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افتتاحية
العدد

بسم هللا الرحمــن الرحــيم

يوما عن يوم يرسخ االعتقاد في ضرورة بث روح السالم في العالم
املتصادم ونبذ العنف والتطرف من أي جهة كان؛ ويوما عن يوم تدمغ
هذه الحقيقة إصرار الذين يبغونها عوجا على نشر الذعر والرعب
في أوصال املجتمعات اآلمنة؛ ويوما عن يوم تونع شجرة السلم التي
يتعهدها منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة .وما تزال مجلة
السلم تتلمس طريقها نحو توصيل فكرة السلم وتبليغ هذه الرسالة
النبيلة لقرائها الكرام ساعية إلى جعل قضية السلم في بؤرة اهتمام
العلماء واملفكرين وتستحث الباحثين على االنهمام بها .وها هي ذي
تصدر عددها الثالث الذي يشمل تغطية علمية للملتقى الرابع
للمنتدى املنعقد في أبو ظبي بتاريخ  13 - 11ديسمبر في موضوع:
«السلم العالمي والخوف من اإلسالم :قطع الطريق أمام التطرف»،
الذي سيتبين ملن يتدبر ويعتبر أن امللتقى قد أصاب الداء في مكمنه
حين استشكل العالقة بين السالم العالمي واإلسالم.

مجلة السلم  -العدد الثالث
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ومع أننا اقتصرنا على بعض املنتخبات من املداخالت التي ألقيت
في الجلسات العامة أو في الورشات ،فقد حرصنا على أن نبرز األفق
ّ
السني الذي رسمه امللتقى للمجاوزة الفعلية ملعضلة ربط اإلسالم
بالعنف والتطرف التي استشرت في العالم الغربي بالخصوص حتى
ّ
شكلت ّ
فزاعة ّ
يتوجس منها خيفة ،ويتولى منها فراراُ ،ويمأل منها رعبا كل
من يجهل حقيقة اإلسالم ورسالته السلمية للعالم .ويزيد من تأجيج
ُ
هذا ُّ
اإلعالم املغرض الذي يصور
الرهاب الجماعي ومن احتدامه
اإلسالم كدين عنف وإرهاب وتقتيل ،وليس ذلك من غير أن يستند إلى
ّ
وقائع مادية يكرسها املتطرفون من أهل ملتنا ليؤكدوا حقيقة مفادها
أن التطرف العنيف وديناميته الرهيبة لصيقان بهذا الدين الحنيف
متغاضين عن كون هذا الدين إنما هو دين سالم ورحمة للعالين.
لقد أكد الشيخ العالمة بن بيه ،رئيس منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة على أمر ّ
هام مفاده أن قطع الطريق على التطرف
العنيف وتصحيح الصورة املقيتة التي يحملها الغرب عن اإلسالم
يحتاج إلى تفكيك أنوية هذا الفكر املتطرف باعتماد رؤية نقدية
تسلط معدات علمية ،تقوض ما تم تخريجه من األحكام الشاذة
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باسم اإلسالم ،من غير ما انضباط لقواعد التعاطي العلمي الدقيق،
وتدحض املفاهيم التي يتوسل بها املتطرفون في تبرير العنف بالدين.
لقد أعرب هذا امللتقى حول السلم العالمي والخوف من اإلسالم
من خالل محاوره وورشاته ومناقشاته عن وعي عميق وحقيقي بضرورة
استشكال العالقة بين السلم العالمي والخوف من اإلسالم بل حتى
«التخويف» منه ليخلص ،في كثير من نتائجه ،إلى فتح جبهتين:
جبهة تتولى تصحيح صورة اإلسالم بالتعريف بقيمه املبنية على
إفشاء السالم للعالم والتركيز على مفاهيم التعايش والتعارف والتعاون
والتضامن وما إليها من املفاهيم اإلسالمية الكونية.
وجبهة تتولى قطع الطريق على التطرف بتصحيح املفاهيم وفضح
الخلفية التي يبرر بها املتطرفون العنف بتصورات يجتزئونها ّ
ويتأولونها
بما تهوى أنفسهم.
يتضمن هذا العدد تغطية جزئية تشمل بعض املواد جعلناها
منضوية تحت ملف العدد مؤطرة بالكلمة التأطيرية التي ألقاها رئيس
املنتدى العالمة بن بيه؛ وقد أعقبتها مداخالت انتخبناها مرجئين نشر
ما تبقى لألعداد الالحقة.

مجلة السلم  -العدد الثالث

19

وسيرا على خطة املجلة فقد ارتأينا أن ندرج في محور البحوث
والدراسات مبحثا اختص بالحفر في الجذور املعرفية والفكرية
للتطرف ،وذلك ملا لهذه املقاربة التي تفحص األصول (الجينيالوجيا)
ّ
مسوغات العنف واإلرهاب من أهمية بالغة في قطع
التي تكمن وراء ِ
الطريق على التطرف العنيف وإتالف شجرته املجتثة التي ما لها من
قرار .ووصال بهذه الدراسة نشرنا بحثا يتولى مقاربة مفهوم األمن مقابل
الفتنة باعتبار هذا املفهوم مقصدا من املقاصد الحافظة للتعايش.
وارتباطا بهذا العدد الخاص عن امللتقى الرابع ،ارتأينا أن نفحص
ضمن مفاهيم مفاتيح مفهومين متعارضين :اإلرهاب والتعايش،
وغايتنا أن نبين من خاللهما أن السبيل إلى قطع الطريق على التطرف
العنيف يقت�ضي أن ننشد التواجد باملعية الذي يضمن استدامة
الحياة والعيش املشترك بما يحفظ البقاء للجميع بموجب حق الجميع
ّ
ينغصها اإلرهاب؛ كما خصصنا محور
في الحياة اآلمنة التي ال ينبغي أن ِ
اءة في كتاب من تأليف الشيخ عبد هللا بن بيه ،يتناول
القراءات لقر ٍ
موضوع« :اإلرهاب :التشخيص والحلول» ،ملا لهذا العمل من وطيد
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العالقة بملف العدد ،وملا يحمله من خطة محكمة ملعالجة املفاهيم
وتصحيحها .وفي محور املتابعات نشرنا البيان الختامي للملتقى الرابع
ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة وغطينا بعض األنشطة
وعلى رأسها الحدث العظيم الذي يتمثل في اإلعالن عن حلف الفضول
الجديد.
وأخيرا مازلنا نجدد دعوتنا للعلماء األجالء املجددين واملفكرين
األفذاذ والباحثين املجدين ،ولكافة املجتهدين لالنخراط الالمشروط
ّ
نحض كل مهتم على التضامن مع
في خدمة السالم العالمي ،ومازلنا
قضية السلم لقطع الطريق أمام الغي والبغي والتطرف العنيف.

د .إبراهيم مشروح
مدير التحرير

مجلة السلم  -العدد الثالث

21

ملف العدد:

السلم العالمي
والخوف من
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

نص الكلمة التأطيرية:
«السلم العالمي والخوف من اإلسالم :قطع
الطريق أمام التطرف»
معالي الشيخ عبد هللا بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على النبي األمين ،وعلى
إخوانه األنبياء واملرسلين.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ال تزال منن هللا سبحانه وتعالى علينا تتوالى ،فيشاء هللا جل في عاله
أن يمن علينا بعقد لقائنا الرابع ،وكما عودنا جميل فضله دائما ،أن
يجمعنا في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية ،أرض املغفور له الشيخ زايد
في عام زايد الخير ،برعاية أبناء زايد الخير ،والخير ال يأتي إال بخير،
وقديما قيل:
فمـ ـ ــا كان من خيرأتوه فإنم ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارثه آباء آبائهم قب ـ ـ ـ ــل
ُ
ُ
ُ
َّ
النخل
الخطي إال وشيجه وتغرس إال في منابتها
وهل ينبت
أيها السادة والسيدات:
نذكر بأن املوضوع الدائم للمنتدى هو «السلم» واملبادئ التي
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ينطلق منها ،واألهداف التي يضعها
نصب عينيه ،وقد عبرنا في مناسبات
غرسنا شجرة السلم
سابقة أننا غرسنا شجرة السلم
منذ سنوات أربع ،ولم
منذ سنوات أربع ،ولم ننقطع عن
ننقطع عن سقيها على
سقيها على مدار السنوات ،ليقوى
مدار السنوات ،ليقوى
جذعها ويمتد فرعها،
جذعها ويمتد فرعها ،وتثمر أقناؤها
وتثمر أقناؤها وأغصانها
وأغصانها السلم والسالم ،وأملنا أن
السلم والسالم
تستثمرها البشرية كلها ،وتستظل
بها اإلنسانية كلها.
عند كل لقاء نتساءل :ماذا أنجزنا بين كل لقاء وآخ؟ وماذا سيضيف
ملتقانا الرابع هذا للملتقيات الثالث التي سبقته؟ والسؤال األهم :ملاذا
اجتماعنا اليوم؟
منجزات املنتدى بين  2016و2017
أما السؤال األول ،فبين امللتقى الثالث وملتقانا هذا بدأت لجان
موسوعة السلم في عقد ورشاتها تنفيذا لتوصياتكم في امللتقيات
السابقة ،ومجلة السلم يصدر عددها الثاني ،وسالسل السلم أخذت
مسارها.
هذا في ما يتعلق بالجانب الفكري والتنظيري ،أما العمل امليداني
فبحمد هللا كان املنتدى حاضرا في ملتقيات عاملية فقد شارك بدعوة
كريمة من رابطة العالم اإلسالمي في مؤتمر نيويورك حول «التواصل
الحضاري بين الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي» ،وقد أظهر هذا
26

اللقاء كغيره من املناشط مدى الحضور والقبول الدولي الذي تتمتع
به الرابطة بقيادة معالي الدكتور محمد عبد الكريم العي�سى ،كما
شارك املنتدى في اجتماع دافوس ملكافحة االتجار بالبشر بنيورك،
وبدعوة من األمم املتحدة شارك املنتدى في مؤتمر مواجهة التحريض
على العنف وخطاب الكراهية ،كما ّلبينا الدعوة التي وجهها إلينا رئيس
أساقفة الكنيسة األنجليكانية ببريطانيا حيث أجرينا محادثات مفيدة
لخدمة السالم ،ولعل من أهم ما ّميز سنتنا هذه استقبال املنتدى
بأبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة ألول قافلة أمريكية
للسالم في محطتها األولى ،وفي محطتها الثانية بالرباط عاصمة اململكة
املغربية.
ً
ّ
وسنتحدث عن هذه القافلة والدروس املستفادة الحقا.
أما ما سيضيفه ملتقانا الرابع ،فهذا منوط بكم ،ونعول عليكم
أن تمدونا بآرائكم النيرة وتوصياتكم القيمة لنشترك جميعا في هذه
املهمة ،ولنتعامل مع هذه املرحلة التي تشتد أزماتها وتضيق حلقاتها،
ولكن ال نيأس من روح هللا ،فهناك ما يدل على أن الشعوب سئمت من
الحروب ،ولم تعد الدعوات األيديولوجية تحركها ،وال وعود الرفاهية
املزعومة تغريها ،إن الناس يحبون السالم .وهذا ما سيسعى ملتقانا
هذا إلى اإلسهام فيه.
وبخصوص ملاذا نجتمع؟ فإن اجتماعنا يأتي في سياق البحث
الدؤوب عن السالم ،من خالل معالجة أمرين:
– األول :املفاصلة الدينية التي اتسعت دائرتها في املجتمعات
مجلة السلم  -العدد الثالث
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املسلمة ،وقد تعامل املنتدى مع جانب منها في مؤتمر مراكش لحقوق
األقليات الدينية في العالم اإلسالمي في يناير .2016
– الثاني :ظاهرة الخوف والتخويف من اإلسالم التي أصبحت واقعا
يطرح أسئلة قلقة ومقلقة في اآلن ذاته.
وقد خلصنا في اجتماعات مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم
إلى ضرورة أن نستكمل العمل فيما يخص الدائرة األولى ،وأن نبدأ
التعامل املباشر مع الدائرة الثانية ،وفي هذا الصدد رأى مجلس األمناء
أن األوضاع العاملية تدعو إلى الربط بين السالم الذي ندعو له وبين
ظاهرة الخوف من اإلسالم ،فاخترنا أن يكون موضوع امللتقى الرابع هو:
«السلم العالمي والخوف من اإلسالم :قطع الطريق أمام التطرف»،
فنرجو من هللا تعالى التوفيق والسداد.
سياق امللتقى الرابع:
نحاول اليوم في هذا امللتقى الرابع أن نقف وقفة تأمل مع العالم
من حولنا ،وقفة لن تلفتنا عن بحثنا الواصب ،وحراكنا الدائب في
سبيل السلم ،وقفة تتمثل في العنوان الذي اختير هذه السنة «السلم
العالمي والخوف من اإلسالم :قطع الطريق أمام املتطرفين».
ُ
الوعي بدرجة االهتمام بالعالقة بين السلم
ومما يرشح هذا املوضوع
العالمي واإلسالم ،والتي أصبحت إلى حد ما ملموسة ومحسوسة في
أوروبا وأمريكا .كما أننا في املنتدى نؤمن بأنه في سياق العالم املعولم
الذي انتظمته ديناميكية واحدة ،هي ديناميكية العوملة في أبعادها
وتمظهراتها املختلفة ،من حركة رؤوس األموال والبضائع ،وعملية
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التثاقف ،وتيارات الهجرة الدؤوبة في عاملنا الذي تقاربت أركانه وصار
كالقرية الواحدة ،لم يعد بوسع أي مجتمع أن يبقى خالصا نقيا دينا
أو عرقا ،وهذا التنوع في املنطق الديني واإلنساني يحتم الوعي بوحدة
املصير واملسار ،وبضرورة العمل اإليجابي والتعارف والتعايش بدل
التنافر والتنابذ والكراهية والتمييز.
وعلى صعيد آخر ،يمكن القو ُل إن تنامي خطابات الكراهية
التطرف في الضفة األخرى بأسباب َّ
ُّ
يتمسك
وسياسات التمييز ،يرفد
ّ
بها في اكتساب نوع من الشرعية املوهومة ُّ
متجددة
ويمده بأوعية
لتجنيد املزيد من األتباع والدماء الجديدة.
ولهذا ،فإننا عندما نتحدث عن خطاب «الخوف من اإلسالم» ،لسنا
ُ
نعنى به ملجرد ما فيه من البعد عن امليزان العقلي وامليزان األخالقي؛ أو
َ
داخل نسيج
ما يؤدي إليه من األضرار العظيمة والشروخ الجسيمة
ّ
املجتمعات املركبة ،وما يحتويه من مجانفة ملبادئ نموذج العقد
االجتماعي القائم على أسس املواطنة املتساوية ،كل ذلك مهم ولكن
مقصدنا األصلي في تناول هذه القضية هو قطع الطريق على التطرف
بتجفيف أحد منابعه وفك االرتباط بينه وبين أحد روافده املتمثل في
إعالن املفاصلة النهائية بين املسلمين والعالم كله ،إلشعال الحرب
األبدية والالنهائية والعبثية حرب الجميع ضد الجميع ،تلك هي املأساة
التي تتخادم فيها اإلسالموفبيا واملتطرفون.
ومنتدى تعزيز السلم وإن اختص في توصيفه باملجتمعات املسلمة،
إال أنه يرى عالقة املسلمين بغيرهم في املجتمعات ذات األغلبية غير
مجلة السلم  -العدد الثالث
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املسلمة داخلة في اهتماماته وصميم انشغاالته ،ملا لهذه العالقة
املتوترة من انعكاسات َسلبية على السلم االجتماعي في املجتمعات
املسلمة وغير املسلمة على حد سواء ،ألننا نعتقد أن وسائل تعزيز
السلم التي نتبناها في املجتمعات املسلمة هي ُ
نفس الوسائل التي تنشر
السالم في كل املجتمعات اإلنسانية ،ألن منغصات السلم وعوائقه
واحدة في كل مكان ،وهي جزء من ظاهرة الرهاب والخوف من اإلسالم.
املحور األول:
معالجة ظاهرة الخوف من اإلسالم :الص ـ ــورة والعوامل
ينبغي بادئ ذي بدء أن نؤكد أننا لسنا هنا في مقام محاكمة أو
سياق مرافعة قانونية وال حتى حقوقية حول ما يسمى باإلسالمفوبيا،
ألننا  -كما اخترنا منذ أول ملتقى -إطفائيون نبحث عن وسائل السالم
والعافية للمجتمعات املسلمة واإلنسانية العاملية ،فذكر أسباب
الظاهرة ال يعني أننا نحاكم أناسا آخرين قانونيا وأخالقيا ،وال نريد
أن نجعل من امللتقى منصة اتهام أو تبرئة ،وإنما نبحث عن املقاربة
اإليجابية التي تعيد الثقة بين املسلمين وغيرهم ،والتي تجلي الصورة
الحقيقية والصحيحة لإلسالم.
ومع ذلك فإننا ال ندعي الوصاية على مواطني الدول األخرى فيما
يلجؤون إليه من الوسائل القانونية املتاحة لهم للتصدي لخطاب
العنف والكراهية ولنيل حقوقهم ،فلكل سياق خصوصيته ولكل
مجتمع تنزيالته املالئمة ألطر نظامه العام.
إن بحثنا ليس بحثا تقليديا ،وإنما هو تشخيص لتلمس العالج
30

لهذه الظاهرة ،من خالل رصد تمظهراتها ،وسبر عواملها .فما هي هذه
التمظهرات؟ وما هي هذه العوامل واألسباب؟
 1ـ التمظهرات:
التمظهرات ال تخطئها العين ،وال يحتاج إبرازها إلى كبير عناء ،فهي
معروفة ليس فقط من خالل ما يكشفه اإلعالم ،بل بحسب الباحث أن
يجدها بارزة وجلية على أعلى مستويات التصريحات الرسمية العاملية.
َّ
فتمظهرات الظاهرة تتمثل في نمو خطابات الكراهية والتمييز التي
بدأت تغزو املشهد العمومي في املجتمعات الغربية من أطرافه ،من
خالل تنامي حركات كانت إلى وقت قريب هامشية ،كأحزاب اليمين
املتطرف واألحزاب النازية الجديدة ،والتي تبني خطابها اإليديولوجي
على فرض التناقض بينها وبين الغير .مع اإلشارة إلى أن الكراهية لم
تعد خصيصة غريبة بل إن مناطق في العالم الشرقي أصيبت بلوثة
الكراهية ضد اإلسالم والعنصرية
ضد املسلمين من طرف بعض
البوذيين وغيرهم.
ال ّ
منغصات السلم
شك أن هذه األفكار قديمة
وعوائقه واحدة في كل
بالجنس في الخطاب التقليدي
مكان ،وهي جزء من
ظاهرة الرهاب والخوف
للحركات الوطنية أو الشعوبية،
من اإلسالم
ولكنها جديدة بالنوع في تشكالتها
الراهنة ،حيث إن عنصر الجدة
ُّ
ومظهر األزمة هو تمكن الخطابات
مجلة السلم  -العدد الثالث
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اإلقصائية ذات النبرة العالية والتعابير الساخطة من جذب قطاعات
واسعة من الجمهور في دول كبرى لها إمكاناتها ومكانتها في العالم؛
فأصبحت هذه الخطابات تسهم في صناعة السياسات الكبرى في هذه
الدول ،فيما يتعلق بالهجرة ،وبتحديد املوقف من األقليات املسلمة،
بل ّ
وحتى في توجيه السياسة الخارجية أحيانا.
على َّ
أن هذا املشهد املتفاقم ال يمكن أن ينسينا املواقف الحكيمة
لحكومات غربية وألحزاب لها وزنها وثقلها ،ولغالبية هيئات املجتمع
َّ
تصدت لخطاب العنف والكراهية ضد املسلمين
املدني التي
باملبادرات القانونية وحمالت التوعية والتضامن.
 2ـ ما هي األسباب والعوامل؟
إن من شأن الظواهر البشرية أنها ترجع إلى شبكة عوامل متعددة
متداخلة ومتضامنة ،وهذه العوامل منها ما هو موضوعي ،ومنها ما
هو ذاتي ،ومنها الحقيقي ،ومنها الوهمي ،وهذا التعدد هو ما يجعل
البحث في الظاهرة متشعبا ،ويلزم الباحث حينما يعالج الظاهرة أن
ُ
يسبر شبكة األسباب ،ويفحص قوة تأثيرها ليخلص إلى انتقاء العامل
املهيمن الذي ينبغي أن ُيخص بمعظم املعالجة.
وقد أح�صى الدارسون عدة عوامل لكل واحد منها نصيب في تشكيل
بناء الظاهرة وتكوين اإلشكالية املؤسسة ملفهوم اإلسالموفوبيا.
فمن الباحثين من أناط املشكل بأبعاده النفسية التي يوحي بها
استعمال كلمة رهاب  ،phobiaبما تحمله من دالالت وجدانية.
ومنهم من أبرز العوامل االقتصاديةّ ،
مشددا على سياق الكساد
ِ
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الذي تمر به االقتصادات العاملية ،ودور املنافسة األجنبية في سوق
العمل في تأزيم وضع البطالة وتدني مستويات األجور.
ويفضل آخرون الحفر والكشف عن الجذور التاريخية للظاهرة،
ّ
التصورات النمطية السلبية،
من خالل إبراز دور الذاكرة في صناعة
ّ
التي ما تزال موجودة في الذهنيات والوعي العمومي ،وتؤطر البنية
االستباقية للبحث لدى بعض املستشرقين والباحثين.
باعتبار هذا الفكر من رواسب مرحلة تاريخية خلت ،حيث نشأ
ّ
في سياقات تاريخية تتعلق بالحروب الصليبية وحروب استعادة شبه
الجزيرة اإليبيرية ،أو في سياق بسط أوروبا نفوذها االستعماري على
العوالم األخرى ،وتهيؤها الحتالل شمال افريقيا ،ولنذكر خطاب
أرنست رينان الذي ألقاه في كوليج دي فرانس في  23فبراير  1862حيث
يقول( :في هذا الوقت املناسب ،إن الشرط األسا�سي لتمكين الحضارة
األوربية من اإلنشاء هو تدمير كل ماله عالقة بالسامية الحقة ،بتدمير
سلطة اإلسالم التيوقراطية ،ألن اإلسالم ال يستطيع أن يعتبر إال كدين
رسمي ،وعندما يختزل إلى وضع دين فردي فإنه سينقرض ،هذه الحرب
الدائمة الحرب التي لن تتوقف إال عند ما يموت آخر أوالد إسماعيل
بؤسا أو يرغمه اإلرهاب على أن ينتبذ في الصحراء مكانا قصيا…إن
اإلسالم هو التعصب ،إن اإلسالم هو احتقار العلم ،هو القضاء على
املجتمع املدني ،إنه سذاجة الفكر السامي املرعبة ،إنه يضيق الفكر
اإلنساني ،يغلقه دون كل فكرة دقيقة ،دون كل عاطفة لطيفة ،ودون
كل بحث عقالني…إلى آخر كالمه).
مجلة السلم  -العدد الثالث

33

إنه تصريح ال يحتاج إلى تفسير،
وإن كل تعقيب من شأنه إضعاف
النص كما يقول املستشرق الفرن�سي
كما أن اإلرهاب
ال يمثل رأي المسلمين
املنصف فنسان مونتاي.
ّ
أجمعين ،فكذلك خطاب
ولكن اإلنصاف يقت�ضي أن نؤكد
الكراهية ال يمثل رأي
أن هذا الخطاب كان يمثل فقط
الغرب أجمعه
أفكار بعض النخبة في تلك الحقبة،
وال يمكن أن ّ
نعممه ،ففي املقابل
فالكثير من املستشرقين والباحثين
املنصفين عارضوا هذا التناقض بين اإلسالم والغرب ،ومن أكثرهم
إنصافا املستشرق توماس أرنولد في كتابه دعوة اإلسالم ،فكما أن
اإلرهاب ال يمثل رأي املسلمين أجمعين ،فكذلك خطاب الكراهية ال
يمثل رأي الغرب أجمعه.
بدون أن ننفي العوامل األخرى ،نقول إن العامل املسيطر والسبب
املهيمن واملؤثر في فشو ظاهرة االسالموفوبيا واستفحالها هو العالقة
املزعومة بين اإلسالم واإلرهاب .وبما أن البعد التاريخي الذي يختزل
الذاكرة التاريخية في البعد الصدامي ويحاول البعض أن يؤسس عليه
حتمية الصدام الحضاري ،قد أصبح رغم فعاليته يتوارى وراء العامل
املسيطر وهو مسألة اإلرهاب ،حيث انضاف خالل العقود األخيرة إلى
السخيمة التاريخية ركام حوادث تحولت إلى أحداث مدوية ،افتات
فصدق ُ
َّ
كهان صدام
فيها أفراد على الغالبية العظمى من املسلمين،
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الحضارة ظنهم وتحولت الكهانة إلى كارثة.
ومن املفارقات أن املسلمين في اإلرهاب ضحايا من جهتين ،فإن
ُ
أكثر ضحايا اإلرهاب من جهة هم املسلمون
أنفسهم ،ومن جهة
أخرى يظل املسلمون هم املتهمين الدائمين في جميع قضايا اإلرهاب.
تلك التهمة الناشئة عن جهل باإلسالم وتحريف للمفاهيم.
وال يزال املنتدى على عهده ووعده ،سائرا في دربه في التصدي
لدعوى الربط بين الدين والعنف ،واالضطالع بدوره في تفكيك منظومة
املفاهيم التي يتوسل بها املتطرفون في تبرير العنف بالدين.
تحدث «فرنسيس فوكوياما» عن األيديولوجيات املجنونة ،وعن
الديانات املجنونة ،وخلص إلى أنه كما ماتت األيديولوجيات املجنونة
ستموت األديان املجنونة كذلك ،وإذا اتفقنا معه في إمكانية أن تكون
هناك أيديولوجيات مجنونة ،فإننا ال نسلم له بوجود ديانات مجنونة،
لكن ينبغي أن نقر أن صناعة التدين التي هي صناعة بشرية ،أحالت
الدين الذي هو في أصله طاقة تصنع السالم إلى طاقة تصنع منها
القنابل املميتة املبيدة للبشرية املهلكة للحرث والنسل ،حين جعلت
الدين وقودا لنزاعات في أصلها دنيوية وسياسية ،وجعلته يتفاعل
كيميائيا مع تاريخ متخيل معسكر ،وهذا ما يعني أن صناعة التدين إذا
لم نحسن إتقانها ،ولم ندرك أبعادها ،فإنها يمكن أن تنفرط ،وتتحول
من رحمة إلى عذاب.
وقد عانت املجتمعات املسلمة من صناع هذا النوع من التدين من
أهل الثقافة املأزومة الذين حكموا بالجزئي على الكلي ،وتجاهلوا الواقع
مجلة السلم  -العدد الثالث
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وعاشوا في القواقع ،فقدموا فتاوى تتضمن فروعا بال قواعد ،وجزئيات
بال مقاصد ،تجانب املصالح وتجلب املفاسد ،فخلقوا فو�ضى فكرية
سرعان ما استحالت دماء مسفوكة رغم عصمتها ،وأعراضا منتهكة رغم
حرمتها ،وعمدوا إلى مجموعة من املفاهيم كالجهاد ،وكالوالء والبراء،
وكتقسيم الدار ،وكالجزية وأهل الذمة ،فانحرفوا بها عن سياقاتها
اللغوية والشرعية والتاريخية ،وخرجوا بها عن مقاصدها ،ونسفوا كل
شروط النظر الفقهي فيهاَّ ،
ولبسوا على املُ َّ
غرر بهم مضامينها ،وقفزوا
على كل عناصر منهجية التعامل مع املفاهيم والنصوص الشرعية،
وقد كان هذا الفكر ومنهجه ومخرجاته مادة عمل املنتدى في ملتقياته
السابقة ،حيث صححنا كثيرا من هاته املفاهيم ،وبينا عناصر املنهجية
التي تموقع نصوص الشريعة ومفاهيمها وتموضعها بتأويل تقره األدلة
ومقاصد الشرع.
أما في املجتمعات ذات األغلبية غير املسلمة ،فقد طفت على السطح
ظاهرة الخوف من اإلسالم أو على األصح التخويف من اإلسالم،
اعتمادا على أحداث سيئة ،أو اعتمادا على الواقع املستشري في الكثير
من املجتمعات املسلمة ،تنمط صورة اإلسالم واملسلمين ،خاصة
بعد تمكن الجماعات املتطرفة واملأزومة من استقطاب شباب ولدوا
في الغرب ،ونشأوا في الغرب ،ولم يعرفوا لهم وطنا إال بلدان الغرب،
وإقحام هؤالء الشباب في أتون الحروب التدميرية في منطقة الشرق
األوسط وغيرها ،وإقدامهم على ارتكاب أعمال إجرامية في البلدان التي
ينتمون إليها سواء كانوا أصليين في تلك البالد ،أو كانوا من األجيال
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الثالثة والرابعة من املهاجرين الذين هاجروا إليها.
وتنميط صورة اإلسالم واملسلمين مرده في تصورنا إلى مجموعة من
العناصر من بينها:
 التصورات الزائفة عن اإلسالم النابعة من الجهل به ،والقاعدةتقول :من جهل شيئا عاداه ،فمن يعادي اإلسالم ينطلق من نفس
املفاهيم التي تنطلق منها الفئة املتطرفة كالجهاد ،والوالء والبراء…
وهذا التصور الزائف مؤسس على مفاهيم اجتثت من سياقاتها
اللغوية والشرعية والتاريخية ،وبتنزيلها املنحرف أحدثت أذى وإضرارا
باإلسالم واملسلمين قبل غيرهم ،وقبل الديانات األخرى ،وما تفجير
املساجد واملعابد إال دليل على ذلك .فهذا الفكر املشوه ،والثقافة
املألوسة املأزومة هو سبب األسباب ،وأسس األسس .وال يعدو األمر
ً
ً
ً
ً
أن يكون فهما خاطئا ،وتصورا منحرفا ألفراد ،ومجموعات ال تمثل
السواد األعظم ،وال الرأي املعتمد.
 فكرة صدام الحضارات وصراع األديان ،واعتبار قيم الحياةاالجتماعية اإلسالمية غير قابلة للتواؤم والتعايش مع غير املسلمين،
ّ
وينظر لها مفكرون وخبراء استراتيجيون ،وفاعلون سياسيون،
ومؤسسات إعالمية وفنانون ،وهي قاعدة «صدام الحضارات» التي
أعلنها «هانتغتون» والتي ألح فيها على أن الصدام قائم منذ قرون وأنه
لن ينحسر ،وبذلك اكتملت الصورة التي دشنها «فوكوياما» بنهاية
التاريخ وأعلن فيها انتصار الحضارة الغربية.
إن اإليحاء بحتمية الصدام نتيجة تنوع الحضارات ،إنما هودليل
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على فشل كل حضارة في أن تدرك أهمية االعتراف بحق التنوع ،وهو
الحق الذي سنبني عليه رؤيتنا في العالج باعتباره أساسا للحوار
ووسيلة للتعارف.
 سلبية بعض املجموعات املسلمة في املجتمعات ذات األغلبية غيراملسلمة ،وتخوفها من االندماج في املجتمعات املحتضنة لها ،إما كرد
فعل على واقع التمييز والكراهية ،وإما العتبارات ترجع إلى فهم ضبابي
ملسألة الوالء للدين والوطن األم ،دون إدراك ألن الوالءات لم تعد
دينية ،بل صارت والءات مركبة ومعقدة تتحكم فيها عوامل متداخلة
ال تنفصل عن بعضها ،وينظر إليها باعتبارها دوائر ومراتب بإمكانها أن
تتواصل وتتفاعل بدال من أن تتصادم وتتقاتل.
إن املرعب في هذا الواقع ،سواء تعلق بالتطرف الديني واملذهبي
العقائدي ،أو تعلق بظاهرة الخوف من اإلسالم أنه يواكب فترة زمنية
تمتلك فيها البشرية أسلحة دمار شامل في إطار نظام عالمي قائم
على توازن الرعب مع غياب الضمانات الكافية لعدم استعمالها؛
وخروج بعضها عن مراقبة الدول وسلطتها .وقد كنا من عهد قريب
نسعى إلى إطفاء حرائق جسد املجتمعات املسلمة ،لكن يبدو أننا
في حاجة إلى العمل الشاق على إطفاء حرائق جسد العالم وخفض
حرارته التي يزيد منها التنازع على السيادة في بعض املناطق أو على
الثروات الطبيعية واملياه ،واملطالب االنفصالية ،والجريمة املنظمة،
واملجاعات ،والهجرات الجماعية غير املقننة ،دون أن نن�سى مخاطر
التلوث البيئي على املستوى العالمي ،والحديث عن الهويات الدينية
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واملذهبية والعرقية التي انتفخت،
وعن ذاكرة السوء التاريخية التي
ً
استيقظت تجر موكبا من املتعصبين
إن اإليحاء بحتمية
الصدام نتيجة تنوع
واإليديولوجيات املتحاربة في الشرق
الحضارات ،إنما هو دليل
والغرب ،في عالم معولم تشيع
على فشل كل حضارة
فيه األفكار والثقافات املختلفة،
في أن تدرك أهمية
االعتراف بحق التنوع
وتروج فيه املبادالت االقتصادية
واالبتكارات التكنولوجية ،ومن
املفارقات أن وسائل التواصل
ً
واملواصالت زادت ّ
الهوة اتساعا بين البشر بدال من أن تقرب العقول
واألفكار.
كل ذلك يقدم أسئلة ويستدعي بحثا عن األجوبة.
هل يجوز لألديان أن تكون طرفا في هذه الصراعات ،تحش نيرانها
حينا ،وتكون أداة فيها حينا ،وتخوف من بعضها البعض ،أم ينبغي أن
تجعل من نفسها املخلص املنقذ لإلنسان واألوطان ،فتكون عامل بناء
ال هدم ،عامل وقاية ال عدوى؟
هل من الضروري أن يخلق كل عصر «إسالموفوبيا» خاصة به؟
هل من الضروري أن تنطبق على الواقع مقولة هيجل« :إن كل ما
نتعلمه من درس التاريخ أنه ال أحد تعلم من هذا التاريخ» أم إنه ينبغي
أن نتعلم من هذا التاريخ حتى يستقر السلم العالمي؟
أليس من الواجب تفعيل مقولة «هانس كيونج» :ال سالم بين األمم
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ما لم يكن هناك سالم بين األديان؟
املحور الثاني :رؤية عالجية ملواجهة ظاهرة الخوف من اإلسالم
حفظا للسلم العالمي
ّ
ََ
تت َرُّتب رؤيتنا العالجية على طبيعة املعالجة اآلنفة وعلى ما جليناه من
ّ
هيمنة العامل املتعلق باإلشكال الحضاري والديني ،والذي يستبطن في
عمقه سؤال االختالف والعالقة مع اآلخر ،فيكون العالج من جنس
املضادات الحيوية التي ترتكز على املقاربات التالية:
 مبادئ العالقة اإلنسانية في اإلسالم تنمية املشتركات وتعزيزثقافة الحوار 1ـ مبادئ العالقة اإلنسانية في اإلسالم
من عناصر الرواية الصحيحة لإلسالم أن نعلم:
أوال :أن اإلسالم يعتبر البشر جميعا إخوة ،فيسد الباب أمام
الحروب الكثيرة التي عرفها التاريخ اإلنساني بسبب االختالف العرقي.
َ اَ َ َ ُ َ خُ ۡ
م َتلِف َ
واإلسالم يعترف للبشر بحقهم في االختالف﴿،ول يزالون
ني﴾
ِ
(هود.)118 :
ً
ثانيا :اعترف اإلسالم لآلخرين بحقهم في ممارسة دينهم ،فسد الباب
أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ البشري أن يكون مجرد سجل
لها.
َ َ ٰ ُۡ
ً
ثالثا :اعتبر اإلسالم الحوار واإلقناع الوسيلة املثلى ﴿ووجدِلهم
َ
َّ
ٱلت يِ َ
ه أ ۡح َس ُنۚ﴾ (النحل.)125 :
ب ِ يِ
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ً
رابعا :اعتبر اإلسالم أصل العالقة مع اآلخرين املساملة التي تقدم
على بساط ّ
البر والقسط واإلقساط.
إننا نؤمن أن االختالف من نتائجه التعددية الدينية ،ونؤمن أن
التعددية الدينية في كل األوطان اليوم صارت واقعا عامليا ،والقبول
بهذه التعددية من خالل تنزيل مقصد التعارف ،وتفعيل املشترك
هو أمر تشهد له نصوص الدين اإلسالمي ،فإننا نزعم أنه لم يعرف
التاريخ دينا وال أمة قبلت بالتعددية الدينية واحتوتها كالدين اإلسالمي
واألمة املنتسبة إليه ،ولقد كانت «صحيفة املدينة» التي تأسس عليها
إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي إطارا ناظما
لترسيخ ثقافة قبول االختالف والتعددية الدينية والعرقية في املجتمع
الواحد ،كتاب يصرح بالتعددية االختيارية ،ويبني العقد على أساسها
متجاوزا ما يمكن أن تسببه من عوائق بتقديم مصالح التضامن
والتعاون في شكل حقوق وواجبات.
وكان من أهم مالمح حقوق اإلنسان في الصحيفة االعتراف
بالتعددية ،وإقرار حرية العقيدة بإقرار أهل كل معتقد على ما
يعتقدونه ،وأسست لقاعدة املساواة في الحقوق والواجبات ،ضمن
بنية املجتمع املدني حين نصت على مكونات األنساق البشرية والقبلية
واملساواة بينها ضمن اإلطار الذي تستقيم به سيرورة املجتمع؛ بحيث
كل جزء منها مساو لألجزاء األخرى ومكافئ لها في ما يقبل التكافؤ ،ال مكان
فيها ملنطق التابع واملتبوع ،وبينت واجبات كل جزء تجاه مكوناته أوال،
وثانيا تجاه باقي املكونات املشكلة لعموم املجتمع ضمن نسق العدل
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41

