الدفاع
إليمان األفراد بأنهم يتمتعون ٍ
عنها وحمايتها ،مقابل أداء واجباتهم والتزاماتهم نحن الدولة والوطن.
ً
ممكنا ب��ع��د ق��ي��ام ن��ظ��ام ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة اك��ت��س ُ
��اب جنسيتها
وق���د ص���ار
بالقوانين املتعا َرف عليها في البلد املعني ،وفي العالم.
ً
ثانيا :قيمة امل��س��اواة :وه��ي تعني التساوي في القيمة اإلنسانية ،وفي
ال��ح��ق��وق وال��واج��ب��ات ب��ي��ن س��ائ��ر امل��واط��ن��ي��ن ،وال��ت��م��ت��ع ب��ال��ح��ق��وق املدنية
والسياسية واالجتماعية ،وحقوق الحماية من التمييز بسبب األصل
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أو الدين أو النوع أو املوقف الفكري.
ً
ثالثا :قيمة وحق املشاركة في الحياة السياسية والوطنية بما في ذلك
حق املشاركة في صناعة القرار السيا�سي ،والقوانين والبنى املجتمعية
األساسية ،والرقابة على املمارسات الحكومية.
ً
رابعا :قيمة الحرية والديمقراطية .وهي تعني الحق في حرية التفكير
والتعبير واالع��ت��ق��اد ،وت��ك��وي��ن الجمعيات األه��ل��ي��ة وال��ن��ق��اب��ات واألح���زاب
السياسية ،وحقوق التجمع والتنقل ،وتوفير الحماية الالزمة ملمارسة
ه��ذه الحرية على املستوى ال��ف��ردي ،وم��ن خ�لال التنظيمات من ضمن
مبادئ السيادة الشعبية.
ّ
-IIإن الشرط األول واألخير بالطبع ملمارسة هذه الحقوق والحريات
ُ
وجود الدولة واملجتمع السيا�سي.
التي تقتضيها املواطنة أو تتيحها هو
ً
وامل��ف��ه��وم��ان ح��دي��ث��ان ف��ي ال��ع��ال��م ،وأك��ث��ر ح��داث��ة ف��ي املجتمعات العربية
واإلسالمية .وال أعني بالحداثة هنا ّأن العرب واملسلمين اآلخرين ما كانوا
يعرفون ال���دول والكيانات السياسية؛ ب��ل م��ا أعنيه ّأن مبدأ املواطنة
ٌ
ٌ
َّ
ٌّ
ٌّ
ر
ر
بقرون
اكتمل
حتى
���ا
ب
و
أو
في
��ر
م
)
���ي
ب
و
أو
أو
غربي
ومفهوم
مبدأ
(وه��و
ٍ
من التطور والتطوير .ومن طريق األوروبيين عرفت معامله املجتمعات
العربية واإلسالمية بالتدريج في زم��ن االستعمار ،وعندما كانت أوروب��ا
ً
ً
َّ
الدولي الجديد فقط،
أقصد هنا النظام
تبني نظاما جديدا للعالم .وال ِ
ً
ب��ل أي��ض��ا ن��ظ��ام امل��ج��ت��م��ع��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ض��ع م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة في
مواجهة مفهوم الرعية .فإذا كانت املواطنة تتمثل عبر الحرية واملساواة
ّ
وامل��ش��ارك��ة وال��ع��دال��ة والديمقراطية ،وال��دس��ات��ي��ر وال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي تنظم
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ذلك؛ ّ
فإن الرعية تقوم على النقيض من ذلك ،أي على تبعية املحكوم.
ومن هنا تأتي األبعاد السياسية والقانونية واألخالقية والعاطفية التي
ً
ْ
ً
ً
تتبل ُ
ور من خاللها املواطنة مبدأ وقيمة وتطبيقا.
لقد أدرك ذل��ك املفكرون املسلمون منذ النصف األول م��ن القرن
التاسع عشر ،عندما كانوا يحاولون فهم هذه املسألة الخطيرة ،وإيجاد
املفردات والتعابير الصحيحة والدقيقة للتعبير عنها .عانى ذلك رفاعة
ال��ط��ه��ط��اوي عندما أق��ب��ل على ترجمة ال��دس��ت��ور ال��ف��رن���س��ي ال��ص��ادر عام
ً
َ
1830؛ ّ
فسماه ال��ش ْ��رط��ة تعريبا ل��ـ  ،La Charteبينما ت��رك��ه خير الدين
��روف ع��رب��ي��ة ،أي الكونستيتوسيون؛
ال��ت��ون���س��ي ف��ي لفظه ال��ف��رن���س��ي ب��ح ٍ
وذل�����ك ف���ي ت��ق��دي��م��ه ل��ك��ت��اب��ه :أق�����وم امل���س���ال���ك ف���ي م��ع��رف��ة أح������وال امل��م��ال��ك
ً
َ
أواخر القرن التاسع
( ..)1867ومع ّأن األتراك والعرب استخدموا أخيرا
عشر املفرد الفا �سي :دستورّ ،
فإن اإليرانيين في ثورتهم من أجل الحكم
ر
َ
سموه املشروطةَ ،
الدستوري ع��ام َّ 1906
وع َ��ن��وا بذلك االش��ت��راط على
ً
َ
بعيدا ،وبخاصة أننا ال ُ
ُ
نريد
نذهب
تقييد صالحياته! ومل��اذا
الحاكم أو
ٍ
هنا التأريخ لفكرة املواطنة والدستور عند العرب واملسلمين؛ بل نريد
اإلشارة إلى تطور املوقف منها لدى املفكرين املسلمين واإلسالميين عبر
القرن العشرين.
لقد بلغت الشجاعة بالسيد محمد رشيد رضا أن يقول عام 1907
ً
ف���ي م���داخ���ل ٍ���ة ل���ه ب��م��ج��ل��ت��ه امل���ن���ار إج���اب���ة ع��ل��ى س����ؤال س���ائ���ل« :ال ت��ق��ل أي��ه��ا
املسلم ّ
َ
الحكم َّ
املقيد بالشورى ٌ
أصل من أصول الدين ،ونحن
إن هذا
ُ
قد استفدناه من الكتاب املبين ،ومن سيرة الخلفاء الراشدين ،ال من
284

ُم��ع��اش��رة األوروب��ي��ي��ن وال��وق��وف على ح��ال الغربيين .ف��إن��ه ل��وال االع��ت��ب ُ��ار
َ
َّ
بحال هؤالء الناس ملا فك ْر َت أنت وأمثالك ّأن هذا من اإلسالم»!
اق���ت���رن ب�����زوغ ف���ك���رة امل���واط���ن���ة إذن ل����دى أوائ������ل امل��ف��ك��ري��ن امل��س��ل��م��ي��ن
ورج���االت ال��دول��ة بثالثة أم���ور :ض���رورة إق��ام��ة أنظمة ج��دي��دة أو تطوير
ً
األنظمة املوجودة استنادا للمثال األوروبي للدولة الحديثة ،والوصول
إلى ذلك عبر اشتراع دساتير على النهج األوروبي ّ
تقيد سلطات الحاكم،
ِ
ُ ُ ُ َ
للنخب املشاركة في إدارة الشأن العام -والعمل على إبراز التالؤم
وتتيح
ب��ي��ن األن��ظ��م��ة ال���ج���دي���دة وامل�������وروث ال��ع��رب��ي واإلس��ل�ام����ي ل���دواع���ي ال��ق��ب��ول
والشرعية.
وي���ت���ب َّ���ي���ن م����ن أع����م����ال ال���ط���ه���ط���اوي وخ���ي���ر ال����دي����ن ال���ت���ون����س���ي ،وح��س��ي��ن
املرصفي ،ومحمد عبده ومدرسته ،والكواكبي ،وعبد الحميد بن باديس
ومحمد ب��ن الحسن الحجوي ،أن تسويغاتهم للدولة الحديثة تنطلق
ُ
في عدة اتجاهات ،أولها إحياء مفهوم الشورى والتأكيد عليه ،لضرب
االس��ت��ب��داد ،وتقوية ف��ك��رة امل��ش��ارك��ة .وثانيها ف��ك��رة املنافع العمومية أو
املصالح العامة والتي تملك وظائف دفاعية تتمثل في إيجاد التنظيمات
ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ج��م��ه��ور م��ن ج��ه��ة ،وت��وج��د ال��وس��ائ��ل ال��ن��اف��ع��ة ف��ي مواجهة
ٌ
ال��س��ي��ل ال��غ��رب��ي ،وث��ال ُ��ث��ه��ا تثقيفية أو تعليمية ،وت��ه��دف إلي��ض��اح ف��وائ��د
ََ
الدساتير والقوانين واملؤسسات الجديدة الستحداث العالم املصطلحي
ً
ً
ً
ََ
جهة ثانية .رشيد
السيا�سي واملدني فهما وإفهاما من جهة ،وتنويرا من ٍ
ً
واضحا في األمرين؛ األول أنها ٌ
أفكار
رضا ،في االقتباس السابق عنه ،كان
ٌ
لكن ال يمكن ّ
ض املوروثْ ،
ومؤسسات مقتبسة وهي ال ُتنا ِق ُ
االدعاء أنها
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ٌ
اإلصالح السيا�سي ُ
َ
عماد ُه الحكم الدستوري،
مشتقة منه ،والثاني ّأن
ً
ويمكن اتخاذ الشورى بصيغتها الجديدة أو بفهمها الجديد عنوانا له،
ّ
َ
ّ
جديدين وأوروبيين.
لكن املفهوم واملؤسسة يظالن
ُ
وب��ال��ط��ب��ع ك���ان ه��ن��اك ت��ي��اران آخ����ران ي��ش��ارك��ان ف��ي ال��ن��ق��اش وامل��ج��ادل��ة
ُ
أحد ُهما تقليدي يرفض هذه األفكار واملفاهيم التركيبية ّإما ألنه ليس
م��ن ش��أن العلماء ال��دخ��ول ف��ي عمليات التفكير ال��س��ي��ا�س��ي ،كما رفض
ُ
ع��ل��م ُ��اء ت��ون��س امل��ح��اف��ظ��ون امل��ش��ارك��ة ف��ي م��ح��اول��ت��ي خ��ي��ر ال��دي��ن ال��ت��ون���س��ي
ال��دس��ت��وري��ت��ي��ن ع��ام��ي  1857و 1861ألن��ه��م ال ي���ري���دون ت��ع��اط��ي ال��ش��أن
ال��س��ي��ا�س��ي -أو ّ
َ
اإلص��ل��اح ال��ج��دي َ��د ه���ذا يمكن أن ي��زع��زع امل��ؤس��س��ات
ألن
القائمة بالدولة العثمانية ،وبمصر وشمال إفريقيا .وقد انضوى هؤالء
ّ
امل��ع��ارض��ون تحت سياسات عبد الحميد الثاني ال��ذي عطل الدستور
العثماني عام .1878
أم��ا التيار اآلخ��ر أو الثالث ضمن التفكير اإلسالمي في تلك الحقبة
ً
فقد كان راديكاليا من مثل اعتبار قاسم أمين ّأن الزمن هو زمن الحرية
وال���ع���دال���ة وع��ل��ى امل��س��ل��م��ي��ن ال���دخ���ول ف��ي��ه ب���أي ث��م��ن ،أو ّأن ال���دخ���ول في
هذا الزمن هو من صميم تعاليم القرآن كما في كتاب عبد هللا العلمي
ُ
الصادر عام  .1913وقد بلغ التيار اإلصالحي الراديكالي إحدى ذراه في
َ
الدستور املصري املعلن عام 1922-1923م ،والذي ظهرت فيه املعالم
وهلة أنه تجاوز
ملكية
الرئيسية ملبدأ املواطنة في
دستورية وب��دا ألول ٍ
ٍ
ٍ
ً
كل العقبات التي كانت مخوفة من جانب التقليد واملوروث .وقد حظي
فة حتى من جانب علماء االزهر تقليديين وغير تقليديين،
بشعبية جار ٍ
ٍ
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القترانه بمصارعة االستعمار البريطاني ،وانتزاع استقالل مصر منه.
 -IIIس َّ����م����ي ُ
����ت ف�����ي ب���ح���وث���ي امل����ن����ش����ورة ف�����ي ال���ع���ق���دي���ن األخ����ي����ري����ن ح��ق��ب��ة
العشرينات والثالثينات من القرن العشرين الذي انق�ضى وما انقضت
ُ
عجائبه وعقابيل ُه :حقبة التحوالت .والتحوالت املقصودة في التفكير
اإلسالمي بشأن الدين ومهماته ،وبشأن الدولة ووظائفها في إدارة الشأن
َ
ََ
العقدي والفقهي في مجالي
العام .كان اإلصالحيون يخشون من التقليد
ُ
التجديد ال��دي��ن��ي ،وامل��ش��روع ال��ب��ازغ للتجديد السيا�سي امل��ن���ش��ئ للدولة
الوطنية الحديثة عند العرب واملسلمينّ .
لكن التحدي أو التحديات
ُ
التجديد في املجالين ،ما أتى من جهات التقليد الذي انضوى
التي واجهها
ضمن الدولة الوطنية من جهة ،وانصرف للتجديد واإلصالح الديني من
جهة ثانية .بل أتت التحديات من جهة جماعات الهوية وجمعياتها التي
ٍ
ّ
رك��زت على هوية املجتمع وال��دول��ة التي خشيت عليهما تلك الجماعات
م��ن التغريب ،وم��ن ال��دول��ة الوطنية ،ال��ت��ي اعتبرت تلك الجمعيات ّأن
ُ
االستعمار أنشأها ليخل َد في ديار املسلمين .ففي حين انصرف مفكرو
ومثقفو اإلس�ل�ام اإلص�لاح��ي إل��ى العمل على ب��ن��اء الثقافة الوطنية التي
ُ
جماعات الهوية الدينية
تجترح الحداثة من قلب امل���وروث ،انصرفت
ً
َّ
لطرح سؤال الشرعية للمجتمع والدولة معا .وتجلى ذلك في العمل على
ُ
ُ
تعتمد فكرة ال��ع��ودة ل�لأص��ول ،للكتاب والسنة،
دينية ص��ارم ٍ��ة
سمتية ٍ
ٍ
ف��ي م��واج��ه��ة التقليد والتجربة التاريخية ل�لأم��ة م��ن ج��ه��ة ،وف��ي مواجهة
ً
ً
ً
ً
الظروف الجديدة والسياقات ملا ْ
سمته غزوا ثقافيا ودينيا غربيا.
وبينما كان اإلصالحيون يبحثون في املالءمة ،صار س ُ
��ؤال الشرعية
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لدى تلك الجماعات يعتمد على مبدأ التأصيل .وبين املالءمة والتأصيل
ً
ً
ٌ
واضحا لدى املشارقة؛ بينما َّ
ب��و ٌن
ظل واضحا للمغاربة
شاسع ما كان
ُ َ
حتى الستينات والسبعينات من القرن العشرين .لقد انفصلت نخب
ُ َ
النخب اإلصالحية ف��ي التفكير اإلسالمي
ال��دول��ة الحديثة باملشرق ع��ن
في زمن مبكر يعود إلى عشرينات وثالثينات القرن العشرين؛ بينما َّ
ظل
ٍ
ّ
األمر باملغرب اإلسالمي على غير هذه الشاكلة االنفصالية .إذ إن العلماء
ّ
ُ َ
النخب التي قادت النضال الوطني
بالغرب اإلسالمي هم أنفسهم شكلوا
ّ ُ
ضد االستعمار ،وظلت تسهم في التغيير من أجل إنشاء الدولة الحديثة
بعد انقضاء زمن االستعمار ،وإقامة دول االستقالل.
لقد َّأدى س��ؤال شرعية املجتمع وال��دول��ة املعتمد على التأصيل (=
الكتاب والسنة) ،واملستند إلى ما فوق التاريخ وما وراءه إلى تنحية األمة
َّ
والجماعة باعتبارهما مصدر الشرعية ،وإلى إحالل الشريعة محلهما،
ً
ً
ْ
ووضعها في مواجهتهما .وما حصل ذلك بالطبع دفعة واح��دة .بل ومن
خ�ل�ال السمتية ال��دي��ن��ي��ة ال��ص��ارم��ة ،ج���رى ب��ال��ت��دري��ج ب��ن ُ��اء ث��ق��اف ٍ��ة ش��ارك
فيها كثيرون من غير الحزبيين اإلسالميين ُت ّ
شدد على فكرة االنفصال
فاملفاصلة بين اإلسالم والعالم .فهناك بحسب اإلحيائيين واألصاليين
كامل َّ
ٌ
إسالمي ٌ
مؤس ٌ
ٌّ
س على الكتاب والسنة ،يفار ُق نظام العالم
نظام
الحديث ،ويفار ُق بالطبع أنظمة الدول الوطنية .وفي هذا النظام الجديد
سؤال الوطن واملواطن واملواطنة وحقوقها ،بل ُّ
ال ُي ُ
ُ
طرح
حق هللا ،الذي
ي��ك��ون ع��ل��ى ه���ذه ال��ج��م��ع��ي��ات وال��ج��م��اع��ات واألح������زاب إح�ل�ال ُ���ه وإح��ق��اق��ه
ً
أوال ل��دى بعض ال��ح��رك��ات ،وف��ي ال��دول
الس��ت��ع��ادة الشرعية ف��ي املجتمع
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ُ
ً
ً
أوال تمهيدا لفرضه على املجتمع لدى بعض الحركات األخرى .وقد ظهر
ً
ً
ً
ُ َ
مسلمة بالهند ،كسبت جمهورا عريضا،
ذلك واضحا في سيرورة نخ ٍب
ٍ
وات��ف��ق��ت م���ع ال��ب��ري��ط��ان��ي��ي��ن ع��ل��ى ف��ص��ل األق��ال��ي��م ذات ال��ك��ث��رة اإلس�لام��ي��ة
هناك ،وإقامة دولة باكستان عام  ،1947ألنه ال والية لغير املسلم على
ُ
ّ
يسود بالهند ،وهل هو
بغض النظر عن طبيعة النظام الذي
املسلم،
ُ
ونظام للمواطنة املتساوية أم ال! َ
ٌ
ٌ
ووقتها كان املغاربة
نظام ديمقراطي،
ً
جميعا ما يزالون يكافحون االستعمار متحدين؛ بينما واجهت الدول
الوطنية باملشرق وهي على مشارف االستقالل ،قيام دولة إسرائيل على
أرض فلسطين ،دون أن تستطيع ال��دول الوطنية الجديدة إسقاطها.
وب��ع��د أق ّ���ل م��ن ع��ق��دي��ن ،ش��ه��دت خ�لال��ه��م��ا ال����دول ال��وط��ن��ي��ة ب��امل��ش��رق في
ًُ
الحرب الباردة ،وقد حكمها العسكريون -هزيمة أخرى على يد إسرائيل؛
َ
ٌ
ٌ
ُ َ
النخب العلمانية ،ومن باب أولى هي فاشلة
فبدا أنها فاشلة بمقاييس
ً
ً
وغير شرعية في عيون ُ
النخب اإلسالمية ،التي صارت أحزابا صلبة ذات
ُ
شعبية عريضة .وتبلورت في أدبياتها املتكاثرة مقولة الدولة اإلسالمية
ٍ
في مواجهة الدولة الوطنية .وفي حين ما اهتمت أنظمة العسكريين ذات
الدعوى القومية واالشتراكية كثي ًرا ملسالة املواطنة ،كذلك ما َّ
اهتم لها
ً
تفكير اإلحيائيين الحزبيين ال��ط��ه��وريّ ،
ألن الفريقين ّ
اهتما أكثر كثيرا
عقائديات مشهودة بمسألة الهوية العامة للدولة واملجتمع ،وإن
وف��ي
ٍ
ً
بتصورين مختلفين تماما.
ّ
وألن هذه املطالعة موضوعها املواطنة في الفكر اإلسالمي املعاصر،
ََ
فلننظر في املالمح التي ّ
املقتربات منها؛ لنرى
تتبدى فيها هذه الفكرة أو
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ً
أيضا في الصراع على الهوية العامةّ ،
وحتى في مسألة
كيف دخلت هي
ُ
الشرعية .ص��در ميثاق األم���م املتحدة ع��ام  ،1945كما ص��در اإلع�لان
العالمي لحقوق اإلنسان في العام  .1948وقد تعامل معهما اإلسالميون
حزبيين وغير حزبيين من مواقع املجادلة واالنفصال واملفاصلة .أخذوا
ً
أوال ّأن النظام العالمي الذي قام عليهما ُ
يكيل بمكيالين.
على الوثيقتين
ُُ
ّ
فيطبق مقتضيات امليثاق واإلع�لان في نواحي معينة ،بينما يتجاهلهما
ّ
إذا تعلق األمر بالدول العربية واإلسالمية .وكانوا يقصدون بذلك تعامل
املؤسسات الدولية مع قضية فلسطين ،ثم قضية كشمير .ثم َم َ
ضوا
ً
ً
ّ
ُق ُدما بزعم الخالف مع اإلعالن مبدئيا .إذ هو يقول
بالحق الطبيعي في
َ
الحقوق ،بينما ينكر ديننا ذلكّ ،
واجبات اإلنسان وحقوق ُه اشترعها
ألن
ِ
َ ً
ً
ُ
الكتاب والسنة؛ فال حاجة لتأليه اإلنسان تأليها مصط َنعا بالذهاب إلى
جزء من إنسانيته .ثم َّ
أنها ٌ
إسالمية لحقوق
إعالنات
تطور األمر إلى كتابة
ٍ
ٍ
ً
ً ً
ً
اإلنسان على أساس تأصيلي .وهي ال تقول شيئا جديدا أو مختلفا كثيرا
عما ورد في اإلعالن والعهود واملواثيق الالحقة .لكنها عند كل مادة ُ
تورد
ٍ
ً ً
ً
ً
نبويا .وقد أ ُ
دت في بعض دراساتي في الثمانينات من
آية قرآنية أو حديثا
ر
ً
ً
القرن املا�ضي أن أعتبر ذلك إسهاما إسالميا في ثقافة حقوق اإلنسان
ً
جهات رسمية عربية وإسالمية بعد اإلسالميين،
وبخاصة ّأن
املعاصرة؛
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ّ
املؤصلين يريدون من جهة َ
ّ
إعالم
دخلت في هذا الخضم .قلت إن هؤالء ِ
ُ
تتناقض مع القرآن
املسلمين وتثقيفهم بثقافة حقوق اإلنسان ،وأنها ال
َ
أو السنةُ .
العالم وتنويره ّ
َ
اإلسالم يمكن
بأن
وقلت إنهم يرمون إلى إخبار
له أن يشارك في ثقافة العصر وقيمه.
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ً
الجتماع
اللبنانية
الحكومة
��ن
م
��دا
لقد ذه��ب ُ��ت ف��ي التسعينات م��وف
ٍ
في لجنة حقوق اإلنسان عن إسهام األديان في ثقافة حقوق اإلنسان،
ً
وبينما ُ
كنت أم�ضي متحمسا في عرض نماذج من اإلعالنات اإلسالمية،
واس��ت��ش��ه��ادات��ه��ا ال��ق��رآن��ي��ة وال��ح��دي��ث��ي��ة ،سألتني ال��س��ي��دة م���اري روبنسون
ُ
لهجة بين ال��ج��د وامل����زاح :ط ّ��ي��ب ،وم���اذا يحصل إن ك��ان��ت ه��ن��اك هذه
ف��ي ٍ
امل����ادة أو ت��ل��ك ف��ي اإلع��ل�ان أو امل��واث��ي��ق وامل��ع��اه��دات امل��ل��ح��ق��ة ،ف��ي حقوق
ً
امل���رأة أو ال��ط��ف��ل ،ول��م ت��ج��دوا ش��اه��دا عليها ف��ي ال��ق��رآن أو امل����وروث ،هل
ُ
وأجبت غير متتعتع :لقد َّ
تم التنكر في مواد قليلة ،بينما
تتنكرون لها؟
ُ
ُ
���االت ثالثة،
���االت أخ���رى ،وال��ت��أوي��ل والتحويل ف��ي ح ٍ
ج��رى التجاه ُل ف��ي ح ٍ
بالذهاب إل��ى ّأن اإلس�ل�ام أو الفقهاء اهتموا لهذه الجزئية أو تلك مما
ْ
يلحظ ُه اإلع�ل�ان! وتابعت السيدة روب��ن��س��ونّ :
لكن الكثرة الساحقة
ل��م
ّ
من الدول العربية واإلسالمية وقعت على هذا اإلعالن وملحقاته ،وعلى
ُ
ُّ
تعث ٌر ٌ
كبير في التالؤم والتطبيق في
ميثاق األمم املتحدة بالطبع ،وهناك
ُ
دولكم رغم التوقيع وااللتزام ،فهل تسهمون أنتم ذوو التفكير اإلسالمي
ً
ف��ي ال��ن��ض��ال م��ن أج��ل تطبيق م��ا تعتبرونه تقصيرا م��ن دول��ك��م؟ وق��ل ُ��ت:
األك���ث���رون م��ن اإلس�لام��ي��ي��ن ال ي��س َ��ع��ون للتأثير ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ات ألن��ه��م في
مواقع املعارضة وال يعتبرون ّأن األنظمة القائمة يمكن أن تستمع إليهم.
صدري اإلعالنات يعيشون في الغرب ،وهم ّ
وبعض ُم ْ
َ
ُ
يوجهون
خطابهم
ِ
إل���ى ال��غ��رب��ي��ي��ن .وف���ي ال��ن��ه��اي��ة ف ّ
����إن اإلس�لام��ي��ي��ن ه���م ض���د االس���ت���ب���داد ،ل��ك ّ��ن
ً
مسألة حقوق اإلنسان ليست أولوية عندهم .ثم تحدث ممثلو األديان
ُ
ً
ً
وبخاصة أهل الديانات األسيوية ،لكنهم
األخ��رى ،وقدموا أفكارا كثيرة
ٍ
مجلة السلم  -العدد األول

291

ً
جميعا كانوا يبدأون كلماتهم بالقول إنهم ال يملكون باعتبارهم رجال
دين إعالنات منفصلةّ .
وإن الذين يمارسون النقد لإلعالن وامليثاق في
ٍ
دولهم ومجتمعاتهم معظمهم من الفالسفة أو االقتصاديين أو رجاالت
ُ
ُّ
مالحظاتهم على تصرفات
تنصب
املجتمع امل��دن��ي ،وه���ؤالء ف��ي ال��غ��ال��ب
ال���دول الكبرى أو حكوماتهم ،ول��ي��س على امليثاق واإلع��ل�ان .ويضيفون
ّأن املواثيق واملعاهدات الالحقة استوعبت وتجاوزت الكثير من وجوه
النقص وسوء الفهم والتقدير.
بعد اإلعالنات اإلسالمية ،بدأت تظهر الدساتير اإلسالمية .وهي تهتم
ُ
بالفعل بتقييد سلطة الحاكمّ ،
لكن َّ
األخرى ُّ
تهتم بإبراز
موادها الكثيرة
مالمح النظام اإلسالمي الكامل ،والشريعة التي تعتبرها واجبة التطبيق.
وه���ي ب��امل��ف��ه��وم اإلح��ي��ائ��ي وال��ط��ه��وري ال��ج��دي��د ت��ه��ت��م بالتقييد وال��ت��ش��دي��د
ّ
ٌ
واملنع والتحريم ،أكثر مما ُّ
وصحيح أنها تؤكد
تهتم بالحقوق وباملواطنة.
على فكرة الشرعية ،وضرورة التزام أحكام الشريعة من أجل إحقاقها،
ً
ُ
وليس إرادة الجماعة مثال ،إنما امللحوظ أنها تنيط بالسلطة السياسية
ُ
مهمة تطبيق الشريعة ،وتحاسبها على هذا األساس .وبذلك فإنها تعطي
ُّ
تحولها عن
السلطة السياسية صالحيات وواجبات دينية كثيرة بحيث ِ
طبيعتها ووظيفتها في حسن إدارة الشأن العام ،وإقامة الحكم الصالح.
وف��ي العقود الثالثة األخ��ي��رة ظهرت م��ئ ُ
��ات الكتب وآالف امل��ق��االت في
نظام الدولة اإلسالمية ،وحقوق اإلنسان التأصيلية والتكليفية فيها.
والكثير م��ن ه��ذه الكتب وال���دراس���ات ي��ع��ود إل��ى ج��ان��ب ف��ك��رة التأصيل،
إلى فكرة املالءمة التركيبية كما في أعمال اإلصالحيين في مطالع القرن
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العشرين وما بعد .وأعني بذلك الحديث إلى جانب التأصيل عن مقاصد
الشريعة وغاياتها اإلنسانية العلياْ .
لكن تبقى فيها مشكلتان :الطابع
ّ
ال��ع��ق��ائ��دي ال���غ�ل�اب ،وم��ح��دودي��ة ف��ك��رة أو م��م��ارس��ة امل��ش��ارك��ة .وال��ط��اب��ع
ّ
العقائدي القوي أثر في مسألة الحرية وخبرات املؤمنين في اجتهاداتهم
وعملهم الفردي والجماعي .وأحسب ّأن لظهور فكرة عقائدية الدولة
وليس املجتمع فقط أكثر من سبب .ومن أسبابها فشل تجربة الدولة
ً
الوطنية ،وسياسات الحرب الباردة وحقبة الهيمنةّ .
لكن هناك سببا
ً
آخ���ر م��ه��م��ا ل��ل��ع��ق��ائ��دي��ة ف���ي ت��ف��ك��ي��ر اإلس�لام��ي��ي��ن ال��ح��زب��ي��ي��ن وع��م��ل��ه��م .فقد
ً
ً
ً
ً
صارت الشريعة نظاما كامال ،وكتلة ضخمة من الواجبات والتنظيمات
ً ً
دينياّ .
ولكل ذلك
املتشابكة فيها الكثير من الرغبويات التي صارت واجبا
ج��رى تكليف ال��دول��ة والنظام السيا�سي ،فظهر للدين رك ٌ��ن ج��دي ٌ��د هو
ُ ّ
الدولةّ ،
ألن ما ال ُّ
ٌ
وسواء َّ
أسمينا النظام
الواجب إال به فهو واجب،
يتم
ً
ً
املرتجى والضروري الستعادة الشرعية للدولة واملجتمع خالفة أو إمامة
ً
أو دولة إسالمية .وفي الدولة اإلسالمية الجديدة ،هناك مشكالت كبرى
في مسألة املواطنة ،ومشكالت في مسألة حقوق اإلنسان ،كما ظهر في
تجارب اإلسالميين في مثل إيران والسودان.
ّإن ال��ط��ري��ف ،أن���ه ف��ي زم���ن ال��ت��أص��ي��ل أو حقبته ال��ط��وي��ل��ة ،ه��ن��اك بنى
م��ف��ك��رو اإلس���ل��ام ال���س���ي���ا�س���ي وع����دي����دون م���ن ال��ح��زب��ي��ي��ن وغ���ي���ره���م ،ممن
ي���ح���اول���ون ع��ق��ل��ن��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��أص��ي��ل��ي��ة ،ن��ظ��ام��ه��م ال���ج���دي���د ل��ي��س ش��أن
األص��ول��ي��ي��ن املتطرفين ال��ذي��ن ي��ع��ودون آلي����ات :وم���ن ل��م يحكم ب��م��ا أن��زل
هللا فأولئك هم الظاملون أو الفاسقون أو ال��ك��اف��رون؛ بل إل��ى صحيفة
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ال��ن��ب��ي أو ع��ه��ده أو ك��ت��اب��ه ب��ي��ث��رب ق��ب��ل تسمية امل��دي��ن��ة .وه��ن��اك ي��ؤك��دون
ُ
على الطابع التعاقدي للنظام الجديد ،واالعتراف بالحقوق املتساوية
َ
والواجبات املتساوية لفئاته الق َبلية والدينية .والواضح ّأن تلك الفئات
ً
بيثرب عند هجرة النبي ﷺ إليها تعاقدت على العيش معا ،وعلى التعامل
معينة في الحقوق والتبعات ،واملسؤوليات
مواضعات
فيما بينها على
ٍ
ٍ
الفردية والشخصية وال��ع��ام��ة .وه��ي م��واض��ع ٌ
��ات ُعرفية ومصلحية .وما
ُ
ٌ
ٌ
ذكرت في الصحيفة آية واحدة أو حديث .فاملفهوم ّأن هذه الجماعات
نظام باختيارها ،وتستطيع تغييره أو تغيير بعض
كانت تتشارك في بناء ٍ
جزئياته ،على أساس املصالح والتفاهمات املمكنة .وفقهاؤنا ُ
القدامى
ً
جميعا يذهبون إلى ّأن النظام السيا�سي مصلحي وتدبيري وال شأن له
ً
ب��االع��ت��ق��اد -وامل�����اوردي ال��ح��ري��ص ع��ل��ى ال��دي��ن وال��ش��ري��ع��ة ح��رص��ا منقطع
النظير يقول ّإن اإلمامة هي لسياسة الدنيا وحراسة الدين ،وماذا تعني
الحراسة؟ ّ
يفسرها بأنها حفظ الدين على أصوله املستقرة ،وأعرافه
ِ
ُ
الجامعة .ف��ال��دول��ة ال تتدخل ف��ي ال��دي��ن ،وإن��م��ا ت��ص��ون م��ا ت��واض��ع عليه
ً
ً
املؤمنون أصوال وأعرافا .فأين هي الجماعة ذات الفئات املتعددة التي
تبني النظام من طريق التشا ُرك عند اإلسالميين ،وما الحاجة حتى لدى
معتدلي اإلسالميين للبحث الطويل العريض فيما يتالءم مع الشريعة
وم��ا ال ي��ت�لاءم ف��ي إدارة ال��ش��أن ال��ع��ام ،م��ا دام ال��ن��اس مسلمين ،وم��ا دام
ً
حقهم ثابتا في بناء نظامهم السيا�سي كسائر بني البشر ،أو حتى بحسب
تجربة النبي بيثرب أو املدينة؟
وال َّ
شك ّأن اإلسالميين ليسوا وحدهم سبب ظهور مشكالت األقليات
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في املشرق واملغرب ،وإنما الظروف الحديثة واملعاصرة ،وقضايا خيبات
ً
وق��ص��ور ال��دول��ة الوطنية .لكن هنا أي��ض��ا وم��ع تضخم مقولة الشريعة
والشرعية؛ ما برز اإلسالميون في طرح حلو ٍل ملشكالت األقليات اإلثنية
ّ
والدينية ،رغم تكرارهم لقول النبي (ﷺ) :لهم مالنا وعليهم ما علينا! و��ل ا
ً
ً
ً
أراد اإلسالميون عندما صاروا فريقا سياسيا معتبرا في الثمانينات ،أن
ُ
ّ
يوسعوا األفق لجهة فقه االختالف االجتماعي والسيا�سي ،قالوا بتفرد
ِ
ُ
التمايز
وطنية فيها ،بحيث ال تحتاج إل��ى تبرير
جماعة
مصر ف��ي نشأة
ٍ
ٍ
ّ
الديني والطائفي اإلثني .لكن بعضهم عاد فنقض هذه املقولة بسبب
التطرف املزعوم والتآمر في أوساط األقلية الدينية ،وهو ُ
تصرف
سوء
ٍ
كبير في نظر اإلسالميين ،دفع من جديد باتجاه الهوية الواحدة والتي ال
تنقسم ،وفيها عقالء األقباط!
وال ي��م��ك��ن ب��ال��ط��ب��ع ت��ح��م��ي��ل أه����ل اإلس���ل��ام ال���س���ي���ا�س���ي ت��ب��ع��ات ظ��ه��ور
ال��ج��ه��ادي��ي��ن .ف��ال��ج��ه��ادي��ون ان��ش��ق��اق��ي��ون .واالن��ش��ق��اق ال���ذي يعلن مسألة
الفسطاطين والتكفير والعداء املطلق لآلخر ،وشن الحرب على العالم،
ّ
العدو البعيد ،بل العدو القريب ،فيما
يهدف أول ما يهدف ليس ملواجهة
ُ
ُّ
التوحش والعياذ باهلل .االنشقاق يريد إزالة
صار ُيعرف عندهم بإدارة
َ َّ
األصل الذي ّ
محل ُ
محله ،وليس َّ
انشق عنه ألنه يريد الحلول
البعداء في
الدين أو املذهب أو الجغرافيا ،الذين قد يكون على استعداد بعد قيام
ُ
َ
املستحسن إذن نسبة
عالقات معهم .ليس من
دولته امليمونة إلقامة
ٍ
ه��ذا االنشقاق الهائل أله��ل اإلس�لام السيا�سي ،إنما لو تأملنا مقوالت
ً
ً
ً
ه����ؤالء امل��س��ت��وح��ش��ي��ن أو امل��ت��وح��ش��ي��ن م��ق��ول��ة م��ق��ول��ة ،ل��رأي��ن��ا ل��ه��ا جميعا
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ُ
ً
أص��وال أو تأصيالت في أفكار أهل تسييس اإلس�لام ،وإنما قادها هؤالء
الجهاديون إلى نهاياتها القصوى.
ُ
ولنمض للمرة األخيرة إلى اإلمكانيات املتاحة أو التي أتيحت بعدما
ِ
ص��ار أه ُ���ل تسييس اإلس�ل�ام ج��م��اع��ات سياسية محترمة .لقد انفتحوا
على فكرة مقاصد الشريعة والتي تتيح توسيع اآلف��اق لجهتين :مركزية
م��ق��ول��ة اإلن����س����ان ف��ي��ه��ا ،وألن ف���ك���رة امل���ص���ال���ح ال���ض���روري���ة ال ت��س��ت��ن��د إل��ى
ً
ال��ن��ص��وص م���ب���اش���رة ،ب���ل إل���ى اس��ت��ق��رائ��ه��ا ك��م��ا ق���ال ال��ش��اط��ب��ي .ف��امل��ص��ال��ح
الضرورية لإلنسان هي حق النفس ،وح��ق العقل ،وح��ق ال��دي��ن ،وحق
ً
ْ
النسل ،وحق امللك .وكما قال ابن القيم نقال عن ابن عقيل -وكالهما
ً
ً
حنبليّ -
فإن املصالح اكتشافا وآفاقا ال تستند إلى النص بل إلى روحه
ّ
ً
وم��ق��اص��ده .إن��م��ا رغ���م خ��ص��وب��ة ه���ذه ال��ف��ك��رة ف��إن��ه��ا ظ��ل��ت م��ق��ي��دة بقيود
ن���ظ���ام اإلس���ل��ام ال���ج���دي���د أو ال���ك���ام���ل ال�����ذي ج����رى اص��ط��ن��اع��ه ع��ب��ر ع��دة
عقود ،ثم جرى الوقوع في إس��اره ،بحيث ّإن أحدهم ما قبل من بعض
م��ف��ك��ري اإلس�لام��ي��ي��ن ال���ق���ول ب��ع��م��وم��ي��ة ال��ن َ��س��ق أو ال��ن��ظ��ام واع��ت��ب��ر ذل��ك
ً
ً
بشدة أن يعتبروا النظام اإلسالمي قائما بكل
جبنا ومجاملة ،وطالبهم
ٍ
ً
ً
تفاصيله أو يكون إسالمهم مدخوال وقاصرا!
ّإن التفكير القائم على الهوية والتأصيل وال �ش��يء غير ذل��كُّ ،
يظل
أسير طهوريته مهما حاو َل التالؤم والتوفيق من بعد ملراعاة مستجدات
ُ
وتفقد أصلها إن توقفت عن التأصيل ،أو
الظروف .فالعقائدية تنكسر ِ
حاولت استشراف اآلف��اق .وهذا الفكر على أي حال ليس من أولوياته
م��س��أل��ة اإلن��س��ان وح��ق��وق��ه وم��واط��ن��ت��ه ،ب��ل م��س��أل��ة ال��ش��رع��ي��ة ،وال��ن��ظ��ام
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س فكر اإلص�لاح ،بينما َّ
َّ
املتوهم القائم عليها .وق��د استطاع َط ْم َ
سدت
عليه ُ
نزعتها العقائدية والتأصيلية اإلم��ك��ان��ي��ات املفتوحة الستشراف
ً
ً
��دة تماما بسبب امل��زج غير الصحي أي��ض��ا بين مقولتي الدين
���اق ج��دي ٍ
آف ٍ
ُ
َّ
ُ
آفاق أخرى لإلنسان واملواطن في
والسلطة .ولذا ال بد من البحث عن ٍ
مجالنا ال��ح��ض��اري ،م��ن غير مدخلي الهوية وال��ت��أص��ي��ل؛ ب��ل م��ن مدخل
التجربة التاريخية لألمة والتي ب��دأت في صحيفة املدينة ،وم��ن مدخل
التالؤم مع العصر ونظام العالم.
ّ -IVإن التحدي الرئيس في املشهدين العربي واإلس�لام��ي في العقود
ال���ث�ل�اث���ة األخ����ي����رة ه���و ت���ح���دي ت��ج��دي��د ت��ج��رب��ة ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة امل��دن��ي��ة،
ُ
وامل��ج��ت��م��ع ال��س��ي��ا�س��ي ال��ح��ر .وي��ق��ع م��ب��دأ امل��واط��ن��ة ف��ي ق��ل��ب ه���ذا املشهد،
َ
ويكاد يكو ُن شرط االعتماد الرئيس ملواجهة التحدي .وقد كانت هناك
ن��ض ٌ
��االت وأف��ك ٌ��ار وم��ب��ادرات كثيرة ملواجهة ه��ذا التحدي من غير جانب
وألن امل��وض َ
اإلسالميينّ .
��وع ال��ذي نعالجه ف��ي ه��ذه املطالعة اآلف���اق التي
يطرحها الفكر اإلس�لام��ي امل��ع��اص��ر ف��ي مسألة امل��واط��ن��ة؛ ف ّ
���إن االهتمام
ي��ن��ص ُّ��ب ع��ل��ى اإلم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي ت��م��ل��ك��ه��ا ال���ت���ي���ارات ال��ف��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة
��اق
العربية واإلس�لام��ي��ة األخ���رى ،وتأويليات النصوص ،الستكشاف آف ٍ
��ود فيها مقولة اإلن��س��ان وامل��واط��ن إل��ى مركز ال��ص��دا ةُ ،
فت ُ
ت��ع ُ
عين بذلك
ر
مباشرة وغير مباشرة على استقامة األوضاع في املجالين الديني
بأشكال
ٍ
ٍ
والدولتي في مجتمعات العرب واملسلمين.
ّإن أول عوامل عودة السوية إلى األوضاع العامة الفكرية واملجتمعية
ف��ي امل��ج��ال اإلس�ل�ام���ي ت��ت��م ّ��ث ُ��ل ف��ي إخ����راج ال��دي��ن م��ن خ ّ
��ض��م ال���ص���راع على
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السلطة السياسية في ال��دول واملجتمعات .فقد أوصلت ه��ذه املسألة
ً
أولوية َأ ْن ْ
ستها َّ
كل
التي اعتبرتها تيارات اإلسالم السيا�سي واآلخر الجهادي
ُ
ى
انقسامات في الدين ،وإلى تصوير املسألة باعتبارها
إلى
خر
األ
القضايا
ٍ
ً
ص��راع��ا بين ال��دي��ن وال���دول���ة ،وال��دي��ن واألم���ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ب��ال��ذات.
َ
واملستهد ُف من وراء هذا اإلخ��راج للدين َّ
املسيس إعادة االنسجام بين
ُ
يستعيد
الديني والسيا�سي واالستراتيجي في املجتمعات وال��دول .بحيث
ً
ال��دي��ن ث��واب َ��ت ُ��ه ومهماته ب��اع��ت��ب��اره ع��ام َ��ل ت��وح��ي ٍ��د رئيسيا ف��ي املجتمعات،
َ
وب��اع��ت��ب��اره م���ن���اط ال���رؤي���ة ل��ل��ع��ال��مُ ،وم��ن��ت َ��ج خ��ط��اب��ات ال��رس��ال��ة وال���دع���وة
ال���ش���ام���ل���ة .ف��ق��د اق��ت��ح��م��ت ح���رك���ات وأح�������زاب ت��س��ي��ي��س ال���دي���ن امل��ج��ال��ي��ن
السيا�سي واالستراتيجي ،عندما أرادت وما تزال االستيالء على السلطة
باسم الدين لتطبيق الشريعة من جهة ،وملواجهة السياسات اإلقليمية
قوية
وال��دول��ي��ة ف��ي العاملين العربي واإلس�لام��ي .وب��ذل��ك؛ وب���دون م��ق��اوم ٍ��ة ٍ
من داخ��ل البيئات الفكرية اإلسالمية واملؤسسات الدينية ،صار هذا
َ ً
َ ً
الفاعل السيا�سي العقائدي ،أولوية في الصراع على السلطة ،وأولوية
في النزاعات االستراتيجية على العرب واملسلمين.
وم��ن ن��ا ِف��ل ال��ق��ول ّأن ه��ذه ال��ت��ي��ارات الراديكالية ،التي أرادت تقوية
ُ
ْ
وجعله رهينة الحسابات
فعالية ال��دي��ن أو إح�لال��ه ،تسببت ف��ي أس���رهِ ،
ُ
األخطر من ذلك
االستراتيجية في دي��ار العرب واملسلمين والعالم .إنما
ع��ل��ى ال���دي���ن ق��ب��ل ال���دول���ة ي��ت��م��ث��ل ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��وي��ل ال��ق��ي��م��ي وال��ع��م��ل��ي.
ُ
االستيالء على السلطة هو القيمة الرئيسية في اعتبار تلك
فقد ص��ار
األح��زاب والحركات ،وما عاد العمل الدعوي واإلرش��ادي في مجتمعاتنا
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ً ّ
ومع العالم ممكنا إال من هذه الزاوية الضيقة ،والتي لم يجد اإلسالم
نفسه فيها منذ آماد وآماد .وبالطبع ّ
فإن هذه اإلشكالية األساسيةّ ،
َ
نح ْت
ٍ
ُ
ك��ل القضايا الرئيسية األخ���رى ال��ض��روري��ة ف��ي عملية إع���ادة بناء الدولة
الوطنية امل��دن��ي��ة وأه���م ش���روط س��واده��ا واس��ت��ق��راره��ا مسألة امل��واط��ن��ة.
ُ
وكما سبق القول؛ ّ
ُ
وبعضها يعتبر َ
نفسه
فإن التيارات الفكرية األخرى،
ً
إسالميا ،ما تزال تناقش وتنصر مسألة الدولة املدنية وضروراتها؛ ّ
لكن
ه َّ��م الهوية اإلس�لام��ي��ة للدولة امل��وع��ودة ،وبالسلب واإلي��ج��اب ،م��ا ي��زال
يتصدر املشهد ،تحت وطأة تأثيرات اإلسالم السيا�سي واآلخر الجهادي.
يجب ُ
من أين ُ
البدء إلزال��ة أو تنحية هذه اإلعاقات التي تحول دون
عودة َ
السوية الدينية والثقافية  /املجتمعية إلى املجتمعات والكيانات؟
البدء من التحويالت العقدية والفقهية التي ْ
أعتقد أنه يجب ُ
أنجزتها
ً
ُ
جماعات تسييس الدين في العقود املاضية ،والتي تعتبر الدولة وظيفة
ً
��زءا من الدين ،وض��رور ًة من ض��رورات تطبيقه .وفي هذا ٌ
وعمال ج ً
ظلم
ٌ
وتكليف له بما ال يطاقٌ ،
اتهام للجماعة املؤمنة أنها ال تطبقه،
للدين
ّ
ديني جديد ،وصرف الدولة عن ُح ْسن إدارة الشأن العام
واختراع ٍ
ركن ٍ
ً
ً
والحكم الرشيد ،إلى مهمات فرض الشريعة .ولنتصور سلطة سياسية
تمتلك ال��دي��ن بحجة تطبيقه ،وت��أم��ل م��ن وراء ذل���ك ال��ب��ق��اء األب����دي في
السلطة.
لقد انكسرت في السنوات القليلة املاضية الشعائريات التي انغمس
ٌ
شعائريات
فيها اجتماعنا اإلنساني واالجتماعي والثقافي والديني .وه��ي
ن��ج��م��ت ع����ن ال��س��م��ت��ي��ة ال���دي���ن���ي���ة ال���ص���ارم���ة ال���ت���ي س������ادت ل���ع���دة ع���ق���ود،
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ُ
ْ
وانفجرت أخي ًرا بأشكال مختلفة ُ
ُ
الشكل العنيف الذي اتخذته
أبرزها
ٍ
ٍ
ك ٌّ���ل م��ن ال��ق��اع��دة وت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة وم��ت��ف��رع��ات��ه��م��ا .ف��ح��ت��ى ال��ع��ن��ف ال��ه��ائ��ل
ً
ً
ال��ذي شهدته الكيانات واملجتمعات اتخذ ِص َ��ي��غ��ا شعائرية فيما صار
ُّ
ُّ
ُ
العمل
التوحش .والتصدي لذلك ك ِله يكو ُن من املفيد فيه
ُيعرف بإدارة
على استعادة السكينة الدينية من طريق االستمرار في نقد مقولة ّأن
ٌ
اإلسالم ٌ
َ
دين ودولة .ذلك ّأن التجربة التاريخية لألمة ما قالت في تيارها
ً
ً
الرئيس ّ
ً
موحى أو شبه ُموحى .بيد ّأن
بأن الدين يمتلك نظاما سياسيا
ً
هذا النقد ليس كافيا ،بل ال بد من التال ُزم بين أمرين :اإلصرار على ّأن
ُ
ُ
ظهور
تفرضها ث��واب ُ��ت��ه .واألم���ر اآلخ���ر
مهمات سياسية
ال��دي��ن ال يمتلك
ٍ
ُ
ُ
أساسها .واألمر الثاني
تجارب للحكم الصالح والرشيد تقع املواطنة في ِ
هذا ّ
يشجع عليه ُ
ظهور أحزاب سياسية ذات اهتمامات بثقافة الهوية
في األص��ل في دول املغرب تقول بالديمقراطية ب��دون
ملحاح
استنصار
ٍ
ٍ
َ
��وء إل��ى العنف ال َ��ع��ق��دي وال��س��ي��ا�س��ي مهما كانت
بمسألة ال��ه��وي��ة ،وال ل��ج ٍ
األسباب.
من ال��ذي ينبغي أن يقوم بنقد مقولة االرت��ب��اط العقدي بين الدين
علماء الدين واملؤسسات الدينيةّ .
وال��دول��ة؟ ينبغي أن َ
ُ
ألن في
يقوم بها
َ ً
ً
صونا للدين عن املهالك ،واستنقاذا له من االنشقاقات العنيفة
ذلك
ال��ت��ي وق��ع��ت فيه نتيجة ان��دف��اع بعض ال��ش��ب��ان املتدينين ف��ي مسألتين
كلتاهما ق��ات��ل��ت��ان ل��ل��دي��ن وللمجتمعات وه��م��ا :إن��ج��از دول���ة دي��ن��ي��ة ذات
مقدس أو معصوم ،ومصارعة ما يسمونه فسطاط الكفر
نظام شبه
ٍ
ٍ
في العالم:
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ْ َ
ً ً
َ
يوما ُلي َ
قرن ُه َ
الو َع ُل
يضرها وأوهى
وهنها فلم
كناطح صخرة
ٍ
ً
َ
ّ
َّ
وهكذا ف��إن مصلحتنا في ديننا أن يستتب األم��ر تدريجيا في تجديد
ت��ج��رب��ة ال���دول���ة امل��دن��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل���واط���ن���ة ف���ي م��ج��ال��ن��ا ال��ح��ض��اري-
فننصرف نحن علماء اإلس�لام وعارفيه إلى القيام باملهمات الضرورية
ً
ً
ل���دي���ن���ن���ا ،وال����ت����ي ش���ه���دت ق����ص����ورا ك���ب���ي���را ف����ي األداء واإلن�����ج�����از ف����ي ال��ع��ق��ود
ً
جميعا م��ه��م ٌ
��ات اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وح��ض��اري��ة وت��رب��وي��ة
امل��اض��ي��ة؛ وه���ي
وأخالقية فائقة األهمية للدين قبل الدولة وهي :وحدة الدين وعباداته
التي ّ
ضيعها وأساء إليها املتطرفون -والتعليم الديني املستنير -والفتوى
التواصل ّ
ُ
ّ
املتبصرة -واإلرشاد العام -وإعادة
السوي والسليم مع العالم
ِ
بثقافاته وأديانه وشعوبه ،أي بحضارة العصر وعصر العالم.
َ
بكل هذه ّ
القيام ّ
املهام الكبيرة ،ثم هل نستطيع القيام
هل نستطيع
ٌ
بها في حالتنا الحاضرة؟ الدوافع هائلة بالنظر لألخطار التي يتعرض لها
ٌ
ُ
كبيرة لدينا أو ينبغي أن تكو َن
وتتعرض لها املجتمعات .والدوافع
الدين،
ّ
ألن الدولة املدنية ،دولة املواطنة ،نحن أهل الدين والدعوة واإلسالم
ُ
أصحاب املصلحة األولى في قيامها .فمجتمعاتنا ومنذ أيام اإلسالم األولى
ُ
تحتضن ال��دي��ن وال��ق��رآن واإلس��ل�ام .وه��ذا االستظهار ليس من
ه��ي التي
عندي ،بل هو من عند النبي عليه الصالة والسالم في مقدمة صحيفة
ُ
املدينة ،وف��ي خطبة ال���وداع .وف��ي دول املواطنة تكو ُن سلطة التأسيس
وامل��ش��ارك��ة واإلدارة ب��ي��ـ��د امل��واط��ن ـ��ي��ن .وف���ي ع��ـ ّ��ز دول����ة ال��خ�لاف��ة الوسيطة
يقول املاوردي ( 1055م) ّإن اإلمامة تتولى أمر حراسة الدين وسياسة
وبتكليف منهم .وإذا كانت السلطة السياسية تعمل
الدنيا للمسلمين
ٍ
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للناس وتصون َ
دينهم على أصوله الثابتة وأعرافه الجامعة – كما قال
ٌ
امل����اوردي؛ ف ّ
��إن امل��ؤس��س��ات الدينية ف��ي مذهبنا ه��ي م��ؤس��س ٌ
��ات تطوعية
متخصصة غ��ي��ر م��ق��دس��ة ق��ام��ت ف��ي األص���ل ع��ل��ى أوق����اف ال��ن��اس لخدمة
ُ
فمصلحتنا في ديننا ودنيانا هي في قيام دول��ة املواطنة .ولذلك،
دينهم.
ْ
للصدق واالقتدار في خدمة الدين ،ينبغي أن نكو َن نحن أهل العلم
أي
وال���دي���ن وال����دع����وة وامل���ؤس���س���ات ف���ي م��ق��دم��ة دع����اة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��دن��ي��ة،
ُّ
والدول املدنية ،أو دول املواطنة .وهذا كله إذا كنا بالفعل نريد حفظ
ُ َ
َ َ
ْ
ُ
تنتحل ال��دي َ��ن ون��ص��رت��ه ،أو
سلطة
السعي وراء
وص��ون��ه ،وليس
ال��دي��ن
ٍ
َ ْ
جل وعال َّ
ُظ ْل َم الناس وقتلهم وتكفيرهم باسمه َّ
وتنزه ،أو الفخ َر بإدارة
ُ
ُّ
التوحش وال��ع��ي��اذ ب��اهلل – ف��ي حين
العالقة م��ع العالم تحت اس��م إدارة
ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ لاَّ َ ْ َ ً ّ ْ َ لمَ
َ
يخاطب هللا عز وجل رسوله قائال﴿ :وما أرسلناك ِإ رحمة ِللعا ِ ين﴾،
َ َ ُ ُ
ََْ ُ
ً
��اك ُ��م هَّ ُ
الل َع ِ����ن ال َِّ���ذي َ���ن ل ْ����م ُي��ق��ا ِت��ل��وك ْ��م ِف���ي ال ِّ���دي ِ���ن
وي��خ��اط��ب��ن��ا ق���ائ�ل�ا﴿ :ال ي��ن��ه
ََ ْ ُ ْ ُ ُ
وه ْ��م َو ُت ْ��ق��س ُ��ط��وا إ َل ْ��ي��ه ْ��م إ َّن هَّ َ
��وك ْ��م م ْ��ن د َي��ار ُك ْ��م َأ ْن َت َ��ب ُّ��ر ُ
الل ُي ِح ُّب
ول���م ي��خ ِ��رج
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
لمْ ُ
ا ْق ِس ِط َين﴾.
ً
َ
ّ
باملهام املذكورة سابقا ،والتي تنهي الصراع بين
القيام
هل نستطيع
ُ
ُ
ُ
الدين والدولة ،وتعيد االنسجام بينهما ،وت ّ
سه ُل قيام الدولة املدنية،
ِ
دول���ة امل��واط��ن��ة وامل��واط��ن��ي��نُ ،وت��ع��ي ُ��د َ
دينننا وب��ش َ��رن��ا إل��ى ع�لاق ٍ��ة س��وي ٍ��ة مع
العالم ،بعد أن اس ّ
ُ
أش�ل�اء مجتمعاتنا
���ود وج��ه ال��دي��ن واألم���ة ،وتناثرت
وأمتنا في جهات األرض األربع؟!
����اء ت��ق��ري��ب��ي ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف����ي امل����ؤس����س����ات ال���دي���ن���ي���ة اإلرش����ادي����ة
ف����ي إح����ص ٍ
ُ
والتعليمية في العالم العربيّ ،
فإن عددهم يبل ُغ حوالي الخمسة ماليين.
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فهل نحن ٌ
غثاء كغثاء السيل؟ ال ،نحن لسنا كذلك .لكننا نحتاج للكثير
م��ن املعرفة ،والكثير م��ن ال��ت ُّ
��أه��ل ،والكثير الكثير م��ن ال��وع��ي والتنظيم
واالقتناع باملهمات ،والكثير من التعاون.
والتعاون هذا ليس فيما بيننا ْ
وحسب؛ بل ومع الفئات االجتماعية
والثقافية في العالم العربي .بيننا وبين املثقفين ما صنع ّ
الحداد ،ونحن
ٌ
نتبادل اإلهانات واإلس��اءات حتى اليوم .والذي عنده قضية كبرى مثل
قضيتنا يكون عليه أن يتنازل عن الشخ�صي ليجمع وليكسب لقضيته.
ً
ثم إننا نحن واملثقفين والسياسيين نفيد جميعا من عودة السوية إلى
ّ
استمر هذا الخراب ،وانتشر
مجتمعاتنا ودولنا ،ونتضرر بل نهلك إذا
هذا اليباب .يقال ّإن الشأن العسكري هو من األهمية بحيث ال يجوز
أن ينفرد به العسكريون ،فكذلك الشأن الديني ال ينبغي أن ينفرد به
علماء الدين!
ً
ُ
التعاون يعني أيضا مراجعة التجربة املاضية مع دولنا في إدارة
ثم ّإن
ال��ش��أن ال��دي��ن��ي .م��ا ك��ان��ت تجربتنا ناجحة ف��ي التعليم ال��دي��ن��ي والخطاب
ُ
ّ
الديني ،واإلرش���اد الديني ،وإال مل��اذا خ��رج األل��وف من الشبان محاولين
دين جديد باسم العودة إلى األصول والثوابت؟ وما كانت تجارب
إنشاء ٍ
ُ
ً ّ
الدول ناجحة وإال ملاذا اضطرت لالحتكام إلى األمن والعسكر وال �شيء
غير ملكافحة الثوران؟ إذا كان الهدف هو إعادة االنسجام إلى العالئق
ب��ي��ن ال��دي��ن وال���دول���ة ،فينبغي أن ن��ت��ج��اوز ب��امل��راج��ع��ة ال��ن��ق��دي��ة تفويتات
املا�ضي ،ومشكالت الحاضر؛ وباملشاركة والتشاور وليس بالتقاطع وال
باالستتباع.
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وال���ت���ع���او ُن أخ����ي���� ًرا ي��ع��ن��ي امل����� َّ
ض����ي امل��س��ت��ق��ي��م ب���ات���ج���اه ال���ع���ال���م وث��ق��اف��ات��ه
ُ
وحضاراته ودياناته وسياساته .لقد انفرضت املواجهة من الطرفين.
ّ
اله ُ
ُ
وشبابنا ُ
وج هم الذين ب��ادروا ويبادرون وال نتيجة إال الخراب الذي
ُّ
ينصب على دي��ار العرب واإلس�لام
نقف اآلن على أطالله .الهجوم اآلن
ُ
األول���ىّ ،
لكن االستاذ محمد ّ
السماك نبنهي إل��ى ّأن ثلث املسلمين البالغ
ُ
مم أكثرياتها غير
أ
ديار وبين ٍ
عددهم املليار ونصف املليار ،يعيشون في ٍ
مسلمة .فنحن محتاجون للعالم أكثر من حاجة العالم إلينا!
ً ًُ
ً غم النوازل والتردياتّ ،
ُ
ألن عمال كثيرا أنجز أو اتخذ
لست متشائما ر
ُ
بيانات األزهر الخمسة ٌ
إنجاز بارز .ومبادرة امللك
مسا َر ُه بعد طول تردد.
عبد هللا لحوار الثقافات إن��ج��از .وم��ب��ادرة «الكلمة ال��س��واء» من األردن
ّ
إنجاز .ومبادرات العالمة بن بيه السلمية والتصالحية وسمعته العاملية
إن��ج��از .ومجلس الحكماء وم��ب��ادرة تعزيز السلم ف��ي املجتمعات إن��ج��از.
وأع���م���ال ال���دول���ة وامل���ؤس���س���ات ال��دي��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ف���ي إف��ري��ق��ي��ا وف���ي أوروب����ا
عدد من البلدان إنجاز .وإعالنا
إنجاز .وأعمال دور اإلفتاء املنطلقة في ٍ
بيروت للحريات الدينية ،ولإلعالم الديني املستنير إنجاز .واملؤتمرات
املتكاثرة ملكافحة التطرف واإلره����اب إن��ج��از .ومؤتمر األق��ل��ي��ات ه��ذا في
كتاب كان
رح��اب اململكة املغربية إن��ج��از .وق��د ق��رأت قبل ثالثة أي ٍ��ام في ٍ
يتمدح باملؤسسات الدينية التقليدية ّأن أول من قال بالحكم املدني في
األزمنة الحديثة شيخ .وأول من قال بفصل الدين عن الدولة لحماية
الدين شيخ .وأول من قال ّإن الجهاد دفاعي شيخ .وأول من قال بمركزية
مسألة اإلنسان في اإلسالم من خالل مقاصد الشريعة شيخ .وأول من
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أل��ف ف��ي ال��ح��ري��ات الدينية ش��ي��خ .وأول م��ن ق��ال ب��وح��دة ال��ع��ال��م ووح��دة
الس َير شيخ .وقبل املجيء إليكم مررت على دارين
الدار بالعودة لكتب ِ
للنشر في القاهرة وبيروت ،فر ُ
أيت هذه العناوين الصادرة عامي 2015
و :2016ت��اري��خ م��وج��ز للمواطنة ،وامل��واط��ن��ة وال��دول��ة امل��دن��ي��ة ،وال��دول��ة
املدنية لتجاوز االستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة ،وأرب��ع��ة كتب في
التربية على حقوق اإلنسان ،واملشاركة ال املغالبة ،والحريات والحقوق
األساسية في الشريعة ،والجنسية في الشريعة ،وتاريخ مدر�سي لحقوق
اإلن����س����ان ،وال��دي��م��ق��راط��ي��ة :ال���ج���ذور وإش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق ،واالج��ت��ه��اد
امل��ق��اص��دي ،واإلس�ل�ام والنشاط امل��دن��ي ،ومقاصد املقاصد ،واألم���ة هي
األصل ،وقضية األغلبية ،واإلسالم والعدالة.
ّإن مصلحة اإلسالم في ديارنا تتمثل في استعادة الرشد بإقامة دولة
املواطنة.
ومصلحة الدين واملؤسسات الدينية في دي��ارن��ا أن يعود االنسجام
بين الدين والدولة .ومصلحة اإلس�لام واملسلمين في العالم ومعه أن ال
َ
َ
ُ َ
نخاف من العالم وال نخيفه:
َ
الزَب ُد َف َي ْذ َه ُب ُج َف ًاء َو َأ َّما َما َي َنف ُع َّ
﴿ف َأ َّما َّ
اس َف َي ْم ُك ُث في الأْ َ ْ
الن َ
ض﴾.
ر
ِ
ِ
صدق هللا العظيم.
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النسخ وشرعة السيف
د .محمد الناصري*1
…« .2وألن امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ت اإلس���ل��ام م��ج��ت��م��ع��ات ح���روب
وع���ن���ف ف��ق��د وج����ه اإلس���ل��ام أول ن�����داء ع��ال��م��ي ل��ل��س�لام إل����ى ك���اف���ة ال��ب��ش��ر
ّْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
السل ِم
ي
ف
��وا
��ل
مخاطبا األس��رة العاملية بقوله﴿ :ي��ا أيها ال ِ��ذي��ن آمنوا ادخ ِ ِ
َ َّ ً
كافة ﴾ 4»3نداء تحتمه وتقتضيه الخصائص الذاتية والسمات الكلية
التي تتصف بها األپمة اإلسالمية والتي تتحصل في كونها أم��ة الخروج
والشهادة والوسطية والعاملية…
 - *1أستاذ الفكر اإلسالمي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بني م�لال ،المملكة
المغربية.
 -2حتى بعد مجيء الديانة اليهودية – وبعد تحريفها -ثم تطويع النص الديني إلثبات
التفوق اليهودي على كل األمم ،باعتبارهم شعب اهلل المختار ،الشعب الخاص والمقدس
للرب ،الشعب الذي سخرت له كل األمم لخدمته «وواعدك الرب أن تكون له شعبا خاصا
كما قال لك ...وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي تحملها يف الثناء واالسم
والبهاء وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال» العهد القديم ،سفر التثنية ،اإلصحاح
 ،26الفقرتان « ،.19 -18وألنك أنت شعب مقدس للرب إلهك ،إياك قد اختار الرب
إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه األرض» العهد القديم،
سفر التثنية ،اإلصحاح  ،7الفقرة  ..6وكذلك الشأن بالنسبة للديانة المسيحية وبعد
تحريفها ،أعلنت حرهبا ضد اآلخر ،وقصرت مهمة المسيح يف حمل السيف ،إذ نقرأ:
«ال تظنوا أين جئت ألحمل سالما بل سيفا ،جئت ألفرق بين االبن وأبيه والبنت وأمها
والكنة وحماهتا ،ويكون أعداء اإلنسان أهل بيته» العهد الجديد ،بشارة متى ،اإلصحاح
 ،10الفقرات .36 -35 -34
 -3سورة البقرة ،اآلية .208
 -4عبد الهادي بوطالب ،من قضايا اإلسالم المعاصر ،مطبعة النجاح الجديدة ،البيضاء،
ط ،األولى2004 ،م ،ص.47
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ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه امل��س��ل��م��ة ،ج���اءت ن��ص��وص ال��ق��رآن ال��ك��ري��م متضمنة
ملجموعة من املبادئ واألصول ،باعتبارها محددات منهاجية يقوم عليها
بناء السالم في اإلس�لام ،وتنظم عالقة املسلمين بغيرهم وترسم حدود
هذه العالقة وتضبط حركتها وتوجه مسارها نحو تحقيق معاني اإلخاء
وال��ع��دل وامل���س���اواة ف��ي ال��ع�لاق��ات اإلن��س��ان��ي��ة ،ليتحقق ال��س��ل��م وال��س�لام
لإلنسان في القرية العاملية ..ليثور التساؤل ح��ول ماهية ه��ذه املبادئ
التي تشكل األطر املرجعية ،والوحدة القياسية التي يتم االحتكام إليها
في شأن تقييم ذلك؟
ب��اس��ت��ق��راء آي���ات ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وأح��ادي��ث السنة النبوية املتعلقة
بأصول الرؤية القرآنية للعالم 1واملبادئ الحاكمة للسالم في اإلسالم،
يتضح أن تلك األص��ول وامل��ب��ادئ تنسجم وخصائص األم��ة اإلسالمية،
إذ تتحصل هذه وحسبما يشير إليه القرآن الكريم والسنة النبوية في:
 -1ومن ذلك قوله تعالى :ال إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين (البقرة ،)256 ،وكذلك« :ادع إلى
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» (النحل ،)125 ،وآيات أخرى
ذات الدالالت الدالة على التعايش مثل قوله تعالى« :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر

وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم» (الحجرات،)13 ،
وكذلك «ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم يف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل يحب المقسطين» (الممتحنة.)8 ،
ومن السنة النبوية المطهرة نقرأ قوله « :أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد.
كلكم آلم وآدم من تراب .أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،وليس لعربي على أعجمي فضل إال
بالتقوى» .ويمكن االستدالل على التعايش اإلسالمي بالعهد الذي كتبه الرسول بين
اليهود والمهاجرين واألنصار يف المدينة المنورة والمسمى الصحيفة .وفيه« :وأن يهود
بني عوف أمة مع المؤمنين ،لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.» ...
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* مبدأ التوحيد وما يفترضه من نبذ التجزئة والصراع ،وما يقتضيه
م���ن إي���م���ان واع����ت����راف ب���ال���دي���ان���ات ال��س��اب��ق��ة ل�ل�إس�ل�ام ،م��م��ا ي���ق���وي ف��رص
السالم ويدعمها.
* مبدأ العاملية وما يقتضيه من دعوة بالتي هي أحسن وح��وار بناء
وانفتاح على اآلخ��ر مما يدعم عالقات التعاون والتعايش السلمي بين
الشعوب واألمم...
* م��ب��ادئ امل��س��اواة وال��ع��دل وال��ح��ري��ة باعتبارها ال��ش��روط األساسية
وال��ض��م��ان��ات ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ق��ي��ام ال��س��ل��م واألم�����ن ب��ي��ن األف�����راد وال��ج��م��اع��ات
واألمم.
إن ما أشرنا إليه من مبادئ قرآنية حاكمة وضابطة لفلسفة السالم
في اإلسالم ،وموجهة ملسار عالقة املسلمين بغيرهم نحو إقامة السالم
والتعايش السلمي وتحقيق التفاعل اإليجابي مع اآلخر املخالف دينيا
والنقيض عقيديا.
يفرض الحديث عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحض على املواجهة
بين املسلمين وغيرهم ،وإعمال السيف في مواجهتهم ،من مثل:
ْ
َ َْ ُ
َ ْ ُ لمْ ُ ْ
َ َ ْ َ َ َْ
قوله تعالى ﴿:ف ِ���إذا ان َ��س��ل��خ األش ُ��ه ُ��ر ال ُ��ح ُ��ر ُم ف��اق ُ��ت��ل��وا ا ��ش ِ��ر ِك��ي��ن حيث
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ص ٍ��د ف ِ��إ ْن ت ُابوا
وجدتموهم وخ��ذوه��م واح��ص��روه��م واق��ع��دوا لهم ك��ل م��ر
َ
َّ�لاة َو َآت ُ����وا ال َّ��ز َك َ��اة َف َ��خ��لُّ��وا َسب َيل ُه ْم إ َّن هَّ َ
َو َأ َق ُ
الل َغ ُ��ف ٌ
ص
��
ل
ا
���وا
���ام
��ور َر ِح��ي ٌ��م ﴾،1
ِ
ِ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ً َ ْ
ُ
ُ
2
وقوله سبحانه﴿ :يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا ل ِقيتم ِفئة فاثبتوا ﴾  ،وقوله
 - 1سورة التوبة ،اآلية .5
 - 2سورة األنفال ،اآلية.45 ،
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َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ
اط ال َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبو َن
عز وجل﴿ :وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِ
َ
َ ُ َّ هَّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ
آخ��ري َ��ن م ْ��ن ُدون��ه ْ��م لاَ َت ْع َل ُم َون ُه ُم هَّ ُ
الل َي ْعل ُم ُه ْم﴾،1
ِِ
ِب ِ��ه ع��دو ِ
الل وع��دوك��م و ِ ِ
َ َ ُ ُ ْ َ َّ ٰ لاَ َ ُ َن ْ َ ٌ َ َ ُ َن ّ ُ ُ ُّ ُ للِهَّ
وقوله عز وج��ل ﴿ :وقا ِتلوهم حتى تكو ِفتنة وي��ك��و ِ
الدين كله ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َفإن ْان َت َه ْوا َفإ َّن هَّ َ
الل ِب َما َي ْع َملو َن َب ِص ٌير﴾ ،2وقوله سبحانه﴿ :ف ِإذا ل ِقيت ُم
ِِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُّ
ُ
َ
َ
َ
َّال ِذين كف ُروا فض ْر َب ّ
اب حت ٰى ِإذا أثخنت ُموه ْم فشدوا الوثاق ف ِإ َّما
الرق
ِ
ِ
َ
َ ًّ َ ْ ُ َ َّ َ ً َ َّ ٰ َ َ ْ
منا بعد وِإما ِفداء حتى ت
ض َع ال َح ْر ُب أ ْو َزا َر َها﴾.3
ومن األحاديث النبوية الداعمة لآليات القرآنية السابقة نقرأ قوله
ﷺ« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا
رس��ول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ف��إذا فعلوا ذل��ك عصموا مني
دم��اءه��م وأم��وال��ه��م إال ب��ح��ق اإلس��ل�ام وح��س��اب��ه��م ع��ل��ى هللا» .4وق��ول��ه ﷺ:
«بعثت بين ي��دي الساعة بالسيف حتى نعبد هللا وح��ده ال شريك له،
وج��ع��ل رزق����ي ت��ح��ت ظ��ل رم��ح��ي ،وج��ع��ل ال����ذل وال��ص��غ��ار ع��ل��ى م��ن خالف
أمري».5
فكيف يستقيم ال��ق��ول بسلمية العالقة بين املسلمين وغيرهم مع
وج���ود ه��ذه اآلي���ات ال��ق��رآن��ي��ة واألح���ادي���ث النبوية الشريفة ال��داع��ي��ة إلى
املواجهة وإعمال السيف؟
 - 1سورة األنفال ،اآلية.60 ،
 -2األنفال ،اآلية .39
 -3سورة محمد ،اآلية .4
 - 4أخرجه مسلم ،كتاب اإليمان ،باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل محمد
رسول اهلل ،رقم الحديث .124
 -5أخرجه أحمد ،مسند عبد اهلل بن عمر ،رقم الحديث .5115
مجلة السلم  -العدد األول

309

ل��ق��د ع��ال��ج كثير م��ن ال��ف��ق��ه��اء وامل��ف��س��ري��ن ه���ذه اإلش��ك��ال��ي��ة م��ن خ�لال
مقولة النسخ .1التي أثبت التعارض بين ه��ذه اآلي��ات ،وم��ا أسلفنا ،من
 -1يذكر اللغويون لمادة النسخ عدة معان تدور بين النقل واإلبطال واإلزالة ،فيقولون
نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة (مقابلة) ونسخ النحل إذا نقله من خلية إلى أخرى،
ويقولون نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل محله ،ويقولون :نسخت الريح آثار القوم إذا
أبطلتها .يقول ابن فارس« :النون والسين والخاء أصل واحد ،إال أنه مختلف يف قياسه،
قال قوم :قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه ،وقال آخرون قياسه تحويل شيء إلى شيء،
وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه وانتسخت الشمس الظل ،والشيب الشباب ومنه تناسخ
األزمنة والقرون» .ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق ،عبد السالم محمد هارون،
دار الفكر ،بيروت ،د .ط ،د .ت ،مادة« :نسخ» .ج ،5ص  .425 424-وأمام هذه المعاين
المتعددة للمادة نرى اللغويين يختلفون يف أيها هو المعنى الحقيقي وأيها مجاز له ،ثم
يتجاوز هذا الخالف دائرهتم إلى األصوليين والمفسرين والمؤلفين يف الناسخ والمنسوخ
حين ينقلون عنهم.
فهذا أبو جعفر النحاس يف كتابه الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم يقرر أن اشتقاق النسخ
من شيئين أحدهما يقال :نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله ،ونظير هذا «فينسخ
اهلل ما يلقي الشيطان» .واآلخر من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخته وعلى هذا الناسخ
والمنسوخ .انظر ،مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن ،دراسة تشريعية تاريخية نقدية ،دار
الوفاء ،المنصورة ،ط ،الثالثة1408 ،هـ 1987 /م ،ج ،1ص.55
إذا انتقلنا إلى المفسرين فإننا نلحظ نفس المالحظة ،وهو اختالفهم يف تحديد حقيقة
النسخ من مجازه ،ومن أعجزه ذلك ،اكتفى بإيراد آثار تحدد المراد بالنسخ دون ترجيح.
فالقرطبي يف تفسيره يحكم أن حقيقة النسخ اإلبطال واإلزالة .يقول يف تفسيره لآلية 106
من سورة البقرة «النسخ يف كالم العرب على وجهين:
أحدهما :النقل ،كنقل كتاب من آخر ،وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخ ،أعني من اللوح
المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة يف السماء الدنيا ،وهذا ال مدخل له يف هذه اآلية ،ومنه
قوله تعالى« :إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» أي نأمر بنسخه وإثباته.
الثاين :اإلبطال واإلزالة ،وهو المقصود هنا ،وهو منقسم يف اللغة على ضربين:

أحدهما :إبطال الشيء وزواله وإقامة أخر مقامه ،ومنه نسخت الشمس الظل إذا

أذهبته وحلت محله وهو معنى قوله تعالى« :ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها».
الثاين :إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه ،كقولهم ،نسخت الريح األثر ومن هذا المعنى
قوله تعالى «فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان» .سورة الحج ،اآلية  .25أي يزله فال يتلى وال
يثبت يف المصحف بد له» القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الحديث ،القاهرة ،طبعة
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م���ب���ادئ ق��رآن��ي��ة ت��ع��ت��ب��ر أص���ل ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن امل��س��ل��م��ي��ن وغ��ي��ره��م ال��س��ل��م ال
الحرب .وذلك من خالل قولهم بآية السيف .1التي حكم القائلون بها،
بنسخها لخمس وسبعين آي��ة من اآلي��ات الداعية إل��ى الصفح والعفو،
والرحمة والتعامل بالحسنى وحسن ال��ج��وار ،..بما فيها اآلي��ات التي هي
لاَ ْ
من قواعد اإلسالم الكلية ومبادئه العامة مثل قوله تعالىِ ﴿ :إك َر َاه ِفي
ّ
الد ِين﴾.2
ِ
القول بآية السيف حدا بالقائلين بها إلى اعتبار الحرب أصل العالقة
مع املخالف دينيا والنقيض عقيديا ،وأن الكفر في ذات��ه سبب ملقاتلة
أهله .واعتبروا الكفر مبيحا لقتل الكافر .ومن تم فأهل الشرك والكفر
1413هـ 2002 /م .ج ،1ص .480 479-
وهكذا يمضي المؤلفون يف الناسخ والمنسوخ والمفسرون يف سعيهم إلى تحديد معنى
النسخ لغة قصد تبين حقيقته من مجازه .والراجح عند أغلبهم أن مادة النسخ وضعت
لتدل على معنى اإلزالة ،إذ يحكم أكثرهم أن اإلزالة هي المعنى الحقيقي لمادة النسخ يف
القرآن.
للمزيد من التوسع يف معرفة حقيقة النسخ يرجع ،إلى:
 جالل الدين بن عبد الرحمان السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،دار الكتاب العربي،ط1425هـ 2004 /م.
 محمد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،دار إحياء الرتاث العربي،ط 1412هـ 1995 /م.
انس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر
« - 1وآية السيف يف أصح األقوال هي قوله تعالى يف سورة التوبةَ :فإِ َذا َ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َل ُه ْم ك َُّل
اح ُص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ْل ُم ْش ِركِي َن َح ْي ُث َو َجد ُّت ُم ُ
وه ْم َو ْ
ِ
ٍ
يم اآلية .5
الصلاَ َة َوآ َت ُوا َّ
َم ْر َصد « َفإِن َتا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ور َّرح ٌ
اهَّلل َغ ُف ٌ
الزكَا َة َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن َ
انظر مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن الكريم ،م .س ،ج ،2ص .504وقد ادعي بأهنا هي
نفسها منسوخة ،وأن اآلية الناسخة لها ،قوله تعالىَ :فإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ا ًء .سورة محمد،
اآلية .4 :راجع مصطفي زيد ،م .س ،ج ،2ص .16مما يبين شدة التضارب الحاصل بين
العلماء حول النسخ.
 - 2سورة البقرة ،اآلية .256
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مخيرون بين خيارين ال ثالث لهما اإلس�ل�ام أو السيف (ال��ق��ت��ال) ،وأم��ا
أهل الكتاب ومعهم املجوس ،فإنهم مخيرون بين ثالثة خيارات :اإلسالم
أو الجزية أو القتال.
بمعنى آخ���ر وح��س��ب رأي أص��ح��اب ه���ذا االت���ج���اه؛ ف���إن امل��ش��رك��ي��ن في
ح��ال بلوغ دع��وة اإلس�لام إليهم فامتنعوا عنها ،تعين قتالهم حتى يكون
ذلك إما سببا في هالكهم أو في دخولهم اإلسالم.1
وع���ل���ي���ه ،ف�ل�ا م���ج���ال ل��ل��ح��ـ��دي��ث ع���ن م����وادع����ة أو س��ل��م أو أم�����ان ي��ق��وم
ب��ي��ن املسلمين وغ��ي��ر املسلمـين ،وأن��ـ��ه ك��م��ا ي��ك��ون متعـينا عـلى املسلمين
أن يدفعـوا العدو عن بالدهـم ،ف��إن عليهم أيضا أن يداهموه في بالده
م���ا اس��ت��ط��ـ��اع��وا إل���ى ذل���ك س��ب��ي�لا ،ال ف���رق ف���ي ذل���ك ب��ي��ن أن ي��ك��ون ال��ع��ـ��دو
ق��د اك��ت��س��ب وص��ـ��ف ال���ع���داوة ب��ارت��ك��اب��ه ع��ـ��دوان��ا م��ادي��ا ع��ل��ى املسلمين أو
بالتحضير واإلع�����داد ل��ش��ن ه���ذا ال���ع���دوان ،وب��ي��ن أن ي��ك��ون ق��د اكتـسب
هذا الوصف بغير ذلك ،ولو كان ملجرد رفضه الخضوع لدولة اإلسالم،
وبقائه على غير دين اإلسالم.
وم��ن أب��رز م��ن يمثل ه��ذا ال ـ��رأي م��ن الفقهاء واملفسرين املتقدمين،
اإلمام الشافعي ،إذ يذهب إلى أن املبـيح للقتـل هو الكفر ،وأن ال سبيل
أمام الكفار لحقن دمائهم وحمـاية أموالهم إال اإليمان باهلل وبرسوله،
واس��ت��ث��ن��ى أه���ل ال��ك��ت��اب إذا ح��ص��ل ل��ه��م ع��ه��د م��ن امل��ؤم��ن��ي��ن .ي��ق��ول اإلم���ام
الشـافعي« :ح��ق��ن هللا ال��دم��اء ومنـع األم����وال إال بحقـها ،ب��اإلي��م��ان باهلل
 -1انظر ،عبد الوهاب خ�لاف ،السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية والخارجية
والمالية ،جمعها وشرحها وقدم لها ،محمد عمارة ،هدية مجلة األزهر المجانية لشهر ذي
القعدة 1432هـ ،ص 86وما بعدها.
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وبرسـوله ،أو عـهد من املؤمنين باهلل ورسوله ألهل الكتاب ،وأباح دماء
البالغين من الرجال باالمتناع عن اإليمان ،إذ لم يكن لهم عهدا ...والذي
أراد اللـه عز وجـل أن يقتلوا حتى يتوبوا ويقيموا الصـالة ويؤتوا الزكـاة
أهل األوث��ان من العـرب وغيرهم الذين ال كتاب لهم .فإن قال قـائل :ما
َ ُ َّ َ لاَ ُ ْ ُ َ هَّ
الل
دل على ذلك ،قيل له :قال هللا عز وجل ﴿ :قا ِتلوا ال ِذين يؤ ِمنون ِب ِ
َ لاَ ْ َ ْ لآْ َ لاَ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َ هَّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ لاَ َ ُ َ َ ْ
ين ال َح ِ ّق
و ِباليو ِم ا ِخ ِر و يح ِرمون ما حرم الل ورسوله و ي ِدينون ِد
َ
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
اغ ُرون﴾.1
ِمن ال ِذين أوتوا ال ِكتاب حت ٰى يعطوا ال ِجزية عن ي ٍد وه ْم ص ِ
فمن ل��م ي��زل على ال��ش��رك مقيما ل��م يحول عنه إل��ى اإلس�ل�ام فالقتل
على الرجال دون النساء منهم.3»2
وإل��ى نفس ال��رأي يذهب بعض أصحاب اإلم��ام أحمد ،إذ يقول ابن
قدامة الحنبلي« :ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا» .4ويدعم
 -1سورة التوبة ،اآلية.29 :
 -2محمد بن إدريس الشافعي ،األم ،تحقيق محمد زهري النجار ،دار المعرفة ،بيروت،
ط ،الثانية1393 ،هـ 1973 /م ،ج ،4ص  161وما بعدها.
 -3ومقتضى الدليل عندهم قتل كل كافر ،سواء كان رجال أو امرأة وسواء كان قادرا على
القتال أو عاجزا عنه ،وسواء سالمنا أو حاربنا .لكن شرط العقوبة بالقتل أن يكون بالغا،
فالصبيان ال يقتلون لذلك .أما النساء ،فمقتضى الدليل قتلهم ،لكن لم يقتلن ألهنن يصرن
سبيا بنفس االستيالء عليهن ،فلم يقتلن لكوهنن ماال للمسلمين ،كما ال هتدم المساكن
إذا ملكت .وعلى هذا القول :يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر وذلك أن اهلل
علق القتل لكونه مشركا بقوله « فاقتلوا المشركين» فيجب قتل كل مشرك ،كما تحرم
ذبيحته ومناكحته لمجرد الشرك .شيخ اإلسالم ابن تيمية ،قاعدة مختصرة يف قتال الكفار
ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم .تحقيق عبد العزيز بن عبد اهلل آل حمد ،مكتبة
الملك فهد الوطنية ،الرياض ،ط .األولى1425 ،هـ 2004 /م ،ص  .88وسياق كالم
شيخ اإلسالم رد هذه الدعوى وإبطالها.
 -4عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي ،المغني يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين،
مجلة السلم  -العدد األول
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ه���ذا ال�����رأي اإلم�����ام ال��ش��وك��ان��ي ب��ق��ول��ه « :أم���ا غ���زو ال��ك��ف��ار وم��ن��اج��زة أه��ل
الكفر ،وحملهم على اإلس�لام أو تسليم الجزية أو القتل ،فهو معلوم
من الضرورة الدينية وألجله بعث هللا رسله وأنزل كتبه .وما زال رسول
هللا ﷺ منذ بعثه هللا سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعال لهذا األمر من
أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه .وأدلة الكتاب والسنة في هذا ال يتسع
لها املقام وال لبعضها».1
ويعتبر الجصاص مبادأة املشركين القتال من األم��ور املجمع عليها
غ��ي��ر املختلف فيها إذ ي��ق��ول« :وال نعلم أح���د م��ن ال��ف��ق��ه��اء يحظر قتال
من اعتزل قتالنا من املشركين ،إنما الخالف في جواز ترك قتالهم ال في
حظره».2
نجد هذا ال��رأي عند بعض املفسرين – أيضا  ،-إذ يؤكد ابن جرير
ال��ط��ب��ري ،تخيير امل��ش��رك��ي��ن ب��ي��ن اإلس��ل�ام أو ال��ق��ت��ل .ف��ف��ي تفسيره لقوله
َ
انس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم َف ْاق ُت ُلوا المْ ُ ْشرك َين َح ْي ُث َو َج ُّ
دت ُم ُ
﴿فإ َذا َ
وه ْم
ِِ
تعالىِ :
َ
ُ
ْ
ُ
��ص ُ��ر ُ
َو ُخ ُ��ذ ُ
وه ْ��م َو ْ
وه ْ��م َواق ُ��ع��دوا ل ُه ْم ك َّ��ل َم ْ��ر َ
اح ُ
ص ٍ��د﴾ .3يقول« :فاقتلوهم
ح��ي��ث لقيتموهم م��ن األرض ،ف��ي ال��ح��رم وغ��ي��ر ال��ح��رم ف��ي األش��ه��ر ال��ح��رم
تحقيق ،محمود عبد الوهاب ،م .س ،ج ،9ص.173
 -1محمد بن علي الشوكاين ،السيل الجرار المتدفق على حدائق األزه��ار ،تحقيق،
قاسم غالب أحمد ومحمود أمين النواوي ،دار الكتب العلمية بيروت1405 ،هـ ،ج،4
ص.519 -518
 -2أحمد الرازي الجصاص ،أحكام القرآن ،تحقيق محمد الصادق قمحاوي ،دار إحياء
الرتاث العربي ،طبعة 1405هـ ،ج ،3ص.191
 -3سورة التوبة ،اآلية .5
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وغير األشهر ال��ح��رم»َ ﴿ ،1و ْاق ُ��ع ُ��دوا َل ُه ْم ُك َّ��ل َم ْ��ر َ
ص ٍ��د﴾ ،يقول الطبري« :
واق��ع��دوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل طريق وم��رق��ب» .2وأن��ه «ال
يخلى سبيلهم (أي املشركين والكفار) إال برجوعهم عما نهاهم عنه هللا
من الشرك باهلل وجحود نبوة نبيه محمد ﷺ ،إلى توحيد هللا وإخالص
العبادة له وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة» ،3أي بعد إسالمهم.
ونفس ال���رأي نجده عند الحافظ اب��ن كثير ،حيث ي��ق��ول « :أن��ه إذا
ب��ل��غ��ت امل��ش��رك��ي��ن دع�����وة اإلس���ل��ام ف��ام��ت��ن��ع��وا ع��ن��ه��ا ،م���ع غ��ل��ب��ة امل��س��ل��م��ي��ن
وقدرتهم عليهم ،تعين قتالهم حتى يكون ذلك سببا إما في هالكهم أو في
دخولهم اإلسالم».4
وليس هناك اختالف بين ما ذهبا إليه-أي كل من الطبري وابن كثير-
﴿و َق���ات ُ���ل ُ
وم���ا ذه���ب إل��ي��ه ال��ق��رط��ب��ي ب��ع��ده��م��ا ،ف��ق��ول��ه ت��ع��ال��ىَ :
���وه ْ���م﴾ معناه
ِ
ج ِد ا ْلحرا ِم حتَّى ي َقاتِ ُلوكُم فِ ِ
ِ
وهم ِعنْدَ ا ْلمس ِ
يه
 -1وهو هنا يحكم بأن قوله
َ
ََ َ ُ
ْ
َ ْ
تعالىولاَ ُت َقات ُل ُ ْ
منسوخة وليست محكمة .فيخالف من يقول بأنه ال يجوز قتال أحد يف المسجد الحرام
إال بعد أن يقاتل .وبه قال مجاهد وطاوس وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو ما رجحه
القرطبي مستدال بحديث ابن عباس حيث قال :قال رسول اهلل ﷺ يوم فتح مكة « .إن هذا
البلد حرمه اهلل يوم خلق السماوات واألرض فهو حرام كلها بحرمة اهلل تعالى إلى يوم
القيامة ،وإن لم يحل القتال فيه ألحد قبلي .ولم يحل لي إال ساعة من هنار فهو حرام حرمه
اهلل إلى يوم القيامة» ،أخرجه مسلم يف كتاب الحج .انظر ،القرطبي أحكام القرآن ،م .س،
ج ،1ص.722 -721
 -2ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف تفسير القرآن ،تحقيق ،هاين الحاج ،عماد زكي
البارودي ،خيري سعيد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،طبعة2004م ،ج  ،10ص.83
 -3ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف تفسير القرآن ،م .س ،ج  ،10ص.83
 -4ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،دار المعرفة ،بيروت 1403هـ 1983 /م ،ج ،2ص
.337 -331 -310 -308
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ع��ن��د ال��ق��رط��ب��ي أن���ه« :أم���ر ب��ال��ق��ت��ال ل��ك��ل م��ش��رك ف��ي ك��ل م��وض��ع .وه���و أم��ر
بقتال مطلق ال بشرط أن يبدأ الكفار .ويستدل القرطبي بقوله تعالى:
ٌ ُ
لاَ َ ُ
للِهَّ
﴿و َقات ُل ُ
َ
وه ْم َح َّت ٰى تكو َن ِف ْت َنة َو َي��ك��و َن ال ِّ��دي ُ��ن ِ ﴾ ،1وق��ول رس��ول هللا
ِ
ﷺ« :أم���رت أن أق��ات��ل ال��ن��اس حتى يقولوا ال إل��ه إال هللا» .2فدلت اآلي��ة
َ َ ُ ُ ْ َ َّ ٰ لاَ
والحديث على أن سبب القتال هو الكفر ،ألنه قال﴿ :وقا ِتلوهم حتى
َُ
ٌ
تكو َن ِف ْت َنة﴾ أي كفر فجعل الغاية عدم الكفر».3
ويشير أصحاب ه��ذا االت��ج��اه – فقهاء ومفسرين – إل��ى أن��ه إذا كان
َ ُ َّ َ لاَ ُ ْ ُ َ هَّ َ لاَ
���الل و
ظ��اه��ر ق��ول��ه تعالى ف��ي س���ورة ب���راءة﴿ :ق��ا ِت��ل��وا ال ِ��ذي��ن ي��ؤ ِم��ن��ون ِب ِ
ُ لاَ
ْ
ب ْال َي ْوم الآْ خ��ر َولاَ ُي َح ّر ُمو َن َما َح َّ��ر َم هَّ ُ
الل َو َر ُس��ول ُ��ه َو َي ِد ُينو َن ِدي َ��ن ال َح ِ ّق
ِ
ِ ِ ُِِ
ْ
ُ
ْ
َ
َ َّ َ ُ
صاغ ُر َ
َْ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َّ ُ ْ
ون﴾،4
ِمن ال ِذين أوت��وا ال ِكتاب حت ٰى يعطوا ال ِجزية عن ي ٍد وه ْ��م ِ
ي��دل على أن مقاتلة أه��ل الكتاب ومعهم امل��ج��وس ،عمال بقوله ﷺ في
شأن املجوس «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .5تكون على اإلسالم أو دفع
الجزية أو القتال -فإن الكفار واملشركين ال يكون لهم بصريح القرآن إال
اإلسالم أو القتل».6
وإن��م��ا أس���س أص��ح��اب ال����رأي رأي��ه��م وق��واع��ده��م ع��ل��ى أس���اس أن غير
 - 1سورة البقرة ،اآلية .193
 - 2أخرجه مسلم ،كتاب اإليمان ،باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل محمد
رسول اهلل ،رقم الحديث .124
 -3القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،م .س ،ج ،1ص.723
 -4سورة التوبة ،اآلية .29
 -5أخرجه مالك ،كتاب الزكاة ،باب جزية أهل الكتاب والمجوس ،برقم .544
 -6راجع القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،م .س ،ج ،2ص.452
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امل��س��ل��م��ي��ن إذا دع�����وا إل����ى اإلس���ل��ام وأق���ي���م���ت ل��ه��م دالئ���ل���ه ال��ح��ق��ة وأب��ل��ي��ت
معاذيرهم برفع الشبهات وإي��ض��اح اآلي���ات ك��ان إص��راره��م على خالفهم
وإع��راض��ه��م ع��ن اإلس�ل�ام وآي��ات��ه ،ورف��ض��ه��م إج��اب��ة دع��ات��ه بمثابة إي��ذان
املسلمين بالحرب ،فيجب على املسلمين أن يسوقوهم إلى الحق قسرا
م��ا دام����وا ل��م ي��ذع��ن��وا ل��ه بالحكمة وامل��وع��ظ��ة ال��ح��س��ن��ة»1؛ «ح��ت��ى إذا لم
تفلح وسائل القهر بعد أن لم تفلح سبل الحكمة لم يكن بد من قتلهم،
وقطع داب��ر شرهم وقاية للمجتمع من ضاللهم ،كالعضو املصاب إذا
تعذر عالجه تكون مصلحة الجسم في بتره».2
إجماال فإن أصحاب هذا االتجاه وفي سعيهم التأكيد أن األصل في
عالقة املسلمين بغيرهم هو القتال لعلة الكفر ،يجمعون على أن هذا
األصل يتمتع بأوصاف اإلطالق والعموم والثبات ،باستنادهم إلى مقولة
النسخ ،وأن آي��ة السيف مستندهم في القول بهذا األص��ل .قد نسخت
آي��ة ﴿ ال إك���راه ف��ي ال��دي��ن﴾ حتى ص��ار ق��ت��ال أه��ل ال��ش��رك بوصفهم هذا
شرعا عاما ال يملكون حياله إال اإلسالم أو الهالك».3
ويرى ابن العربي املالكي ،أن آيات القرآن الكريم املتعلقة بالقتال،
تشير إلى نوع من التدرج في األحكام وبيان ذلك « :أنه حين كان الرسول
ﷺ بمكة ،على ض��راوة العدو وقلة النصير ،لم يكن القتال مأمورا به
وال حتى مأذونا فيه ،وإنما هو الصفح واإلع��راض ،إعماال لقوله تعالى:
 -1عبد الوهاب خالف ،السياسة الشرعية ،يف الشؤون الدستورية والخارجية والمالية،
م .س ،ص .94
 - 2نفسه ،ص .90
 -3راجع ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،م .س ،ج ،4ص.17
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َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ٰ َ ْ َ هَّ ُ َ
الل ِب����أ ْم ِ����ر ِه﴾ .1حتى إذا ه��اج��ر ال��رس��ول
﴿ف��اع��ف��وا واص��ف��ح��وا ح��ت��ى ي��أ ِت��ي
وقويت باملدينة شوكته أذن في القتال ،متى كانت املبادأة من املشركين.
ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ هَّ َ َ
الل َعل ٰى
مصداقا لقوله تعالى﴿ :أ ِذن ِلل ِذين يقاتلون ِبأنهم ظ ِلموا وِإن
لاَّ َ
ُ
َ
َّ َ ُ ْ
ََ
َن ْ
ين أخ ِر ُجوا ِمن ِد َيا ِر ِهم ِبغ ْي ِر َح ٍ ّق ِإ أن َي ُقولوا
ص ِر ِه ْم لق ِد ٌير ( )39ال ِذ
َرُّب َنا هَّ ُ
الل﴾ .2فلما ازداد اإلس�لام قوة إلى قوة .فرض قتال من قاتل دون
َ ُُْ ُ َ ْ ُ
���ث َث��ق ْ��ف ُ��ت ُ��م ُ
��وه ْ��م
م���ن ل���م ي��ق��ات��ل م��ص��داق��ا ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى﴿ :واق���ت���ل���وه ْ���م ح���ي ِ
ُ َ ْ ُ
َو َأ ْخر ُج ُ
وه ْم ِم ْن َح ْيث أخ َر ُجوك ْم ﴾ .3حتى إذا بلغ الغاية بعد بدر وأصر
ِ
ال��ن��اس م��ع ذل���ك ع��ل��ى ف��س��اده��م .ف���رض ال��ق��ت��ال ف��رض��ا ع��ام��ا ك��م��ا ج���اء في
َ َّ ً َ َ ُ َ ُ َ َّ ً
َ َ ُ لمْ ُ ْ
قوله تعالى:
﴿وقا ِتلوا ا ش ِر ِك َين كافة ك َما ُيقا ِتلونك ْم كافة ﴾ ،4وقوله
َ
لمْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
﴿فإ َذا ان َسل َخ األ ْش ُه ُر ال ُح ُر ُم فاق ُتلوا ا ْشرك َين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
وه ْم
ِِ
تعالىِ :
َ
ُ
ْ
ص ُر ُ
َو ُخ ُذ ُ
وه ْم َو ْ
وه ْم َواق ُع ُدوا ل ُه ْم ك َّل َم ْر َ
اح ُ
ص ٍد﴾.6»5
وبحسب ابن العربي؛ فإن التدرج في تشريع القتال واألمر به قد تم
على أرب��ع م��راح��ل نسخ ال�لاح��ق منها السابق .واستقر األم��ر على مبادأة
الناس بالقتال من أجل الدخول في اإلسالم حيث قال« :فكل خطوة من
الخطوات األربع نسخت التي قبلها حتى أصبح القتال يساق به الناس
 -1سورة البقرة ،اآلية .109
 -2سورة الحج ،اآليتان.40 -39 ،
 -3سورة البقرة ،اآلية .190
 - 4سورة التوبة ،اآلية .36
 - 5سورة التوبة ،اآلية .5
 - 6ابن العربي ،أحكام القرآن ،تحقيق علي محمد البجاوي ،دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة ،ط ،األولى1957 ،م ،ج ،1ص.110 -109 -102
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إلى اإليمان رغم أنوفهم».1
إن هذا التصور يثير إشكاالت كثيرة وخطيرة في آن .نجملها فيما يلي:
 أليس في القول بالنسخ إخالال بإطالقية القرآن وإحكامه وحسنَ ٌ ُ
ُ
اب أ ْح ِك َم ْت َآيات ُه
﴿كت
تفصيله؟ أليس في النسخ تعارضا مع قوله تعالىِ :
َ
َ
ُ َّ ُ ّ َ ْ َّ ُ ْ َ
َ
﴿وإ َّن ُه ل ِك َت ٌ
2
اب َع ِز ٌيز
ثم ْف ِصلت ِمن لدن ح ِك ٍيم خ ِب ٍير ﴾  ،وقوله سبحانهِ :
َ
لاَّ َيأتيه ْال َباط ُل من َب ْين َي َد ْيه َولاَ م ْن َخ ْلفه َتنز ٌ ْ َ
يد﴾.3
يل ِّمن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
 أليس في القول بالنسخ إقرارا باختالف القرآن وتناقض آياته وهوَ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ هَّ َ
الل ل َ��و َج ُ��دوا ِف ِيه
املحال في حقه لقوله تعالى﴿ :ول���و ك��ان ِم��ن ِع��ن ِ��د غ��ي ِ��ر ِ
ْ لاَ ً َ
اخ ِت فا ك ِث ًيرا﴾.4
 أل��م يحكم ال��ق��رآن بخلود آي��ات��ه ،وي��ق��ر ب��أن خطابه عالمي إنسانيشامل نزل ليرسم الطريق الصحيح للبشرية ويعالج مشكالتها ،ويضع
حلوال لها في كل زمان ومكان ،فكيف يمكن والحال هذه أن نعمل بعض
اآليات ونعطل بعضها بسبب القول بالنسخ؟
 ك��ي��ف ن��ن��س��خ ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي ال��ث��اب��ت ال��ق��ط��ع��ي ب��أخ��ب��ار آح����اد؟ وق��دأكد العلماء عدم جواز نسخ القرآن بأخبار آحاد وفي مقدمتهم أولئك
القائلون بالنسخ؟
 كيف يدعى النسخ بعد وف��اة ال��رس��ول ﷺ والعلماء قد اشترطواأن ال��زم��ن ال��ذي يسوغ فيه نسخ النصوص ه��و مصدر الرسالة دون
 - 1ابن العربي ،م .س ،ج ،1ص.110
 - 2سورة هود ،اآلية .1
 - 3سورة فصلت ،اآليتان 42 -41
 -4سورة النساء ،اآلية .82
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ما بعده؟
لاَ
َ
 كيف يتبدل الوحي ويتحول وهللا يحكم بأنهَ ﴿ ،ت ْب ِد َات
يل ِلك ِل َم ِ
هَّ
الل﴾.1
ِ
إن���ه���ا أس��ئ��ل��ة ت��م��ث��ل اع���ت���راض���ات وج��ي��ه��ة ع���ن ال���ق���ول ب��ال��ن��س��خ ،وت�����زداد
وجاهتها بالنظر إلى عدد اآليات التي حكم القائلون بنسخها ،إذ «اعتبر
ابن العربي املعافري عدد اآلي��ات املنسوخة ،مائة آية خمس وسبعون
آي���ة منسوخة ب��آي��ة ال��ق��ت��ال ،وذه���ب اب���ن ح���زم ف��ي ك��ت��اب��ه م��ع��رف��ة الناسخ
وامل��ن��س��وخ أن آي����ات ال��ن��س��خ ت��ب��ل��غ م��ائ��ت��ي��ن ٍوأرب�����ع ع��ش��رة آي����ة ،وذه����ب أب��و
جعفر ال��ن��ح��اس ف��ي ك��ت��اب��ه ،ال��ن��اس��خ وامل��ن��س��وخ إل��ى أن��ه��ا تبلغ م��ائ��ة وأرب��ع��ا
وثالثين آية ،وأوصلها ابن سالمة الضرير إلى مائتين وثالث عشرة آية».2
وفي حين أوصلها ،ابن الجوزي إلى مائتين وسبعة وأربعين آية» ،3أغلبها
منسوخ بآية السيف.
ف��ال��ق��ول ب��آي��ة السيف يعطل العمل ب��آي��ات ق��رآن��ي��ة ه��ي م��ن القواعد
لاَ
الكلية وامل��ب��ادئ العامة ف��ي ال��دي��ن اإلس�لام��ي ،م��ن ذل��ك قوله تعالى﴿ :
إ ْك َ��ر َاه في ال ّ��دي��ن﴾ ،4وقوله سبحانهَ :
﴿و َل ْ��و َش َ��اء َرُّب َ��ك لآَ َم َ��ن َم ْن في الأْ َ ْ
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َِ
َ
َ
ُ ُّ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ً
ُ
ْ
َ
5
ُ
ٰ
كلهم ج ِميعا أفأنت تك ِره الناس حتى يكونوا مؤ ِم ِنين﴾  ،وقوله عز وجل:
 -1سورة يونس ،اآلية .64
 -2محمد فاروق النبهان ،مقدمة يف الدراسات القرآنية ،وزارة األوقاف المغربية ،ط،
األولى 1415هـ 1995 /م ،م .س ،ص.207
 -3مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن ،م .س ،ج ،1ص.235
 -4سورة البقرة ،اآلية .256
 -5سورة يونس ،اآلية .99
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َ
ْ َ َّ
َ
﴿ف ْ
اص َفح َّ
الص ْف َح ْال َجم َ
﴿ادف ْع ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن
يل﴾ ،1وقوله سبحانه:
ِ
َ َ َّ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ
َّ
ُ
َ
َ
ٌ 2
ٌّ
ف ِإذا ال ِذي بينك وبينه عداوة كأنه و ِلي ح ِميم﴾  ،وغيرها كثير...
حيث لم يترك أصحاب القول بالنسخ وخاصة املوسعون فيه آية من
اآليات القرآنية الداعية إلى الصفح والعفو والتسامح والصبر واملعاملة
بالحسنى والدفع بالتي هي أحسن وغير ذلك مما هو من أص��ول مكارم
األخالق وأمهات الفضائل إال قالوا نسختها آية السيف.
قال ابن العربي « :كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار ،والتولي
َ َ َََ
انسلخ
واإلعراض والكف عنهم ،فهو منسوخ بآية السيف ،وهي﴿ :ف ِإذا
الأْ َ ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم َف ْاق ُت ُلوا المْ ُ ْشرك َين َح ْي ُث َو َج ُّ
ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
دت ُم ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
ص ُروه ْم
ِِ
َو ْاق ُع ُدوا َل ُه ْم ُك َّل َم ْر َ
ص ٍد﴾ .3نسخت مائة وأربعا وعشرين آية».4
نتوقف عند ه��ذا الحد في تتبع مخاطر القول بآية السيف خاصة
وأن هناك دراس��ة معتبرة للشيخ مصطفى زي��د« ،5النسخ في ال��ق��رآن».6
قد أغنتنا عن ذلك ،بحيث رد رحمه هللا على األقوال السابقة ردا علميا
موثقا.
 -1سورة الحجر ،اآلية .85
 -2سورة فصلت ،اآلية .34
 -3سورة التوبة ،اآلية .5
 -4انظر ،جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م .س ،ص.527
 -5مصطفى زيد :هو فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى زيد ،ولد سنة 1917م ،محافظة
كفر الشيخ بريف مصر ،كان رئيسا لقسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلم بجامعة
القاهرة من 1960م إلى 1976م ،كما عمل أستاذا لجميع علوم الشريعة يف جامعات
مصر ،دمشق ،بيروت ،الخرطوم .المدينة المنورة .من مؤلفاته :المصلحة يف التشريع
اإلسالمي ،دراسات يف السنة ،فلسفة العبادات يف اإلسالم .تويف رحمه اهلل سنة 1398هـ.
 - 6مرجع سابق.
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إن القول بآية السيف كان سببا في إفقار روح التسامح التي اتسم
بها الخطاب القرآني .األم��ر ال��ذي يدفع الباحث -وتأكيدا منه لسلمية
العالقة مع اآلخر ،وبالتالي تفنيد ما ذهب إليه أصحاب االتجاه األول-
إل��ى دراس��ة آي��ات القتال ال���واردة في س��ورة التوبة 1بما فيها آي��ة السيف،
م��ح��اول��ي��ن ت��ت��ب��ع س��ي��اق وروده������ا 2واس��ت��ن��ب��اط ع��ل��ة ال��ق��ت��ال ف��ي��ه��ا ،وت��ح��دي��د
ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��ج��ه��اد ال��ق��ت��ال��ي ال���داع���ي���ة إل���ي���ه ،وأص����ل ع�لاق��ة املسلمين
بغيرهم الذي نؤكد أنه السلم ال الحرب.
َ ٌ َ هَّ
الل
 افتتح هللا ع��ز وج��ل س��وره ب���راءة بقوله سبحانه﴿ :ب َ�����ر َاءة ِم��ن ِلأْ َ ْ َ َ
َو َر ُسوله إ َلى َّالذ َ
ين َع َاه ْد ُت ْم م َن المْ ُ ْشرك َين (َ )1فس ُ
ض أ ْرَب َعة
ا
ي
ف
وا
يح
ر
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
هَّ
هَّ
اع َ��ل ُ��م��وا أنَّ��ك ْ��م غ ْ��ي ُ��ر ُم ْ��ع��ج��زي الل َوأ َّن َ
َأ ْش ُ��ه��ر َو ْ
الل ُم��خ ِ��زي ال��ك��ا ِف ِ��ري َ��ن ()2
ِ ِ ِ
ٍ
َ َ َ ٌ َ هَّ
الل َو َر ُس��ول��ه إ َل��ى ال��نَّ��اس َي ْ���و َم ْال َ��ح ّ��ج الأْ َ ْك َ��ب��ر َأ َّن هَّ َ
الل َب���ري ٌء منَ
وأذان ِم��ن ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ َ
المْ ُ ْشرك َين َو َر ُسول ُه َفإ ْن ُت ْب ُت ْم َف ُه َو َخ ْي ٌر ل ُك ْم َوإ ْن َت َو َّل ْي ُت ْم َف ْ
اعل ُموا أ َّنك ْم غ ْي ُر
ِِ
ِ
ِ
ُ ْ ي هَّ
ين َع َاه ْد ُت ْم منَ
ين َك َف ُروا ب َع َذاب َأليم ( )3إلاَّ َّالذ َ
الل َو َب ّشر َّالذ َ
ِ ِ
مع ِج ِز ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
 - 1اقتصرنا على دراسة آيات القتال الواردة يف سورة التوبة دون غيرها ،ألن سورة براءة
هي آخر ما نزل من القرآن بخصوص آيات القتال .وعليه فإذا استطعنا تفنيد دعوى نسخها
آليات المهادنة والموادعة والمسالمة ،أعفنا ذلك من دراسة آيات القتال الواردة يف سور
قرآنية أخرى متقدمة عنها يف النزول.
 - 2فالسياق يشكل مدخال منهاجيا رئيسيا للوصول إل��ى دراس��ة المعنى وتحديد
واستخراج قدرات النص على استيعاب الوقائع ...بل إن اعتبار السياق أضحى من أبرز
وأهم محددات داللة النص يف المجاالت التشريعية وغيرها ،وقد ساعد اعتماد اعتبار
السياق منهجا أصوليا وضابطا مرجعيا ،على التخفيف من حدة التنافر الذي يحصل عادة
بين اللفظ والمعنى .كما ساعد على تالقي آفة تحميل النصوص ماال قبل لها به .انظر،
فاطمة بوسالمة ،السياق عند األصوليين :المصطلح والمفهوم ،مجلة اإلحياء ،الرابطة
المحمدية للعلماء ،الرباط ،ع .الخامس والعشرون ،جمادى الثانية 1428هـ  /يوليوز
2007م ،ص .39
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ََ
َ ُ َ
َ
َ َ
لمْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ
صوك ْم ش ْي ًئا َول ْم ُيظ ِاه ُروا َعل ْيك ْم أ َح ًدا فأ ِت ُّموا ِإل ْي ِه ْم
ا ش ِر ِكين ثم لم ينق
َ
لمْ
ْ
لأْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
هَّ
َ
َ
َّ
َع ْه َد ُه ْم إ َلى ُم َّدته ْم إ َّن َ
الل ُي ِح ُّب ا ت ِقين ( )4ف ِ��إذا ان َسلخ ا ش ُه ُر ال ُح ُر ُم
ِِ ِ
ِ
َ ْ ُ ُ لمْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُْ
ُ
فاقتلوا ا ��ش ِ��ر ِك��ي��ن ح��ي��ث وج��دت��م��وه��م وخ��ذوه��م واح��ص��روه��م واق��ع��دوا
َ
ََ
َ َ َ َ ُّ
َّ�َل�اَ َ َ
َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ص ٍ��د ف ِ��إ ْن ت ُ��اب��وا َوأق ُ��ام��وا ال��ص ة َوآت ُ���وا ال َّ��زك��اة فخلوا َس ِبيل ُه ْم
لهم ك��ل م��ر
َ
َ
لمْ
َ
ُ
إ َّن هَّ َ
يم (َ )5وإ ْن أ َح ٌ��د م َن ا ْشرك َين ْ
ور َر ِح ٌ
الل َغ ُف ٌ
اس َت َجا َر َك فأ ِج ْر ُه َح َّتى
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ �َل�اَ َ هَّ ُ َّ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ لاَ َ ْ َ
َْ َ
َ
ُ
الل ث��م أب ِلغه مأمنه ذ ِل��ك ِبأنهم ق��وم يعلمون ( )6كيف
يسمع ك م ِ
لاَّ
َ ُ ُ ْ ْ َ َ ٌ ْ َ هَّ
َ َ َ ُ
��اه ْ��دت ْ��م ِع ْن َد
الل َو ِع ْ��ن َ��د َر ُس ِ��ول ِ��ه ِإ ال َِّ��ذي��ن ع
ي��ك��ون ِلل ُمش ِر ِكين ع ْ��ه��د ِع��ن��د ِ
لمْ ُ
اس َتق ُيموا َل ُه ْم إ َّن هَّ َ
اس َت َق ُاموا َل ُك ْم َف ْ
المْ َ ْسجد ْال َح َرام َف َما ْ
الل ُي ِح ُّب ا َّت ِق َين
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ لاًّ َ لاَ
ً ُ ْ ُ َ ُْ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ لاَ َ ْ ُُ
( )7ك��ي��ف وِإن ي��ظ��ه��روا عليكم ي��رق��ب��وا ِفيكم ِإ و ِذمَّ���ة ي��رض��ون��ك��م
هَّ َ
ب َأ ْف َواهه ْم َو َت ْأ َبى ُق ُل ُوب ُه ْم َو َأ ْك َث ُر ُه ْم َف ُ َ
َْ ْ َ
الل ث َم ًنا
اسقون ( )8اش��ت َ��روا ِبآي ِ
ات ِ
ِ
ِ ِِ
لاَ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
َ
َقليلاً َف َ
��ص��دوا ع��ن َس ِب ِيل ِه ِإن َُّ��ه ْ��م َس َ��اء َما كانوا ي ْع َملون (َ )9ي ْرق ُبون ِفي
ِ
ُ ْ لاًّ َ لاَ َّ ً َ ُ َ َ ُ ُ لمْ
َ ْ َ ُ ََ َ
ُ
َّلاَ َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
مؤ ِم ٍن ِإ و ِذمة وأول ِئك هم ا عتدون ( )10ف ِإن تابوا وأقاموا الص ة
َ
َ
الز َك َاة َفإ ْخ َو ُان ُك ْم في ّ
َو َآت ُوا َّ
الدين َو ُن َف ّ لآْ َ
ات ِلق ْو ٍم َي ْعل ُمو َن (َ )11وِإ ْن
ص ُل ا ي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ََُ َ
َ
ُ ََ ُ َ َ ُْ
نكثوا أ ْي َم َان ُه ْم ِم ْ��ن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوط َع ُنوا ِفي ِدي ِنك ْم فقا ِتلوا أ ِئ َّمة الك ْف ِر
َ لاَ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّ ُ ْ لاَ َ ْ َ َ َ َ َّ
��ان ل ُه ْم ل َعل ُه ْم َي ْن َت ُهو َن ( )12أ تقا ِتلو َن ق ْو ًما نكثوا أ ْي َم َان ُه ْم
ِإنهم أي��م
َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ هَّ ُ َ َ ُّ َْ
ْ
َو َه ُّموا ِب ِإخ َر ِاج الرسو ِل وهم بدءوكم أول مر ٍة أتخشونهم فالل أحق أن
َ ُ ُ ْ ُ َ ّ ْ ُ ُ هَّ ُ َ ُ
ُ
َ ْ َ
ْ
ْ
الل ِبأ ْي ِديك ْم َو ُيخ ِز ِه ْم
تخش ْو ُه ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُمؤ ِم ِن َين ( )13قا ِتلوهم يع ِذبهم
َ َ ُُ
َ
ْ
ْ
ص ْر ُك ْم َع َل ْيه ْم َو َي ْشف ُ
َو َي ْن ُ
ص ُدو َر ق ْو ٍم ُمؤ ِم ِن َين (َ )14و ُيذ ِه ْب غ ْيظ قل ِوب ِه ْم
ِ
ِ
الل َع َلى َم ْن َي َش ُاء َو هَّ ُ
وب هَّ ُ
َو َي ُت ُ
يم َح ِك ٌ
الل َع ِل ٌ
يم﴾.1
تتضمن هذه اآليات أهم ما نزل في شأن الجهاد القتالي ،فضمنها ما
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َ َ َ َ َ لأْ َ ْ ْ
ُ
َ ْ ُ لمْ ُ ْ
انسلخ ا ش ُه ُر ال ُح ُر ُم فاق ُتلوا ا ش ِر ِك َين َح ْيث
سمي بآية السيف ﴿ ،ف ِإذا
َ
ُ
ْ
َو َج ُّ
��ص ُ��ر ُ
��وه ْ��م َو ُخ ُ��ذ ُ
��دت ُ��م ُ
وه ْ��م َو ْ
وه ْ��م َواق ُ��ع ُ��دوا ل ُ��ه ْ��م ك َّ��ل َم ْ��ر َ
اح ُ
ص ٍ��د ﴾ 1والتي
ادعي أنها ناسخة ملا عداها من آيات القتال حيث فهم منها أن العلة في
قتال املشركين هي الكفر إذ جعلت انتهاء القتال بتوبتهم وإقامة الصالة
وإيتاء الزكاة.
إال أن قراءة السياق تشير إلى أن اآلية ليست كما فهمت :فاملوضوع
وال��س��ي��اق ي����دوران ح��ول مشركي ق��ري��ش ال��ذي��ن نقضوا صلح الحديبية
الذي عقده الرسول ﷺ معهم مما أعاد حالة الحرب التي كانت قائمة
قبل الصلح.
فالحديث في اآليات يدور حول فريق خاص من املشركين كان بينهم
وب��ي��ن رس����ول هللا ع��ه��د ف��ن��ك��ث��وه وظ���اه���روا ع��ل��ى امل��ؤم��ن��ي��ن ،وق���د تضمنت
اآلي���ات ع��دة إش���ارات تؤكد ذل��ك ،كما تؤكد أن آي��ة السيف ال تتضمن
علة الكفر في القتال وهي:
َ ُ َّ َْ
لاَّ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ لمْ ُْ
��ى﴿:إ ال ِ��ذي��ن ع��اه��دت��م ِم��ن ا ��ش ِ��ر ِك��ي��ن ث��م ل��م
االستثناء ف��ي قوله ت��ع��ال ِ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َٰ
��اه��روا عليكم أح���دا ف��أ ِت��م��وا ِإل��ي ِ��ه��م ع��ه��ده��م ِإل��ى
ينقصوكم شيئا ول���م ي��ظ ِ
لمْ ُ
ُم َّدته ْم إ َّن هَّ َ
الل ُي ِح ُّب ا َّت ِق َين ﴾ .2فقد استثنت اآلية من املشركين طائفة
ِِ ِ
لم يغدروا وبقوا على عهودهم.
األم���ر ب��إج��ارة املشركين إذا طلبوا ذل���ك ،ث��م إب�لاغ��ه��م أم��اك��ن أمنهم..
ول����وك����ان ال���ك���ف���ر ه����و س���ب���ب ال���ق���ت���ال مل����ا ك���ان���ت ه�����ذه ال���ح���م���اي���ة وال���رع���اي���ة
 - 1سورة التوبة ،اآلية .5
 -2سورة التوبة ،اآلية .4
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للمستأمنين.
أوردت اآليات استثناء آخر بعد الحديث عن حكم الناكثين في آية
لمْ َ
ُ
ْ ََ ََ ْ َ
السيف وهو ﴿ :إلاَّ َّالذ َ
اس َتق ُاموا
ين َع َاه ْدت ْم ِع ْن َد ا ْس ِج ِد الحر ِام فما
ِ ِ
لمْ
َ
ُ
هَّ
َ
َّ
َّ
َ
َل ُك ْم َف ْ
اس َت ِق ُيموا ل ُه ْم ِإن الل ُي ِح ُّب ا ت ِقين﴾.1
ففي هذه اآلية تأكيد وأمر باالستقامة على العهود ورفض نبذها مع
من كان وفيا بها.
ذكرت اآليات العلة التي من أجلها استنكر القرآن أن يكون للمشركين
ُ ْ لاًّ َ لاَ
ْ
َ ُ لاَ ُ
َ َ
عهد عند هللا ورسوله ﴿ :ك ْيف َوِإن َيظ َه ُروا َعل ْيك ْم َي ْرق ُبوا ِفيكم ِإ و
َّ ً ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٰ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
َْ
ف
اس ُقو َن﴾ ﴿ .2اشت َر ْوا
ِذمة يرضونكم ِبأفو ِاه ِهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم ِ
ُ
َ
هَّ
ُ
َ
الل َث َم ًنا َقليلاً َف َ
ص ُّدوا َعن َس ِب ِيل ِه ِإ َّن ُه ْم َس َاء َما كانوا َي ْع َملو َن﴾.3
ِبآي ِ
ِ
ات ِ
ً ُ َٰ
ْ لاًّ لاَ
لاَ ُ
لمْ ُ
َُ
﴿ َي ْرق ُبو َن ِفي ُمؤ ِم ٍن ِإ َو ِذ َّمة َوأول ِئ َك ُه ُم ا ْع َت ُدو َن﴾َ ﴿ .4وِإن َّنكثوا
َ
ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ لاَ
َ
أ ْي َم َان ُهم ِّمن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوط َع ُنوا ِفي ِدي ِنكم فقا ِتلوا أ ِئمة الكف ِر ِإنهم
َُ َ
َ ْ َ َ َ َ َّ
َ لاَ ُ َ ُ َ
أي��م
��ان ل ُه ْم ل َعل ُه ْم َي َنت ُهو َن﴾ ﴿ .5أ تقا ِتلو َن ق ْو ًما َّنكثوا أ ْي َم َان ُه ْم َو َه ُّموا
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ َ
الر ُسول َو ُهم َب َد ُءوك ْم أ َّو َل َم َّرة أ َت ْخ َش ْو َن ُه ْم ف هَّ ُ
َْ
الل أ َح ُّق أن تخش ْو ُه
ٍ
ِب ِإخر ِاج َّ ِ
ُ
ْ
ِإن ك ُنتم ُّمؤ ِم ِن َين﴾.6
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فلو كان الكفر هو العلة فما مكان هذه القرائن التي ذكرتها اآليات
والتي تجعل القتال ألسباب غير الكفر.
َ
يبقى من اإلش��ك��االت التي يمكن أن تكون موهمة قوله تعالى﴿:ف ِإ ْن
َ ُ ََ َ
َّ لاَ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ّ ََُ
ص ُل الآْ َ
ّ
ُ
ْ
��ات
ي
ف
ن
و
ين
الد
ي
ف
م
ك
ان
و
خ
إ
ف
��اة
ك
��ز
ل
ا
ا
��و
آت
و
ة
الص
��وا
��ام
ق
تابوا وأ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
ِل���ق ْ���و ٍم َي ْ��ع��ل ُ��م��و َن ﴾ ،1فقد جعلت اآلي��ت��ان ال��ت��وب��ة وإق��ام��ة ال��ص�لاة وإي��ت��اء
الزكاة سببا في تخلية سبيل املشركين والكف عنهم مما يوهم اإللجاء
إلى اإلسالم واإلكراه عليه .لكن بعد أن عرفنا القرائن التي أشارت إليها
اآلي��ات ،نتبين أن هاتين اآليتين ليستا م��ورد تعليل ،إنما تتحدثان عن
حالة من حاالت انتهاء الحرب ،ومآل هؤالء الناكثين الغادرين إذا تابوا
ورجعوا عن االعتداء فماذا يكون حالهم؟
ف���ق���ررت اآلي������ات أن هللا ي��غ��ف��ر ل��ه��م م���ا ق���د س���ل���ف ،وي��ص��ب��ح��وا إخ���وة
ل��ل��م��ؤم��ن��ي��ن ب��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ر ع���ن ك���ل م���ا ق���دم���وه م���ن إي������ذاء واع����ت����داء قبل
إسالمهم ،ولو كان القتال ألجل إسالم الكفار وتوبتهم لناقض ذلك ما
ذكرته اآليات من إشارات إلى أسباب القتال.
فاآليات واضحة الداللة على أن الكفر ليس في القتال ،إنما للقتال
أسباب أخرى ترتبط باالعتداء والظلم والخيانة ونكث العهد.2
َ ُ َّ َ لاَ ُ ْ ُ َن هَّ
الل
 يأتي بعد ذلك من سورة التوبة أيضا﴿ :قا ِتلوا ال ِذين يؤ ِمنو ِب َِ لاَ ْ َ ْ لآْ َ لاَ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َ هَّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ لاَ َ ُ َ َ ْ
ين ال َح ِ ّق
و ِباليو ِم ا ِخ ِر و يح ِرمون ما حرم الل ورسوله و ي ِدينون ِد
 -1سورة التوبة ،اآلية .11
 -2انظر - :محمد سعيد رمضان البوطي ،الجهاد يف اإلس�لام ،كيف نفهمه؟ وكيف
نمارسه؟ دار الفكر ،دمشق ،ط ،األولى1993 ،م ،صص - .101 -98 -56مصطفى
زيد ،النسخ يف القرآن ،م .س ،ج ،2ص 6وما بعدها.
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صاغ ُر َ
م َن َّالذ َ
اب َح َّت ٰى ُي ْع ُطوا ْالج ْزَي َة َعن َي ٍد َو ُه ْم َ
ين ُأ ُوتوا ْالك َت َ
ون﴾.1
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ه��ذه هي أول آي��ة نزلت في قتال أه��ل الكتاب ،وق��د توافق نزولها مع
اتجاه املسلمين إلى لقاء الروم في غزوة تبوك لرد عدوان القبائل العربية
النصرانية على رسول الرسول ﷺ وقوافل املسلمين.
وق��د حصرت اآلي��ة الذين يقاتلون بطائفة من أه��ل الكتاب ،وذلك
م��ن خ�لال ح��رف التبعيض« ،م��ن ال��ذي��ن أوت���وا ال��ك��ت��اب» وبالتالي يغدو
األم��ر بالقتال مقصورا على طائفة منهم اتصفت بما ذك��رت��ه اآلي��ة من
صفات ،وليس من ل��وازم ه��ذه الصفات انتفاء صفة أه��ل الكتاب عن
أص��ح��اب��ه��ا ،كما أن ه��ذه ال��ص��ف��ات ال تشمل جميع أه��ل ال��ك��ت��اب ،وك��أن
اآلية تشير إلى أن من أهل الكتاب من بغى واعتدى ولم يخف هللا واليوم
اآلخر واستحل الحرام ولم يقبل الحق ،وقد أكدت ذلك اآليات التالية
ال��ت��ي أوض��ح��ت سابقة ال��ع��دوان وال��ص��د ع��ن سبيل هللا م��ن قبل ه��ؤالء:
ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ هَّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ هَّ ُ لاَّ َ ْ ُ َّ ُ َ َ
��ور ُه َول ْو
الل ِبأفو ِاه ِهم ويأبى الل ِإ أن ي ِتم ن
﴿ي ِريدون أن يط ِفئوا نور ِ
َ
َك��ر َه ْال َ��ك��اف ُ��ر َ
﴿يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ون﴾َ ،2
ين َآم ُنوا إ َّن َك ِث ًيرا ِم َن الأْ ْح َ��ب��ار َو ُّ
الر ْه َب ِان
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِْ ُ ُ َ َ
ْ
هَّ
َ
َّ
ُّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
3
الل ﴾  .وف��ي هذا
اط ِل وي��ص��دون ع��ن س ِب ِيل ِ
��اس ِبالب ِ
ليأكلون أم���وال ال��ن ِ
إش��ارة إلى مواقف العدوان والبغي التي يقفها بعض أهل الكتاب ،مما
ي��ع��ت��ب��ر س��ب��ب��ا ل�لأم��ر ب��ق��ت��ال��ه��م ف���ي اآلي����ة  ،29ل��ذل��ك ج����اءت اآلي�����ات ال��ت��ال��ي��ة
َ ً
﴿انف ُروا ِخفافا
تستنفر املسلمين لغزوة تبوك وتندد باملتقاعس عنهاِ ،
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هَّ َٰ ُ َ َّ ُ
َوث َ��ق��الاً َو َج��اه ُ��دوا ب َأ ْم َوال ُك ْم َو َأ ُنفس ُك ْم في َ
الل ذ ِل��ك ْ��م خ ْي ٌر لك ْم ِإن
يل
ب
س
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َن 1
كنتم تعلمو ﴾ .
هذا ولو كان الكفر هو السبب في القتال لجعلت اآلية اإلس�لام هو
الغاية التي ينتهي عندها القتال ،لكن اآلية جعلت الجزية هي الغاية.
نخلص من هذا إلى أنه ال تعارض بين اآلية ومبدأ سلمية العالقة مع
اآلخر املخالف دينيا ما لم يبدأ بالهجوم على املسلمين.2
َ َّ ً َ َ ُ َ ُ
َ ُ لمْ ُ ْ
 آية أخرى من سورة التوبةَ ﴿ :وقا ِتلوا ا ش ِر ِك َين كافة ك َما ُيقا ِتلونك ْمَ َّ ً
كافة﴾.3
وردت ه���ذه اآلي����ة ف���ي س��ي��اق ت��ح��ري��م ال��ق��ت��ال ف���ي األش���ه���ر ال���ح���رم ،وه��ي
صريحة في أن القتال مشروع على سبيل املقابلة« ،كما يقاتلونكم»،
أي ك��م��ا ي��ج��ت��م��ع��ون ل��ح��رب��ك��م إذا ح���ارب���وك���م ف��اج��ت��م��ع��وا أن���ت���م أي���ض���ا إذا
حاربتموهم وق��ات��ل��وه��م ب��امل��ث��ل ،فكلمة (ك��اف��ة) ال تشمل غير املقاتلين،
َ
﴿ف ْاق ُت ُلوا المْ ُ ْشرك َين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
وه ْم
واآلية شبيهة بآية سورة التوبة:
ِِ
ُ
ص ُر ُ
َو ُخ ُذ ُ
وه ْم َو ْ
وه ْم َو ْاق ُع ُدوا َل ُه ْم ك َّل َم ْر َ
اح ُ
ص ٍد﴾.5»4
 -1سورة التوبة ،اآلية .42
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وت��زي��د ه��ن��ا ب��ي��ان ج��زئ��ي��ة م��ن ال��ق��اع��دة ف��ي ال��ق��ت��ال وه���ي أن ال��ق��ت��ال ملن
قاتلنا ،وكأنها تقول :إن وص��ف من أمرناكم بقتالهم متحقق في هؤالء
املشركين ألنهم يقاتلونكم كافة فقاتلوهم بثمل صنيعهم».1
َ َ
َ ُ
﴿ي��ا أي َُّ��ه��ا ال َِّ��ذي َ��ن َآم ُ��ن��وا قا ِتلوا
أخيرا تأتي ه��ذه اآلي��ة من س��ورة التوبة:
َ
َ
ْ
ُ
َ َُ َ ُ ّ َ ْ ُ
اع َ��ل ُ��م��وا أ َّن هَّ َ
يك ْم غ ْ��ل��ظ ً��ة َو ْ
الل َم َ��ع
��فَّ��ار َول َ��ي ِ��ج ُ��دوا ِف
ِ
ال َِّ��ذي��ن ي��ل��ون��ك��م ِم���ن ال��ك ِ
لمْ ُ
ا َّت ِق َين﴾.2
ال تتضمن هذه اآلية بيان سبب القتال فهي آية مطلقة تقيد باآليات
َْ
ُ ْ ًَ
﴿ول َ���ي ِ���ج ُ���دوا ِف��ي��ك ْ��م ِغ��ل��ظ��ة﴾ ،فهي ف��ي سياق
األخ���رى امل��ق��ي��دة ،أم��ا ق��ول��ه:
اإلرش��اد إلى خطة حربية تطبق عند نشوء القتال املشروع ،وذلك بأن
ي��ب��دأ بقتال ال��ع��دو األق���رب ف��األق��رب عند ت��ع��دد األع����داء ،وال يمكن أن
يفهم م��ن اآلي���ة أن ال��ق��ائ��د ال��ح��رب��ي املسلم يخطط طريقة ل��غ��زو العالم
ف��ي��ب��دأ ب��األق��رب ف���األق���رب ،ذل���ك ألن امل����راد بكلمة ال��ك��ف��ار ون��ظ��ائ��ره��ا إذا
أطلقت في القتال هم املحاربون املعتدون.3
من خالل تتبعنا لسياق ورود آيات القتال في سورة التوبة ،بما فيها
آية السيف ،نتبين أنه ال توجد أي آية في القرآن تشير إلى أن القتال في
اإلس�ل�ام اب��ت��دائ��ي ،وأن��ه ش��رع لحمل ال��ن��اس على اإلس�ل�ام بإخراجهم من
الكفر.
 -1نفسه ،ص .95
 - 2سورة التوبة ،اآلية .123
 -3انظر وهبة الزحيلي ،آثار الحرب دراسة فقهية مقارنة ،دار الفكر ،دمشق ،طن الرابعة،
1430هـ 2009 /م ،ص .225
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بل إن آيات القتال في القرآن –جميعها -تؤكد أنه إنما شرع القتال
ل���رف���ع ال��ظ��ل��م وص����د ال����ع����دوان ،وال����دف����اع ع���ن األرض وال���ن���ف���س ،وإن���ق���اذ
املستضعفين ،ونشر السلم والسالم..
إن تتبع دالالت آي���ات ال��ق��ت��ال ال�����واردة ف��ي س���ورة ال��ت��وب��ة ب��م��ا فيها آي��ة
السيف ،يبين أنه ال تعارض حاصل بينها وبين اآليات القرآنية الداعية
إل��ى السلم وامل��وادع��ة وامل��ه��ادن��ة والصفح والتسامح م��ع اآلخ���ر املخالف
دي��ن��ي��ا واالع���ت���راف ب��ه وب��ح��ق��ه ف��ي االخ���ت�ل�اف .وإن��م��ا آلي���ات ال��ق��ت��ال مقاصد
سامية ال ع�لاق��ة لها ب��ال��ح��رب االب��ت��دائ��ي��ة .وبانتفاء ال��ت��ع��ارض بين آي��ات
القتال واآليات التي ادعي نسخها بها ،يتم إبطال أهم شرط من شروط
النسخ ،أال وهو التعارض.
إذ اش��ت��رط ال��ق��ائ��ل��ون ب��ال��ن��س��خ ل��وق��وع��ه ش��روط��ا أه��م��ه��ا :أن���ه الب���د في
تحقيق النسخ من ورود دليلين عن الشارع ،وهما متعارضان تعارضا
حقيقيا ،ال س��ب��ي��ل إل���ى ت�لاف��ي��ه ب��إم��ك��ان ال��ج��م��ع بينهما ع��ل��ى أي وج���ه من
وجوه التأويل ،وحينئذ فال مناص من أن نعتبر أحدهما ناسخا واآلخر
منسوخا ،دفعا للتناقض في كالم الشارع الحكيم .1
إننا نقطع في حسم ب��أن ال تعارض في ك�لام ال��ش��ارع ،وإنما التعارض
في األذه��ان وليس في األف��ه��ام .2هنا نتساءل ما دام التعارض غير واق��ع.
فكيف وقع النسخ مع أنه ينبني على التعارض؟
 -1محمد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م .س ،ج ،2ص .105
 - 2انظر ،أبو إسحاق الشاطبي ،الموافقات يف أصول الشريعة ،تعليق محمد عبد اهلل دراز،
المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،طبعة 2003م ،كتاب لواحق االجتهاد .ج ،4ص  603وما
بعدها.
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وعليه ،فإنه يستحيل نسخ آية السيف آليات قرآنية من قبيل قوله
ْ
تعالى﴿ :ال ِإك َ���ر َاه ِفي ال ِّ��دي ِ��ن ﴾ .1فالغاية املنصوص عليها في آية السيف
ليست البدء بالقتال واإلكراه على الدخول في اإلسالم بقوة السيف ،وال
أدل على هذا من قول هللا عز وجل لنبيه ،في اآلية التي تلي آية السيف
ََ
َ لاَ
دون فاصل ﴿ َوإ ْن َأ َح ٌد ّم َن المْ ُ ْشرك َين ْ
اس َت َجا َر َك فأ ِج ْر ُه َح َّت ٰى َي ْس َم َع ك َم
ِِ
ِ
َ
هَّ ُ َّ َ ْ ْ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َٰ
َ
لاَّ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ٌ
ُ
َ ْ ُ ن 2
الل ثم أب ِلغه مأمنه ذ ِلك ِبأنهم قوم يعلمو ﴾  .فإن في هذه اآلية أمرا
ِ
م��ن هللا ع��ز وج��ل لرسوله ب��أن يجير م��ن يستجير ب��ه م��ن املشركين ،ثم
ي��دع��وه إل��ى اإلي��م��ان ب��اهلل ويبين ل��ه م��ا ف��ي ه��ذا اإلي��م��ان م��ن خير ل��ه ،فإن
هو بعد ه��ذا أص��ر على ضالله واستمرأ البقاء على كفره ب��اهلل ،وطلب
من رسول هللا ﷺ أن يبلغه املكان الذي يأمن فيه – فعلى الرسول أن
يجيبه إلى طلبه ،وأن يؤمنه حتى يصل إلى ذلك املكان».3
مما ي��دل دالل���ة صريحة وق��اط��ع��ة أن آي��ة السيف ليس ع��ام��ة وإنما
ن���زل���ت ف���ي خ����اص م���ن امل��ش��رك��ي��ن «ك�����ان ب��ي��ن رس�����ول هللا ﷺ وب��ي��ن��ه��م عهد
فنقضوه وظ��اه��روا عليه أع���داءه ،وق��د ب��رئ هللا ورس��ول��ه منهم ،وآذنهم
بالحرب إن لم يتوبوا عن كفرهم ويؤمنوا باهلل ربا ومحمد نبيا ورسوال،
وه��ؤالء املشركون أع��داء اإلس�لام ونبيه ليسوا هم كل املشركين بدليل
ُ
لمْ ُ ْ
ُ
قوله جل ثناؤه قبل آية السيف ﴿،إلاَّ َّالذ َ
ين َع َاه ْدت ْم ِم َن ا ش ِر ِك َين ث َّم
ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َٰ
لم ينقصوكم شيئا ولم يظ ِاهروا عليكم أحدا فأ ِتموا ِإلي ِهم عهدهم ِإلى
 - 1سورة البقرة ،اآلية .256
 -2سورة التوبة ،اآلية .6
 -3مصطفى زيد ،م .س ،ج ،2ص .14
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لمْ ُ
ُم َّدته ْم إ َّن هَّ َ
الل ُي ِح ُّب ا َّت ِق َين﴾.2»1
ِِ ِ
بعد ه��ذا كله تستطيع ال��ق��ول بكل طمأنينة أن دع���وى النسخ بآية
السيف ال تستند على دليل واحد قطعي الداللة ،مما يجعلنا نقرر بكل
هدوء أن آيات القرآن الكريم وسنة رسول هللا ﷺ .تؤكد أن السلم هي
األص��ل في العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية .فهو -إن شئت فقل-
«الحالة العادية» لهذه العالقات ،وأن الحرب ال تعدو أن تكون «حالة
استثنائية» على ه��ذا األص��ل العام ،ال يصار إليها إال ألسباب تقتضيها
ودواع تحتمها ،وك��ل��ه��ا أس��ب��اب ودواع ال ت��ن��ط��وي ع��ل��ى م��ا يفيد أو يجيز
مقاتلة « غير املسلمين» ملجرد بقائهم على غير ديانة اإلسالم.3
على سبيل الختم:
ب��ي��د أن����ه إذا ك����ان م�����ؤدى االت���ج���اه ال��س��اب��ق أن ال��س��ل��م ه���ي األص�����ل في
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة اإلس�ل�ام���ي���ة ،ف���إن ذل���ك ال ي��ع��ن��ى أن ي��ك��ون
املسلمون في حالة سلبية مطلقة ،وإنما قد يكون لهم دور إيجابي في البدء
بالقتال عند توافر مقتضياته ،وبعبارة أخرى ،فإن تأسيس العالقات
ب��ي��ن امل��س��ل��م��ي��ن وغ��ي��ره��م ع��ل��ى ال��س��ل��م ال ي��ع��ن��ى –ب����أي ح���ال م���ن األح�����وال-
ترك الجهاد القتالي أو عدم االستعداد له ،وإنما يتعين على والة األمر
ََ
َ
﴿وأ ِع ُّ����دوا ل ُه ْم
في ال��دول��ة اإلسالمية العمل دائما بمقت�ضى قوله تعالى:
ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ هَّ َ َ ُ َّ ُْ
َ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ ْ َ
الل وعدوكم
��اط الخي ِل تر ِهبون ِب ِه ع��دو ِ
ما استطعت ْم ِمن ق َّ��و ٍة و ِم��ن ِرب ِ
 -1سورة التوبة ،اآلية .4
 -2مصطفى زيد ،م .س ،ج ،2ص .13
 - 3وهبة الزحيلي ،آثار الحرب ،م .س ،ص .230
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َ َ َ
ين م ْن ُدونه ْم لاَ َت ْع َل ُم َون ُه ُم هَّ ُ
الل َي ْع َل ُم ُه ْم ﴾ .1فيتعين ّ
التقوي بكل ما
وآخ ِر ِ
ِِ
ه��و آل��ة للجهاد القتالي ف��ي عصره وحينه ،إلره���اب ال��ع��دو ،إل��ى غير ذلك
مما يندرج في نطاق ما يسمى في القاموس السيا�سي املعاصر «بالسلم
امل��س��ل��ح» ،ف��إع��داد ال��ع��دة م��ن شأنه إره���اب ال��ع��دو فيمتنع ع��ن اإلق��دام
على محاربة املسلمين .بخالف الضعف ال��ذي يغري األقوياء بالتعدي
على الضعفاء .كذلك؛ فإن السلم في اعتبارنا كأصل لعالقات املسلمين
بغيرهم ال يعنى الوالية والتناصر أو املحبة والتواد بين املسلمين وغيرهم
م���ن ال��ك��ف��ار وامل��ش��رك��ي��ن .ف���األص���ل ف���ي ذل���ك ه���و ال���ح���ذر م��ن��ه��م ح��ت��ى تتبين
سالمة نواياهم ،وعدم مواالتهم أو مناصرتهم دون املسلمين ،وكذلك
ع��دم ال��دخ��ول ف��ي ع�لاق��ات ت��ع��اون معهم إال إذا ثبتت نواياهم الحسنة
لاَ
واستقاموا على عهودهم مع املسلمين ،وذلك إعماال لقوله تعالى﴿ :
ُ
ّ َ ْ ُ
َ ْ ُ هَّ ُ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ
الد ِين َول ْم ُيخ ِر ُجوك ْم ِم ْن ِد َي ِارك ْم
ين َهاك ُم الل ع ِن ال ِذين ل ْم يقا ِتلوك ْم ِفي ِ
َ ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ
ُ
لمْ ُ
��ط��وا إ َل ْ��ي��ه ْ��م إ َّن هَّ َ
الل ُي ِ��ح ُّ��ب ا ْق ِس ِط َين (ِ )8إ َّن َ��م��ا َي ْن َهاك ُم
أن ت��ب��روه��م وت��ق ِ��س ِ ِ ِ
ّ ََ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََ
هَّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
الد ِين وأخرجوكم ِمن ِدي ِاركم وظاهروا على
الل ع ِن ال ِذين قاتلوك ْم ِفي ِ
َّ َ ُ َ
ْ ُ َ َ َّ
َّ ُ
ِإخ َر ِاجك ْم أ ْن ت َول ْو ُه ْم َو َم ْن َي َت َول ُه ْم فأول ِئ َك ُه ُم الظالمِ و َن﴾.2

 - 1سورة األنفال ،اآلية .60
 -2سورة الممتحنة ،اآليتان .8 -7
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متابعات:
مسيرة السلم

كلمة معالي الشيخ عبد هللا بن بيه في قمة
األمم املتحدة ملكافحة التطرف العنيف:
من مظاهر حضور منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة في
املحافل الدولية ،وإشعاعه العالمي ،زي��ارة رئيسه العالمة الشيخ عبد
هللا بن بيه للواليات املتحدة األمريكية ،املمتدة من  27سبتمبر إل��ى 7
أكتوبر  2016حيث أجرى لقاءات مكثفة ،وعلى رأسها حضور معاليه
لقاء قمة ال��ق��ادة ملكافحة التطرف العنيف .وه��ي امل��رة األول��ى التي يتاح
ف��ي��ه��ا ل��ع��ال��م م��س��ل��م أن ي��ت��ح��دث أم����ام ح��ض��ور م��ن ه���ذا امل��س��ت��وى؛ حيث
ألقى معاليه خطابا دعا من خالله إلى انتهاض ّ
همة أولي بقية من عقالء
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اإلنسانية لتنقذ ما يمكن إنقاذه .وفيما يلي نص كلمة الشيخ:
الحمد هلل رب العاملين وال��ص�لاة وال��س�لام على سيدنا محمد النبي
الخاتم وعلى إخوانه من النبيين.
أيها السادة والسيدات،
ْ
لإْ
َ
ْ
َ
ُ
﴿و َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالب ّر َو َّ
َ
الت ْق َوى َوال ت َع َاونوا َعلى ا ِ ث ِم َوال ُع ْد َو ِان﴾
ِِ
علينا أن ن��ت��ع��اون ألن السفينة ت��غ��رق وال��ب��ي��ت ي��ح��ت��رق ،ن��ح��ن ال��ي��وم
ن��ح��اول إن��ق��اذ السفينة كما أش��ار إليه الحديث النبوي ،ونحن نحاول
إط��ف��اء ال��ح��ري��ق ال���ذي اش��ت��ع��ل ف��ي ال��ب��ي��ت ،فنحن إط��ف��ائ��ي��ون إن��ق��اذي��ون.
ً
ليست لدينا سفينة نوح فعلينا أن نتضامن جميعا ،وأن تتكامل أدوارنا
ً
طبقا ملستوياتنا ووظائفنا.
رجال الدين وظيفتهم إطفاء الحريق في القلوب والنفوس ،اإلطفائي
ال يسأل عن لم وإنما يسأل عن كيف ،لذا أعلنا في منتدى تعزيز السلم
ع��ن تقديم كيف على مل���اذا .ومعنى ذل��ك أن قضية السلم لها األول��وي��ة
على قضية الحقوق ،هنا أختلف مع كانط الذي يرى األسبقية للعدالة
ً
وأؤي���د ت��وم��اس هوبس ال��ذي ي��رى تقديم السلم؛ وه��ذا ليس تقليال من
أهمية العدالة لكن ألن السلم يمنح فرصة لنيل الحقوق أكثر من تلك
التي تمنحها الحرب ،وبذكر الفالسفة فإنني أتفق مع نيتشه الذي يرى
أن ال��ح��ض��ارات ت��م��رض وأن الفالسفة ه��م أط��ب��اؤه��ا .حضارتنا مريضة
ونحاول عالجها.
كانت وظ���ي���ف���ة ع���ل���م���اء امل��س��ل��م��ي��ن م����ن أق������دم ال���ت���اري���خ ه����ي امل��ح��اف��ظ��ة
على أم��ان��ة ال��ن��ص��وص امل��ق��دس��ة وص��ف��ائ��ه��ا ،وص��ح��ة تأويلها وال��ص��دق في
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م��م��ارس��ت��ه��ا .ب��ال��ت��أك��ي��د ك��ان��ت امل��ه��م��ة م��ح��ف��وف��ة ب��خ��ط��ري��ن ،خ��ط��ر ال��ط��غ��اة
وال��غ�لاة املتطرفين .مع ذل��ك ف��إن العلماء ك��ان��وا وم��ا ي��زال��ون أو بعضهم
ع��ل��ى األق���ل ي��ح��اول��ون أن ي��ق��وم��وا بمهمتهم ه���ذه رغ���م ال��ص��ع��وب��ات وتغير
ال��ب��ي��ئ��ات ،س��أت��رح��م ه��ن��ا ع��ل��ى ع��ل��م��اء اغ��ت��ال��ه��م امل��ت��ط��رف��ون ف���ي ال��س��ن��وات
املاضية في العراق وسوريا وباكستان ونيجيريا ،وقبل شهرين فقط كان
أحد العلماء يقدم روحه لينضم لهذا املوكب في وسط مالي.
م��ه��م��ة ال��ع��ل��م��اء ه����ذه ه���ي ال���ت���ي ن���ح���اول ف���ي «م���ن���ت���دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م في
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة» ف���ي أب���وظ���ب���ي ،أن ن���ق���وم ب��ه��ا ف���ي ت��غ��ي��ي��ر ال��ع��ق��ل��ي��ات
وتصحيح املفاهيم ،أذكر على سبيل املثال ما قمنا به في سنة ٢٠١٠م
م���ن ت��ص��ح��ي��ح ف���ت���وى «م�����اردي�����ن» ال���ت���ي ك����ان ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا امل���ت���ط���رف���ون في
كتاباتهم وممارساتهم حيث صححنا خطأ ع��م��ره أك��ث��ر م��ن م��ائ��ة سنة؛
َ َ
ع��ن��دم��ا ن��اق��ش َ��ن��ا امل��ت��ط��رف��ون أخ��رج��ن��ا ال��ن��س��خ��ة ال��وح��ي��دة امل��خ��ط��وط��ة في
مكتبة الظاهرية بدمشق التي أظهرت صدق كالمنا وزيف دعواهم.
ن���ع���م���ل ع����ل����ى ت���ص���ح���ي���ح امل���ف���اه���ي���م
ك����م����ف����ه����وم ال�����ج�����ه�����اد وم�����ف�����ه�����وم ال��������دار
رجال الدين وظيفتهم
وم��ف��ه��وم ال�����والء وال����ب����راء ،ل��ت��ك��ون كما
إطفاء الحريق في القلوب
ً
��وة
ع
د
��ت
س
��
ي
��
ل
و
��س�لام
ل
��
ل
��ا
ك��ان��ت س��ي��اج
والنفوس ،اإلطفائي ال
يسأل عن لم وإنما يسأل
للحرب.
عن كيف ،لذا أعلنا في
وهكذا عالجنا الذاكرة التاريخية
منتدى تعزيز السلم عن
امل��خ��ت��زل��ة ف��ي ال��ح��روب بتقديم ن��م��اذج
تقديم كيف على لماذا.
السالم في التاريخ اإلسالمي من خالل
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إنشاء جائزة «الحسن بن علي» سبط
نعمل على تصحيح
النبي ﷺ الذي أوقف أول حرب أهلية
المفاهيم كمفهوم
ف�����ي اإلس�����ل����ام ،م���ن���ح���ن���ا ال����ج����ائ����زة ل��ع��ال��م
الجهاد ومفهوم الدار
ومفهوم الوالء والبراء،
ه��ن��دي ج���اوز التسعين أم���ض��ى الكثير
لتكون كما كانت سياج ًا
من عمره في الدعوة للسالم.
للسالم وليست
إن ع��م��ل��ن��ا أي����ه����ا ال�����س�����ادة ال ي��ت��ن��اف��ى
دعوة للحرب.
ب��ل ي��ت��ك��ام��ل م��ع ال��ت��داب��ي��ر االق��ت��ص��ادي��ة
وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة ال�������ت�������ي م��������ن ش�����أن�����ه�����ا أن
توجد بيئة السلم وال��وئ��ام ف��ي املجتمعات ،ونحن ندعو دع��وة صادقة
الحكومات وبخاصة ال��دول الكبرى ذات املسؤولية الخاصة أن تسعى
إلزالة املظلوميات التاريخية املزمنة حتى يستتب السلم املستدام.
نحن مستمرون في ه��ذا العمل س��واء تعلق األم��ر بالتنظير أو تعلق
ب��ال��ع��م��ل ف��ي امل���ي���دان ،فبالنسبة ل��ل�أول س��ن��ش��ارك ف��ي ع��ق��د م��ؤت��م��ر ح��ول
حقوق األقليات والطوائف الدينية في العالم اإلسالمي الذي سينعقد
في اململكة املغربية شراكة بين وزارة األوق���اف املغربية ومنتدى تعزيز
السلم ،بدأنا العمل في ٢٠١٢م بندوة في نواكشوط عاصمة الجمهورية
اإلسالمية املوريتانية ثم أخرى في تونس لينتهي إلى مؤتمر كبير يتمخض
ع��ن إع�ل�ان ح��ق��وق امل��واط��ن��ة ع��ل��ى أس���اس صحيفة امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة التي
أقرت الحقوق والواجبات ملواطني املدينة من مسلمين ويهود وآخرين،
حيث سنوضح أن اإلس�لام ال يمارس اإلب���ادة وال العنف على املخالف
ً
دينيا كما قال تعالى ﴿ :ال إ ْك َر َاه في ّ
الد ِين﴾.
ِ ِ
ِ
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ً
ميدانيا سنستمر مع علماء نيجيريا بعد لقائين تم األول مع  20منهم
ثان بحثت فيه مع صديقي كاردينال جون أونايكا
في أبوظبي ،ولقاء ٍ
)(John Onaiyekanوسلطان سوكوتو سعد أبو بكر آفاق السالم
بمناسبة اجتماع ق��ادة األدي���ان في أبوظبي ،وه��و لقاء دع��ت له منظمة
(أدي���ان م��ن أج��ل ال��س�لام) ،التي يترأسها صديقي األس��ت��اذ ويليام فندلي
وبمباركة مشكورة من حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ً
ً
وسنعقد قريبا بالشراكة مع مركز خادم الحرمين للحوار اجتماعا
إلحالل السالم في إفريقيا الوسطى.
ن��ح��ن بتوفيق هللا ت��ع��ال��ى م��اض��ون ف��ي ه���ذا السبيل ن��م��د أي��دي��ن��ا ل��ذوي
النوايا الطيبة من الباحثين عن السالم من كل املذاهب واملشارب سواء
داخ���ل البيت اإلس�لام��ي أو خ��ارج��ه .ن��دع��و لحلف واستراتيجية ثقافية
وفكرية ت��واج��ه خطر ال��ح��روب والعنف وج��ن��ون ه��ذه الساعة الزمنية
التي كأن الشاعر العراقي في القرن املا�ضي يعنيها بقوله:
من ال يجن به فليس بعاقل
إنا لفي زمن لفرط شذوذه
أيها السادة:
ندعوكم لبذل جهود في البحث عن السالم بوسائل السالم وبدائل
الحرب ندعوكم العتماد املناهج األخالقية والبرامج الفكرية التي من
شأنها أن تستقطب الشباب وأن تقدم الديانة ال كعدو وإنما كسبيل
للسالم ،ندعو لتكريس جزء من ميزانيات الحرب لبرامج السالم.
ً
ثم ختاما أيها السادة إن الدين كالطاقة النووية قد تجلب االزدهار
واالخ���ض���رار واالن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي إذا ك��ان��ت سلمية لكنها ق��د تجلب
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الدمار إذا كانت عسكرية ،فالدين في األصل طاقة سالم ومحبة ووئام
ل��ك��ن ق��د ي���س��يء اس��ت��ع��م��ال��ه م��ن ال ي��ع��رف��ه ب��ح��س��ن أو س���وء ن��ي��ة فيجلب
الخراب والدمار.
نسأله سبحانه وتعالى وهو العلي القدير أن ينزل السكينة وعلى أهل
ً
األرض ال��س�لام ،وأخ��ي��را أدع��وك��م أال ي��ي��أس بعضنا م��ن بعض ولنتذكر
ْ ُ ُ َ َ
َ لاَ
َ
ْ
وصية يعقوب ألبنائه َ
وسف َوأ ِخ ِيه و
﴿يا َب ِن َّي اذ َه ُبوا ف َت َح َّس ُسوا ِمن ي
ْ َ ْو هَّ َّ ُ لاَ َ ْ َ ُ ْ َ ْ هَّ
الل إلاَّ ْال َ��ق ْ��و ُم ْال َ��ك��اف ُ��ر َ
ََْ ُ
ون﴾
الل ِإن���ه ي��ي��أ
ِ
س ِم��ن رو ِح ِِ
ت��ي��أس��وا ِم��ن ر ِح ِ
«يوسف.»87 :
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كلمة الشيخ عبد هللا بن بيه
في حوارالشرق والغرب:
التعددية الدينية وحرية املعتقد
ان��ط��ل��ق��ت ب���ت���اري���خ  2ن��وف��م��ب��ر  2016ف���ي ال��ع��اص��م��ة أب���وظ���ب���ي ف��ع��ال��ي��ات
حوار مجلس ح��ك��م��اء املسلمين والطائفة األس��ق��ف��ي��ة اإلن��ج��ل��ي��ك��ان��ي��ة،
ب���ع���ن���وان« :ن���ح���و ع���ال���م م��ت��ف��اه��م م��ت��ك��ام��ل» ،وب��ح��ض��ور وم���ش���ارك���ة رئ��ي��س
منتدى تعزيز السلم العالمة عبد هللا ب��ن بيه ،وفضيلة اإلم���ام األكبر
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ط��ي��ب ش��ي��خ األزه����ر ال��ش��ري��ف ورئيس مجلس حكماء
املسلمين ،ورئيس الطائفة األسقفية اإلنجليكانية القس جستن ويلبي،
وعدد من الشخصيات الدينية والثقافية من مختلف دول العالم.
ن��ص ك��ل��م��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب��ن ب��ي��ه رئ��ي��س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م في
املجتمعات املسلمة:
الحمد هلل رب ال��ع��امل��ي��ن ،اللهم ص ِ ّ���ل وب���ارك على سيدنا محمد وآل��ه
ّ
وسلم تسليما.
وصحبه وعلى جميع إخوانه من النبيين ِ
أيها ّ
السادة األفاضل،
أيها ُ
األخ رئيس الجلسة،
فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر أحمد الطيب،
ص��اح��ب ال��س��ي��ادة امل��ح��ت��رم جستن وي��ل��ب��ى رئ��ي��س الكنيسة األسقفية
اإلنجلكانية،
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أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الحكماء،
أصحاب النيافة واالحترام أعضاء وفد الكنيسة،
أيها الحضور ،كل باسمه وجميل وسمه،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
سأحاول أن أسهم في هذا الحوار بكلمات قليلة ورسائل مختصرة.
ال��ك��ل��م��ة األول�����ى ف���ي ال��ت��ن��وي��ه ب���ال���ح���وار .وال��ك��ل��م��ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ن ال��ت��ع��ددي��ة في
اإلسالم .والكلمة الثالثة عن صحيفة املدينة وإعالن مراكش .والكلمة
الرابعة عن حرية املعتقد.
ول��ك��ن دع��ون��ي أوال أث��ن��ي على ه��ذا االج��ت��م��اع وأش��ك��ر القائمين عليه،
ف��أش��ك��ر رئ��ي��س م��ج��ل��س ح��ك��م��اء امل��س��ل��م��ي��ن ورئ��ي��س ال��ك��ن��ي��س��ة األسقفية
اإلنجلكانية على هذا االهتمام الرفيع بالحوار في هذه املرحلة الحرجة.
وأن أشكر دولة اإلم��ارات التي هيأت هذا الفضاء املتسامح املنفتح
ال����ذي ي��س��م��ح ب��ط��رح األف���ك���ار ال��ن��ي��رة واآلراء ال��س��ام��ي��ة ل��ل��خ��روج م���ن أزم���ة
البشرية.
ثم أقول:
الكلمة األولى عن الحوار
الحوار واج��ب ديني وض��رورة إنسانية ،وليس أم��را موسميا ،الحوار
من أصل الدين ومن مقتضيات العالقات البشرية ،ولذا أمر به الباري
َ لاَ ُ ُ َ
َ
ْ
َّ
﴿و ت َج ِادلوا أ ْه َل
عز وجل فقال ﴿ َو َج ِادل ُهم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن﴾ ،وقال:
ْ َ لاَّ َّ َ َ ْ َ ُ لاَّ َّ َ َ َ
ين ظل ُموا ِم ْن ُه ْم﴾.
اب ِإ ِبال ِتي ِهي أحسن ِإ ال ِذ
ال ِكت ِ
أيها اإلخوان العلماء ،أريد أن أذكر هنا قوال للتلمساني -أحد علماء
344