واملصلحة سلما وحربا ،ثم ثالثا تجاه
املكونات املحيطة به ،استيعابا من
الصحيفة للتعدد الديني والعرقي
نؤمن أن االختالف من
نتائجه التعددية الدينية،
والقبلي ضمن سياقين مرتبطين هما:
ونؤمن أن التعددية
سياق العدل كأدنى حد مطلوب،
الدينية في كل األوطان
وسياق البر الذي هو أعلى املراتب
اليوم صارت واقعا عالميا
املطلوبة في التعامل مع اإلنسان،
والذي يقت�ضي مع مقام العدل أال
يكون هناك حديث عن أقلية وسط
وطن ،وإنما الحديث عن أمة واحدة.
وقد انطلقت موسوعة السلم التي أنشأها منتداكم بإصدار الجزء
املتعلق بالتصور لتكون سياجا للسلم دون العنف ،وذلك الستعادة
منهجية الخطاب اإلسالمي ،انطالقا من الفهم الصحيح واملقاربة
األصيلة املبنية على املنهج األصولي املجمع عليه في الجملة.
وكذلك صدر العدد الثاني من مجلة السلم التي تعنى بنشر الرواية
الصحيحة لإلسالم وإبراز الرؤية العملية للسلم ،من خالل البحث في
اإلمكانات املتاحة في الثقافة اإلسالمية والتراث البشري جميعه لتجديد
الخطاب ،ومن خالل التأكيد على مشروعية االختالف السائغ ،وقيم
التعارف والحوار والتعاون املؤطرة له ،وكذلك من خالل االستفادة من
املنظور التكاملي بين املعارف والثقافات لتأكيد مبادئ السلم وضرورة
التعايش السعيد.
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 2ـ تنمية املشتركات وتعزيزثقافة الحوار:
إن لدى اإلنسانية مشتركات كثيرة َّأدى تجاهلها وإذكاء الخصوصيات
بدلها إلى كثير من الحروب والدمار ،وإلى ابتعاد البشرية عن القيم التي
أر�سى األنبياء ،قيم الخير واملحبة والتراحم.
املشتركات على مستويات مختلفة ،منها املشتركات على مستوى
الدين الواحد ومنها أخرى على مستوى الديانات ومشتركات عليا يجتمع
فيها جميع البشر تتجسد في القيم اإلنسانية التي تجمع عليها البشرية
بدياناتها املختلفة وفلسفاتها الكونية املتنوعة .إن تفعيل هذه الدوائر
والوصل بينها في تناغم وانسجام ،هو الذي من شأنه أن يرأب الصدع
ّ
ويخفف من غلواء االختالف.
ويزيل سوء الفهم ِ
ُّ
إننا أمام فشل حضاري ،يحط من قيمة اإلنسان ،فما جدوى أن
يغزو اإلنسان الفضاء ويبلغ أق�صى الكواكب ،بينما ُّ
يظل عاجزا عن
التفاهم مع أخيه ونظيره ومثيله.
في اإلسالم ليس اآلخر هو الالوجود أو املعدوم كما لدى أرسطو ،إذ
هو املقابل الفلسفي للموجود  ،être / autreكما أنه ليس -كما لدى
هيغل -النقيض الذي ينبغي الهيمنة عليه لتستكمل «الذات» وعيها
بنفسها في صراع حتمي إلثبات الذات ،وال هو قطعا – كما لدى سارتر
 الجحيم الذي يسلب الذات كمالها األصلي.إن اآلخر في رؤية اإلسالم قد أجمل التعبير عنه اإلمام علي
ر�ضي هللا عنه بقوله «الناس صنفان :أخ لك في الدين أو نظير لك
ُ
في الخلق» ،فاآلخر هو األخ الذي يشترك معك في املعتقد أو يجتمع
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معك في اإلنسانية.
ويتجلى هذا ُ
بس ُم ّ ٍو في تقديم اإلسالم الكرامة اإلنسانية بوصفها
أول مشترك إنساني ،ألن البشر جميعا على اختالف أجناسهم وألوانهم
ولغاتهم ومعتقداتهم كرمهم هللا عز وجل بنفخة من روحه في أبيهم آدم
عليه السالمَ ﴿ ،ولَ َق ۡد َك َّر ۡم َنا بَ يِ ٓ
ن َء َاد َم﴾ (اإلسراء ،)70 :إن الكرامة
اإلنسانية سابقة على الكرامة اإليمانية.
َ
وهكذاُ ،يش ِّدد اإلسالم في التصور الكلي لآلخر على وحدة النوع
واملساواة في الكرامة اإلنسانية ،والبحث عن تنمية املشتركات ونبذ
معايير التفاضل إال بالخير والتقوى ،وهو ما ّ
عبر عنه اإلمام علي أيضا
بقوله« :قيمة كل امرئ ما يحسنه».
املشترك اإلنساني هو القيم الكونية التي ال تختلف فيها العقول،
وال تتأثر بتغير الزمان ،أو محددات املكان ،أو نوازع اإلنسان ،ألن لها
منابت وأصوال تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات البشر.
اختلف الفالسفة في وجود هذه القيم املشتركة ،فذهب ألفريد
نورث وايت هيد ALFRED NORTH WHITE HIDE إلى القول بأنه:
ال توجد قيم مشتركة ،وإن القيم ليست مطلقة وإنما هي نسبية ،وإن
لكل عصر قيمه ،والقيم التي تعتبر راقية سامية في زمان ،هي منحطة
في زمن آخر ،وكذلك يقول إن املبدأ الذي يقول إنه يوجد أصل واحد
للكمال الكوني أو نمط واحد هو مبدأ جدير باإلهمال.
أما أكثر الفالسفة تحت قيادة «كانت» رئيس املذهب املطلق
فيرون أن الحق والخير والجمال هي قيم أزلية ،ال عالقة لها بالزمان
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وال باملكان ،فما كان قيمة في املا�ضي هو قيمة في الحاضر ،وسيظل
قيمة في املستقبل ،وأن هذه القيمة بالنسبة للصيني بالنسبة لألوروبي
وبالنسبة للعربي هي قيمة واحدة ولو كانوا يجهلون ذلك.
وهذا املذهب املطلق أرى أنه هو الذي تؤيده الديانات السماوية
وتقدمه أوعية اللغة ومفاهيمها ،فالعدل في كل لغة وفي كل مكان كلمة
جميلة ،وعندما ننطق كلمة الوفاء فإنها كلمة جميلة .عندما ننطق
بالظلم وبالغدر نجدها في كل اللغات والثقافات كلمات ممقوتة .بل
حتى الظالم والغادر ال يريد أن يكون كذلك ،ويود لو كان عادال وفيا
صادقا.
هذه القيم مشتركة تجب إعادتها في حياة الناس ،وهي مبثوثة في
كل رسائل ودعوات األنبياء ،واإلنسانية كلها اليوم محتاجة إليها حاجة
الفطيم إلى الحنو والحنان والعطف بعد أن أحال السفهاء واملجانين
مجاالت حركتها إلى حقول ألغام؛ إنها قيم السلم الثابتة التي ال تتغير،
وهي األمر الكلي الذي ال تتخلف جزئياته ،وال تخص جنسا دون جنس،
أو دينا دون دين.
لقد شهدت القيم في الحضارة الغربية تطورين في غاية األهمية
والتأثير على مسار البشرية:
التطور األول وقع خالل عصر األنوار ،حيث كانت القيم سماوية،
فأنزلتها فلسفة األنوار إلى األرض فانقطعت أوروبا عن نور الوحي –
بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى ،فجاءت قيم حقوق اإلنسان،
والحريات ،والديمقراطية ،وأصبح اإلنسان مرجع نفسه.
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بلغت هذه القيم اإلنسانية أوجها بعد الحرب العاملية الثانية ،في
لحظة صحوة من الضمير البشري املصدوم بهول الكارثة ،فجاء إعالن
حقوق اإلنسان .لكن اللجنة التي كانت تحرر هذا اإلعالن اتفقت على
استبعاد هللا سبحانه وتعالى ،واستبعاد الخلق وما يشتق منه ،كما
يقول شارل مالك الذي كان العضو العربي الوحيد مع «رينيه كاسان»
و»جون همفري» .يقول استبعدوا هللا سبحانه وتعالى حتى كأن اإلنسان
هو هللا  -تعالى هللا عن ما يقولون علوا كبيرا .-
أما التطور الثاني ،فهو في العصر الذي نعيشه وهو ما بعد الحداثة،
حيث أعلنوا في سياق فالسفة الشك الثالثة (ماركس  -نيتشه  -فرويد)،
أعلنوا موت اإلنسان ،فأصبحت هذه القيم ال وجود لها ،واستعيض
منها بتكنولوجيا بال روح ،وجمع للثروات بال رائحة .أصبح العنف
سائدا ،وأصبحت األنانية سيدة .هذا العصر الجديد الذي أصبحت
فيه التكنولوجيا تحرك اإلنسان في اتجاهات ال يحسب لها حسابا.
وهنا دق الفالسفة والسياسيون أجراس الخطر ،فألذكر بعض
العناوين التي توحي بهذا البعد ،فقد عنون الفيلسوف اإليطالي «جياني
فاتيمو»  Gianni Vattimoأحد أهم بحوثه بعنوانCrépuscule des :
 valeursشفق القيم أو غروب القيم - ،بحسب الترجمة التي نراها
في هذه املسألة  ،-وهو في ذلك ُ
يومئ إلى عنوان الفيلسوف األملاني
«أوزوالد شبنغلر»  Oswald Spenglerفي كتاب سماه Le déclin de
 « l’occidentأي :أفول الغرب أو دلوك الغرب ،وكذلك كتب املرشح
للرئاسة األمريكية «باتريك جيه بوكانن»  Patrick J. Buchananكتابا
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بعنوان موت الغرب The Death
.of the West
إنها عناوين متشائمة ،تدل على
أصبح من الضروري
أن القيم وصلت إلى الحضيض
المستعجل أن نتجاوز
الشجب والتحذير
وأن الناس في حاجة إلى أن يعودوا
لنبادر إلى الفعل في
إلى السماء ،وأن هذه القيم التي
الوقت المناسب
استنبتوها في األرض ثم تخلوا عنها
أصبحت تدعوهم إلى أن يرفعوا
رؤوسهم إلى السماء ،ليروا ضياء
من نور ،أو يروا بارقة في أفق رحمة هللا سبحانه وتعالى.
لقد أصبح من الضروري املستعجل أن نتجاوز الشجب والتحذير
لنبادر إلى الفعل في الوقت املناسب ،فلن يكون لألجيال اآلتية أي
وقت للفعل ،ويخ�شى أن تصبح هذه األجيال أسيرة سيرورات ليس لها
ٌ
سلطان كالنمو السكاني والتدهور البيئي والتفاوت بين الشمال
عليها
والجنوب أو التمييز االجتماعي.
أن ننتظر إلى الغد ،يعني أن نصل دائما متأخرين ،فثمة �شيء في
غاية الهشاشة نحن مؤتمنون عليه :إنه الحياة في هذا الكوكب األر�ضي.
على هذا الشعور باملأزق تتأسس املسؤولية املشتركة التي ضرب لها
النبي صلى هللا عليه وسلم مثال السفينة ،قال عليه الصالة والسالم:
هَّ ْ
َ
َ
وال َواقع فيهاَ ،كمثل َقوم ْ
اس َت َهموا على
َ(مث ُل القا ِئم في ُح ُد ِود الل
ِ
ٍ
ُ َ َ
صاب َب ْع ُ
أع َ
ضهم ْ
َسف َينةَ ،ف َأ َ
وبعضهم أ ْسفل َها ،فكان الذي في
الها،
ِ ٍ
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َ
َ ْ َ َ
ََ
وق ْ
هم ،فقالوا :لو أنا
أسفلها إذا استق ْوا من املاء َم ُّروا على من ف
َ
َْ ُ َ ْ َ َ
َ ْ
َ َ
َ
وقنا؟ فإن َت َر ُك ُ
وه ْم وما أ َرادوا
ؤذ من ف
خ َرقنا في ن ِص ِيبنا خرقا ولم ن ِ
ََ
ْ ُ
َ
َ
َ
أيدي ِه ْم ن َج ْوا ون َج ْوا َجميعا).
هلكوا وهلكوا جميعا ،وإن أخذوا على ِ
إن البشرية اآلن في سفينة واحدة ،على وشك الجنوح ،فال بد ألهل
القيم أن يأخذوا على أيدي الذين يريدون خرق السفينة.
ينبغي االنطالق من الرغبة املشتركة النابعة عن املسؤولية
املشتركة في إحالل السلم محل الحرب واملحبة مكان الكراهية
والوئام بدل االختصام ،إذ من شأن ذلك أن يعبئ طاقات رجال الدين
واملثقفين واألكاديميين  -من أولي بقية من كل األديان والثقافات،
للتحالف في حلف فضول إلزالة هذا الخطرالحضاري.
يقوم هذا الحلف على تعزيز قيمة الحوار ،فالحوار واجب ديني
وضرورة إنسانية ،وليس أمرا موسميا ،الحوار من أصل الدين
ومن مقتضيات العالقات البشرية ،ولذا أمر به الباري عز وجل
َ
َ اَ
َّ
ۡ
فقالَ ﴿ :و َ
َ
جٰدِل ۡ ُ
ُ
ٱلت يِ َ
ه أحسنۚ﴾( ،النحل )125 :وقال﴿ :ول
ب
م
ه
ِ
يِ
َ َ ۡ َ ُ اَّ ذَّ َ َ َ ُ ْ
اَّ َّ
ُ َٰ ُْٓ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ
ُ
ۡ
ٰ
ب إِل بِٱل يِت يِه أحسن إِل ٱلِين ظلموا مِنهمۖ﴾
تجدِلوا أهل ٱلكِت ِ
(العنكبوت.)46 :
َ
بالحوار يتحقق التعارف والتعريف ،والحوار يشهد لالستعداد
الحاصل لدى جميع األطراف لتقديم وجهات النظر النافعة والصالحة
لحل مشاكل الكوكب األر�ضي الذي نعيش عليه،
الحوار قيمة والحوار مفتاح لحل مشاكل العالم ،الحوار احترام
االختالف ،فصاحب الحوار يحترم االختالف بل يحب االختالف ،بحيث
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ينظر إليه كإثراء ،كجمال كأساس لتكوين املركب اإلنساني.
َ َ ۡ َ ُ َ َ ذَّ
َّ
َۡ
الحوار يدخل في قوله تعالى﴿ :ٱدف ۡع بِٱل يِت يِه أحسن فإِذا ٱلِي
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ  ٌّ َ ُ َّ َ َ ٞمَ
ٞ
بينك وبينهۥ عدوة كأنهۥ و يِل حِيم﴾ (فصلت ،)34 :فهل لنا أن
نأمل بالحوار اليوم في تنمية جوانب الخير والقيم اإلنسانية الخيرة
املشتركة؟
األصل في الحوار هو االختالف :إننا ال ندخل في الحوار إال ونحن
مختلفان بل إننا ال نتحاور إال ونحن ضدان؛ ألن الضدين هما املختلفان
املتقابالن ،والحوار ال يكون إال بين مختلفين متقابلين أحدهما ُيطلق
ُ
عليه اسم «امل َّد ِعي» وهو الذي يقول برأي مخصوص ويعتقده .والثاني
ُيطلق عليه اسم «املعترض» وهو الذي ال يقول بهذا الرأي وال يعتقده».
وأساليب الحوار عديدة ،وصيغه متنوعة ،فالحوار في الصحافة
والقنوات وداخل األندية واملؤتمرات ومجالس الشورى والبرملانات،
واملفاوضات التجارية في املنظمات الدولية للتجارة وبين األفراد في
األسواق والبورصات وخصومات األزواج في البيوت.
وكل نوع من هذه األنواع له طرقه وأساليبه.
ويكون داخل الشعب الواحد حيث تتسع دائرة املشترك ،وبين
الشعوب املختلفة كالحوار بين الشرق والغرب ،وبين األديان وامللل
املختلفة ،فيكون املنظور اإلنساني يشكل آفاق الحوار.
والحوار يقدم كما يقول أفالطون البدائل عن العنف؛ ألنه بالحوار
ُيبحث عن املشترك وعن الحل الوسط الذي يضمن مصالح الطرفين،
وعن تأجيل الحسم العنيف ،وعن املالئمات واملواءمات ،التي هي
مجلة السلم  -العدد الثالث
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من طبيعة الوجود ،ولهذا أقرها
اإلسالم ،وأتاح الحلول التوفيقية
التي تراعي السياقات ،وفق موازين
اعتماد وسيلة الحوار
ملصالح واملفاسد املعتبرة.
لحل المشكالت القائمة
يوصل إلى إدراك أن الكثير
إن اعتماد وسيلة الحوار لحل
منها وهمي ال تنبني
املشكالت القائمة يوصل إلى إدراك
عليه مصالح حقيقية
أن الكثير منها وهمي ال تنبني عليه
مصالح حقيقية ،وبهذه الحلول
التوفيقية التي يثمرها الحوار،
تفقد كثير من القطائع واملفاصالت واألسئلة الجدية مغزاها.
وينبغي أن يكون الحوار عميقا عمق اإلشكال الذي يعالجه ،حوارا
يطول جميع املستويات ويتجسد في كافة القطاعات ،ينطلق من أبسط
مستويات الحياة املجتمعية إلى أكثرها تعقيدا وتركيبا ،من البيت إلى
الجامعة .فلنغرس ثقافة التسامح في النفوس ،يجب اتخاذ السبل بكل
الوسائل التثقيفية ،وفي مقدمتها التعليم والتربية ،واإلعالم الجماهيري،
ُّ
والتصورات ،لضبط وكبح جماح النفوس امليالة إلى
إليجاد تلك القيم
العنف ،وترجيح َّ
كفة التسامح وحسن ُّ
تقبل اآلخر ،وباختصار إيجاد
الروح االجتماعية ،والتعايش البناء بين أفراد املجتمع.
ومعنى ذلك َّأن املثل والقيم التي ّ
يتلقاها ،ويلقنها أفراد املجتمع،
عن طريق القنوات واألدوات التثقيفية ،في مختلف مراحل التعليم،
ووسائل اإلعالم ّ
بشتى أشكالها ،وغيرها من وسائل االتصال الجماهيري
50

ّ
ومتعقل ،ال يخرج على ّ
النهج العام
ذات مضمون رصين متسامح،
السائد ،واألعراف املقبولة ،لشحن العواطف ،وإلهاب املشاعر ،دون
وزن للعواقب ،وال مباالة بالنتائج.
ّ
ّ
باملضادات الحيوية
باملضادات ،ونعني
وباختصار فال ّبد من عالج
ذلك الخطاب ّ
الحي الواعي الذي يقوم على نبذ العنف وزرع ثقافة
ًّ
ّ
ّ
ّ
اقتصاديا
واملحبة ،وتقديم البدائل أمام الشباب
السالم والتسامح
ًّ
ًّ
وثقافيا ،ومحاولة صرف جهودهم ونشاطهم في قنوات
واجتماعيا
لصالح املجتمع ولصالح التنمية َ
وجسر العالقة بين مختلف الفئات
وتجديد الفكر التوفيقي واملنهج الوسطي في ّ
النفوس وحشد جهود
الطبقة املثقفة في الجامعات واملدارس ووسائل اإلعالم لذلك.
سادتي سيداتي
إننا في منتدى تعزيز السلم نؤمن بأنه على الرغم مما يالحظ ببادي
النظر من فشو اإلسالمفوبيا وكافة أنواع التمييز والعنصرية وجنوح
املشهد السيا�سي في الديمقراطيات الغربية نحو النزعات اليمينية
املتطرفة املنابذة لقيم التعاون والحرية واالعتراف باآلخر ،ما يزال
هنالك لحسن حظ اإلنسانية أغلبية من أولي بقية من محبي ّ
السلم
ّ
وتحكم العقل واملصلحة والقيم املشتركة وروح البحث
ترنو إلى الخير ِ
عن التعايش السعيد بين الديانات والحرص على مبادئ التسامح
والتعارف.
وفي هذا السياق كان من التوفيق أن احتضن املنتدى مبادرة
قافلة السالم األمريكية ،التي يقودها رجال آمنوا بضرورة التعاون
مجلة السلم  -العدد الثالث
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اإليجابي بين أتباع الديانات الكبرى ،من أجل التخفيف من النبرة
العدمية وإبعاد شبح الكراهية والعنصرية الذي أصبح يلقي بظالله
القاتمة على مجتمعاتهم ،القس «بوب روبرت» واإلمام «محمد ماجد»
والحاخام «بروس لستق» ،والعشرات من الحاخامات والقسس
واألئمة من مختلف الواليات األمريكية انخرطوا في هذه املبادرة ّ
ليكونوا
تيارا للسالم والوئام واألخوة باعتبار أن ذلك يمثل الروح الحقيقية
للرساالت السماوية ،وهكذا فإننا نطمح إلى أن تنتهي هذه املسيرة
بتجمع كبير لرجال الدين يمثل حلف فضول.
إن نموذج قوافل السالم يمكن أن يكون نموذجا لنوع جديد من
الحيز املكاني والزماني ،ولو ّ
الحوار التعارفيَّ ،إنه حضور الذوات في ّ
ملدة
محدودة ،حضور يتمثل في التشارك في العيش في الحركة معا واألكل
معا والنوم معا والسفر معا – والسفر سمي ألنه ُي ْس ِف ُر عن أخالق
الرجال  -كما يقول بعضهم ،وكلهم يقوم بشعائر دينه التي هي جزء
من حياته اليومية بمرأى ومسمع من اآلخر… إنهم يتكلمون ويبحثون،
ولك َّن األهم أنهم يشاهدون ويشهدون ،ويكتشفون في النهاية إنهم إخوة،
ِ
يشتركون في أكثر مما كانوا يتصورون.
ولهذا سعينا باحتضاننا لها ومواكبتنا لجميع مراحله إلى ترسيخ هذا
النموذج ليصبح آلية عملية ناجعة للتعاون والتعايش وجعلها أكثر
عملية ونجاعة ،وتقليدا ينبغي العمل على تعميمه واالستفادة منه.
نعتقد أنه سيبقى نموذجا للتعارف لعملية الحوار بل لعملية
التعارف اإليجابي والتعاون على البر في حركة نرجو أن تكون فاتحة
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عهد جديد في العالقات بين ديانات العائلة اإلبراهيمية وبالتالي أن
تكون فاتحة عهد في التعاون بين أصحاب العقول النيرة وذوي النهى
لتصحيح مسيرة االنسانية.
وترتكز قوافل السالم ،من حيث اإلطار املرجعي على إعالن مراكش
لحقوق األقليات باعتبار أن إعالن مراكش قد وضع األسس املعرفية
والشرعية إلمكانية خطاب التعايش املؤصل في أفق املواطنة بين
مختلف الديانات داخل املجتمعات املسلمة.
وتنطلق املبادرة من الوعي العميق بالحاجة املاسة إلى تبني مقاربة
السلم واضطالع عقالء العالم من القيادات الدينية بدورهم في صناعة
جبهة فكرية ّ
موحدة وصياغة تحالف إنساني يقوم على تفعيل دوائر
املشتركات ،التي َّأدى تجاهلها وإذكاء الخصوصيات عوضها إلى ما هو
مشاهد من الحروب واالقتتال.
وأهم هذه الدوائر وأوالها باالهتمام هي دائرة املشترك الديني بين
أتباع ديانات العائلة اإلبراهيمية ،بحيث يمكن أن تشكل منطلقا
سليما ديانة وعقال ومصلحةّ ،
فإن اليوم الذي يجتمع فيه أبناء هذه
العائلة اإلبراهيمية على املشترك الذي بينهم ،وينبذون التصورات
النمطية ومشاعر الكره لتجمعهم مشاعر األخوة اإلنسانية وحب
الخير والصداقة ،سيكون يوما مشرقا في تاريخ اإلنسانية.
فعندما تتصالح األديان وتتصافح فإن من شأن ذلك أن يعزز
ّ
ويسهل الولوج إلى طريق العدالة والخير
روح السالم في العالم
ِ
ومعالجة املظالم واملظلوميات.
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وكما قال الالهوتي السويسري «هنس كونج» ال يمكن للسالم
العالمي أن يتحقق بدون أن يتحقق السالم بين األديان.
لقد آن لقادة الديانات أن يبرهنوا على فعالية أفضل وانخراط أكبر
لهموم املجتمعات البشرية إلعادة الرشد وإبعاد شبح الحروب والفتن
املهلكة إذا كان البعض ينظر إلى الدين كعامل تفرقة وتمزيق لنسيج
الشعوب .فنحن في مبادرة القوافل نريد أن نبرهن عمليا على أن الدين
يمكن ويجب أن يكون سبيال اللتئام املجتمعات البشرية والقضاء
على أمراض الحقد والكراهية املستحكمة ،تلك هي العبرة والدعوة
والرسالة التي نوجهها من خالل هذه القوافل.
إن جهودا كبيرة تبذل في نطاق كل الديانات من أجل السالم ،تقام
الصلوات وترفع الدعوات من أجل ذلك ،لكن تيار التضامن والتعاون
يجب في النهاية أن يبرز وأن ينجز أعماال ميدانية تبرهن للعالم كله أن
الدين في أصله هو عامل خالص ورحمة للعاملين
ّ
يحمل رجال الدين عبئا فيما يتعلق بكل ديانة ملعالجة
إن ذلك ِ
التطرف والغلو وطرد النعاج الجرب ـ كما يقول املثل ـ من القطيع،
وإعادة التوازن في نطاق كل ديانة لبناء الجسور بين الديانات على أسس
صلبة ودعائم قوية قابلة لالستمرار واالستقرار بل لالزدهار واالنتشار
َّ َّ
َ ُ
إلعالن االنتصار على الشر وعلى جيش الشيطان ﴿إِن ٱلش ۡي َطٰ َن لك ۡم
 َ ٞخَّ ُ
َع ُد ّو فٱتِذوهُ َع ُد ًّواۚ﴾ (فاطر.)6 :
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وفي الختام ،فإنه ّ
يتعين:
 أن تحملوا جميعا رسالة السالم،ومعنى ذلك:
"ال يمكن للسالم
أن تدركوا حقائق املفاهيم املؤطرةالعالمي أن يتحقق بدون
للسالم وأن تدركوا في نفس الوقت
أن يتحقق السالم
زيف تأويل املتطرفين وتحريف
بين األديان"
الغالين
 أن تنشروا هذا الفهم من خاللكل الوسائل املتاحة في الصحافة
والتعليم
 أن تقدموا مبادرات ميدانية إلفشاء السالم في املجتمعات التيتعيشون فيها.
 أن نشجع برامج التسامح والتعايش أن نقدم القراءة الصحيحة للشريعة ،وأن نؤطر األحكام التكليفيةبخطاب الوضع ومعنى ذلك أن ننزل النصوص في بيئة الواقع ليكون
التنزيل متوخيا ملقاصد الشريعة.
 أن نتضامن مع أولي بقية في كل مكان لنشر قيم السالم.السيرفي ثالثة اتجاهات والتركيزعلى ثالث دوائر:
االتجاه األول :ترتيب البيت اإلسالمي من خالل تفكيك منظومة
الفكر املتطرف وإظهار عوار طرق االستدالل لدى هؤالء وضحالة
منازعهم في االستنباط بإبراز املناهج الصحيحة واملآخذ السليمة في
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ً
التعامل مع نصوص الكتاب والسنة ،وهكذا فيكون الكلي حاكما على
ً
الجزئي ،وسيكون الجمع بين األدلة بديال عن التجزئة ،وتصبح املقاصد
مترجمة ملغزى النصوص ومبينة مدى تطبيقها ومبرزة سبيل انسجامها
وتنسيقها.
لنبين بحق أن الشريعة إنما جاءت ملصالح العباد في عاجلهم
وآجلهم ،وأن الرسالة الخاتمة إنما جاءت رحمة للعاملين ،وأنه ال
تعارض بين العقل والنقل إلى غير ذلك حتى يق�ضى على أفكار التطرف
وآراء املتطرفين بالحجة والبرهان.
وهذا الجهد داخل البيت اإلسالمي ضروري لهزيمة الفكر املتطرف
الذي يشوه اإلسالم ويقدم الذرائع للكراهية والبغضاء ،ألن العالقة
بين متطرفي اإلرهاب ومروجي الكراهية عالقة تالزمية ،فكل منهما يمد
ً
ً
ً
اآلخر ،ويؤثر كالهما على اآلخر تأثيرا طرديا وعكسيا.
أما االتجاه الثاني :فإنه نقل الحوار إلى الدائرة الثانية ،وهي الدخول
في حوار على مستوى عالمي لتقديم الرواية الصحيحة عن اإلسالم
والتعايش مع املسلمين من خالل التأكيد على الصورة املنفتحة
واملتسامحة لإلسالم ،واملصالح املتبادلة واملتداخلة بين املسلمين
وغيرهم في املجتمعات ،وتأكيد قيمة املواطنة والقيم اإلنسانية النبيلة.
أما االتجاه الثالث :فاالنتقال إلى مرحلة التضامن مع أولي بقية
يلتزمون بالقيم واملثل املشتركة لألخوة اإلنسانية ،لتكوين «حلف
ً
فضول» ينبذ التمييز والكراهية ،وال يحمل دينا وال حضارة جريرة
ٌ
لاَ َ
ُ ْ
السفهاء ،على قاعدة َو ت ِز ُر َو ِاز َرة ِو ْز َر أخ َرى ،حلف يدعو إلى السالم
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واإلخاء بين أبناء البشر كافة ،ذلك هو التيار الذي يجب أن تشكله
النخبة من رجال الدين والفلسفة ورجال الفكر واألكاديميين من كل
الديانات ومن كل الفلسفات ،ذلك ما يسعي إليه منتداكم ،ذلك ما
ً
نسعى إليه جميعا.

سائال منه تعالى ملؤتمرنا هذا التوفيق والتسديد والسير على
الصراط املستقيم والرأي الرشيد.

مجلة السلم  -العدد الثالث
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التعايش السلمي
بين املجتمعات املسلمة والغربية
د .أمل فتح هللا زرك�شي*1

مقدمة
َ
الحمد هلل رب العاملين ،الحمد هلل القائل في محكم تنزيلهٰٓ َ ﴿ :
يأ ُّي َها
َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ
ٱنلاس إِنا خلقنكم مِن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل
َ هَّ َ ۡ َ ٰ ُ
َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ
ِيم َخبري﴾ٞ
ك ۡم إ َّن هَّ َ
ۡ
ٱلل َعل ٌ
لتِ عارفوا إِن أكرمكم عِند ٱللِ أتقى ۚ ِ
ِ
(الحجرات.﴾13 :
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه،
ّ
واستن بسنته إلى يوم الدين.
ومن دعا بدعوته
إن اإلسالم ينظر إلى املجتمع البشري على أنه أمة واحدة وإن
اختلفت أجناسهم وشعوبهم ،وأنهم متساوون أمام ربهم على اختالف
ألوانهم .ففي ظل هذه النظرة الحكيمة ،رفع اإلسالم حواجز العصبيات
القائمة على األجناس واأللوان ،وأمرهم بالتعاون في سبيل الرقي
والتقدم .فظاهرة العنف التي تفشت مؤخرا قد مثلت منعرجا خطيرا
يشهده العالم في حربه ضد اإلرهاب؛ مما يستدعي تكاثفا من الجميع
إلجراء تدابير وقائية للحد من خطورته ،وبذل مزيد من الجهود؛ ليسود
 - *1رئيس جامعة دار السالم كونتور – إندونيسيا
Email:amal@unida. gontor. ac. id/amal. fathullah. amal@gmail. com
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التسامح والتعايش السلمي بين أفراد املجتمعات املختلفة.
· التعايش السلمي في اإلسالم
إن من السنن اإللهية والحكمة الربانية االختالف بين الناس في
أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم .وهو ما أكده هللا تعالى في كتابه الكريم:
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ جَ َ َ َ َّ َ ُ َّ ٗ َ ٰ َ ٗ َ اَ َ َ ُ َ خُ ۡ
م َتلِف َ
ني ١١٨
﴿ولو شاء ربك لعل ٱنلاس أمة وحِدة ۖ ول يزالون
ِ
َ
َ
اَّ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ ۡ لَ ُ َ أَ
أَ
َّ
ت ك َِمة َر ّبِك ل ۡملن َج َه َّن َم
إِل من رحِم ربكۚ ول ِذٰل ِك خلقهمۗ وتم
َ جۡ
َ مۡ
َ
َ
َ
ٱل َّنةِ َوٱنلَّ ِ
اس أجعِني﴾ (هود)119 - 118 :؛ فلذلك يعتبر اإلسالم
مِن ِ
التسامح واحترام اآلخرين من أهم أركان الحياة اإلنسانية .فقد عظم
َ ُُۡ ْ
هذا الدين الحنيف شأن الجوار وحقوق الجار بقوله تعالى﴿ :وٱعبدوا
ۡ
َ ۡ َ ۡ
هَّ َ َ اَ ُ رۡ ُ ْ
ب َو يۡ َ
ٱل َو ٰ دِ َليۡن إ ِ ۡح َ ٰ
س ٗنا َوبِذِي ٱل ُق ۡر ىَ ٰ
ٱل َتٰ ىَ ٰ
ٗاۖ
م
ب
و

ٔ
ي
ش
ِۦ
ه
ب
شكوا ِ
ٱلل ول ت ِ
ِ
جۡ ِ
َجۡ
جۡ
ۡ
ُ ۡ ىَ
َ َۡ َ
ٱل ُنب َو َّ
ب َو َ
سكِني َو َ
ٱلار جُۡ
ٰ
ٰ
ۢنب
ٱل
ب
ِب
ح
ا
ٱلص
ر
ق
ٱل
ِي
ذ
ار
ٱل
وٱلم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َّ هَّ َ اَ حُ ُّ َ اَ َ خُ ۡ َ اٗ
َ ۡ
َّ
يل وما ملكت أيمٰنكمۗ إِن ٱلل ل يِب من كن متال
وٱب ِن ٱلسب ِ ِ
َ ُ
خ ً
ورا﴾ (النساء.)36 :
ف
َْ
َ َْ
ْ
قرأ األعمش واملفضل «والج ِار الجن ِب» بفتح الجيم وسكون
النون ،وهما لغتان؛ يقال :جنب وجنب وأجنب وأجنبي ،إذا لم يكن
بينهما قرابة ،وجمعه أجانب .وقيل :على تقدير حذف املضاف ،أي:
والجار ذي الجنب ،أي ذي الناحية .وقال نوف الشامي« :الجار ذي
القربى :املسلم .والجار الجنب :اليهودي والنصراني» .1وقال ابن حجر
العسقالني :إن اسم «الجار» يشمل املسلم والكافر والعابد والفاسق
 - 1تفسير البحر المحيط ،محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي ،الجزء الثالث ،الطبعة
األولى( ،بيروت :دار الكتب العلمية1413 ،هـ ،)1993 /ص.254 ،
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والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب واألجنبي
واألقرب دارا واألبعد ،وله مراتب بعضها أعلى من بعض ،فأعالها من
اجتمعت فيه الصفات األولى كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد،
وعكسه من اجتمعت فيه الصفات األخرى كذلك ،فيعطى كل حقه
بحسب حاله.1
يتبين مما سبق أن اإلسالم قد وضع نظاما لتنظيم العالقات بين
املسلمين أنفسهم ،وبينهم وبين غيرهم من أصحاب األديان والثقافات
األخرى .أي :أن األصل في اإلسالم هو التعايش والتعارف واالحترام
وإبعاد كل ما ُيفسد التفاهم والعيش املشترك .وفي املقابل – على حد
تعبير فضيلة الشيخ عباس شومان وكيل مشيخة األزهر الشريف–
إذا كان التعايش السلمي والتواصل الحضاري مع اآلخر املختلف
ً
ً
وعرقا هو سمة من سمات شرعنا الحنيف ،فإن تعامل
دينا وثقافة ِ
اآلخر مع املسلمين ينبغي أن يكون كذلك .وعلينا أن نقنع َمن خلفنا
من املسلمين وغيرهم بالبرهان العملي بضرورة التواصل من أجل عالم
أفضل ً
بعيدا عن التجاذبات السياسية ،وذلك من خالل تبني العالم -
وخاصة الدول النافذة  -مواقف جادة وواضحة ذات معايير ثابتة تجاه
القضايا العالقة التي تعكر صفو األمن في مناطق الصراع بالعالم.2
 -1فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقالين ،المجلد
الثالث عشر ،الطبعة األولى( ،الرياض :دار طيبة1426 ،هـ 2005 /م) ،ص.559 ،
 - 2قول فضيلة نائب شيخ األزهر الشريف يف المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم
اإلسالمي والذي جاء بعنوان «التواصل الحضاري بين الواليات المتحدة األمريكية
والعالم اإلسالمي» يف نيويورك ،األحد  17سبتمرب 2017م.
انظر:
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إن هذا التعايش سوف يتحقق مع احترام الحقوق والواجبات املتفق
عليها بين الطرفين .فقد نظم اإلسالم حقوقا وواجبات لألقليات ،منها
حقوق دينية ،وحقوق اجتماعية ،وحقوق سياسية ،وحقوق مالية
واقتصادية .ومن الواجبات على األقليات التي ال بد من أدائها هي احترام
العقائد والشرائع اإلسالمية ،والدفاع عن الدولة ،وترك ما فيه ضرر
على املسلمين وكيانهم.
وإذا نظرنا إلى ما ّ
نصت عليه منظمة العفو الدولية في قانونها نجد
أن هناك التزامات تحافظ على حقوق األقليات في الدول ذات األقليات
غير املسلمة ،منها ما يلي:
 .1حماية وجود األقليات ،بما في ذلك حماية سالمتهم البدنية ومنع
اإلبادة الجماعية؛
 .2حماية الهوية الثقافية واالجتماعية وتعزيزها ،بما في ذلك حق األفراد
في اختيار أي من الجماعات العرقية أو اللغوية أو الدينية يرغبون أن
ينتموا إليها ،وحق هذه الجماعات في تأكيد هويتهم الجماعية وحمايتها؛
حد للتمييز
 .3ضمان فعالية عدم التمييز واملساواة ،بما في ذلك وضع ٍ
املنهجي أو الهيكلي؛
 .4ضمان مشاركة أفراد األقليات ّ
الفعالة في الحياة العامة ،وال سيما
فيما يخص القرارات التي تؤثر عليهم.1
http://www.shorouknews.com/news/viewaspx?cdate=17092017&id=69704d0a-42f746f4-b6b6-6baf79dfde34

 -1حقوق األقليات يف القانون الدولي :بعض اإلض��اءات ،ميرفت رشماوي ،المجلة
اإللكرتونية لمنظمة العفو الدولية المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا،
العدد .19
مجلة السلم  -العدد الثالث

61

· مظاهرالتسامح والتعايش السلمي في إندونيسيا
تشير كلمة «التسامح» ()toleranceفي املعجم إلى “القدرة على تحمل
األلم أو املشقة” أو “التعاطف أو التساهل في األمور املتعلقة بممارسة
املعتقدات املختلفة أو املتعارضة” .1كما يشير مصطلح «التسامح
الديني» في معجم اللغة العربية املعاصرة إلى «احترام عقائد اآلخرين».2
ُ
فيعني هذا املصطلح األخير أن الناس خلقوا مختلفين في طبائعهم
ومعتقداتهم ،فال بد من احترام اآلخرين لتحقيق التعايش السلمي.
تمتد إندونيسيا في سلسلة من الجزر بين آسيا وأستراليا تقدر بأكثر
من ثالثة عشر ألف جزيرة .ويبلغ عدد سكانها حاليا أكثر من مائتين
وخمسن مليون نسمة أي أنها أصبحت رابع دولة من حيث عدد السكان،
كما أنها تضم أكبر عدد من املسلمين في العالم .تتكون إندونيسيا من
مجموعات عرقية ولغوية ودينية مختلفة منتشرة ومتفرقة عبر العديد
من رزجلا ،حيث تقدر عدد األعراق واللغات املحلية فيها (حسب نتائج
اإلحصاءات بين عامي  2010إلى 2016م بحوالي  1340عرقا وهي تتحدث
بما يقرب من  742لغة .فمن هنا يأتي الشعار الوطني «Bhineka
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/Minorityrightsintlaw.
aspx?articleID=1076#_ednref5
1 -Capacity to endure pain or hardship; sympathy or indulgence for beliefs or
practices differing from or conflicting with one’s own.

انظر:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/tolerance
 -2معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر ،مادة :س – م – ح ،المجلد الثاين،
الطبعة األولى( ،القاهرة :عالم الكتب ،)2008 ،ص.1105 ،
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 »Tunggal Ikaالذي يعني “الوحدة
في التنوع”.1
إن هذا التنوع الشديد في
الناس ُخلقوا
املجتمع اإلندوني�سي بطبيعة الحال
مختلفين في طبائعهم
ومعتقداتهم ،فال بد من
يجعل إندونيسيا نموذجا للتسامح
احترام اآلخرين لتحقيق
والتعايش بين األعراق واألديان.
التعايش السلمي
فمن مظاهر التعايش وتسامح
املسلمين الواضح في هذا البلد
وجود املساجد والكنائس ودور
العبادة األخرى جنبا بجنب ،منها مسجد «االستقالل» ،والكاتدرائية
املسيحية بالعاصمة جاكرتا ،باإلضافة إلى املساجد والكنائس األخرى
في مدينة ماالنج محافظة جاوا الشرقية ،ومدينة سولو محافظة جاوا
الوسطى ،وغيرها من املدن.
كما تشير اإلحصاءات التي أجرتها وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية
أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد دور العبادة لغير املسلمين في إندونيسيا
منذ عام  1998إلى 2013م.

 -1انظر:

/إندونيسياhttps://ar. wikipedia. org/wiki
مجلة السلم  -العدد الثالث
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عدد املعابد
الرقم

الديانة

قبل عام
1998م

بعد عام
 1998إلى
2013م

نسبة
الزيادة

1

اإلسالم

392044

643843

% 64

2

النصرانية

18977

43909

% 131

3

الكاثوليكية

4934

12473

% 153

4

الهندوكية

4247

24431

% 475

5

البوذية

1523

7129

% 368

وباإلضافة إلى ذلك ،أجرت الوزارة نفسها إحصاءات أخرى حول
مستوى التسامح والتعايش السلمي في إندونيسيا في عام 2015م.
اعتمدت الوزارة على ثالثة متغيرات لقياس مستوى التسامح ،وهي
التسامح ،واملساواة والتعاون .وقد أشارت نتائج اإلحصاءات إلى أن
مستوى التعايش السلمي والتسامح في إندونيسيا يبلغ  ،76%وهو
معدل كبير بالنظر إلى التنوع العرقي والديني الشديد في هذا البلد.
· ظاهرة الخوف من اإلسالم (اإلسالموفوبيا) في العالم
يرى الباحث أن تلك املظاهر من التسامح في املجتمع املسلم لم يكن
لها مقابل في ّ
أي دولة تكون أغلبية سكانها غير مسلمين .فيما يلي بعض
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النماذج ملظاهر معاداة اإلسالم وعدم قبوله في الدول غير املسلمة:
· إقرار برملان سلوفاكيا مؤخرا قانون منع بناء املساجد.
· اتخاذ هولندا خطوة مماثلة لتلك التي اتبعها الكيان الصهيوني وهي
منع رفع األذان عبر مكبرات الصوت.
· منع استخدام مكبرات الصوت في الهند بموجب قانون للحد من
الضجيج ،لذا تقوم بإزالة مكبرات صوت املساجد.
· اعتراض أغلب سكان مدينة أكسفورد البريطانية من غير املسلمين في
عام 2008م على رفع اآلذان عبر املكبرات.
· تصويت  % 5 .57من مواطني سويسرا على قانون حظر بناء املآذن في
املساجد بعد حملة دشنتها األحزاب اليمينية.
· بناء املساجد في أماكن معزولة أو في ضواحي املدن لتجنب التوترات
املحتملة بين السكان املحليين مع املسلمين الذين يترددون على
املساجد ،ومنها على سبيل املثال ال الحصر ،مسجد روما الذي بني
في منطقة غير مأهولة بالسكان ،وهو لهذا السبب بعيد عن وظيفته
الدينية واالجتماعية.
· شن الحمالت ملنع الخطب باللغة العربية في املساجد.
أصبحت اإلساءة لإلسالم ظاهرة تتكرر من حين إلى آخر ،وتتزايد
نسبتها بعد أحداث  11سبتمبر التي من خاللها نجح أعداؤه في حمالتهم
ضده وضد املسلمين .كما أنهم استغلوا تلك األحداث لنشر ظاهرة
“الخوف من اإلسالم (اإلسالموفوبيا)” في جميع دول العالم بما فيها دول
املسلمين أنفسهم متناسين أن ظاهرة العنف واإلرهاب قد اجتاحت
مجلة السلم  -العدد الثالث
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العالم كله ،ولم تقتصر على الدول
اإلسالمية وحدها.
وفي الوقت الذي تزداد فيه
الحرب ضد اإلرهاب
التي أعلنها الغرب
التيارات املعادية لإلسالم واملسلمين
مؤخرا قد تركت آثارا
في الغرب ،تحمل التيارات الليبرالية في
سيئة على المسلمين،
العالم اإلسالمي َعدوى اإلسالموفوبيا
وعلى العالقة بينهم
وبين غيرهم
إلى الدول اإلسالمية ،وتسعى لنقل
هذه َ
العدوى بنفس الطريقة التي
استخدمها املستشرقون .وما حدث
في إندونيسيا مؤخرا من احتدام الصراع بين املسلمين وغيرهم خير دليل
على ذلك .فقد وصف ناشطو الحركة الليبرالية (وهم مسلمون) تظاهر
ماليين املسلمين ضد حاكم جاكرتا امل�سيء لإلسالم بأنه عمل ي�سيء
سمعة التسامح الديني في البلد ،وفي جانب آخر إنهم يطالبون بإدانة
كل من يدافع عن حقوق املسلمين ويصفونهم بالتشدد والتطرف .إن
الكيل باملكيالين في قضايا التسامح لن يجدي نفعا في خلق جو من
التعايش السلمي بين املسلمين وغيرهم.
· اإلرهاب واملفهوم غيراملنصف له
إن الحرب ضد اإلرهاب التي أعلنها الغرب مؤخرا قد تركت آثارا
سيئة على املسلمين ،وعلى العالقة بينهم وبين غيرهم .فهي تنظر إلى
اإلسالم على أنه دين يشجع اإلرهاب ويأوي اإلرهابيين .فينبغي إزالة هذا
التصور الخاطئ عن اإلسالم؛ ألن جذور املشكلة ترجع إلى سوء الفهم
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نحو اإلسالم واملسلمين.
وإذا أنصفنا النظر إلى ما حدث في العالم ،نجد أن اإلرهاب في أي
بلد كثيرا ما يأتي لألسباب اآلتية:
 .1غياب العدالة اإلعالمية بسبب انحياز األجهزة اإلعالمية إلى النظام
الحاكم .فاإلعالم ال ُيظهر الواقع كما هو ،بل يختلقه من أجل تأييد
النظام.
 .2غياب العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وعلى الصعيد العالمي ،إن وسائل اإلعالم الغربي لها دورها الكبير في
تعكير صفو العالقة بين اإلسالم والغرب ،فتشهد هذه العالقة تذبذبا
مستمرا بين الصعود والهبوط .وقد ظهر ذلك في الحقائق اآلتية:
األول :سوء فهم الغرب لإلسالم
إن االتجاه السائد في الغرب مؤخرا هو الخوف من اإلسالم
( ،)islamophobiaوسبب ذلك يعود إلى سوء فهم الغرب لإلسالم.
فال بد من استخدام وسائل اإلعالم للحد من تشويه صورة اإلسالم،
كما أنه ال بد من نشر كتابات املسلمين وغيرهم الذين يتعاطفون مع
اإلسالم .ويتجلى سوء فهم الغرب لإلسالم في حركة االستشراق التي
جاءت متزامنة مع حركة االستعمار ،مع أن االستشراق –على حد
تعبير إدوارد سعيد – هو:
 -1رؤية الغرب لإلسالم بوجهة نظر الغرب،
 -2هذه الطريقة للرؤية غير صحيحة،
 -3هذه الطريقة تستخدم ألغراض سياسية،
مجلة السلم  -العدد الثالث
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 - 4تتزايد أخطاء الغرب في فهم اإلسالم بسبب طريقتها في النظر
إليه.
وقد رأى الدكتور «يورغن تودنهوفر» (Jürgen Gerhard
 1) Todenhöferأن الغرب غير منصف في رؤيته إلى اإلسالم .وقد
لخص عدم إنصافه في هذه النقاط اآلتية:
 .1تقول الحقيقة التاريخية التي غالبا ما تن�سى في القرنين املاضيين
إن الغرب أكثر وحشية من املسلمين .املاليين من املدنيين العرب قتلوا
منذ بدء االستعمار .فقد قتلت فرنسا أكثر من مليوني مدني في الجزائر
فترة استعمارها التي دامت مائة وثالثين عاما ،واستخدمت إيطاليا
الفوسفور وغاز الخرد لقتل املدنيين في ليبيا ،كما استخدمت إسبانيا
أيضا األسلحة الكيميائية في املغرب .ولم يختلف الوضع في عصر ما
بعد الحرب العاملية الثانية .فحسب تقارير صندوق األمم املتحدة
للطفولة عام 2003م أن  5 .1مليون مدني عراقي قتلوا (وثلثهم أطفال)
خالل حرب الخليج الثانية ،بل منهم من قتلوا بسبب اليورانيوم امللوثة.
على النقيض من ذلك ،فخالل القرنين املاضيين ،ال توجد أي دولة
إسالمية تتدخل في شؤون الدول الغربية وتستعمرها.
 -1الدكتور يورغين تودهنوفرولد يف  12نوفمرب 1940م ،وهو ألماين الجنسية وخبير سابق
يف الشؤون الدفاعية وكاتب سياسي .درس القانون يف جامعات ميونيخ وباريسوبون.
أصبح عضوا يف حزب االتحاد المسيحي األلماين الديموقراطي يف ألمانيا أو ما يطلق
عضوا
عليه اسم الحزب الديمقراطي المسيحي من راينالند يف عام 1970م ،وكان
ً
يف الربلمان األلماين يف الفرتة من  13ديسمرب 1972م إلى  20ديسمرب 1990م (خمس
فرتات انتخابية) .كما قام بدور المتحدث باسم الحزب لسياسة التنمية .انظرhttps:// :
ar. wikipedia. org/wiki
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 .2ظهور اإلرهاب بسبب حملة مكافحة اإلرهاب
إن اإلرهاب يأتي بسبب سياسة الغرب الخاطئة في حملتها ضد
اإلرهاب .فالشباب املسلم الذي يتابع باستمرار األخبار على شاشة
التليفزيون حول الوضع في العراق وأفغانستان وباكستان وفلسطين
وأماكن أخرى ،حيث قتلت النساء واألطفال والناس األبرياء على أيدي
الغرب بطريقة وحشية؛ وسوف يتحول في الواقع إلى أن يصبح إرهابيا.
ولحسن حظنا أن معظم الشباب املسلم لم يختاروا طريق العنف في
الرد على الغرب كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا واملغرب وغيرها
من بالد املسلمين ،بل طريق الدبلوماسية السياسية.
 .3اإلرهاب ظاهرة عاملية ،وليس ظاهرة إسالمية
هناك مقولة شائعة في كل نقاش حول اإلرهاب ،وهي« :ليس كل
مسلم إرهابيا ،ولكن كل اإلرهابيين مسلمين» .إن البيانات والحقائق
املوجودة تثبت عكس ما يقوله الغرب .فقد أثبتت البيانات الرسمية
لوكالة الشرطة األوروبية أن من بين  249عمال إرهابيا في عام 2010م،
ثالثة فقط من مرتكبيها الذين لهم خلفية إسالمية .وفي عام 2009م
مرتكب واحد من بين  294عمال إرهابيا ،ومرتكب واحد من بين 515
عمال إرهابيا في عام 2008م ،وأربعة مرتكبين من بين  583عمال إرهابيا
في عام 2007م.
.1القانون الدولي للجميع
إن العالم الغربي يسجل ويكرر من حين آلخر ذكر سقوط أكثر
من  3500ضحية لإلرهاب الذي ينفذ باسم «اإلرهاب اإلسالمي» منذ
مجلة السلم  -العدد الثالث
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منتصف 1990م (بما في ذلك ضحايا مركز التجارة العالمي ،)9 / 11
ولكنه لم يتطرق إلى الحديث إلى سقوط مئات اآلالف من املدنيين
ضحية تدخل الغرب في العراق.
ويتساءل تودينه وفر قائال“ :ملاذا رأى مفكرو الغرب مرة واحدة في
استدعاء جورجيا واشوتونيبا لرى املثول أمام املحاكم الدولية نتيجة
قرارهما بشن هجوم على العراق من جانب واحد؟ أي نطبق القانون
الدولي فقط للدول غير الغربية؟”.
 .2املسلمون والتسامح و»الحرب املقدسة»
إن الذين قتلوا خمسين مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا
وآسيا ليسوا مسلمين .والذين قتلوا سبعين مليون شخص في الحربين
العامليتين األولى والثانية ليسوا مسلمين .والذين يقومون بإبادة ّ
ستة
ماليين يهودي ليسوا مسلمين.
اإلسالم ال يعرف كلمة “املقدسة” في الحرب .الجهاد يعني حقا في
سبيل هللا .ال توجد أي آية قرآنية تسمي الجهاد “الحرب املقدسة”؛
ألن الحرب ال توصف أبدا بـ«مقدسة» ،إنها تستعمل فقط في طريق
السالم.
الثاني :سوء فهم الغرب نحو الغرب نفسه
إن الحضارة الغربية حضارة عريقة ظهرت إسهاماتها بشكل واضح
في العالم .ومع ذلك ،فإن لها جذورها ورؤيتها ومعتقداتها وتقاليدها
الخاصة التي ال تناسب أمما أخرى .ولكن العديد من الغربيين يعتقدون
أن رؤيتهم رؤية عاملية يمكن تطبيقها على العالم بأسره .وباإلضافة إلى
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ذلك ،يعتقد عدد غير قليل من
زعماء الغرب أن ما يخالف الغرب
خطأ ،كما يعتقد عامة الناس أن
ال توجد أي آية قرآنية
ما ليس غربا يعتبر «اآلخر» (The
تسمي الجهاد "الحرب
.)Other
المقدسة"؛ ألن الحرب ال
وقد ساء فهم الغرب ملاضيه مع
توصف أبدا بـ«مقدسة»
أن بينهم وبين املسلمين  -في العصور
الوسطى على وجه الخصوص
 عالقة طيبة .إنها تعلمت مناإلسالم ،وترجمت أعمال املسلمين ،وشهدت في إسبانيا على مدى
قرون نظاما ينظم حياة املسلمين واملسيحيين واليهود بسالم.
الثالث :سوء فهم املسلمين نحو الغرب
ينظر معظم املسلمين إلى الغرب من خالل سياساته تجاه العالم
اإلسالمي .وقد أدت هذه السياسة التي ال تسير وفقا لتطلعات املسلمين
إلى توسيع نطاق سوء الفهم .وعلى النقيض من ذلك ،هناك مجموعة
أخرى منهم تنظر إلى الغرب وتفهمه بمنظور غربي بحت ،بل تتعصب له
في بعض األحيان ،فترى هذه املجموعة أنه من الضرورة بمكان تغريب
اإلسالم واملسلمين .إن كل هذه األشكال من سوء الفهم قد يسبب في
تعميق هوة االنقسامات بين املسلمين ،بين من يناهض الغرب وبين
من يسانده ،بل يعادي اإلسالم .وهذا األمر كله يقود املسلمين إلى إلقاء
اللوم في كل ما حدث على الغرب.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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إن املحاولة لتصحيح سوء الفهم بين املسلمين والغرب أصبحت
عمال شاقا يتطلب التزاما قويا من كال الجانبين .فيكون من األهمية
بمكان وضع خطوات استراتيجية ال يمكن تحقيقها إال عن طريق وضع
وسائل اإلعالم في مسارها الصحيح .تتمثل هذه الخطوات االستراتيجية
فيما يلي:
- 1الحواربين الحضارات
طوال هذه الفترات الطويلة ،يرى الغرب اإلسالم على أنه دين
له مبادئ وتعاليم متشددة .فالغرب ال يرى اإلسالم على أنه حضارة
عاشت منذ عدة قرون وله نظامه الخاص ،كما أنها ال تحاول فهم
النظام االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتعليمي في اإلسالم فهما
صحيحا ،فتجعل العالقة بينهما متوترة غير متوازنة.
 - 2الحواربين األديان والغرب
حظيت الحوارات بين األديان باهتمام بالغ من قبل املثقفين مؤخرا،
ولكنها لم تأت بحلول لكثير من املشكالت في موضوع العالقات بين
اإلسالم والغرب .فلتحسين العالقة بينهما ،ال بد من ربط الحوار بين
األديان بالغرب ،ومرده سوء العالقة بين الغرب واألديان .فعلى سبيل
املثال ،إباحة تشويه صورة األديان في الغرب بداعي حرية التفكير،
وهذا ما يزيد من حدة التوتر بين األديان واملجتمع الغربي.
 - 3الحواربين الغرب والعلماء املسلمين
تهيمن أفكار املستشرقين وتالميذهم على طريقة فهم الغرب
لإلسالم ،فال بد من إيجاد البدائل ملصادر فهم الغرب له .وتتمثل
72

هذه البدائل في آراء العلماء الذين لديهم السلطة العلمية املنبثقة من
تعاليم اإلسالم .الحوار بين الغرب وعلماء الدين في الدول اإلسالمية
بحاجة إلى التطوير .وليس الهدف منه تعليمها التعاليم اإلسالمية،
ولكن لالستماع إلى تطلعاتهم ،فيتم به تجنب سوء الفهم.
إن الحوار بين األديان ال بد أال تهدف إلى تغيير تعاليم اإلسالم أو
تفسيرها بالرؤية الغربية .وذلك ألن املسلمين يرون هذا الدين على أنه
دين سماوي مقدس وتعاليمه غير قابلة للتغيير.
من هنا نستطيع أن نستخلص نقاطا مهمة تجب العناية بها من
أجل بناء جسر جديد بين املسلمين والغرب ،وهي ما يلي:
 .1ضرورة إطالق مشروع «البداية الجديدة للعالقات بين الغرب
واملسلمين» .إن نجاح هذا املشروع يتوقف على قدرته على كشف
الوجه الحقيقي لكال الجانبين .إذا لم يكن كذلك ،لن يأتي هذا املشروع
بأي نتائج إيجابية؛ لذا نقترح أن تكون الجهات التي توجه إليها الدعوة
لتمثيل املسلمين من العلماء املعروفين الذين لهم آراء مقبولة عند
معظم املسلمين.
 .2يجب أن تكون العالقات بين املسلمين والغرب عالقة شراكة تقوم
على أسس كثيرة ،منها ما يلي:
أ -التعارف املتبادل
إن كال من الغرب واملسلمين بحاجة إلى معرفة بعضهم البعض
بشكل أفضل .وينبغي أن يشمل التعارف أوجه التشابه واالختالف
بطريقة متوازنة ،بدون تحديد األولويات لطرف وتجاهل حقوق
مجلة السلم  -العدد الثالث
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طرف آخر.
ب -االحترام املتبادل
يمكن بناء االحترام املتبادل
يمكن بناء االحترام
المتبادل بين الطرفين
بين الطرفين على أساس االعتراف
على أساس االعتراف
بوجود املزايا والعيوب في كل منهما.
بوجود المزايا والعيوب
في كل منهما
فرفع شعار املساواة في الحقوق،
واحترام االختالفات ،واالعتراف
بمزايا اآلخرين يشكل عامال مهما في
تعزيز عالقات الشراكة.
ج -الفائدة املتبادلة
ال ينبغي أن يكون في عالقات الشراكة طرف متضرر .فيجب إعطاء
كال الجانبين أق�صى الفوائد بشكل متوازن.
د -مبدأ املساواة
من أهم املبادئ في بناء الشراكة اإليجابية بين الغرب واملسلمين مبدأ
املساواة ،حيث ينظر كل من الجانبين إلى اآلخر نظرة أساسها املساواة؛
أن يقوم كل الجانبين (الغرب واملسلمين) على قدم املساواة؛ حيث
املستعمر
ال توجد هناك منزلة خاصة تفرق بين السيد والعبد؛ وبين
ِ
َ
واملستعمر .فتعالي طرف على آخر سوف يخلق حاجزا نفسيا يحول
دون تحقيق األهداف املنشودة.
هـ .مبدأ العدالة
يجب أن تبنى هذه الشراكة على أساس العدالة ،وينبغي أال يعامل
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طرف طرفا آخر معاملة سيئة .فاملصالح التي ال صلة لها بالغرض
املنشود وال تؤدي إلى تحقيقه ،مثل نشر مفاهيم الليبرالية وغيرها من
املفاهيم التي يجب أن توضع جانبا.
من أهم القضايا السياسية الرئيسة في العالم اإلسالمي قضية
ازدواجية املعايير ،واستخدام سياسة الكيل بمكيالين لدور الغرب
في حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل–على سبيل املثال .وقد تم
استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل حكومة الواليات املتحدة في
هيئة األمم املتحدة ملنع الدول اإلسالمية من دعم فلسطين .إنه ال
بد من استخدام العدل في حل هذه القضية وليس املعيار املزدوج.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال بد من تعزيز دور الدول اإلسالمية في حل قضايا
العالم اإلسالمي.
وإذا اتبعت كل األطراف املعنية هذه األسس السلمية في جميع
مجال الحياة سياسيا واقتصاديا ودينيا واجتماعيا؛ فسيعيش العالم
في اطمئنان وهدوء وسالم؛ وذلك ألن كل مشكلة من مشاكل الحياة
يمكن تسويتها بطريقة الحوار الهادئ واملشاورة اإليجابية املنتجة ،ال
ّ
الحار والعنف والحرب كما هي أحوال العالم
بطريقة الجدال والنزاع
اليوم.
وهللا املستعان وولي التوفيق .والسالم.
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قائمة املصادرواملراجع:
Https://ar.https://www.merriam-webster.com/dictionary/
tolerance
 - 1معجم اللغة العربية املعاصرة ،عمر أحمد مختار ،مادة :س –
م – ح ،املجلد الثاني ،الطبعة األولى( ،القاهرة :عالم الكتب،)2008 ،
ص.1105 .
 - 2الشيخ عباس شومان وكيل مشيخة األزهر الشريف في املؤتمر
الدولي الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي والذي جاء بعنوان
“التواصل الحضاري بين الواليات املتحدة األمريكية والعالم
اإلسالمي” في نيويورك ،األحد  17سبتمبر 2017م.
 - 3حقوق األقليات في القانون الدولي :بعض اإلضاءات ،ميرفت
رشماوي ،املجلة اإللكترونية ملنظمة العفو الدولية املكتب اإلقليمي
للشرق األوسط وشمال أفريقيا ،العدد .19
 - 4تفسير البحر املحيط ،محمد بن يوسف أبو حيان األندل�سي،
الجزء الثالث ،الطبعة األولى( ،بيروت :دار الكتب العلمية/1413 ،
 ،)1993ص.254 .
 - 5فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر
العسقالني ،املجلد الثالث عشر ،الطبعة األولى( ،الرياض :دار طيبة،
 ،)2005 / 1426ص.559 .
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 العدد الثالث- مجلة السلم

املعرفة وأخوة الخلق في اإلسالم
«مسارات التعارف والتضامن»
د .أحمد شحالن

لم تكن تقاليد العالم القديم ،خصوصا بالد فارس وما بين النهرين
والشام والجزيرة العربية ومصر ،تخلو من معارف تنوعت بتنوع
معتقدات أصحابها وعاداتهم ووعي مجتمعاتهم .وظلت هذه لزمن
طويل ،ال تلتقي عند نقطة ارتكاز ،أو وحدة منظور .وظل الصراع بينها
مضطربا بيانا أو خفية .ورغم األحالف التي كانت تعقد بين بعضها
البعض من حين إلى حين ،فإنها لم تتفق على هدف سام ،يؤول أمره
ليصير في خاتمة املطاف ،أمة تجتمع على شريعة تحقق املساواة والعدل.
وقد تمثلت هذه الفرقة وهذا التشتت باألساس ،في الجزيرة العربية
التي لم تفلح التجاذبات فيها ،بين قطبي الفرس والروم ،أن تكون كيانا
يستقل بأمره ليبتعد عن بنية الوحدات الصغيرة التي تكونها قبائل،
تبني مجدها على قوة الشكيمة ومبلغ ما ترتضيه العصبيات .وكان من
نتائج هذا أن لم تصلنا من ذلك الزمان مدونات تاريخية متكاملة كبرى،
تصور هذا املجتمع املتمثل في الجزيرة العربية ،تصويرا جلي البيان،
واضح املعالم ،أو علم من العلوم املدونة الراسخة ،باستثناء ما وصلنا
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عن طريق الشعر ،إذا ما تناسينا ما
قيل في شأن نحل الشعر أو ضياع
«إبداع» العصر الجاهلي.
أصبح كتاب القرآن الكريم،
في هذا الوضع الغبش ظهر
مصدر المعارف ،بعد األمر
اإلسالم في الجزيرة العربية ،وأصبح
بالبحث عن المعرفة،
كتاب القرآن الكريم ،مصدر
والصدع بأمر «اقرأ»
املعارف ،بعد األمر بالبحث عن
املعرفة ،والصدع بأمر «اقرأ».
ونتج عن هذا علم غزير تمثل فيه
ما ينفع األديان وما ينفع األبدان ،وصار العلم في ركاب اإلسالم من
مشرق إلى مغرب ،فتكونت ألول مرة وحدة األمة ،وسما أمر حضارة
موحدة املعالم ،بارزة السمات ،ما شهد الناس مثلها من قبل .في هذه
الحضارة تحاورت الثقافات .وفي هذه الحضارة كبر شأن التأليف
والترجمة والصنائع.
وفيما بقي لنا من هذا اإلرث ،وهو كثير ومتنوع ،وعلى امتداد
جغرافية العالم اإلسالمي ،ما يدل على القيم اإلنسانية الداعية إلى
الرغبة في دوام األمن والتعارف واإلخاء وبناء كيان حضاري تصبح فيه
املعرفة موحدة ملكونات األمة ،ويصبح فيه اإلنسان ،بوصفه إنسانا،
مهما كانت معتقداته ،هو الهدف األسمى من أجل صالحه وصالح
محيطه.
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البناء الحضاري اإلسالمي :الدولة واملعرفة
عندما انطلقت مسيرة اإلسالم من الجزيرة العربية مع أول فتح،
لم يكن أصحابها يملكون من الزاد الفكري إال أخبار أيامهم وشعر
معلقاتهم وأشعار قلة من الشعراء ،وبعض روايات جمعت بين
الحقيقة واألسطورة ،وبعض مرويات أهل املعتقدات الذين كانوا
يقاسمون العرب املكان .زاد أخفت من روائه كلم القرآن املعجز وما
تضمنه من أخبار لم يكونوا يعرفون عنها شيئا ،وقضايا عويصة لم
يكونوا يفهمون منها إال القدر الذي سمحت لهم به اللغة في حدود.
ولهذا السبب بالذات ،سيصبح الكتاب الكريم مصدر علوم اإلسالم في
كل تنوعاتها ،ما كان منها يرتبط بعلوم النقل وما كان منها يرتبط بعلوم
العقل.
انطلقت العلوم القرآنية من فهم لغة القرآن وفهم بالغة إعجازه
والكشف عن مضمرات أخباره .وتشعبت في استنباطات مدوناته
التشريعية وقواعده األصولية ،وتعمقت في الوقوف عند ما ملح إليه
من ظواهر كونية أو قضايا فلسفية وإنسانية كبرى ،كلها تعيد للذهن
جهود اإلنسان وهو في ذرى التأمل العقلي ،على مدى تاريخ هذا اإلنسان
الذي تلقى الوحي فطرة منذ آدم حتى كبار املفكرين ،وتلقاه كلما في
الرسالتين السماويتين السابقتين.
وضعت في البدء أسس علم التفسير لفهم جديد املعاني في لغة
العرب ،وجديد األخبار في أيام العرب ،وجديد الفكر في تأمالت العرب،
ثم تبعتها رسائل اللغة أو أولى مساردها ،ليقرب النص القرآني من حياة
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املؤمنين .ثم رافق ذلك وسايره تقعيد اللغة العربية التي كانت سليقة في
األلسن ،حماية لها مما قد يفسد فصاحتها بعد ما صارت أداة مشتركة
تلهج بها ألسن كانت لها لغتها الخاصة وفصاحتها املتميزة .وهيأ تدوين
السنة النبوية وعلم األصول مناهج أخرى من التحقيق العلمي الدقيق،
سيضع هو وعلم الكالم املستنبط من القضايا العقلية الواردة في
القرآن ،الفكر اإلسالمي في منطلقه الحق.
وكان للفرائض الدينية الجديدة هي األخرى ،حظها من جديد
العلوم ،فمفهوم التوحيد ال ينحصر في التلفظ بالشهادة ،إنما هو حث
على النظر فيما دعت إليه األنبياء والرسل وكهان وعراف الشعوب
جميعا ،منذ آدم حتى نزول النص ،في وحدانية الذات اإللهية وصفاتها.
ومواقيت الفروض من صالة وصوم وحج ،وحساب الزكاة
واملواريث ،هي في حقائقها نظر في علوم الرياضيات والحساب والفلك،
لقياس السماوات ومنازل األفالك من عل ،أو لعد األعشار واستخراج
الحصص من حاالت أحيانا تبلغ امتناع التخصيص في حياة املؤمنين،
على األرض .ومسالك الحجاج الذين «يأتون من كل فـج عميق ليشهدوا
منافع لهم ويذكروا اسم هللا في أيام معدودات» دعوة لإلبداع في علم
الجغرافيا اإلسالمي ،الذي وصف املسالك واملمالك ،أرضا ومخلوقات
وحاالت عرقية ونفسية.
فروض دينية حركت املسلمين في الزمان واملكان ،وأشعرتهم
بالحاجة إلى النظر في أحوالهم أجساما مادية تتأثر بالحركة والسكون،
والحر والقر ،واليبس والرطوبة ،والرغبة في اإلنجاب والكف عنه ،وفي
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حال الطهر والدنس .وهذه كلها
مرغبات في فن الطب الذي حوله
توطدت أسس المعارف
املسلمون من وصف أحوال إلى
التي استنبتت مع بداية
النفوذ في أسباب العلل بأفعال.
اإلسالم بمسيرة علمية
متقنة مكن لها تعريب
وكما كان القرآن مصدرا للتشريع
الدواوين والنقول األولى
املستنبط من الفروض السابقة،
اإلدارية والفلسفية
كان أيضا مصدرا ملعارف أخرى،
بما تضمنه من أحداث تاريخية،
وإشارات إلى نظم حكم أصابها
االنهيار بعد قوة ،وامتد إليها البلى بعد جدة ،مع وصف األسباب
واستنتاج العبر .ومعارف مثل هاته حثت املسلمين على إيجاد علوم
في التاريخ واألخالق وسياسة الدولة ،هي إسالمية في املضمون واملنهج.
توطدت أسس هذه املعارف التي استنبتت مع بداية اإلسالم،
بمسيرة علمية متقنة مكن لها تعريب الدواوين والنقول األولى اإلدارية
والفلسفية ،التي رأت النور في الدولة األموية ،في عاصمتها دمشق التي
كان لها تواصل قديم مع املعتقدات واآلداب والحضارات القديمة التي
لفت القرآن عقول الناس إليها ولم يعتبر مجرياتها كلها شرا وحراما.
وبلغت هذه املعارف أشدها في الخالفة العباسية التي أنشأت بيت
الحكمة .وكانت هذه املؤسسة الفريدة التي ملت أطراف العلوم ،املدخل
األوسع لدولة اإلسالم العقلية ،فبدأ عصر من أزهى عصور التاريخ
قاطبة ،انتقلت فيه املعارف اإلنسانية من شرق اإلسالم إلى غربه،
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حيث تم التالقح الحضاري وتراكمت املعارف اإلنسانية القديمة ،فتهيأ
للبشرية علم كثير ،تمثلت فيه قمة املعارف النقلية والعقلية ،بما في
ذلك علوم هندية وسريانية ويونانية متنوعة ،كانت مستعصية على
العقول ،وتعد من املعميات .فساهم في نقلها وعرضها وتفهيمها أعالم
من أصول متباعدة وأعراق مختلفة ،مسلمون أو مسيحيون أو يهود،
رعتهم الخالفة اإلسالمية في مزهر أيامها ومشرقها ،بالحنو والعطاء
وتمكينهم من السيادة في غالب األحيان .من بخارى وخوارزم وحيدر
أباد في آفاق آسيا البعيدة ،إلى الفسطاط والقاهرة ودمشق وبغداد،
منابع الحضارات القديمة ،إلى قرطبة وإشبيلية وغرناطة وسرقسطة
في أعتاب أوروبا ،إلى القيروان وفاس ومراكش وتيمبوكتو واملدن
السونكاهية في امتداد شمال إفريقيا وإفريقيا السمراء.
علوم بلغت قمتها في التفاسير الكبرى ومدونات الحديث وعلوم
اللغة والبالغة واملعاجم الشاملة ،ومؤلفات الخالف في املذاهب
وأصول الفقه والنحو ،وترجمات علوم الهند والسريان واليونان
وشرحها والتأليف فيها ،حسابا وهندسة وفلكا وتنجيما وطبا وفلسفة.
وبلغت قمتها في اجتهاد علماء املسلمين من بالد السند إلى تيمبوكتو،
فتألقت أسماء إسالمية مثل الفارابي وابن سينا والغزالي وابن الهيثم
وابن زهر وابن طفيل وابن رشد وغيرهم مآت ،نقلو وشرحوا وألفوا.
ويكفي أن نضع في مسيرة العلم اإلسالمي معجم العين للخليل بن أحمد
الفراهيدي في اللغة ،و»الكتاب» لسيبويه في النحو ،وقانون ابن سينا
وكليات ابن رشد واملنصوري والتيسير البن زهر في الطب ،وإحياء
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علوم الدين للغزالي في العقائد ،ومناظر ابن الهيثم في علم البصريات،
وشروح الفارابي وموسوعة ابن رشد األرسطية في الفلسفة ،وخارطة
اإلدري�سي في صورة األرض ،ورياضيات ابن البناء في قياس األرض،
والفصل في امللل واألهواء والنحل البن حزم في مقارنة األديان ،ومقدمة
ابن خلدون في التاريخ وعلم االجتماع ،ورحلتي ابن جبير وابن بطوطة
في وصف املسالك واملمالك وأحوال الناس ،مع علوم أخرى أرخت
لها املصادر مثل الفهرست البن النديم ،وكشف الظنون لحاجي
خليفة وذيوله ،وكثير من مؤلفات العلم ومعاجم الرجال التي عدت
الحصر ،وحافظت على أصولها .آالف من املخطوطات في خزائن
البلدان اإلسالمية واملكتبات األوروبية ،جزء منها عرف طريق التحقيق
واملطابع ،وكثير منها ما زال لم يحقق أو لم يعرف بعد.
هذه العلوم على اختالفها غيرت مسار تاريخ اإلنسانية ،وكانت حجر
األساس في عصر النهضة األوروبية التي تنكر أصحابه ألفضال هذه
الحضارة اإلسالمية ،وجازوها جزاء سنمار في معارك وأحداث ما كانت
تعرف الحوار املتأني املبني على العقل واالعتراف بفضيلة التشارك
والتفاعل من أجل سعادة اإلنسان في داريه األولى واألخرى .ومرت
قرون قبل أن يتنبه الغرب إلى ضرورة هذا الحوار الذي جاءت نماذج
منه في القرآن الكريم على مستوى النفس واملجتمع الواحد وبين األمم
املختلفة أصوال وأديانا ومساكن.
حواراألديان والحضارات
الحوار بين األديان والحضارات أمر طبيعي في اإلنسان ،وكتب
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الكثير حوله في العقود األخيرة من القرن السابق ،وصار هاجس الدنيا
بعد الحادي عشر من سبتمبر  ،2001عندما وضع السؤال هل هو
حوار أم صراع؟
وعرف اإلسالم الحوار الحقيقي للحضارات وهو في بدايات فتوحه،
عندما انتشر بين أقوام لهم حضارات متينة البنيان ،فيها من قوة
الفرس وقوة الروم ال�شيء الكثير ،فبلغ املسلمون الرسالة وتركوا أمور
الدنيا كما كانت من قبل ،بل استفادوا منها في تدبير شؤون دنياهم
بدون حرج أو تأفف .وعرفت تجربة دولة اإلسالم األولى الحضارات،
عندما تعاملت في دواوينها بلغة غير عربية قبل عهود ترجمتها األولى،
وعرف املسلمون ثقافات وفلسفات األمم عندما عربوا كثيرا من العلوم
السريانية والهندية واإلغريقية .وأرخ لهذا التفاعل والتداخل الحضاري
إسحاق بن حنين في كتابه «تاريخ األطباء والفالسفة» ،وصاعد في
«طبقات األمم» ،وابن النديم في «الفهرست» ،وابن أبي أصيبعة
في «عيون األنباء في طبقات األطباء» ،والقفطي في «إخبار العلماء
بـأخبار الحكماء» ،وحاجي خليفة في «كشف الظنون عن أسامي
الكتب والفنون» ،وابن حزم في «الفصل في امللل واألهواء والنحل»،
والشهرستاني في «امللل والنحل» ،وابن جلجل في «طبقات األطباء
والحكماء» ،وجلة من العلماء ،كونت مؤلفاتهم خزائن من أجل وأهم
خزائن التعارف والتواصل ،لهذا اللقاء الحضاري الفريد الذي توج
في سلسة طويلة من األعالم ،مثل الكندي والفارابي وابن رشد .وكان
هذا األخير وحده مجمعا للحضارات منعدم النظير في تاريخ الناس
مجلة السلم  -العدد الثالث
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واألفكار .فقد تشربه اإلسالم وهو الفقيه املؤلف في الفقه املقارن
ومؤلف «فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال»،
و»الكشف عن مناهج األدلة» و»تهافت التهافت» .وتشربه اإلسالم وهو
قا�ضي القضاة يصرف أمور املسلمين .وتشرب هو الثقافة اإلغريقية
وهو الشارح األكبر ملوسوعة أرسطو التي خرق عقله فهمها على الرغم
من قلق عبارة املترجمين .1وبرع في مقايسة الحضارات على الحضارات
والنظم على النظم واألخالق على األخالق ،في تلخيصه ألخالق نيقوماخ
ألرسطو ،وفي مختصره لسياسة أفالطون املعروف ب الضروري في
السياسة».2
لقد ضرب ابن رشد املثل للرجل مجمع الحضارات بعلمه ومعارفه،
ومجمع الحضارات بتلمذة كوكبه من متنوري العصور ،مسلمين
ومسيحيين ويهودا ،كانوا هم سادة املعرفة وأبواب عصر النهضة الذي
عرفته أوروبا والغرب .ومن له هذا اإلرث من معرفة الحضارات وخبراتها
ال يصعب عليه اليوم أن يكون معربا في قياد أمرها ،والورد من معينها.
ونحن نرى أن الحوار املتكافئ ال يتم إال بقوة العلم بعد االتفاق على
 1ـ أنظر كتابنا ابن رشد والفكر العربي الوسيط :فعل الثقافة العربية اإلسالمية يف الفكر
العربي اليهودي« ،المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش( .1998 ،جزءان).
 -2ضاع الصل العربي لكتاب ابن رشد الضروري يف السياسة ،وبقي النص يف ترجمة
عربية تعود الى القرن الثالث عشرالميالدي ،ونقلنا الضروري يف السياسة منها الى العربية،
ونشر الرتجمة مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة الرتاث الفلسفي ،مؤلفات ابن رشد
( ،)4بيروت .1998 ،وضاع النص العربي لتلخيص ابن رشد لكتاب أخالق نيقوماخيا
لرسطو هو كذلك ،وقد انشغلنا برتجمته منذ مدة ،ونأمل من اهلل أن يمكننا من السباب
لخراجه.
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املسلمات والثوابت التي هي روح اإلسالم املتمثلة في العدل والسلم
والتعارف .1وقد عبر القرآن عن هذا التعارف بأجمل تعبير في قوله
َ ُ
ۡ ُ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
كم ّمِن َذكر َوأ ىَ ٰ
نث َو َج َعل َنٰك ۡم
تعالى﴿ :يأيها ٱنلاس إِنا خلقن
ٖ
َ
َ هَّ ۡ َ ٰ ُ
ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
ۡ
شعوبا وقبائِل لتِ عارفوا إِن أكرمكم عِند ٱللِ أتقىكمۚ﴾
(الحجرات.)13 :
ففي هذه اآلية الكريمة أسس البناء الحضاري كاملة :سالمة الخلق
كونا ،وضمنه البشر وهو في أحسن تقويم .واملساواة بين الذكر واألنثى،
والتعارف الذي هو أس الحوار ،والتقوى التي هي منافية لألنانية والظلم
واالستحواذ .ويهمنا هنا األس الرابع ،الذي هو ضرورة التعارف اإلنساني:
ُ ُ ٗ َََٓ َ ََ َُ ْ
﴿شعوبا وقبائِل لتِ ع
ارف ۚ ٓوا﴾ .وليس املقصود هنا بـ «التعارف» التواصل
الذي يراد به مد حبل العالقات
اإلنسانية االجتماعية املبنية على
لقد ضرب ابن رشد
العواطف وتبادل املصالح .فهذا هو
المثل للرجل مجمع
املعنى الداللي البسيط لجذر (ع .ر.
الحضارات بعلمه
ف) .املقصود ب «التعارف» هنا،
ومعارفه وبتلمذة
كوكبة من متنوري
زيادة على ذلك املعنى األولي ،تبادل
العصور :مسلمين
املعارف واملكتسبات الحضارية
ومسيحيين ويهودا
واملوروث اإلنساني .وهذا شرط من
شروط العدالة اإللهية من أجل
 1ـ كانت كلمة افتتاح مؤتمر القمة اإلسالمية العاشر ،التي افتتح هبا المؤتمر وزراء ماليزيا،
بليغة يف أهمية العلوم واللغات ،وأهنا الطريق إلى الخروج بالعالم اإلسالمي من ركوده
الحاضر.
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إسعاد اإلنسان كل اإلنسان .وذلك لكيال تصبح املعرفة حكرا ،ويخرج
اإلنسان عن الفطرة السليمة ليصبح تاجرا فيما حرم االتجار فيه :حق
اإلنسان في املعرفة .ومن حق اإلنسان في املعرف يبدأ حوار الحضارات
واألديان.
إن املعنى األولي للجذر «عرف» الذي هو التواصل ،ال يصدق في
معظم حاالته إال بين أفراد األمة الواحدة أو أفراد أمم متعددة ،بحصر
ُ ُ ٗ َ ٓ َ
وبا َوق َبائِل
محكوم باملكان والزمان والتزامن .والوارد في اآلية ﴿شع
ََ َُ ْ
لتِ ع
ارف ۚ ٓوا﴾ ،ال يكون إال بتبادل املعارف وتوريثها وتيهئ القدرات من أجل
إشاعتها .وال يكون هذا إال مع نضج في العقل وقناعة في القلب .وقد
تمكن اإلنسان في كثير من عهوده التاريخية ،من استنبات هذه املعارف
والذود عن حياضها ،لبناء كيانه السيا�سي واالستكفاء من حاجياته
املجتمعية والتعبير عن شعوره بالطمأنينة ملا حققه القائمون على
أموره ،أو إلظهار خوفه مما قد يلحق القائمين على أمره من استكانة
أو تهاون أو هما معا ،أو لرفضه واحتجاجه على واقع الحال .فهذه هي
أنواع اإلبداع البشري :قانون يحمي كيان األمة من داخلها وخارجها .علم
تطبيقي يستخدم فيما تجري به مقادير العيش والذب في الحياة .وفكر
متأمل أو كلمة تقوم سلوك كل مكونات املجتمع حاكمين ومحكومين:
الحاكمين حتى ال يقعوا في الظلم املنافي لألخالق والعدل ،واملحكومين
حتى ال يجري عليهم التسيب الذي هو مناف بالطبع لحماية مكتسبات
األفراد في ملكيتهم الخاصة ،والجماعة في مكتسباتها الحضارية.
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وهذه بالذات هي جماع املعارف أو «التعارف» الذي به تتواصل
األمم وبه تتواصل حضارتها عن وعي أو غير وعي .ومن سومر بالعراق
في ساعة صفر انطالق فعل اإلنسان ،إلى «نازا» الواليات املتحدة ،في
هذه اللحظة التي نعيشها اليوم ،يستمر رد فعل إنساني واحد يجمع
بين العطاء واألخذ عن إرادة أو غير إرادة ،والهجوم والدفاع عن إرادة
أو غير إرادة .والحب والكره عن إرادة أو غير إرادة .وكأن قانون الحياة
يتلخص في «الفعل ورد الفعل» ،وهذه عملية مستمرة .أما املتغير فهو
ما تصنعه أخالق الناس في الفرد وقانون األمم في املجتمعات ،في هذه
املسيرة املتشابهة من حيث الحركة ،املختلفة من حيث اإلنتاج والعطاء
واإلبداع.
ولذلك فاملنطق يفرض أن يتم التعارف بواسطة توارث القوانين
الوضعية والسماوية ،واملعارف التطبيقية ،وأنواع اآلداب التي تعبر
عما في اإلنسان من قوة وضعف.
ولعل أجمل ما في حضارتنا العربية اإلسالمية ،وأبهى ما قام به
عقالء ساستها وكبار علمائها ،أنهم تمثلوا معاني هذه اآلية كل التمثل،
في فترات اليقظة العقلية والقلبية ،ففتحوا خزائنهم وعقولهم لكل
اإلرث الفكري اإلنساني بدون استثناء ،وحققوا الحوار الحضاري في
أبهى صوره ،لذلك كانوا سادة العالم في ذلك الوقت.1
«الفعل ورد الفعل» ،قد يفهمه الغرب بالصراع الذي أعربت عنه
 -1من بحث لنا تقدمنا به يف ندوة ثقافة اإلصالح يف المغرب ،مراكش 30 - 29 ،يونيو
.2002
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كثير من مؤلفات منظريه وصانعي السياسة فيه ،ويفهم في أقوال
ساسته الذين صنعوا من اإلسالم العدو الخطر الذي يتربص الدوائر
بمكتسباتهم .أن يصلحوا من فهمهم أمر يعنيهم .أما مفهوم «الفعل
َ اَ َ ۡ هَّ
ورد الفعل» في اإلسالم ،فإننا نلتمسه في قوله تعالىَ ﴿ :ول ۡول دف ُع ٱللِ
أۡ َ ُ َ َ َّ هَّ َ ُ َ ۡ لَىَ
َ ۡ َ
ۡ
َّ َ َ
كن ٱلل ذو فض ٍل ع
ت ٱلۡرض ول ٰ ِ
ٱنلَّاس َبعض ُهم ب ِ َبع ٖض لف َسد ِ
ۡٱل َعٰلَم َ
ني﴾ (البقرة .)251 :إن اإلسالم ال يريد من املسلم أن يكون من ذوي
ِ
ردود األفعال السيئة ،لذلك استعمل لفظ «الدفع» الذي يعني رد فعل
من نوع خاص .إنه الرد ضد النفس التي قد تتبع هوى الغضب املؤدي
إلى الحروب والصراعات والنزعات .ورد الفعل ضد الباغي املتجبر الذي
يتسلط على األفراد والجماعات .ذلك أن «دفع الناس بعضهم ببعض»
في اآلية ،يعني التعامل باألخالق والقوانين التي تحمي الفرد والجماعة،
كيف ما كانت معتقداتهم ،من أجل أن يشمل الفضل كل املخلوقات.
فهو فضل من هللا لكل العاملين من
ذوي املعتقدات املختلفة واألعمال
الصالحة من بناة الحضارة وعمار
إن ﴿دفع الناس بعضهم
األرض ،وللمخلوقات األخرى من
ببعض﴾ يعني التعامل
باألخالق والقوانين التي
طائر وزاحف وداب ،ضحايا قاتلي
تحمي الفرد والجماعة،
الطبيعة والبيئة ،وال يخص أهل
كيفما كانت معتقداتهم،
اإلسالم .وقد قال جل ذكره زيادة في
من أجل أن يشمل الفضل
َ َ ْ اَ َ ْ ُ هَّ
اللِ انلَّ َ
كل المخلوقات
اس
اإليضاح﴿ :ولول دفع
َب ْع َض ُه ْم ب َب ْعض ل َ ُه ّد َِم ْ
ت َص َوام ُِع
ِ ٍ
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َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ هَّ
اللِ َكث ِ ً
ص َّن هَُّ
ريا َو يَلَنْ رُ َ
الل
جد يذكر فِيها اسم
وبِيع وصلوات ومسا ِ
صهُ إ َّن هَّ َ
الل لَ َقو ٌّي َعز ٌ
َم ْن َينْ رُُ
يز﴾ (الحج .)40 :أال يعني «الدفع» هنا
ِ
ِ
ِ
حماية الناس من الناس في أديانهم ومعتقداتهم ،كل أديانهم السماوية
وغير السماوية« ،صوامع الصابئة واملجوس ،وبيع اليهود وصلوات
املسيحيين ومساجد املسلمين» بدون استثناء أو إقصاء أو تنكر.
وحماية أهلها في خصوصياتهم التي هي جزء من حقوقهم اإلنسانية وإال
فسدت األرض؟ .واألرض يسكنها مؤمنون وغير مؤمنين .عاقلون وغير
عاقلين .وتعمرها اليابسة واألنهار والبحار.
فالكل في عرف اإلسالم أوجب بالحماية والبقاء .وكل الخلق في
اَ
اإلسالم ،مبدءا هم األولياء ومن أهل الحميمية .يقول تعالىَ ﴿ :ول
َ
َ َ ذَّ
حۡ َ َ َ ُ َ اَ َّ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
َ
َۡ َ
ٱلت يِ َ
ه أ ۡح َس ُن فإِذا ٱلِي بَ ۡي َنك
تستوِي ٱلسن َة َ ول ٱلسيِئة ۚ ٱدفع ب ِ يِ
َو َب ۡي َن ُهۥ َع َد ٰ َوة  ٞكأنَّ ُهۥ َو ٌّل مَح ٞ
ِيم﴾ (فصلت .)34 :وهل في البالغة أفصح،
يِ
للداللة على أن اإلسالم هو دين الرحمة بامتياز لكل الناس ،من كونه
ال يشترط ال العشيرة وال النحلة الواحدة لتكوين األحالف ،وأنه يعتبر
املحبة واملواالة هي األصل ال الصراع ،كما يبشر بذلك منظرو صراع
الحضارات؟
هذه ثوابت إسالمية «(أسهمت) في دعم جهود الحكماء والعقالء
لخدمة السلم العالمي والتسامح واملحبة بين بني اإلنسان» في فترات
العهود اإلسالمية الزاهية وما لها ال تظل قائمة ،إن شاء هللا.
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من الدارإلى الجوار
عبد هللا بن يوسف الجديع