املالكية -في كتابه مفتاح الوصول في تخريج الفروع على األصول ،حيث
ذكر أن « املعنى وال الذين ظلموا منهم كذلك» ،أي أن هذا الجدال ال
يستثنى منه املنصف وال الظالم ،أي أن الجدال مع الجميع ،وإال هنا
بمعنى ال���واو ،وه��ذا أم��ر معروف في العربية أن تكون إال بمعنى ال��واو،
قال البوني في الزيادات:
َّ
إال بمعنى الواو فاعطف بها في قول ّ
كل ر ِاو
وإن تكن
وه����ذا ال��ت��ف��س��ي��ر ت��زك��ي��ه ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة ،ف��ق��د ك���ان رس���ول
هللاﷺ يحاور مشركي قريش ،ومن أظلم من قريش؟!
َ
ب��ال��ح��وار ي��ت��ح��ق��ق ال��ت��ع��ارف وال��ت��ع��ري��ف ،وال���ح���وار ي��ش��ه��د ل�لاس��ت��ع��داد
الحاصل لدى جميع األطراف لتقديم وجهات النظر النافعة والصالحة
ّ
لحل مشاكل الكوكب األر�ضي الذي نعيش عليه.
ِ
ال��ح��وار قيمة وال��ح��وار مفتاح ّ
لحل مشاكل العالم ،ال��ح��وار احترام
االختالف ،فصاحب الحوار يحترم االختالف بل يحب االختالف ،بحيث

ال مشكلة لدينا مع العلم ،ولكن المشكلة في فهم مسألة
العلم والتعامل معه .إن الكثير من الناس يطلبون من العلوم الطبيعية
أن تجيب على أسئلة ال يمكن أن تجيب عليها ،فإذا لم تستطع يقولون:
ينف شيئا ،ألنه ليس الطريق الصحيح للوصول إلى
نفى
العلم ،والعلم لم ِ
ُ
أجوبة الهوتية ،فعدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود وعدم
العلم ال يدل على علم العدم.

مجلة السلم  -العدد األول

345

ينظر إليه كإثراء ،كجمال كأساس لتكوين املركب اإلنساني.
﴿اد َف ْع ب َّالتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإ َذا َّالذي َب ْي َنكَ
الحوار يدخل في قوله تعالى ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َك َأ َّن ُه َول ٌّي َحم ٌ
يم﴾ ،فهل لنا أن نأمل بالحوار اليوم في تنمية
ِ ِ
جوانب الخير والقيم اإلنسانية الخيرة املشتركة؟
إن إح����دى أه����م م��ش��اك��ل ال��ب��ش��ري��ة ال���ي���وم ه���ي أن ال��ت��ق��دم امل ّ
�������ادي لم
ِ
ْ
تصحبه ال��روح األخالقية ،فالحضارة املادية بال أخ�لاق تدمر نفسها،
ال��ت��اري��خ ي��ق��ول ذل���ك :يمكن أن نتقدم م��ادي��ا ،ول��ك��ن إذا ل��م نبث ف��ي هذا
التقدم روحا أخالقية فإن هذه الحضارة تعود على نفسها بالتدمير.
ال م��ش��ك��ل��ة ل��دي��ن��ا م���ع ال��ع��ل��م ،ول���ك���ن امل��ش��ك��ل��ة ف���ي ف��ه��م م��س��أل��ة ال��ع��ل��م
والتعامل معه .إن الكثير من الناس يطلبون من العلوم الطبيعية أن
تجيب على أسئلة ال يمكن أن تجيب عليها ،ف��إذا لم تستطع يقولون:
نفى ُ
ينف شيئا ،ألنه ليس الطريق الصحيح للوصول
العلم ،والعلم لم ِ
إل��ى أج��وب��ة اله��وت��ي��ة ،ف��ع��دم ال��وج��دان ال ي��دل على ع��دم ال��وج��ود وع��دم
العلم ال يدل على علم العدم ،هذه مشكلة عقلية ،فلذا تحميل العلم
مسؤولية اإلل��ح��اد سببه طريقة تعامل الناس مع العلم ،حيث طلبوا
م��ن��ه أن ي��ج��ي��ب ع��ل��ى أس��ئ��ل��ة ال ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي��ج��ي��ب ع��ل��ي��ه��ا ،ل���م ي��س��ل��ك��وا
السبيل الصحيح:
إذا سلكت للغور من بطن عالج فقوال لها ليس السبيل هنالك
الطريق هي الخبر عن األنبياء والطريق هي العقل أيضا ال��ذي ُّ
يدل
على العلة السببية .la causalité
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الكلمة الثانية عن التنوع والتعددية
ال��ب��اري ج��ل وتعالى جعل التعدد وال��ت��ن ّ��وع آي��ة م��ن آي��ات��ه وب��ره��ان��ا على
ْ �َل�اَ ُ
﴿وم ْ��ن َآياته َخ ْل ُق َّ َ
َ
ات َوالأْ َ ْ
ض َواخ�� ِت ف
ر
الس َماو ِ
ِِ
حكمته وجميل آالئ��هِ ،
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َٰ َ لآَ َ ْ
ََ ْ
ات ِلل َعالمِ ِ َين ﴾ (الروم﴿ ،)22 :فأخ َر ْج َنا
أل ِسن ِتكم وألوا ِنكم ِإن ِفي ذ ِلك ي ٍ
َ
ْ
ْ ٌ
ات ُم ْخ َت ِل ًفا َأ ْل َو ُان َها َو ِم َن ْالج َبال ُج َد ٌد ب ٌ
ب ِه َث َم َ
يض َو ُح ْم ٌر ُمخ َت ِلف أل َو ُان َها
ر
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َّ َ ّ َ لأْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ
��ف َأ ْل َ���و ُان���هُ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
اب وا ن����ع ِ����ام م��خ��ت ِ��ل
َّ��اس وال������دو ِ
وغ��ر ِاب��ي��ب س���ود ( )27و ِم����ن ال��ن ِ
َ َ
كذ ِل َك﴾ (فاطر .)28 - 27 :جعلنا هللا وإياكم من علماء الخشية.
ه����ذا ال���ت���ن���وع ه���و س���ري���ان أس���م���اء ال����ب����اري ج���ل وع��ل�ا ف���ي خ��ل��ق��ه ،فهو
سبحانه البديع وه��و املصور فاسمه البديع واسمه املصور ،اقتضت
إبداع الكون بهذا الشكل ،وليس األمر يتعلق بالصور فقط وإنما يتعلق
كذلك باختالف الرؤى.
هذا التنوع ال ينبغي أن يكون مبررا للتدابر والتقاطع أو سببا في نفي
املشتركات والجوامع بل ينبغي أن يكون أساسا في االنسجام واستيعاب
ّ
االختالف وتحييد أسباب الصراع،
ليتحول االختالف إلى ثراء وليس إلى
ع��داء ،فالتعدد هو سنة كونية وكذلك هو فطرة بشرية ،فالناس من
ََ
ومصالحهم﴿،ول ْو
فطرتهم أن تختلف رؤاهم وتصوراتهم ومعتقداتهم
ً لاَ ُ
لاَّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ً
ْ
اس أمَّ��ة َو ِاح َ��دة َو َي َزالو َن ُمخ َت ِل ِف َين (ِ )118إ َمن
ش��اء ربُّ��ك لجعل الن
َّ َ َ َ َٰ
َ
َ
َ
ُّ���ك َوِل��ذ ِل َ��ك خلق ُه ْم ﴾ ،فالتعدد ناموس إلهي ،س��رى في األك��وان
ر ِح���م رب
والرؤى والشرائع ،سنة خلقية وسنة إرادية قدرية.
ول���م ي��ك��ن اإلس��ل��ام ف���ي ي���وم م���ن األي�����ام إال م��ع��ت��رف��ا ب��ه��ذا امل���ب���دأ ومعلنا
ّ
ب������ض������رورة اح�����ت�����رام�����ه .ف���ل���م ي���ن���ك���ر أو ي���ت���ن���ك���ر اإلس����ل����ام إلس�����ه�����ام األدي��������ان
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والحضارات في تشييد العمارة األخالقية للبشرية ،فرسول هللا ﷺ يرى
نفسه في سلسلة من األنبياء فيقول( :إنما بعثت متمما ملكارم األخالق)،
ّ
ويؤكد أنه لبنة متممة لهذا البناء العظيم.
ون��ح��ن كمسلمين ن��ف��س��ر ذل���ك ب��ال��ب��ش��رى ال��ت��ي وردت ف��ي إن��ج��ي��ل متى
(اإلصحاح  )21عن سيدنا املسيح عي�سى بن مريم( :الحجر الذي هجره
البناؤون ها قد أصبح حجر الزاوية) ،فهو ذلك الحجر وهو تلك اللبنة
وهو جزء من هذه املنظومة التي جاءت لهداية البشرية.
وهكذا فإن اعتراف اإلسالم بالتعددية الدينية ليس مجرد اعتراف
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
بل هو احترام وتقديسَ ﴿ :و َل ْوال َد ْف ُ
ض ل ُه ِّد َم ْت
ع
ب
ب
م
ه
ض
ع
ب
اس
الن
هللا
ع
ِ
ِ ٍ
َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ هَّ َ ً
الل ك ِثيرا﴾ ،فقد جعل
صو ِامع و ِبيع وصلوات ومس ِاجد يذكر ِفيها اسم ِ
هللا عز ّ
وجل البيع والكنائس مقدسة ال يجوز أن تمتد إليها يد االعتداء،
وال��ت��اري��خ يثبت أن���ه ال ال��ن��ب��ي عليه ال��ص�لاة وال��س�لام وال خ��ل��ف��اؤه ه ّ��دم��وا
كنيسة وال بيعة وال بيت نار ،وتلك هي الديانات التي كانت موجودة في
املجال الحضاري لإلسالم يومئذ.
املجددون على منهج النبوة عندما ّ
ولذا ،كان العلماء الربانيون ّ
تمتد
ِ
يد العبث والجهل إلى أماكن عبادة غير املسلمين ،حيث كانوا يقفون في
وج��ه ذل��ك االع��ت��داء ويتصدون ل��ه ،فهذا اإلم��ام الليث بن سعد بمصر
الحبيبة يعترض على الوالي ملا هدم كنائسها ،وكتب إلى الخليفة يطالبه
بعزله ألن��ه خ��ال��ف وص��ي��ة ال��رس��ول ﷺ باالستيصاء خ��ي��را بقبط مصر،
وقد عزل الخليفة الوالي وأمر بإعادة بناء الكنائس ،والليث رحمه هللا
يشهد أن غالب كنائس مصر لم تبن إال في اإلسالم ،وقد دخل الصحابة
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مصر وأقروا أهلها على شعائرهم.
ول��ه��ذا أي��ض��ا علمنا النبي ﷺ أن ننظر إل��ى األن��ب��ي��اء جميعا كعناوين
للحقيقة وضرب لذلك مثال( :أنا أولى الناس بعي�سى بن مريم في الدنيا
َّ
عالتّ ،أمهاتهم ّ
شتى وأبوهم واحد) (رواية البزار).
واآلخرة ،األنبياء أبناء
نحن في اإلس�لام ال نقول عن هللا سبحانه وتعالى أنه ٌ
أب ،ولكن نفسر
ذل����ك ك��م��ا ي��ق��ول ال��ب��غ��وي ب����أن ش��رائ��ع��ه��م م��خ��ت��ل��ف��ة ول��ك��ن أص����ل ال��دي��ان��ة
وجوهرها واحد وهو عبادة اإلله الواحد األحد.
ه��ذا أم��ر مهم ج��دا ،كيف نظر اإلس�لام إل��ى الديانات نظرة تقديس
وتكامل وانسجام ،فالتنوع مفيد عندما يخدم التكامل ،فالكون عبارة
عن لوحة جميلة أفاضها هللا عز وج��ل ،وعندما نتعامل معها بالنظرة
اإليجابية وبالجمال ،يمكن أن نخدم السالم الذي نبحث عنه جميعا،
ولكن عندما أن نغير هذه اللوحة ونحدث فيها ما ليس من أصل الفطرة،
َ
ْ ْ
َ
َ َْ
حينئذ يظهر الفساد﴿ ،ظ َه َر الف َس ُاد ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر ِب َما ك َس َب ْت أ ْي ِدي
َّ
اس﴾ (الروم.)41 :
الن ِ
رسول هللا ﷺ في آخر خطاب له في مجمع كبير في أصحابه بعرفات
َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ
ُ
اس ،أل ِإ َّن َرَّبك ْم
حوالي  120ألف حضروا حجة الوداع يقول( :يا أيها الن
َ َ
َ
َواح ٌ���دَ ،وإ َّن َأ َب ُ��اك ْ��م َواح ٌ���دَ ،ألَ لَ َف ْ
ض َل ِل َع َرِب ّ ٍي َعلى أ ْع َ��ج ِ��م ّ ٍ��يَ ،ول ِل َع َج ِم ّ ٍي
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
ْ
َّ
َ
على ع��رِب ٍ��ي ،ول لِح��م��ر على أس���ود ،ول أس���ود على أح��م��ر ِإل ِبالتقوى...
َ
َ
ُ
َ َ ُ ْ ََْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ
اض���ك ْ���م عليكم ح��رام ك ُ��ح ْ��ر َم ِ��ة َي ْ��و ِم��ك ْ��م َه��ذا
إن ِدم���اءك���م وأم���وال���ك���م وأع���ر
ّ
َ ْ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ
ِف��ي ش��ه ِ��رك��م ه���ذا ِف��ي ب��ل ِ��دك��م ه����ذا ..أال ه��ل بلغت اللهم ف��اش��ه��د ....ويلكم
ضر ُب َب ْع ُ
لَ َت ْرج ُعوا َب ْعدي ُك َّفا ًرا َي ْ
��اب َب ْ
ض ُك ْم ر َق َ
ض) ،يحذر من هذه
ع
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
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الحروب التي نشأت ،واستعمل كلمة ويلكم وويحكم في هذه املوعظة
وذلك دليل على شدة تأثره ﷺ من األحوال التي يؤول إليها أمر الناس،
إن في ذلك لعبرة.
الكلمة ال�ث��ال�ث��ة ع��ن إع�ل�ان م��راك��ش واألق�ل�ي��ات ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد
اإلسالمية
أيها اإلخوة ،دعوني في هذا السياق أتحدث قليال عن إعالن مراكش،
وأشكر باملناسبة املحترم القس جستن ويلبى على تنويهه باإلعالن .هذا
اإلعالن هو عمل ْ
جم ٍع من العلماء ،اجتمعوا في إطار حوار داخلي حتى
ت��وص��ل��وا إل���ى وث��ي��ق��ة -ال أق����ول ه���ي وث��ي��ق��ة ه��ل��س��ن��ك��ي ،ف��ن��ح��ن ف���ي الحقيقة
نستحضر الفصل السابع من وثيقة هلسنكي التي كانت تدعو الدول
ال��ش��رق��ي��ة إل���ى اح���ت���رام ال��ح��ري��ات واألق���ل���ي���ات ،إذا ه���ذا يلتقي م��ع رؤي��ت��ن��ا-
استندنا إليها ترجع إلى أكثر من ألف وأربعمائة سنة ،وهي وثيقة املدينة
امل����ن����ورة ،ف��أخ��رج��ن��ا ه����ذه ال��وث��ي��ق��ة م���ن رح����م اإلس���ل��ام ،ث���م ق��دم��ن��اه��ا إل��ى
ال��ن��اس ل��ت��ش ّ ِ��رع التعددية ب��ل لتبين  -ف��األم��ر م��ش��روع ال ندعي أننا جئنا
ب�شيء جديد -لتبين حقوق األقليات واملواطنة املتساوية بين الناس،
وأن الدين ليس عائقا أن يكون الرجل أو املرأة مواطنا صالحا في بلده
يساوي اآلخرين.
لقد كانت صحيفة املدينة بيانا ال يرقى إليه ش ٌّ��ك وبرهانا ال تعتريه
شبهة على موقف اإلسالم من التعددية الدينية ،عندما أسس املسلمون
أول تجمع ديني خارجا عن سيطرة املشركين في مكة وعن اضطهادهم
وغ����دوا ف��ي مجتمع م��ت��ع��دد األع����راق وال��دي��ان��ات ،ف��ك��ان��ت ب��ذل��ك صحيفة
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املدينة أول ميثاق إنساني للمواطنة.
وضع رسول هللا ﷺ هذه الوثيقة بين الناس  -كما يورد أهل السيرة
 ليعيشوا ف��ي م��س��اواة ك��ام��ل��ة ،واج��ب��ات��ه��م وحقوقهم م��ت��س��اوي��ة ،يستويفي ذلك املسلم واليهودي وغيرهما من أهل القبائل ،لم تتحدث وثيقة
املدينة عن أكثرية وال عن أقلية ،وإنما تحدثت عن الطوائف والقبائل
املوجودة في املدينة ذكرتها بأسمائها وألقابها ،وبالتالي أسست ملواطنة
متكاملة.
رب��م��ا ت��ق��ول��ون إن ك��ت��ب ال��ت��اري��خ وال����دارس����ات ال�لاح��ق��ة اه��ت��م��ت كثيرا
ب��ال��ج��وان��ب األخ�����رى ،وب��ال��ن��ص��وص األخ�����رى ،ل��ك��ن األم����ر يتعلق بالسياق
ال��ت��اري��خ��ي ،فصحيفة امل��دي��ن��ة ل��م ت��ن��س��خ ،وال���ظ���روف ال��زم��ان��ي��ة واملكانية
ّ
ترشحها لتكون إسهاما من األمة وعلماء املسلمين في وثائق
واملعاصرة ِ
حقوق اإلنسان التاريخية.
إننا ال نزعم أن تاريخنا اإلسالمي ناصع في كل فتراته ،فنحن نفخر
بصفحات مجده ،وفي نفس الوقت نعترف بأنه تاريخ بشري تسري عليه
السنن الكونية ،فيه فترات إش��راق وف��ت��رات ظلمة ،فترات ق��وة وفترات
ضعف ،مراحل ريادة ومراحل انتكاس وتراجع .يجب أن نعترف بذلك،
ل��ك��ن��ن��ا ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ن��زع��م أن ال���دي���ن اإلس�ل�ام���ي ك���ان رائ�����دا ف���ي تقبل
التعددية الدينية ف��ي شكل واض���ح ومقنن وم��ن��ظ��م ،فلم ي��ع��رف التاريخ
إب����ادة دي��ن��ي��ة ف��ي امل��ن��اط��ق ذات األغ��ل��ب��ي��ة امل��س��ل��م��ة ،م��ع م��ا ف��ي ال��ت��اري��خ من
نكبات ومآس تعرضت لها األقليات.
إن بيئة املواطنة اليوم أصبحت واقعا ارتقى إلى مرتبة كلي الزمان،
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وأص��ب��ح��ت ت��ت��م��ث��ل ف���ي م��ي��ث��اق��ي��ن ي��ح��ك��م��ان ال����واق����ع ،م��ي��ث��اق داخ���ل���ي ،وه��و
ً
دستور البالد الذي يمثل عقدا بين كل املواطنين .وميثاق عالمي ،وهو
م��ي��ث��اق األم����م امل��ت��ح��دة ول��واح��ق��ه ك��إع�لان ح��ق��وق اإلن���س���ان وامل��ع��اه��دات
ال���دول���ي���ة .ف��ال��دس��ت��ور ال����ذي أش���رن���ا إل��ي��ه ق��ب��ل ه���و دس���ت���ور ع�����ادل ،يمنع
الحيف على األقلية ،وال يصادر حق األكثرية في أن تعيش قيمها على
قاعدة «ال ضرر وال ضرار» ..ودستور له ُبعد إنساني يقره الدين ويزكيه
العقل ،وله ُبعد قيمي.
إن هذه املواطنة َ
نح ْت منحى تعاقديا في إطار تعددي ،أو ما يسميه
هابرماس بالوطنية الدستورية ،وه��و مفهوم جديد عبارة عن عالقة
م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن أف����راد مجموعة ب��ش��ري��ة تقيم ع��ل��ى أرض واح����دة ،وليست
بالضرورة منتمية إلى جد واحد وال إلى ذاك��رة تاريخية موحدة ،أو دين
واح����د ،إط���اره���ا دس��ت��ور وق��ي��م م��ش��ت��رك��ة ون��ظ��م وق��وان��ي��ن ت��ح��دد واج��ب��ات
وحقوق أفرادها ،فهو مجتمع تعاوني ينتمي أفراده إليه بشكل تعاقدي،
بحيث ي��ك��ون ألح���دث عضو فيه نفس ح��ق��وق وواج��ب��ات أق���دم عضو،
فهي مواطنة تتسامى على الفئوية لكنها ال تلغيها ،واملطلوب أن تتواءم
معها وتتعايش تعايشا سعيدا.
ك���ل م���ا م���ر م��ع��ن��ا ي���رش���ح أن ت���ك���ون ص��ح��ي��ف��ة امل��دي��ن��ة أس���اس���ا ص��ال��ح��ا
للمواطنة التعاقدية ف��ي املجتمعات اإلس�لام��ي��ة ،وخ��ي��ارا يرشحه الزمن
والقيم للتعامل مع كلي العصر ،لتفعيل املشترك اإلنساني ،وتحييد
ع��ن��اص��ر اإلق��ص��اء وال���ط���رد .ف��ه��ي ات��ف��اق أت���ى م��ن غ��ي��ر ح���رب وال ق��ت��ال وال
عنف وال إك����راه ،ات��ف��اق ت��داع��ت إل��ي��ه أط��راف��ه ط��واع��ي��ة لاللتفاف حول
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امل���ب���ادئ ال��ت��ي تضمنها ض��م��ن دائ�����رة ال��ت��ف��اع��ل اإلي��ج��اب��ي م���ع ال���واق���ع وم��ع
مكونات مجتمع املدينة ،وتحقيق السلم االجتماعي القائم على االعتراف
املتبادل بالحقوق والواجبات ،والقبول بما يفرضه التنوع من اختالف
العقائد واملصالح وأنماط الحياة ،مع وجود مرجعية حاكمة يفيء إليها
الجميع حال التنازع واالختالف.
الكلمة الرابعة عن حرية املعتقد
حرية املعتقد أم��ر ال غبار عليه ،بمعنى أن اإلي��م��ان وع��دم اإليمان
يتعلقان بضمير اإلنسان وال يجوز البحث عن سرائر الناس والتفتيش
عن ضمائرهم وال يجوز التفتيش عما في ديارهم إذا لم يلحقوا ضررا
بالغير.
أحكي لكم قصة قصيرة :كان الخليفة عمر بن الخطاب يجول ليلة
في ش��وارع املدينة وكانت جماعة من املسلمين يشربون في بيت أغلقوه
عليهم ،وك��ان من بينهم شيخ كبير ،فلما سمع عمر صوتهم قفز ودخل
عليهم ال��دار متسورا الجدار ،فوجدهم على هذه الحالة فقام الشيخ
وق�����ال :ي���ا أم��ي��ر امل��ؤم��ن��ي��ن ن��ح��ن خ��ال��ف��ن��ا ال���ش���رع م���رة وأن����ت خ��ال��ف��ت ث�لاث
﴿و ْأ ُت����وا ْال ُ��ب ُ��ي َ
م���رات ،ق��ال كيف؟ ق��ال إن هللا سبحانه وتعالى ي��ق��ولَ :
��وت
َ
لاَ َ
ِم ْن أ ْب َو ِاب َها﴾ ،وأنت دخلت علينا من الخلف ،ويقولَ ﴿ :و ت َج َّس ُسوا﴾،
ُ
ل لاَ َ ْ ُ ُ ُ ُ ً َ
��وت��ا غ ْ��ي َ��ر ُب ُ��ي��و ِت��ك ْ��م َح��ت َّٰ��ى
وأن���ت تجسست علينا ،وي��ق��و  ﴿ :ت���دخ���ل���وا ب��ي
َ َ
َ ْ
ُ ّ
ت ْ��س َ��ت��أ ِن ُ��س��وا َوت َ��س ِ��ل ُ��م��وا َع��ل ٰ��ى أ ْه ِ��ل َ��ه��ا﴾ ،وأن��ت دخلت ب��دون س�لام ،فاعتذر
عمر وخرج.
الحرية الخاصة مكفولة ،ول��ك��ن دع��ون��ي أت��س��اءل معكم ح��ول هذه
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القضية التي ظلت على مر التاريخ وكر الزمان وتنوع املكان مشكلة من
مشاكل اإلنسان.
ً
فأوال :ما هو مفهوم الحرية؟ وما هو مفهوم املعتقد؟
املشكلة ف��ي العالقة بين ممارسة الحرية وح��ري��ة ال��ت��دي��ن ،والعالقة
بين حقوق الفرد وبين حقوق الجماعة ،ومسألة النظام العام ،وعالقة
ال��ن��ك��ي��ر ال���ع���ام ب��ال��ت��ش��ري��ع؟ ث���م ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��م��ل��ي��ة أي م��وق��ف ال���دي���ن من
نفسه؟ هل هو مركزي أو منفتح؟ فإذا تجاوزنا مسألة املوقف الن�صي
ْ
أو آراء الفقهاء في تفسيره بين النصوص العامة التي تؤكد أن ﴿ال ِإك َر َاه
َّ
في ّ
و﴿ل ْس َت َع َل ْيهم ب ُم َ
ص ْي ِطر﴾.
الد ِين﴾،
ِ ِ
ِ ِ
فهل هي مسألة سلطانية أم هل مسألة تعبدية إيمانية؟ بمعنى أن
ً
للسلطان فيها تقديرا حسب املصلحة ألنها تهم املجتمع -القانون العام-
وليس األفراد .أم أنها تعبدية ال تملك الخيار في تعطيلها أو تبديلها؟
ثم ما هو رأي املجتمع الذي يشرع له؟ وهل التحريم إال نتيجة النكير
الجماعي كما يقول القانون؟
فهل يجوز أن نشرع ما ال يرضاه؟ وهل يجب على السلطة أن تدخل
في حرب مع املجتمع؟ أم أن املقاربة الثقافية عليها أن تسير مع املقاربة
القانونية؟ وه��ل نحن أم��ام قناعات زائفة؟ تبحث عن البطوالت وعن
تشجيع غير مستحق من طرف أصدقائنا من الديانات األخرى؟
املادة  18من إعالن حقوق اإلنسان التي تفتح الباب لفهم النسبية
باعتبار مراعاة النظام العام في كل بلد.
يرى الفقهاء املسلمون القدامى أن جارك املسيحي إذا نفى نبوة النبي
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الخاتم فإنك ال تزعجه ،لكن إذا شتم فلك الحق في رفعه إلى السلطات
املختصة ألن األف���راد ال يمارسون أخ��ذ الحقوق ،وق��د ي��رى البعض أن
رد الفعل الطبيعي هو ما قاله البابا فرانسيس في نفس املوضوع« :من
شتم أمك فإنك ستلطمه على خده» .إنها كلمة قوية للحد من الحماس
ال��زائ��د ل��دى البعض ل��ه��دم القدسية ب��ط��رق بذيئة وغ��ي��ر متحضرة وفي
نفس الوقت ،مسببة لحروب ودمار ال ضرورة له وال فائدة.
أليس من الحكمة أن نعتبر ما قامت به دولة اإلمارات في تحريم هذا
ً
ً
ال��س��ل��وك يمثل إج���راء عقالنيا وحصيفا وحكيما ف��ي مصلحة الجميع،
سواء أولئك الذين لديهم الرغبة الجامحة في تحقيق ذاتهم من خالل
اإلي���ذاء وإه��ان��ة الغير ،وف��ي مصلحة بقية ش��رائ��ح املجتمع التي تريد أن
ال ت��ت��ع��رض مقدساتها لعبث بعواطفها العميقة ،ح��ي��ث أص��ب��ح ه��ؤالء
ي��درك��ون أن ال��دول��ة تتحمل مسئوليتها ف��ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام
وليس عليهم إال أن يرفعوا األمر لها.
أيها الزمالء األفاضل:
ً
ً
لعلكم ال تنتظرون مني فتوى أو إعالنا صحفيا للحكم على معتقدات
الناس وضمائرهم بالقيود ووضع الجدران والحدود ،فهذا األمر ليس
إل��ي ألن ضمائر الناس ال يملكها إال رب الناس ،وه��و ال��ذي يقول لنبيه
َ
َ
﴿أ َف َأ َ
﴿ف َذ ّك ْر إ َّن َما َأ َ
نت ُم َذ ّك ٌر (َّ )21ل ْس َت َع َل ْيهم ب ُم َ
نت
ص ْي ِط ٍر﴾،
الكريم
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ َ ْ َ َ َْ ْ
ُ ُ ْ
ُت ْ���ك���ر ُه ال���ن َ
����اء ف��ل ُ��ي��ؤ ِم ْ��ن َو َم ْ����ن ش َ���اء
َّ���اس َح��ت َّٰ��ى َي��ك��ون��وا ُم��ؤ ِم�� ِن��ي َ��ن﴾﴿ ،ف���م���ن ش
ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ََْ
ْ
ْ
الد ِين﴾﴿ ،لكم ِدينكم و ِل َي ِد ِين﴾.
فليكف ْر﴾﴿ ،ال ِإك َراه ِفي ِ
كما أنكم ال تنتظرون مني أن أعلن براءة ملن يشتم رموز اإلنسانية
مجلة السلم  -العدد األول