1

الحمد هلل الذي له ما في السماوات وما في األرض وله الحمد في
اآلخرة وهو الحكيم الخبير ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
أراد السعادة للبشر فيما جاءت به شريعته ،وتسمى بالرحمن الرحيم،
وكتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه ،فدل بذلك عباده بصفته
ً
محمدا
على ما عليهم أن يتخلقوا به فيما بينهم من الرحمة ،وأشهد أن
َ
َ َ ٓ َۡ َ ۡ َٰ َ
ك إ اَّل َر مۡ َ
ح ٗة ّل ِۡل َعٰلم َ
ني﴾
ِ
عبده ورسوله الذي قال له﴿ :وما أرسلن ِ
ً
ً
(األنبياء )107 :فجعل الرسول
منحصرا فيها ،وملا كان
متحدا بالرحمة
«من املعلوم أن عنوان الرسولية مالزم له في سائر أحواله ،فصار
ً
ً
وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة» ،2صلى هللا عليه وعلى أتباعه حملة
ً
تسليما ً
كثيرا.
شريعته ومبلغي رسالته وحاملي لواء الرحمة وسلم
أما بعد،
فبين يدي هذه الورقة التي هي جهد املقل ،أقدم شكري لسماحة
سيدي اإلمام العالمة عبد هلل بن بيه ،بلغه هللا املنازل العلية ،على
دعوتي للمشاركة في أعمال «امللتقى الرابع ملنتدى تعزيز السلم» والذي
اختير موضوعه ليكون في سياق قضية من أخطر القضايا املعاصرة
 -1مدير مركز الجديع للبحوث واالستشارات بربيطانيا
 - 1التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور (.)166/ 17
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والتي تتعلق بصميم رسالة اإلسالم ،وهي «السلم العالمي والخوف من
اإلسالم» ،وقد وجه سماحته إلعداد ورقة علمية في إطار فقهي تحت
عنوان «من الدار إلى الجوار» ،تتضمن الجواب عن سؤال جوهري هو:
هل قسمة العالم عند الفقهاء إلى :دار إسالم ،ودار حرب ،منصوص
ً
توصيفا لوضع قائم؛ ليرتبوا
عليها وثابتة؟ أم هي مفهوم وظيفي أنتجوه
ً
أحكاما تهم املكلفين في عباداتهم ومعامالتهم؟
عليه
وتنبثق عن هذا السؤال أسئلة فرعية كثيرة ،من أبرزها ما يلي:
 -1ألم يكن األصل في الوضع الدولي القائم يومئذ الصراع على
النفوذ وحروب التوسع ،باستثناء حاالت نادرة من العهود واملواثيق
الجزئية أو الشاملة بين بعض الدول؟
 -2ألم تكن من خصائص املرحلة تداخل السلطة الدينية مع
السلطة املدنية ،وتفاصل املجتمعات بمعتقداتها مما يجعل حياة
ً
املسلمين خارج «دارهم» مهددة ،وإقامتهم لشعائر دينهم من باب أولى؟
 - 3ألم يتنبه الفقه اإلسالمي حتى في أثناء تلك املرحلة لوجود وضع
غير خاضع للتصنيف الثنائي أو الثالثي للدار ،وهو ما سمي بـ»الدار
املركبة»؛ حيث ال توجد السيادة ألحكام الشريعة ،لكن بوسع املسلمين
العيش فيها وإقامة شعائرهم الدينية آمنين مطمئنين؟
 - 4وما دام مناط تقسيم املعمورة هو األمن على النفس وممارسة
حق التدين ،أليس األصل عند املسلمين  -كما في النصوص الشرعية
املعززة بشهادة التاريخ  -أن البالد بالد هللا ،وأن العباد عباد هللا ،وأن
بوسع املسلم أن يعيش حيث طاب له العيش؟
مجلة السلم  -العدد الثالث

93

 - 5وإذا انتقلنا من املا�ضي إلى الحاضر :ألم يصبح تقسيم املعمورة
لاً
املوروث من الفقه اإلسالمي عند املسلمين املعاصرين  -علماء ودو
 في ذمة التاريخ؛ بعد أن تجاوزه الواقع ولم يعد هناك مجال جغرافيمتمحض لدين من األديان؛ بل وأصبحت حرية التدين حقا تحميه
الدساتير الوطنية واملواثيق الدولية؟
وقد اتفق توجيه سماحة سيدي اإلمام مع اعتناء قديم لدي بهذه
القضية ،فقد سبق لي فيها دراسات مفصلة.1
وأتناول اإلجابة بما فتح هللا تعالى به عن السؤال الجوهري واألسئلة
الفرعية املذكورة وما اتصل بها في :مدخل ،وأربعة مباحث لضرورة
رعايتها لفهم هذه القضية ،وخاتمة تلخص مقصود الورقة.
وهللا املستعان ،وعليه التكالن.
مدخل
ً
محمدا صلى هللا عليه وسلم في عالم سمته
بعث عز وجل نبيه
الفساد والظلم واالستبداد واستغالل البشر والعداوات بين األمم،
فجاء الناس بالهدى والحق والبصيرة؛ من أجل صالح شأنهم كله للدنيا
واآلخرة ،وليسود العدل ،ويعم الخير والسعادة واألمان حياتهم ،فكان
من غاية بعثته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ،ومن عبودية
الخلق إلى نور الحق ،ومن ظلم العباد إلى سعة رحمة هللا عز وجل ،ومن
عمياً ،
قيود العبودية للمخلوق إلى مطلق الحرية .ففتح به ً
أعينا ً
وآذانا
وقلوبا ً
صماً ،
ًّ
غلفا.
 - 1أبرز ما نشر منها كتابي« :تقسيم المعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره على الواقع».
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خاطب عقول الناس ووجههم
الستعمالها دون تقليد ،وما حملهم
خاطب النبي عقول
ً
كرها ليكونوا مسلمين ،بل لم يخرج
الناس ووجههم
عما أصل له القرآن في قول هللا
الستعمالها ،وما حملهم
عز وجل ﴿ :اَلٓ إ ۡك َراهَ ف ّ
كرها ليكونوا مسلمين ،بل
ٱدل
ِينۖ﴾
يِ
ِ
َ َ ۡ َ ِ َٓ
لم يخرج عما أصل له القرآن
(البقرة ،)256 :وقوله﴿ :ولو شاء
في قوله تعالى:
أۡ َ
َ ُّ َ
ك َ
ۡرض لُكُّ ُ
ۡ
ِ
م
ه
ٓأَلم َن َمن يِف ٱل
رب
﴿ال إكراه في الدين﴾
َ
َ
مَ ً َ َ ُ ۡ
كرهُ ٱنلَّ َ
اس َح ىَّ ٰ
ت
جِيعا ۚ أ ْفأنت ت ِ
اَ َ
َ ُ
كونُوا ُم ۡؤ ِمن َ
ِني َ ٩٩و َما كن
ي
َ
اَّ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
هَّ
ٱللِۚ﴾ (يونس ،)100 - 99 :وألغت سنته أثر
لنِ َف ٍس أن تؤم َِن إِل بِإِذ ِن
حكم اإلكراه ،وحذر بنصوص القرآن والسنن من النفاق؛ لئال تنطوي
النفوس على ما هو قادح في سالمة الصدور بإظهار اإلنسان املوافقة
فيما ال يؤمن به.
كما أقر للناس كل ما عهدوه من القيم الفاضلة ،فقال« :إنما بعثت؛
لاً
ً
جامعا منحهم الحرية املطلقة
ألتمم صالح األخالق» .1وقال لهم قو
لألخذ بكل سبب رأوا فيه صالح معاشهم« :أنتم أعلم بأمر دنياكم».2
ولم ينكر من أحوالهم سوى ما بان ضرره وترجحت مفسدته وغلب
شره ،وزادهم من العلم ما لم يكونوا يعلمون.
1ــ أخرجه أحمد (رقم )8952 :والبخاري يف «األدب المفرد» (رقم )273 :من حديث
أبي هريرة .وإسناده صحيح .وللبزار (رقم )8949 :بلفظ« :مكارم األخالق».
أيضا من
 -2أخرجه مسلم يف «صحيحه» (رقم )2363 :من حديث عائشة ،كما صح ً
حديث غيرها.
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وهذه جمل كل واحدة منها قضية كبرى أدلتها متواترة وداللتها
من الشريعة قطعية ،وهي تنبئ عن أصل ما جاء به اإلسالم لرعاية
مصالح البشر ،ينبغي استحضارها في إعادتنا لقراءة جميع املفردات
واملصطلحات املشكلة في واقعنا املعاصر حال إضافتها إلى اإلسالم،
كمفردات (السلم والحرب) ،و(الجهاد ،والهجرة) ،و(الدار ،والدولة)،
ً
ابتداء والتنصل منها.
وغير ذلك ،وأن تقرأ في سياق املرحلة دون إنكارها
كما ال يصح أن نغفل قراءة واقع العالم يوم جاء اإلسالم ،فإنه لم
يعرف العالقات بين الدول على سمتها املعاصرة ،بل كانت النزاعات
والحروب هي سمة ما بين القبائل في جزيرة العرب ،وما بين الدول
ً
كفارس والروم ،وملا جاء اإلسالم لم يأمر أهله بمواجهة أحد مواجهة
ً
عسكرية ،بل إن أكثر سور القرآن نزلت في مكة وليس فيها سوى
الدعوة والنصح بالحكمة واملوعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن،
لم تعرف ً
عنفا وال حمل سالح ضد أحد ،ذلك مع الضغوط الهائلة
يومئذ على النبي صلى هللا عليه وسلم وأتباعه ،ولم يؤمر املسلمون
بمواجهة عسكرية إال بعد أن فرض عليهم االنحياز االضطراري ـ الذي
أوجب الهجرة ـ إيجاد نظام دفاعي يحمي وجودهم ،في عالم قد تكالب
عليهم أهله ،وبخاصة من أبناء جلدتهم ،وهو وضع غني عن التدليل
َ َ ُ ْ َّ ۡ َ ۡ َ
عليه ،ومع ذلك فقد استمر األصلِ﴿ :إَون جنحوا ل ِلسل ِم ف
ٱج َن ۡح ل َها﴾
(األنفال.)61 :
وذلك الوضع من املواجهة هو ما أحدث في سياق قسمة العالم
يومئذ ظهور مفردات (دار اإلسالم) ،و(دار الكفر) ،و(دار الحرب)،
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والتي سأتناول فيما هو آت بيان أصلها ،ومعناها ،وهل هي من األوصاف
الشرعية املنصوصة واملستقرة ،أم أمالها الظرف؟ ومن ثم ما الذي
ً
ً
وعدما؟ رجاء أن أجيب عن أسئلة ورشة
وجودا
ينبني عليها من اآلثار
العمل في سياق عنوان هذه الورقة.
املبحث األول :أصل تقسيم املعمورة في التاريخ اإلسالمي
واملقصود هنا ما سبق ذكره من تقسيم العالم في الجملة إلى دارين:
(دار إسالم) و(دار حرب) ،األمر الذي شاع به االستعمال في عرف
علماء اإلسالم على مدى التاريخ قبل تغير الوضع السيا�سي الدولي على
صورته اليوم.
يالحظ أن املراد بمفردة (الدار) من جهة اللغة ،استفيد من أنها
املنزل وما يحوط به ويتبعه من ساحته وفنائه ،يكون للنازل الواحد،
أو للعدد القليل ،أو الكثير ،ومنه سمي البلد التي يسكنها الخلق الكثير
ً
(دا ًرا) ،وعليه فإن هذه املفردة معرفة باإلضافة إلى (اإلسالم) يراد بها
(بلد اإلسالم) حيث أهله ونازلوه ،وهذا غير خارج عن أصل استعمال
هذا اللفظ .لكن يبقى الشأن في توصيف هذه البلد في عرف علماء
اإلسالم ،وما وقع بخصوصها من األحكام ،كذلك ما قابلها من الدور
بحسب ما توصف به ً
تبعا ألهلها.
واالستقراء للنصوص القرآنية والنبوية ،فإنه ليس في القرآن
استعمال لفظة (دار) في سياق قسمة العالم ،لكنه سمى يثرب بالدار،
وهي دار الهجرة يومئذ ،وأما السنة فإنه قد بان في عدد من النصوص
ً
الثابتة رواية استعمال املفردات التالية:
مجلة السلم  -العدد الثالث
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 -1دار اإلسالم ،ولم يرد به من
الرواية الثابتة سوى حديث واحد.1
لم يأت في حديث يصح
 -2دار املهاجرين ،أو :دار الهجرة.2
استعمال لفظ «دار الحرب»،
 - 3أرض العدو ،وأرض الشرك.3
كما يالحظ أن جميع هذه
ولم تأت السنة باستعمال
التسميات لم تكن بمنزلة
اسم العلم ،إنما هو
إضافة في هذا السياق سوى هذا،
توصيف لواقع الحال
لكن ثبت من كالم أبي هريرة في
شعر قاله في طريق هجرته ،أن
سمى الدار املقابلة« :دارة الكفر»،4
وقيل في محضر عائشة من قبل امرأة« :بلدة الكفر».5
ولم يأت في حديث يصح استعمال لفظ (دار الحرب) ،وإن كان
يمكن استفادته من بعض االستعماالت السابقة ،كما يالحظ ً
أيضا
أن جميع هذه التسميات لم تكن بمنزلة اسم العلم ،إنما هو توصيف
لواقع الحال ،وال شك أنه انبنت عليه أحكام شرعية في حينه ،كفرض
لاً
الهجرة مث .
 - 1أخرجه ابن سعد يف «الطبقات» ( )428 - 427/ 7وآخرون من حديث سلمة بن
نفيل .وإسناده صحيح.
 -2أخرجه مسلم (رقم )1731 :وأصحاب السنن ،من حديث بريدة.
 -3أخرجه أحمد (رقم )19240 ،19239 :والحميدي (رقم )806 :وأبو داود (رقم:
 )4360والنسائي (رق��م )4052 :وغيرهم ،يف تفصيل .وفيه اختالف رف ًعا ووق ًفا،
والمرفوع أصح ،وأصله عند مسلم يف «صحيحه» (رقم )69 :بمعناه.
 -4أخرجه البخاري (رقم.)2393 :
 -5أخرجه البخاري (رقم.)3623 ،428 :
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وما تقدم يبين أصل قسمة البالد إلى دارين وأرضين.
ثم وجود ذلك في كالم الصحابة فأكثر مما هو عن النبي صلى هللا
عليه وسلم ،وهكذا فيمن بعدهم؛ ألن استقرار القسمة كان ً
ثابتا
بالحس واملشاهدة ،فمسلمون في دارهم وبالدهم وأرضهم هم في (دار
اإلسالم) ،يقابلهم غير مسلمين في دارهم وبالدهم وأرضهم هم في (دار
الكفر) و(أرض الشرك) ،فإن كانوا معها في حرب ،فهي (أرض العدو)
و(أرض الحرب).
ً
غير أن ذلك ال يجعل القسمة ضرورة يجب التزامها؛ لذلك فإنه
جرى إطالق أوصاف أخرى في كالم العلماء ،ورتبت عليها أحكام بحسبها،
ً
مما يجعلنا نقطع بأن القسمة ليست توقيفية ،وإنما استلزمتها طبيعة
الواقع.
ويالحظ أن إطالق الوصف على األمم واألقوام من جهة عالقاتها
باملسلمين يصح به إطالق الوصف على البقعة التي ينتمون إليها ،كما
روي عن ابن عباس ،قال :كان املشركون على منزلتين من النبي صلى
هللا عليه وسلم واملؤمنين :كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه،
ومشركي أهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه.6
وهذا النص أتى بوصف آخر غير ما تقدم ،ذلك أن املشركين كانوا
مع املسلمين على صفتين :محاربين ،ومعاهدين .ووصفت دار كل من
الفريقين في كالم العلماء من بعد بما يناسب تلك الحالة :دار املحاربين
 -6أخرجه البخاري (رقم )4982 :والبيهقي ( .)187/ 7وله علة بينتها يف كتاب «إسالم
أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح» (ص .)107 :لكنه صالح لالستشهاد.
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(دار حرب) ،ودار املعاهدين (دار عهد).
ً
وبناء على ما تقدم ،فإنه يتلخص ما يلي:
 - 1تقسيم املعمورة إلى (دار إسالم) و(دار كفر) أو غيرها مما
تقدم تقسيم مأثور ،دل عليه الواقع التاريخي لزمان التشريع ،وجاء
استعماله في السنة واألثر كوصف لذلك الواقع ،ولم يكن ً
بدعا من
القول من صنع الفقهاء من بعد ،كما حسبه بعض الدارسين اليوم.
ً
ً
 - 2ال يعدو ذلك التقسيم أن يكون
توصيفا للواقع ،تبعا للحالة
السياسية السائدة في العالم زمن التشريع وبعده في التاريخ اإلسالمي،
ً
ً
مطلوبا لذاته ،فليس
وليس
مأمورا به في دالئل الكتاب والسنة ال أمر
إيجاب وال ندب .وعليه ،فليس من لوازم دين اإلسالم.
 - 3حيث إنه كذلك ،فهو قابل للتغير بحسب متغيرات الواقع،
ولذلك ظهرت في تاريخ دولة اإلسالم التاريخية من بعد مصطلحات
ً
أمالها واقع حادث ،مما يعطي فسحة لالجتهاد حسب املتغيرات،
كمصطلح (الدار املركبة) وسيأتي.
املبحــث الثاني :حول دالالت مصطلحـ ـ ـ ــات القسمة ف ـ ـ ــي الفقه
اإلسالمي
ً
نظرا لكون أوصاف البلدان في النظرة الفقهية تنبني على طبيعة
العالقة بين دولة اإلسالم التاريخية وسائر الدول واألطراف األخرى،
فإن الفقهاء عنوا بتحديد ماهية املصطلحات ،كما ظهرت تسميات
أخرى استعملت في الواقع السيا�سي اشتملت عليها املدونة الفقهية،
كما تقدمت اإلشارة إليه ً
قريبا ،واختلفت األنظار في تحديد بعض
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املفاهيم فيه ،لكنه اختالف ال يعدو أن يكون ًّ
لفظيا في أكثر التفسيرات،
يرجع إلى تفاصيله في مظانها.1
وفي الجملة ،تجمع عبارات فقهاء اإلسالم على إثبات قسمة للعالم،
إلى دارين ،كما عند الحنفية :وهي دار إسالم ،ودار كفر .أو أكثر ،كما
عند جمهور الفقهاء ،فهم يزيدون :دار حرب.
ومما ينبغي اعتباره في تواطؤهم على التقسيم ،اعتبار العلة في
توصيف الدور ،األمر الذي يساعد على فهم أنه تقسيم مصلحي
مدرك الوجه في املقاصد .فالحنفية نصوا على اعتبار األمان والخوف
هو العلة املؤثرة ،فيقول الكاساني« :املقصود من إضافة الدار إلى
اإلسالم والكفر ليس هو عين اإلسالم والكفر ،وإنما املقصود هو األمن
والخوف».2
وربما عبر بعضهم عن أوصاف أخرى ،كعلو أحكام اإلسالم ،وهو
قول آخرين من املالكية والشافعية والحنابلة ،لكن هذه عند التأمل
تعود إلى نفس العلة؛ وهي تحقيق األمان وحرية التدين للمسلم.
وأومأ بعض املالكية إلى اعتبار هذا الوصف في التعليل ،حتى إن
بعضهم نص على إطالق (أرض الحرب) حيث يقيم العسكر وإن كانت
ً
تابعة للمسلمين؛ وذلك من جهة انتفاء األمان في تلك البقعة.
فقالوا في (دار اإلسالم)« :املراد بها املحل الذي ال يخاف فيه من
العدو» ،وقالوا في (دار الحرب)« :املراد بها املحل الذي يخاف فيه
 -1انظر ،كتابي« :تقسيم المعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره على الواقع».
 - 2بدائع الصنائع ،الكاساين (.)4375/ 9
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العدو ،سواء كانت دار كفر أو دار إسالم».1
وعليه ،فاألمن ينفي وصف (الحربية) عن (دار الكفر) حتى تعلن
العداوة والحرب .وهذا تعريف جدير باالعتبار ،وفيه موضوعية ودقة،
فإنه يتناسب مع ما تضاف إليه الدار ،وقد كشف لنا عن العلة التي
يعود لها التقسيم ،وأن نفس اإلسالم والكفر ليس مر ًادا لذاته في
وصف الدار.
ومن دليله أن خيبر بعد دخولها في سلطان املسلمين ،أصبحت
عندهم دار إسالم ،مع أنه لم يكن فيها سوى اليهود.
ً
وأيضا فإنهم عند بيان تحول صفة الدار ،عللوا بتعليل مؤكد للعلة
السابقة ،وهو إقامة شعائر اإلسالم ،فقال بعض املالكية« :إن بالد
اإلسالم ال تصير دار حرب بمجرد استيالئهم عليها ،بل حتى تنقطع
إقامة شعائر اإلسالم عنها ،وأما ما دامت شعائر اإلسالم أو غالبها
ً
قائمة فيها ،فال تصير دار حرب».2
وذهب بهاء الدين محمد بن أحمد اإلسبيجابي الحنفي (من علماء
املائة السابعة) ،في شأن ما احتله التتار من بالد اإلسالم ،قال« :وقد
تقرر أن بقاء �شيء من العلة يبقي الحكم ،وقد حكمنا بال خالف بأن
هذه الديار قبل استيالء التتار عليها كانت من ديار اإلسالم ،وأنه بعد
االستيالء عليها بقيت شعائر اإلسالم ،كاألذان والجمع والجماعات
 - 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)570/ 1جواهر اإلكليل شرح مختصر
خليل ،لآلبي ( .)89/ 1وانظر :حاشية العدوي على كفاية الطالب (.)366/ 1
 - 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)297/ 2وانظر :بلغة السالك ،للصاوي
(.)218/2
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وغيرها ،فتبقى دار اإلسالم».1
وفي هذا السياق يأتي كالمهم فيما
لما كانت البالد التي
سماه ابن تيمية (الدار املركبة)،
يسكنها المسلم آمنة،
فإنه سئل عن بالد ماردين :هل هي
لم يصح أن تسمى "دار
حرب" ،ولما كان للمسلم
بلد حرب ،أم بلد سلم؟ وهل يجب
فيها التمكين باإلقامة
على املسلم املقيم بها الهجرة إلى بالد
والحقوق ،لم يصلح نعتها
بـ «دار كفر».
اإلسالم أم ال؟
فأجاب« :كونها دار حرب أو
سلم ،فهي مركبة ،فيها املعنيان،
ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام اإلسالم؛ لكون جندها
مسلمين ،وال بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار .بل هي قسم ثالث،
يعامل املسلم فيها بما يستحقه ،ويعامل الخارج عن شريعة اإلسالم
بما يستحقه».2
وأقول :في هذا ما يدل على أن البالد التي يمكن للمسلم فيها امتثال
شرائع دينه بأمان ،ال توصف تلك البالد بكونها (دار حرب).
كما ين�شئ هذا الفارق ً
وصفا آخر للبالد ،فحيث ال تكون (دار حرب)
وال (دار إسالم) ،فهل تسمى (دار كفر)؟
بالعود إلى اعتبار نظام الحكم مناط الوصف للبلد ،فالذي يناسب
 - 1انظر :أحكام الذميين والمستأمنين ،لعبد الكريم زيدان (ص.)21 - 20 :
دارا مركبةً ،نقله ابن
 -2مجموع الفتاوى ( ،)241 - 240/ 28والجزء األخير يف كوهنا ً
مفلح يف «اآلداب الشرعية» (.)256 - 255/ 1
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وصف (الدار املركبة) أن يكون للمسلمين من الحقوق في امتثال شرائع
دينهم ما يتساوى أو يقرب من حقوق غيرهم ،فيساس كل فريق بما
ً
يتفق مع شرائع دينه ،وهذا يجعل بالضرورة بين مختلفي األديان رابطا
آخر غير الدين ،يتعايشون به ،هو رابط الوطن الواحد.
فلما كانت آمنة ،لم يصح أن تسمى (دار حرب) ،وملا كان للمسلم
فيها التمكين باإلقامة والحقوق ،لم يصلح نعتها بـ (دار كفر) ،لوجود
اإلسالم ولتمكن أهله منه.
وجميع هذا يعود إلى اعتبار أن القسمة من جهة فقهية شرعية إنما
ترجع إلى أن يكون املسلم فيها ً
آمنا ً
عزيزا بإسالمه؛ ملا يمنحه إياه نظام
الحكم من املنعة والحماية ،ويحققه له من األمن والوقاية ،وال يضره
في انتمائه لدينه.
ولبعض أئمة الشافعية تنصيص في هذا السياق أن املسلم ال يجوز
له أن يهاجر من أ ض يكون ً
آمنا بها ،ويمكنه أن يحافظ فيها على دينه.1
ر
وهذا قوي راجح يعتضد بقصة املهاجرين إلى الحبشة من أصحاب
النبي صلى هللا عليه وسلم ،فإنهم لم تلزمهم الهجرة إلى املدينة ،فهذا
جعفر بن أبي طالب لم يلحق بالنبي صلى هللا عليه وسلم باملدينة إال
عام خيبر سنة سبع للهجرة ،مع أن الهجرة إلى املدينة كانت ً
فرضا على
كل من أسلم بمكة وكان بها ممن يستطيع الهجرة ،إلى أن فتحت ،وكذا
ً
ً
جعفرا وغيره
أيضا من أسلم في غيرها ،حيث ال منعة وال أمان ،ولكن
 - 1نص عليه الماوردي يف «الحاوي» ( ،)104/ 14وقاله جماعة بعده .انظر :تحفة
المحتاج ،للهيتمي ()212 ،211/ 4؛ مغني المحتاج ،للشربيني ()7/ 4؛ هناية المحتاج،
للرملي (.)82/ 8
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من مهاجرة الحبشة لم تلزمهم الهجرة إلى املدينة ،ووجهه :أنهم كانوا في
الحبشة آمنين على أنفسهم وأموالهم ودينهم ،متعايشين مع من سواهم
ً
جميعا في ظل نظام ملك ال يظلم عنده أحد.
من نصارى أهل الحبشة،
ً
وحاصل هذا أن املسلم إذا كان يعيش بين غير املسلمين ،محافظا
ً
محتميا بمنعة ،غير محارب وال ممنوع من امتثال التكاليف
على دينه،
املختصة به ،فهو في بقعة مؤمنة من أرض هللا التي سخرها لبني آدم
أجمعين ،في منزله ومجمع أهل دينه وملته حيث هم أعزة بدينهم ،وهم
به آمنون ،فكيف إذا تمكنوا مع ذلك من الدعوة إليه ،والدفاع عنه
وإظهار مزاياه؟ بل كيف إذا وجدوا السبيل إلى العمل على إقامة شرائع
الدين بما تكفله لهم أنظمة الحكم حيث يقيمون؟
املبح ـ ـ ـ ــث الثالث :امل ـ ــواثيق والعهود في الن ـ ـ ـ ــص والفقه واآلثار
املترتبة عليها
العهد ،أصله من االحتفاظ بال�شيء.1
ً
جميعا إلى هذا األصل .فيطلق على:
ويطلق على معان عدة ترجع
األمان ،والذمة ،واملوثق ،والحفاظ ،ورعاية الحرمة ،واليمين،
والوصية ،وغير ذلك ،سميت ً
ً
جميعا مما ينبغي االحتفاظ
(عهدا) ألنها
به .وجملة ما يتصل بموضوعنا من ذلك في التشريع اإلسالمي قسمان،
كالهما يستعمل فيه اسم (العهد) و(امليثاق) و(األمان).
وللقسمين كالهما صفة العقد الذي يبرم بين طرفين ،يقال في كل
و(م َ
منهما(ُ :معاهد)ُ ،
عاهد) ،لكن يغلب في االستعمال إطالق اسم
ِ
 -1انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس (.)167/ 4
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الفاعل على الطرف األمكن في (املعاهدة) ،واسم املفعول في الطرف
اآلخر:
القسم األول :عهد األمان
وهو نوعان:
األول :أمان مؤبد.
وهو عقد األمان الذي كانت الدولة تمنحه ملواطني دار اإلسالم من
غير املسلمين .ويسمى في الفقه (عقد الذمة).1
ويمكن التعبير عن ذلك في لغتنا املعاصرة بالقول :هو عقد مواطنة
تجريه الدولة مع غير املسلمين ممن يعيش على أرضها.
والتعريف الفقهي القديم لعهد املواطنة لغير املسلمين يجعل من
القيود :أداء الجزية ،وهو قيد جدير بأن يراجع في سياق نصوص
الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة ،فإنه يجب االعتراف بأن املسلك
الفقهي التاريخي في سياق املذاهب قد أغرق في تفصيل هذه القضية،
مع أنه ليس فيها ما هو من القواطع .وينبغي أن يراجع القول بها في إطار
السياق الن�صي والزمني الذي أثر في فرضها ،فقد وضع النبي صلى هللا
عليه وسلم أول ميثاق في دار اإلسالم للمواطنة ،فيما عرف بـ (وثيقة
املدينة) ،تلك الوثيقة الدستورية التي سوت في الحقوق املدنية بين
خليط املجتمع املدني األول من مسلمين وغيرهم ،2ولم تكن هناك
جزية.
 -1انظر :بدائع الصنائع ،للكاساين ()4327/ 9؛ التهذيب ،للبغوي ()505/ 7؛ البيان،
للعمراين ()274 - 273/ 12؛ شرح منتهى اإلرادات ،للبهويت (.)91 ،89/ 3
 -2وهي وثيقة ثابتة نقلاً  ،جردهتا بألفاظها وأسانيدها يف جزء مستقل.
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ً
مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول هللا
قال الشافعي« :لم أعلم
ً
صلى هللا عليه وسلم ملا نزل املدينة وادع يهود كافة على غير جزية».1
وقال ابن تيمية« :النبي صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة وادع
ً
ً
ً
جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ،ولم يضرب عليهم جزية،
وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم».2
وكان عقد الذمة يكفل للذمي في شريعة اإلسالم الحقوق التامة
ً
ً
للمواطنة ،درجة واحدة مع املسلمين ،فيما لهم وعليهم ،سوى ما
تستثنيه الخصائص الدينية.
وأعطوا الحق الكامل في الحكم فيما بينهم بشرائع دينهم ،كما قال
َ َ ۡ َ حُ َ ّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ ٰ ُ َ ُ ۡ ُ هَّ
تعالى﴿ :وكيف يكِمونك وعِندهم ٱتلورىة فِيها حكم
ٱللِ﴾
َ يۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ إۡ
ََٓ ََ
يل بِما أنزل
جن
ٱل
(املائدة ،)43 :وكما قال سبحانه﴿ :ولحكم أهل ِ ِ ِ
هَُّ
ٱلل فِي ۚهِ﴾ (املائدة.)47 :
وحماية الحكومة املسلمة لهم مضمونة في حفظهم في أنفسهم
وأموالهم وأعراضهم ،ومنع األذى عنهم ،وفك أسراهم.
فعن عمر بن الخطاب ،أنه قال فيما أو�صى به الخليفة بعده:
«أوصيه بذمة هللا ،وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يوفى لهم
بعهدهم ،وأن يقاتل من ورائهم ،وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم».3
وعن عبد هللا بن عمرو ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :من
 -1األم ،للشافعي (.)173/ 9
 -2الصارم المسلول ،البن تيمية (ص ،)62 :أحكام أهل الذمة ،البن القيم (.)834/ 2
 -3أخرجه البخاري (رقم.)1328 :
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ً
معاهدا ،لم يرح رائحة الجنة ،وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين
قتل
ً
عاما».1
واملعاملة بين املسلم وبينهم في الحالل والحرام ال تختلف عن معاملة
املسلم للمسلم ،بال خالف.
قال ابن تيمية« :أجمع املسلمون على أنه يحرم في دار اإلسالم بين
املسلمين وأهل العهد ،ما يحرم بين املسلمين من املعامالت الفاسدة».2
والنوع الثاني :أمان مؤقت.
وهذا أمان يمنح ملدة محددة ،ملن يريد أن يدخل بالد اإلسالم ،من
غير املسلمين.
شبيه في عصرنا بما يسمى (تأشيرة الدخول) .وفيه تفصيل ليس
الدخول فيه من مقاصد هذه الورقة.
القسم الثاني :عهد املساملة
أو (السلم) ،هذه إحدى تسمياته ،وهي تسمية قرآنية األصل.
ويسمى (عقد الهدنة) ،وهي :مشتقة من الهدون ،وهو السكون؛ ألن
الهدنة تسكن ثائرة الحرب والفتن.3
وتعريفها الفقهي :أن يعقد حاكم املسلمين ألهل الحرب ً
عقدا على
ً
ترك القتال مدة ،بعوض ،وبغير عوض.4
 -1أخرجه البخاري (رقم.)6516 ،2995 :
 -2الفتاوى الكربى ،البن تيمية (.)145/ 5
 -3تحرير األحكام يف تدبير أهل اإلسالم ،البن جماعة (ص.)231 :
 -4المغني ،البن قدامة ( .)8/459وانظر :الحاوي ،للماوردي ( ،)296/ 14البيان،
للعمراين ( )301/ 12أحكام أهل الذمة ،البن القيم (.)476/ 2
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ً
ً
ً
ً
وتسمىً :
ً
وصلحا ،ومهادنة ،وموادعة ،ومعاهدة ،ومساملة،
عهدا،
ً
ومصالحة.1
قال عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك« :ليس يلتقي أهل
الحرب وأهل اإلسالم إال بعهد».2
ََ ُ ْ
وأصل الهدنة أدلة عديدة ،منها قول هللا عز وجلِ﴿ :إَون جنحوا
َّ ۡ َ ۡ َ
ل ِلسل ِم ف
ٱج َن ۡح ل َها﴾ (األنفال.)61 :
وقد صالح النبي صلى هللا عليه وسلم كفار قريش وكانوا محاربين
الصلح املعروف بـ (صلح الحديبية).
واملناط فيها رعاية املصلحة.
ومشروعية املعاهدات السلمية
مع غير املسلمين حكم محكم ،ال
تصح دعوى نسخه .وإنما منع منه
مشروعية المعاهدات
السلمية مع غير
في حق ناكثي العهود مع املسلمين
المسلمين حكم محكم ،ال
في عهد التشريع ،لسبق ذلك
تصح دعوى نسخه .وإنما
منهم ،وقدرة من أهل اإلسالم على
منع منه في حق ناكثي
العهود مع المسلمين
استيفاء حقهم املعتدى عليه .أما
في عهد التشريع
مع وجود مرجح عقد املعاهدات،
من وفاء املعاهد ،وتحقيق املصالح
 -1المغني ،البن قدامة ( ،)459/ 8بدائع الصنائع ،للكاساين ( ،)4324/ 9البيان،
للعمراين ( ،)12/301شرح منتهى اإلرادات ،للبهويت ( ،)85/ 3مغني المحتاج،
للشربيني (.)124/ 6
 -2المدونة ،لسحنون (.)275/ 4
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املعتبرة ،فهو حكم باق.
وهذا العهد يوجب حفظ السلم بين الطرفين ،واحترام امليثاق
املعقود بينهما.
ً
ً
ً
معاهدا من مواطني الدولة
إنسانا
مسلما قتل
وبين القرآن لو أن
ً
ً
املعاهدة ،لزم في ذلك الدية ألهل القتيل؛ تعظيما للعهد؛ ورعاية لألصل
في احترام الحق اإلنساني الذي لم يبطله حرب وال خيانة .كما قال هللا
ىَ
َّ
اَ َ
َۡ ََۡ ُ ۡ َََُۡ ّ َ
ِيثٰ ٞق فَدِيَةُّ ٞم َسل َم ٌة إ ِ ٰٓ
ل
تعالىِ﴿ :إَون كن مِن قوِۢم بينكم وبينهم م
َ حَ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ
َۡ
َ
أهلِهِۦ وت ِرير رقبةٖ مؤمِنةٖۖ﴾ (النساء.)92 :
ً
معاهدا ،ويكون
قال ابن عباس ،ر�ضي هللا عنهما :هو الرجل يكون
ً
قومه أهل عهد ،فيسلم إليهم الدية ،ويعتق الذي أصابه رقبة.1
وقال تعالى فيمن ترك الهجرة حين فرضت إلى املدينةَ ﴿ :و ذَّٱل َ
ِين
ّ يَ ۡ َ ىَّ ُ َ ُ ْ
َ َُ ْ ََۡ َُ ُ ْ َ َ ُ
كم ّمِن َو َل ٰ َ
ٰ
جر ۚوا
ا
ه
ي
ت
ح
ء
ش
ِن
م
م
ه
ت
ي
جروا ما ل
ِ
ٍ
ِ
ءامنوا ولم يها ِ
ِ
لَىَ
اَّ
ۡ َ رَُ ُ
َ
َ
َ
َ ۡ ُ
ُ
وك ۡم ف ّ
ك ُم ٱنلَّ رُۡ
ص إِل ٰ
ِين فعلي
ٱدل
ِإَون ٱستنص
ع ق ۡوِۢم بَ ۡي َنك ۡم
يِ
ِ
ِ
ً
َ
َو َب ۡي َن ُهم ّمِيثٰ ٌ ٞق ۗ﴾ (األنفال .)72 :فال ينصرون على أهل امليثاق ،تعظيما
للعهد.
ويالحظ في هذا السياق أن الشريعة لم تعتبر الرابطة الدينية؛
ً
تقديسا للعهد ،وهي قضية جديرة بالتأمل في ظل واقع املعاهدات
وذلك
اليوم؛ من أجل تقويم التأويل املنحرف لبعض متنطعي املسلمين.
 -1أخرجه ابن أبي شيبة ( ،444/ 9و )465/ 12وابن أبي حاتم يف «تفسيره» (رقم:
 )5800 ،5797والحاكم (رقم )3201 :والبيهقي يف «الكربى» ( )131/ 8بإسناد
صحيح .وصححه الحاكم.
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والنصوص القرآنية والنبوية في فرض الوفاء بالعهد ال تنحصر
ً
كثرة.
املبحث الرابع :الدولة الحديثة وتقسيم املعمورة قراءة موجزة في
سياق املقاصد
مصطلح (الدولة) لم تعرفه نصوص الكتاب والسنة ،بل استعمل
القرآن تسميات أخرى ملا يقرب من مفهوم (الدولة) بتفسيره املعاصر،
كلفظ (القرية) و(املدينة) و(البلدة).
والدولة في الواقع املعاصر تتنازعها تعريفات ،من أدقها« :مجموعة
من األفراد ،يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ،وتسيطر عليهم هيئة
حاكمة ذات سيادة».1
وقد تقدم بيان النظرة الفقهية ذات الخلفية النصية ،أن تقسيم
العالم إلى دارين ،أو أكثر ،وأن ذلك من إفرازات الوضع التاريخي ،وأنه
ً
مقت�ضى الظرف ،وأن الدين ً
والء أو محاربة كان العامل املؤثر في تلك
القسمة .األمر الذي لم يعد له اعتبار في القسمة املعاصرة للعالم،
فحتى الدول اإلسالمية املعاصرة والتي تنص في دساتيرها على أن دينها
اإلسالم ،فإن ما يربطها بسائر دول العالم ليس ً
قائما على اعتبار
ً
ً
وعدما ،وجميع دول العالم اليوم على هذه
وجودا
الرابطة الدينية
الصفة ،فالعالقات الدولية املعاصرة لم تعد على الصفة التي كانت
عليها في عصر دار اإلسالم التاريخية ،حين كان التقنين للعالقات
 - 1انظـــر :مفهوم العــالمية يف التنظيم الدولي المعاصـر ،لجاسم محمد زكريا
(ص)40 - 38:
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الخارجية بين الدول ً
قائما على
الحرب ،إال في حاالت استثنائية.
القانون الدولي هو
فدول املنظومة العاملية اليوم
الحاكم للواقع المعاصر،
تخضع لقانون دولي ينظم عالقاتها
والدولة المعترف بها هي
ببعضها ،ويساوي بينها في الحقوق
الدولة الخاضعة لنظامه،
والذي يعتبر جميع الدول،
والواجبات ،وعدم تدخل الدولة في
مستقلة ومتساوية
الشؤون الداخلية للدولة األخرى،
ويقيم العالقات الدبلوماسية التي
تؤمن رعايا الدول األخرى وتحميهم،
بصيغة لم تعهد في التقنين األر�ضي من قبل ،على ما قد يعتريه في بعض
الحاالت من الصور االستثنائية.
فالقانون الدولي اليوم هو الحاكم للواقع الدولي املعاصر .والدولة
املعترف بها هي الدولة الخاضعة لنظامه ،والذي يعتبر جميع الدول،
ً
ً
بما فيها اإلسالمية ،مستقلة ومتساوية.1
ً
وبناء عليه :فالوضع السيا�سي التاريخي لألمة املسلمة ال وجود له
اليوم .كذلك الوضع السيا�سي التاريخي لغير العالم اإلسالمي ،ال وجود
له اليوم.
واإلنكار املطلق للتعامل مع هذه الصفة ال يأتي على تحقيق املصالح
التي جاءت الشريعة لتحقيقها ،والحكم على ال�شيء ال يجوز أن يكون
لاً
ً
مرفوضا.
بالنظر إلى دين فاعله ،وإنما بالنظر إلى كونه مقبو في نفسه أو
 -1انظر :القانون والعالقات الدولية يف اإلسالم ،لصبحي محمصاين (ص.)76 :
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َ
فالقانون الدولي تقنين أر�ضي ،والشأن فيه كما قال هللا عز وجلَ ﴿ :ول ۡو
ْ
هَّ َ
َ
اَ َ
ۡ
ٱخت ِ َل ٰ ٗفا َكث ِ ٗ
ريا﴾ (النساء،)82 :
كن م ِۡن عِن ِد غيرۡ ِ ٱللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
غير أن مشرعه قصد به ما هو أرجى في تحقيق مصالح اإلنسان .وكل
قانون جاء على وفاق ما أذن هللا فيه وكان من العدل الذي أمر به ،فهو
حق ،وإن وقع من غير مسلم ،فالعدل محمود ً
مطلقا ،والظلم مذموم
ً
مطلقا ،وذلك بطرفيه حكم هللا الذي ألجله شرع الشرائع .فإذا كانت
فلسفة القانون الدولي عامه وخاصه تقوم على اعتبار العدل ومنع
الظلم ،فهذا مما يأتي على مقاصد اإلسالم.
ولو أخذت مثاله فيما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة في شروط
ً
انضمام دولة إليها :أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة للسالم.1
وحاكمت ذلك إلى ما جاءت به شريعة اإلسالم ،لوجدته املقصد األسمى
الذي جاء به اإلسالم وسبق إليه ،فإنه أتى بصالح الحياة وإبقائها
واستمرارها ،أتى بالسلم والسالم ،ولهذا نصيب من اسمه .ودين
ً
اإلسالم لم يرد الحرب لذاتها ،إنما أمر بالقتال حين يتعين وسيلة للدفع
لفساد أعظم ال يندفع إال بالقتال ،وذلك استثناء توجبه الضرورة.
والعالقات التي كانت تقوم بين الشعوب والتي يلخصها القرآن
ُ
َ
َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
ي َأ ُّي َ
في قوله تعالىٰٓ َ ﴿ :
كم ّمِن َذكر َوأ ىَ ٰ
نث
ن
ق
ل
خ
ا
ن
إ
اس
ٱنل
ا
ه
ِ
ٖ
َ َ ََۡ ُ ۡ ُ ُ ٗ َََٓ َ ََ َُ ْ
وجعلنٰكم شعوبا وقبائِل لتِ ع
ارف ۚ ٓوا﴾ (الحجرات ،)13 :لم يسبق أن
فسح لها الطريق كما عليه الحال اليوم مما كفله للشعوب القانون
الدولي .فالعالم الذي كان في حرب مع العالم اإلسالمي طيلة قرون
 -1انظر :التقسيم اإلسالمي للمعمورة ،لمحيي الدين محمد قاسم (ص.)387 :
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طويلة ،يصوغ العالقات املعاصرة بين عالم اليوم على أساس من
املساملة لم يكن يعرفها من قبل .وهذا يلتقي مع دعوة اإلسالم في إرادة
قيام العالقات على السلم واألمن.
وهكذا إذا جئت على ما يكفله القانون الدولي من ضمانات
ً
للحريات ،فكم ترى فيه من إزاحة للعوائق والعقبات التي كانت قائمة
حين كانت العداوة الدينية هي منطلق العالقات بين الدول ،فلم يكن
للدين اآلخر نصيب يومئذ في واقع الناس ،باستثناء حال غير املسلمين
في بالد اإلسالم ،وعلى صفة مخصوصة ،بخالف ما عليه الشأن في ظل
هذه الحالة املعاصرة والتي تمنح الحق لكل أحد في اختياره الديني ،ما
دام في ظل القانون الذي يكفل له ولغيره ذلك.
بل الشأن كما يقول بعض املختصين في القانون الدولي« :لم يعد
ً
ً
القانون الدولي أداة فقط لحفظ السالم ،بل أصبح كذلك وسيلة
لتحقيق التنمية والرفاهية والتعاون في املجتمع الدولي».1
ً
تأسيسا على
وشريعة اإلسالم ال يمكن أن تأتي على خالف مبدأ يقوم
جلب املصالح ودرء املفاسد.
بل إن الواقع املعاصر يعود بالناس كلهم إلى األصل ،وهو أن يكونوا
ً
جميعا شركاء في بناء الحضارة ،وفي العمل على حفظ الضروري :حفظ
حرية االعتقاد ،وحفظ الحياة ،وحفظ املال ،وحفظ الفكر ،وحفظ
األجيال.
 -1القانون الدولي العام ،لمحمد المجذوب (ص.)9 :
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َ أۡ َ َ َ َ َ َ أۡ َ َِ
قال تعالى﴿ :وٱلۡرض وضعها ل ِلنام﴾ (الرحمن ،)10 :فلم يستثن،

في سياق آيات كثيرة في تسخير ما في السماوات واألرض ملصلحة الوجود
اإلنساني.
َ
ذَّ
ْ
ٞ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
وقال تعالى﴿ :يٰعِ َباد َِي ٱل َ
ِين َءامن ٓوا إِن أ يِ
ۡرض َوٰسِعة فإِي ٰ َي
ُ ۡ َ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ
َ ۡ
ون﴾ (العنكبوت .)56 :وقال عز وجل﴿ :قل يٰعِبادِ ٱلِين ءامنوا
فٱع ُب ُد
ِ
ُّ ۡ َ َ َ َ  ُ َ َ ٞهَّ َ ٰ َ ٌ
َّ ُ ْ َ َّ ُ ۡ ذَّ َ َ ۡ َ ُ ْ َ
ٰ
ٱتقوا ربك ۚم ل ِلِين أحسنوا يِف ه ِذه ِ ٱدلنيا حسنة ۗوأۡرض ٱللِ وسِعة ۗ
َّ َ ُ َ ىَّ َّ ٰ رُِ َ َ ۡ َ ُ َ
يرۡ
َ
اب﴾ (الزمر.)10 :
إِنما يوف ٱلصبون أجرهم بِغ ِ حِس ٖ
وثبت عن الزبير بن العوام ،ر�ضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى
ً
هللا عليه وسلم« :البالد بالد هللا ،والعباد عباد هللا ،فحيثما أصبت خيرا
فأقم».1
وهذه النسب (أرض هللا) (بالد هللا) (عباد هللا) جعلت الرساالت
ً
ً
جميعا تأتي لتقويم السلوك البشري
والشرائع
محصورا بمعنى االنتماء
الذي يصلهم بربهم وخالقهم ومدبر أمرهم تبارك وتعالى ،بالعبودية له
ً
انتماء شرعيا أم كونيا.
عز وجل ،سواء أكان
ولم تنسبهم إلى اإلقليم أو الوطن أو الشعب؛ ألن هذه النسب واقعة
ً ً
فطرة وعرفا ،فال تحتاج إلى التنبيه ،ومصالحها دنيوية مدركة ،إنما جاء
التحذير من العصبية؛ ملا لها من تأثير السوء على النسيج االجتماعي
والعالقات الطبيعية بين البشر ،وإثارة الكراهية.
 -1حديث حسن .أخرجه أحمد ( 3/37رقم )1420 :والطرباين يف «المعجم الكبير»
(رقم )250 :بإسنادين عن الزبير بن العوام ،مرفو ًعا به .ويف كل من اإلسنادين ضعف
ينجرب بالمتابعة ،فهو حسن هبما.
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ي َأ ُّي َها ٱنلَّاسُ
وأصل هذا في شريعة اإلسالم قول هللا تبارك وتعالىٰٓ َ ﴿ :
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ
إِنا خلقنكم مِن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لتِ ع
ارف ٓو ْاۚ﴾
(الحجرات.)13 :
وفي هذا دليل على أن االنتماء إلى األعراق كوني قدري ،ومقصود به
غاية عظيمة ،هي الصالت بين الناس بما هو معروف .وال تمايز بينهم
في �شيء إال فيما ال يطلع عليه منهم إال هللا ،وهو التقوى ،كما قال بعد
َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ هَّ َ ۡ َ ٰ ُ
ك ۡم إ َّن هَّ َ
ٱلل َعل ٌ
ِيم َخبِري﴾ٞ
في اآلية﴿ :إِن أكرمكم عِند ٱللِ أتقى ۚ ِ
(الحجرات .)13 :والظاهر من شخص قد يدل على التقوى ،لكن ال
يثبته ويستلزمه ،والتمايز في الدنيا بين الناس إنما يعتبر بما يظهر
منهم من العمل الذي يعود على جميع بني البشر لقوام الحياة وصالح
شؤونها واستدامة وجودها.
فإذا ظهر بهذه اآلية صحة االنتماء إلى القبائل والشعوب ،وهو
ً
املشهور املعروف في الخلق فطرة .فكذلك من بابه االنتماء لألوطان،
ً
ً
قديما وحديثا ،وبه يتعارفون ،كما
على ما جرت به أعراف الناس
يتعارفون بأنسابهم العرقية ،وهو وجه نسبة الديار لقاطنيها ،كما
يقال( :بالد الفرس) و(بالد الروم) ،و(بالد الهند) ،وعند العرب( :ديار
بني فالن) و(آل فالن).
والناس كلهم آلدم ،وآدم من تراب ،فأبوهم واحد ،وانتماؤهم العرقي
ً
جميعا إلى هذه األرض ،وتلك هي املساواة في الخليقة والبشرية ،وإليها
يرجع حق الوجود والحياة على وجه هذه املعمورة.
ً
ً
فالعالقة اآلدمية واإلنسانية جمعتهم ،وكانوا في األصل أمة واحدة،
اَ َ َّ ُ ُ ٗ
ٗ
كما قال سبحانه﴿ :كن ٱنل
اس أ َّمة َوٰح َِدة ﴾ (البقرة ،)213 :وشرائع
116

هللا لم تأت لتفرق الناس ،بل نزلت
لتجمعهم على الحق والهدى ،وأن
تزيح عنهم أسباب الردى ،وهو
التعارف الذي أراده اهلل
مقصد ال يكون مع العداوة ،إنما
عز وجل بجعل الناس
يقوم على حب الخير للناس.
شعوبا وقبائل ،هو توافق
وتآلف ،ال تناكر وتخالف
لذا فالتعارف الذي أراده هللا عز
ً
شعوبا وقبائل،
وجل بجعل الناس
هو توافق وتآلف ال تناكر وتخالف.
والذي يجري على هذا أن تكون
ً
ً
تأسيسا على السلم واألمن؛ إذ التآلف ال يكون مع
العالقات قائمة
الحرب والعداوة.
وهنا ال بد من التنبيه على ضرورة استقراء بعض ما يشكل كنصوص
الجهاد في الكتاب والسنة ،وقراءتها في سياقها ومدلولها ،فإن الغلط في
تفسير ذلك من أعظم الشبهات القادحة في مفهوم السلم.
ً
كما أن هناك ضرورة الستقراء جميع ما يتصل بحرية االعتقاد
أۡ َ
ل َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ
ك َ
ۡرض لُكُّ ُهمۡ
ٓأَلم َن َمن يِف ٱل ِ
والفكر ،فاهلل تعالى يقو ﴿ :ولو شاء رب
ْ
َ َ اَ َ
ُ
ُۡ
مَ ً َ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ىَّ ٰ َ ُ
َ
جِيعا ۚ أفأنت تك ِره ٱنلاس حت يكونوا مؤ ِمن ِني  ٩٩وما كن
ۡ
َ ُ ۡ َ اَّ ۡ هَّ
ٱللِۚ﴾ (يونس .)100 - 99 :فدلت اآلية على
لنِ َف ٍس أن تؤمِن إِل بِإِذ ِن
أن وجود الكفر إرادة كونية ،ال سبيل أن تمحوه اإلرادة البشرية ،ومن
هذا األصل تتبين نظرة اإلسالم إلى غير املسلمين ،ولكن بالقراءة غير
التقليدية وال املعهودة.
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فإذا صار العالم إلى قانون السلم وترك الحرب والعداوة ،وآثر
التعارف والتآلف ،فذلك عين ما جاء به دين اإلسالم ،وأراد هللا تعالى
من جميع بني البشر.
كما يدل عليه أصل مشروعية التعاون بين املسلمين وغيرهم على
ما هو بر وخير ،كما قال تبارك وتعالى للمسلمين في حق قوم كانوا في
َ اَ جَ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُّ ُ
وك ۡم َعن ٱل ۡ َم ۡ
ج ِد
س
نَان قو ٍم أن صد
حرب لهم﴿ :ول ي ِرمنكم ش ٔ
ِ
ِ
حۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۘ ْ َ َ َ َ ُ ْ لَىَ ۡ ّ َ َّ ۡ َ ٰ َ اَ َ َ َ ُ ْ لَىَ إۡ ۡ
ٱلث ِم
ٱلر ِام أن تعتدوا وتعاونوا ع ٱل رِبِ وٱتلقوىۖ ول تعاونوا ع ِ
ۡ
َوٱل ُع ۡد َو ٰ ِ ۚن﴾ (املائدة.)2 :
وهذا املعنى للتعاون وإن قصرت في إبرازه تفاسير األقدمينً ،
تأثرا
بما سمي بآية السيف ،لكنه أقرب إلى مقت�ضى دالالت األلفاظ ،كما
نبه عليه بعض أعالم العلماء ،كالعالمة الطاهر ابن عاشور ،وغيره.
وهو ما دل عليه القرآن العظيم في مواضع ،والجاري مع هدي رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما دل عليه ما تقدم وغيره.
خاتمة
بعد هذه الدراسة املوجزة لهذا املوضوع الخطير والكبير في معناه،
أحسب أني انتهيت به إلى تحرير األجوبة عن أسئلة الورشة املختصة
بموضوع (السلم العالمي والخوف من اإلسالم  -من الدار إلى الجوار).
وأقرب نتائج الورقة في الخالصة التالية ،مع إضافات لم تتسع
الورقة إلى تفصيل تحريرها:
 - 1التقسيم التاريخي للمعمورة إلى (دار إسالم) و(دار حرب) أو غير
ً
مقدسا ال يقبل التبديل ،وإنما هو وإن
ذلك من التسميات ،ليس نصا
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كان ً
مأثورا في بعض النصوص ،فهو توصيف للحالة السياسية يومئذ.
 - 2جميع تعريفات فقهاء اإلسالم في موضوع الدور وضعية اجتهادية؛
ولذلك اختلفوا .فال يجوز أن تجعل مقاييس إلبطال القطعي ،كالوصف
بالكفر ملا علم فيه اإلسالم ،أو اإلباحة ملا سلم فيه التحريم.
 - 3التقسيم اآلنف زال في الواقع املعاصر ،وال ينطبق عليه ما قيل
من التعريفات بهذا الخصوص ،حيث انتقل وضع العالقات الدولية
إلى التزام قانون أصل للعالقات على السلم ال الحرب.
 - 4تكييف الحالة اإلسالمية مع هذا التغير :أن األمة املسلمة اليوم
على مستوى جميع دولها قد دخلت في معاهدات سلمية مع دول العالم
املوصوف ً
قديما بـ(دار الحرب) ،تلك املعاهدات نقلت وصف (حرب)
إلى (عهد) و(سلم) ،فهي (بالد عهد) أو (بالد سلم).
 - 5لم يختلف فقهاء اإلسالم أن (عهد السلم) يمنع الحرب ،ويحرم
الغدر ،ويعصم النفس والفرج واملال ،ويجعل الطرفين في أمان مطلق
بينهما ،وذلك مما دلت عليه قطعية نصوص الكتاب والسنة.
 - 6جميع ما وقع فيه النزاع الفقهي من فروع األحكام مما بني على
اختالف الدار ،إن سلم برهانه ،فهو زائل األثر في واقعنا املعاصر ،وذلك
إما بالعهد الذي أبرمته الدول ،أو بتغير طبيعة التركيبة الجغرافية
للعالم ،وتداخل الشعوب واألمم.
وعليه ،فشرائع اإلسالم ال فرق بينها بسبب البقاع ،بل هي الزمة
ً
للمسلم في أي بقعة كان من أرض هللا ،ما كانت معلومة له مقدورة
االمتثال.
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 - 7اعتبار التمكين واألمن ً
سببا ً
مؤثرا في وصف الدور ،ألغى اليوم
ما بني عليه في حكم فرض الهجرة ،ومنع اإلقامة بين غير املسلمين،
وحصر بقاء الحكم في الخشية على النفس من آثار املعا�صي ،والتي ال
ترتبط بالدار.
 - 8تغير طبيعة استحقاق املواطنة في القانون الدولي اليوم واملعبر
ً
ًّ
إضافيا للمسلم خارج (دار اإلسالم)
تمكنا
عنه بـ(الجنسية) ،منح
التاريخية ،ساوى على أساسه بمقت�ضى القانون سائر مواطني البلد
في الحقوق املدنية ،والتي منها املمارسة الذاتية للدين ،وحرية إبرازه
والدعوة إليه .كما منح على أساسه املسلم كمواطن السعة للمطالبة
بحقوق مدنية إضافية ،كتطبيق الخصائص الدينية املتعلقة بأحوال
األسرة .والحق في املشاركة السياسية التي تكون بها مفاتيح التصرف في
إقامة العدل ونشر الفضيلة وعمران البالد.
وهذه البالد وإن لم يصح إطالق
وصفها بـ(دار إسالم) العتبار غلبة
أهلها من غير املسلمين في ظل نظام
هذه البالد وإن لم
حكم ال ديني ،لكن يصح وصفها
يصح إطالق وصفها بـ"دار
إسالم"؛ العتبار غلبة أهلها
بكونها (دار عدل) ملا لإلنسان فيها
من غير المسلمين في
من حفظ كرامته وإبقاء حريته.
ظل نظام ال ديني ،لكن
يصح وصفها بكونها
 - 9وضع املجتمعات املعاصرة
«دار عدل»
اليوم ال يمكن أن يقوم على اعتبار
املفاصلة ألجل املغايرة الدينية ،بل
120

مع االحتفاظ باالنتماء الديني رعاية للحق الطبيعي الذي يكفله القانون
لكل إنسان يعيش في ظله ،فإن مقت�ضى التعارف بين األمم الذي جاء
به القرآن :أن يتعايش الناس ،وأن يعرف بعضهم حق بعض في سياق
املواطنة أو املصالح املشتركة ،وأن يتعاونوا على كل خير ،مجاوزين
الدار إلى حقوق الصحبة والجار.
سبحان هللا وبحمده ،سبحانك اللهم وبحمدك ،ال إله إال أنت
أستغفرك وأتوب إليك.
مسرد املراجع على حروف املعجم
 .1أحكام الذميين واملستأمنين في دار اإلسالم .تأليف :عبد الكريم
زيدان .نشر :مكتبة القدس ،بغداد  /مؤسسة الرسالة ،بيروت 1982م.
 .2أحكام أهل الذمة .تأليف :ابن قيم الجوزية .تحقيق :صبحي الصالح.
نشر :دار العلم للماليين ،بيروت 1981م.
 .3اآلداب الشرعية .تأليف :محمد بن مفلح الحنبلي .تحقيق :شعيب
األرناؤوط ،وعمر القيام .نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت 2000م.
 .4األدب املفرد (مع فضل هللا الصمد) .تأليف :محمد بن إسماعيل
البخاري .نشر :املطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة 1388هـ.
 .5إسالم أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح .تأليف :عبد
هللا بن يوسف الجديع .نشر :الجديع للبحوث واالستشارات ،ليدز –
بريطانيا 2004م.
 .6األم .تأليف :أبي عبد هللا الشافعي .تحقيق :أحمد بدر الدين حسون.
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نشر :دار قتيبة ،بيروت 1996م.
 .7بدائع الصنائع .تأليف :عالء الدين الكاساني .نشر :زكريا علي
يوسف .القاهرة.
 .8بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذهب اإلمام مالك .تأليف :أحمد
الصاوي .نشر :دار املدار اإلسالمي ،بيروت 2002م.
 .9البيان شرح املهذب .تأليف :يحيى بن أبي الخير العمراني .تحقيق:
قاسم محمد النوري ،نشر :دار املنهاج1421 ،هـ.
 .10تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم .تأليف :بدر الدين ابن
جماعة .تحقيق :فؤاد عبد املنعم أحمد .نشر :رئاسة املحاكم الشرعية
والشؤون الدينية ،قطر 1987م.
 .11التحرير والتنوير .تأليف :الطاهر ابن عاشور .نشر :الدار
التونسية ،تونس 1984م.
 .12تحفة املحتاج بشرح املنهاج .تأليف :ابن حجر الهيتمي .ضبط
وتصحيح :عبد هللا محمود محمد عمر .نشر :دار الكتب العلمية،
بيروت 2005م.
 .13تحقيق روايات نص وثيقة املدينة .تأليف :عبد هللا بن يوسف
الجديع( .لم ينشر بعد).
 .14تفسير القرآن العظيم .تأليف :ابن أبي حاتم الرازي .تحقيق :أسعد
محمد الطيب .نشر :مكتبة نزار الباز ،مكة  /الرياض 1997م.
 .15التقسيم اإلسالمي للمعمورة :دراسة في نشأة وتطور الجماعة
الدولية في التنظيم الدولي الحديث .تأليف :محيي الدين محمد قاسم.
122