355

(إبراهيم ومو�سى وعي�سى ومحمد صلى هللا عليهم وسلم) الذين نؤمن
ب���أن م��ع��ن��ى ال���وج���ود وال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��خ��ال��ق وامل��خ��ل��وق وص���ل إل��ي��ن��ا عن
ُ
َ
ً
هَّ
ُ ُ َ
���الل َو َم��ا أن ِ���ز َل ِإل ْ��ي َ��ن��ا﴾ .فلن أدع��و أح��دا لشتم
طريقهم﴿ :ق��ول��وا آم��نَّ��ا ِب ِ
الذين يؤمن مليارات البشر بإمكان الخالص عن طريقهم.
ً
ف���ه���ل س���ت���ك���ون امل����ق����ارب����ة اله����وت����ي����ة ت���ي���ول���وج���ي���ة ط���ب���ق���ا ل���ل���ت���ف���س���ي���رات
وال���ت���أوي�ل�ات وآراء ال��ف��ق��ه��اء؟ وأك��ث��ره��ا م��ع��روف وب��ال��ت��أك��ي��د ف��إن��ه ال يبهج
املصابين بهوس إيذاء املقدسات.
أم أن امل����ق����ارب����ة م��ج��ت��م��ع��ي��ة ت�����راع�����ي أوض���������اع امل���ج���ت���م���ع���ات امل��س��ل��م��ة
والتراكمات التاريخية املتفاوتة في جوهرها وفي نتائجها ،إلى حد القول
بأن إعالن حقوق اإلنسان والحريات لم تكن معنية به ولم تكن ممثلة
في لجنته ،فلم تمثل الدول اإلسالمية في لجنة صياغة اإلعالن ،لقد كان
ً
ً
األستاذ شارل مالك قانونيا ممتازا ولكنه كان عضوا بصفة شخصية.
ه����ل امل���س���أل���ة م����ن ال���ق���ض���اي���ا ال��س��ل��ط��ان��ي��ة أم م����ن األح����ك����ام ال��ت��ع��ب��دي��ة
اإليمانية؟
وما هو تأثير املوضوع على السلم االجتماعي؟
وما هو امليزان الصحيح بين الضمير الجمعي وبين السلوك الفردي؟
وم���ا ه���و ت��أث��ي��ر ال��ع��ومل��ة وخ���ط���اب امل��ن��ظ��م��ات ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي تستقطب
بوسائلها الخاصة املجتمع؟
ك��ل تلك األس��ئ��ل��ة على العلماء وق���ادة الفكر أن يناقشوها ف��ي ح��وار
داخلي للوصول إلى قرارات جماعية منسجمة مع ضمائرهم ومع مصالح
املجتمعات في السلم ،دون إهمال للمزاج العالمي.
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إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية
في العالم اإلسالمي:
ج���اء إع��ل�ان م���راك���ش اس��ت��ج��اب��ة ل�لاج��ت��ه��ادات امل��ت��واص��ل��ة ل��ه��ي��ئ��ات من
داخ��ل العالم اإلسالمي وخ��ارج��ه ،من أج��ل الوصول إل��ى صياغة إعالن
ُيجمع عليه أكبر قدر ممكن من أط��راف الحوار حول حقوق األقليات
الدينية ف��ي العالم اإلس�لام��ي .وق��د أك��د امل��ؤت��م��رون على ض���رورة تأسيس
تيار مجتمعي عريض إلنصاف األقليات الدينية في املجتمعات املسلمة،
َ ْ
ونشر الوعي بحقوقها ،وعدم توظيف ّ
الدين في غـمـط أي من حقوقها.
ه���ذا ،وق���د ف���اق ع���دد امل��ؤت��م��ري��ن  300م��ن مختلف األدي����ان وال��ط��وائ��ف
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واالهتمامات الفكرية واالجتماعية ،جمعتهم جلسات حوارية واستماع
لكلمات املشاركين؛ توصلوا إلى إع�لان َت َّ
ضمن امل��واد التي من شأنها أن
تشكل اإلط��ار املرجعي لتمتيع األقليات الدينية بحقوقها ،استنادا إلى
صحيفة املدينة ومقاصد الشريعة ومقتضيات العصر .وفيما يلي نص
اإلعالن:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين وال��ص�لاة وال��س�لام على سيدنا محمد النبي
األمين وعلى جميع األنبياء واملرسلين،
اع��ت��ب��ارا ل�لأوض��اع امل��ت��ردي��ة ال��ت��ي تعيشها مناطق مختلفة م��ن العالم
اإلسالمي بسبب اللجوء إلى العنف والسالح لحسم الخالفات وفرض
اآلراء واالختيارات.
ولكون هذه األوض��اع أدت إلى ضعف أو تال�شي السلطة املركزية في
بعض املناطق وشكلت فرصة سانحة الس��ت��ق��واء مجموعات إجرامية
ليست لها أي شرعية علمية وال سياسية؛ أعطت لنفسها حق إصدار
أح���ك���ام تنسبها إل���ى اإلس��ل��ام ،وت��ط��ب��ي��ق م��ف��اه��ي��م أخ��رج��ت��ه��ا ع���ن سياقاتها
ومقاصدها ،وتوسلت بها إل��ى ممارسات اكتوت بنارها مختلف شرائح
املجتمع.
واعتبارا ملا تعانيه األقليات الدينية بسبب هذه األوضاع من تقتيل
واس��ت��ع��ب��اد وت��ه��ج��ي��ر وت���روي���ع وام��ت��ه��ان ل��ل��ك��رام��ة م���ع أن��ه��ا ع��اش��ت ف���ي كنف
املسلمين وذمتهم قرونا ،في جو من التسامح والتعارف والتآخي ،سجل
التاريخ تفاصيله وأقر به املنصفون من مؤرخي األمم والحضارات.
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ول��ك��ون ه���ذه ال��ج��رائ��م ت��رت��ك��ب ب��اس��م اإلس��ل�ام وش��ري��ع��ت��ه؛ اف��ت��راء على
الباري َّ
جل وعال ،وعلى رسول الرحمة عليه الصالة والسالم ،وافتياتا
ع���ل���ى أك����ث����ر م����ن م���ل���ي���ار م����ن ال���ب���ش���ر؛ ت����ع����رض دي���ن���ه���م وس��م��ع��ت��ه��م ل��ل��وص��م
والتشويه ،وأصبحوا عرضة لسهام االشمئزاز والنفور والكراهية؛ مع
أنهم لم ينجوا من هذه الجرائم ولم يسلموا من ويالتها.
ونهوضا ب��واج��ب البيان ال���ذي ط ّ���وق هللا ب��ه أع��ن��اق العلماء وخاصة
ف���ي ه����ذه امل��رح��ل��ة ال��ح��رج��ة م���ن ت���اري���خ األم����ة اإلس�ل�ام���ي���ة :إح���ي���اء للنفوس
املعصومة وحفظا لألعراض املصونة ،وحرصا على تحقيق السلم بين
ب��ن��ي اإلن���س���ان ،وم��ط��ال��ب��ة للنفس ب����أداء ال��ح��ق��وق ،واس��ت��رج��اع��ا ل��ل��ص��ورة
الحقيقية لديننا الحنيف ،ونصحا وتحذيرا لعموم األمة من انعكاسات
هذه الجرائم املتدثرة بلبوس الدين على وحدتها واستقرارها ومصالحها
الكبرى في املدى القريب والبعيد.
وفي ذكرى مرور ما يزيد على ألف وأربعمائة ( )1400سنة على صدور
«صحيفة املدينة».
وف����ي م��دي��ن��ة م���راك���ش ب��امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ش��ري��ف��ة ،وت���ح���ت ال��رع��اي��ة
السامية لجاللة امللك محمد ال��س��ادس ملك امل��غ��رب؛ ه��ذا البلد الذي
كان -وال يزال ،-قيادة وشعبا ،نموذجا ملهما في رعاية حقوق األقليات
الدينية وراع��ي��ا لرصيد تاريخي غني بالتسامح والتعايش وال��ت��م��ازج بين
املسلمين وغ��ي��ره��م ممن اش��ت��رك��وا معهم ف��ي االن��ت��م��اء إل��ى ال��وط��ن أو ممن
لجأوا إليهم خوفا من اضطهاد ديني أو جور اجتماعي؛
وبتنظيم مشترك بين وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية باململكة
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املغربية ومنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة (اإلمارات العربية
املتحدة) أيام  14إلى  16ربيع الثاني  1437هـ  25 /إلى  27يناير 2016م؛
اجتمع حوالي ثالثمائة  300شخصية من علماء املسلمين ومفكريهم
ووزرائهم ومفتيهم على اختالف مذاهبهم وتوجهاتهم من أكثر من مائة
وعشرين  120بلدا بحضور إخوانهم من ممثلي األديان املعنية باملوضوع
وغ��ي��ره��ا ،داخ��ل العالم اإلس�لام��ي وخ��ارج��ه ،وممثلي الهيآت واملنظمات
اإلسالمية والدولية؛ إيمانا منهم جميعا بنبل املسعى وخطورة القضية.
وبعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى واألفكار فإن العلماء واملفكرين
املسلمين املشاركين في هذا املؤتمر يعلنون -مؤازرين بإخوانهم من بقية
األديان -ما يلي:
«إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي»
أوال :في التذكير باملبادئ الكلية والقيم الجامعة التي جاء بها اإلسالم
 -1إن ال��ب��ش��ر ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف أج��ن��اس��ه��م وأل���وان���ه���م ول��غ��ات��ه��م
ومعتقداتهم ّ
كرمهم هللا عز وج��ل بنفخة من روح��ه في أبيهم آدم عليه
ََ َ
السالمَ ﴿ :ولق ْد ك َّر ْم َنا َب ِني َآد َم﴾ «اإلسراء.»70 :
ْ
 -2أن تكريم اإلن��س��ان اقت�ضى منحه ح��ري��ة االخ��ت��ي��ار﴿ :ال ِإك َ�����ر َاه ِفي
ّ
الدين ﴾ «البقرةَ ،»256 :
﴿و َل ْو َش َاء َرُّب َك لآَ َم َن َم ْن في الأْ َ ْرض ُك ُّل ُه ْم َجم ً
يعا
ِ
ِ
ِ
َ َِ ِ
ُ ُ ْ
أ َفأ ْن َت ُت ْكر ُه َّ
الن َ
اس َح َّت ٰى َيكونوا ُمؤ ِم ِن َين﴾ (يونس.)99 :
ِ
 -3إن البشر  -بغض النظر عن كل الفوارق الطبيعية واالجتماعية
ََ ُ
والفكرية بينهم -إخ��وة ف��ي اإلنسانيةَ :
﴿ي��ا َأي َُّ��ه��ا ال��ن ُ
َّ��اس ِإنَّ���ا خل ْق َناكم ِّم��ن
َ
ُ
ََ ُ َ
ْ ُ ُ
ذك ٍر َوأنث ٰى َو َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا َوق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفوا﴾ (الحجرات.)13 :
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 -4إن هللا ع��ز وج���ل أق���ام ال��س��م��اوات واألرض ع��ل��ى ال���ع���دل ،وجعله
ّ
معيار التعامل بين البشر جميعا منعا للكراهية وال��ح��ق��د ،ورغ���ب في
َّ هَّ َ ْ
لإْ
ْ
الل َيأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل َوا ِ ْح َس ِان َوِإ َيت ِاء
﴿إن
اإلحسان جلبا للمحبة واملودة ِ
ْ
ِذي ال ُق ْرَب ٰى﴾ «النحل.»90 :
 -5إن ال ِ ّ���س���ل���م ع����ن����وان دي�����ن اإلس����ل���ام ،وأع����ل����ى م��ق��ص��د م����ن م��ق��اص��د
َ َ
ّْ
َ َُ ْ ُُ
السل ِم
الشريعة في االجتماع البشري﴿ :ي��ا أي َُّ��ه��ا ال َِّ��ذي��ن آم��ن��وا ادخ��ل��وا ِف��ي ِ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ هَّ
َك َّاف ًة﴾ «البقرةَ ،»208 :
الل
﴿وِإ ْن َج َن ُحوا ِل
لسل ِم فاجنح ل َها وتوك ْل على ِ
السم ُيع ْال َع ِل ُ
َّ ُ ُ َ َّ
يم﴾ «األنفال.»61 :
ِإنه هو ِ
 -6إن هللا عز وج��ل أرس��ل سيدنا محمدا ﷺ رحمة للعاملينَ ﴿ :و َم��ا
ً ْ لمَ
َ ْ َ ْ َ َ لاَّ
اك ِإ َر ْح َمة ِلل َعا ِ َين﴾ (األنبياء.)107 :
أرسلن
 -7إن اإلس�ل�ام ي��دع��و إل��ى ال ِ��ب ّ��ر ب��اآلخ��ري��ن وإي��ث��اره��م على النفس دون
لاَّ َ ْ َ ُ ُ هَّ ُ َ َّ َ َ
ين ل ْم
تفريق بين املوافق واملخالف في املعتقد ﴿ :ينهاكم الل ع ِن ال ِذ
ُ
َ ُ ُ
ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ُ
وه ْ��م َوت ْق ِسطوا
ُيقا ِتلوك ْم ِف��ي ال ِ��دي ِ��ن ول���م ي��خ ِ��رج��وك��م ِم��ن ِدي ِ��ارك��م أن ت��ب��ر
لمْ ُ
إ َل ْيه ْم إ َّن هَّ َ
الل ُي ِح ُّب ا ْق ِس ِط َين﴾ (املمتحنة.)8 :
ِ ِ ِ
 -8إن ال��ش��ري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ال��وف��اء ب��ال��ع��ق��ود وال��ع��ه��ود
﴿ي��ا َأ ُّي َها َّالذ َ
السلم والتعايش بين بني البشرَ :
واملواثيق التي تضمن ّ
ين
ِ
َ َ ْ ُ َ ْ هَّ
َآم ُنوا َأ ْو ُف��وا ب ْال ُع ُ
الل إ َذا َع َاه ُّ
دت ْم ﴾
د
ه
ع
ب
��وا
ف
و
أ
و
﴿
،)1
(املائدة:
﴾
ود
ق
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
(النحل...« )91:أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده اإلس�لام إال شدة»
(أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه).
ثانيا :في اعتبار «صحيفة املدينة « األساس املرجعي املبدئي لضمان
حقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي
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 -9إن «صحيفة املدينة» التي أقرها سيدنا محمد ﷺ لتكون دستورا
ملجتمع م��ت��ع��دد األع�����راق وال���دي���ان���ات ك��ان��ت ت��ج��س��ي��دا ل��ل��ك��ل��ي��ات ال��ق��رآن��ي��ة
والقيم اإلسالمية الكبرى.
 -10إن هذه الوثيقة ثابتة عند أئمة األمة األعالم.
 -11إن تفرد «صحيفة املدينة» عما قبلها وما بعدها في تاريخ اإلسالم
والتاريخ اإلنساني نابع من:
أ -نظرتها ال��ك��ون��ي��ة ل�لإن��س��ان ب��اع��ت��ب��اره ك��ائ��ن��ا م��ك��رم��ا؛ ف��ه��ي ال تتحدث
ع��ن أقلية وأك��ث��ري��ة ب��ل تشير إل��ى مكونات مختلفة ألم��ة واح���دة (أي عن
مواطنين).
ب -كونها ل��م تترتب ع��ن ح��روب وص��راع��ات؛ ب��ل ه��ي نتيجة عقد بين
جماعات متساكنة ومتساملة ابتداء.
 -12إن هذه الوثيقة ال تخالف نصا شرعيا وليست منسوخة؛ ألن
مضامينها تجسيد للمقاصد العليا للشريعة والقيم الكبرى للدين؛ فكل
بند منها إما رحمة أو حكمة أو عدل أو مصلحة للجميع.
 -13إن السياق الحضاري املعاصر يرشح « وثيقة املدينة» لتقدم
للمسلمين األس�����اس امل��رج��ع��ي امل��ب��دئ��ي ل��ل��م��واط��ن��ة؛ إن��ه��ا ص��ي��غ��ة م��واط��ن��ة
تعاقدية ودستور عادل ملجتمع تعددي أعراقا وديانة ولغة ،متضامن،
يتمتع أف��راده بنفس الحقوق ،ويتحملون نفس الواجبات ،وينتمون -
برغم اختالفهم  -إلى أمة واحدة.
 -14إن مرجعية ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة لعصرنا وزم��ان��ن��ا ال تعني أن أنظمة
أخرى كانت غير عادلة في سياقاتها الزمنية.
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 -15إن «صحيفة املدينة» تضمنت بنودها كثيرا من مبادئ املواطنة
التعاقدية كحرية التدين وحرية التنقل والتملك ومبدأ التكافل العام
ومبدأ الدفاع املشترك ،ومبدأ العدالة واملساواة أمام القانون ( ...وأن
يهود بني عوف أمة مع املؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم
وأنفسهم إال من ظلم أو أثم؛ فإنه ال يوتغ (يهلك) إال نفسه وأهل بيته،)...
(وأن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمين نفقتهم ،وأن بينهم النصر على
من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون
اإلثم .وأنه ال يأثم امرؤ بحليفه ،وأن النصر للمظلوم).
 -16إن م��ق��اص��د «ص��ح��ي��ف��ة امل���دي���ن���ة» ه���ي إط�����ار م��ن��اس��ب ل��ل��دس��ات��ي��ر
الوطنية في البلدان ذات األغلبية املسلمة ،وينسجم معها ميثاق األمم
املتحدة ولواحقه كإعالن حقوق اإلنسان مع مراعاة النظام العام.
ثالثا :في تصحيح املفاهيم وبيان األسس املنهجية للموقف الشرعي
من حقوق األقليات
 -17إن امل��وق��ف ال��ش��رع��ي م��ن ه��ذا امل��وض��وع -ك��م��ا ف��ي غ��ي��ره -م ُّ
���رده إلى
مجموعة م��ن األس���س املنهجية ال��ت��ي يسبب جهلها أو تجاهلها الخلط
وااللتباس وتشويه الحقائق؛ ومنها:
أ -اع��ت��ب��ار كليات الشريعة كالحكمة وال��رح��م��ة وال��ع��دل واملصلحة،
ّ
الكلي ال��ذي يربط النصوص الشرعية بعضها ببعض
وتحكيم النظر ِ
ّ
وال يغفل النصوص الجزئية التي يتشكل الكلي من مجموعها.
ب -اعتبار الجهات املخولة باالجتهاد للسياق الذي نزلت فيه األحكام
الشرعية الجزئية ،وللسياقات املعاصرة ،ومالحظة ما بينهما من تماثل
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وتغاير من أجل تكييف تنزيل األحكام ،ووضع كل منها في موضعه الالئق
به ،بحيث ال تنقلب املفاهيم إلى ضدها ،وال تختل مقاصدها.
ج -اعتبار االرتباط بين خطاب التكليف وخطاب الوضع :أي النظر
إل���ى األح���ك���ام التكليفية م��وص��ول��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة امل���ادي���ة واإلن��س��ان��ي��ة مل��م��ارس��ة
التكاليف .ولذلك أص��ل فقهاء اإلس�لام قاعدة « ال ينكر تغير األحكام
بتغير األزمان».
د -اعتبار االرتباط بين األوامر والنواهي ومنظومة املصالح واملفاسد؛
ألنه ما من أمر وال نهي في الشريعة إال وهو قاصد إلى جلب مصلحة أو
درء مفسدة.
 -18إن من االجتهادات الفقهية في العالقة مع األقليات الدينية ما
كان متأثرا بممارسات تاريخية في سياق واقع مختلف عن الواقع الراهن
الذي سمته البارزة غلبة ثقافة الصراعات والحروب.
 -19إننا «كلما تأملنا مختلف األزم���ات التي تهدد اإلنسانية ازددن��ا
اقتناعا بضرورة التعاون بين جميع أهل األديان وحتميته واستعجاليته.
وهو التعاون على كلمة سواء قائمة ال على مجرد التسامح واالحترام بل
على االلتزام بالحقوق والحريات التي ال بد أن يكفلها القانون ويضبطها
على صعيد ك��ل بلد .غير أن األم��ر ال يكفي فيه مجرد التنصيص على
قواعد التعامل؛ بل يقت�ضي قبل ّ
كل �شيء التحلي بالسلوك الحضاري
ِ
الذي يق�صي كل أنواع اإلكراه والتعصب واالستعالء».
وبناء على ما سبق؛ فإن املؤتمرين يدعون:
أ -علماء ومفكري املسلمين أن ينظروا لتأصيل مبدأ املواطنة الذي
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ي��س��ت��وع��ب م��خ��ت��ل��ف االن���ت���م���ـ���اءات ،ب��ال��ف��ه��م ال��ص��ح��ي��ح وال��ت��ق��وي��م السليم
ل��ل��م��وروث ال��ف��ق��ه��ي وامل��م��ارس��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وب��اس��ت��ي��ع��اب امل��ت��غ��ي��رات التي
حدثت في العالم.
ب -املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية إل��ى القيام بمراجعات
شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي ألخالل الثقافة املأزومة
التي تولد التطرف والعدوانية ،وتغذي الحروب والفتن ،وتمزق وحدة
املجتمعات.
جّ -
الساسة وصناع القرار إلى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية
ال�ل�ازم���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���واط���ن���ة ال��ت��ع��اق��دي��ة ،وإل����ى دع����م ال��ص��ي��غ وامل����ب����ادرات
الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في
الديار اإلسالمية.
د -امل��ث��ق��ف��ي��ن وامل���ب���دع���ي���ن وه���ي���آت امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي إل����ى ت��أس��ي��س ت��ي��ار
مجتمعي ع��ري��ض إلن��ص��اف األق��ل��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ف��ي امل��ج��ت��م��ع��ات املسلمة
ون���ش���ر ال���وع���ي ب��ح��ق��وق��ه��ا ،وت��ه��ي��ي��ئ ال��ت��رب��ة ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة
واإلعالمية الحاضنة لهذا التيار.
ه��ـ -مختلف ال��ط��وائ��ف الدينية ال��ت��ي يجمعها نسيج وط��ن��ي واح���د إلى
م��ع��ال��ج��ة ص���دم���ات ال���ذاك���رة ال��ن��اش��ئ��ة م���ن ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى وق���ائ���ع ان��ت��ق��ائ��ي��ة
م��ت��ب��ادل��ة ،ون��س��ي��ان ق���رون م��ن العيش امل��ش��ت��رك على أرض واح����دة ،وإل��ى
إع����ادة ب��ن��اء امل��ا�ض��ي ب��إح��ي��اء ت���راث ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك ،وم ّ���د ج��س��ور الثقة
بعيدا عن الجور واإلقصاء والعنف.
و -ممثلي مختلف امل��ل��ل وال��دي��ان��ات وال��ط��وائ��ف إل��ى ال��ت��ص��دي لكافة
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أشكال ازدراء األدي��ان وإهانة املقدسات وك��ل خطابات التحريض على
الكراهية والعنصرية.
وختاما يؤكد املؤتمرون:
« ال يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق األقليات الدينية
في البلدان اإلسالمية».
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
وحرر بمدينة مراكش باململكة املغربية يوم  16ربيع الثاني  1437هـ
املوافق لـ  27يناير 2016م
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البيان الختامي للملتقى األول ملنتدى
تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
ال���ح���م���د هلل رب ال���ع���امل���ي���ن وال�����ص��ل��اة وال�����س��ل��ام ع���ل���ى أش�������رف األن���ب���ي���اء
واملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
البيان الختامي ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة
أبو ظبي  08 - 07جمادى األولى  1435هـ  10 - 09 /مارس 2014م
بناء على حالة االضطراب واالحتراب التي تسود مجتمعات كثيرة من
األم���ة اإلس�لام��ي��ة وم��ا تخلفه ك��ل ي��وم ب��ل وك��ل س��اع��ة م��ن دم���اء وأش�ل�اء؛
فال يعرف القاتل فيم قتل وال املقتول فيم سفك دم��ه؛ حتى ص��ار دم
اإلنسان املكرم في سائر امللل أهون �شيء في واقعنا ،وصار اإلرهاب تهمة
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مالزمة لإلسالم واملسلمين.
ون��ظ��را الت��س��اع ن��ط��اق استباحة ح��رم��ة األن��ف��س واألع����راض واألم���وال
في األم��ة ،وفداحة مخلفاته على أمنها النف�سي واالجتماعي ،واستنزافه
ل��ط��اق��ات��ه��ا ال��ب��ش��ري��ة واالق���ت���ص���ادي���ة؛ م���ع غ��ي��اب أي ب��ص��ي��ص ل��ن��ور ال��ف��رج
بموازين األسباب البشرية -في آخر هذا النفق املظلم.واع���ت���ب���ارا ل ُ���ن���ذر ب����دأت ت��ل��وح ف���ي األف����ق ب��اح��ت��م��ال ت��ف��ت��ي��ت ج��س��م األم���ة
وإعادة تقسيمها من جديد على أساس تجزيء املجزأ وتقسيم املقسم؛
وال��ع��ه��د ب��ذل��ك ق��ري��ب ف��ي أط����راف م��ن��ه��ا؛ م��ع ك��ث��رة ال��ط��ام��ع��ي��ن وامل��ت��رب��ص��ي��ن
وقابلية األط��راف املتصارعة إلى االستقواء بمن يعينها ولو على حساب
مصلحة األمة ومصيرها.
وت��ق��دي��را ل��ك��ون خفض ح���رارة جسم األم���ة ت��ف��ادي��ا الن��ف��ج��اره��ا أضحى
واج��ب��ا ش��رع��ي��ا ال يحتمل ال��ت��أج��ي��ل ،ف���إن م��ا تحتاجه اآلن ه��و أن يقوم
ف��ي��ه��ا إط��ف��ائ��ي��ون ،ال ي��س��أل��ون ع��م��ن أوق����د ال���ح���رائ���ق؛ ب���ل ه��م��ه��م ال��وح��ي��د
كيف يكون إطفاؤها؛ حتى يتعافى جسد األمة مما يهيضه ويرهقه؛ وإال
فإن تنازع البقاء يؤدي إلى الفناء.
وملا كان داء األمة الذي يهددها باالنفجار اليوم هو غياب السلم؛ مع
أن نعمة السلم تضافرت نصوص الشريعة الثابتة وقواعدها الراسخة
على كونها مقصدا أعلى ،وتواترت األخبار على أن تحقيقها كان محور
املمارسات النبوية ،ومجال تأصيالت أئمة األمة اإلسالمية.
وإدراك����ا لحقيقة أن��ه ل��م تعد هناك ق��وة ف��ي العالم ق���ادرة على فرض
السلم على أي مجتمع من املجتمعات إال إذا تلمس طريقه إلى السلم
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باقتناع ذات���ي م��ن أبنائه وم��ب��ادرة ج��دي��ة وم��س��ؤول��ة م��ن نخبه وحكمائه
وعقالئه.
ورج��اء أن تكون مبادرة يبتغى بها وجه هللا وال��دار اآلخ��رة ،ويتشوف
أصحابها إل��ى أن يكونوا م��ن أول��ي بقية ينهون ع��ن الفساد ف��ي األرض؛ ال
بحثا عن خصومات فكرية أو طائفية أو سياسية؛ بل إشفاقا ونصحا
لألمة بكل مكوناتها من عواقب ما تقدم تفصيله.
واس���ت���ح���ض���ارا ل��ل��ن��ص��وص ال��ش��رع��ي��ة ال���ت���ي ت��ض��اف��رت وت���ظ���اه���رت على
تحذير املسلمين من االقتتال وسوابقه ولواحقه ،وعلى وجوب اإلصالح
بينهم طلبا لتحقيق ال��س��ل��م ،وع��ظ��م ق���دره ف��ي م��رات��ب األع���م���ال؛ كقوله
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ هَّ
سبحانه وتعالىَ :
الل ۚ ِإن َُّ��ه
﴿وِإ ْن َج َن ُحوا ِل
لسل ِم فاجنح ل َها وت��وك َّْ��ل على ِ
َ لاَ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
السم ُيع ْال َع ِل ُ
ُ َ َّ
﴿و ت ُقولوا لمِ ْن ألق ٰى ِإل ْيك ُم
يم ﴾«األنفال »61 :وقوله:
هو ِ
َّلاَ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َ ُ َن َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ
الدن َيا ﴾ (النساء )94 :وقوله:
الس م لست مؤ ِمنا تبتغو عرض الحي ِاة
َ
َ
ْ ْ لاَ
ص َد َقة أ ْ
﴿لاَّ َخ ْي َر في َكثير ّمن َّن ْج َو ُاه ْم إلاَّ َم ْن َأ َم َر ب َ
ْ
َ
ُ
ص ٍح
وف أو ِإ
ر
ع
م
و
ٍ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ
ٰ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
هَّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َب ْ��ي َ��ن ال��ن َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
الل ف��س��وف ن��ؤ ِت��ي ِ��ه أج ً���را
َّ��اس و َم���ن ي��ف��ع��ل ذ ِل����ك اب�� ِت��غ��اء م ْ���رض ِ
���ات ِ
ِ
هَّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُ
َع ِظ ًيما﴾ (النساء )114 :وقوله ﴿ :الل وأص ِلحوا ذات بي ِنكم وأ ِطيعوا
َ
ُ
ْ ُ
ُ
ْ
هَّ َ
الل َو َر ُس��ول ُ��ه ِإن ك ُنتم ُّمؤ ِم ِن َين ﴾ (األنفال )10 :وقولهَ ﴿ :ول َتك ْن ِم ْنك ْم
لمْ ُ َ ُ َ
ُأ َّم ٌة َي ْد ُعو َن إ َلى ْال َخ ْير َو َي ْأ ُم ُر َ
ون بالمْ َ ْ
ُ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْنك ِر َوأول ِئ َك ُه ُم
ر
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
لمْ ُ
َ لاَ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ
اخ َت َل ُفوا من َب ْع ِد َما َج َاء ُهمُ
ا ْف ِل ُحو َن ()104و تكونوا كال ِذين تفرقوا و
ِ
ْال َ��ب ّ��ي َ��ن ُ
��ات َو ُأ َٰول��� ِئ َ���ك َل ُ��ه ْ��م َع َ����ذ ٌ
اب َع ِ��ظ��ي ٌ��م﴾ (آل ع��م��ران ،)104-105 :وق��ول
ِ
الرسول صلى هللا عليه وسلم« :أال أخبركم بأفضل من درج��ة الصيام
والصالة والصدقة؟ قالوا :بلى ،قال :إصالح ذات البين؛ فإن فساد ذات
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البين هي الحالقة؛ ال أق��ول تحلق الشعر؛ ولكن تحلق الدين» .وقوله
ف��ي م��ع��رض ال��ث��ن��اء ع��ن سبطه الحسن ب��ن علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب ر�ض���ي هللا
عنهما« :إن ابني هذا سيد؛ ولعل هللا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين
من املسلمين».
وبدعوة كريمة ورعاية منيفة من سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل
نهيان وزير خارجية دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورسالة من فضيلة
العالمة الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس املركز العالمي للتجديد والترشيد،
وتعاون وتواصل مع فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف الدكتور
أحمد الطيب؛
َ
ّ ْ
َ َُ ْ ُُ
وت��ح��ت ش��ع��ار ق��ول��ه ت��ع��ال��ىَ :
﴿ي���ا أ َيُّ���ه���ا ال َِّ���ذي���ن آم���ن���وا ادخ���ل���وا ِف���ي ال ِ��س��ل ِ��م
َ َّ ً
كافة﴾ (البقرة )208 :التأمت في أبو ظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية
املتحدة يومي  08 - 07جمادى األولى 1435هـ  10 - 09 /مارس 2014م
ث��ل��ة م���ن ع��ل��م��اء األم�����ة وم��ف��ت��ي��ه��ا وم��ف��ك��ري��ه��ا ووزراء ال����ش����ؤون اإلس�لام��ي��ة
وم��س��ؤو ل��ي ال��ه��ي��آت العلمية ال��ش��رع��ي��ة ف��ي��ه��ا ف��ي م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م في
املجتمعات املسلمة» أول منتدى ش��رع��ي علمي ح��ول السلم ينعقد في
العالم اإلسالمي ليتداولوا ال��رأي في تشخيص أسباب األزم��ة وف��ي سبل
إيقاف نزيف األمة.
وقد انتظمت بحوث املنتدى ومناقشاته في أربعة محاور كبرى هي:
-1القيم اإلنسانية والعيش املشترك.
-2تصحيح املفاهيم.
-3الفتوى في زمن الفتن.
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-4إسهام اإلسالم في السلم العالمي.
وع��ك��ف��ت ال��ب��ح��وث -ال���ت���ي ن���اه���زت ال��ث�لاث��ي��ن -وامل��ن��اق��ش��ات م��س��ت��رش��دة
بكلمة راع����ي امل��ن��ت��دى س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب��ن زاي����د آل ن��ه��ي��ان ،وكلمة
فضيلة اإلم����ام األك��ب��ر ش��ي��خ األزه����ر ال��ش��ري��ف ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ط��ي��ب،
والكلمة التأطيرية للعالمة الشيخ عبد هللا بن بيه على تحليل األصول
الفكرية والحالة الثقافية التي أف��رزت التال�شي التدريجي لقيم السلم
والتعايش في األم��ة؛ مع تلمس سبل العالج بتحرير املفاهيم وتصحيح
التصورات بناء على نصوص الشرع ومقاصده وت��راث األمة في تأصيل
السلم تنظيرا وتنزيال ورصيد البشرية وحكمتها في هذا املجال.
وق���د خ��ل��ص امل��ن��ت��دى بتوفيق هللا ع��ز وج���ل إل���ى ال��ن��ت��ائ��ج وال��ت��وص��ي��ات
التالية:
الـنـتـائـج:
أوال :في مفهوم السلم املتشوف إليه:
السلم ح��ال��ة ت��س��ود فيها الطمأنينة النفسية وال��روح��ي��ة والسكينة
تضمن ال��ك��ل��ي��ات ال��خ��م��س وم��ك��م�لات��ه��ا :امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���دي���ن ،النفس،
األم��وال ،األع��راض ،العقول ،وتتمظهر في التضامن والتعاون إليصال
النفع إل��ى الجميع ودرء الضر عن الجميع .وتتجلى في اللغة والسلوك
واملعاملة.
ثانيا :في الوعي بخطورة الوضع الحالي لألمة:
-1ال��ت��ح��ذي��ر م���ن ان��ف��ج��ار األم�����ة ،م��م��ا ي���وج���ب ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ال��ت��ن��ازل
والتحاور تخفيفا لحرارة جسدها.
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-2ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ال���ض���رورة امل��ل��ح��ة وال��ع��اج��ل��ة إلع����ادة ت��رت��ي��ب البيت
اإلسالمي وإصالح مكوناته أفرادا وجماعات ومؤسسات.
 -3التأكيد على الحاجة املاسة إلى تقوية املناعة الذاتية لألمة ضد
التطرف والعنف النا�شئ داخلها كيفما كان اتجاهه ومصدره.
 - 4ال��ت��ذك��ي��ر ب���أن املسلمين ك��ان��وا ي��واج��ه��ون ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ه��دي��دات
بتماسكهم الداخلي واعتصامهم بحبل هللا جميعا ،وأن انخرام الوحدة
وت���ش���ت���ت ال���ص���ف���وف وش����ي����وع ال���ك���راه���ي���ة وه������در األرواح واألم���������وال ي��زي��د
املسلمين ضعفا فوق ما هم عليه من ضعف علمي واقتصادي ،ويغري
بهم الطامعين واملتربصين.
ثالثا :في املفاهيم صحيحها وسقيمها:
-1إننا في عصر قيم كبرى تتداول وتوظف لتكون عامل بناء وتشييد
أو لتصير معول هدم وتبديد .ومن ثم كان العكوف على تحرير املفاهيم
وتصحيحها وإزالة االلتباس عنها مدخال ال غنى عنه للعالج.
 -2إن ج��زءا كبيرا مما تعيشه األم��ة اليوم من فتن م��رده إلى التباس
مفاهيم شرعية ال غبار عليها في أذهان شريحة واسعة من املجتمعات
املسلمة كتطبيق الشريعة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والجهاد
وطاعة أولي األمر...
ً
ّ -3إن املفاهيم املتقدم ذك��ره��ا كانت ف��ي األص��ل سياجا على السلم
وأدوات للحفاظ على الحياة ومظهرا من مظاهر الرحمة الربانية التي
ج��اء بها اإلس�ل�ام على ل��س��ان نبي ال��رح��م��ة محمد صلى هللا عليه وسلم.
فلما فهمت على غير حقيقتها وتشكلت في األذهان بتصور يختلف عن
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أص���ل م��ع��ن��اه��ا وص��ورت��ه��ا ان��ق��ل��ب��ت إل���ى م��م��ارس��ات ض��د م��ق��ص��ده��ا األص��ل��ي
وهدفها وغايتها ،فتحولت الرحمة إل��ى ع���ذاب ل�لأم��ة اك��ت��وى ب��ه املذنب
والبريء واستوى في إشاعته العالم والجاهل.
 -4إن من أسباب ذلكم االلتباس:
أ -ف���ك االرت����ب����اط ب��ي��ن خ���ط���اب ال��ت��ك��ل��ي��ف وخ���ط���اب ال����وض����ع .وب���م���ا أن
خطاب الوضع هو األسباب والشروط واملوانع التي تكيف تنزيل خطاب
التكليف؛ ف���إن ه���ذا األخ��ي��ر ال ي��ت��ص��ور ف��ي ال��واق��ع إال م��ن��زال ع��ل��ى خطاب
وضع.
ب -غموض العالقة بين الوسائل واملقاصد.
ت -ض��م��ور القيم األرب��ع��ة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها الشريعة ،وه���ي :الحكمة
والعدل والرحمة واملصلحة.
-5إن التربية والتعليم هما مستقبل األمة وأملها ألن ما تكتوي بناره
اليوم هو حصيلة تف�شي األمية من جهة وعجز نظمنا التربوية من جهة
ثانية عن إخ��راج املسلم الذي يبحث عن الحكمة أنى وج��دت ،ويحمل
رسالة الحب لعيال هللا ،ويوقن أن الرأي قبل شجاعة الشجعان.
-6إن ال���وض���ع األم���ث���ل واألع������دل ه���و ح����رص أول���ي���اء األم�����ور ع��ل��ى قيم
ال��ع��دل وال��ك��رام��ة اإلن��س��ان��ي��ة م��ا وس��ع��ه��م ذل���ك ،وت��ف��ه��م ال��ن��خ��ب العلمية
والفكرية والسياسية إلكراهات أولياء األم��ور ما وسعهم ذلك ألن هذا
أضمن وأبقى وسيلة للسلم.
-7إن��ه يلزم التذكير دفعا ألي شكل من أشكال االلتباس ب��أن سعي
املسلمين ف��ي بلدانهم إلق��ام��ة ال��دي��ن كله وإص�ل�اح م��ا فسد م��ن أحوالهم
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أمر مشروع باق ما بقي التكليف؛ شرط مراعاة ضوابط الشرع نفسه
في فقه التنزيل.
-8إن ح���ق���وق امل��س��ل��م��ي��ن ال���ت���ي أوج���ب���ه���ا ل��ه��م ال���ش���رع أو ض��م��ن��ت��ه��ا لهم
الدساتير والقوانين هي حقوق ثابتة ما لم تحل دونها أول��وي��ات السلم
وشروط الشرع نفسه في تحصيل الحقوق.
 - 1إن السلم من أعلى مقاصد الشريعة اإلسالمية لكونه ضامنا لحفظ
كل املقاصد الضرورية وما يتفرع عنها من مراتب املصالح؛ وهو ما نطقت
به نصوص الشرع وشهدت له التصرفات النبوية وسار عليه الصحابة
رضوان هللا عليهم ومن اقتفى أثرهم من السلف الصالح .ومن ثم فإن
اإلذع��ان ألولوية السلم على غيره من املصالح فريضة شرعية قبل أن
تكون اعتبارا بالتجارب اإلنسانية واستفادة من الحكمة البشرية.
-2إذا كانت املطالبة بالحق حقا ،فإن البحث عن السالم أحق.
-3إن�����ه ال ح��ق��وق ب����دون س��ل�ام؛ ألن ف���ق���دان ال��س��ل��م ه���و ف���ق���دان لكل
الحقوق؛ بما فيها الحق في الوجود! فالسالم هو الحق األول واملقصد
األعلى الذي يحكم على كل جزئيات الحقوق.
ً
ً
- 4إن منظومة ال��س��ل��م :ف��ق��ه��ا وق��ي��م��ا وم��ف��اه��ي��م ،ال تستهدف غمط
الحقوق ولكنها تتغيى الوصول إليها بطرق أكثر س��دادا ووسائل أقرب
ً
رش���ادا ،أقله أن الوقت ال��ذي يضيع في املحاربة واملغالبة لو استعمل
َ
ْ َ َّ
﴿ادف ْ���ع ِبال ِتي ِه َ��ي أ ْح َ��س ُ��ن﴾ (فصلت )34 :ألعطى
بشكل عقالني في جو
نتائج باهرة تر�ضي كل األطراف؛ وقد تحظى برضا هللا سبحانه وتعالى؛
ألن��ه��ا ص��ان��ت ال��دم��اء واألم�����وال واألع�����راض وق��ل��ل��ت ال��ك��راه��ي��ة وأل��ف��ت بين
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القلوب.
 - 5إن كل املفاهيم التي يستند عليها في غير حالة ال��دف��اع الشرعي
عن النفس لتسويغ مشروعية العنف واالقتتال بين املسلمين كتطبيق
األحكام الشرعية وتغيير املنكر والجهاد وقتال البغاة… مما هو داخل
في خطاب التكليف هي مفاهيم ضبطها الشرع نفسه بخطاب الوضع
أي بضوابط التنزيل والتطبيق حتى ال تكر على مقصد السلم باإلبطال.
فمن أراد تطبيق الشرع فليحذر من فصل خطاب التكليف عن خطاب
الوضع.
 - 6إن حسن النية ال يسوغ التوسل إل��ى ال��ه��دف -مهما ك��ان نبيال-
باالحتراب ونشر البغضاء والشحناء؛ ألن الهدف النبيل يجب أن تكون
وسيلته نبيلة ،فال يجوز التذرع بالوسائل السيئة للوصول إلى مقاصد
حسنة في اعتقاد املتذرع.
ً
ً
 - 7إن اإلسالم وضع فقها متكامال لحل النزاعات بالوسائل السلمية
َ ٌ
العاقلة .تتمثل م��ف��ردات��ه ف��ي ك��ت��اب الصلح .والصلح ُم َ��ع��اق َ��دة يرتفع بها
ّ
الن َز ُ
اع بين الخصومُ ،وي َّ
توصل بها إلى املوافقة بين املختلفين .وهو باب
ِ
عظيم في كل كتب الفقه اإلسالمي.
 - 8إن املنظومة الحوارية التي اشتمل عليها التراث للوصول إلى نوع
من الر�ضى والترا�ضي من قبيل الحوار إلبرام «عقد الصلح» وما أحيط
به من الضمانات باإلضافة إلى توسيع مجاالت توظيفه ليشمل كل ما
يمكن أن يتصور من نزاع وخالف بدءا من الخالف العائلي إلى النزاعات
الدولية ،بمختلف األدوات من تحكيم أو إبراء أو عفو ،يمكن أن تعتبر
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من أغنى املنظومات التشريعية واألخالقية.
 - 9إن قواعد فقه السلم وكلياته هي:
أ -النظر في املآالت والعواقب؛
ب -درء املفاسد مقدم على جلب املصالح.
 - 10اعتبار ترتيب ال��ت��ف��اوت ف��ي املصالح وت��ف��اوت املفاسد فيقدم
األهم على املهم.
 - 11إن ف���روض ال��ك��ف��اي��ات تنقسم إل���ى م��ا ي��ج��وز ل��ع��ام��ة ال��ن��اس أن
يقوموا ب��ه وم��ا ال يجوز لهم أن يقوموا ب��ه ،وه��و أح��ك��ام ال��والي��ة العامة
املنوطة بأولي األمر كإقامة الحدود والتعزيرات وإعالن الحرب والسالم
بين األمم ،ومختلف التدابير العائدة على املجتمع بالفائدة.
 - 12إن الجهاد في أصله وسيلة للسلم ،وهو شامل لكل القربات،
وم���اض إل��ى ي��وم القيامة ب��أن��واع��ه املختلفة (ج��ه��اد ال��دف��ع وج��ه��اد العلم
وامل�����ال وج���ه���اد ال��ن��ف��س…) ل��ك��ن ج��ه��اد ال��ط��ل��ب ب��م��ف��ه��وم غ���زو أم���م أخ���رى
ليس مقبوال في عصرنا لزوال القوة املادية املانعة من االتصال بالناس
ودعوتهم إلى الخير.
ً
رابعا :في سبل العالج:
 - 1إن���ه آن األوان أن تتجه املجتمعات املسلمة أف����رادا وجمعيات
وتنظيمات سياسية وح��ك��وم��ات ودوال إل��ى ال��ت��ع��اون على ال��ب��ر والتقوى،
وت��ق��دي��م امل��ص��ال��ح ال��ع��ل��ي��ا ل�لإن��س��ان واألوط�������ان ع��ل��ى امل��ص��ال��ح ال��خ��اص��ة،
واعتماد الحوار والتوافق منهجا وحيدا لتحقيق التنمية الشاملة.
 - 2ال��دع��وة إل��ى انفتاح جميع التيارات على بعضها البعض ،وبناء
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جسور التواصل ليعبر منها الجميع إلى السالم.
 - 1الدعوة إلى «حلف فضول» جديد لعقالء األمة وإلى بلورة نظرية
للتعارف تكون أس��اس��ا ثابتا ال يتزحزح للعالقات ال��دول��ي��ة انطالقا من
َ
ُ
َ ْ ُ ُ
﴿و َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا َوق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفوا﴾.
قوله تعالى:
 - 2إعادة تثبيت سلطة املرجعية في األمة باستعادة العلماء مكانتهم
وري��ادت��ه��م داخ��ل املجتمعات املسلمة ،وقيامهم ب��واج��ب النصح واألم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر املنضبط بضوابط الشرع ،نائين بأنفسهم
ع��ن أي ص���راع أو تخندق ف��ك��ري أو سياسـي ليكون صوتهم معبرا عن
األمة بكل مكوناتها وتكون كلمتهم محل تقدير وتوقير إن لم تكن محل
إجماع.
 - 3بيان خطورة استنباط األحكام من النصوص الشرعية واملدونات
الفقهية مجردة عن حيثياتها ومالبساتها للشرائح املتعلمة من األم��ة،
وتوجيهها إلى وزن الرجال بميزان الحق ال وزن الحق بميزان الرجال.
 - 4إع������ادة إح���ي���اء امل��ذه��ب��ي��ة ال��ف��ق��ه��ي��ة ب��أص��ول��ه��ا وت��ق��ال��ي��ده��ا العلمية
ب��اع��ت��ب��اره��ا س��ي��اج��ا ح��م��ى األم����ة م��ن ال��ف��ت��ن االج��ت��م��اع��ي��ة وض��ب��ط ال��ف��ت��وى
بضبط أهلها وشروطها وحدودها.
 - 5إن الديمقراطية ليست غ��اي��ة وه��دف��ا ف��ي ح��د ذات��ه��ا؛ ب��ل وسيلة
ف���ي ال��ب��ي��ئ��ات امل��ت��ه��ي��ئ��ة ل��ه��ا ل��ت��دب��ي��ر اخ���ت�ل�اف امل���ش���ارب ال��ف��ك��ري��ة وامل��ش��اري��ع
السياسية .ومن ثم فإن واجب دعاة اإلصالح أن يضعوا نصب أعينهم
تحقيق العدل واملساواة دون تقديس لآلليات ،مستحضرين السياقات
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ات واألع������راف ال��خ��اص��ة ب��م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م ح��ت��ى ال تصبح
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الديمقراطية في بعض املجتمعات دعوة إلى الحرب األهلية.
 - 6إيالء عناية خاصة لثقافة السلم في املجتمعات املسلمة بعد أن
ضمرت وضعفت وخال الجو لثقافة العنف واالقتتال وانتزاع الحقوق
بكل الوسائل مهما بلغت تكلفتها البشرية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية.
 - 7إحياء فقه السلم املبثوث في بطون أمهات الفقه اإلسالمي من
كتب مجردة أو نوازل وفتاوى ،وتطوير هذا الرصيد باستخراج أصوله
وقواعده وضوابطه الستثماره والبناء عليه وتجديده.
 - 8بناء مشروع تربوي متماسك ومالئم للعصر ينطلق من مقومات
األم���ة وم��ص��ادره��ا ويعلي م��ن قيم التعايش السلمي وال��وئ��ام والتسامح
واحترام التنوع واالختالف.
 - 9ت��رس��ي��خ ال������وازع ال��ت��رب��وي ف���ي ال��ن��ظ��م ال��ت��رب��وي��ة وت��ص��ح��ي��ح ال��ص��ورة
ال��ن��م��ط��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ص��ر ال���دي���ن وال��ش��ري��ع��ة ف���ي ال�����وازع ال��ع��ق��اب��ي وال��س��ل��ط��ة
التنفيذية.
 - 10إعطاء األولوية في نشر ثقافة السالم وبث قيم الوئام للناشئة
ول��ل��ش��ب��اب ،ودع���وت���ه���م إل����ى االن����خ����راط ال��ف��ع��ل��ي ف���ي ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��س��ل��م في
املجتمعات املسلمة ،وبلورة مقومات خطاب جديد يناسب احتياجاتهم
ألنهم من جهة األقل حصانة ضد خطاب الكراهية والعنف ،ومن جهة
ثانية أمل األمة في تغيير ما بنفسها.
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ً
خامسا :في الـوسـائـل:
- 1االس��ت��ف��ادة م��ن ج��م��ي��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ه��ادف��ة إل���ى ن��ش��ر ثقافة
وقيم السلم ،ومما راكمته البشرية بخبرتها الطويلة من وسائل وآليات
حل النزاعات كمؤسسات التحكيم والوساطة الدولية…
- 2اس��ت��ث��م��ار ك���ل ال���وس���ائ���ل امل���ت���اح���ة ل��ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��س��ل��م وال���وئ���ام
(كتب ومجالت وكتيبات ون��ش��رات وق��ن��وات إعالمية وم��واق��ع إلكترونية
وتجمعات شبابية وجمعيات ومنتديات.)...
 - 3دع�����وة وس���ائ���ل اإلع���ل��ام وم����واق����ع اإلن���ت���رن���ت وش���ب���ك���ات ال��ت��واص��ل
االج��ت��م��اع��ي إل���ى ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ل��م��ة وت��ق��دي��ر آث���اره���ا ع��ل��ى التعايش
والوئام ،وإلى االنخراط في تعزيز ثقافة السلم في املجتمعات املسلمة.
- 4دع��وة املثقفين واألدب���اء واملبدعين إل��ى االن��خ��راط في دع��م رسالة
هذا املنتدى وإلى اإلسهام في تعزيز ثقافة السلم والتعايش في املجتمعات
املسلمة.
- 5االستفادة من الحصيلة العلمية للبحث األكاديمي الشرعي فيما
يتعلق بفقه ال��س�لام وال��وئ��ام واملصالحة (حصر ال��دراس��ات وتصنيفها
وتقويمها ونشر ما يستحق النشر منها…).
 - 6تطوير عمل املجامع الفقهية وآليات اإلفتاء فيها حتى تستجيب
ل��ل��ح��اج��ات امل���ت���زاي���دة ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ل��ل��ف��ت��وى وت��س��اي��ر ال��وق��ائ��ع
واألوضاع املستجدة في عالم شديد التداخل والتعقيد.
-7االستفادة من املبادرات الناجحة في تحقيق السلم في املجتمعات
املسلمة.
مجلة السلم  -العدد األول
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- 8االنفتاح على فضاء الجامعات ومعاهد البحث ،ودعوة املشرفين
على ال��ب��ح��وث إل��ى توجيه طلبتهم إل��ى الكتابة ف��ي م��وض��وع السلم وط��رق
تعزيزه في املجتمعات املسلمة خاصة والعالم عامة.
 - 9تشجيع البحث امليداني في مجال التعرف على العوامل النفسية
واالجتماعية والثقافية التي تشكل تربة خصبة لترعرع ثقافة اإلقصاء
والصراع والعنف.
 - 10دعم املجتمعات املسلمة في الغرب تربويا وتعليميا وفقهيا بما
يسمح لها وألج��ي��ال��ه��ا ال��ص��اع��دة بفهم اإلس�ل�ام ف��ي سماحته ووسطيته،
ويجنبها مزالق التطرف والعنف والصدام مع مختلف مكونات املجتمع،
ويدفعها إل��ى االن��خ��راط في تنمية أوطانها بما يضمن التعايش للجميع،
وتصحيح صورة ديننا الحنيف وصورة أتباعه في الغرب.
الـتـوصيـات:
 -1الشروع في تأسيس مجلس إسالمي لتعزيز السلم في املجتمعات
امل��س��ل��م��ة ي��ض��م ث��ل��ة م���ن ذوي ال��ح��ك��م��ة م���ن ع��ل��م��اء امل��س��ل��م��ي��ن وخ��ب��رائ��ه��م
ووجهائهم ليسهموا في إطفاء حرائق األمة قوال وفعال .ونقترح أن يسمى
«مجلس حكماء املسلمين» ،وأن تعد لوائحه التنظيمية خ�لال شهر
رمضان املقبل بحول هللا.
- 2عقد منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة سنويا ،ونقترح
أن تحتضنه أبو ظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
- 3نشر أعمال هذا املنتدى لتكون إسهاما في ترسيخ ثقافة السلم
في املجتمعات املسلمة.
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- 4عقد لقاءات وندوات في البيئات اإلسالمية األحوج إلى استيعاب
نتائج هذا املنتدى حتى تكون مقدمة لتحويل ما جاله من مقاصد وقيم
وقواعد إلى ثقافة يعيش في ظلها املسلمون ويلتمس فيها غيرهم حلوال
لنيران انقسام املجتمع وصدامه واقتتاله التي ال تكاد تخبو في منطقة
من العالم حتى تشتعل في أخرى.
-5إنشاء مؤسسات وكيانات همها وهمتها تحقيق السلم وتصحيح
املفاهيم ومواءمة مستجدات الواقع واالتفاقيات الدولية مع مقومات
اإلسالم في حال التحفظ عليها.
- 6إيجاد صيغة مشتركة بين البلدان اإلسالمية لتنسيق تحفظاتها
على بعض بنود املواثيق الدولية.
-7تنظيم مؤتمر دول��ي حول مقومات السلم االجتماعي بين الغرب
واملجتمعات املسلمة.
- 8تخصيص جائزة سنوية ألفضل الدراسات العلمية في موضوع
السلم.
- 9تخصيص جائزة سنوية ألفضل مبادرة وإنجاز في مجال تحقيق
السلم في املجتمعات املسلمة.
 -10إص�������دار م��ج��ل��ة أك���ادي���م���ي���ة م��ن��ت��ظ��م��ة ت��ع��ن��ى ب���ب���ح���وث ال���س���ل���م ف��ي
املجتمعات املسلمة.
 - 11تأسيس جهاز إعالمي مسموع ومرئي ومكتوب ،ال ينشغل بردود
األفعال بل يؤصل ملفاهيم السلم وقيمه في األمة بتوضيحها وتبسيطها
بالحكمة واملوعظة الحسنة.
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 -12تأسيس فرق من الشباب املسلم املتشبع بدينه املتشرب لثقافة
السلم ،مهمتها القيام بزيارات لكل أنحاء العالم ،بما فيها مناطق التوتر
املسلمة وغير املسلمة ملخاطبة الشباب برسالة السلم والتعايش ،مع
تزويد هذه الفرق بوثائق واضحة ودقيقة حتى ال تنقل رسائل مغلوطة.
وفي ختام أعمال هذا املنتدى املبارك ال يسع املنتدين إال أن يتوجهوا
بخالص الشكر وجزيل الثناء وواف��ر التقدير لدولة اإلم���ارات العربية
املتحدة على ضيافتها الكريمة وتوفيرها ك��اف��ة وس��ائ��ل العمل وظ��روف
التداول الحر لآلراء ووجهات النظر ،ويتوجهون بالتضرع هلل عز وجل
أن يحفظ قائد ه��ذا البلد سمو الشيخ خليفة ب��ن زاي��د لبلده وشعبه
وأمته وأن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية ،وأن يتغمد هللا الشيخ
زاي����د ب���واس���ع رح��م��ت��ه وي��ج��ع��ل ث����واب ه����ذا امل��ن��ت��دى امل���ب���ارك ف���ي ص��ح��ائ��ف
حسناته .كما يعبرون عن امتنانهم العميق لراعي املنتدى سمو الشيخ
ع��ب��د هللا ب��ن زاي���د ع��ل��ى دع��وت��ه ال��ك��ري��م��ة ورع��اي��ت��ه املنيفة داع��ي��ن هللا له
بالتوفيق والسداد ودوام السبق للمكرمات.
والشكر موصول لفضيلة العالمة الشيخ عبد هللا بن بيه على بالئه
الحسن في تلمس السبيل إلى عودة العافية إلى األمة ،ولفضيلة اإلمام
األكبر شيخ األزهر الشريف على جهوده وتعاونه في هذا املجال ،وملفتيي
البلدان اإلسالمية ومسؤولي وممثلي الهيآت العلمية الشرعية.
وشكر خ��اص للعلماء والباحثين الذين كابدوا ليغنوا ه��ذا املنتدى
بعلمهم وآرائهم واقتراحاتهم متحملين عناء السفر وبعد املسافة.
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والشكر مستحق لكل من أعان على تنظيم هذا املنتدى.
وهللا ن��س��أل أن ي��ح��ف��ظ ب��ل��د اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وس���ائ���ر ب�لاد
املسلمين م��ن الفتن م��ا ظهر منها وم��ا بطن وأن يديم عليها نعمة األم��ن
واإلخاء والرخاء.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
لجنة صياغة البيان الختامي
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بيـان في شأن اختطاف الفتيات في نيجيريا
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا
وعلى آله وصحبه
ل��ق��د ب��ل��غ��ن��ا -ب��ب��ال��غ األس�����ف -م���ا ي���ج���ري ف���ي ن��ي��ج��ري��ا ف���ي ه����ذه األي�����ام من
ت��ط��ورات ف��ي سلسلة األح���داث ال��دام��ي��ة وال��ح��رب العبثية ال��ت��ي ت��ج��ري في
هذا البلد اإلفريقي الكبير بين مجموعات صغيرة من املتطرفين.
وكانت مأساة الفصل األخير ما تناقلته األخبار من اختطاف الفتيات
من ط��رف مجموعة قيل إنها تنتمي إل��ى منظمة «ب��وك��وح��رام» ،ونحن إذ
ن��دي��ن ب��ش��دة وب�ل�ا ت����ردد ك��ل أع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��ع��ش��وائ��ي ،ال����ذي ال يمكن
َ
ً
ت��ب��ري��ره ال دي��ن��ا وال ع��ق�لا وال مصلحة ،ل��ن��ن��اش��د ه���ذه ال��ع��ص��اب��ة أن تعيد
ه��ؤالء النسوة إل��ى بيوتهن وذوي��ه��ن ،وأن تكف عن ه��ذا العمل املجنون
البشع ال��ذي تحرمه كل الديانات السماوية وبخاصة الدين اإلسالمي
الذي ُشوهت صورته وانتهكت قدسيته على أيدي أشخاص ال يدركون
حقيقته وال يستشيرون مرجعياته ،ولهذا فإننا ندعو علماء املسلمين
في نيجيريا وفي غرب إفريقيا ،كما ندعو رجال الدين املسيحيين في هذه
املنطقة أن ي��ت��ع��اون��وا وي��ت��ع��اض��دوا بحكم مسئوليتهم ال��خ��اص��ة إليقاف
هذا االقتتال واالحتراب الذي لن ينتهي إال إلى ضياع األوطان ووضعها
وإلى أجل غير مسمى -في دائرة التخلف والتيه الذي ال بقاء فيه لدينوال لتنمية ،وعليهم أن يدعموا جهود السالم ال في نيجريا وحدها ولكن
أيضا في وسط أفريقيا التي مرت -وال تزال -بأحداث مؤملة.
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إن��ن��ا ع��ل��ى ي��ق��ي��ن أن ال���ف���رص ال��ت��ي ي��ت��ي��ح��ه��ا ال���س�ل�ام ل��ل��ت��ع��اي��ش األخ����وي
وللتنمية البشرية واالقتصادية وللمصالح الحقيقية للشعوب ولدول
العالم ُ
أكثر بكثير من التي ُيهيئوها االحتراب.
ً
ولهذا فإن االنتقام واالنتصارات الزائفة لن تكون إال سرابا .فدعوتنا
الخالصة للجميع أن يعيدوا روح األخوة وأجواء السالم لتكون املنطقة
فضاء محبة ووئام.
ونحن ،في املنتدى العالمي لتعزيز السلم في املجتمعات املسلمة في
أبوظبي ،مستعدون للمساعدة الفكرية والثقافية لبناء حصون السالم
ف��ي عقول البشر ونمد أيدينا لكل الجادين ف��ي ه��ذا امل��ي��دان مهما كانت
دي��ان��ت��ه��م ل��ي��س��ود ال��س��ل��م وي��ت��وق��ف ال��ع��ن��ف ام��ت��ث��اال ل��ق��ول رب��ن��ا ف��ي ال��ق��رآن
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ
السل ِم كافة).
ي
ف
وا
ل
الكريم (يا أيها ال ِذين آمنوا ادخ ِ ِ
ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع.
عبد هللا بن بيه ،بما فيه خيرالبشرية
رئيس منتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة
الجمعة  1435 / 07 / 10هـ املوافق  09مايو 2014م
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البيان الختامي للملتقى الثاني
ملنتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة
بعد امللتقى األول ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة سنة
 ،2014جرى امللتقى الثاني بتاريخ  11 - 09رجب سنة  1436هـ املوافق لـ
 30 - 28أبريل  2015م .وقد اختتمت فعاليته ببيان تاله الدكتور أحمد
السنوني املنسق العلمي باملنتدى .وفيما يلي نص البيان:
بسم هللا الرحمن الرحيم
ال��ح��م��د هلل رب ال��ع��امل��ي��ن وال���ص�ل�اة وال���س�ل�ام ع��ل��ى س��ي��دن��ا م��ح��م��د نبي
الرحمة وشفيع األمة وعلى آله األطهار وصحابته األبرار؛وبعد ،فانطالقا
لاَّ َ ْ َ َ ّ َّ ْ َ ُ ْ لاَّ َ ْ َ َ َ َ َ
ص َدق ٍة
من قول هللا عز وجل ﴿ خير ِفي ك ِث ٍير ِمن نجواهم ِإ من أمر ِب
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َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ �َل�اَ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َٰ َ َ
هَّ
َ
الل
اس و َم��ن يفع ْل ذ ِل��ك ْاب ِتغ َاء َم ْ��رض ِ
أو م��ع��ر ٍ
��ات ِ
وف أو َ ِإص ٍح بين الن ِ
َ
َ ُْ
ف َس ْوف نؤ ِت ِيه أ ْج ًرا َع ِظ ًيما﴾ (النساء.)114 :
ووف����اء ب��وظ��ي��ف��ة م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف��ي امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة التي
اضطلع بها عند انعقاده للمرة األولى العام املا�ضي؛ وهي «إعالن الحرب
على الحرب لتكون النتيجة سلما على سلم» ،بخلق تيار قوي ومتماسك
ف��ي األم��ة اإلس�لام��ي��ة؛ يسعى إل��ى تأصيل فكر السلم على أس��س شرعية
متينة ومفاهيم محررة واضحة منسجمة ،وإلى توصيله بكل األساليب
والوسائل التي يتيحها عصرنا إلى شرائح األمة اإلسالمية املختلفة.
ّ
ووع��ي��ا ب��أن م��ا ح���ذر منه املنتدى ف��ي ملتقاه األول م��ن خطر انفجار
جسد األم��ة اإلسالمية ت��زداد ُن ُ��ذره بفعل ُّ
تمدد األزم��ات واتساع رقعتها؛
مما يشكل نزيفا ح ّ
��ادا لم يقتصر على اإلن��س��ان والعمران بل امتد إلى
ال��ذاك��رة التاريخية واإلرث ال��ح��ض��اري ال��دي��ن��ي وال��ث��ق��اف��ي ،حتى أصبحت
األل���ف���اظ ع��اج��زة ع��ن ت��ص��وي��ر امل��ش��ه��د ال��ع��ب��ث��ي امل��ؤث��ث ب��ال��دم��اء وال��دم��ار
واأللم املادي واملعنوي.
واق��ت��ن��اع��ا م���ن امل��ن��ت��دى ب���أن ط���ول امل��س��اف��ة ووع������ورة ال��ط��ري��ق وس���وء
الفهم ،وغير ذلك مما يحول بينه وبين الوصول إلى األهداف التي يطمح
إلى تحقيقها ،ال يجوز أن يكون مثبطا عن السعي واتخاذ األسباب؛ بل
يقت�ضي منه ومن من كل غيور على املجتمعات املسلمة وحريص على
ال��س��ل��م ال��دول��ي اس��ت��ح��ث��اث ال��خ��ط��ى ف��ي ق��ل��ب م��ي��زان ال��ش��ر إل���ى خ��ي��ر وسلم
ون���م���اء .واس���ت���ب���ش���ارا ب��ال��ص��دى ال��ط��ي��ب ل��ل��م��ن��ت��دى ف���ي األوس������اط العلمية
والفكرية داخ��ل املجتمعات اإلسالمية وخارجها وف��ي ع��دد من املحافل
مجلة السلم  -العدد األول
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الدولية؛ حيث أصبحت تتداول أفكاره ومصطلحاته ،وتبحث املفاهيم
ال��ت��ي ف��ت��ح ب���اب م��راج��ع��ت��ه��ا ،وي��ن��اق��ش منهجه ف��ي ف��ه��م ال��ن��ص��وص وت��ص��ور
املفاهيم الشرعية وتنزيلها على ال��واق��ع املعاصر ،ويستمع ف��ي املحافل
الدولية -كمجلس األمن ومنتدى دافوس -وفي وسائل اإلعالم العاملية إلى
تصوره ملفهوم السلم في اإلسالم وللمقاربة اإلسالمية ملكافحة التطرف
العنيف ،ويحتفى بالبيانات الصادرة عنه نصحا لألمة وتبيينا للموقف
املنسجم م��ع شريعة اإلس�ل�ام عقب ع��دد م��ن األح���داث وال��ظ��واه��ر التي
طرأت بعد امللتقى األول.
وت��ف��اؤال ب��ال��ق��درة على تحويل كثير م��ن توصيات واق��ت��راح��ات امللتقى
األول للمنتدى إلى مبادرات عملية ومؤسسات فعلية؛ كإنشاء «مجلس
ح��ك��م��اء امل��س��ل��م��ي��ن» ،و»ج���ائ���زة اإلم�����ام ال��ح��س��ن ب���ن ع��ل��ي ر�ض����ي هللا عنه
ل��ل��س��ل��م» ،وامل���س���اع���ي امل���ت���ع���ددة ل��ل��م��ص��ال��ح��ة ف���ي أف��ري��ق��ي��ا ب��ي��ن امل��س��ل��م��ي��ن
أنفسهم ،وبينهم وبين إخوانهم املسيحيين ،وال��دع��وة إل��ى صيف بدون
ح����روب ف��ي ت��ورون��ت��و (ك���ن���دا) ،وإص�����دار ب��ي��ان «م���ا ه���ذه ب��ط��ري��ق ال��ج��ن��ة»،
وتنظيم ن��دوات مع شركاء من أدي��ان مختلفة في خدمة السلم ،وإب��داع
مشاريع إلدم��اج الشباب في توصيل قيم السلم… وغيرها مما ال يتسع
املقام لذكره ،وقد يحجبه غبار الفتن ودخان موقدي الحرائق.
وفي ظالل رعاية كريمة وعناية فائقة متواصلة من سمو الشيخ عبد
هللا ب��ن زاي��د آل نهيان؛ رع��اي��ة واك��ب��ت انعقاد امللتقى األول وم��ا ت�لاه من
خطوات ومبادرات؛ وآلت على نفسها أن توفر لضيوف املنتدى فضاء
فسيحا من التذاكر الحر ال تقيده إال املسؤولية العلمية… وبدعوة من
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معالي الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة؛
ان��ع��ق��د ب��ف��ض��ل هللا وح��س��ن ت��وف��ي��ق��ه؛ ف���ي ش��ه��ر رج���ب ال��ش��ه��ر ال��ح��رام
ال���ذي تحقن فيه ال��دم��اء (م��ن  09إل��ى  11منه سنة  1436ه��ـ امل��واف��ق لـ
 28إلى  30أبريل  2015م) بأبو ظبي مدينة التعايش والتسامح واألمان؛
امللتقى الثاني لـمنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،بمشاركة
ن��ح��و  350م��ن ع��ل��م��اء املسلمين ورج����ال ال��دي��ن وامل��ف��ك��ري��ن م��ن  80بلدا
من أرجاء املعمورة يتقدمهم اإلمام األكبر د .أحمد الطيب شيخ األزهر
الشريف ،وي��ؤازره��م نخبة من الشباب املتمرسين بوسائط التواصل
االجتماعي (الهاكاثون) ،مع حضور وازن وإسهام فعلي لنخبة من وزراء
األوقاف والشؤون اإلسالمية من بلدان إسالمية مختلفة؛ وملمثلي عدد
م��ن األق��ل��ي��ات املسلمة وال��ت��ج��م��ع��ات اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ،ك��ل ذل���ك في
جو من التعاون والتآلف والحوار البناء املتحرر من األفكار املسبقة،
للبحث عن سبل تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة.
وب����ع����د ع����ك����وف ع���ل���ى ت��������دارس م����وض����وع ال����س����ل����م؛ ت��ش��خ��ي��ص��ا ل���واق���ع���ه
واستشرافا آلفاقه في خريطة املجتمعات املسلمة ،وتأصيال ملفاهيمه
وق���ي���م���ه وف���ق���ه���ه وق�����واع�����ده ووس����ائ����ل����ه ،وت��ح��ل��ي�لا ل���ع���ب���ره ف����ي ت���ج���رب���ة األم����ة
اإلسالمية قديما وحديثا ،وابتكارا لسبل ووسائل الدعوة إليه وبثه في
عقول الناس ووجدانهم ،أصدر املشاركون في املنتدى:
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بيان أبو ظبي للسلم 09 :2015رجب  1436هـ  30 /أبريل 2015م
ّ
يروعه املشهد اليومي
إن املتأمل في حالة كثير من املجتمعات املسلمة ِ
املؤثث بالدماء واألشالء والدمار واأللم املادي واملعنوي .وهذه البشاعة
التي تعجز األلفاظ عن تصوير ما تختزنه من عنف عبثي ال تفوقها إال
بشاعة ارتكابها باسم اإلسالم؛ افتراء على الرحمن الرحيم وعلى رسوله
امل��ب��ع��وث رح��م��ة للعاملين عليه ال��ص�لاة وال���س�ل�ام ،وع��ل��ى أك��ث��ر م��ن مليار
م��ن املسلمين وص��م دينهم ،وش��وه��ت سمعتهم ،واستهدفهم االشمئزاز
والكراهية .وال تعدم األط��راف املتورطة في هذه البشاعة ذرائ��ع جاهزة
لتبريرها سواء كانت طائفية أو إيديولوجية أو اجتماعية أو سياسية.
كما يحلو لغالبية املسلمين أن يعزوا هذه الفتنة إلى مؤامرات خارجية؛
وك���أن وج��اه��ة �ش���يء مما ذك��ر ينتهض مسوغا لحفلة القتل ال��ت��ي يتكاثر
مرتادوها شبابا وشيبا افتئاتا على الدين واألمة والعقل واإلنسانية.
وق���د تبين لـمنتدى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف��ي املجتمعات املسلمة ب��ع��د أكثر
من عام على انعقاد ملتقاه األول وتبشيره بالسلم والدعوة إليه نظريا
َ
وعمليا؛ أن القضايا التي شغلته ما زال��ت َ
ستوع ٍبة ،والقيم التي
غير ُم
ََ
َّ
ممتثلة.
دافع عنها غير ُم َت َمث ٍلة ،والنصوص الشرعية التي سردها غير
كما الحظ فشل معظم الخطاب املتصدي لشرعنة القتل باسم الدين؛
ألن���ه يكتفي بالتنديد ع��ل��ى ش��اك��ل��ة ال��ع��م��وم��ي��ات الصحفية ،أو ب��ال��ردود
الجزئية ،أو يستبعد النصوص واملفاهيم الشرعية من معالجة الداء
فيسلم ضمنا بأن اإلرهابي يعتمد على الشرعُ ،ويحدث خلطا بين الدين
املوحى به والتدين األعمى.
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وانطالقا من االعتقاد الراسخ للمنتدى ب��أن حلول معضالت األمة
اإلسالمية ال يمكن أن تخرج إال من دينها ال��ذي ارتضاه هللا لها باألدلة
ال��ب��ي��ن��ات وال��ح��ج��ج ال��واض��ح��ات؛ ف��إن��ه ي���رى أن كيفية ق����راءة النصوص
الشرعية واالستنباط منها هي املعضلة ،وهي الحل؛ فاملشكلة في عمقها
م��ش��ك��ل��ة خ���ط���اب ال��ت��ج��دي��د ال�����ذي م���ن ش���أن���ه أن ي�هي��ئ أرض���ي���ة ال��س��ل��م في
املجتمعات املسلمة دون تجاهل األبعاد غير الفكرية لألزمة.
إن��ه ال مفر وال ب��دي��ل ع��ن تجديد صياغة ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي بإعادته
إل��ى أص��ول��ه ،وإع���ادة تركيب املفاهيم الحقيقية الصحيحة لغة وعقال
ومصلحة ،ومقاربة إعادة برمجة العقول وتوجيه اإلرادة إلى البناء بدل
الهدم ،واإليجاد بدل العدم ،ومقارعة الحجة بالحجة لتحرير العقل
بالدين وتبرير الدين بالعقل ،فال تفاوت وال تناقض؛ من خالل منهجية
ج���دي���دة ف���ي ص��ي��اغ��ت��ه��ا ،ق��دي��م��ة ف���ي ج����ذوره����ا ،خ���ارج���ة م���ن رح����م اإلس��ل�ام
وت���راث���ه ،وم���ن ج����ذور امل���ع���ارف اإلس�لام��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ،وب��إن��ت��اج خطاب
ج��دي��د ف��ي م��ض��ام��ي��ن��ه ال��زم��ن��ي��ة ،ق��دي��م ف��ي ث��واب��ت��ه األزل���ي���ة ،ي��ب��ن��ي األس��ب��اب
ال��ش��رع��ي��ة ع��ل��ى ال���ش���روط ال��زم��ن��ي��ة وي���راع���ي امل���وان���ع ال��ب��ش��ري��ة .إن��ه��ا فرصة
املجتمعات املسلمة لتكتشف مجددا وفي قلب معاناتها ومآسيها منهجا
أصيال حجبته التحوالت العميقة فيها وفيما حولها في القرون األخيرة
مع ضعف االستجابة الحضارية عندها.
إن هذه املنهجية الجديدة في تأصيل البنى املفاهيمية الشرعية هي
وح��ده��ا الكفيلة بالكشف ع��ن األخ�ل�ال وامل��غ��ال��ط��ات ال��ت��ي يحملها فكر
املتطرفين واإلره��اب��ي��ي��ن كاجتزاء النصوص ،واإلع���راض ع��ن الكليات في
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تصور مفاهيم دقيقة عظيمة األث��ر في استقرار املجتمعات املسلمة،
وف��ك االرت��ب��اط بين خطاب التكليف وخ��ط��اب ال��وض��ع وبين األول منهما
ً
ً
ومنظومة املصالح واملفاسد ،وإغفال سياقات التنزيل عامة وخاصة،
والغفلة عن سنن هللا عز وجل في االجتماع والتاريخ البشريين بإضفاء
الكمال على تجربة األمة اإلسالمية ،والتماهي مع هذا التمثل بانتحال
ص��ف��ة األم����ة امل��ط��ه��رة ال��ت��ي ال ت��ك��ت��م��ل م��ش��روع��ي��ت��ه��ا إال ب��م��ف��ارق��ة ج��م��اع��ة
املسلمين ،ونصب إمام بوسائل القتل والسلب والنهب.
إن ت��ل��ك��م امل��ن��ه��ج��ي��ة ه���ي ال��ت��ي ت��دل��ن��ا ع��ل��ى أن ال��س��ل��م ف��ري��ض��ة ف���ي ديننا
باعتباره مقصدا أعلى من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وأن له أولية
ع��ل��ى ال��ح��ق��وق ال��ث��اب��ت��ة أو امل���زع���وم���ة ،امل���ادي���ة أو امل��ع��ن��وي��ة ،ال���ف���ردي���ة أو
ال��ج��م��اع��ي��ة ،ال��دي��ن��ي��ة أو ال��دن��ي��وي��ة ،ألن���ه ال ث��ب��وت وال ث��ب��ات ل��ه��ا إال ب��ه،
ففقدان السلم هو فقدان لكل الحقوق بما فيها الحق في الوجود ،وهي
الكفيلة بمصالحة املسلمين مع ذواتهم ومع غيرهم ليشاركوا البشرية
ما وصلت إليه من قيم هي في حقيقتها تجسيد ملا سبق في علم هللا من
قابلية بني آدم للخير والنبل ،وما أودع في فطرتهم من بحث عن املحبة
والتعارف والسلم ،وهي التي عليها املعول في التخلص من مفارقة عبثية:
ت��ش��وف ع��ق�لاء ال��ب��ش��ر إل���ى ال��س��ل��م واستماتتهم م��ن أج���ل تحقيقه برغم
كثرة العوائق واإلكراهات في مقابل انتكاص فكر األمة ليفسح املجال
للعنف الدموي املتدثر بلباس التقوى والطهرانية.
إن تلكم املنهجية ه��ي التي جعلت «صحيفة املدينة» ه��ي األص��ل في
التجربة التاريخية للمجتمعات املسلمة وغيرها من أشكال العالقات
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استثناء محكوما بظروف عابرة ،وإن السياق الحضاري املعاصر يرشح
ه��ذه «الصحيفة» لتقدم للمسلمين ال��ن��م��وذج األص��ي��ل للمواطنة ،إنه
الوضع املالئم لحالة األقليات في الديار اإلسالمية ،فالعقد الذي ينطبق
عليهم هو عقد جديد بالنوع قديم بالجنس؛ تحترم فيه الخصوصية،
وتتمتع فيه األقلية بحرية كاملة ،ويتضامنون في إدارة ش��ؤون دنياهم
طبقا لواجبات وحقوق محددة بالدستور العقالني الذي يكفل التوازن
والتعايش السعيد وسيادة حكم القانون وتسوية اإلشكاالت السياسية
بالعدل واإلنصاف.
وقد آن األوان لكي يتصالح املسلمون مع دولتهم الوطنية باعتبارها
ش��ك�لا م���ن أش���ك���ال ن��ظ��م ال��ح��ك��م ال����ذي ال ي��خ��ض��ع إال ل��ق��واع��د امل��ص��ال��ح
واملفاسد والترجيحات واملوازنات ،وعالقة تعاقدية ال تفقد مشروعيتها
بمجرد األخطاء؛ وال تعفي إخفاقاتها من واجب الحوار البناء والنصح
الحكيم ب��ي��ن امل��ت��ع��اق��دي��ن؛ ح��ت��ى يتمحض ج��ه��د الجميع ل��ب��ن��اء ال��ق��درات
واإلم��ك��ان��ات ،وس��د الثغرات ،والتعاون على البر والتقوى ،والتطلع إلى
ال��ري��ادة ،واستعادة موقع األم��ة التي أخرجت للناس رحمة بهم ونصحا
لهم.
وإن «منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة» يؤكد عزمه على
مواصلة حمل رسالته العلمية والعملية.فأما رسالته العلمية فببيان
قيمة ال��س��ل��م وم��ح��وري��ت��ه ف��ي دي���ن اإلس��ل�ام وت��أص��ي��ل امل��ن��ه��ج ال��ص��ح��ي��ح في
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ص��وص وامل��ف��اه��ي��م ال��ش��رع��ي��ة ،وال���رب���ط ال��ع��ض��وي بين
ً
تعليمات الشرع وال��ظ��روف املوضوعية ،وبين املصالح جلبا واملفاسد
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ً
درءا والتطبيق العملي ،لنعلي من شأن السلم ،وتوفير أسباب الحياة،
ون��ح��ط م��ن االف��ت��خ��ار ب��ال��ح��رب ون��ب��ع��د أس��ب��اب ال��دم��ار وال���ه�ل�اك ،لتكون
النتيجة أن م��ن ي��م��ارس ال��ق��ت��ال وال��ت��دم��ي��ر والتكفير والتهجير ل��ي��س له
س��ن��د صحيح م��ن اإلس��ل�ام ،وال يعتمد ع��ل��ى منهج مستقيم م��ن مناهج
تفسير النصوص .وأما رسالته العملية فباملزيد من االنخراط في العمل
امل���ي���دان���ي وامل�����ب�����ادرات اإلص�ل�اح���ي���ة وت��أس��ي��س ال��ه��ي��ئ��ات وامل���ن���اب���ر ال��ك��ف��ي��ل��ة
ب��إض��اءة ال��ش��م��وع ب���دل ل��ع��ن ال��ظ�لام .ذل���ك ف��ال��غ��اي��ة ه��ي أن تنبت شجرة
السلم ،والتي تحتاج وقتا لتقوم على سوقها؛ وليس املهم من يستثمر
َُ ْ ُ
اع َملوا
أو من يستظل ،ولكن املهم هو إنجاز املهمة التاريخية﴿ .وق ِ��ل
َ َ َ َ هَّ ُ َ ُ
ُ لمْ ُ ْ
فسيرى
الل َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َوا ؤ ِم ُنو َن ﴾ (التوبة.)105 :
القرارات والتوصيات
القرارات:
 اتخاذ التدابير الالزمة لتحويل منتدى تعزيز السلم في املجتمعاتاملسلمة إلى مؤسسة لها قانون منظم وهياكل إدارية وعلمية.
 إنشاء موسوعة السلم في اإلس�لام باعتبارها أول موسوعة في تاريخاإلس��ل�ام ش��ام��ل��ة لفقه ال��س��ل��م وق���واع���ده وق��ي��م��ه ووس��ائ��ل��ه وف���ق منهجية
املنتدى في التعامل مع النصوص الشرعية.
 تنظيم ندوة حول تجريم التكفير في خريف السنة امليالدية الجارية. -عقد دورات علمية لترسيخ فقه السلم في أنحاء مختلفة من العالم.
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التوصيات:
 متابعة الرسالة العلمية للمنتدى في تأصيل منهجية التعامل معالنصوص الشرعية وإحياء فقه السلم وقواعده وقيمه.
 تأسيس منتدى شباب تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة. تكوين ف��رق م��ن ش��ب��اب السلم ي��ن��ش��رون فكر امل��ن��ت��دى وي��ح��اورون بهنظراءهم في العالم.
ان��ت��داب ممثلين عن املنتدى للقيام ب��زي��ارات ميدانية ملناطق التوترالطائفي أو اإليديولوجي.
 إنشاء قناة يتبرع لها أه��ل الخير تكون تابعة للمنتدى؛ ويقترح لهااسم «قناة الحكمة».
 إصدار مجلة تعبر عن فكر املنتدى وتنشر بحوثا محكمة تأصيليةوفكرية وميدانية.
 جمع ما ألفه دع��اة التطرف واإلره��اب قصد تصنيف وتحليل ونقداألسس الفكرية والتبريرات املغلفة بلبوس الشرعية الدينية.
 قيام الجامعات ومعاهد البحث بجمع وتحقيق نصوص املعاهداتالدولية في تاريخ املسلمين ودراستها من منظور التخصصات العلمية
املختلفة.
 تخصيص منح دراسية للبحث في اآلليات االجتماعية والتشريعيةوال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي تضمن ال��ت��ق��دم ف��ي تعزيز ف��رص السلم ف��ي املجتمعات
املسلمة وعدم النكوص عن املكتسبات.
 القيام بدراسات مقارنة عن السلم في اإلسالم وفلسفة الغربيين.مجلة السلم  -العدد األول
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 إدراج مادة عن قيم السلم في املناهج التربوية في املجتمعات املسلمةباعتبارها مادة تواصلية.
 ت��ش��ج��ي��ع أس��ال��ي��ب ال���وس���اط���ات وال��ت��ح��ك��ي��م وت��ف��ع��ي��ل أدوات ال��ص��ل��ح،وإنشاء هيئات وأجهزة ووزارات للمصالحة ّ
والسلم في ال��دول التي فيها
نزاعات (نموذج دولة وسط أفريقيا).
 تخصيص جزء من ميزانية كل دولة في العالم للسلم. تكريس جزء من ميزانية الحروب للسلم وتعزيزه.فتح حوار جاد وصريح مع كل األطراف للقضاء على بؤر التوتر وإزالةاملظالم من أي نوع إلرساء سالم دائم ومستدام في العالم.
 دع���وة ال����دول اإلس�لام��ي��ة إل���ى س ّ���ن ق��وان��ي��ن ت��ج��رم التكفير غ��ي��ر امل��ب��رروال���ص���ادر م���ن غ��ي��ر أه���ل���ه؛ ب��اع��ت��ب��اره م��ح��رم��ا ك��م��ا ت��ن��ط��ق ب��ذل��ك ن��ص��وص
الشرع الصريحة وألنه يف�ضي إلى إباحة إراقة الدماء وقتل األبرياء.
 التعجيل بخطط للعمل امليداني تفتح أوراش��ا كبرى في املجتمعاتاملسلمة؛ ومنها:
* أوراش التحصين االجتماعي
* أوراش اإلن�����ت�����اج امل���ض���م���ون���ي ال�����داح�����ض مل���ض���ام���ي���ن ف���ك���ر ال��ع��ن��ف
والتطرف.
* أوراش تقريب العلوم الشرعية لغير املتخصصين ،والتكوين في
فقه السلم للعلماء الشباب والخطباء والوعاظ.
 تشجيع الحوارات بين الشباب وبين العلماء حول املفاهيم املتوسلبها للتشكيك في قيم السلم وقواعده.
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 توعية األسر املسلمة -وخاصة في املجتمعات غير املسلمة -بأهميةالتنشئة ع��ل��ى ق��ي��م ال ّ��س��ل��م ف��ي ال��ع�لاق��ات األس���ري���ة؛ ل��ض��م��ان اس��ت��ق��راره��ا
وع��دم انجذاب الشباب قليلي الخبرة والعلم إلى دع��اوى الفتنة بسبب
غياب االنسجام األسري.
 تفعيل دور امل����رأة املسلمة ف��ي خ��دم��ة ال��س��ل��م ع��ل��ى م��س��ت��وى األس���رةواملجتمع خاصة وفي مختلف ميادين الحياة.
 تخصيص امل��وارد املالية الكافية والتكوين ال�لازم النخراط الشبابفي استثمار وسائط التواصل االجتماعي لتعزيز فقه السلم ،واعتماد
أسلوب «التثقيف بالنظير» لنجاعته وفعاليته في تحصين الشباب من
آفات الفكر والسلوك.
 التنويه بكل الجهود التي بذلت وتبذل في العالم اإلسالمي لالقتصارعلى الحوار وسيلة وحيدة وخيارا ال بديل عنه في تسوية النزاعات وحل
املشاكل واملطالبة بالحقوق في غير حاالت رد العدوان والدفاع الشرعي.
 تشجيع كل املبادرات املشتركة للتعارف والتآلف والتعاون على الخيربين املسلمين وإخوانهم في اإلنسانية.
 تثمين كل الجهود التي تبذل لرفع الحيف عن األقليات غير املسلمةفي العالم اإلسالمي ما دامت ملتزمة باإلنصاف واملوضوعية.
 ت��ك��ث��ي��ف أش����ك����ال دع�����م امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ف����ي ال����غ����رب واألق���ل���ي���اتاملسلمة عموما وخ��اص��ة م��ن الناحية التعليمية وال��ت��رب��وي��ة لتنجو من
م���زال���ق ال���ت���ط���رف وال���ع���ن���ف وال����ص����دام م���ع م��خ��ت��ل��ف م���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع،
وتنخرط في تنمية أوطانها بما يضمن التعايش للجميع وتصحيح صورة
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ديننا الحنيف وصورة أتباعه في الغرب.
 دع���وة ال���دول وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة إل��ى تفعيل ق����رارات األم���م املتحدةوع��ل��ى رأس��ه��ا ال��ق��رار رق��م  224\65ب��ت��اري��خ ( 11أب��ري��ل 2011م) الخاص
بتجريم ازدراء األديان ،ويدعو وسائل اإلعالم العاملية إلى ميثاق يحمي
ك���ل األدي������ان م���ن ال��ت��ه��ج��م وال��س��خ��ري��ة ،ك��م��ا ي��دع��و امل��س��ل��م��ي��ن إل���ى تجنب
ردود األفعال العنيفة التي تزيد الطين بلة وتضيف مشاكل جديدة إلى
مشاكلهم املستعصية.
 اإلش���ادة بجهود دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة ف��ي رع��اي��ة املنتدياتوال���ه���ي���ئ���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة ف����ي س��ب��ي��ل ت���ع���زي���ز ال��س��ل��م،
وبتخصيصها جوائز عاملية لتشجيع أشكال اإلبداع الذي يخدم قضية
السلم في العالم والتنويه بمبادرتها غير املسبوقة وفي ظ��روف عصيبة
م���ن ح���اض���ر األم�����ة إل����ى ت��وف��ي��ر ف���ض���اء ح���ر م��ح��ت��ض��ن ل��ل��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن
ينهضون فيه برسالتهم وي���ؤدون أمانتهم ف��ي ال��دع��وة إل��ى السلم وإص�لاح
ذات البين في مجتمعاتهم ،وفي العالم أجمع.
وفي الختام يتوجه املشاركون في «منتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة» بجزيل الشكر واالم��ت��ن��ان لسمو الشيخ عبد هللا ب��ن زاي��د آل
نهيان على رعايته النبيلة للمنتدى ودعمه املتواصل له وإيمانه برسالته
وق��ي��م��ه ،وي��ض��رع��ون إل���ى ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر أن ي��ح��ف��ظ رئ��ي��س ال���دول���ة سمو
الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان ويبارك في صحته وعطائه ،وأن يوفق
نائبه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وولي عهده سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان لكل خير ونفع ،وأن يتغمد بواسع رحمته الشيخ
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زاي��د ويجعل ثمار هذا املنتدى في صحائف أعماله وسجالت أفضاله،
وأن يحفظ لإلمارات العربية املتحدة نعمة األمن واالستقرار والتآلف
والتعارف.
كما يتوجهون بالشكر واالمتنان ملعالي الشيخ عبد هللا بن بيه على
دعوتهم للمنتدى وينوهون بما يبذله من جهود علمية تأصيلية الجذور
تجديدية املنزع لبيان منهج أهل الرسوخ في فهم النصوص وتنزيلها على
الواقع ،ومن جهود عملية لتعزيز السلم في املجتمعات املسلمة.
والشكر واالمتنان مستحقان لكل من أسهم في امللتقى الثاني ملنتدى
تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة بحضور أو بحث أو كلمة طيبة أو
مساعدة.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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شخصية العدد