نشر :املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،القاهرة 1996م.
 .16تقسيم املعمورة في الفقه اإلسالمي وأثره في الواقع .تأليف :عبد هللا
بن يوسف الجديع .نشر :الجديع للبحوث واالستشارات ،ليدز 2008م.
 .17التهذيب .تأليف :الحسين بن مسعود البغوي .تحقيق :عادل أحمد
عبد املوجود ،وعلي محمد معوض .نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت
1997م.
 .18جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل .تأليف :صالح عبد السميع
اآلبي .مصورة :دار املعرفة ،بيروت.
 .19حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .تأليف :شمس الدين محمد
بن أحمد بن عرفة الدسوقي املصري .نشر :دار الفكر ،بيروت 2002م.
 .20حاشية العدوي على كفاية الطالب .إشراف :محمد بنيس .نشر:
دار الفكر ،بيروت 2003م.
 .21الحاوي الكبير .تأليف :أبي الحسن املاوردي .تحقيق :علي معوض،
وعادل عبد املوجود .نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت 1994م.
 .22السنن الكبرى .تأليف :أبي بكر البيهقي .مصورة :دار املعرفة،
بيروت ،عن نشرة :حيدر آباد الدكن 1344هـ.
 .23السنن .تأليف :أبي داود السجستاني .تحقيق :عزت عبيد الدعاس.
نشر :محمد علي السيد ،حمص 1969م1970-م.
 .24السنن ،املعروفة بـ(املجتبى) .تأليف :أبي عبد الرحمن النسائي.
اعتناء :عبد الفتاح أبو غدة .نشر :دار البشائر اإلسالمية ،بيروت
1986م.
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 .25شرح منتهى اإلرادات .تأليف :منصور بن يونس البهوتي .تحقيق:
عبد هللا التركي .نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت 2000م.
 .26الصارم املسلول على شاتم الرسول .تأليف :شيخ اإلسالم ابن
تيمية .تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد .مصورة :دار الكتب
العلمية ،بيروت 1978م.
 .27صحيح البخاري .تحقيق :مصطفى ديب البغا .نشر :دار القلم،
دمشق  /بيروت 1981م.
 .28صحيح مسلم .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .مصورة :املكتبة
اإلسالمية ،إستانبول.
 .29الطبقات الكبرى .تأليف :محمد بن سعد الزهري .نشر :دار صادر،
بيروت.
 .30الفتاوى الكبرى .تأليف :شيخ اإلسالم ابن تيمية .تحقيق :حسنين
محمد مخلوف .نشر :دار املعرفة ،بيروت 1386هـ.
 .31فتح الباري شرح صحيح البخاري .تأليف :ابن رجب الحنبلي.
تحقيق :مجموعة .نشر :مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة املنورة 1996م.
 .32القانون الدولي العام .تأليف :محمد املجذوب .نشر :منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت 2004م.
 .33القانون والعالقات الدولية في اإلسالم .تأليف :صبحي محمصاني.
نشر :دار العلم للماليين ،بيروت 1982م.
 .34مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .جمع وترتيب :عبد الرحمن
بن محمد بن قاسم العاصمي .تصوير الطبعة األولى 1398هـ ،مطابع
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دار العربية ،بيروت.
 .35املدونة الكبرى .تأليف :سحنون بن سعيد التنوخي .مصورة :دار
صادر ،بيروت ،عن طبعة :مطبعة السعادة بمصر.
 .36املستدرك على الصحيحين .تأليف :أبي عبد هللا الحاكم
النيسابوري .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .نشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت 1990م.
 .37املسند .أحمد بن حنبل .تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرين .نشر:
مؤسسة الرسالة ،بيروت 1995م1999-م.
 .38املسند .تأليف :أبي بكر الحميدي .تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي .نشر :املجلس العلمي ،باكستان  /الهند 1963م.
 .39مسند البزار ،املعروف بالبحر الزخار( .الجزء  .)15تحقيق :عادل
سعد .نشر :مكتبة العلوم والحكم ،املدينة املنورة 2006م.
 .40املصنف .تأليف :أبي بكر بن أبي شيبة .نشر :الدار السلفية،
بومباي 1979م1983-م.
 .41املعجم الكبير .تأليف :أبي القاسم الطبراني .تحقيق :حمدي عبد
املجيد السلفي .نشر :وزارة األوقاف ،بغداد 1978م1983-م.
 .42معجم تهذيب اللغة .تأليف :أبي منصور األزهري .تحقيق :رياض
زكي قاسم .نشر :دار املعرفة ،بيروت 2001م.
 .43مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج .تأليف :محمد بن
محمد الشربيني الخطيب .صححه واعتنى به :علي عاشور .نشر :دار
إحياء التراث العربي ،بيروت 2001م.
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 .44املغني .تأليف :موفق الدين ابن قدامة .مصورة :مكتبة الرياض
الحديثة ،الرياض.
 .45مفهوم العاملية في التنظيم الدولي املعاصر .تأليف :جاسم محمد
زكريا .منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت 2006م.
 .46مقاييس اللغة .تأليف :أبي الحسين بن فارس .تحقيق :عبد السالم
محمد هارون .نشر :مكتبة الخانجي ،القاهرة 1981م.
 .47نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج .تأليف :شمس الدين الرملي .نشر:
دار الكتب العلمية ،بيروت 2003م.
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من الدارإلى الجار:
مفهوم التقسيم وواقعه الحاضر
د .أحمد بن عبد العزيز الحداد*1

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي أنار باإلسالم قلوب املؤمنين ،وأنار الدنيا ببعثة
سيد األولين واآلخرين ،سيدنا محمد بن عبد هللا املبعوث رحمة للعاملين
صلى هللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين،-فكان أمانا للعاملين ،وسلما ملن سامله من الناس أجمعين ،وكانت بعثته
رحمة ،وشريعته رحمة ،وهديه نعمة ،فهو الدين القيم الذي جعله هللا
وسطيا بين أديان وشرائع املرسلين.
وقد فتح هللا به أعينا عميا ،وآذانا صما ،وقلوبا غلفا ،وانتشر في
األرض انتشار نور الصبح في اآلفاق ،حتى عم الطباق ،ودخل الناس في
هذا الدين أفواجا؛ ملا فيه من هدى ورحمة ،وعدالة ورأفة ،وما فيه
من حكمة بالغة ،ومناسبة لكل زمان ومكان سائغة.
وقد كانت تشريعاته في القرون املاضية في السلم والحرب ملقت�ضى
الثبات واالنتشار ،والحماية من االندثار ،فكانت أحكام الجهاد
والغنائم ،ومنها تقسيم الدار إلى دار اإلسالم ودار الحرب ودار العهد
-*1كبير المفتين ،مدير إدارة اإلفتاء ،عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون اإلسالمية بدبي
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أو الدار املركبة؛ كان ذلك التقسيم
مناسبا لزمانه ومكانه ،وكان تقسيما
إذا كانت الشريعة
شرعيا من معين الكتاب والسنة
قد أسست على قواعد
مفهوما ال منطوقا.
تضبط متفرقات فروعها؛
فإن من الواجب على
وإذا كانت الشريعة اإلسالمية قد
مجتهدي كل عصر أن
أسست على قواعد تضبط متفرقات
ينظروا في تلكم القواعد
فروعها ،ومقاصد تحقق مآالتها
تتعين مراعاتها؛ فإن من الواجب
على مجتهدي كل عصر ومصر أن
ينظروا في تلكم القواعد العامة ،واملقاصد املرعية لينزلوا عليها نوازل
عصرهم وحوادث مصرهم ،فيستنيروا بها في تقرير األحكام ،وتنزيل
الوقائع على سائر األنام.
وقد كان موضوع تقسيم الدار جديرا بالبحث من واقع الحال،
وحوادث املآل ،ونصوص الشرع املتكاثرة التي يمكن االستدالل بها على
املسائل املعاصرة ،فكان طرحه في هذا املنتدى – منتدى تعزيز السلم
في دورته الرابعة – طرحا مناسبا ،ليبحثه العلماء املفكرون والفقهاء
املحققون ،حتى يروا فيه رأيهم ،فيتبعه َمن بعدهم ،ألن ذلكم التقسيم
كان مزلة أقدام الناشئة التي اتخذت منه ذريعة لطيشها من واقع جهلها
وعدم الرجوع إلى أهل الذكر املعنيين.
وقد طلب مني موالنا اإلمام خاتمة املحققين وسيد املدققين معالي
الشيخ عبد هللا بن بيه ،متعه هللا بقواه وأدام نفعه وتقواه ،أن تكون
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مشاركتي في هذا املنتدى النافع املاتع بورقة في هذا املوضوع ،فجاءت
مني هذه الورقة التي آمل أن تكون موفقة ،وللمقاصد محققة.
سلكت فيها مسلك التأصيل ،ومبينا ما اخترته بالدليل والتعليل،
ولعله يكون مرضيا ،وللحقيقة مقضيا.
فأقول وباهلل التوفيق:
مفهوم الدارلغة واصطالحا:
الدار لغة :املحل ،يجمع البناء والعرصة كالدارة ،وقد تذكر .جمعها:
أدؤر وأدور وآدر وديارة وديران ودوران ...وكل أرض واسعة بين جبال،
وما أحاط بال�شيء كالدائرة .قال ابن جني :هي من دار يدور ،والجمع
ُ
أدور ،وأدؤر والكثير ديار ،وسميت بذلك لكثرة حركات الناس فيها ،وهي
املنازل املسكونة واملحال.
﴿و َّالذ َ
وكل موضع حل به قوم فهو دارهم ،ومنه قوله تعالىَ :
ين
ِ
َت َب َّو ُءوا َّ
الد َار﴾ (الحشر ،)9 :ومن هنا سميت البلدة دارا والصقع دارا،
وقد تطلق الدار على القبائل مجازا.1
وقد قسموا الديار أقساما أربعة:
دار اإلسالم؛
ودار الحرب؛
ودار العهد؛
وزاد بعض املتأخرين الدار املركبة.
 -1القاموس المحيط( ،ص - .)503 :والمفردات يف غريب القرآن( ،ص.)321 :
 المحكم والمحيط األعظم.)418 /9( ،مجلة السلم  -العدد الثالث
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تعريف داراإلسالم ودارالحرب:
يرى األحناف أن املقصود بدار اإلسالم كل بقعة تكون فيها أحكام
اإلسالم ظاهرة.1
وقال الشافعية :هي كل أرض تظهر فيها أحكام اإلسالم( ،ويراد
بظهور أحكام اإلسالم :كل حكم من أحكامه -غير نحو العبادات-
كتحريم الزنى والسرقة) ،أو يسكنها املسلمون وإن كان معهم فيها أهل
ذمة ،أو فتحها املسلمون وأقروها بيد الكفار ،أو كانوا يسكنونها ثم
أجالهم الكفار عنها.2
وأما تعريف دارالحرب فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين:
أحدهما :أنها التي ال يكون فيها السلطان للحاكم املسلم ،وال تنفذ
فيها أحكام اإلسالم ،وليس بين املسلمين وأهلها عهد ،وهذا رأي جمهور
الفقهاء وصاحبي أبي حنيفة.
والرأي الثاني :أنها التي تجمع ثالثة شروط:
لاً
 أو  :ظهور األحكام غير اإلسالمية. ًً
متاخما للديار اإلسالمية بحيث يتوقع منه
ثانيا :أن يكون اإلقليم
االعتداء على دار اإلسالم.
ً
 ثالثا :أال يأمن املسلم وال الذمي فيها بحكم اإلسالم ،بل يأمن فيهابعهد يعقده ،وهذا رأي أبي حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء.
 -1المبسوط ،السرخسي ،)114/ 10( ،دار المعرفة – بيروت1414 :هـ 1993 /م.
 -2روضة الطالبين ،محيي الدين النووي ،)433/ 5( ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط.
الثالثة1412 :هـ 1991 /م.
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أما دار العهد فهي :كل بلد صالح اإلمام أهلها على أن تكون تلك
األرض لهم ،وللمسلمين الخراج عنها ،وتسمى دار املوادعة ،ودار
الصلح ،ودار املعاهدة.1
الداراملركبة:
أما الدار املركبة فهو اصطالح أحدثه ابن تيمية رحمه هللا تعالى
في وضع رأى فيه اإلسالم والكفر يتعايشان في بلدة واحدة ،وهي بلدة
«ماردين» من أرض الشام ،وذلك حين غلب الكفار عليها مع بقاء
املسلمين .فسئل :هل هي دار كفر أو إسالم؟ فقال :أما كونها دار حرب
أو سلم فهي مركبة فيها املعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري
عليها أحكام اإلسالم ،لكون جندها مسلمين ،وال بمنزلة دار الحرب التي
أهلها كفار ،بل هي قسم ثالث ،يعامل املسلم فيها بما يستحقه ،ويقاتل
الخارج عن شريعة اإلسالم بما يستحقه.2
فلم ير في ذلك حرجا ،وجعل لها هذا الوصف ليرتفع الحرج عن
املسلمين فيما يترتب على التقسيم من أحكام تضر بهم ،كالقول
بوجوب الهجرة ،ومنع التوارث ،وعدم التناصر ،والفرقة بين الزوجين،
وسقوط بعض الشعائر ،وغير ذلك.
ّ
وأيـا ما كان هذا الوصف فإنه يعتبر تجديدا للمصطلح ،وتوسعة
فيه اقتضته الحاجة ،وال يتنافى مع األصول الشرعية ،بل يحقق بعض
مقاصدها.
 -1ينظر تفصيل ذلك يف الموسوعة الفقهية الكويتية.)217/ 20( ،
 -2إقامة الدليل على إبطال التحليل البن تيمية.)250/ 3( ،
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اآلثاراملترتبة على تقسيم الدار:
تترتب على تقسيم الدار بين اإلسالم والحرب والعهد أو املركبة،
أحكام كثيرة؛ فمنها امتناع التوارث ،ومنها ارتفاع العصمة بين الزوجين،
ومنها سقوط حقوق النفقة بين الزوجين واألوالد والوالدين ،ومنها
حكم أموال أهل الدار األخرى ،وحكم الربا ،وإقامة الحدود ،وحكم
اإلقامة في غير دار اإلسالم ...على خالف يطول ذكره.
وكل هذه املسائل ال يمكن تطبيقها اآلن في «دار الكفر» مهما قيل
في وصفها ،بل إن تطبيقها وفروعها الكثيرة  -مهما قيل عن الخالف
الفقهي فيها  -له أثر �سيء على املسلمين ودعوتهم إلى الخير والرشاد.
وقد كان أثر هذا التقسيم حاضرا في أدبيات اإلرهابيين الذين
عاثوا في األرض فسادا في تلك الديار ،فاتخذوه مستندا ،واستباحوا
به دماء أهل تلك الديار وأموالهم وأعراضهم ،مما كان له األثر ال�سيء
على اإلسالم واملسلمين ،والسيما املقيمين ومن يفد إلى تلك الديار التي
ال غنى للمسلمين عنها سياحة وتجارة وتطببا واستثمارا وغير ذلك ،ما
أوجب على معاشر الفقهاء إعادة النظر في ذلكم التقسيم ،حيث إنه
ليس من القطعيات وال من األصول الثابتات ،بل هو من مسائل الفقه
االجتهادية التي يسوغ للمجتهدين إعمال نظرهم فيها ،ملرونة الفقه في
مسائل االجتهاد ،ومراعاة مقاصد الشرع الكلية ،والنظر إلى املآالت
الحتمية التي هي كعبة املجتهد.
األصل في تقسيم الدار:
تقسيم الدار مصطلح فقهي تنبني عليه أحكام فقهية دلت نصوص
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شرعية عليها ،إال أنه كان فيها
مجال لالجتهاد والخالف ،وال يمكن
تطبيقها إال في ضوء ذلكم التقسيم.
اإلسالم لم يقيد
الدولة اإلسالمية بحدود
لذلك تواضع الفقهاء على تقسيم
جغرافية أو مكانية حتى
1
الدار إلى الثالثة األقسام املتقدمة
يكون التقسيم ملزما ،بل
وهو بحكم الواقع ،ال بنص قطعي
اإلسالم عالمي الموطن
من الكتاب أو السنة حتى ال يكون
لالجتهاد فيه مجال.
واألصل العام في املسألة أن
اإلسالم لم يقيد الدولة اإلسالمية بحدود جغرافية أو مكانية حتى
يكون التقسيم ملزما ،بل اإلسالم عالمي املوطن ،ليس له حدود
ينتهي إليها إال أطراف األرض ،ولكن تطبيق أحكامه مرتبط بسلطان
املسلمين ،فكلما اتسعت دار اإلسالم اتسع تطبيق أحكام هذا
الدين.2
والذي ال خالف عليه بين الفقهاء أن الدار التي تحكم بسلطان
َ
املسلمين ،وهم حماتها وأهل امل َنعة فيها هي دار اإلسالم ،وأن دار العهد
 -1انظر :نظرية الحرب يف اإلسالم للشيخ محمد أبو زهرة( ،ص  ،)30طبعة المجلس
دارا رابعة وهي دار البغي
األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة .ويضيف بعض الفقهاء ً
يكون األمر فيها للبغاة ،وهم الخارجون على اإلم��ام الحق بغير الحق؛ وانظر تبيين
الحقائق ،للزيلعي.)293/ 3( :
 -2انظر :من الفقه الجنائي المقارن للمستشار أحمد موايف( ،ص  ،)90طبعة المجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة.
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هي التي ارتبط أهلوها مع املسلمين بعهد يقت�ضي منع الحرب وصيانة
الحقوق وتبادل املنافع.1
نظراإلسالم إلى اختالف الدارين:
إن الناظر في تراثنا الفقهي اإلسالمي في تقسيم الديار يجد أنه نشأ
عن األحكام التي يختص بها دار َمن بيننا وبينه عداوة وحرب ،ال يصح
تطبيقها في ديار املسلمين ،حيث تضيع باختالف الدار حقوق كثيرة
ملا بين الديار املختلفة من عداوات وحروب طاحنات ،ومن ذلك فقد
النصرة وضياع الحقوق املادية من توارث وانقطاع األواصر الزوجية
بسبب عدم تمكن املختلفين من التواصل وعدم الوصول إلى الحق في
الدار املقابلة ،كما يكون مثل ذلك في القانون الوضعي املعاصر بين
الدول املتحاربة.
بيد أن هذه املعاني في التاريخ املعاصر وفي ظل املعاهدات الدولية
تكاد تكون غير موجودة في معظم الدول إن لم نقل في كلها.
فهل ينبغي أن يظل هذا التقسيم ساريا؟
إن عاملية اإلسالم تقت�ضي أن تستفيد من الوضع الدولي الراهن
فتكسر حواجز الدار إلى تحقيق املشاركة والجوار ،فيدخل املسلم
إلى ما يسمى بدارالحرب ليكون فاتحا له بعامليته التي قوامها الرحمة
والتعاون والتعارف والبر والقسط والبناء واالستفادة من خيرات
األرض ونشر نور هللا الذي بعث به السراج املنير صلى هللا عليه وآله
وسلم؛ ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا ،فذلك
 -1العالقات الدولية يف اإلسالم( ،ص .)62
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هو املقصود األول في شرعنا اإلسالمي.
فإذا كان الحفاظ على األحكام الشرعية الفرعية املترتبة على
اختالف الدار ستؤدي إلى فقد أو ضياع املقاصد؛ فإنه ال يلتفت إلى
الفرعيات؛ ألن الحفاظ على األصل مقدم على الحفاظ على الفرع.
والدليل على ذلك ما يأتي:
أوال :إن اإلسالم انتشر في كل أرجاء املعمورة ،ما يسمى منها بدار
الحرب أو دار العهد أو الدار املركبة ،وتمكن من االنتشار بين أصحاب
هذه الديار األصليين بسبب دخول املسلمين في هذه الدور والتعايش
معهم بكامل الحقوق وإظهار الشرائع اإلسالمية في ديارهم حتى
أصبحت مألوفة لديهم وتحمى بقوانينهم.
ونظرا لتكاثر املسلمين الذين أصبحوا جزءا من مجتمعات تلك
الدور؛ فقد أصبح اإلسالم دينا رسميا ثانيا في بعض هذه البلدان ،ما
يحتم على العلماء إعادة النظر في هذا التقسيم إلى ما يحقق املقاصد
اإلسالمية في االنتشار والتعايش.
ثانيا :إن الدول اإلسالمية التي تسمى دار إسالم لم يعد بينها وبين
غيرها من الدول التي كانت تسمى دار حرب؛ أي حرب ،بل بين جميع
الدول معاهدات دولية على التعايش السلمي والتعاون اإلنساني بما
يحقق مصلحة الدول مجتمعة ،وذلك تحت مظلة األمم املتحدة التي
ترعى السلم املجتمعي والتعاون بين الشعوب.
والحفاظ على املعاهدات الدولية من أوجب واجبات الدول ،فقد
خاطب هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم خطابات واضحة للوفاء
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ِين َع ٰ َهدتُّم ّم َِن ٱل ۡ ُم رۡشك َ
بهذه املعاهدات ،كقوله سبحانه﴿ :إ اَّل ذَّٱل َ
ِني
ِ
َ ْ ِ
َ
يَ
ْ
َ
َ
ُ َّ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ َ ۡ ُ
ك ۡم أ َح ٗدا فأت ُِّم ٓوا إ ِ ۡ
ل ِه ۡم
يٗا ولم يظ ِهروا علي
ثم لم ينقصوكم ش ٔ
ۡ
حُ
هَّ
ِب ٱل ُم َّتق َ
ٱلل ي ُّ
َع ۡه َد ُه ۡم إ ىَ ٰل ُم َّدتِه ۡم إ َّن َ
ني﴾ (التوبة.)4 :
ِ
ِ ۚ ِ
ِ
ثالثا :إن اإلسالم ليس دين حرب وال عداوة ،بل هو دين سالم
ودعوة ،فالسالم العالمي في نظر اإلسالم مطلب شرعي في املقام األول؛
ألن اإلسالم أتى ليحمي النفس البشرية دينها وعقلها وعرضها ،ويحمي
ممتلكات الناس الخاصة والعامة ،لذا كانت دعوته العامة هي قوله:
َ ٰٓ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ۡ
ٱد ُخلُوا ْ ف ّ ۡ َ َّ ٗ اَ َ َّ ْ ُ َ
ت
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا
ٱلسِل ِم كٓافة َول تتب ِ ُعوا خ ُطو ٰ ِ
يِ
ُ
َّ ۡ َ ٰ َّ ُ َ ُ
ك ۡم َع ُد ّ ٞو ُّمب ٞ
ٱلشيط ِ ۚن إِنهۥ ل
ني﴾ (البقرة ،)208 :وتقرأ اآلية الكريمة
ِ
«السلم» بكسر السين ،ويفسر باإلسالم أو الصلح ،بمعنى :ادخلوا
في الصلح ،وتقرأ بالفتح بمعنى
اإلسالم أو املساملة ،بمعنى :ادخلوا
في الصلح واملساملة وترك الحرب»،1
اإلسالم يدعو إلى
وكال املعنيين مراد في اإلسالم ،وقد
التعاون بين البشر بمختلف
طبقاتهم وأديانهم
اشتركا في معنى السالم والوئام...
وأجناسهم ،وإلى تحقيق
وكم دعا القرآن الكريم إلى
التعاون بينهم لما
السلم واملساملة مع املخالفين؛ ألن
ينفعهم في دنياهم
ويصلح أحوالهم
الشريعة جاءت لتثبيت العيش
املشترك مع أبناء الجنس البشري،
 -1جامع البيان يف تفسير القرآن للطربي ،سورة البقرة :القول يف تأويل قوله تعالىَ ﴿:يا
ِ
ِ
الس ْل ِم كَا َّفةً﴾ (البقرة.)253/ 4( ،)208 :
َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا في ِّ
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بل مع ما ينفع الناس من الكائنات األخرى والجمادات ،فقد حرمت
اإلفساد في األرض بكل صوره ،ودعت إلى عمارة الكون ،وإلى استخراج
ُ
خيرات األرض ومكنوناتها التي خلقها هللا للناس كما قال سبحانه﴿ :ه َو
أۡ َ
ذَّ
َ َ َ ُ
ۡرض مَج ٗ
ٱلِي خل َق لكم َّما يِف ٱل ِ
ِيعا﴾ (البقرة.)29 :
فاإلسالم يدعو إلى التعاون بين البشر بمختلف طبقاتهم وأديانهم
وأجناسهم ،وإلى تحقيق التعاون بينهم ملا ينفعهم في دنياهم ويصلح
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ّ َ َ
أحوالهم ،كما قال سبحانه ٰٓ ﴿ :
يأيها ٱنلاس إِنا خلقنٰكم مِن ذك ٖر
َ
ْ
َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ٓ َّ ۡ َ َ ُ ۡ َ هَّ
وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لتِ عارف ۚوا إِن أكرمكم ع
ِند ٱللِ
َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ هَّ َ َ ٌ َ
ٞ
أتقىك ۚم إِن ٱلل عل ِيم خبِري﴾ (الحجرات)13 :؛ لذلك كانت تحية
السالم التي تعني األمان؛ شعار هذا الدين ،حيث جعل اإلسالم إلقاء
السالم دينا يتعبد به املرء في صالته ومع غيره ونفسه ومحيطه ،فهو
يسلم على من لقيه ليشعره باألمان وليستعطفه حتى يؤمنه بسالم
مثله ،فيتعايش الجميع في بحبوحة السالم املترامي األطراف ،ذلك ألن
الحياة الدنيا ال تقوم إال على مبدأ التعايش السلمي ،وعمارة الكون.
وقد جاء اإلسالم بمبدأ جواز التعامل املادي مع مختلف األجناس
اَّ َ ۡ َ ٰ ُ
َ
هَُّ
ُ
البشرية غير املحاربة لنا ،كما قال جل شأنه﴿ :ل ينهىكم ٱلل ع ِن
ّ َ َ ۡ خُ ۡ ُ ُ
ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
َ ٰ ُ ۡ َ َ رَ ُّ ُ
ّ
وهمۡ
ۡ
ِين ولم ي ِرجوكم مِن دِي ِركم أن تب
ٱلِين لم ْي يَقتِلوكم يِف ٱدل ِ
ۡ
ۡ
سط َ
له ۡم إ َّن هَّ َ حُ ُّ
َُۡ ُ ٓ
ني﴾ (املمتحنة ،)8 :وهو املنهج
ٱلل يِب ٱل ُمق ِ ِ
وتقسِطوا إ ِ ۡ ِ ۚ ِ
الذي طبقه النبي صلى هللا عليه وسلم مع مواطني املدينة من مسلمين
ويهود ومنافقين ،حيث تعامل مع الكل على أساس املواطنة واملصالح
املشتركة بكل إنصاف وبر.
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وملا قامت الدولة اإلسالمية ّ
وسعت التعامل مع األمم األخرى على
أساس الدعوة إلى الحق الذي جاءت به ،والذي أمر هللا تعالى نبيه صلى
هللا عليه وسلم بإبالغه للناس أجمعين ،فراسل ملوك العرب وفارس
والروم وغيرهم بأسلوب حضاري َّبناء ،دعاهم فيها لإلسالم ،فإن أبوا
فلهم وما يختارون ،وعليهم وزر أتباعهم إن لم يمكنوهم من سماع
الحق والنور الذي جاء به ،كما جاء في رسالته صلى هللا عليه وسلم
إلى هرقل عظيم الروم ،وفيها « :بسم هللا الرحمن الرحيم ،من محمد
عبد هللا ورسوله ،إلى هرقل عظيم الروم ،سالم على من اتبع الهدى.
أما بعد :فإني أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك هللا
َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ
ٰ
ب
أجرك مرتين ،فإن توليت ،فعليك
إثم األريسيين و﴿يأهل ٱلكِت ِ
َ
اَّ
اَّ
اَ
ُ
هَّ َ َ رۡ
َ َ َ ۡ ْ ىَ ٰ لَ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ
ك ۡم أل َن ۡع ُب َ
ش َك بِهِۦ
ن
ل
و
ٱلل
ل
إ
د
تعالوا إِل ك ِمةٖ سواء ِۢ بيننا وبين
ِ
ِ
َ
هَّ َ َ َ َّ ۡ ْ َ ُ ُ ْ
َ ۡ َ اَ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً ۡ َ ٗ ّ ُ
ون ٱللِۚ فإِن تولوا فقولوا
ش ٔ
يٗا ول يت ِ
خذ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
َ
ْ
ۡ
َّ
َ
ٱش َه ُدوا بِأنا ُم ۡسل ُِمون﴾ (آل عمران.1»)64 :
وهكذا كانت دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكل امللوك من
أجل الهداية أو العيش املشترك ،وكان يقبل هداياهم ويثيبهم عليها،
ويحاورهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ،ويقيم عليهم الحجة الواضحة
من غير تعنيف وال تسفيه ،يسمع منهم ويعرض عليهم ،ويكل أمرهم
إلى هللا تعالى بعد البالغ ،كما أرشده هللا لذلك في آيات الذكر الحكيم
حۡ
ۡ ُ
حۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ
ٱل َسنةَِ
ع إ ىَ ٰل َ
َ
ب
س
كقوله سبحانه ﴿ٱد
يل َر ّبِك بِٱل ِكمةِ وٱلموعِظةِ
ۖ
ِ
ِ
ِ
 -1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير :باب دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم الناس
إلى اإلسالم والنبوة ،حديث:2803.
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َ َ ۡ
َّ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
َ
َ
جٰدِل ُهم بِٱل يِت يِه أحسنۚ إِن ربك هو أعلم بِمن ضل عن سبِيلِهِۦ
و
َ
ۡ
َ
ُ ۡ َ ٰٓ َ ۡ َ
َو ُه َو أ ۡعل ُم بٱل ُم ۡه َتد َ
ِين﴾ (النحل ،)125 :وقوله جل شأنه﴿ :قل يأهل
ِ
ۡ َ َ َ َ ۡ ْ ىَ ٰ لَ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ اَّ َ ۡ ُ َ اَّ هَّ َ َ اَ
ب تعالوا إِل ك ِمةٖ سواء ِۢ بيننا وبينكم أل نعبد إِل ٱلل ول
ٱلكِتٰ ِ
َ
هَّ َ
ُ رۡ
َ ۡ َ اَ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً ۡ َ ٗ ّ ُ
ون ٱللِۚ فإِن
ش َك بِهِۦ ش ٔ
يٗا ول يت ِ
خذ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
ن ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ۡ
َّ
َ َّ ُ
َ
ت َول ۡوا فقولوا ٱش َه ُدوا بِأنا ُم ۡسل ُِمون﴾ (آل عمران.)64 :
فهذا هو اإلسالم الذي يتسع لجميع الخالئق ،وهو رحمة هللا تعالى
للعاملين ،ينضح بالرحمة والخير للبشرية ،وهو الدين الذي اختص هللا
به نفسه وارتضاه لعباده وبعث به كافة رسله ،وختمه بشريعة صفوة
خلقه وسيد أنبيائه ورسله سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وإسالم.
وكل هذا يقت�ضي أال يبقى تقسيم الدار بحثا فقهيا كما لم يكن
أصال شرعيا ،نظرا لتغير الحال الذي كان عند التقسيم.
ومن القواعد املتفق عليها أن األحكام الفقهية االجتهادية قابلة
إلعادة النظر فيها من قبل علماء كل زمان ومكان ،وأنها تختلف
باختالف الزمان واملكان والحال.
وإذا صح عن الشافعي رحمه هللا أنه يجعل الدنيا كلها دارا واحدة،1
فيكون هذا مفيدا ملا نحن فيه ،وهو الذي خرج عليه بعض أصحابه
كاإلمام املاوردي  -الذي كان إماما في السياسة الشرعية كإمامته في
الفقه  -حيث قرر أنه« :إذا قدر  -املسلم  -على إظهار الدين في بلد من
بالد الكفر ،فقد صارت البلدة دار إسالم ،فاإلقامة فيها أفضل من
 -1قواعد الفقه ،محمد عميم اإلحسان المجددي الربكتي( ،ص.)44 :
مجلة السلم  -العدد الثالث