موالنا وحيد الدين خان
هو العالم الهندي املعاصر املفكر املسلم ال��ب��ارز وحيد الدين ابن
ف��ري��د ال���دي���ن خ����ان ،ن����ذر ح��ي��ات��ه ل��ت��أص��ي��ل ث��ق��اف��ة ال��س��ل��م ،وت��ع��م��ي��م قيم
ال��ت��س��ام��ح ال��ك��ام��ن��ة ف���ي روح اإلس���ل��ام ال��ص��ح��ي��ح ،ب���ه���دي ال����ق����رآن ال��ك��ري��م
واستلهام السيرة النبوية الشريفة .ويمكن أن نقول إنه واص��ل مسيرة
اإلصالح االجتماعي التي بدأها في الهند املفكر املعروف ماهتما غاندي،
فقد كان الشيخ متأثرا بفكره اإلصالحي ومنهجه السلمي في التعامل مع
سائر الطوائف والفئات االجتماعية الهندية.
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تحديات البداية:
ولد موالنا وحيد الدين في أول يناير سنة ( )1925في مدينة أعظم
ك��ره بالهند ،وتعلم بها ف��ي م��درس��ة اإلص�ل�اح اإلس�لام��ي��ة األه��ل��ي��ة .وك��دأب
ال��ط�لاب امل��ت��ف��وق��ي��ن ظ��ه��ر عليه م��ن��ذ م��راح��ل تعلمه األول����ى ن��ه ُ��م��ه املعرفي
ال��واس��ع ،س��واء ما تعلق باملواد اإلسالمية أم املعارف العصرية؛ فكان
يم�ضي يومه في املكتبات حتى يطلب منه املوظفون االن��ص��راف النتهاء
وقت العمل.
ت��وف��ي وال����ده ف��ري��د ال��دي��ن وه���و اب���ن أرب���ع س���ن���وات ،ف��ت��ول��ى ت��رب��ي��ت��ه أم��ه
وخ���ال���ه .وك����ان ل��ت��ج��رب��ة ال��ي��ت��م ه����ذه وق ُ��ع��ه��ا ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ال��ش��ي��خ ال��ن��ف���س��ي
والتعليمي؛ حيث جعلته يرى في التجارب الصعبة التي كتبتها األق��دار
اإللهية على البشرية تحديات ال ينبغي أن ينظر إليها مآ�سي تزرع اليأس
في القلوب .كما أنه استلهم من القرآن الكريم أهمية النظر في ملكوت
هللا تعالى وعظمته املتجلية في مخلوقاته ،فكان منذ صغره حريصا على
تأمل مظاهر الطبيعة الكونية ،والتفكر في قوانين الخلق.
ل��م يقنع ال��ش��ي��خ وح��ي��د ال��دي��ن ب��دراس��ة ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة مستقلة،
بل جمع بينها وبين امل��ع��ارف العصرية التي أتيحت له كتبها ،كما اهتم
ب��م��ط��ال��ع��ة م����راج����ع وأدب�����ي�����ات امل����ذاه����ب ال���ف���ك���ري���ة وال���ع���ق���دي���ة ،ال��ش��رق��ي��ة
والغربية ،حتى اجتمع عنده ثقافة تؤهله لالنخراط في العمل الدعوي.
وق����د ك����ان الن���ف���ت���اح ال��ش��ي��خ ع��ل��ى م��ج��ت��م��ع��ه أث����ر ف���ي وع���ي���ه ب����ض����رورة تعلم
اللغة اإلنجليزية وإتقانها ،وسيلة لالطالع على جديد العلوم العصرية،
وليتسنى له الجواب عما كان يورده عليه بعض الناس من أسئلة وجد
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نفسه آنذاك عاجزا عن إقناع السائلين بما عنده من أجوبة عليها.
ل���ق���د ت����وص����ل م����والن����ا وح����ي����د ال����دي����ن خ�������ان ،ب���ع���د دراس������ات������ه وأب���ح���اث���ه
املتواصلة ،إلى نتيجة مفادها :أن واجب الوقت على من أراد نفع اإلسالم
ُ
وامل��س��ل��م��ي��ن ه���و ال���دع���وة إل���ى ال��رس��ال��ة ال��ق��رآن��ي��ة ب��أس��ل��وب ع��ص��ري ي��م��زج
بين الثقافة اإلسالمية األصيلة ويعضدها ب��األدل��ة العلمية العصرية،
متوسال في ذلك باللغة القريبة التي تناسب مستوى فهم عموم الناس.
وب��ع��د ت��ج��ارب دع��وي��ة ق���ام ب��ه��ا ف��ي ب��ع��ض امل��ح��اف��ل ال��ه��ن��دي��ة ،س��ع��ى م��والن��ا
إل��ى ال��ح��ظ��وة بتحقيق م��ش��روع��ه ال��دع��وي ال���ذي يكمن ف��ي تقديم الدين
اإلس�لام��ي للناس كافة على ال��وج��ه الصحيح ،وبأسلوب إقناعي علمي،
وخطاب ُيجلي قيم السلم والتسامح والتعايش.
وهكذا انطلق مشروعه من السعي إل��ى نشر ثقافة السلم والحوار
العقالني بين املجتمع الهندي؛ فأصدر ،ألول مرة وبصورة مستقلة عن
كافة الهيئات ،مجلة «الرسالة» بلغة األردو في أكتوبر سنة (،)1976
ثم عاد ليصدرها باللغتين الهندية واإلنجليزية ،وقد دأبت هذه املجلة
ًّ
ً
ال��ش��ه��ري��ة ع��ل��ى ال���ص���دور إل���ى ح ّ���د اآلن ،ون���ال���ت ح��ظ��ـ��ا ك��ب��ي��را م���ن ال��ن��ج��اح
والقبولُّ ،
ومرد ذلك إنما يرجع إلى ما تدعو إليه من تنبيه املسلمين إلى
مسؤولياتهم االجتماعية ،وتعزيز الفكر اإليجابي والعمل االجتماعي
َّ
البناء.
وكان وحيد الدين قد نشر قبل ذلك ،عام  ،1955كتابه األول «على
َ
عتبة عصر ج��دي��د»َّ ،
ضمنه خالصة دراس��ات��ه األول���ى ،ث َّ��م أتبعه بكتابه
ال����ذي ص���در أوال ب��ع��ن��وان «اإلس��ل��ام وال��ت��ح��دي��ات وامل���ع���اص���رة» ث���م أع��ي��د
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طبعه ،وص���در ف��ي الترجمة اإلنجليزية ب��ع��ن��وان ،»God Arises« :ال��ذي
يحمل ،في الترجمة العربية عنوان «اإلس�لام يتحدى» ،وقد حظي هذا
ال��ك��ت��اب ب��ان��ت��ش��ار واس���ع ف��ي األوس����اط األك��ادي��م��ي��ة وال��ع��ام��ة ،ح��ت��ى اعتمد
مقررا في ّ
ست جامعات عربية.
ويعتبر موالنا وحيد الدين خ��ان من أوائ��ل من انتبهوا إل��ى االنحراف
َّ
الخطير الذي َّ
دب إلى بعض الصفوف اإلسالمية الدعوية .فألف بعض
الكتب في نقد التفسير الجديد للدين ،وتجاهل واجب الدعوة الذي ما
فتئ القرآن الكريم والرسول األمين في سيرته ينبه املسلمين عليه .ومن
امل��ؤس��ف أن كثي ًرا م��ن القراء العرب ال ي��ك��ادون يعرفون ه��ذا َ
العلم إال
َّ
م��ن خ�لال مؤلفه الشهير «اإلس�ل�ام يتحدى»؛ وي��رج��ع السبب إل��ى تأخر
ُّ
والحق أن من تعرف على فكر وحيد
ترجمة باقي كتبه إلى اللغة العربية.
الدين يجده مفكرا منهجيا من طينة فريدة في الفكر اإلس�لام��ي الذي
يتعاطى مع قضايا وإشكاالت وأزمات
املسلمين بروح إيجابية.
اإلن�����������ت�����������اج ال������ع������ل������م������ي وال�������ح�������ض�������ور
اإلشعاعي:
لقد نذر وحيد الدين خان حياته
ب���ك���ام���ل���ه���ا ل����ل����دع����وة إل�������ى دي�������ن اإلس���ل���ام
ب����ال����ح����وار ال���ع���ل���م���ي ال����ج����اد وال���رص���ي���ن؛
ومهما تعقبنا جهد ه��ذا ال��رج��ل ،فلن
نوفيه ح ّ��ق��ه ف��ي إح��ص��اء نتائج دعوته
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وأع��م��ال��ه العلمية؛ وم���ع ذل���ك ،ن��ذك��ر أب���رز أع��م��ال��ه ون��ش��اط��ات��ه امل��ب��ارك��ة،
وي��أت��ي ف��ي مقدمتها ترجمته ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م ،وت��ف��س��ي��ره ل��ه ب��ل��غ��ات األردو
واإلنجليزية والهندية ،بعدما الحظه من نقائص في الترجمات السابقة،
حالت دون تبليغ مهمات الدين بالشكل الصحيحّ .
ثم تأسيسه« :املركز
اإلسالمي» في نيودلهي عام .1970
وه��ك��ذا ب���رزت شخصية م��والن��ا وح��ي��د ال��دي��ن كشخصية ملهمة في
ال��ح��وار واالن��ف��ت��اح على مستوى ال��ع��ال��م ،خصوصا بعد أن ق��اد مسيرة
سالم جابت  35والية هندية عام  ،1992إثر حالة االنقسام الحاد التي
واجهها املجتمع الهندي بعد أزمة مسجد بابري .وفي عام  2001أسس
«املركز العالمي للسالم والروحانية» ،الذي يساهم من خالل أنشطته
في جهود السالم وحوار األديان على مستوى العالم.
ً
وقد أنجز الشيخ على مدى ستين عاما من البحث والعطاء ما يزيد
ع��ن مائتي ك��ت��اب ،منها كتب ب���األردو والهندية واإلنجليزية ،ترجمت إلى
ل��غ��ات كثيرة .وت��رج��م ل��ه منها إل��ى العربية ح��وال��ي سبعة وعشرين كتابا،
نذكر منها:
	 -اإلسالم يتحدى؛
	 -البعث اإلسالمي؛
	 -الدين في مواجهة العالم؛
	 -القضية الكبرى؛
	 -املرأة بين شريعة اإلسالم والحضارة الغربية؛
	 -إمكانات جديدة للدعوة اإلسالمية؛
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 تاريخ الدعوة إلى اإلسالم؛-	
 حقيقة الحج؛-	
 خطأ في التفسير؛-	
 مأساة كربالء؛-	
 من نحن؛-	
 التفسير السيا�سي للدين؛-	
 واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم؛-	
 عليكم بسنتي؛-	
. فلسطين اإلنذار اإللهي-	
ول��ه باللغة اإلنجليزية مجموعة م��ن امل��ؤل��ف��ات القيمة الواسعة
: نذكر منها،االنتشار
- Religion and Science ;
- God Arises: Evidence of God in Nature & Science;
- In Search of God ;
- Islam and Modern Challenges ;
- The Way to Find God ;
- The Quran, an abiding wonder;
- The Moral Vision: Islamic Ethics for Success in Life;
- Women Between Islam and Western Society;
- The Prophet Muhammad: A Simple Guide to His Life;
- Islam: The Voice of Human Nature;
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;- Islam and the Modern Man
;- Islam: Creator of The Modern Age
; - Islam As It Is
- A Treasury of The Qur’an.
تمتاز كتابات وحيد الدين خان باألسلوب العلمي والتحليلي الواضح
وال��ب��س��ي��ط ال�����ذي ي��ت��ص��ف ب��ك��ون��ه ف���ي م��ت��ن��اول ف���ه���وم م��خ��ت��ل��ف ال��ط��ب��ق��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم���ع ذل����ك ،ي��ح��رص م���والن���ا ع��ل��ى ت��ن��س��ي��ق األف���ك���ار وإح��ك��ام
األدل�����ة ب���ق���درة ح��ج��اج��ي��ه ع��ال��ي��ة؛ وف��ض�لا ع���ن ك���ل ه����ذا ،ي��ت��س��م م��ش��روع
الشيخ الدعوي بالطابع السلمي الطاغي على جل مؤلفاته ،من خالل
بيان النصوص القرآنية والنبوية في أهمية الدعوة وطرقها ومقاصدها،
ومالءمة الشريعة لحال املكلف املعاصر ،بما ال يتعارض مع املعطيات
ال��ع��ل��م��ي��ة .وه���ك���ذا ،ن��ج��ده ي��ن��اق��ش ف��ي ك��ت��ب��ه دع����اوى ال��خ��ص��وم ،واألف��ك��ار
املخالفة لهذه الرسالة القرآنية ،سواء صدرت عن جهات إسالمية أم
غيرها ،بأسلوب علمي هادئ وهادف ومنصف.
ال��ش��ي��خ وح���ي���د ال���دي���ن خ����ان ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة أح����د امل��ف��ك��ري��ن امل��س��ل��م��ي��ن
القالئل الذين تمكنوا من استيعاب ثقافة عصره ،وربما بلغ اطالعه
على الفكر امل��ع��اص��ر درج���ة ل��م ي��رق إليها من قبله إال فئة ضئيلة جدا
من علماء الدين .وهو ،في نفس الوقت ،متمكن من العلوم والدراسات
اإلسالمية في مقاصدها وتفاصيلها وأدلتها .وكما جاء في وصفه في مجلة
األمة القطرية لشهر ذي القعدة :1405
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«وحيد الدين خ��ان أح��د املفكرين املسلمين القالئل الذين جمعوا
ب��ي��ن ث��ق��اف��ة ال��ع��ص��ر ف��ي أع��م��ق ظ��واه��ره��ا وأع��ق��د ت��ش��ع��ب��ات��ه��ا ،وب��ي��ن ثقافة
اإلس�ل�ام الخالدة ف��ي أدق خصائصها وأش��م��ل معطياتها .وه��ي ميزة قلما
وجدت بين مثقفي هذا العصر».
يقول الدكتور عبد الصبور شاهين في مقدمة كتاب موالنا «اإلسالم
يتحدى»:
«وم���ن ه���ؤالء القلة مؤلفنا ه��ذا ال���ذي ي��دخ��ل اس��م��ه ألول م��رة حقل
اللغة العربية ،بنشر ذلك الكتاب «اإلسالم يتحدى» ،وإن كان السمه
ّ
��دو في شبه ال��ق��ارة الهندية ،باعتباره ثالث اثنين يتولون قضية
رنين م ٍ
اإلس�ل�ام املعاصر ف��ي وج��ه ال��زح��ف ال��ف��ك��ري :أب��و األع��ل��ى امل����ودودي ،وأب��و
ال��ح��س��ن ال���ن���دوي ،ووح��ي��د ال��دي��ن خ����ان ..وحسبنا أن ن��ق��رأ ه���ذا الكتاب
الجديد ،ل��ن��درك أن��ه يمثل عقال ،وثقافة ،ومنهجا ،يختلف بها مؤلفه
عن جميع من عرفنا من الكتاب املعاصرين».1
ثمرات من معين فكر موالنا وحيد الدين:
خطأ في التشخيص
تحت هذا العنوان أجاب موالنا وحيد الدين عن سؤال هام جعله
عنوان أحد كتبه «من نحن؟» ،معتبرا أن جواب كثير من املسلمين عن
ّ
هذا السؤال هو الذي ّ
املتحتم على املسلمين اليوم،
يحدد نوع العمل
ِ
وال��خ��ط��أ ف���ي ال���ج���واب ع��ن��ه س��ي��ك��ون خ��ط��أ ف���ي ت��ش��خ��ي��ص ال���وض���ع ال��ح��ال��ي،
 -1مقدمة الطبعة الرابعة من كتاب اإلسالم يتحدى ،ص  ،10نشرة دار البحث العلمية،
سنة .1983
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َ
ومن ث َّم يؤدي إلى سوء تقدير للحل الالزم؛ يقول موالنا تحت العنوان
املذكور:
«إن قضية مسلمي اليوم إنما هي قضية الخطأ في التشخيص .إنهم
اك��ت��ش��ف��وا إج���اب���ة خ��اط��ئ��ة ع��ل��ى س����ؤال (م���ن ن���ح���ن؟) م��م��ا أدى إل���ى ذه���اب
أنشطتهم أدراج الرياح ،فضال عن أنهم فقدوا تلك املشاعر التي يمكنهم
ب��واس��ط��ت��ه��ا ق��ي��اس األخ���ط���اء وت��ح��دي��د م��واط��ن��ه��ا وامل����ب����ادة إل����ى تصحيحها.
وه��ذا الخطأ في التشخيص له عشرات األمثلة في معظم كتابات قادة
املسلمين وخطاباتهم».1
التشخيص الصحيح:
وج���واب���ا ع���ن ال��ت��ش��خ��ي��ص ال��ص��ح��ي��ح مل��ش��ك��ل امل��س��ل��م��ي��ن ال���ي���وم ،يمثل
لذلك موالنا باملريض املصاب بداء «عمى األلوان» الذي يجعله ال يرى
بعض األل���وان؛ حيث ي��رى أن م��رض الكثير م��ن املسلمين ال��ي��وم يمكن
أن نسميه «ع��م��ى ال��دع��وة» ،إذ ي���رون ك ّ��ل واج��ب��ات ال��دي��ن س��وى واج��ب
الدعوة فإنه يخفى على بصائر العديد من نشطاء الحركات اإلسالمية.
يصف ذلك بالقول:
«وك��ان من نتائج ه��ذا العمى ال��دع��وي أن املسلم املعاصر ت��ت��راءى له
أح��ك��ام القتال ف��ي ال��ق��رآن والسنة بينما يتغافل ع��ن أح��ك��ام ال��دع��وة إلى
هللا ،ويعثر على ألفاظ قيادية بهدف إب��راز مكانة املسلمين ومنصبهم،
بينما هو ال يقف على األلفاظ الدعوية .كما يجد في التاريخ اإلسالمي
وذخيرة الفقه نموذج املسلم الحاكم بينما يخفق في العثور على نموذج
 -1من نحن؟ ،ص .172
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املسلم الداعية».1
ما هو الجهاد اإلسالمي؟
يطرح موالنا وحيد الدين هذا السؤال في كتابه «الدعوة اإلسالمية»
بشكل صريح ،وهو سؤال طاملا طرحه املسلمون على أنفسهم ،وسألهم
ع��ن��ه غ��ي��ره��م وم���ا زال ال��ك��ث��ي��رون ي��ح��ت��ارون ج��واب��ا .وب��ك��ل ص��راح��ة يجيب
وح��ي��د ال��دي��ن ج��واب��ا واض��ح��ا :أن أك��ث��ر م��ن ي��ن��ادي بالجهاد ويحسب أنه
يمارسه ه��م ف��ي الحقيقة بعيدون ع��ن املعنى اإلس�لام��ي األص��ي��ل للجهاد
الذي جعله اإلسالم ذروة سنام الدين .يقول موالنا بهذا الصدد:
«إن ن�����داءات (ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��ص��ب��ي��ة) ه��ي ن�����داءات ج��اه��ل��ي��ة ،فكيف
ي���س ّ���وغ ل��ن��ا أن ن��س ِّ��م��ي��ه��ا ج���ه���ادا إس�ل�ام���ي���ا ( )....واإلس���ل���ام ي��م��ن��ع أس��ل��وب
املجادلة وامل��ن��اظ��رة بصراحة ،وي��أم��ر بتبني طريق الحكمة والنصيحة،
فكيف يسوغ لنا أن نعتبر معترك الجدل واملناظرة جهادا مطلوبا عند
هللا ورسوله؟! وكيف يصح لنا إطالق اسم الجهاد على أعمال الشغب
باملظاهرات وإقامة الجلسات ،أو على إنشاء الحركات ألهداف دنيوية
رغم أنها مخالفة صريحة لطريق هللا ورسوله؟!».2
موقف الحسن من القضايا الخطيرة التي كتب عنها موالنا ،قاصدا
منها تصحيح خ��ط��إ ق��دي��م ف��ي ف��ه��م ال��ت��اري��خ اإلس�ل�ام���ي ،م��ا ّ
دون����ه ف��ي كتابه
َ
«مأساة كربالء» حيث قارن بين موقفي سبط ْي رسول هللا ﷺ الحسن
والحسين ّ
سي َد ْي شباب أهل الجنة .والح��ظ موالنا كيف أن فئات من
ِ
 -1نفسه ،ص .177
 -2الدعوة اإلسالمية ،ص .70 - 69
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املسلمين ج��ع��ل��وا م��ن م��وق��ف الحسين ر�ض���ي هللا ع��ن��ه ف��ي م��واج��ه��ة يزيد
ّ
محطة تاريخية يتذكرونها في مواسمهم السنوية ،بينما نسوا موقف
ال��ح��س��ن ر�ض����ي هللا ع��ن��ه ف���ي م��واج��ه��ة ب��ن��ي أم���ي���ة ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ف��اوت
م��وازي��ن ال��ق��وة بين م��ن ك��ان��وا م��ع الحسين وم��ن ك��ان��وا م��ع الحسن يقول
موالنا عن ذلك:
«وك����ان����ت س���ن���ة (41ه��������ـ) ع���ل���ى وش�����ك أن ت��ص��ب��ح ه����ي األخ��������رى ،ع��ن��وان��ا
الستنزاف الدم الخارج من جراح الصراع الذي كان بين املسلمين بعد
م��ع��رك��ة صفين وال��ج��م��ل ،لكنها ب��ع��د ه���ذا ال��ع��م��ل ال���ذي ق���ام ب��ه الحسن
أصبحت تحمل عنوان (ع��ام الجماعة) بدال من (ع��ام ال��ن��زاع) ،وأصبح
هذا العام (عام الوحدة) ،كما أن القوى املسلمة التي كانت على وشك
االستنزاف في الحروب األهلية قد ت ّ��م توظيفها لنشر اإلس�لام وتوسيع
رقعته .إن هذا التراجع كان في منتهى الشجاعة ،وفئة قليلة جدا تلك
التي تكون مستعدة لإلقدام على هذا العمل الشجاع».1
وحيد الدين خان سفيرالسالم:
ع���رف���ت ال��ه��ن��د س��ن��ة  1992أزم�����ة اج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن امل��س��ل��م��ي��ن
والهندوس بسبب مسجد «بابري» في مدينة أيوديهيا شمال الهند ،حيث
ادع��ى الهندوس أن ه��ذا املسجد مبني على أنقاض معبدهم القديم في
حين تمسك املسلمون بمسجد اع��ت��ب��روه م��ن أق���دم املساجد الهندية.
وق��د قامت جماعات هندوسية متطرفة بهدم املسجد وقتل ع��دد من
املسلمين.
 -1مأساة كربالء ،ص .28 - 27
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ع��زم حينها م��والن��ا وح��ي��د ال��دي��ن على ال��ق��ي��ام بمسيرة ِسلمية تجوب
مختلف الواليات حيث اشتد النزاع ،من أجل التذكير بضرورة التسوية
السلمية للقضية ،حتى تتجنب البالد صراعا دمويا يزيد من مشاكلها
الواقعة .وبالفعل قاد موالنا مسيرة سلمية « » Shanti Yatraلخمسة
ع���ش���ر ي���وم���ا ف����ي خ���م���س وث�ل�اث���ي���ن والي�������ة ،ب���رف���ق���ة ع�����دد م����ن ال��ش��خ��ص��ي��ات
القيادية الهندية املسلمة والهندوسية ،كان لها األثر اإليجابي في تهدئة
الوضع امللتهب.
ّ
وفضال عن ذلك ،كان للشيخ اقتراح عملي قدمه ّ
لحل مشكلة الصراع
ال��ن��ووي ،دع��ا فيه إل��ى حملة دولية لنزع ه��ذا ال ِ ّ��س�لاح الفتاك وحظره في
ّ
دول العالم كلها .وقد جعلت هذه املبادرات من موالنا شخصية تحظى
باالحترام لدى ّ
كل الطوائف الهندية ،بل نالت إعجاب املحافل الدولية
وتقديرها.
واعترافا بجهود الشيخ وحيد الدين في تأصيل وتفعيل ثقافة السلم
تسلم حفظه هللا عددا من الجوائز الوطنية والدولية ،نذكر من ضمنها
ج���ائ���زة  The Demiurgus Peace International Awardق��دم��ه��ا له
منتدى ن��زع السالح ال��ن��ووي ( ،)AGوج��ائ��زة مقدمة من املجلس الدولي
لوزراء الخارجية السابقين The World Council of Former Foreign
) Ministers (WCFFMتقديرا لجهود موالنا في الدفاع عن قيم السلم
والحوار والتعايش بين الحضارات .وجائزة أخرى لقب «سفير السالم»
قدمها له  The International Federation for World Peaceفي دولة
كوريا .ومن آخر جوائز موالنا جائزة Life Time Achievement Awar
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التي قدمتها له الجمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية ( )ISNAفي سبتمبر
 .2015وجوائز كثيرة أخرى ت��رادف على تقديمها له كبار املسؤولين في
الحكومات الهندية املتعاقبة ،فضال عن الهيئات املدنية.
امل ��رك ��ز ال �ع��ال �م��ي ل �ل �س�ل�ام وال ��روح��ان �ي ��ة Centre for Peace and
:Spirituality International
يعتبر ه��ذا املركز ال��ذي أسسه وحيد الدين خ��ان في يناير  2001في
مدينة نيودلهي من آخر إنجازات موالنا في تعزيز ثقافة السلم واألمن
انطالقا من نصوص الوحي اإلسالمي ،وسعيا إلشعاع عالمي ،ينظر إلى
اآلخر في إنسانيته ،وال ين�سى واجبه اإلسالمي نحوه .ومن خالل توجيهات
م��والن��ا يعمل امل��رك��ز ع��ل��ى ع��ق��د ح����وارات ول���ق���اءات ودورات ت��دري��ب��ي��ة مع
ً
كل الطوائف بغرض فهم ض��رورة السالم قيمة روحانية واجتماعية،
تؤسس لوفاق وطني وعالمي .واملركز ينطلق في نشاطاته من الوعي بأن
ح��اج��ة ك��ل ال���ن���اس ،مهما اخ��ت��ل��ف��ت ان��ت��م��اءات��ه��م إل���ى ت��رب��ي��ة روح��ي��ة تعالج
األدواء ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��ش��رت ف���ي أوص�����ال ع��امل��ن��ا ال��ع��ص��ري وشملت
املسلمين وغيرهم.1
كانت هذه محطات من جهود الشيخ الهندي وحيد الدين خان ،ال
تفي أبدا بإعطاء نظرة تامة عن فكر الرجل ودعوته املرتكزة على ضرورة
نشر ثقافة السلم وتصحيح األخطاء التي انحرفت بالحركة اإلسالمية
 -1للتعرف أكثر على المركز يرجى زيارة موقعهhttp: / / www. cpsglobal. :
 orgكما يقدم الموقع ترجمة للشيخ وحيد الدين ويوفر خدمات تعرف بفكر الشيخ
وعمله على نشر ثقافة السلم واألمان .ويمكن زيارة موقع مجلة «الرسالة»http: / / :
 www. alrisala. orgالتي تعرب أيضا عن منهج الشيخ ودعوته.
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الدعوية عن منهاج النبوة.
جائزة الحسن بن علي للسلم الدولية:
من ق��رارات البيان الختامي للملتقى األول «ملنتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة» ،تخصيص جائزة دولية ل��رواد تأصيل السلم في
املجتمعات املسلمة ،تكون تقديرا ملجهوداتهم وتشجيعا على االقتداء
بهم ومواصلة أعمالهم .وبالفعل فقد اختارت اللجنة العلمية للمنتدى
شخصية موالنا وحيد الدين خان ليكون أول من يستلم هذه الجائزة
ال���ت���ي أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا امل���ن���ظ���م���ون« :ج����ائ����زة اإلم�������ام ال���ح���س���ن ب����ن ع���ل���ي ل��ل��س��م
ال��دول��ي��ة» ،تخليدا للموقف املشرف لحفيد رس��ول هللا صلى هللا عليه
وعلى آله وسلم.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ق��ال معالي الشيخ ال��ع�لام��ة عبد هللا ب��ن بيه رئيس
املنتدى في كلمة له بختام فعاليات امللتقى الثاني ،إث��ر تسليمه موالنا
هذه الجائزة التقديرية:
إن منتدى تعزيز السلم إذ يكرم موالنا وحيد الدين خان فهو يكرم
سالم اإلس�لام ،كونه كرس حياته في تأصيل ثقافة السلم وتعزيز قيم
ً
التسامح في اإلس�لام ،على مدى يزيد عن سبعين عاما ،فأصدر خاللها
ً
ً
أكثر من مائتي كتاب تأصيال وبسطا وتوضيحا ملكنونات الدين الحنيف
اإلنسانية واألخالقية.
ترحيب دولي بـ «جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم»:
م���ا إن أع��ل��ن «م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة» ف��وز
امل��ف��ك��ر اإلس�ل�ام���ي م���والن���ا وح��ي��د خ���ان ب���ـ»ج���ائ���زة اإلم�����ام ال��ح��س��ن ب���ن علي
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للسلم» ،حتى سارع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتغريد على
ً
ً
«ت��وي��ت��ر» مهنئا وم��ب��ارك��ا ف���وز خ���ان ،ب��اع��ت��ب��اره شخصية إن��س��ان��ي��ة تحظى
باحترام دول��ي ،لجهوده وأنشطته وإبداعاته ،وجهاده في سبيل تأصيل
قيم السلم ونشر فلسفة التسامح األصيلة في اإلسالم.
وقال مودي:
«إن ف���وز م��والن��ا وح��ي��د خ���ان ب��ج��ائ��زة اإلم����ام ال��ح��س��ن ب��ن ع��ل��ي (ر�ض���ي
هللا ع��ن��ه) ،ب��دورت��ه��ا األول���ى ف��ي أب��و ظ��ب��ي ،ه��و ف��وز مستحق ب��ج��دارة ،فهي
متناسبة بفرادتها في العالم اإلسالمي ،مع شخصية موالنا االستثنائية».
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مراجعات وقراءات
في كتب