139

الرحلة عنها؛ ملا يترجى من دخول غيره في اإلسالم».1
وال ريب أن ذلكم الترجي املشار إليه في كالمه هو واقع ملموس ،فكم
دخل في اإلسالم من أبناء تلك الديار؟!
ويؤيد ما ذهب إليه اإلمام الشافعي ما جاء عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم« :البالد بالد هللا ،والعباد عباد هللا ،فحيثما أصبت خيرا
فأقم».2
فإن ذلك يؤصل ملا ندعو إليه من تجدد االجتهاد في هذا التقسيم
لعدم تحقق أثره ،وكبير ضرره على املسلمين في دولهم وعلى املسلمين
في بلدان ما يسمى بدار الحرب .وهو ما يميل إليه بعض املعاصرين كما
قرره الدكتور عبد القادر عوده بقوله:
دار اإلسالم :تشمل البالد التي تظهر فيها أحكام اإلسالم ،أو
يستطيع سكانها املسلمون أن يظهروا فيها أحكام اإلسالم ،فيدخل في
دار اإلسالم كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون ،وكل بلد يتسلط
عليه املسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير املسلمين،
ويدخل في دار اإلسالم كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير املسلمين ما
دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام اإلسالم ،أو ال يوجد لديهم ما
3
يمنعهم من إظهار أحكام اإلسالم.
 -1المجموع لإلمام النووي ،)264 /9( ،وتعقبه بقوله :وال يخفى ما يف هذا الرأي من
المصادمة ألحاديث الباب القاضية بتحريم اإلقامة يف دار الكفر.
 - 2مسند أحمد بن حنبل ،مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند باقي العشرة المبشرين
بالجنة ،مسند الزبير بن العوام رضي اهلل عنه ،الحديث:1369.
 -3التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،)275/ 1( ،نقال عن بدائع
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فهذه النصوص واضحة الداللة على سعة دار اإلسالم؛ فإن
املسلمين يستطيعون أداء شعائرهم الدينية ويظهرونها ،فلديهم
مساجد يقيمون فيها الجمع والجماعات ،ويقيمون شعائر صالة
العيدين حتى في امليادين والشوارع العامة من غير نكير ،بل بحماية
الدولة وتهيئة األجواء لهم ،كما أنهم يقيمون عالقاتهم األسرية والحقوق
املالية في امليراث واملعامالت املادية األخرى في جميع البالد التي يعيشون
فيها ،وينشئون مؤسسات إسالمية كمصارف وشركات بحماية األنظمة
لهم؛ ملا في تلك البالد من سماحة في التدين وعدم حمل الناس على ترك
معتقداتهم أو خصائصهم الدينية واالجتماعية ،لنهجها العلماني املرن
مع كل من يعيش في األرض في ظل النظام العام للدولة .وهذا يحقق
مكاسب عظيمة للمسلمين الذين
َّ
يحسنون عرض اإلسالم ويتحلون
بأخالقه.
دار اإلسالم تشمل
ً
البالد التي تظهر
فينبغي إذا أن يكون مصطلح
فيها أحكام اإلسالم،
الدار الواحدة هو املعول عليه ملا
أو يستطيع سكانها
ذكر من دالئل النصوص وشواهد
المسلمون أن يظهروا
الواقع ،فيكون التعامل على أساس
فيها أحكام اإلسالم
املجاورة التي حبذها اإلسالم ورتب
عليها حقوقا عظيمة.
الصنائع (ج 7ص .)130وأسنى المطالب (ج 4ص .)204وانظر اختالف الدارين وآثاره
يف أحكام الشريعة اإلسالمية لعبد العزيز بن مربوك األحمدي.)119 /1( ،
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مفهوم الجواراللغوي واالصطالحي:
من أصلح وأوضح التعاريف للجار ما بينه الراغب األصفهاني في
مفرداته بقوله:
الجار :من يقرب مسكنه منك ،وهو من األسماء املتضايفة ،فإن
الجار ال يكون جارا لغيره إال وذلك الغير جار له ،كاألخ والصديق،
وملا استعظم حق الجار عقال وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو
ٱل ُنب َو َّ
يستعظم حق غيره بالجار ،قال تعالىَ ﴿ :و جۡ َ
ٱلار جُۡ
ِب
ح
ا
ٱلص
ِ
ِ
ِ
جۡ
َ
ۢنب﴾ (النساء ،)36 :ويقال :استجرته فأجارني ،وعلى هذا قوله
بِٱل ِ
ّ
َّ
جُ
ُ
ُ
َ
تعالىِ﴿ :إَون جار ٞلك ۡمۖ﴾ (األنفال ،)48 :وقال عز وجلَ ﴿ :وه َو ي ُ
ري
يِ
ِ
َ اَ جُ َ ُ َ َ
ۡ
ول يار عليهِ﴾ (املؤمنون ،)88 :قال :وقد تصور من الجار معنى
القرب ،فقيل ملن يقرب من غيره :جاره ،وجاوره ،وتجاور .قال تعالى:
اَ جُ
َ ٓ اَّ َ
َ َ
َ
﴿ل يَاوِ ُرونك فِيها إِل قل ِيل﴾ (األحزاب ،)60 :وقال تعالى﴿ :و يِف
أۡ َ
ٞ
ۡرض ق َِط ٞع ُّم َت َ
ٱل ِ
جٰوِ َرٰت﴾ (الرعد.1)4 :
فإذا كان الجار يطلق لغة على كل من يعظم حقه؛ فإن أعظم
الحقوق بعد حق هللا تعالى هو حق اإلنسان مسلما كان أو غيره ،ألن
مراعاة حق هذا اإلنسان تستلزم حماية األديان ،وبها تعمر األوطان،
وينفى التفاني بين بني اإلنسان.
وقد جاء اإلسالم بتوطيد هذا الحق على املسلمين لكونهم أمة هداية
َ ۡ ُ ُ ْ هَّ َ َ اَ ُ رۡ ُ ْ
َ ۡ
يٗاۖ
شكوا بِهِۦ ش ٔ
ورحمة ،كما قال هللا جل ذكره﴿ :وٱعبدوا ٱلل ول ت
ۡ ُ ۡ ىَ َ يۡ َ َ ىَ َ ۡ َ َ ِ َ َجۡ
َ ۡ َٰ َ ۡ ۡ َ
س ٗنا َ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ِني وٱلارِ ذِي
ك
س
م
ٱل
و
م
ت
ٱل
و
ب
ر
ق
ٱل
ِي
ذ
ب
و
وبِٱلو دِلي ِن إِح
ِ
ِ
 -1المفردات يف غريب القرآن( ،ص.)211 :
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ََ ََ َ
ۡ ُ ۡ ىَ
ٱل ُنب َو َّ
ك ۡ
ٱلۢنب َوٱبۡن َّ
ٱلصاحِب ب جۡ َ
ب َو جۡ َ
ٱلار جُۡ
ٰ
ت
يل وما مل
ب
ٱلس
ٱلقر
ِ ِ
اٗ ِ
ِ اَ ِ
ِ ِ
ِ
اَ
خُ
حُ
َ
ۡ
َّ
َ
ُ
هَّ
َۡ َُٰ ُ
َ
َ
ُّ
َ
ۡ
ً
أيمنكمۗ إِن ٱلل ل يِب من كن متال فخورا﴾ (النساء.)36 :
والجار ُ
الجنب هو الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة ،قاله ابن
عباس ،ومجاهد ،وعطاء ،وعكرمة ،والضحاك ،وابن زيد ،ومقاتل في
أحد القولين .أو هو اليهودي والنصراني عند بعض العلماء.1
وقد قرأ عاصم فيما ذكر املفضل عنه :والجار َ
الج ْنب بفتح الجيم
وسكون النون .قال املهدوي :هو على تقدير حذف املضاف ،أي والجار
ذي الجنب أي ذي الناحية .وأنشد األخفش:
«النـ ـ ـ ــاس جنب واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــير ُ
جنب»
والجنب الناحية ،أي املتنحي عن القرابة.
وهذه املعاني في الجار نسبية ،فمنها جار الفرد واآلخر جار الدولة،
أما جار الفرد فحقوقه معلومة ،ويكاد أن يكون علمها ضروريا ،فال
نخوض فيها هنا.
والذي يعنينا هنا هو جوار الدول؛ فإن جوار الدول والبلدان هو
أشد خطرا وأبلغ أثرا من جيرة الفرد ،فإن الفرد قد يستغني بنفسه عن
جاره ،السيما في العالم املتمدن ،كما قال األع�شى:
ونحن إذا متنا أشد تغانيا
كالنا غني عن أخيه حياته
أما جار الدولة فإن خير ّ
كل منهما أو شره يأتي من قبل هذا الجار
ٍ
كما ال يخفى ،فما سعدت دول وال شقيت أخرى إال بسبب خير الجار أو
شره ،لذلك كان تنزيل الترغيب والترهيب على جار الدولة بقياس
 -1زاد المسير يف علم التفسير.)404/ 1( ،
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األولى ،وفي الذكر الحكيم ما يشهد لذلك ،كما في قوله سبحانه:
َ أۡ َ
ٞ
َ
َ
ُّ
َ
ٞ
َ
ٰ
ٰ
﴿و يِف ٱل ِ
ۡرض ق ِطع متجوِرت﴾ (الرعد ،)4:فإن القطع املتجاورات
هي املدن وما كان عامرا ،وغير متجاورات الصحاري وما كان غير عامر،
أي :قرى متدانيات ،ترابها واحد ،وماؤها واحد ،وفيها زروع وجنات.1
فقد أثبت هللا تعالى املجاورة للبلدان ،وذلك يستلزم إجراء أحكام
الجوار عليها ،السيما مع تحقق معنى القرب في املجاورة.
فإن العالم اليوم يعتبر في قياس ما م�ضى من القرون كأنه قرية
صغيرة ،بسبب التواصل التكنولوجي الفضائي؛ فإن كل دولة من دول
العالم تعتبر جارة لألخرى ،حيث تتأذى بأذية األخرى التي تتجسس
عليها ،أو تغزوها فضائيا ،أو تسعد بسعادة األخرى إذا أمدتها بخيراتها،
وما من دولة إال وفيها خير أو شر ،وكل دولة مهما قلت إمكانياتها فإنها
تستطيع أن تنفع أو تضر ،فكان
من الالزم شرعا وعقال أن يحكمها
قانون املجاورة اإليجابي.
إذا أنشأنا تشريعا
ونحن معاشر املسلمين أولى
يسمى حقوق المجاورة
الناس بالتحلي بهذا القانون؛ ألنه
الدولية فإننا بذلك نكون
قد أرسينا مبدأ التعايش
قانون رباني ،وهو جزء من شريعتنا
السلمي بين الشعوب
التي جاءت بكل فضيلة ،وحاربت
كل رذيلة ،السيما اليوم الذي يجعل
تحلي املسلمين بمبدأ املجاورة
 -1تفسير القرطبي.)281/ 9( ،
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الحسنة أهم عوامل نجاح دعوتنا ،وأكبر داع لنشر شريعتنا.
ألمم
والدليل على ذلك ما حصل للمسلمين من فتح أخالقي ٍ
ُ
وشعوب لم ت َرق فيها قطرة دم واحدة ،كشرق آسيا املترامية األطراف
الكثيرة العدد واملدد ،وكوصول اإلسالم اليوم -في عصر الكراهية
و»اإلسالموفوبيا» -إلى كل مدينة في أرجاء املعمورة.
وقد كان الفضل في ذلك لوعي املسلمين الذين دخلوا تلك البلدان،
بقيم اإلسالم املثلى ،فأروا الناس سماحة اإلسالم ورحمته ومحبته
وتعاونه ورأفته وكرمه وعفوه وصفحه وعفته ،ومثل هذه القيم تحبها
ّ
الجبلة اإلنسانية ،فيستدعي ذلك محبة املتحلي بها ثم اتباعه فيما هو
ِ
عليه من تدين.
فإذا أنشأنا تشريعا يسمى حقوق املجاورة الدولية فإننا بذلك نكون
قد أرسينا مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب؛ فإن تشريعا كهذا هو
أجدر باألخذ ،وألصق بالواقع ،وأنسب في التشريع ،واألصلح لألمة في
الحال واملآل.
دارالعهد في نظراإلسالم:
فإن لم يقبل ذلك -وهو ما ال ينبغي -فإنه ال محيص من أن نقول إن
العالم اليوم يعتبر كله دار عهد؛ فإن الدول اإلسالمية وغيرها تنتظم
اليوم بنظام معاهدة دولية عامة دخلتها الدول اإلسالمية وغيرها
دخوال اختياريا ،وكلها -إال ما تسمى بالدول الكبرى -تحتمي بتلك
املعاهدة التي تنص على التعايش السلمي والتعاون األممي وحماية
الدول والشعوب من العدوان الخارجي ،وتحترم خصوصيات الدول
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والشعوب والديانات ،وتكفل حقوق كل فرد.
واإلسالم عظم شأن املعاهدات ،فأوجب الحفاظ عليها وعدم نكثها
ما دام املعاهد لم ينقضها ،كما دلت على ذلك النصوص املتكاثرة
َّ ۡ
َ ُ ْ ۡ
اَ َ
في الكتاب والسنة ،كقوله سبحانهَ ﴿ :وأ ۡوفوا بِٱل َع ۡه ِدۖ إِن ٱل َع ۡه َد كن
َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ هَّ َ َ ٰ َ ُّ
ۡ
ۡ
َم ٔ
سُول﴾ (اإلسراء .)34 :وقال تعالى﴿ :وأوفوا بِعه ِد ٱللِ إِذا عهدتم﴾
َ ٰٓ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ ْ ۡ ُ ُ
(النحل ،)91 :وقال تعالى﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا أوفوا بِٱلعقودِ ۚ﴾
(املائدة ،)1 :وغيرها كثير.
وفي الحديث عن عبادة بن الصامت ر�ضي هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال« :اضمنوا لي ستا من أنفسكم
أضمن لكم الجنة :أدوا إذا ائتمنتم ،وأوفوا إذا عاهدتم ،واصدقوا
إذا حدثتم ،واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم».1
وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم أوفى الناس بعهده ملن عاهدهم،
فما كان يحل عقدا عقده وال عهدا عهده حتى يكون اآلخر هو الذي
ينكث ،كما كان من عهده مع اليهود في وثيقة املدينة ،وكما كان من
عهده مع مشركي مكة في صلح الحديبية ،حتى إنه كان يمنع من يأتيه
من الصحابة مهاجرا أن يتم هجرته وفاء بعهده ،كما فعل مع أبي بصير
وأبي جندل ر�ضي هللا عنهما .وملا جاءه حذيفة بن اليمان وأخوه حسيل
يريدان نصرته وكانت قريش قد أخذت منهما العهد على عدم نصرة
النبي صلى هللا عليه وسلم ،فلما تمكنا من الوصول إلى املدينة واستأذنا
 -1شعب اإليمان للبيهقي ،الخامس والثالثون من شعب اإليمان ،وهو باب يف األمانات
وما يجب ،الحديث5008 :
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النبي صلى هللا عليه وسلم للخروج معه يوم بدر ،منعهما النبي عليه
الصالة والسالم ،وقال لهما« :انصرفا ،نفي لهم بعهدهم ،ونستعين
هللا عليهم».1
وقد كان من وصية عمر ر�ضي هللا عنه للخليفة بعده الوفاء بالعهد
لذويه ،فقال« :وأوصيه بذمة هللا ،وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم،
أن يوفى لهم بعهدهم ،وأن يقاتل من ورائهم ،وال يكلفوا إال طاقتهم».2
وكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد الناس تمسكا
بالعهد والوفاء به ،كما روى أصحاب السنن أنه كان بين معاوية وبين
أهل الروم عهد ،وكان يسير في بالدهم ،حتى إذا انق�ضى العهد أغار
عليهم ،فإذا رجل على دابة أو على فرس ،وهو يقول :هللا أكبر ،وفاء ال
غدر ،وإذا هو عمرو بن عبسة ،فسأله معاوية عن ذلك ،فقال :سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :من كان بينه وبين قوم عهد
فال يحلن عهدا ،وال يشدنه حتى يم�ضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء،
قال :فرجع معاوية بالناس»».3
هذا هو منهج اإلسالم في الوفاء بالعهد ،والذي هو شرعنا ومنهج
حياتنا ،والذي مضت عليه قرون األمة املفضلة وخلفهم.
 - 1صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير :باب الوفاء بالعهد ،الحديث3429 :
 -2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير :باب يقاتل عن أهل الذمة وال يسرتقون،
الحديث :2907.صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير :باب الوفاء بالعهد ،الحديث:
.3429
 -3سنن الرتمذي ،أبواب السير عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :باب ما جاء يف الغدر،
الحديث  :1547 .سنن أبي داود ،كتاب الجهاد :باب يف اإلمام يكون بينه وبين العدو
عهد فيسير إليه ،الحديث:.2393
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العالم اليوم كله دارعهد:
ومعلوم أن كل دول العالم اليوم تربطها معاهدات موثقة ،من
ّ
يوم أن انضوت في عصبة األمم ثم في هيئة األمم املتحدة ،التي ُو ِقـعت
ميثاقها في  26حزيران/يونيه  1945في سان فرانسيسكو ،وذلك في
ختام مؤتمر األمم املتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية ،وتعديالته
التي تمت تباعا بعد ذلك ،وقد تضمن  19فصال ،كلها تتضمن حماية
الدول واألفراد وتحقق العدالة بين الشعوب.
ً
ً
ويعتبر النظام األسا�سي ملحكمة العدل الدولية جزءا متمما
ً
للميثاق ،وأصبح نافذا في  24تشرين األول/أكتوبر 1945م.
فإن هذه الهيئة تعتبر مظلة للعالم أجمع ،بموجب ذلكم امليثاق
الذي تضمن األمن واألمان لجميع سكان املعمورة ،كما نصت عليه
ديباجته التي ورد فيها تأكيد هذه املعاني ،فضال عن بنوده وفقراته،
حيث جاء فيها:
«نحن شعوب األمم املتحدة قد آلينا على أنفسنا:
· أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد
ً
جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف.
· وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق
متساوية.
· وأن نبين األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات
الناشئة عن املعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
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ً
· وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدما ،وأن نرفع مستوى الحياة في جو من
الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
ً
· أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ،وأن نعيش معا في سالم وحسن جوار.
· وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن الدولي.
ّ
· وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط الالزمة لها أال تستخدم
القوة املسلحة في غير املصلحة املشتركة.
· وأن نستخدم األداة الدولية في ترقية الشئون االقتصادية واالجتماعية
للشعوب جميعها.
قررنا أن ّ
قد ّ
نوحد جهودنا لتحقيق هذه األغراض.
ولهذا فإن حكوماتنا املختلفة على يد مندوبـيها املجتمعين في مدينة
سان فرانسيسكو الذين ّ
قدموا وثائق التفويض املستوفية للشرائط،
قد ارتضت ميثاق األمم املتحدة الحالي ،وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية
ُت ّ
سمى «األمم املتحدة».1
فإن هذا امليثاق يعتبر ميثاق عدل وإنصاف وتعاون على مصالح
الشعوب ،واإلسالم يحبذ مثل هذا ويندبه ،فقد أثنى النبي صلى هللا
عليه وسلم على حلف الفضول الذي حضره قبل نبوته؛ ملا فيه من
تعاون على حماية اإلنسان ودفع املضار عنه ،كما روى أصحاب السنن
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القر�شي ،أنه صلى هللا عليه وسلم قال:
«شهدت حلفا في دار ابن جدعان :بني هاشم ،وزهرة ،وتيم ،وأنا
 -1ميثاق -األمم -المتحدةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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فيهم ،ولو دعيت به في اإلسالم ألجبت ،وما أحب أن أخيس به وإن لي
حمر النعم» ،قال« :وكان محالفتهم على األمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،وأن ال يدعوا ألحد عند أحد فضال إال أخذوه» ،1وقال عنه:
«شهدت مع عمومتي حلف املطيبين ،فما أحب أن لي حمر النعم،
وإني أنكثه»» .2وقد كان هذا الحلف في الجاهلية ،ويعتبر ثناء النبي
صلى هللا عليه وسلم عليه هذا الثناء البالغ تشريعا ملثله ،وحثا ألمته
على الحفاظ عليه لو حدث ،وها هو قد حدث في هذا امليثاق األممي،
فكان فرضا على كل مسلم ومسلمة أن يحميه ،وأن يكون كل فرد من
أفراد اإلنسانية محميا به ،فإن يد املسلمين واحدة كما قال صلى هللا
عليه وسلم« :املسلمون تتكافأ دماؤهم ،يسعى بذمتهم أدناهم ،ويجير
عليهم أقصاهم ،وهم يد على من سواهم».3
فيتعين أن يكون العالم اليوم مرتبطا إما بحقوق املجاورة ،أو
بميثاق املعاهدة ،فال مناص من ذلك ،حيث لم يعد هناك مسوغ
شرعي يترتب عليه األثرفي تقسيم الدارإلى دارالحرب وداراإلسالم.
وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل.
وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 -1مشكل اآلثار للطحاوي ،باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهلل  ،الحديث:
.5215
 - 2صحيح ابن حبان ،كتاب األيمان :ذكر خرب فيه شهود المصطفى صلى اهلل عليه وسلم
حلف المطيبين ،الحديث:.4437
 - 3سنن أبي داود ،كتاب الجهاد :باب يف السرية ترد على أهل العسكر ،الحديث:.2386
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اإلسالم والعالم:
ٌ
ٌ
رؤية إسالمية للسالم مع العالم
د .رضوان السيد*1

ً
متفاقم بالعالم ،ما عاد متعلقا
عالقات
يعاني املسلمون من سوء
ٍ
ٍ
ُ
وحسب باصطدام اإلحيائيات واألصوليات بنظام العالم؛ بل ّ
ْ
تعدى
ّ
تعم ُق عدم الثقة بهم من
ذلك إلى صعود ظاهرة اإلسالموفوبيا التي ِ
ُ ّ
جرئ
جهات إقليمية
ٍ
جانب شرائح واسعة في الرأي العام العالمي ،وت ِ
ودولية على استهدافهم في دينهم وديارهم ،وفي املغتربات التي اندفعوا
باتجاهها خالل النصف الثاني من القرن العشرين .بيد ّأن االندفاع إلى
ُ
ً
ُ
نس َينا حقيقة أو حقائق أخرى .فثلث املسلمين في
املهاجر ال ينبغي أن ي ِ
َّ
قرون يتوطنون ويعيشون في دو ٍل ومجتمعات
العالم اليوم ،بل ومنذ ٍ
ُ
أكثرياتها غير إسالمية .وهكذا فكما ال يستطيع املهاجرون العرب
ُ
َ
االستغناء عن العالم املختلف عنا
نستطيع نحن
واملسلمون ،كذلك ال
ُ
في الدين والثقافة وأعراف العيش والتصرف .ولذلك فنحن ال نريد وال
ُّ َ
ُّ
نقد ُر على ُّ
والتوجس منه.
تعود الخوف
تقصد إخافة العالم ،وال على
ِ
َ
َ
ْ
ّإن مصلحتنا وإنسانيتنا تقتضياننا السع َي لكي نكون ً
جزءا من العالم،
ومشاركين في نظامه وحاضره ومستقبله .وبالنظر للواقع الراهن؛ ّ
فإن
 - *1أستاذ الدراسات اإلسالمية بالجامعة اللبنانية -لبنان.
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ذلك ينبغي أن َ
َ
َ
والعقالء منا إلى تغيير «رؤية العالم» في
العلماء
يدفع
ً
شرطا ضرور ًيا ُ
للتأهل للعيش في العالم ومعه.
أوساطنا
ِ
ٌ
ّ
حد ما في فقه الدين
إن تغيير «رؤية العالم» كما هي مستقرة إلى ٍ
ً
ات أخرى ألمتنا
آفاق على خيار ٍ
قبل فقه العيش ،تعني إقدارا وفتح ٍ
ولديننا وإلنسانيتنا .وسيالحظ البعض ،كما فعلوا في املا�ضي القريب،
ً
مزدوجا ،أي من جانبهم ومن جانبناّ .
ّأن التغيير ينبغي أن يكو َن
لكن هذا
ّ ُ
ٌ ُ َّ
وه ُم ّأن اآلخرين ال يتغيرون ،وأننا وحدنا املطالبون
شرط مزيف .ألنه ي ِ
ٌ
اجتماع على قواعد
بالتغير .والواقع ّأن القلق ُيساو ُر الجميع ،إنما هناك
بعض شبابنا ّ
ُ
أساسية ،يحاول
تحد َيها باسم الدين .ولهذا التحدي
ِ
ٌ
ُ
مستندات ُ
وبعضها تأصيلي .أما املوهوم َ
ُ
ٌ
اعتبار
فس َن ُد ُه
موهوم،
بعضها
ً
ً
الناس قد جمعوا لناّ ،
َ
وأن هناك مؤامرة عاملية على ديننا وأمتنا.
ّأن
ُ
العودة إلى األصل القرآني وبتأويل َّ
معي ٍن قد تكو ُن
وأما التأصيلي فهو
ٍ
َ
له سوابق في التاريخ وفي فهم النصّ ،
للرد على التحدي املفت َرض .وفي
هذا املوطن واملنزع تظهر مشكلتنا في أن َّ
نتحدى العالم بالقرآنُ ،فن َ
�سيء
إليه وإلى ُ
واالقتدار على ْ
املطلوب َّ
ُ
ُ
وضع القرآن في
التأه ُل
أنف ِسنا ،وإنما
جديدة تقتضيها رؤيته باعتباره
سردية
العالم أو إعادة عرضه عليه في
ٍ
ٍ
ً
ً
َ
هداية ونور ،وليس سيفا مصلتا علينا قبل أن يكو َن على العالم.
كتاب
ٍ
االختالالت وتحديات القرن
ُ
الدين اإلسالمي؟
ما هو اإلسالم ،أو ما هو
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الكتاب والسنة ،والجماعة املتلقية التي
الدين ركنان أو أصالن:
تعيش بهما ومعهما ،ويجري ُ
تزمينهما من جانب علمائها ومفكريها في
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املكان والوقت دون أن ُي ِخ َّل ذلك بتعاليهما ،وسريانهما في الزمان .وعن
هذه العمليات الزاخرة والجارية في الزمان يتكون فقهانٌ :
فقه للعيش،
ّ
ً
ٌ
ُ
ُ
الدين فلسفة
تواز؛ بحيث يشكل
وفقه للدين .وهما يظهران
ٍ
بشكل م ٍ
ً
ورؤية لالجتماع اإلنساني اإلسالمي وغيره من جانب املسلمين ،وهو ما
ُ
صار ُيعرف لدى الفالسفة امل ْح َدثين :برؤية العالم :كيف نرى الخير
والشر ،والحق والباطل ،والحسن والقبح ،وكيف نرى إلى العالئق فيما
ً ُ ً
ومشتركات ومفترقات .وعلى
بيننا ،وإلى العالقات مع العالم أديانا وأمما
ٍ
سبيل املثال ّ
فإن هذه الرؤية امللحمية الشاملة يراها الحسن البصري
ُ
(110 -هـ) عندما يقول :ال َ
دين بعد دينكم ،وال أمة بعد أمتكم ،أنتم
ُ
ُ
َ
تسوقون
الناس ،والساعة تسوقكم!
ُ
ُ
فاملعني به ترتيبات ُه وتر ُ
ُّ
وألسنت ُه،
اكيب ُه االجتماعية
أما فقه العيش،
ُ
ُ
وقبل ذلك وبعده َ
وأفهامه ،ومن املصالح
قي ُمه املشتقة من الدين
ِ
وتكييفاتها .وإلى التوحيد باعتباره القيمة األسمى ،هناك القيم التي هي
ِ
ُ
ُ
أسماء هللا وصفاته ،وفضائل العيش أو أخالقه السلوكية والعملية
مثل الرحمة واملساواة والعدل والتعا ُرف والخير العام .وهناك مفهوما
َ
ُ
ُ
املعروف واملنكر اللذان
تتمحور من حولهما حياة املجتمع ،وهما
ٌ
نصيب
يتداخالن مع القيم ،ويحكمان مفاهيم الخير والشر ،ولهما
ٌ
كبير أو النصيب األكبر في فقه العيش؛ بل وفي الجانب العملي من
أخالق العمل والتصرف.
اختالالت تناولت
على مشارف األزمنة الحديثة ،شهد فقه العيش
ٍ
َ
َ
أعمال الدولة واألنظمة
أخالق السلوك والتصرف ،كما تناولت
مجلة السلم  -العدد الثالث