فهم الواقع وفقه الواقع في تنبيه املراجع:
نحو عقالنية مقاصدية واقعية
1

د .إبراهيم مشروح*2
مالمح العقالنية املقاصدية
يجوز أن نصف العالمة بن بيه بكونه فقيه الواقع ،وبكون منهجيته
منهجية فقهية ذات مظهر عقالني واق��ع��ي .فقد اكتشف ال��ع�لام��ة بن
بيه َعطاالت ّ
النظر الفقهي؛ وه��و ال يعدم دليال على ذل��ك من شواهد
واق����ع ال���ح���ال ال����ذي ج��ع��ل «ال��ش��ري��ع��ة خ����ارج امل���ج���ال ال��ي��وم��ي ل��ل��ح��ي��اة أي
خ��ارج املمارسة في الواقع في أغلب األقطار ،األم��ر ال��ذي حرم األم��ة من
أن تقوم بجهد ذات���ي ،بأيد راش���دة وعليمة ف��ي تطوير موروثها بناء على
ت��ج��ارب ال��ح��ي��اة وإك���راه���ات���ه���ا» .3وب��وع��ي ث��اق��ب ال��ت��ف��ت ال��ع�لام��ة إل���ى واج��ب
الوقت بملحظ نبيه أوجب عليه التنبيه .يقول العالمة« :وإن قلة الفقه
ف��ي الشريعة ،نصوصا ومقاصد ،وع��دم فقه ال��واق��ع ،أوق��ع ف��ي متاهات
التكفير والتضليل ،ومحاكمة املسلمين ،اعتمادا على مرجعية سمحت
 -1قراءة يف كتاب العالمة عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه :تنبيه المراجع على تأصيل
فقه الواقع.
 - *2رئيس تحرير مجلة السلم.
 -3معالي الشيخ عبد اهلل بن المحفوظ بن بيه ،تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،مركز
نماء للدراسات واألبحاث ،ط ،2014 ،1ص .7
مجلة السلم  -العدد األول
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ل��ن��ف��س��ه��ا ب��ال��ح��ك��م ،وال���ف���ت���وى ف���ي أخ���ط���ر ال��ق��ض��اي��ا؛ وه����ي ق��ض��اي��ا ال���دم���اء
واألموال واألعراض».1
ل��ق��د أدرك ال��ش��ي��خ ب���ن ب��ي��ه ت��ب��دل األح������وال وت��غ��ي��ر م��ج��ري��ات ال��وق��ائ��ع
خصوصا م��ع الطفرة التي باتت تغ�شى العالم بعد أن تقاربت األم��داء
وتفاعلت الثقافات في صور غير مسبوقة من التنوع والتعدد صار معها
لاّ
واجب التعارف الذي خلقنا هللا تعالى ألجله حا وملزما؛ يقول العالمة
بهذا الصدد« :وق��د أصبحت األنظمة الدولية واملواثيق العاملية ونظم
امل��ب��ادالت واملعامالت ج��زءا من النظم املحلية ،وتسربت إل��ى الدساتير
التي تعتبر الوثائق املؤسسة».2
ُّ
ال مندوحة أن التنبيه ال يصدر إال عن تفطن ،وال يكون إال دعوة
إل��ى ال��خ��روج م��ن رده���ة الغفلة وان��س��دال ال��ذه��ول؛ وق�لائ��ل ه��م العلماء
ذوو الفراسة النبيهة الذين يمثلهم أولوا بقية يغيثون األمة بما يرشدها
ُّ َ
ويدلها على ما تقتدر به على التياث الظلم .ذلك أن الغفلة عن الواقع
وعدم االهتمام بأثره املشهود في األحكام ظل يحول دون تحقق املقاربة
الواقعية للشريعة.
إن الوعي الحصيف بتأثير «الواقع في األحكام الشرعية» ومعرفة أن
«الواقع له أثر على األشياء ،فهو شريك في استنباط الحكم ،كما دلت
عليه النصوص واألصول وممارسة السلف الراشد» ،قد جعل شيخنا
ً
بن بيه يلتفت إلى الواقع باعتباره طرفا في تنزيل الحكم ،وبالتالي شريكا في
 -1معالي الشيخ عبد اهلل بن بيه ،اإلرهاب :التشخيص والحلول ،مكتبة العبيكان ،ط،1
 ،2007ص .45
 -2تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،ص .8
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عملية االستنباط ،وعدم اعتباره يمثل خلال من أخالل النظر الفقهي،
ومظهر من مظاهر قصوره ،بل هو املظهر األكثر تجليا« :إن الظروف
الواقعية واملصالح اإلنسانية هي املعيار الذي -باالستقراء -كان حاكما
َّ
الكلي
ف��ي التصرفات مندرجا ف��ي املقاصد الكلية التي تقرر االنسحاب
َ
ّ
النفير العام كما تقرره كل األم��م وجميع الحضارات ولو
الجزئي أو
أو
اختلفت النوايا واألخالقيات واملراتب والعواقب».1
لقد نبه العالمة إلى قصور ثالثي اعتور االشتغال الفقهي فا ّزاور عن
املطلوب وحاد عن الغاية التي توختها الشريعة اإلسالمية ،وهو «خلل
نا�شئ عن قصور في التأصيل ،وضمور في الفقه ،وعدم التزام باملنهجية
َ
وع�����دم ف��ه��م ل���ل���واق���ع ،ظ��اه��ري��ة ف���ي ال��ت��ف��س��ي��ر وج���ه���ل ب��ال ِ��ح��ك��م وال��ت��ع��ل��ي��ل،
وتجاهل للواقع عند التنزيل؛ فقدموا فتاوى تتضمن فروعا بال قواعد،
وجزئيات بال مقاصد ،تجانب املصالح وتجلب املفاسد ،مما أوجد حالة
من الفو�ضى الفكرية تطورت إل��ى نزاعات وخصومات كالمية سرعان
م��ا اس��ت��ح��ال��ت إل���ى ح���روب حقيقية ب��ال��ذخ��ي��رة ال��ح��ي��ةُ ،
فسفكت ال��دم��اء
املعصومة واستبيحت الحرمات املصونة في مشهد غابت فيه الحكمة
وان��ت��زع��ت -م���ن ق��ل��وب األط����راف امل��ن��خ��رط��ة ف��ي��ه -ال��رح��م��ة ف��أردن��ا اإله��اب��ة
بالجميع لتحكيم العقل والشرع».2
إن��ه��ا ع��ق�لان��ي��ة م��ق��اص��دي��ة س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��ج�لائ��ه��ا ف���ي ه����ذا امل��ق��ال؛
ف���ب���ال���ع���ودة إل����ى ت��ش��خ��ي��ص ش��ي��خ��ن��ا ل��ل��ق��ص��ور ال���ث�ل�اث���ي امل��ل��م��ع إل���ي���ه ،نجد
 -1المعطى السابق ،ص.26
 -2المعطى السابق ،ص.10 -9
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الواقعية الفقهية طافحة .وينبغي بعد التنبيه عليها السعي إلى معالجتها.
وه��ك��ذا ،نعرض تشخيص الشيخ بن بيه للقصور الثالثي األب��ع��اد كما
يلي:
- 1قصور في إدراك الواقع؛
- 2قصور في فهم تأثير كلي الواقع في األحكام الشرعية في الجملة؛
- 3قصور في التعامل مع منهجية استنباط األحكام بناء على العالقة
بين النصوص واملقاصد وبين الواقع.1
ي��ت��ب ّ��دى لنا أن م��ق��ارب��ة الشيخ ب��ن بيه واق��ع��ي��ة م��ن جهة تركيزها على
إدراك ال��واق��ع ،وعقالنية ألنها تؤكد على منهجية االستنباط ،كما أنها
مقاصدية ألنها تنظر في املآل الذي يتعلق بالتوقع؛ ولهذا أجزنا ألنفسنا
أن ن��ن��ع��ت ف��ق��ه ال���واق���ع ع��ن��د ع�لام��ت��ن��ا ال��ش��ي��خ ب��ن ب��ي��ه ب��ك��ون��ه ي��ص��در عن
عقالنية مقاصدية واقعية.
وع��ل��ى ه���ذا األس�����اس س��ن��ت��ع ّ��ق��ب م���ع ش��ي��خ��ن��ا ال��ع�لام��ة ب���ن ب��ي��ه مظاهر
عقالنيته امل��ق��اص��دي��ة ال��واق��ع��ي��ة م��ن خ�ل�ال رص���د ف��ي ال��واق��ع ف��ي منهجية
رسمها العالمة كعنوان لتخليص الفقيه من أبعاد القصور املذكورة؛
وذلك بمقاربة منهجية تتغيى سلوك طرق مخصوصة والتوسل بآليات
معقولة ينضبط بها استنباط الفقيه لألحكام باستخراج حكم في ّ
محل
ِ
خفاء من دليل ،س��واء تعلق األم��ر بداللة الدليل ،أو تنزيل الدليل من
خالل تحقيق املناط.
 -1المعطى السابق ،ص.11
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يتوقف فقه الواقع والتوقع على فهم الواقع الذي يشكل الوسيلة
لتنزيل األح��ك��ام الشرعية على ال��وق��ائ��ع ،باعتبار أن األح��ك��ام الشرعية
معلقة بعد ال��ن��زول على وج��ود مشخص هو وج��ود ال��واق��ع ،أو الوجود
الخارجي كما يسميه املناطقة.1
م����ن رح�����م األزم��������ات ال��ع��ل��م��ي��ة ت��ن��ب��ث��ق أق������وى ال���ت���ج���دي���دات امل��ن��ه��ج��ي��ة،
فتتفكك ال��ن��م��اذج السابقة لتنوب منابها رؤي���ة ل��ل��واق��ع تخالف ال��رؤى
السالفة ،وتنبه على م��واط��ن الخلل وتتجاوز األط��ر القبلية التي كانت
تعوق الفهم الصحيح لهذا الواقع؛ فيحصل ُّ
الجب أو القطيعة ويتجدد
املنهج.
يتعلق األم���ر بفهم ال��واق��ع وف��ق��ه ال��واق��ع عند ال��ع�لام��ة ب��ن ب��ي��ه؛ وهو
َّ
م��وض��وع يرتبط ب��أش��رف املواضيع ف��ي الشرعيات يطلب شحذ امل��دارك
لتمحيص ما ي��زدوج فيه النظر بالعمل أال وه��و إثبات الحكم ُبمدركه
ّ
َّ
َّ
محله لتحقيق ُم���راد ال��ش��ارع ،وذل��ك��م ه��و عين تحقيق
الشرعي بتعيين ِ
املناط الذي يرتبط بفهم الواقع ثم بفقهه.
ومل���ا ك���ان ُم��ح ِّ��ق ُ��ق امل��ن��اط ي��رب��ط ب��ي��ن املُ����درك ال��ش��رع��ي ْ
أي أن���ه ي��ص��ل ما
يفهمه م��ن ُم���راد ال��ش��ارع بالواقع املوضوعي أي باملعطى ال��خ��ارج��ي ،فإن
ُ ّ
النظر والعمل يقت�ضي منه تنزيل األحكام التي ّ
حقق بين َّ
تتحدد
جمع امل ِ
في ُمراد الشارع أو في قصده على الواقع؛ وههنا ،يكون اشتغاله أشبه ما
املطبق في مجال العلوم املخبرية ّ
يكون باشتغال العالم ّ
الدقيقة؛ فكما
ِ
ِ
ُ
املضبوطة
حكمة الفهم
ِ
أن العالم التطبيقي يأخذ بالخلفية النظرية امل ِ
 -1المعطى السابق ،ص.27
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الرياضية ،فينزلها على الظاهرة املدروسة بما يناسبها ّ
ّ
متحريا
ِ
في صيغتها ِ
في ذل��ك إيجاب األخ��ذ بهذه ّ
الصيغة العلمية دون تلك لوجود تناسب
ِ
عقلي وعملي بين الظاهرة والقاعدة أو الصيغة العلمية ،فكذلك يكون
ُ
ش��أن ُم��ح ِّ��ق��ق امل��ن��اط ال���ذي يشتغل ب��امل��د َرك الشرعي كمعطى ن��ظ��ري أو
كصيغة ُمحكمة وبالواقع املوضوعي كحقيقة معطاة ،وبذلك ّ
يتحقق
ُ
فضل الجمع بين النظر والعمل.
في اشتغاله هذا
ذل����ك أن ال��ع��م��ل ه���و ال����ذي ي��م ِ ّ��ح��ص وي����ص ِّ����دق ال��ح��ك��م ال��ش��رع��ي متى
ك��ان تنزيل ه��ذا الحكم مطابقا للمدرك الشرعي وم��واف��ق��ا مل��راد الشارع
َّ
ب���ال���ذات؛ و�ل�م�����ا ك���ان االس��ت��ش��ك��ال ع��ل��م��ا ،ف��ق��د آث��رن��ا أن نستشكل تحقيق
ً ّ ُ َ َّ
ُّ
ُّ
تعلق
للعي؛ وم
املناط من منطق السؤال الذي جعله نبينا الكريم شفاء ِ
هذا السؤال هو الصلة القائمة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع،
ُّ
يستجد فيه من أحوال ،وما
أي بين الحكم الشرعي والواقع العياني بما
يطرأ عليه من ُط��روءات ،وما َي َت ّنزل عليه من ن��وازل ،وما َّ
يتغير فيه من
مصالح.
ُّ
تختص به الوقائع
فكيف ُيصار إلى االجتهاد بتحقيق املناط حيال ما
ّ
من جريان في مقابل ما ّ
وأن��ى يكون
تتمتع به األحكام من ثبوت وثبات؟
ْ
ّ
ّ
متحققا ُّ
تحققا ّ
تاما حيث يثبت الحكم بمدركه الشرعي
تحقيق املناط
ِ
ّ
ُّ
بتعيين محله وليس ّثمة بين فهم املجتهد وتعقد الواقع من مائز معنوي
إلثبات ّ
تحقق فهم مراد الشارع ،وال رائز موضوعي لتعيين املحل؟
ولعل هذا األمر يدعونا إلى التسليم باملواضعة التالية:
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ّ
ُ
َّ
َّ�ل�م��ا كانت ُ
الفهوم تتفاوت في فهم امل��درك الشرعي ،و�ل�م���ا كانت جهات
النظر تختلف في تعيين ّ
املحل الذي ينبغي أن ينطبق عليه مراد الشارع،
فليس ألح��د أن ي��دع��ي أن اج��ت��ه��اده يحقق اليقين أك��ث��ر م��ن اج��ت��ه��اد غيره
ُ
ألن االجتهادات تتفاوت في تنزيل األحكام على وقائع األحوال إال إذا فهم
ُ ُ
الواقع وتـفـ ِّقـه فيه.
«ف���ال���واق���ع ال���ج���دي���د -ي���ق���ول ال���ع�ل�ام���ة ال��ش��ي��خ ب���ن ب���ي���ه -ي��ق��ت��رح ص���ورة
مغايرة للصورة التي نزلت فيها األحكام الجزئية ،ومعنى قولنا الجزئية
ّ
ّأن األح��ك��ام ال��ك ِ��ل��ي��ة ال��ت��ي يستند إليها التنزيل تشمل ال��ص��ورة القديمة
والحديثة».1
لقد فطن العالمة بن بيه لتأصيل فقه ال��واق��ع بل ونبه عليه ،فهو
يعي تمام الوعي بالحاجة إلى هذا الفقه« :ونحن اليوم بحاجة الى قراءة
ّ
ج���دي���دة ل��ل��واق��ع ف���ي ض���وء ال���ش���رع ل��ل��ت��ذك��ي��ر ب��ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي م��ث��ل��ت لبنات
االستنباط ب��رب��ط العالقة بين الكليات وب��ي��ن ال��ج��زئ��ي��ات ،وه��ي جزئيات
ت��ن��ت��ظ��ر اإلل����ح����اق ب��ك��ل��ي أو اس��ت��ن��ت��اج ك��ل��ي ج���دي���د م���ن ت���ع���ام�ل�ات ال���زم���ان
وإك��راه��ات امل��ك��ان واألوان ،أو توضيح كلي ك��ان غائما أو غائبا ف��ي رك��ام
العصور وغابر الدهور».2
فليس االجتهاد ،إذن ،س��وى مظهر من مظاهر التقريب والتسديد
طاملا أن��ه ال وج��ود لتطابق ت ّ
��ام أو مطلق بين خطاب التكليف وخطاب
ّ
املعني؛ وعلى هذا األساس،
الوضع ،وبالتالي بين الحكم الشرعي والواقع
 - 1تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع؛ نشر دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة
األولى  2014ص .25
 -2نفسه ،ص .23 - 22
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ن َّ��دع��ي ،م��ن غير أن نعدم دل��ي�لا ،أن لتحقيق امل��ن��اط م��رات��ب م��ن اليقين
ت��ق��رب أو تبعد م��ن ال��ت��ح ُّ��ق��ق اليقيني ال���ذي ه��و ع��ي��ن ال��ت��ط��اب��ق ال َّ��ت��ام أو
ّ
املُطلق ،أو قل هو َّ
الت ُّ
املشخص للقضية الشرعية بالذات.
عين
ِ
سوف نروم ،إذن ،فحص مراتب اليقين في تحقيق املناط أوال :من
ج��ه��ة اع��ت��ب��ار م��ع��ي��ار ال��ت��ح ُّ��ق��ق؛ 1وث��ان��ي��ا م��ن ج��ه��ة الحقيقة 2أي م��ن جهة
أع��ي��ان ال��واق��ع ،لننتقل ،بعد ذل���ك ،إل��ى تشخيص القضية الشرعية،
بناء على كون تحقيق املناطّ ،إنما َّ
يتغيى تشخيص القضية من حيث
الواقع.3
وتأسيسا على ما سبق سوف نبسط الكالم ،أوال في بيان مراتب اليقين
في ّ
التحقق من جهة النظر املعرفية (= اإلبستيمولوجية) والشرعية،
لننتقل ،ثانيا ،إلى مفهوم الواقع من املنظور العلميّ ،
ثم لنعرج ،ثالثا،
 - 1لقد شغلت مسألة التح ُّقق المناطقة المعاصرين حتى أن بعضهم ذهب إلى حدِّ تعريف
الصدق بمدى التح ُّقق ليربط نظرية الصدق بالتحقق ،فالقضية ال تكون صادقة إال إذا كانت
قابلة للتحقق ونظرية التحقق تقوم على المطابقة التي فحصها تارسكي يف:

Tarski, A., 1936a /1956, «Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten
Sprachen», translated by J.H. Woodger as «The Concept of Truth in
Formalized Languages» in Logic, Semantics, Metamathematics, by A. Tarski,
.Oxford: Clarendon Press, 152–278

 -2م َّيز المناطقة الوسطو ّيون بين جهتين من النظر هما :جهة الحقيقة  de reوجهة االعتبار
 ،de dictoوتتعلق جهة الحقيقة بتناول األشياء أو الحقائق ،وأما جهة االعتبار ،فتتعلق
الموجهات المحمولي أن تكون الجهة
فيها الجهة بالقض ّية أو العبارة ومثلها يف منطق
ِّ
واقعة خارج ما يتناوله السور وأما من جهة الحقيقة فعندما يكون السور يتناول أو يق ِّيد
موضوعه يراجع:
Pascal Engel: La norme du vrai ; Philosophie de la logique ; Gallimard 1989 cf.
Glossaire –index ; .474

 - 3االجتهاد بتحقيق المناط :فقه الواقع والتوقع ،الكلمة التوجيهية للعالمة عبد اهلل بن
بيه.
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إلى تحليل تحقيق املناط بوصفه اشتغاال اجتهاديا يبحث في الواقع لكي
ينقل إليه الحكم الشرعي بعد أن يكون املجتهد ق��د َّ
شخص القضية
ّ
الشرعية َّ
وعين محلها.
تحقيق املناط ومنطق الفهم الفقهي الواقعي
سنعتمد باألساس على اجتهادات العالمة الشيخ بن بيه الذي يعتبر
مجددا يرجع إليه الفضل في إث��ارة مسألة الواقع والتوقع حيث يعتبر
ّ
أن تحقيق املناط هو املجال الذي ّ
ويتحدد فيه
يتعين فيه نطاق الواقع
منطق الفهم والفقه:
فهو ينظر إلى الواقع ال بوصفه معطى ّ
يتم تلقيه من الخارج وإنما هو
ّ
محل الحكم-أمر يحتاج إلى الفهم ويتوقف عليه ،فـ «لو كان الواقع
ه��و س�لام��ة ع��ق��د م��ن ال��غ��رر أو ال��ت��ي��اث��ه ب���ه ،ف���إن ال��ب��ح��ث ه��ن��ا ع��ن معنى
ّ
مشكك ال يستوي ف��ي أح��وال��ه وال ف��ي م��ح��ال��ه ،فالتأثير ف��ي العقد يفتقر
إلى درجة ُيجتهد فيها ،وكذلك مفهوم املصالح واملفاسد ،وكذلك أحوال
املجتمعات ،وبذلك يتضح إلحاح العالمة اب��ن القيم على فهم الواقع
وفقهه واستنباطه ألنه غامض في بعض جوانبه».1
وه��و ي��رك��ز على ك��ون «ال��واق��ع ال ي��ك��ون دائ��م��ا واض��ح��ا وض���وح الفجر
ال������ص������ادق؛ ول���ك���ن���ه ق����د ي����ك����ون م��غ��ل��ف��ا ب���غ�ل�ال���ة م����ن غ���س���ق ظ���ل��ام ال��ش��ك
ّ
والتشاكك ،تفتقر إلى تسليط مصابيح الفكر مفعمة بضياء التجربة
والخبرة لتبديد حلك الظلمة بنور اليقين الساطع والحقيقة الواضحة»،
ومعلوم أن لليقين مراتب ودرج��ات من بيان الواقع؛ فالواقع ال يشف
 - 1تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،ص .23
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وال يكشف إال بالقدر الذي نتفحصه فيه ونستجليه منه.
وه���و ال ي��ت��ص��ف��ح ال���واق���ع ك��م��ا ي��ح��ض��ر ب���ل ي��ل��ت��ف��ت إل���ى وس���ائ���ل فهمه،
وآليات استنباطه حيث «الفهم يعني اإلدراك الحقيقي» و«الفقه يعني
الفطنة الخاصة» واالستنباط يعني استخراج الغامض».1
ولهذا سنعمل على بيان أن تنزيل األحكام الشرعية على الواقع إنما
ّ
ي��ك��ون وف��ق ب��ذل الجهد وإف����راغ ال ُ��وس��ع ،ب��ق��در ال��ط��اق��ة ال��ت��ي يستنفذها
ُ
املجتهد في ترتيب األحكام على أحوال املكلفين الذين لم يلزمهم الشارع
إال بما هو في ُمكنتهم وفي حدود طاقتهم؛ فقد خاطبهم خطابا كليا قائما
على جلب املنافع وامل��ص��ال��ح ودرء امل��ض ّ ِ��ار وامل��ف��اس��د؛ ومبنيا على مبدأ
التيسير ل َيلاَّ يكون على الناس في ّ
الدين من حرج؛ ولهذا تقع املسؤولية،
ِ
ِ
وك��ل امل��س��ؤول��ي��ة ،على محقق امل��ن��اط ال���ذي يقع على كاهله «ت��ن��زي��ل كلي
الشرائع واإليمان على كلي العصر والزمان».
ومل���ا ك���ان غ��رض��ن��ا ب��ي��ان ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ف��ه��م ال��واق��ع وف��ق��ه ال���واق���ع ،ف��إن
اإلشكال سينحصر في التساؤل التالي :إذا كان فهم الواقع شرطا الزبا
لربط الحكم الشرعي به ربطا واصبا ،فهل يمكن أن نتحدث عن واقع
مخصوص ه��و ال��واق��ع الناتج ع��ن ن��ظ��رة الفقيه إل��ى ه��ذا ال��واق��ع بحيث
يمكن أن نتكلم ع��ن اخ��ت�لاف ال��واق��ع باختالف الناظر ف��ي��ه؟ ال��ح��ق أن
فقه الواقع يكون نظرا في هذا الواقع من جهة تروم تشخيص القضية
الشرعية وتنزيل حكم الشارع فيها؛ ومن هنا يختلف النظر إلى الواقعة
باختالف الناظر إليها ،فعلى سبيل امل��ث��ال ،كلنا ن��رى القمر في الواقع،
 -1المعطى السابق ،ص .19
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غير أننا ال نراه بنفس الكيفية إذ يراه الفلكي بخالف ما يراه الفيزيائي،
وي��راه الشاعر بخالف ما يراه اإلنسان العادي ...وألجل ذلك ،سنسلك
مسلكا م��ع��رف��ي��ا (إي��ب��س��ت��م��ول��وج��ي��ا) َن َ��ت��غ َّ��ي��ى م��ن ورائ����ه ب��ي َ
��ان م���دى وح���دود
حصول اليقين ف��ي تحقيق امل��ن��اط ال��ذي يمثل رؤي��ة الفقيه إل��ى ال��واق��ع.
ومل���ا ك���ان ال��ف��ق��ه علما غ��اي��ت��ه ت��ن��زي��ل األح��ك��ام ع��ل��ى ال��وق��ائ��ع ،مثلما تسعى
العلوم األخ���رى لضبط القوانين ال��ت��ي تحكم على ال��ظ��واه��ر ساعية إلى
تحقيق اليقين ف��ي وصفها وتفسيرها وح��ت��ى التنبؤ ب��ه��ا ،ف��إن��ه ينبغي أن
نفحص ،على جهة منطق ال��ش��رع ،م��دى تفسيرها أو ع��دم حصوله في
َّ
التحقق فهما وفقها واستنباطا ُليصار منه إل��ى تقدير ذل��ك ف��ي اجتهاد
ّ
املحل ،وبالتالي تشخيص
تحقيق املناط أي االجتهاد الذي يروم تعيين ِ
القضية الشرعية تشخيصا واقعيا؛ ونذكر القارئ اللبيب باملصادرة
التي انطلقنا منها والتي ال تزيد عن ك��ون اليقين في تحقيق املناط إنما
يكون على مراتب ،ولذلك نحتاج إلى تحديد مفهوم َّ
التحقق ومعايرته
تحقق أو عدم ّ
بمعيار معرفي ،كما نحتاج إلى بيان مدى ُّ
تحقق شرائط
تحقيق امل��ن��اط ،ول��ن يتأتى لنا ذل��ك من غير أن نفحص مفهوم الواقع
والكيفية التي ُيعطانا بها.
ّ
نذكر بمفهوم اليقين كما جاء في موارده
وقبل امل�ضي في ذلك ،نود أن ِ
القرآنية حيث اقترن مدلوله بأوصاف ّ
تنز َل فيها مراتب ثالث؛ فإذا كانت
هناك من جهة مصالح تجددت ،وأع��راف تغيرت ،وض��رورات وحاجات
طرأت في مئات املسائل ،وهذا هو الواقع الذي يتصف بالتغير الدائم،
وكان هناك الحكم الشرعي من جهة فليس وال ّبد يكون تحقيق املناط
مجلة السلم  -العدد األول
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يقينيا وإنما يكون يقينيا على درجات متفاوتة.
والدليل النقلي على وجود مراتب لليقين يفيد هذا األمر ،فقد ورد
ُّ
بالتحقق
ل��ف��ظ ‘ال��ي��ق��ي��ن’ ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��ري��م م��ق��رون��ا ت���ارة ب��ال ّ��ت��ع ُّ��ي��ن وت����ارة
وأخ���رى بالعلم ،وت��ل��ك م��رات��ب ث�لاث��ة أع�لاه��ا ‘ح��ق اليقين’ وأدن��اه��ا ‘علم
ال��ي��ق��ي��ن’ وأوس��ط��ه��ا ‘ع��ي��ن ال��ي��ق��ي��ن’ .ول��س��ن��ا ف��ي ح��اج��ة إل���ى أن ن��ت��ح��دث عما
شهدته العلوم وامل��ع��ارف العقلية والفيزيائية من أزم��ة يقين؛ نشير إلى
أزم��ة الحتمية في العلوم الطبيعية وأزم��ة اليقين في العلوم الرياضية-
املنطقية؛ وإلى مشكلة املوضوعية وصعوبة التنبؤ بمستقبل الظاهرة
في العلوم اإلنسانية؛ وذل��ك منذ نهاية القرن التاسع عشر في ما عرف
بأزمة األسس في الرياضيات ،وبأزمة الحتمية في العلوم الطبيعية ،وما
يمكن أن نعبر عنه بـ « أزمة الحقيقة» في العلوم اإلنساينة!1
ويأتي النظر الفقهي بمعنى إجالة الفكر وتقليبه كي يتحقق التأويل
ف���ي ف��ه��م أوج����ه امل��ع��ن��ى ،وت��ن��زي��ل��ه ع��ل��ى ال����واق����ع؛ 2وه��ن��ا ن��ق��ف ع��ل��ى ش��رائ��ط
معرفية تنبه إليها العالمة بن بيه وساقها في معرض حديثه عن تحقيق
 - 1يف مجال شيق بين مدعي وجود حقيقة ومنكرها ،ويف متاهات النسبانية والشكية
والوثوقية ،حاول كل من باسكال أو نجيل وريتشارد روريت أن يستشكال الحاجة إلى
الحقيقة بين ساخر مستهرت وجاد مجد يف طلب تحصيل الحقيقة؛ يراجع:
.siraP .tessarG dranreB ? étirév al nob iuoq A ;yttoR drahctiR ;legnE lacsaP

.5002

 -2ميز إمام الغزالي بدوره بين هذه المستويات من اليقين ،غير أنه جعل الشك منطلقا
للنظر الذي يروم اليقين :يروى عن حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي قوله يف كتابه‘‘ :ميزان
العمل’’‘‘ :ولو لم يكن يف مجاري هذه الكلمات إال ما يشكك يف اعتقادك الموروث،
لتنتدب للطلب ،فناهيك به نفعا ،إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق ،فمن لم يشك لم
ينظر ،ومن لم ينظر لم يبصر ،ومن لم يبصر بقي يف العمى والضالل’’.
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املناط حيث انطلق من معطى منطقي يقت�ضي العلم ألن الفقيه قبل
أن ينزل الحكمة ‘يتوقف برهة للتعرف’ إذ ال ّ
يسوغ الحكم على الواقع
من غير تصور «ف��إن الحكم على ال�شيء ف��رع عن تصوره ،وب��دون هذا
التصور والتصوير ،يمكن أن يكون الحكم غير صائب ألنه لم يصادف
محال» .1حتى إن العالمة بن بيه ر ّد الخالف بين أعضاء املجامع الفقهية
إلى التفاوت الحاصل بينهم في «التصور والتشخيص».2
وال��ذي يبرز أهمية فهم الواقع وفقهه هو تركيز العالمة على العلم
امل��ط��ل��وب ل��ح��ص��ول ال��ت��ص��ور امل��ان��ع م��ن ف��س��اد االع��ت��ب��ار وف��س��اد ال��وض��ع،
فيكون التعويل على أه��ل العلم الصحيح وه��ذا «ليس خاصا باملجتهد
الفقيه بل يسوغ ألصحاب الصنائع واألطباء والباعة.3».
ي��ك��ش��ف ال��ع�لام��ة ب��ن ب��ي��ه ع��ن ب��ن��ي��ة تحقيق امل��ن��اط فيعطي للجانب
العلمي واملعرفي مكانته في تحقيق املناط؛ فمعرفة بيئة تحقيق املناط،
ّ
«معرفات الواقع أي وسائل التعرف عليه ومسالكه» و»بناء
وتحديد
ِ
املفاهيم» كلها أم��ور ترتبط بالعلم ال��ذي كلما ارت��ف��ع إل��ى درج��ة اليقين
استي ّ
ْ
قنا الحكم على الواقع الذي هو مناطه.
إن ّ
التحقق الفعلي واملادي بال�شيء ،بعد الرؤية واملُ َّ
ماسة واإلحساس
به وملسه ونحو ذلك يمثل التحقق بالواقع؛ وبما أن بيئة تحقيق املناط
ه��ي «األرض��ي��ة بالتعبير املعاصر لتحقيق امل��ن��اط؛ وألن ال��واق��ع ه��و م��رآة
 - 1الشيخ عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه ،إثارات تجديدية يف حقول األصول ،دار
التجديد ،المملكة العربية السعودية ،جدة؛ ص.121.
 -2نفس المعطى السابق.
 -3المعطى السابق؛ ص .122
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ُ
امل��ص��ال��ح وامل��ن��اف��ع ال��ت��ي ت��ج��ل��ب ،وامل��ف��اس��د وامل��ض��ار ال��ت��ي ت����درأ ،ف��ه��و إذن
البيئة الحقيقية باعتبار ذلك املقصد األعلى الذي تذود الشريعة عن
حياضه ّ
وترد إليه املقاصد».1
ّ
التحقق بالواقع مرقاة أعلى لكونه ي��دل على وج��ود التطابق
يحتل
بين خطاب املشرع وم��راده ،وإذا شئنا أن نبرر هذه الدرجة من اليقين
ف��ي تحقيق امل��ن��اط فلنمعن النظر ف��ي الحقيقة التي يبحث عنها الفقيه
حتى لدى العلماء والخبراء ألن الحقيقة العلمية تطورت والواقع صار
يقت�ضي تجديد النظر« :فنحن اليوم -يقول العالمة بن بيه -بحاجة إلى
قراءة جديدة للواقع في ضوء الشرع للتذكير بالكليات التي مثلت لبنات
االستنباط ب��رب��ط العالقة بين الكليات وب��ي��ن ال��ج��زئ��ي��ات ،وه��ي جزئيات
ت��ن��ت��ظ��ر اإلل����ح����اق ب��ك��ل��ي أو اس��ت��ن��ت��اج ك��ل��ي ج���دي���د م���ن ت���ع���ام�ل�ات ال���زم���ان
وإكراهات املكان واألوان ،أو توضيح عالقة كلي كان غائما أو غائبا في
ركام العصور وغابر الدهور».2
يتحرى فقه ال��واق��ع معاينة ال���ش��يء املخبر ب��ه ،ورؤي��ت��ه بالعيان ،أي
تعينه ،حتى ال يساور املرء في ذلك أدنى ّ
إدراك ُّ
شك في رؤيته ومعاينته
وهو ما يمكن أن ّ
نقربه من معنى املعرفة باالتصال املباشر knowledge
 by acquaintanceلدى الفيلسوف واملنطقي ب .رسل3؛ ويقرب منه،
 -1المعطى السابق؛ ص .123
 -2نفسه ،ص .124
 -3أعرف الشيء حين أكون على اتصال مباشر به ،وهو بخالف الوصف؛ فحين أعرف
باالتصال تكون لي معرفة مباشرة بالموضوع الشيء الذي يقرب من حق اليقين راجع:
B. Russell,1917, Knowledge by acquaintance and knowledge by Description.
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ف��ي عملية تحقيق امل��ن��اط ،تعيين امل��ح��ل ال���ذي يطابق الحكم الشرعي،
وتنزيل حكم الشارع على الواقع.
لقد فطن الشيخ بن بيه إلى أمور أشبه بالرؤية املجهرية التي ال تقنع
بما يقع ف��ي العيان ب��ل تنفذ إل��ى م��ا دون السطح؛ وه��ك��ذا ف��إن االتصال
بالجزئي املعطى في الواقع يتبع ما يمكن أن نعبر عنه باملنظورية« :إن
مجرد كشف من الجزئيات ليس مناسبا إلصدار حكم عليها دون ربط
بعضها ببعض م��ن خ�لال دراس���ة أوج��ه التشابه والتباين ومل��ح الجذور
املشتركة لبناء كلي شبيه بعملية االستقراء التي تمثل أصال من األصول
ال��ث�لاث��ة لالستنباط خ���ارج دالل���ة ال��ل��ف��ظ ،وه���ي :االس��ت��دالل ب��ال��ج��زء على
ال��ك ّ��ل ،أو تصفح الجزئي للوصول إل��ى كلي كما يقول أب��و حامد ،وذلك
عكس القياس الشمولي الذي يكون فيه االستدالل بالكلي األشهر على
الجزئي الخفي ،باإلضافة إلى النوع الثالث وهو :االستدالل بجزئي أظهر
على جزئي أخفى حسب عبارة ابن رشد في تلخيصه ألرسطو».1
ال شك أن العالمة بن بيه يصدر عن منظور جديد وغير مسبوق،
فهو ينطلق من عقالنية مقاصدية واقعية فلننظر في الواقع الذي يتعلق
ّ
لتونا العالقة بينهما من وجهة العالمة وفي
به تحقيق املناط ثم نفحص ِ
ضوء نظريات الصدق والحقيقة املنطقية مبرزين خصوصية املقاربة
التي جاء بها بن بيه ضمن هذه العالقة.
Proceeding of Aristotelian Society, 1910-1911; Reprinted in his Mysticism
.)and logic (London: Geor Allen and Unwin Ltd. 1917

 -1نفسه ،ص .132
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من العقالنية املقاصدية إلى العقالنية املقاصدية الواقعية:
يعود الفضل إلى اإلم��ام الشاطبي لكونه َّنبه إلى ّ
أهمية االنتقال من
التركيز على االخ��ت�لاف ف��ي درج��ة اليقين ف��ي العلم ،وبالتالي ف��ي الفهم إلى
د ج��ة اليقين في التعيين وبالتالي في ّ
التحقق من مدى مطابقة الواقع؛
ر
فقد أناط بالنظر األصولي مهمة تكمن في النظر املآلي الذي يستحضر
مقاصد الشريعة ويضعها أس��اس��ا لهذا النظر حتى أننا نجيز ألنفسنا
أن نعد الشاطبي واض��ع أس��س العقالنية املقاصدية ،التي سيطورها
ّ
ليطعمها بفقه ال��واق��ع األم��ر ال��ذي يجيز لنا أن نصفها
العالمة بن بيه
ِ
بالعقالنية املقاصدية الواقعية فهو الذي نظر في فقه التنزيل ،ووسع
النظر األصولي حيث قعد علما قائما بذاته أال وهو فقه الواقع.
لم يعد العقل املسلم بعد الشاطبي ينظر في الجزئيات أو في األدلة
التفصيلية ،بل صار ينظر في الغايات واملآالت من منطلق يجعل الكلي
حاكما على ال��ج��زئ��ي؛ ول��ه��ذا ّ
وس���ع األدل���ة وأف��س��ح نطاقها ون��ظ��ر نظرات
جديدة في املصلحة واالستحسان ّ
وسد الذرائع ،وما إليها مما ينبغي أن
ننزله على الوقائع الجزئية ونجريه على ُ
صروفها.
وق��د أدرك العالمة بن بيه ه��ذا البعد املآلي في ما ن��دع��وه :العقالنية
امل��ق��اص��دي��ة ال��واق��ع��ي��ة ح��ي��ث ّ
وس����ع ال ّ��ن��ظ��ر ف���ي إث����ارات����ه ال��ت��ج��دي��دي��ة وم ّ���د
الواقع إلى أمدائه املستقبلية (التوقع) ليستنبط من سد الذرائع مبدأ
التوقع :إننا نستعمل كل تلك الطرائق ونسلك كل السبل واملسالك في
اتجاهين ،ات��ج��اه يتعلق باستكشاف ال��واق��ع وب��ام��ت��داده املستقبلي من
خالل التوقع؛ وأما االتجاه الثاني فهو استنطاق النصوص والقواعد
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1

وعمل الخلفاء والفقهاء وتعاملهم مع املعاني واملقاصد.
ولم يكتف العالمة بن بيه بهذا بل راح يعلق فقه الواقع بفهم الواقع
في الحال وامل��آل« :والحاصل أن التوقع له موقع كبير في الفقه ،ويجب
أن نتعامل بالوسائل الحديثة إلدراك حقائق األشياء .وفقه املآل إنما
ه��و ت��وق��ع وع��ب��ارة ع��ن ت����وازن ،لكنه ت���وازن بين ح��اض��ر ومستقبل ،هذا
الذي نسميه فقه املثال ،والفقيه عليه أن يعتمد األدوات التي بإمكانها
أن تكشف هذا املستقبل ،وعليه أن يعرف الواقع حتى يعرف املتوقع؛
ألن املتوقع ه��و ف��ي حقيقته م��آل للواقع ف��ي أح��د توجهاته؛ ألن الذريعة
عبارة عن وسيلة يتوسل بها إلى �شيء ،أو يتوصل بها إلى �شيء .وأهم ما
ف��ي ال��ذرائ��ع ه��و عنصر اإلف��ض��اء ( )...ول��ك��ن القضية ه��ي قضية ضبط،
أن نضبط النصوص الجزئية والقواعد الكلية ،وأن نعرف الواقع بكل
ّ
تضاريسه ومتوقعاته حتى نطبق عليه حكما متوازنا ال هو باملتحلل وال
هو أيضا باملتزمت املتقوقع ،ولكن بين ذلك قواما».2
وإذا ك��ان اإلم���ام الشاطبي ق��د وس��ع دائ���رة التنظير ونقلها م��ن الفهم
إلى التنزيل بفتح مجال االجتهاد في تحقيق املناط ،وهو عنده اجتهاد ال
ينقطع ،ف��إن العالمة ب��ن بيه ق��د فتح ال��واق��ع على التوقع وال��ح��ال على
املآل واالكتشاف على االستشراف؛ وذلك بأن بين كيف يمكن للعقل
امل��ق��اص��دي أن ي��ج��دد ن��ظ��ره ُوي��ع��م��ل تمحيصه ل��ق��ض��اي��ا ت��ط��رأ ف��ي ال��واق��ع
ويكون لها آثار تترتب عنها مما نعته باستعماله مفهوم اإلفضاء.
 -1نفسه ،ص .133
 -2نفسه ،ص .136
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إذا كان اإلمام الشاطبي قد وسع دائرة التنظير ونقلها من
الفهم إلى التنزيل بفتح مجال االجتهاد في تحقيق المناط ،وهو
عنده اجتهاد ال ينقطع ،فإن العالمة بن بيه قد فتح الواقع على
التوقع والحال على المآل واالكتشاف على االستشراف؛

وإذا كان اإلمام الشاطبي قد راجع نظرية االجتهاد من منظور أطلقنا
عليه ال��ع��ق�لان��ي��ة امل��ق��اص��دي��ة ال��ت��ي ب��ل��وره��ا بحيث ك��ش��ف ع��ن ب��ع��دي��ن في
االجتهاد :بعد نظري ،وبعد إجرائي-تطبيقي؛ واالجتهاد التطبيقي يتعلق
ب��م��ن��اط ال��ح��ك��م ال����ذي ب��ح��ث ف��ي��ه ع���ن ت��ح��ق��ي��ق امل���ن���اط ،واع���ت���ب���ار م���آالت
األف��ع��ال ،واع��ت��ب��ار امل��ق��اص��د ،ف��إن ال��ع�لام��ة ب��ن بيه ات��خ��ذ سبيله ف��ي هذا
املضمار يبغي فهم الواقع كأساس لفقه الواقع.
م���ن ال���ت���س���اؤالت ال��ن��ب��ي��ه��ة ال���ت���ي ط��رح��ه��ا ال��ش��ي��خ ب���ن ب��ي��ه م���ا ي��م��ك��ن أن
ن��ع ّ��ده م��ن قبيل امل��ق��ارب��ة املعرفية (االبيستمولوجية) الش��ت��غ��ال العقل
املقاصدي الواقعي :ما هو نوع الواقع الذي يبحث عنه الفقيه؟ وملاذا
يبحث عنه؟ والذي يتمعن في هذا السؤال يلفيه حامال لقصدية خفية
تلزم ضمنا من كل إجابة مرتقبة؛ إن السؤال عن الواقع عند العالمة
ي��� ِن ُّ���م ع���ن اه��ت��م��ام��ه ب��أه��م��ي��ة ت��ن��زي��ل ال��ح��ك��م وت��ح��ق��ي��ق م����راد ال����ش����ارع ،وف��ي
ه��ذا األم��ر دالل��ة خفية على العناية بجدلية قائمة بين خطاب الوضع
وخطاب التكليف حاال ومآال.
من فهم الواقع إلى فقه الواقع والتوقع
إذا ك���ان���ت ع��م��ل��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق امل����ن����اط ع����ب����ارة ع����ن ال���ب���ح���ث ع����ن ال���واق���ع
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ومالحظة ه��ذا ال��واق��ع حتى تطبق عليه حكم األص��ل ف��إن مالحظة هذا
َّ
ال���واق���ع ت��ق��ت���ض��ي فقها خ��اص��ا ي��ج��ب أن ي��ك��ون ه���ذا ال���واق���ع ه��و متعلقه.
فما هو الواقع؟ وكيف السبيل إلى التحقق به بناء على خلفيات تتنزل
فيها مالحظته أو معاينته درج��ات أو منازل متفاوتة من اليقين؟ يمكن
أن نعتبر الواقع بما هو تحقيق إلمكانات وقعت أو حدثت ،عبارة عن
سيل غير منقطع م��ن ال��ح��وادث وال���ط���روءات ف��ال��واق��ع ب��ه��ذا التوصيف
ُ
ّ
سيال باملجريات من الحوادث ،لذلك اعتبر اإلمام الشاطبي أن االجتهاد
ال�����ذي م��ن��ط��ل��ق��ه ال����واق����ع اج���ت���ه���اد ال ي��ن��ق��ط��ع ح��ت��ى ي��ن��ق��ط��ع ال��ت��ك��ل��ي��ف ألن��ه
يتعلق بتحقيق املناط ومعناه أن «يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن
يبقى النظر ف��ي تعيين محله» ،1فيكون تحقيق امل��ن��اط ه��و التشخيص
الواقعي للقضية الشرعية ،أي استناد الحكم إلى آحاد صور القاعدة
العامة بإثبات العلة املتفق عليها في األصل في الفرع بغرض إلحاق الفرع
باألصل ،وبالتالي تطبيق حكم األصل على مجرى الواقع.
بيد أن م��ا ينبغي أن نلتفت إل��ي��ه ال��ي��وم ه��و مفهوم ال��واق��ع ذات���ه من
جهة النظر املعرفية (االبيستمولوجية) واملنطقية وه��ذا يتوقف على
تصنيف وتقسيم نحلل فيهما الواقع ون��رده إلى جهات االعتبار ،وليس
هذا التحليل للواقع ترفا فكريا ،بل إننا نود أن يتعرف الفقيه على هذا
الواقع ليتبين سبيله لالنتقال من فهم الواقع إلى فقه الواقع.
إن فهم الواقع ليس هو فقه ال��واق��ع ،فموضوع فقه الواقع يفوقه
درج����ة ألن���ه ي��ت��ح��دد ف���ي االج��ت��ه��اد اإلج���رائ���ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ال��ق��ائ��م ف���ي تحقيق
 -1أبو إسحاق الشاطبي ،الموافقات ،ج  ،5دار القيم  -دار عفان  ،2013ص .12
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املناط؛ ومع ذلك ،فإن فقه الواقع يتوقف على فهم الواقع .ولهذا نرى
أن نبرز أن الواقع في ّ
حد ذاته يحمل غموضا يحفه من جهة ما يعطانا
ِ
م���ن خ�لال��ه وم���ن ج��ه��ة إدراك���ن���ا ل���ه؛ ي��ك��ف��ي أن ن��ع��ت��ب��ر أن ال���ح���دوث ال���ذي
يحصل في الواقع كان ،قبل حصوله ،عبارة عن إمكان؛ فلنبسط الكالم
في بعض مظاهر يعطانا فيها الواقع:
الواقع املوضوعي:
ويتجسد في األشياء بوصفها تعيينات لحقائق هي موجودات تعمر
ال��ع��ال��م امل�����ادي أو ال���ح ّ
����س���ي :وال ش���ك أن ه����ذا ال���واق���ع ال���خ���ارج���ي ي��م��ارس
سلطانه على الناس فيكون اليقين هنا تابعا ألعيان الواقع الذي يملي
ب��ت��غ��ي��ره وت��ح��ول��ه وت��ب��دل��ه ض�����رورة م���ج���ارات���ه ،ول����ذا ي��ك��ون ت��ح��ق��ي��ق امل��ن��اط
تشخيصا من هذا الواقع.
الواقع الذهني:
وهو عبارة عن بنية مفاهيمية تصويرية تتجسد في كل ما هو معنوي
من قبيل بنية اللغة والثقافة والعوائد ،وهي تمثل بنيات تشكل الوعي
ل���دى األف����راد داخ���ل مجتمعهم ،وأم���ا بالنسبة للعلماء ف��ه��ي ع��ب��ارة عن
نماذج صورية منتزعة من خبرات ،ومجردة منها تغدو قوالب صورية
أو ذه��ن��ي��ة ،و ي��م��ك��ن أن ن��دخ��ل ف��ي ال���واق���ع ال��ذه��ن��ي التقليد ال����ذي يمثل
بنية استباقية للفهم قد يكون من آثارها مجافاة الواقع املوضوعي أو
اإلعراض عنه أو معاندته.
وم���ن املحتمل أن يشكل ال��واق��ع ال��ذه��ن��ي ع��ائ��ق��ا معرفيا أم���ام تطور
ط��رق النظر وتمحيص ال��واق��ع املوضوعي فيجثم التقليد على األنفس
440

ألنه يشكل بنية استباقية للفهم تتنطع على الواقع؛ وقد أشار طوماس
كيون إل��ى مثل ه��ذا حين رأى أن بعض الطرائق املنهجية تستحكم في
املمارسة العلمية حتى أنها تغدو متمكنة (العلم ال��ع��ادي) فيأتي عليها
1
حين من الدهر تصير فيه متجاوزة.
وق������د أص��������اب ال����ع��ل�ام����ة ع���ب���د هللا ب�����ن ب���ي���ه ح���ي���ن اع���ت���ب���ر أن م�����ن ب��ي��ن
االستنباطات (وهي بمثابة قوالب صورية في مقاربة تحقيق املناط) ما
كان مصيبا في زمنه ولم يعد كذلك ،وض��رب مثال بالرياضيات قديمها
وح��دي��ث��ه��ا «ف��االس��ت��ن��ب��اط��ات الفقهية ال��ق��دي��م��ة -ي��ق��ول ال��ع�لام��ة -ك��ان��ت في
زمانها مصيبة وال ي��زال بعضها كذلك ،واالستنباطات الجديدة املبنية
ع��ل��ى أس�����اس س��ل��ي��م م���ن ت��ح��ق��ي��ق امل���ن���اط ف��ه��ي ص������واب ،ف��ه��ي إل����ى ح ٍّ�����د ما
ك��ال��ري��اض��ي��ات ال��ق��دي��م��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��دم ح��ل��وال صحيحة وال��ري��اض��ي��ات
الحديثة اآلن التي تقدم حلوال سليمة ومناسبة للعصر ،فإذا كان هذا
ه��و ح��ال الرياضيات التي كانت أيقن العلوم فكيف ال يتحول الواقع
ال��ذه��ن��ي ال�����ذي ه���و ف���ي آل��ي��ات��ه االس���ت���دالل���ي���ة وط���رائ���ق���ه ال��ت��ع��ل��ي��ل��ي��ة أل��ص��ق
بالواقع من الصوريات والتجريديات الرياضية؟
وب��ال��ع��ودة إل��ى م��ا أملعنا إليه بخصوص وق��وع الفقهاء تحت وط��أة ما
يمكن أن نصفه بالبنية االستباقية للفهم ،نورد نصا البن خلدون جاء
Thomas khun, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, -1
.coll. « Champs » (1er éd. 1962, révision 1970). p.29 et suiv

حسب كيون العلم العادي هو السياق المعتاد يف االشتغال العلمي لدى جماعة من العلماء
الذين يتبعون يف بحوثهم طرائق مسكوكة ومسبوقة ،فهم يعتنقون أنموذجا واحدا موضوعا
سلفا بمنجزاته العلمية السابقة؛ وهذا يتفق مع ما أطلقنا عليه التقليد بوصفه بنية استباقية
للفهم.
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فيه« :الفصل الثاني واألرب��ع��ون في أن العلماء من بين البشر أبعد عن
ال��س��ي��اس��ة وم��ذاه��ب��ه��ا ..وال ّ��س��ب��ب ف��ي ذل���ك ّأن��ه��م م��ع��ت��ادون ال ّ��ن��ظ��ر ال��ف��ك��ر ّي
ّ
والغوص على املعاني وانتزاعها من املحسوسات وتجريدها في الذهن،
أم�����ورا ك ّ��ل ّ��ي��ة ع ّ���ام���ة ل��ي��ح��ك��م ع��ل��ي��ه��ا ب��أم��ر ال��ع��م��وم ال ب��خ��ص��وص م ّ
�����ادة وال
شخص وال جيل وال ّأمة وال صنف من ّ
الناسّ .
ويطبقون من بعد ذلك
ّ
الكل ّي على الخار ّ
جيات .وأيضا يقيسون األمور على أشباهها وأمثالها بما
ّ
ّ
الفقهي .فال تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن
اعتادوه من القياس
لاّ
وال تصير إل��ى املطابقة إ بعد ال��ف��راغ من البحث ّ
والنظر ،أو ال تصير
ّ
ّ
يتفرع ما في الخارج ّ
وإنما ّ
عما في الذهن من ذلك؛
بالجملة إلى املطابقة
ّ
ّ
والسنةّ
رعية ّ
عما في املحفوظ من أدلة الكتاب ّ
الش ّ
فإنها فروع ّ
كاألحكام
ّ ّ
العقلية التي
فتطلب مطابقة ما في الخارج لها عكس األنظار في العلوم
تطلب في ّ
صحتها مطابقتها ملا في الخارج».1
الواقع الذاتي:
وه���و واق����ع ن��ف���س��ي ،وق���د وس���ع ه���ذا ال��ج��ان��ب ب��ح��ث��ا ال��ف��ق��ه��اء وال��ن��ظ��ار
امل��س��ل��م��ون ف��ي ب��ي��ان م��ا للجانب ال��ذات��ي م��ن أث���ر ف��ي ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال��واق��ع،
فقد يقتنع ال��ع��ال��م غ��اي��ة االق��ت��ن��اع بمذهبه أو ب��ال��ن��م��وذج اإلرش����ادي (=
ب���اراداي���غ���م) ال���ذي ينتسب إل��ي��ه ف��ض�لا ع��ن خ��ب��رات��ه ال��ذات��ي��ة ال��دف��ي��ن��ة في
ط��ي��ات نفسانيته وت���اري���خ تشكل وع��ي��ه ال��ع��ل��م��ي (ي��ح��ض��رن��ا ه��ن��ا اب���ن ح��زم
ال��ظ��اه��ري األن��دل���س��ي فعلى علو كعبه ف��ي العلم ودق��ت��ه غير املتناهية في
 -1تاريخ ابن خلدون ،ج  ،1ص  ،746تحقيق خليل شحادة ،دار الفكر بيروت ،ط ،2
.1988
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الفهم ،نجده في مواقف فكرية يثير االستغراب)؛ وبكلمة جامعة نقول
إن الواقع الذاتي هو ُجماع الخبرات الشخصية.
الواقع االفترا�ضي:
وهو الواقع ُ
الهالمي الذي صار يعارض العالم الواقع املوضوعي وال
يجاريه ،ملا صار يلوح به من منذرات ،ويخبؤه من مفاجآت جارفة أقوى
من الواقع املوضوعي؛ فقد يكون له تحكم خفي قد يفعل أفاعيله في
سلوكاتنا بصورة سحرية متحكمة قد توقعنا في حرج ،فهل كان الفقهاء
ال يلقون باال لهذا الواقع أخذا بالنهي عن التوقع وامتثاال ألمر« :دعها
حتى تقع» على اعتبار أن «الضرر املتوهم» ال اعتبار له ألن الوهم ال
أثر له في الواقع؟
ُّ ّ
النظار من الفقهاء الواقع االفترا�ضي ،بل كانوا متفطنين
لم يغفل
مل���ا ي��ق��ت��ض��ي��ه ال��ح��اض��ر م���ن ان��ت��ب��اه ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل؛ ح��ي��ث إن ه���ذا ال��ح��اض��ر
ل��ي��ش��ه��د ع���ن ت��غ��ي��ر ح��ص��ل ف��ي��ه غ��اي��ر ب���ه امل���ا�ض���ي؛ ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك��ون
بعض الفقهاء قد أنفوا النظر في املستقبل ،ف��إن العناية باملآل ّ
وسد
ال��ذرائ��ع إنما يدخالن في جهة النظر التوقعية ،يقول العالمة بن بيه:1
ُّ
«وفقه املآل إنما هو توقع ،وعبارة عن توازن بين حاضر وبين مستقبل،
هذا الذي نسميه فقه املثال ،والفقيه عليه أن يعتمد على األدوات التي
بإمكانها أن تكتشف هذا املستقبل .وعليه أن يعرف الواقع حتى يعرف
املتوقع؛ ألن املتوقع ه��و ف��ي حقيقته م��آل للواقع ف��ي أح��د توجهاته؛ ألن
 -1الشيخ عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه ،إثارات تجديدية يف حقول األصول ،دار
التجديد ،المملكة العربية السعودية ،جدة ،ص .136
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الذريعة عبارة عن وسيلة ُي ّ
توسل بها إلى �ش��يء ،وأه��م ما في الذرائع هو
عنصر اإلفضاء».
وع��ن��ص��ر اإلف���ض���اء ه���ذا ال ي��خ��ل��و م���ن األخ����ذ ب��ال��واق��ع وإس��ق��اط��ه على
املستقبل بقصد ب��ل��وغ املُ��ت ّ
��وس��ل إل��ي��ه؛ ف�لا ت��وق��ع م��ن غير االن��ط�لاق من
واقع ،وليس يكون االفتراض مجرد توهم ال ينبثق من الواقع.
القضية الشرعية ومسألة التحقق
ل���ق���د ع���رف���ت امل���ع���رف���ة ال���ب���ش���ري���ة م���ن���ذ أم�����د ط���وي���ل ص����راع����ا م����ري����را ب��ي��ن
نظريات الصدق ،حيث كانت أشهر النظريات هي تلك التي تقول بأن
ال��ص��دق ه��و ال��ت��ط��اب��ق ب��ي��ن امل��ع��ن��ى وال��واق��ع��ة ،وت��ع��رف بنظرية املطابقة
correspondance theory؛ وإلى جانبها برزت النظرية القائلة باالتساق
ال�����ص�����وري ،أو ق����ل ن���ظ���ري���ة االت����س����اق  coherence theoryوت���ف���اوت���ت
النظريات بعد ذلك إلى د جة بلغ التنافس فيما بينها ّ
حدا صار طرفاه
ر
املواضعاتية التي تقول بكون الحقيقة مجرد اتفاق ،والحدسانية التي
س َّ��وغ��ت ألصحابها بناء أن��س��اق وهمية م��ن جهة؛ والنظرية املاصدقية
ّ
والتحققية من جهة أخرى؛ وقد تخللتهما النظرية االتساقية القاضية
1
ب��ك��ون الحقيقة م��ج��رد ب��ن��اء م��ت��س��ق ،وال��ن��ظ��ري��ة ال��ذري��ع��ي��ة Pragmatic
...Theoryإلخ
يقترب تحقيق املناط من النظرية التحققية للصدق التي جاءت بها
جماعة املناطقة الوضعانيين التجريبيين .وليس يفيدنا كثيرا الخوض
- 1Susan Haak, (1978)، Philosophy of logics, op. cit., p. 86 ch 7 theories of

truth.
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ف��ي ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ات وإن ك���ان ل��ه��ا ت��ع��ل��ق بتحقيق ي��م ُّ
��س ،ول���و م��ن بعيد،
تحقيق املناط ،فنعرض عن الكالم في تفاصيل ه��ذه النظريات ألن ما
يعنينا ه��و العالقة التي بين امل��ن��اط وتعيين محله ،أي عملية التطابق
املأمول بين الحكم املعبر عن إرادة الشارع والواقع الخارجي الذي ّبينا
بعض أشكاله مما يسوغ لنا إمكانية ادعاء تداخل يحصل على مستوى
حقيق املناط بين املشروعية واملعقولية واملقبولية التي استمددناها
من العالمة بن بيه من خالل تحديده للمناط ولعملية تحقيقه.
يقول العالمة« :أص��ب��ح تحقيق امل��ن��اط مبدأ شامال واج��ت��ه��ادا كامال،
يشمل مجمل األدل��ة ليستعمل أدوات دالالت األل��ف��اظ ،كما يستعمل
أدوات معقول النص ،إنه كالفيلسوف يبحث عن الحقيقة ،فهو باحث
عن الواقع يشير إليه بالبنان لينزل الحكم عليه».1
أ -املشروعية في العقالنية املقاصدية الواقعية
تجيز لنا العقالنية الواقعية التي يصدر عنها العالمة بن بيه أن نبسط
القول في مبادئ ومحاذير يتحراها فقه الواقع فتكسبه املشروعية التي
تتمثل ف��ي تحصيل درج���ة االل��ت��زام ب��أوام��ر ال��ش��ارع .تقت�ضي املشروعية
استمداد الحكم من املشرع وتنزيله على الواقع وإن كلف ذلك مخالفة
ظاهرة ملجرى هذا الواقع ألن «اختالل الكلي كما يقول اإلمام الشاطبي
ي��ؤدي إلى انخرام نظام العالم» ،ولهذا يحرص كثير من علمائنا اليوم
على ع��دم م��ج��اراة ال��واق��ع 2ملا تتهدد ه��ذه امل��ج��اراة من تنطع عن الشرع.
 - 1تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،ص .53 - 52
 - 2سلمان فهد بن العودة من يملك حق االجتهاد ،مكتبة الرشد ،حيث تقول« :من صور
مجلة السلم  -العدد األول
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لكن التشبث بالنص مع العماء عن الواقع ال يخل باملشروعية فحسب
بل ويقود إلى قصور عن استيعاب أو إدراك مراد الشارع الذي يقت�ضي
إخمال أمره على الوجه الصحيح في الواقع.
ف��إذا كانت القضية الشرعية «قضية إنشائية توجب فعال أو تركا
أو ّ
تحرمه أو تندب إليه أو تكرهه أو تبيحه ،أي أنها قاعدة عملية»،1
وك��ان��ت ه��ذه القضية تدخل ف��ي نطاق خطاب ال��ش��ارع وف��ي ح��دود م��راده
وق��ص��دي��ت��ه ،وال ت��خ��ض��ع ل��ل��ت��ق��وي��م ال��ص��دق��ي ل��ك��ون��ه��ا ت���ظ ّ���ل ،ب��وص��ف��ه��ا أم���را
حقق ،وغير قابلة ّ
الت ُّ
أم��ر به ال��ش��ارع ،خ��ارج نطاق َّ
للبت خصوصا وأن
ُ
والفهوم تتفاوت في فهم القاعدة العملية ،وتتباين امل���دارك في إصابة
م���راد ال���ش���ارع ،ف���إن امل��ع��ي��ار األول ال���ذي ي��ج��ب ت��ح��ري��ه م��ن أج���ل تحقيق
شرط املشروعية هو االلتزام بأوامر الشرع بتحقيق مناطاتها.
وي��ب��ق��ى أن ال��خ��ب��ر امل��ع��ل��وم أي م���ا ان��ت��ه��ى إل���ي���ه ال��ف��ق��ي��ه ع��ل��م��ه ب���ه علم
اليقين هو ما يستفاد مما عبرت عنه إرادة الشارع بحسب خطابه الذي
ق��د يسمح لنا مضمونه ب��اف��ت��راض وج���ود زم���رة أو مجموعة م��ن الفهوم
املتعلقة بمراد الشارع؛ وتقوم ُ
الفهوم بحسب إمكان احتمال ورودها أو
انتمائها لهذه الزمرة ،ويسمح هذا االعتبار بالتقويم الصدقي للقضايا
الشرعية من حيث التحقق من صدق انتماء أو عدم انتماء هذا الفهم
القول على اهلل بغير علم :مجاراة الظروف والعوائد الواقعة واألوضاع المستفسرة يف
مجتمعات الناس ،وتطويع النصوص واألحكام الشرعية لها ،مع مخالفة هذه األشياء».
ص .54
 -1حمو النقاري؛ المنهجية األصولية والمنطق اليوناين من خالل ابن صامد الغزالي
وتقي الدين ابن تيمية ،سلسلة بدايات الطبعة االولى  1991ص.31
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للقضية ل��ش��رع��ي��ة أو ذاك إل���ى م��ج��م��وع��ة أو زم���رة م���راد ال���ش���ارع :نكذب
أو نبطل ال��ق��ول ب��ذل��ك االن��ت��م��اء أي أن��ن��ا نستطيع دائ��م��ا الحكم بصحة
استنتاج القضية الشرعية من خطاب املشرع أو بفساده.1
ب -املعقولية في العقالنية املقاصدية الواقعية
املقصود باملعـقـولـيـة طلب اتساق الحكم الشرعي مع شروط إعماله
أو إهماله ،وبالتالي لزوم توافق منطقي بين الشرع والعقل .ولهذا وضع
فقيه الواقعية املقاصدية العالمة بن بيه أزواجا تقابلية رام من ورائها
وج��وب الحرص وتحري املعقولية في األخ��ذ بالواقع ،وذل��ك حين اعتبر
أن امل��راج��ع��ة يقتضيها م��ب��دأ قابلية امل��راج��ع��ة ال���ذي ه��و س ّ��ن��ة ف��ي الفكر
البشري ،لكنه حذر من أن تؤول املراجعة إلى تراجع .وهكذا ،فالتقابل
بين ال��زوج املراجعة  /التراجع يتصل باملعقولية من حيث أن الحرص
على مراد الشارع بمقت�ضى املشروعية ال يستدعي الجمود على الفهوم
السابقة ،بل إن الواقع له سهم في حصول الفهم والتأويل.
ويشير العالمة بن بيه إل��ى زوج تقابلي آخ��ر يتعلق بالتأويل بوصفه
تحويال وليس تحايال؛ وهكذا ف��إن ال��زوج التقابلي التحويل  /التحايل
ينبه على رعي املعقولية في عدم التحايل على مقصد الشارع ومراده.
وأم���ا ال����زوج التقابلي ال���ذي رام ب��ه شيخنا ال��ع�لام��ة ب��ن ب��ي��ه التوكيد
على املعقولية املطلوبة في عقالنيته املقاصدية الواقعية فهو التعليل /
التعلل أو التعالل ،فللتعليل شرائط ينضبط بها حتى يتطابق التأويل
مع التنزيل.
 - 1نفسه.
مجلة السلم  -العدد األول
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ج -املقبولية في العقالنية املقاصدية الواقعية
ت��ت��ح��دد املقبولية ف��ي ت��ق��دي��رن��ا مل��ا يمكن أن ن��ج��ده ف��ي ت��ط��اب��ق الـتأويل
ل��ل��ت��ن��زي��ل م��ع م���راع���اة أح����وال امل��ك��ل��ف��ي��ن ،ف��ال��ن��اس ال ي��ت��ل��ق��ون ب��ال��ق��ب��ول إال
ّ
م��ا ك��ان جالبا للتيسير؛ ول��ه��ذا ك��ان ُح���ذاق العلماء ق��د اع��ت��ب��روا القيمة
الشرعية أسمى قيمة ت��وزن بها الضرورة وتقدر بقدرها الحاجة؛ فهم
بهذا الصنيع لم يبدلوا موازين األحوال التي ليست ،كما قال العالمة بن
بيه ،كموازين األشياء املادية واألثقال فيقاس الحرج للتنزيل على واقعة
وليس لتنازل عن قيمة.
وقد تفطن العالمة بن بيه إلى زوج تقابلي آخر ،وهذا الزوج متعلق
بمبدأ التيسير أال وه��و :التسهيل  /التساهل إذ األص��ل في التيسير رفع
املشقة وع��دم التكليف بما ال يطاق ،وليس التحايل أو التنازل .ولعل
ه��ذا م��ا رام��ه شيخنا حين ض��رب مثال ع��ن قياس ال��ح��رج بتنزيل الحكم
على واقعة من غير التنازل عن قيمة.
وإذا كانت القيمة إنما توجد بتوسطها بين تصرف املكلفين والواقع،
فذلك ألنها هي التي ّ
يتقوم بها ُّ
كل تصرف ألن القيمة ال توجد في الواقع
وال في األذهان ،وإال الكتفينا في تقويم سلوكاتنا بالعقل وحده والستندنا
إل��ى املعقولية وحدها دون املشروعية فال نحتاج للشرع ،بل والعتبرنا
كل سلوك مباح نتلقاه بالقبول من غير مائز وال رائز .فالقيمة تمتح من
الواقع الحسن ال��ذي يجعلها مطلوبة لحسن الحال ومقبولة من قبل
الناس لتعلقها بما يسعون إليه من جلب املنافع ودرء املضار ،وتحقيقا
ل��ل��م��ص��ال��ح ودف����ع����ا ل��ل��م��ف��اس��د ،ك���م���ا ت��س��ت��م��د م����ن خ���ط���اب امل����ش����رع ال����ذي
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إنما يريد خيرا للعباد ،والخير تفضيل يرجحه م��آل العمل والتصرف
بمقتضاه.1
وق��د أف��ل��ح شيخنا ب��ن بيه ف��ي ه��ذه ال��ت��ق��اب�لات غ��اي��ة ال��ف�لاح ألن��ه أخذ
بناصية ال��واق��ع م��ع ال��ح��رص على املشروعية املطلوبة .فيكون تحقيق
املناط ،بناء على ما أسلفنا ،منضبطا بقواعد ترجيحية معلولة ملبدأ
املشروعية وعدم الخيرة بين الواقع والحكم الشرعي حتى يكون التدليل
شرعيا ال بدعيا؛ ويكاد يشبه هذا الحال ما نجده في القوانين الوضعية
حين ال يسوغ االتفاق على مخالفة القواعد اآلمرة .Imperativ rules
ت��ل��ك ب��ع��ض م��ع��ال��م ع��ق�لان��ي��ة م��ق��اص��دي��ة واق��ع��ي��ة ُرم���ن���ا ،ق����در ال��ج��ه��د
ّ
وال���ط���اق���ة ،م��ق��ارب��ت��ه��ا ف��ي ك��ت��اب م��والن��ا ال��ش��ي��خ ال��ع�لام��ة ب��ن ب��ي��ه م��ن خ�لال
ت��ح��ق��ي��ق امل���ن���اط م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ف��ق��ه ال���واق���ع ال����ذي ال ي��ك��ون ف��ي��ه فقيه
ال���واق���ع مستلبا ب��ح��ي��ث يبتلعه ه���ذا ال���واق���ع وإن��م��ا ي��ك��ون أش��ب��ه بالعالم
اإلحيائي ال��ذي يعرف القوانين وال يسقطها على جميع الكائنات ،كما
يكون أشبه بالكيميائي الذي يعرف أسرار خلطات وتراكيب املواد فال
يكون ،مع ذلكّ ،
حرا تمام الحرية في تنزيل فرضياته ومسلماته العلمية
على ظواهره.
ولنا ع��ودة إل��ى ه��ذا العمل ال��رائ��د لكي نستحلي فيه األم���ور املرشحة
ل��ف��ق��ه ال���واق���ع وال��ت��وق��ع م��ن م��ن��ظ��ور م��ا وص��ف��ن��اه ب��ال��ع��ق�لان��ي��ة امل��ق��اص��دي��ة
الواقعية.
.1 -Grice Paul ; 1991 The Conception of Value oxford university Press
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قراءة في كتاب:
كراسة دراسات حول السلم والنزاع
تنسيق :تشارلزويبل وجون غالتونغ
Studies Handbook of Peace and Conflict
edited by Charles Webel and Johan Galtung
د .محمد الريوش*1
تمهيد:
يبدو أن السلم أصبح يكت�سي أهمية قصوى وأن املحافل األكاديمية
في مشارق األرض ومغاربها تحاول جاهدة إمساك شروط إحقاقه سواء
أك��ان��ت ش��روط��ا فلسفية أم دي��ن��ي��ة أم س��ي��اس��ي��ة أم أخ�لاق��ي��ة .وإلح��ق��اق
السلم ال بد ب��ادئ األم��ر من االعتراف باإلنسان وإدراك طبائعه ومداه
الذي يتحرك خالله .ال بد إذن من املعرفة التي تنبع من فهم املقاصد،
ف���إذا ع��رف��ن��ا أن أول ق��ص��د ينبغي ل�لإن��س��ان أن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه ،ف��ي إط��ار
التعامل م��ع املخالف ،ه��و «حفظ النفس» سيكون م��ن ال�ل�ازم اعتبار
السلم أولى أولوياتنا .إن إدراك فلسفة الحياة ومقاصد حفظ النفس
مفتاح البحث عن السلم بكل تجلياته :السلم االجتماعي أو االقتصادي
أو السيا�سي ...إلخ.
 - *1طالب باحث بسلك الدكتوراه ،تخصص الفقه وأصوله ،بمؤسسة دار الحديث
الحسنية -المملكة المغربية.
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في ذات السياق ،يأتي تقديمنا لكتاب جماعي تحت عنوان «كراسة
دراسات السلم والنزاع»؛ وهو كتاب شامل ومتنوع يفكك مباحث السلم
والنزاع ،تتداخل فيه التخصصات املعرفية من فلسفة ودين ولغة وعلم
نفس واجتماع واستراتيجية وغيرها؛ وتكمن غايته في معالجة قضايا
راهنة محورها تفكيك مضامين السلم وخلفياته وشروطه ونواقضه
ووس��ائ��ل تحقيقه وفلسفاته الطبيعية وامليتافيزيقية .ال��ك��ت��اب ال��ذي
بين أيدينا بمثابة املختبر ،إذ أسهمت عيون كثيرة في اإلدالء بوجهات
نظر :فحواها أن السلم ال يزال في حاجة إلى الدراسة والبحث والنظر،
وأن الجهد ف��ي ت��ن��اول قضايا السلم ال ب��د أن ي��ك��ون مشتركا ،وأن���ه ال بد
من تجاوز املقاربات الكالسيكية عند حل النزاع ،بحيث ينبغي إبدالها
بمقاربات متعالية في ال��ط��رح .ه��ذا ،ويلوح من ط��رف خفي أن أصحاب
الكتاب ينهجون طرحا كانطيا (نسبة للفيلسوف األملاني إمانويل كانط)
مبنيا على التوفيق بين األمور املختلفة عوض النظرة الجدلية الهيجلية
املبنية على ال�شيء ونقيضه.
وفيما يلي نقدم بإيجاز لهذا الكتاب الجماعي الذي يمكن للباحثين
ف��ي قضايا السلم ف��ي مجالنا ال��ت��داول��ي اإلس�لام��ي ال��ع��رب��ي االس��ت��م��داد من
بعض طروحاته ،قصد االنفتاح على الفكر اآلخ��ر ملعرفة ما يجري في
الفكر العالمي.
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معطيات أولية :مقدمتان
يشير أحد مقدمي الكتاب وهو تشارلز ويبل  1Charles WEBELفي
مفتتح ك�لام��ه أن���ه« :م��ن��ذ آالف السنين وال��ف�لاس��ف��ة وامل��ف��ك��رون وعلماء
ال��دي��ن وال��س��ي��اس��ي��ون ي��ك��ت��ب��ون ع��ن ال��س�لام وي��ش��ج��ب��ون ال���ح���رب ،إال أن
ال����دراس����ات ح����ول ال��س��ل��م ال ت����زال ف���ي م���ه���ده���ا» .وه����ذا ي��ع��ن��ي أن ال��خ��ط��وة
األول���ى ل��م ي��ت��أت لها أن تحصل ب��ع��د ،ف��ال��دراس��ات ح��ول السلم ل��م ترق
بعد إلى أن تكون ذات قيمة معرفية ،ألنها ال تزال مجرد أفكار يتداولها
الفالسفة واملفكرون وعلماء ال��دي��ن؛ وه��ذا يضعهم أم��ام إك��راه معرفي
كبير ومفارقة بين النظري والتطبيقي خصوصا إذا علمنا أننا نجد ،في
الجهة األخ��رى ،أن غالب ال��دع��وات الرامية إل��ى السلم تخرج من خارج
أروقة املنهج الفلسفي؛ إن الدعوة إلى السلم حينها تكون مجرد رد فعل
اس��ت��رات��ي��ج��ي أو تكتيك ح��رب��ي ل��ي��س إال .وه���ذا م��ا ي��ب��رر «ال��ص��م��ت» ال��ذي
ت��ع��ان��ي م��ن��ه ال���دراس���ات ح���ول ال��س��ل��م ،ب��خ�لاف م��ا ك���ان عليه األم���ر خ�لال
بدايات القرن ،كما هو األمر مع فرويد  Freudوألبرت إنشتاين Albert
 .Einsteinف��ي ه��ذه التوطئة نقد عميق ملنظومة املعرفة والحكم التي
غالبا ما تجعل رجل السلطة في مكانة أعلى من مكانة رجل العلم الذي
ُبمكن ِته معرفة دقائق األم��ور لتحقيق السلم والعدل حسب املنهجية
2
التي تقتضيها نظرته لألمور.
1ـ المدير السابق لمركز دراسات السلم بجامعة ترومسو بالنرويج ،وأستاذ زائر بكرسي
فلسفة السلم باليونسكو يف جامعة كاستيلون بإسبانيا.
2ـ ص 3-13
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أما جوان غالتونغ  1Johan Galtungفي مقدمة ثانية للكتاب فيقترح
األفكار التالية:
 .1بدل التركيز على املقاربة األمنية يكون من باب الضرورة استثمار
جهودنا في التركيز على السلم في حد ذاته.
 .2ال بد من مراعاة العالقة امللتبسة عند فض االشتباكات احترازا
م���ن أن ي����ؤدي ال��ع��ن��ف إل���ى زرع ب����ذور ع��ن��ف آخ����ر ،وه��ه��ن��ا ي��ك��ون إح��ق��اق
السلم من باب املستحيالت.
 .3ال بد من انتهاج مقاربة متسامية نفترض من خاللها واقعا أسمى
يمكننا أن نتعايش خالله كما هو الحال بالنسبة لالتحاد األوروبي.
 .4في املقاربة الكالسيكية للتفاوض نفترض حضور الطرفين لحل
النزاع وإحقاق السالم ،بينما املقاربة املتعالية تقت�ضي الحوار العميق
مع كل طرف على حدة وبيان املشترك مع الطرف اآلخ��ر ،ثم بعد ذلك
تأتي املقاربة الكالسيكية للتفاوض.
 .5تقوم املقاربة املتسامية على �شيء أكثر أهمية من فكرة الوساطة
ف��ي ح��ل ال��ن��زاع ،فهي ت��ق��وم على دينامية كلية بمثابة البحث ع��ن أصل
الداء والبحث عن العالج ،إننا حينما نبحث عن السلم فإننا نبحث عن
مناعة الفرد واملجتمع ،إن هذه املقاربة املتعالية هي مقاربة تشخيصية
ألعراض وأسباب وظروف املرض.2
1ـ أستاذ دراس��ات السلم ومؤسس ومساعد مدير مؤسسة التسامي ،TRANSCEND
ومؤسس معهد البحث يف السلم العالمي بأوسلو وكذا مجلة بحثية حول السلم.
2ـ ص14-32
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لقد اخترنا أن نسلط الضوء على الجزء الثاني بالنظر إلى أهميته.
مداخل أساسية في مقاربة قضايا السلم:
.1السلم اإليجابي والسلم السلبي:
ينبني النظر الفلسفي ل��دى مؤلفي الكتاب على مبدأ أس��ا�س��ي وهو
أن السلم يمكن أن يتصف بصفتين مالزمتين له؛ وهما صفتا اإليجاب
وال��س��ل��ب ،إذ ال��س��ل��م م��ن��ه اإلي��ج��اب��ي وم��ن��ه ال��س��ل��ب��ي ،وأن ال��ط��اغ��ي حاليا
ه��و السلبي ،وأن السعي ك��ل السعي نحو السلم اإلي��ج��اب��ي؛ وذل��ك على
مستويات ،منها:1
.1على املستوى الوجودي :من صفات السلم السلبي غياب العنف
املباشر أو وقف إطالق النار أو نزع التسلح ...إلخ .بينما السلم اإليجابي
من صفاته التعاون املشترك من أج��ل استمرار الحياة وتعزيز السلم
والتصالح وإعادة بناء العالقات.2
.2ع����ل����ى م���س���ت���وى ال����ح����ري����ة :ال���س���ل���م ال���س���ل���ب���ي ي���ق���وم ع���ل���ى ال ّ����ت����ح����رر م��ن
االستعمار والدكتاتوريات؛ بينما السلم اإليجابي يقوم على الحكامة
الجيدة والتشاركية والسيادة وحقوق اإلنسان.
 .3على املستوى الثقافي :السلم السلبي يقوم على ت��ج��اوز األحكام
ال��ق��ي��م��ي��ة ال��ع��رق��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة وال���ج���ن���دري���ة ...إل����خ .بينما السلم
اإليجابي يقوم على التعلم املشترك والتواصل والحوار العام ،وتنمية
ثقافة السلم والتربية عليها.
1ـ ص ،188السلم باعتباره إجراء الضبط الذايت  self-regulatingلكاتبه :ديرتيتش فيشر

Dietrich Fischer

 - 2ص188
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السلم اإليجابي إذن ،يتأسس مبدئيا على العدالة االجتماعية التي
ت��ق��وم م��ح��ل ال��ع��ن��ف الهيكلي ،ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك فالسلم السلبي يقتصر
فقط على فكرة التخلص من العنف ،وال يسعى بأي وجه لبناء عناصر
وشروط حياة أفضل.1
2.السلم في بعديه األخالقي والبراغماتي:
هنالك فجوة واضحة تعتري الحركات الداعية للسلم ،وهذه الفجوة
تتضح أكثر بين النزعتين األخالقية والبراغماتية على الخصوص فيما
يتعلق بالسياسة الخارجية؛ لهذا فاملحاوالت ألجل تحقيق السلم على
األرض تبقى حلما صعب املنال.2
ويبقى العالج ال��واق��ي أم��ام ك ِ ّ��ل ه��ذه التحديات والفجوات هو تعزيز
ث��ق��اف��ة ال��س��ل��م ،وذل���ك ال ي��ك��ون إال بنبذ ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه أن يعيق ه��ذا
الغرض .إن ذلك ال يكون إال بجعل ثقافة السلم في وعي وال وعي أفراد
املجتمع؛ حتى تصير تصرفاتهم على وفق هذا التصور.
وه���ذا ،على م��ا ي��ب��دو ،معطى مهم ينبغي االل��ت��ف��ات إل��ي��ه؛ ألن ثقافة
السلم تقت�ضي وج��ود أرضية خصبة لبذر السلم وإال سيبقى األم��ر ال
ف��ائ��دة م��ن��ه .إن السلم ال يتأسس إال باعتباره ثقافة واق��ع��ي��ة ،وي��ع��ي في
نفس اآلن ح���دود ذات���ه وأف��ق��ه؛ ألن ثقافة ال��س��ل��م ،كما أش���ار ديتريتش
فيشر  Dietrich Fischerفيما سبق ،ال ب��د أن تكون قائمة على سلم
 - 1ص»،280إعادة التفكير يف الرتبية على السلم» كتبه كل من أليتشياكابزودو Alicia
 Cabezudoوماغنوس هافلسرود Magnus Haavelsrud
 - 2ص ،399الدراسات حول السلم والنزاع :نظرة إلى الخلف وأخرى األمام .لمنسقي
الكتاب تشارلز ويبل  Charles WEBELوجوان غالتونغ Johan Galtung
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إي���ج���اب���ي ،أي ذل����ك ال��س��ل��م ال����ذي ي��ك��ون ق��ي��م��ة إض��اف��ي��ة وزي������ادة معنوية
وت��س��ام��ي��ا ل���ل���ذات ،ال ش��ي��ئ��ا سلبيا ورك�����ودا وت��ق��وق��ع��ا ع��ل��ى ال�����ذات؛ وه��ذا
لعمري أهم ما ينبغي أن تجري عليه معاني ثقافة وتثقيف السلم.
 - 3وظيفة الدين في السلم:
ال شك أن الدين من أهم املحركات ألفكار اإلنسان وأفعاله ،ولذلك
ف��ق��د ت��م االه��ت��م��ام ب��ه ل���دى م��ؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب ب��اع��ت��ب��اره س��ب��ب��ا ف��ي ال��ح��روب
وال��دم��ار من جهة ،أو باعتباره داعيا للسلم والحب واإلخ���اء وامل��س��اواة
من جهة أخرى؛ لذا أشار جوان غالتون  Johan Galtungإلى أن املقاربة
السلمية املفضلة تقت�ضي ثقافة عميقة ووعيا وقراءة معتدلة للديانات
اإلبراهيمية وغيرها من األدي���ان واألف��ك��ار ،ب��دال من االهتمام باألنظمة
واأليديولوجيات الشمولية.1
غ��ي��ر أن���ه ال ب���د م���ن االق��ت��ن��اع أن م��ؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب م��ت��أث��رون ب��وج��ه ما
ب��ث��ق��اف��ات��ه��م وأدي���ان���ه���م األوروب����ي����ة س�����واء م��ن��ه��ا امل��س��ي��ح��ي��ة أم ال��ي��ه��ودي��ة أم
ال��ب��وذي��ة ،ل��ذا فالكالم ع��ن اإلس�ل�ام سيكون عرضيا باعتباره دي��ان��ة من
ُ ً
نجد مثال أن التأصيل لحاالت السلم كان
الديانات اإلبراهيمية؛ لهذا
العمدة فيها ال��رج��وع إل��ى الكتاب امل��ق��دس عند الحديث ع��ن الوساطة
بين املتخاصمين ،كما ه��و ال��ح��ال م��ع س��ارا هورويتز Sara Horowitz؛
وال���ت���ي أش�����ارت إل���ى ال��وس��اط��ة ال��ت��ي ق���اده���ا م���و�س���ى ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ب��ي��ن بني
إس���رائ���ي���ل واإلل�������ه ،وال���ت���ي ك���ان���ت ن���وع���ا م���ن ال���وس���اط���ة ب��ح��ث��ا ع���ن ال��س��ل��م؛
ونظرية الوساطة هذه هي التي تطورت فيما بعد إلى ما يسمى بالخالص
 -1ص.24
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خصوصا في الديانة الكاثوليكية.
وفي نهاية هذا املراجعة املقتضبة ،أود أن أشير إلى أن أهمية الكتاب
تكمن في كونه يعطينا فكرة عن طرق معالجة مفهوم السلم وقضاياه
في ال��غ��رب ،والوسائل املستعملة في ذل��ك؛ بل إن قضايا السلم ليست
م��ج��رد م��ج��ال م��ع��رف��ي ض��ي��ق ،ب���ل إن م��ق��ارب��ة ال��س��ل��م ت��ح��ت��اج إل���ى م��ق��ارب��ة
متعددة التخصصات.
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مراجعة في مقال سوزان هيوارد:
فهم إلعالن مراكش وتفعيله
«نحو ٍ
في السياسة واملمارسة»:
إعداد فريق املجلة

يقدم املقال تقريرا نشره معهد كامبريدج لألديان والدراسات الدولية
( )CIRISبعنوانUnderstanding and Extending the Marrakech :
 ،Declaration in Policy and Practiceي��ل��ق��ي ال���ض���وء ع��ل��ى «إع�ل�ان
م��راك��ش ل��ح��ق��وق األق��ل��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م اإلس�ل�ام���ي» ال���ذي انعقد
شهر يناير  2016بتنظيم مشترك بين وزارة األوقاف والشؤون الدينية
ب��امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ،و»م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة»
ب��اإلم��ارات العربية املتحدة .ويناقش التقرير خلفية ومضمون «إع�لان
مراكش» كما يقدم توصيات لتفعيل مواده.
كاتبة التقرير هي الباحثة األمريكية سوزان هيوارد ،مديرة األديان
وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت��ع��ددة ال��ط��وائ��ف ف��ي امل��ع��ه��د األم��ري��ك��ي ل��ل��س�لام (،)USIP
ح��ض ْ
��رت م��ؤت��م��ر إع��ل�ان م��راك��ش بصفتها ممثلة ل��ح��وار األدي�����انُ .وي��ع ِّ��ب��ر
التقرير عن األهمية التي حظي بها مؤتمر مراكش واإلعالن الذي أف�ضى
إليه ،كما يضع األصبع على الخطوات الضرورية لتفعيل مواد اإلعالن.
والكاتبة تتحدث أوال بصفتها مشاركة في املؤتمر ،وثانيا بصفتها خبيرة
458

ميدانية في الشأن الحقوقي للطوائف الدينية.
وقد َّنبهت الكاتبة في بداية مقالها على أنه ال ينبغي للذين ال يعيشون
ف��ي سياقات األغلبية املسلمة وه��م يرغبون ف��ي دع��م إع�لان م��راك��ش أن
ي��ن��ت��ق��ص��وا م���ن ش��رع��ي��ت��ه ب��وص��ف��ه م����ب����ادرة إس�ل�ام���ي���ة خ���اص���ة ،س��ي��م��ا إذا
اس���ت���ح���ض���روا ك���ي���ف اس��ت��غ��ل��ت ق��ض��ي��ة ح���ق���وق األق���ل���ي���ات غ���ي���ر امل��س��ل��م��ة
والحرية الدينية ذريعة لالستعمار ولنشر املسيحيةَّ .
وأقرت في املقابل
أن االختبار الحقيقي للمؤتمر هو في تنفيذ اإلع�لان ال��ذي توصل إليه
واألث����ر ال���ذي س ُ��ي��خ ِّ��ل��ف��ه ،وت��س��اءل��ت :إل���ى ّ
أي ح ّ���د يمكن لتعميم امل��ب��ادئ
وال���ق���ي���م واألن���ش���ط���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ال���ت���ي ت���ص���وره���ا اإلع���ل��ان أن ت��ن��ت��ش��ر خ���ارج
اختصاصه بوصفه مبادرة نخبوية ،وأن تعبئ حركة واسعة النطاق من
أجل التغيير االجتماعي والحقوقي والسيا�سي.
تلخيص:
تقر الكاتبة ف��ي ب��داي��ة امل��ق��ال أن «إع�ل�ان م��راك��ش» يمثل ج��واب��ا قويا
على االهتمام امللح لحقوق اإلنسان على الصعيد الكوني ،وعلى تقديم
ن��م��وذج للكيفية ال��ت��ي يمكن أن ي��ق��وي ب��ه��ا ال��واح��د منهما اآلخ���ر ك��ل من
ال���ت���راث ال��دي��ن��ي وال���ق���ان���ون ال���دول���ي ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان .واع��ت��ب��رت أن ه��ذه
ُ
املبادرة يمكن أن تسهم كمصدر قوي إلضفاء املشروعية والدعوة إلى
حقوق األقليات وإلى املساواة في املواطنة بصورة أكثر اتساعا في العالم
اإلسالمي.
وأش��ادت بالجهد املبذول في املؤتمر والوعي الالفت عند املشاركين
بواقع االضطهاد الذي تعاني منه األقليات الدينية في العالم كله ،والذي
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تحمل رايته الجماعات القومية والدينية املتشددة .وسجلت في تقريرها
انتظام م��ا يزيد على  300م��ن علماء اإلس�ل�ام وم��ن املثقفين واملفكرين
ذوي االنتماءات املختلفة ،من أجل مناقشة حقوق األقليات الدينية
اليوم في العالم ،وفي البلدان ذات الغالبية املسلمة على وجه التحديد.
وب��ال��ن��س��ب��ة لنتيجة امل��ؤت��م��ر وم���ا تمخضت ع��ن��ه ج��ل��س��ات��ه ق��ال��ت س���وزان
هيوارد :إن املؤتمر توصل إلى إع�لان يدعو إلى تكثيف الجهود لحماية
األقليات الدينية التي تعيش في العالم اإلس�لام��ي منذ ق��رون .ودع��ا إلى
إسهام كل الفعاليات السياسية والثقافية لتحقيق هذا الغرض .لكن
التحدي البارز هو كيفية إعمال مضامين اإلعالن ليكون له األثر املرجو
في األوس��اط االجتماعية املختلفة ،وال يبدو كباقي اإلع�لان��ات الرسمية
التي تصدرها النخب املسؤولة.
واع���ت���رف���ت ال��ك��ات��ب��ة ف���ي م��ن��اق��ش��ت��ه��ا ل���ج���دوى «إع���ل��ان م����راك����ش» أن����ه في
الحقيقة ل��م ي��ت ّ
��أت م��ن ف����راغ ،ب��ل ك���ان نتيجة ج��ه��ود م��ت��واص��ل��ة يقودها
ال��ش��ي��خ ع��ب��د هللا ب���ن ب��ي��ه رئ���ي���س م��ن��ت��دى ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات
املسلمة ،ترجع بالتحديد إلى وقت ما سمي بالربيع العربي؛ حيث الحظ
الشيخ توجها غير سديد لبعض الجماعات الثورية ،ترتقب منه نتائج
سلبية ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��ع��اي��ش وح��ال��ة ال��س��ل��م واألم�����ن .وت��ع��رض��ت أيضا
لبعض ما نو ِقش في املؤتمر باعتباره مرجية إسالمية لحقوق األقليات؛
فذكرت بهذا السبيل النقاش الفقهي عن أحكام أهل الذمة ،ومواطن
االجتهاد في تلك األحكام بما يحقق العدالة اليوم لكل املواطنين أيا كانت
انتماءاتهم الدينية .ثم ذكرت اعتماد املؤتمر إطارا مرجعيا فقهيا أجمع
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ع��ل��ى إل��زام��ي��ت��ه ك ّ���ل املسلمين؛ أال وه���و «صحيفة امل��دي��ن��ة» ال��ت��ي وضعها
النبي محمد (صلى هللا عليه وس��ل��م) قانونا يؤسس لتعايش املسلمين
مع غيرهم .واختتمت الكاتبة مقالها بخطوات محددة لتفعيل اإلعالن
مقترحة ما يلي:
	-إع���داد حمالت توعية إعالمية واس��ع��ة ف��ي األوس���اط اإلسالمية
يشارك فيها علماء الدين واملفكرون املسلمون البارزون.
	-ص���ي���اغ���ة خ����ارط����ة ط���ري���ق ل��ت��ف��ع��ي��ل م������واد اإلع���ل���ان ح���ت���ى ت��ت��ج��اوز
الصبغة التنظيرية التي صاحبت اإلعالنات السابقة.
	-ض����رورة إش����راك ع��ام��ة امل��س��ل��م��ي��ن ف��ي تفعيل م����واد اإلع��ل�ان لكي
يخرج عن حيز النخبة التي شاركت في صياغته.
	-مساندة الجمعيات العاملة في مجال حقوق األقليات من أجل
اعتمادها اإلعالن أداة وازنة للدفاع عن مطالبها املشروعة.
	-دع��م جهود الجمعيات اإلسالمية التي تسعى العتماد اإلع�لان
ضمن البرامج التربوية والدراسية.
	-ال��دول واملنظمات غير اإلسالمية ينبغي أن تقوم بدور املساند
ال القائد في تفعيل وتحقيق مواد اإلعالن.
وفي نهاية التوصيات ختمت سوزان هيوارد بالنص على أنه بالرغم
م��ن ال��وض��ع امل��ت��ردي لحقوق األقليات ال��ي��وم ،إال أن��ه ق��د يكون مناسبة
للوعي وال��ت��ع��اون وتكثيف الجهود إلص�ل�اح األس���اس ال���ذي أدى إل��ى هذا
الوضع ،وهذا ما يمكن أن يحققه «إعالن مراكش» إذا سعت الفعاليات
التي نظمته وشجعته وساندته إلى تطبيقه في أرض الواقع.
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أهداف املجلة
 استنباط فقه السلم وقواعده ومقاصده. التأصيل الشرعي لفكرة السلم في التراث الفقهي خاصة وفي التراثاإلسالمي.
 إب������راز م��س��ؤول��ي��ة ال��ع��ل��م��اء ودوره�������م ف���ي إرس������اء ال��س��ل��م وت���ع���زي���زه فياملجتمعات املسلمة.
 اإلس��ه��ام ف��ي تطوير «فقه السلم» وموجبات إق��ام��ة «الصلح» التيّ
تناولها وتداولها النظار املسلمون.
 إبراز وتوسيع البعد املقاصدي لفكرة السلم. ت��م��ح��ي��ص ف���ك���رة ال��س��ل��م وال����ص����راع وال���ح���رب وغ��ي��ره��ا م���ن امل��ف��اه��ي��مك��م��ا ت��داول��ه��ا امل��ف��ك��رون وال��ح��ك��م��اء ف��ي ال��ت��راث اإلن��س��ان��ي ف��ي ض���وء ال��رؤي��ة
اإلسالمية.
 م���راج���ع���ة امل���ف���اه���ي���م امل���غ���ل���وط���ة وب�����ث أخ�ل�اق���ي���ات ال���س���ل���م وأدب���ي���ات���هوسلوكياته املطلوبة في الفرد واملجتمع.
 ترشيد األم��ة بتنوير الفكر القائم على توضيح املفاهيم وتجديدالنظر فيها ورفع االلتباس بترسيخ مفاهيم السلم واملصالحة بدال من
االحتراب واملغالبة.
 نشر النصوص والرسائل واملخطوطات املتصلة بفكرة السلم منالتراث اإلسالمي.

462

 نشر نصوص تحسيسية من التراث اإلنساني. قراءات في أطروحات (تحليلية أو نقدية) من الفكر الغربي املعاصرومناقشتها واالستمداد من حكمتها.
 نشر أعمال ح��ول «فقه السلم»؛ ن��دوات أو حلقات النقاش التيتقيمها املجلة.
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شروط النشرفي املجلة:

تفتح المجلة صفحاتها في وجه المختصين من علماء
ومفكرين وباحثين في فكر السلم تأصيال وتطويرا ،وإمدادا
واستمدادا بقصد اإلسهام في ترسيخ قيم السلم وتعزيزه
في المجتمعات المسلمة.

 الجدة واألصالة في تناول املوضوع مع ْثبت املصادر واملراجع وفقاملتعارف عليه أكاديميا.
 أال يكون البحث منشورا أو مقدما ألية جهة قبل ترشيحه للمجلة. أال يكون البحث مأخوذا من كتاب منشور أو قيد النشر.أال ينحاز املقال ألية جهة من الجهات ويلتزم الحياد. االستنباط الجيد من فقه السلم وقواعده ومقاصده مع مراعاةطرائق التأصيل ومسالك التجديد.
 أن يقوم التحليل على توضيح املفاهيم وبسطها موضوعيا وعلمياوتحري الضبط واإلحكام.
 يشترط في البحوث النقدية النزاهة الفكرية واألريحية األخالقيةوطلب وجه الحق في خدمة السلم وتعزيزه.
ُ
ً
 إذا كانت املشاركة ترجمة ،فيشترط إرفاقها بالنص األصلي معإذن ص��اح��ب ح��ق��وق ال��ت��أل��ي��ف بالترجمة
ت��وث��ي��ق��ه ب��ع��د ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ِ
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إذا أمكن.
ُ
 تحرر املقاالت والبحوث بخط  Arabic Typesettingحجم  18فياملتن ،وحجم  14في الهامش.
 تكتب اآليات بالخط العثماني وفق رواية حفص. يرفق البحث بسيرة مركزة عن صاحبه وعن إسهاماته العلمية ،معخالصة دقيقة لبحثه باللغة العربية ،مع ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية،
مع ترشيح املفاهيم الواردة في مقاله.
 إذا تعذر على صاحب املقال ترجمة خالصته ،فإن املجلة تتكفلبترجمة الخالصة إلى اللغة اإلنجليزية.
 تخضع البحوث للتحكيم ،وترسل املجلة لصاحب املقال إشعاراإما بالقبول أو بالرفض في مدة ال تتجاوز  4أشهر.
 قد تطلب اللجنة املحكمة إدخال تعديالت على املقالُ ،ت َرسل إلى
صاحبه على أن ينجزها في مدة أقصاها ثالثون يوما.
 ترتيب املواد في املجلة يخضع ملعايير فنية. يتلقى صاحب املقال مكافأة مالية مع نسخة من العدد الذي صدرفيه مقاله.
 يرسل البحث عبر البريد اإللكتروني ويتلقى صاحبه تأكيد الوصولفور تسلمه.
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