153

ُّ
ُ
األنظار
السياسية ،وتعاظم التأثر بها ،والحط عليها .وقد اختلفت
َ
في أسباب ذلك .فقد كان هناك َم ْن رأى ّأن هذا
االختالل إنما حدث
ُ
َ
بفعل صدمة الغرب ،وال عالقة له باألصول الدينية والقيمية .ولذلك
اتجه الرأي إلى تجديد أو تغيير الجانب السيا�سي العسكري من فقه
َ ً ُ ً
َ
العيش ،ملواجهة األخطار .وم�ضى الطهطاوي َمثال ق ُدما فرأى ضرورة
اإلصالح والتغيير في مجاالت الزراعة والتجارة والصناعة .وأبى أن يكو َن
ٌ
اختالل في فقه الدين أو فقه األصول وتجلياتها االجتماعية.
هناك
ْ
ُ
بينما لم يطل ْب خير الدين التون�سي من الفقهاء ورجال العلم الديني
غير ُّ
تقبل الجديد .وقد استند في هذا املطلب إلى ضرورات املصالح
التي كان الطهطاوي قد ّ
سماها املنافع العمومية .واملنافع العمومية
ُ
عنده ت ِط ُّل على الوعي باملصالح العامة ،إنما ليس من الجانب الديني.
ً
في حين رأى التون�سي ّأن لهذا االختالل مساسا بفقه الدين ،ولذلك
ً
َ
إعمال أصل املصالح تارة،
اعتبر ّأن
ً ُ
والسياسة الشرعية تارة أخرى،
كافيان في اإلقبال على استحداث
أما فقه العيش،
املؤسسات ،دون أن يعني ذلك
فالمعني به ترتيباته
املساس بالفقه الديني العام .إنما
وتراكيبه االجتماعية
وألسنته وقبل ذلك وبعده
منذ ثمانينات القرن التاسع عشر
قيمه المشتقة من
اتجهت ُّ
ُ
كل الجهود إلى التجديد في
الدين ِ وأفهامه.
فقه الدين ليتساو َق مع التجديد في
فقه العيش .واتخذ ذلك كله عنوان
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إزاحة التقليد الفقهي والعقدي ،وفتح باب االجتهاد .في الرؤية اإلسالمية
التقليدية أو الكالسيكية؛ ّ
فإن فقه الدين كان هو الذي يحكم ويضبط
فقه العيش؛ في حين أدت ضرورات التغيير في فقه العيش وترتيباته
قبل قر ٍن ونيف ،إلى ّأن تتحكم متغيرات العيش وترتيباته في فقه الدين؛
ً
تسب ْ
باتجاه دفعه للتالؤم معها .وقد َّ
بت وقائع خمسين عاما وأكثر من
ُّ
الهجوم على التقليد في تعطل أو تعطيل آليات التفاعل والتنسيق بين
فقه الدين وفقه العيش ،حيث انهار فقه الدين التقليدي في النهاية،
ُ
وما أمكن االصطالح على بدائل له أو خيارات أخرى .ويرجع ذلك لعدة
أسباب:
أوال ّأن جزءا من الهجمات على التقليد كان ألسباب اعتقادية ما
كان يمكن التنازل عنها في نظر أتباعها.
ً
وثانيا ّ
ألن اإلصالحيين ما كانوا متحدين؛ بل كان منهم السلفيون،
ومنهم التحديثيون ،ومثاالهما شاسعا االختالف .هؤالء يريدون العودة
للكتاب والسنة بقصد التأصيل في مواجهة التقليد .وأولئك يريدون
العودة للكتاب والسنة الستكشاف تأويالت جديدة للقرآن تسمح لهم
بأسلمة الحداثة األوروبية أو التالؤم معها.
والسبب الثالث عجز اآلليات واألدوات االجتهادية التي استعان بها
اإلصالحيون بقسميهم عن استحداث مناهج جديدة لقراءة النصوص
واالستنباط منها غير آليات وأدوات أصول الفقه الكالسيكية .ولذلك
ُ
ظلت أطروحات اإلصالحيين دعاوى ما اكتسبت الشرعنة باعتبارها
أقيسة صالحة بحسب جمهور الفقهاء القدامى ،أو باعتبارها مصالح
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مرسلة بحسب املالكية .وعندما نشر محمد الطاهر بن عاشور أواخر
ُ
األربعينات كتابه في مقاصد الشريعة ،ما جرى االعتراف به ،وقال
ً
كثيرون فيما بعد ّإن فيه ُ
ات للنصوص ،وتسليما بأوهام حداثية.
تجاوز ٍ
َّ
بيد ّأن هذا كله ال يعني أنه وطوال القرن العشرين ما كانت هناك
جهود اجتهادية ،وجهود لإلصالح والتجديد .وقد قسمتها إلى خمس
مراحل وفترات :مرحلة محمد عبده ومدرسته ،ومرحلة محمد إقبال
ومدرسته ،ومرحلة السنهوري ومدرسته ،ومرحلة مالك بن نبي ونظرية
الحضارة ،ومرحلة املصالح ومقاصد الشريعة.
َُ
في مرحلة محمد عبده وجيله سادت فكرتان :فكرة السنن في قيام
الحضارات وانقضائها ،وفكرة إصالح املؤسسات الدينية والوقفية.
انحطاط طويل
كان تشخيصه وتشخيص معاصريه أننا نعاني من
ٍ
ً
ً
األمد صار أزمة حضارية .وللنهوض الحضاري الذي يتضمن نهوضا
ً
ً
ً َ
بصورة عجائبية،
سياسيا واجتماعيا ودينيا ُسنن أو قوانين ،وال يحدث
ٍ
ُ ً
فينبغي بعد التشخيص وباملقارنة مع النهوض األوروبي من السير ق ُدما
في استحضار أسباب وآليات وعوامل النهوض .وما اعتبر محمد عبده
الفصل بين الدين والدولة من دواعي النهوض ،كما قال في ر ّده على فرح
أنطون .لكنه رأى ّأن املؤسسات الدينية واملحاكم الشرعية واألوقاف
ً
جميعا في حالة انحطاط ،لخضوعها ألهواء السلطات ،وألنها تجمدت
على التقاليد القديمة .وقد اعتقد أنه بالعمل على أسباب النهوض في
األمة بالتعليم والتجديد السيا�سي ،واستقالل املؤسسات الدينية،
ََ
يمكن أن يجري من ضمن النهوض املرتقب تجاوز التقليد العقدي
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مؤسسات صالحة.
والفقهي وإنتاج أجيال جديدة من العلماء في
ٍ
ْ
ولو أقبلنا على دراسة املسائل التي نجح عبده في إحقاقها لربما لم
وثابة دافعة باتجاه النهوض ومن
روح ٍ
نجد الكثير .لكنه نجح في بعث ٍ
قلب اإلسالم وثقافته .بيد ّأن مدرسته أو أعالمها ورغم بقاء الفكرة
العامة بشأن النهوض قوية في أوساطهم؛ ّ
فإن األولويات لدى الجيل
الثاني اختلفت بل تناقضت .فاتجه البعض ملسألة فصل الدين
عن الدولة ملنع الدين من االعتداء على الدولة املصرية الدستورية
الجديدة (علي عبد الرازق وطه حسين ومنصور فهمي وآخرين) .كما
ً
ً
اتجه البعض اآلخر مثل رشيد رضا اتجاها معاكسا بإبراز الدور الذي
ٌ
ينبغي أن يكون للدين في الدولة الوطنية الجديدة .في حين م�ضى طرف
ً
ً
ٌ
ثالث باتجاه إدانة محمد عبده ومدرسته باعتبارهما ماسونية وتغريبا.
وأعانت على هذا االنقسام ظروف الحرب األولى وما بعدها حيث
اكتملت سيطرة املستعمرين على أقطار العالم اإلسالمي.
ّإن املشروع اآلخر أو الثاني بعد مشروع محمد عبده هو مشروع
املفكر محمد إقبال ،في كتابه :تجديد التفكير الديني في اإلسالم.
ُ
األفق عندما ّ
ضم
وقد تميز إقبال الذي درس بأملانيا وإنجلترا بتوسيع
إلى التأويلية في تأمل النصوص الدينية من وجهة نظر رؤية العالم:
ً
اعتبار التاريخ أو تجربة األمة في التاريخ ،ليكون ذلك كله أساسا في
التشخيص ،وفي اجتراح املخارج .ومن ضمن هذا التوسيع النظر إلى
ً
محاوالت
الحركات اإلسالمية الجديدة بإيجابية ،باعتبارها جميعا
ٍ
للتجديد والتصدي للمشكالت التي أتت من مواريث القرون أو من غزو
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الغرب للعالمّ .
لكن إقبال النهضوي والتجديدي وقف للمرة األولى أمام
عقبة كأداء ،صارت َّ
هم الهموم على مدى العقود الالحقة وحتى اليوم،
ٍ
وهي عقبة الهوية .فاملسلمون بموازين العدد (ورغم أنهم حكموا الهند
ً ّ
قرونا) ظلوا أقلية فيها .ووسط يقظة الروح القومية في الشعوب
املستعمرة ،وظهور املؤتمر الهندي الذي تزعمه غاندي بفلسفته
ً
ً
ً
الالعنفية؛ ّ
فإن قلقا عميقا ساور املسلمين السادة سابقا ،على
دينهم وعلى حرياتهم ،رغم مساعي غاندي الكبيرة للطمأنة واملشاركة.
ولذلك ّ
فإن محمد إقبال املتوسع في تأويل النصوص ،والفاهم للتاريخ
والحضارات؛ كان يريد إنشاء دو ٍل
مستقلة عن االستعمار ،وتتمتع
ٍ
ٌ
ٌ
َّ
ومعقدة في
بميزات الحداثة؛ لكنها إسالمية .وهناك جدلية شديدة
ً
ُ
تتناسب وثقافته الفلسفية الواسعة ،لكنه صار معتبرا الداعية
تفكيره
ُ
األول إلنشاء باكستان املنفصلة ،رغم وفاته عام  .1938لقد نسيت
ُ
تجربة إقبال في ربط النص وتأويالته بالتاريخ ،وبقي له وعنه إبداعه
الشعري ،وإدراكه ألهمية الهوية والخصوصية في الوعي واملصائر.
أما املشروع التجديدي الثالث فهو مشروع الفقيه القانوني
الكبير عبد الرزاق السنهوري .وكان قد درس القانون بفرنسا ،وكتب
ُ
ً
أطروحته عن الخالفة عام  .1926ومع أنه كان قد اقترح الشريعة قانونا
للدولة الوطنية الجديدة بعد التقنين وإجراء اإلصالح الجذري عليها؛
ً
لتالؤمية وامتزاج بين القانون
فإنه وطوال أكثر من ثالثين عاما سعى
ٍ
ً
املدني وموروثات الفقه اإلسالمي .وكان سعيدا بهذه التوفيقية التي
ً
ً
اعتبرها استعادة للثقة بالنفس وبالدين ،وإثباتا للكفاية واإلبداع من
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جانب الفقهاء املسلمين ُ
القدامى.
ٌ
وقد تأسست على يديه مدرسة من
لقد نُسيت تجربة إقبال
القانونيين املصريين وغيرهم ظلت
في ربط النص وتأويالته
تؤثر حتى الثمانينات من القرن
بالتاريخ ،وبقي له
املا�ضي في التعليم بالجامعات ،وفي
وعنه إبداعه الشعري،
وإدراكه ألهمية الهوية
التأليف في مسائل إدارية ودستورية
والخصوصية في
لها عالقة بالتاريخ ،ولها عالقة
الوعي والمصائر
بالفقه القديم.
بيد ّأن مشروعه التالؤمي
ً
ٌ
تأويالت في حياته ما اعترض
الواسع ،الذي كتب فيه كثيرا ،دخلت عليه
ً
ً
عليها هو ،من جانب الذين فصلوا فصال قاطعا بين الشريعة اإللهية،
والشرائع الوضعية .ثم جرى فهم آراء السنهوري أو مسالكه في االجتهاد
ً
ًّ
باعتبارها دالة على اعتبار شرعية الدولة والنظام الجديد متعلقة
بتحول الشريعة إلى قانو ٍن للدولة .فازدهرت مشروعات تقنين الفقه،
وصار الفقه املقنن في ّ
مواد على طريقة مجلة األحكام العدلية العثمانية
ً
هو الشريعة ذاتها ،وصار تطبيقها ضروريا لبقاء الدين وشرعية الدولة،
وكل ذلك في الستينات والسبعينات من القرن العشرين.
واملشروع التجديدي الرابع هو مشروع املفكر الجزائري مالك بن
ً
نبي .وهو أكثر من محمد إقبال يطرح نظرية في الحضارة .وهو متأثر
برؤية شبنغلر في التدهور الحضاري الغربي ،ورؤية أرنولد توينبي في
التحدي واالستجابة الحضارية .لكنه ينطلق مثل املشارقة اآلخرين
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ّ
املوحدين ،ومقولة القابلية
من مقولة االنحطاط في حقبة ما بعد ِ
لالستعمار نتيجة االختالل الذي حصل بين عناصر الحضارة في
عالم اإلسالم .ومع ّأن االختالل بحسبه ذهني وتفكيري؛ فإنه يثق
باستراتيجيات عدم االنحياز والحياد اإليجابي ،ويريد إقامة َّ
متحد
حضاري مع الحضارات الشرقية الناهضة بمشروعات سياسية
تحررية ،ويعتبر العرب عبر الثورة املصرية ،شركاء فيها .ورغم تضاؤل
آماله بثقافة «املناعة» العاملثالثية بعد منتصف الستينات ،وخوفه
من انفجار العنف بداخل اإلسالم؛ فإنه ما تدخل في عمليات مكافحة
ً
ً
التقليد ،أو القطيعة مع املوروث ،والتي صارت زادا ضخما في حقائب
املثقفين العرب ومشروعاتهم الشاملة.
وما تزال كتاباته ،وهو الذي توفي عام  ،1975لها شعبيتها بين
املتدينين من الشبان والكهول باعتبار نزعتها التحديثية املعارضة
للغرب وغزوه الفكري والثقافي .بيد ّأن االهتمام العملي أو النزوع
ُ
التقني والتطبيقي ،والذي سيطرت فيه ثقافة اإلحيائيات واألصوليات،
منذ السبعينات والثمانينات من القرن املا�ضيّ ،
نحى تلك الكتابات
التأملية عن دائرة األولويات لصالح مقولة تطبيق الشريعة ،وإقامة
الدولة ،ومصارعة العالم.
ويبقى املشروع الخامس أو املرحلة الخامسة من مراحل التجديد
خطاب جديد .وأعني بذلك مقولة
الديني أو تغيير رؤية العالم من طريق
ٍ
مقاصد الشريعة ،وضرورياتها الخمس ،أو املصالح الضرورية .وقد
كانت لها مصادر ومصائر ووظائف مختلفة خالل أكثر من قر ٍن من
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ُ
الصعود والخفوت .وهي عندما طرحت خالل العقود الثالثة املاضية،
ّ
غايات ُ
وبخاصة العالمة
وبخاصة من جانب الكبار
تواصلية؛
كانت ذات
ٍ
ٍ
ٍ
الشيخ عبد هللا بين بيه ،لقد استخدمت في الثمانينات والتسعينات
في إنجاز إعالنات إسالمية لحقوق اإلنسان بقصد املشاركة في القيم
العاملية التي ظهرت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .فنحن نملك –
ً
ّ
بحسب مفكري وفقهاء املقاصد -قيما ومبادئ نحن ُم َلزمون بها في ديننا،
َ
ُ
َ
بعض الذين كتبوا في املقاصد
وملتزمون بها تجاه العالم .وصحيح ّأن
كانوا يريدون تشجيع االجتهاد أو الفخار بالتفوق والخصوصية .بيد ّأن
ُ
عالقات أخرى مع العالم
التوجه الرئيس هدف للمرة األولى للتفكير في
ٍ
ً
غير عالقات الحرب والصراع ،بل صارت فكرة املقاصد أو رؤيتها ظاهرة
جديد للسالم والتعاون والتصالح من جانب املسلمين
خطاب
في قلب
ٍ
ٍ
مع البشرية ومع نظام العالم .وسنعود لذلك.
ملاذا فشل التجديد؟
قلنا من قبل ّإن االختالالت التي طرأت على فقه العيش وترتيباته في
املجال اإلسالمي نتيجة املتغيرات الهائلة والعاصفة ،جرت االستجابة
متوالية للتجديد في فقه
محاوالت
لها على مدى قر ٍن وأكثر من خالل
ٍ
ٍ
ّ
لخ ُ
ُ
صت أفكارها الرئيسة
اعتبرت املحاوالت الخمس التي
الدين .وقد
َّ
أهم تلك املشروعات أو لنقل االستجابات .بيد ّأن النجاح أو االستتباب
تحديات كبرى داخلية وعاملية ،وألنها
لم يحالف معظمها ألنها واجهت
ٍ
ً
في معظمها عملت من منطلق األزمة الحضارية ،ولكنها ما اقترحت رؤية
ً
ً
شاملة ملواجهة تلك األزمة .وألنها كانت جزئية في استنتاجاتها وحلولها.
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ّ
وألن األصوليات واإلحيائيات طرحت
ً
ً
في مقابلها رؤية شاملة للدين في
االختالالت التي طرأت على
ْ
حظيت
ماهيته وأدواره ووظائفه
فقه العيش وترتيباته
ُ َ
بتأييد نخب فكرية ودينية على مدى
في المجال اإلسالمي
نتيجة المتغيرات الهائلة
أربعة عقود.
والعاصفة ،جرت االستجابة
لقد أتت التحديات في البداية
قرن وأكثر
لها على مدى ٍ
متوالية
محاوالت
من خالل
والنهاية من جهتين :السياسات
ٍ
ٍ
للتجديد في فقه الدين
الدولية ،والتي أدت في طغيانها
وهول آثارها إلى اعتبار الجمهور
ومثقفيه ّ
كل محاولة فكرية أو
تآمرّ -
سياسية لالنفتاح ،بمثابة استسالم أو ُ
وأن التجديدات الجزئية
ٍ
فئات أو مدارس أو مؤسسات
التي طرحها مفكرون أفراد ،ما لقيت ٍ
ّ
ومطورة ،مثلما حدث في املذاهب الفقهية أو الكالمية في القديم
حاملة
ِ
على سبيل املثال -وأن الدول الوطنية الجديدة والتي بدأت بالظهور
ً
ً
بعد الحرب األولى ،ما وجدت ُع ُمرا وزمنا للنجاح على مستوى تكوين
َّ
املؤسسات ،ومستوى العالقة املستقرة بالجمهور .وعندما كان ذلك
كله يحدث مما بعد الحرب األولى وحتى الستينات من القرن العشرين؛
جديد
فقه
ٍ
كانت اإلحيائيات تنمو وتمتد بين الجمهور ،وتشتغل على ٍ
ً
ُ
يواجه متغيرات فقه العيش؛ ومن ضمن ذلك مواجهة
للدين أيضا،
ً
العالم باعتباره معتديا على الدين وعلى الناس .ويمكن تركيز ذلك في
عدة نقاط:
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ً
 ّأن هناك مؤامرة على اإلسالم واألمة ،ومن ضمنها السلطات الوطنيةُ َ
النخب املدنية ،وتحاول املزاوجة بين
التي بدأت تتكون في أوساط
الكفاح السيا�سي والشعبي ضد االستعمار ،وإقامة املؤسسات
واملمارسات املعتادة في دول الغرب الحديث.
ّ
نظام ال تستند وحسب إلى تأييد
 أن “الشرعية” السياسية ألي ًٍ
الجمهور ،بل ال بد أن تكون أمينة للهوية اإلسالمية للمجتمع.
ً
دين ودولة .وهكذا ّ
اإلسالم ٌ
َ
فإن الدين اإلسالمي يملك مشروعا
 ّأنً
ً
سياسيا ال بد من إحقاقه باعتباره ركنا من أركان الدين .وعلى مدى
ً
ٌ
ٌ
أدبيات هائلة عن النظام اإلسالمي الكامل
أربعين عاما وأكثر ظهرت
ُ
في االقتصاد والقانون واالجتماع والسياسات الداخلية واألخرى
ً
الخارجية .وصار ذلك كله متركزا في ضرورة “تطبيق الشريعة” من أجل
استعادة الشرعية للدولة واملجتمع!
 ّأن الحائل دون إقامة الدولة السلطات الداخلية املتغربة ،والنظامالدولي الحامي لها .ولذلك ينبغي الكفاح ضد الطرفين بشتى الوسائل،
ّ
معر ٌ
ألن الدين َّ
ض للخطر ،وكذلك املجتمعات.
 ّأدت الحرب الباردة التي زادت من االستقطاب ،إلى إفادة حركات“الصحوة” هذه من جوانبها الثقافية واألمنية والعسكرية؛ بحيث
تغلغلت الصحوات في األوساط االجتماعية ،وبحيث ذهبت للقتال في
أفغانستان ،وصارت لها تجربتها التي زادت من طموحاتها.
وما مورس التفكير النقدي من جانب اإلصالحيين في بحث املفهوم
الجديد للشريعة ،وال في صحة مقولة “اإلسالم دين ودولة” ،وال في ّأن
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ً
ركنا من أركان الدين .وإنما كان هناك ٌ
تركيز على
النظام السيا�سي ليس
تحريم العنف بالداخل ،ومطالبة الدول بالفعل بتطبيق الشريعة!
السردية الجديدة ومقوالتها
مشكلة عاملية،
ّإن الوضع الخطير واملتمثل في تحول اإلسالم إلى
ٍ
وتهديد االنشقاقيين للدول الوطنية ولوحدة املجتمعات ،ولبقاء الدين
َ
العامل الرئيس في ثقة الناس ببعضهم ،وثقتهم
على سكينته باعتباره
َ
بربهم وأوطانهم ،وعالقاتهم ببني البشر؛ ُّ
الذهاب
كل ذلك يقت�ضي
جديدة في الدين وللدين ،تتجاوز تجديد الخطاب فيما
سردية
باتجاه
ٍ
ٍ
ً
ً
يتعلق بالعنف تجاه النفس والغير ،وتجترح فلسفة جديدة للدين،
َ
ً
وسالما مع النفس والعالم .وتقوم هذه السردية التأويلية الشاملة على
ثالث مقوالت أساسية.
املقولة األولىّ :أن القيمة العليا في عالقة هللا سبحانه ببني البشر
ُ
وواضح في مثل قوله تعالىَ ﴿ :و َر مۡ َ
ٌ
ٌ
ح يِت
ظاهر
هي قيمة الرحمة .وهذا
َ َ ۡ لُ َّ
َ َ َ َ ُّ ُ
ك يَ ۡ
ك ۡم لَىَ ٰ
ع
ش ٖء ۚ﴾ (األعراف .)156 :وقوله تعالى﴿ :كتب رب
وسِعت
َ
اَّ
ۡ
ٓ
َ مۡ َ ٗ
َّ مۡ َ َ
َۡ
َ
حة
سهِ ٱلر
حة﴾ (األنعام 12 :و ،)54وقولهَ ﴿ :و َما أ ۡر َسل َنٰك إِل ر
نف ِ
ّل ِۡل َعٰلَم َ
ني﴾ (األنبياء .)107 :وال أريد هنا اإلكثار من إيراد اآليات التي يرد
ِ
ّ
فيها مفرد الرحمة أو فعلها؛ إذ ال يكاد يفوقها أو يماثلها في ذلك إال مفرد
كتاب حديث الصدور ألنجليكا نويفرت ،الباحثة األملانية
املعروف .وفي ٍ
ً
الكبيرة في دراسات القرآنُ ،
تورد ستة عشر مفردا لها معنى الرحمة في
ُ
الكتاب املبين ،مما يدفعها للذهاب إلى ّأن القرآن بين الكتب املقدسة،
هو ُ
حمة بالفعل.
كتاب ر ٍ
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ً
اكتشافا من جانبي؛ ّ
وهكذا ّ
إلن املتكلمين
فإن هذا الواقع ليس
ُ
املسلمين في العصور الوسطى اختلفوا عليه أو اختلفوا في تراتبية
القيم؛ فقالت املعتزلة ّإن القيمة العليا في الدين هي العدل؛ بينما
ذهبت األشعرية إلى ّأن القيمة العليا هي الرحمة .وفي سياق الجدال
ً
الذي استمر قرونا اضطرت املعتزلة إلى إدخال اللطف اإللهي إلى جانب
ً
بشكل أكثر إقناعا مقولة األشعرية في الرحمة
أصل العدل ،لتواجه
ٍ
ٌ ً
والعناية والفضل .وبالطبع ّ
فإن سياقات القرون الوسطى مختلفة كثيرا
عن سياقاتنا املعاصرة .فقد كانت املعتزلة تريد بأصل العدل الدفاع
ً
عن حرية اإلنسان في ممارسة أفعاله ،لكي يمكن اعتباره مسؤوال عنها
ً
ً
ُ
باإلثابة أو العقوبة ْإن خيرا أو شرا .بينما كانت األشعرية تريد الدفاع
ّ ّ َْ
َّ ْ ً
َ
كسبا .وفي
الفعل اإلنساني
وجل بالخلق ،وتعتبر
عن مبدأ تفرد هللا عز
ديانة من أديان التوحيد هذان املذهبان :مذهب الرحمة ،ومذهب
كل ٍ
العدل ،كما بين أوغسطينوس وتوما األكويني .ولذا ْ
فلس ُت أز ُع ُم ّأن
ُ
ٌ
التأويلية التي ّ
تغير من فلسفة
إبداع من جانبي ،ولكنها القراءة
األمر
الدين ،ومن رؤية العالم.
ً
ثم إنني ُ
لست أز ُع ُم ّأن هذه الرؤية هي بدون ُمشكالت وخصوصا
ُّ ُ
إذا جرى
تأملها في ضوء مقوالت علم الكالم الوسيطة ،واملنظومات
الفقهية ،وبعض ظواهر القرآن .إذ أين نذهب بحصرية الحقيقة في
ً
الدين ،والتي يصر عليها التيار الرئي�سي في اليهودية ،وما تزال مشكلة
كبرى في الكاثوليكية رغم مجمع الفاتيكان الثاني ()1962-1965
ومقرراتهّ .أما في البروتستانتية فما ظهرت فيها على كثرة فرقها مقولة
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قوية تتخلى عن حصرية الحقيقة .ثم هناك بعض ُ
الس َور القرآنية مثل
اءات
سورة براءة ،وبعض اآليات في سورة األنفال وغيرها ،تحتاج إلى قر ٍ
جديدة في املفردات والسياقات للتالؤم أو االندراج في هذه املقولة
ٍ
الكبرى.
ً
ّإن هذه املقولة راجحة بل مؤكدة باعتبارها فلسفة للدين اإلسالمي،
ّ
تمثل عالقة هللا بعباده .وقد ّ
صرح
والرؤية فيه اعتبار تلك القيمة
ُ
ُ
وسالم ُه عليه .وقد
صلوات هللا
القرآن بذلك في وصف رسالة رسوله
ُ
ُ
سياقات أخرى .ثم لننظر هذه
قلت ّإن املتكلمين أدركوها على تردد وفي
ٍ
ً
املقولة الشاملة باعتبار هللا سبحانه خالقا لسائر البشر ،وهو الرحمن
ً
الرحيم ،فكيف ال ُ
تنال رحمته سائر مخلوقاته .ولننظر أيضا في هذه
النزعة لبعض املتكلمين الذين يقولون بفناء الجنة والنار .يقولون ذلك
ً
طبعا ألنه يبقى وحسب وجه ربك ذو الجالل واإلكرامّ .
ولكن الفلسفة
من وراء ذلك أنه حتى في اآلخرة ،ليست هناك عقوبة أبديةّ ،
ألن رحمة
هللا سبحانه سبقت غضبه كما جاء في الحديث القد�سي.
ّإن اإليمان يفعل العجائب عند املسيحيين وعند أهل السنة .ولذلك
تتراجع قيمة األعمال الصالحة في هذه النقطة؛ ال من حيث ضرورتها،
ّ ُّ
تخلفها ال يؤدي إلى زوال اإليمانّ .
ألن األمل بالتوبة،
بل من حيث إن
ً
ُّ ً
واألمل برحمة هللا وتسديده يظل قويا وقائما.
ّإن َّ
كل هذه االعتبارات اإلبستمولوجية والالهوتية والتأويلية تدفع
باتجاه استكشاف هذه اإلمكانية الجديدة في الدين وللدين .ثم إننا
نستطيع القول
بتهيب واستغاثة إننا نحن املسلمين من بين كل أهل
ٍ
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ْ
نلتمسها في ديننا
األرض محتاجون إلى رحمة هللا وعنايته ،وإن لم
ُ
نلتمسها؟
ولديننا فأين
ّإن الرحمة ،هي معنى ومعيار العالقة بين هللا سبحانه وبني البشر.
ّ
ويفضل الصوفية أو بعضهم املحبة أو الرضا .والذي أراه أنهما وجهان
من وجوه الرحمة التي ال تكاد تنحصر.
وهذا األمر أو املذهب يقول الكثير عن طبيعة الدين باعتباره دين
سالم مع نفسه ومع العالم.
ٍ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
 املقولة الثانية :مقولة التعارف﴿ .يأيها ٱنلاس إِنا خلقنكمّ َ َ َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ
كمۡ
مِن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لتِ عارفوا إِن أكرم
َ هَّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ هَّ َ َ ٌ َ
ٞ
عِند ٱللِ أتقىك ۚم إِن ٱلل عل ِيم خبِري﴾ (الحجرات .)13 :القرآن
يقرر ّأن العالقات بين البشر ُ
تقوم على التعا ُرف .والتعا ُرف أعلى وأغنى
ً
وأكثر إنسانية من االعتراف .وتعالوا قبل التفصيل ننظر في هذه الالم
العجيبة في :لتعارفوا .هل هي ُ
الم
السببية والتعليل أم هي ُ
الم العاقبة.
ُ
ُ
تعرض في الظاهر
والم العاقبة
ً
القرآن يقرر أن
نتيجة غير منطقية .ففي القرآن:
العالقات بين البشر تقوم
َ تۡ َ َ َ ُ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ
ون
﴿فٱلقطهۥ ءال ف ِرعون يِلك
على التعارف ،والتعارف
َ
ٗ
ً
أعلى وأغنى وأكثر
ل ُه ۡم َع ُد ّوا َو َح َزناۗ﴾ (القصص.)8 :
وبالطبع ّ
إنسانية من االعتراف
فإن احتضان الطفل مو�سى
من جانب آل فرعون ما كان الهدف
ً
ً
من ورائه أن يكو َن عدوا لهم بل ابنا
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ً
متبنىّ ،
لكن النتيجة لم تتطابق مع املقدمة وهي االلتقاط واالحتضان.
الم :لتعارفواَ ،
فهل تكو ُن ُ
الم عاقبة ،بمعنى أنه رغم االختالف الشديد في
الخلق والتنظيم االجتماعيّ ،
ُ
ٌ
التكامل،
حاصل على سبيل
فإن التعارف
َ
فرد أو كل مجموعة ناقصة .أو تكون الالم َ
الم األمر ،أي
أو يكون كل ٍ
لكي تتعا فوا أو ألنه ينبغي أن تتعا فواّ ،
ألن أكرمكم عند هللا أتقاكم،
ر
ر
بمعنى ّأن التقي هو الذي يحقق التعارف ُوي ُ
ثاب عليه؟!
هذه الفذلكة قد ال تكون ضرورية .هناك ٌّ
نص قر ٌّ
آني صريح هو ّأن
ٌ
العالقة بين البشر قائمة على التعا ُرف .وكل عارفي القرآن يعلمون أنه
مفرد يرد في القرآن أكثر من مفرد املعروف املقارب في املعنى
ما من ٍ
ملفرد التعا ُرف وإن لم يكن ببالغته وإبالغه .فاإلمام الغزالي يقول في
“إحياء علوم الدين”ّ :إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو ٌ
أصل من
أصول الدين.
ً
وهنا أيضا ،أي في هذه الفلسفة للعالقة بين البشر ،أي فلسفة
َ
اإلسالم
التعا ُرف إشكاالت .فالسائد اليوم في العالم ،وبين املسلمينّ ،أن
قوة واعتساف .وقد ق�ضى العلماء قرابة املائة عام وهم يدافعون
دين ٍ
ّ
ّ
عن مقولة أن الجهاد في اإلسالم دفاعي ،وما صدقهم الكثيرون.
اَّ
ً
ُ
فلننظر في هذه املسألة أيضا .هناك اآلية الفاصلة﴿ :ل َي ۡن َهىٰك ُم
َ ُ ۡ َ
ُ
هَُّ َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
َ خُ ۡ
وك ۡم ف ّ
ِين َول ۡم ي ِر ُجوكم ّمِن دِي ٰ ِركم أن
ٱدل
ٱلل ع ِن ٱلِين لم يقتِل
يِ
ِ
ْ يَ
َ رَ ُّ ُ ُ ۡ
تب
وه ۡم َوتقس ُِط ٓوا إ ِ ۡل ِه ۡ ۚم﴾ (املمتحنة .)8 :والبر والقسط يدخالن في
معنى التعا ُرف ووجوهه الكثيرة التي ّ
يعبر عنها مفهوم املعروف .إذ هناك
حالتان البد من الدفاع فيهما عن النفس وهما :اإلكراه على الخروج من
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الدين ،واإلكراه على الخروج من الديار .وفيما عدا ذلك ليس هناك
قتال واجب ،ولو امتلكت الشجاعة الكافية لقلت :ليس هناك ٌ
ٌ
قتال
ّ
جائز ماذا نفعل بهذا املوروث الهائل من أدبيات الجهاد؟ وماذا نفعل
مع الفتوحات الضخمة ،واإلمبراطوريات الهائلة؟ ّإن شأننا في ذلك
ُ
ُ
شأن األمم األخرى ،ويمكننا القول كما قال الشعبي للحجاج :ما كنا
بالبررة األتقياء وال بالعجزة األقوياء! علينا أن نقرأ تاريخنا ونصوصنا
ال بعيون اإلنكار أو التقديس ،لكن ينبغي أن نفهم ونعقل ونتجاوز،
جديد ،ما ُع ْدنا كما كنا ال في موازين األقوياء وال
وعهد
لزمن
ٍ
جديد ٍ
ٍ
ٍ
َ ۡ ُ ُ ْٓ ۡ
حتى الضعفاء ،وواحسرتاه ،أصغوا معي لقوله تعالى﴿ :وٱذكروا إِذ
أۡ َ
َ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُّ ٞ
خَ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ
ك ُم ٱنلَّاسُ
أنتم قل ِيل مستضعفون يِف ٱل ِ
ۡرض تافون أن يتخطف
َ َ َ َ ُ ّ َ َّ ّ َ ٰ َ َ َّ ُۡ
َ َ ٰ ُ ۡ َ َ َّ َ ُ
كم ب َن رۡ
ت لعلكم
فَاوىكم وأيد
ٔ
صه ِۦ ورزقكم مِن ٱلطيِب ِ
ِ ِ
ُ
َۡ
َ
تشك ُرون﴾ (األنفال.)26 :
ُ
ّ
سالم إلى العالم ،إلى سائر بني البشر .وهو
سالة
إن التعا ُرف هو ر
ٍ
ٌ
أر ُ
فع من االعتراف ،فأنتم تعرفون ّأن االعتراف هو في األصل وسيلة
ً
لدى الكنيسة للتكفير عن الذنوب .ثم صار فلسفة دخلت في النسبية
ً
الثقافية ،فصار ذلك قيمة عليا في تدبير االختالف ،ووصل العالقة
ٌ
ٌ
خروج من اإلنكار
بين البشر .إنه مثل التسامح ،فيه غضاضة ،وفيه
ُ ُ ً
رغما .أما التعارف فهو ٌ
ٌّ
إنساني للتكامل وصنع
عمل
وإن يكن املرء م
َ
خۡ
ّ
ْ
ّ
لُ
َ
ٌ
ُ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َۡ
َ
َ
َ
ت أي َن
الخيرات
ِك وِجهة ه َو م َو يِلهاۖ فٱستبِقوا ٱلير ٰ ِ ۚ
املشتركة﴿ :ول ٖ
ۡ
ْ
ُ
ٌ
َ َ ُ ُ
ُ
ٱلل مَج ً
ك ُم هَُّ
ِيعا ۚ﴾ (البقرة .)148:فالتعارف وجهة
ما تكونوا يَأ ِ
ت بِ
ٌ
اتجاه يختاره املرء بالحرية وبالطبيعة اإلنسانية ،ويتقصد من وراء
أو
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ُ
ُْ
سالم إلى
ذلك التكامل في إنسانيته وصنع الخير .ولذلك فهو رسالة ٍ
العالم وقد فات املفكرين املسلمين اإلصالحيين ،باستثناء العالمة بن
بيه ،وليس في السنوات األخيرة فقط.
ُ
ّ
 واملقولة الثالثة :هي مقولة مقاصد الشريعة .وهي تحدد الوجوهواملجاالت املتصلة بصون الوجود اإلنساني ،والتي يكون على املسلمين
بمقت�ضى التعا ُرف ،وبمقت�ضى القيم املشتركة أن ّ
يؤدوها ألفرادهم
ات
ومجتمعاتهم ،وللناس أجمعين .وهي بحسب الفقهاء خمس ضرور ٍ
ُ
أنزلت الشرائع لصونها :حق النفس ،حق العقل ،وحق الدين ،وحق
ُ
النسل ،وحق امللك .وقد ُ
ْ
قلت من قبل ّإن العلماء املسلمين املحدثين
ُ
اكتشفوها في القرن التاسع عشر في كتاب املوافقات للشاطبي ،وطبع
الكتاب بمطبعة الدولة تونس عام  ،1884وحمله الشيخ محمد
عبده في حقيبته طوال حياته .ثم أعاد أحد تالمذته طبعه بعد وفاة
الشيخ .وقد استخدمت املقاصد بعدة وظائف خالل القرن .وتراجعت
ُ
استخداماتها في فترة الصعود األصولي واإلحيائي .إنما منذ الثمانينات
ُ
ُ
والتواصل مع العالم .وقد اعتبرها عدة دارسين
صارت توظف للشراكة
ً
ّ
أساسا لنظرية القيم املشتركة بين األديان والثقافات ،واعتبرها العالمة
ُ
تحتاج في الشرح إلى تفاصيل
وسالم مع العالم .وهي
بن بيه رسالة التز ٍام
ٍ
كثيرةّ ،
ُ
يضيق عن ذلك في هذا املعرض ،فسأتوقف عند
وألن املجال
هذا ّ
الحد.
وأختم ببعض املالحظات:
ً
أوالّ :إن هذه املحاولة بشأن املقوالت الثالث هي اجتر ٌ
لسردية
اح
ٍ
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ُ
سالم
ٍ
جديدة في فلسفة الدين اإلسالمي .واملقصود بها أن تكون رسالة ٍ
إلى العالم.
ً
ثانيا :كل العناصر أو املقوالت الواردة جرى التعرض لها من جانب
ّ
اإلصالحيين العرب واملسلمين خالل أكثر من قرن .وليس لي إال التركيب
املستند إلى التأويلية أو السردية الشاملة التي ذكرتها .وهي تحتاج بعد
عمل كثير.
إلى ٍ
ً
ثالثاّ :إن التأويل ليس منهج ضرورة وال ابتداع في الدين أو النصوص
ّ
وبخاصة
النص،
تفتيح إلمكانيات
ٍ
الكالسيكية أو الحاضرة .بل هو منهج ٍ
النصوص الدينية أو املقدسة .والتأويلية هنا ال تبدو في مفردات
السردية ،بقدر ما تبدو في تركيبها أو تحويلها إلى منظومة.
ً
ابعا :هناك فر ٌق ٌ
ظاهر بين التأويل والتأصيل .فالتأويل يراعي املفرد
ر
ّ
ّ
َ
َّ
النص الذي
املؤصل أن
والنظم والسياق وطبيعة املنظومة؛ بينما يعتبر ِ
تأويل أو تفسير .ولذلك،
يرجع إليه يتضمن كل ٍ
�شيء بحروفه ،ودونما ٍ
وفي ظروف األزمنة املأزومة التي نمر بها ،كثر التقاذف بالنصوص،
وقتل الناس بها من جانب إدارات التوحش.
ُ
ً
ً ْ ُ
سالم وتصال ٍح
خامسا :وأخيرا :أردت من هذا النظم أن يكو ُن رسالة ٍ
مع العالم ،وهي مقت�ضى ديننا بالفعل ،هذا ما أومن بهّ .
لكن الرسالة
تحتاج كما سبق القول للمزيد من العمل البحثي ،واملزيد من القراءة
ً
ً
ُ
النقدية لكل ما أحاط بمفرداتها قديما وحديثا .وهذا َجهد امل ِق ّل .وباهلل
التوفيق.
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الدين والعنف:
التقليد التوحيدي والنزعة اإلنسانية
د .عبد هللا السيد ولد اباه*1

األطروحة املزدوجة التي سنحاول تفكيكها ونقدها تتكون من
مصادرتين شائعتين:
أوالهما :ربط العنف بالديانات التوحيدية التي تجتمع في عقيدة
اإلله الواحد بمرتكزاتها املحورية الثالث :الغاء التعددية الدينية
والقول بأحادية الحقيقة والقول باحتكار الخالص .واملعروف أن هذه
الفكرة قد نفذت بقوة في األدبيات الفلسفية منذ نتشه 2إلى «ميشل
أونفري» 3في أيامنا.
 - *1جامعة نواكشوط ،موريتانيا.
 -2اشتهرت مقولة نتشه« :لقد ماتت اآللهة .نعم لقد ماتوا من الضحك عندما سمعوا
أحدهم يقول إنه اإلله الوحيد».

Ainsi parlait Zarathoustra Flammarion. Paris1996. p: 234.

يبين أوليفيه ابل الرجوع يف بعض أدبيات الفلسفة المعاصرة (جان فرانسوا ليوتار على
سبيل المثال) إلى القاموس الوثني النتشوي المحتفي بالحياة واالنتهاك مقابل ما سماه
نتشه العدمية المسيحية القائمة على وحدة اإلله والحقيقة.

Collectif: le christianisme est-il un monothéisme ? Labor et Fides Genève 2001. pp60-66

يذهب ميشل أونفري إلى أن األديان التوحيدية الثالث تشرتك يف كراهية العقل والحرية
والحياة والجسد ...وتلتقي يف الخضوع واإلذعان والعدمية..

3- Michel Onfray: Traite d›athéologie . Grasset Paris 2005 pp:95 -96.
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ثانيتهما :ربط العنف باإلسالم باعتباره ديانة التوحيد املجرد
بتصوره لإلله املطلق الذي ال عالقة له بالبشر ،والصلة الوحيدة
املمكنة بينه والخلق هي عالقة السلطة والتشريع بما يجعل من اإلسالم
دينا قانونيا سياسيا من حيث الجوهر واألساس .تلك هي األطروحة
التي تعود جذورها إلى هيغل 1ونقرأها في أيامنا لدى عدد من كتاب
اإلسالموفوبيا الجديدة في مقدمتهم الفيلسوف املسيحي الفرن�سي رمي
براغ.2
أوال :األطروحة التوحيدية والعنف:
ليس من املسلم به أن التعددية الدينية تتناسب مع قيم التسامح
والحرية ألنها ال تفرض على املرء إلها واحدا يحتكر الحقيقة والخالص،
فالتجربة التاريخية تثبت بوضوح أن خلفيات ودواعي العنف في
املجتمعات متعددة متنوعة وال عالقة لها بالضرورة بطبيعة التدين.
بل إن عالم املصريات األملاني «جان اسمان» الذي ذهب في كتابه
«ثمن التوحيد» إلى أن ما يميز الديانات التوحيدية ليس عقيدة اإلله
الواحد التي كانت موجودة في الديانة املصرية القديمة بل التمييز
الجذري بين الحقيقة والخطأ الذي يف�ضي إلى اإلقصاء والعنف 3انتهى
في مراجعة نقدية ألطروحته إلى أن العنف الديني غير مرتبط باالعتقاد
بل بالعوامل السياسية الظرفية من حيث خلفيات الصدام التاريخي
1 - Hegel: Lecons sur la philosophie de l’histoire. Vrin Paris 1963 p 278.
2 - Remi Brague: La loi de DIEU Gallimard. Paris 2005 pp 140. 273.
3 - Jan Assmann: The price of monotheism. Stanford Universty 2010 p 8-30
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بين الديانات التوحيدية الجديدة والعالم الوثني ،بل إن فكرة اإلبادة
الجماعية منشؤها هو الديانات األشورية الشرقية غير التوحيدية.1
ومن هنا واجهة أطروحة عالم األنتربولوجيا «رنيه جيرار» في النظر
إلى أن األفق التوحيدي كان انتقاال نوعيا من ديانات طبيعية عنيفة
إلى ديانات إنسانية كونية من خالل رمزية الضحية البديلة التي تنقل
الثمن القرابيني من اإلنسان إلى الحيوان وتولد الطقس والقانون
املحرم للقتل والحامي للحياة البشرية.2
ليس من همنا التبسط في هذا الجدل التاريخي – االنتربولوجي،
وإنما سنكتفي باإلشارة إلى املقومات املعيارية األساسية لنمط التدين
التوحيدي التي تسمح لنا بالقول إنه البنية العميقة للنزعة اإلنسانية
الحديثة من حيث قيم التسامح والكرامة البشرية.
 فكرة املطلق التي هي األساس امليتافيزيقي لفكرة الحرية من حيث هيخروج من النظرة الضرورية النسقية للوجود .فمن البديهي أن مقولة
الحرية تتأسس على التعالي الخارجي وتقت�ضي اإليمان بمدى وجودي
مفتوح أي اإليمان بمبدأ ال متناه خارج الطبيعة والوجود البشري
يكون نقطة ارتكاز ومنبع معنى بدال من النظام املحايث للوجود الذي
ال يمكن أن يؤسس معنى للحرية إال في داللة االنسجام مع النسق
الكوسمولوجي القائم .إن هذا االقتران املفهومي بين التعالي والحرية
هو الذي أراد التقليد الفلسفي الحديث صياغته من خالل مقاربتين
1 - Jan Assmann: Violence et monothéisme. Bayart 2009.
2 - Rene Girard: La violence et le sacre. Grasset Paris1972 (pp 346 -378) .
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متمايزتين هما :التشريع امليتافيزيقي للتعالي في العقل العملي (كانط)
وبناء أولوية املوقف األخالقي على سؤال الوجود على أساس التعالي
الذي هو أفق املغايرة واالختالف (لفيناس) .في الحالتين ال يمكن تصور
حرية اإلنسان الفاعلة بدون التعالي سواء نظر إليه من زاوية البناء
العقلي للقيم اإلنسانية؛ أي الدوافع املحررة لإلرادة واملنشطة لها
لفعل الخير أو من زاوية التأويلية القيمية التي تؤكد أسبقية املوقف
األخالقي في أبعاده املطلقة على االختزال املعرفي العاجز عن ضبط إطار
العالقات اإلنسانية.1
 فكرة الذاتية في داللتها الواسعة؛ أي استقاللية وتميز اإلنسانوجوديا وقيميا التي انبثقت عن عقيدة الخلق املميزة للتقليد التوحيدي.
إن هذه الفكرة هي الرديف املفهومي لإلله الواحد الخالق في معناها
املزدوج :التمايز الجذري بين الخالق واملخلوق الذي هو من مقتضيات
االعتقاد التوحيدي ،وتكريس صلة القرب والتواصل بينهما من حيث
مسار نشأة اإلنسان وتفرده في نظام الوجود واملسؤولية املترتبة على
خلقه ،بما ترجمته الديانات التوحيدية في صيغ نظرية والهوتية
متباينة .من النتائج املباشرة لهذا التصور القيمتان األساسيتان في
النزعة اإلنسانية الحديثة أي كرامة اإلنسان بما هو كائن استثنائي له
حرمته وأهليته لالكتمال (في مقابل املقاربة اليونانية للملكات النفسية
 -1يبين لفيناس أنه ال يمكن تأسيس االعرتاف باآلخر وقبوله داخل سؤال الوجود هو
والمعرفة الذي هو تملك واستحواذ واختزال ،يف حين ان هذا التأسيس مشروط بأفق
المطلق من حيث هو مغايرة جذرية.

Emmanuel Levinas: Totalité et infini. Kluwer Academic 2000 .p 39.
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الفطرية الثابتة) واملساواة الجوهرية بين البشر لوحدتهم في األصل
وتماثلهم في الخلق (في مقابل التصور التراتبي البارز في الفكر اليوناني).
ومن الجلي أن النزعة اإلنسانية الحديثة كما برزت بجالء في فلسفة
روسو وكانط كانت في عمقها صياغة عقالنية لهذه الخلفية العقدية
التوحيدية.
 التاريخية املمتدة أي الخروج من الزمن الطبيعي الدائري الجامد،واعتماد تصور غائي حركي للزمن من حيث هو أفق للقدرة اإللهية
الفاعلة غير املقيدة ،وبالتالي للفعل اإلنساني املفتوح على املستقبل،
بما يقوم عليه هذا التصور من تعليق الخالص البشري ،والجزاء
العادل على زمنية االنتظار والوعد .إن هذا التصور كان حاسما في
بلورة املقاربات التاريخانية الجديدة وما تقوم عليه من إيمان بتقدم
اإلنسان وقدرته على التحكم في مصيره وصناعة مستقبله.
ومن هنا يتبين أن األفق التوحيدي هو الخلفية العميقة والجوهرية
للنزعة اإلنسانية من حيث السردية الطويلة ،عكس ما يسود من
أطروحتين شائعتين في أيامنا ،ترى إحداهما التقليد التوحيدي تراجعا
عن التسامح املزعوم الذي يسم الديانات التعددية ،وتذهب األخرى
إلى أن الثورة اإلنسانية الحديثة قامت على القطيعة مع التصورات
الدينية التوحيدية في انغالقها وأحاديتها واحتكارها للمنظور الخال�صي.
بيد أن ما ننفيه في منظور السردية الطويلة ال يعني إنكارنا للعوامل
والظواهر التي ترتبت تاريخيا عن الصياغات امليتافيزيقية واملعيارية
للتقليد التوحيدي في مراحل تاريخية معينة ،مميزين داخل التقليد
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التأويلي بين دوائره الثالث :الرمزية املؤسسة للداللة واملعنى والنصوص
املرجعية واملقاربات التأويلية التي ال يمكن أن تقوض املسافة األصلية
بين النص وتفسيره التي هي من مميزات التقليد التوحيدي بما هو
تقليد رسالي ن�صي.
ثانيا :التقليد اإلسالمي والعنف:
منذ هيغل برزت أطروحة قوية في الفلسفة الغربية وفي الكتابات
االستشراقية ترى أن ما يميز املسيحية عن اإلسالم هو العالقة
العضوية التي أقامها الالهوت املسيحي بين الذاتية بما هي إرادة حرة
وبين الحرية كفعل سلوكي ،في حين ال مكان في اإلسالم لذات حرة
نتيجة لهيمنة عقيدة اإلله املطلق املستقل بالفعل واإلرادة الحرة.
املسيحية من منظور هيغل هي ثورة على «العبودية اليهودية» القائمة
على «الوجود املوضوعي» والشرع
التحكمي الفاصل بين هللا والبشر،
ألن املسيح أعاد تحديد عالقة
األفق التوحيدي
هو الخلفية العميقة
هللا باإلنسان في شكل عالقة حب
والجوهرية للنزعة
حي تنتفي فيها الحدود بين اإللهي
اإلنسانية من حيث السردية
واإلنساني وينفصل فيها العقل
الطويلة ،عكس ما يسود
من أطروحتين شائعتين
اإلنساني ويستقل عن املطلق
في أيامنا
املجرد ويتحطم القانون اإلكراهي
املقيد لحرية االنسان.1
1 - G. W. Hegel: L›esprit du christianisme et son destin. Vrin Paris 2003.
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األطروحة ذاتها هي خلفية املقاربة الفيبرية الشهيرة حول الجذور
املسيحية للعلمانية (التي ترجمتها بقوة اإلصالحية البروتستانتية) بما
1
هي «نزع للطابع السحري عن العالم» وتهيئة لتعويض اإلنسان لإلله
بما يجعلها «ديانة الخروج من الدين» التي تتالءم لوحدها مع التدبير
العقالني للحقل السيا�سي.2
ليس من هدفنا إنكار خصوصية الالهوت املسيحي في ربط الذاتية
من حيث هي إرادة باطنية بالحرية اإلنسانية مع اإلقرار بنتائج هذا
االقتران في الفلسفة الحديثة .بيد أن ما يهمنا التنبيه إليه هو مالحظتان
أساسيتان:
أوالهما :أن هذا التحول املفهومي في تصور الذات الحرة هو نتاج
جدل الهوتي طويل ال عالقة له أصال بموضوع الحرية اإلنسانية وإنما
باإلشكاالت املعقدة التي تطرحها عقيدة التثليث والتجسد من حيث
هي طبيعة اإلله في بعدها املزدوج (اإللهي البشري ،وهو نقاش لم يتم
بعيدا عن املقاربات السينوية الرشدية في حسم اإلشكالية اليونانية
املتعلقة بصلة الجوهر باألعراض املتحركة بما تولد عنه مفهوم
«الذات الفاعلة» أي اإلنسان من حيث هو ذات ومصدر الفكر.3
1 - Max Weber: Economie et société Tome 1. Plon Paris 1971 p629-632. Ethique protestante
et l’esprit du capitalisme. Plon, Paris1967 pp109-253.

- 2قارن مثال بأطروحة غوشيه حول الخصوصية المسيحية:

Marcel Gauchet: Le désenchantement du monde. Gallimard .Paris 1985 pp150-156.

-3راجع يف الموضوع موسوعة أالن دي البيرا الها ّمة التي خصصها للحفر يف الجذور
الالهوتية للنزعة الذاتية الحديثة.

Alain De Libera: Archéologie du sujet. Tome 1: Naissance du sujet Vrin Paris 2007.
pp208-295.
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ثانيا :إن هذا التصور للذاتية الحرة الفاعلة ليس هو التصور الوحيد
املمكن من داخل التقليد التوحيدي بل يمكن استكشاف إمكانات
نظرية خصبة في التقليد اإلسالمي ،على غرار املقاربة اللفيناسية في
تأويلية األخالقية اليهودية.
بخصوص املالحظة األولى ،يتعين التنبيه هنا أن املقاربة الذاتية
للحرية من حيث هي إرادة مطلقة تقوم على انزياح أصلي بين الوعي
املطلق غير املقيد؛ أي اإلحساس الذاتي باالختيار الحر في مقابل إمكانات
الفعل املوضوعية ،بما ال يمكن حسمه إال من خالل التحكم اإلرادي
في الفعل أي «السيادة» التي حولت في الفلسفة السياسية الحديثة مع
هوبز وروسو إلى معنى ترجمة الحرية الطبيعية في صيغة النفي الطوعي
لهذه اإلرادة املطلقة ،بعد أن كانت في التراث األوغسطيني تعني القدرة
على التحكم في اإلرادة الخاطئة .1لم يكن هذا التصور الذاتي للحرية
ليتم بدون ثمن الهوتي ضخم نتج عنه تحويل املطلق اإللهي إلى روح
عقلية أي إلى مفهوم يضبط وفق محددات ومقاييس الوجود في الوقت
الذي تم تحوير السؤال االنطولوجي اليوناني إلى نمط من االنطولوجيا
اإلجرائية العملية حيث تنتفي الحدود األصلية بين الوجود وواجب
الوجود عبر صيغة معيارية تتلبس دوما لبوس الحقيقة واملوضوعية.2
 -1حول هذه الجذور الالهوتية لفكرة اإلرادة الحرة يف عالقتها اإلشكالية بالحرية
العملية ،راجع المالحظات الهامة التي قدمتها حنة ارندت:

Hannah Arendt: The life of the Mind. Harcourt 1978. pp63-73

 -2نحيل هنا إلى أعمال الفيلسوف اإليطالي جورجيو أغامبن ،التي طورت أفكار فوكو

األخيرة يف العالقة بين الذات والحقيقة يف األفق المسيحي:

Giorgio Agamben: OPUS DEI. Seuil, Paris, 2012 pp159-162.
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ما نريد أن نخلص إليه هو أن
االختزال الذاتي للحرية في اإلرادة
إن التقليد اإلسالمي
الفردية وما يقوم عليه من بناء
وإن كان يشارك المنظور
األخالق على الوعي أو الضمير
التوحيدي العام في
فكرة الذاتية ،إال أنه يتميز
الذاتي يؤدي حتما إلى التصادم بين
بمعالجة خاصة تتأسس
الوعي املطلق بالحرية واملعطيات
على مقاربة الصفات،
املوضوعية للفعل ،سواء ترجم
واألسماء اإللهية
ودالالتها القيمية
الفعل األخالقي إلى قانون كلي
للسلوك (الصياغة الكانطية) أو
تم التمييز داخله بين األخالقية
الذاتية واألخالقية املوضوعية املتحققة في الواقع االجتماعي املعيش
(الصياغة الهيغلية) .إن سبب هذا املأزق هو هذا النزوع املتجذر منذ
الالهوت الوسيط إلى قلب السؤال األخالقي من داللة املثال املتعالي إلى
داللة الوجود واملفهوم بما يمثل تحريفا داخل التقليد التوحيدي.
وبخصوص املالحظة الثانية ،يتعين التنبيه إلى أن التقليد اإلسالمي
وإن كان يشارك املنظور التوحيدي العام في فكرة الذاتية ،إال أنه
يتميز بمعالجة خاصة تتأسس على مقاربة الصفات واألسماء اإللهية
ودالالتها القيمية.
فإذا كان من الصحيح أن املدارس الكالمية اإلسالمية األساسية
تبنت على اختالفها مبدأ التمييز بين الذات اإللهية املطلقة التي ال سبيل
ملعرفتها في ذاتها من حيث اختالفها الكلي مع املوجودات والصفات
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اإللهية باعتبارها دالة على صلة اإلنسان بخالقه (ال على هللا في ذاته)،
فإن هذا التغاير املطلق بين هللا الخالق ومخلوقاته لم يدرك على سبيل
التعالي املجرد (الالهوت السلبي) ،بل نظر إليه في سياق عالقة القرب
والتجلي والرحمة التي تسمح من جهة بشرعية الخطاب اإليجابي حول
األلوهية ،ومن جهة أخرى بالحفاظ على مقتضيات التعالي اإللهي أفقا
للعبادة ومثاال للتشبه والتسامي.
فمهما كان املوقف من مسألة الصفات بالنظر إليها متماهية مع
الذات (األطروحة االعتزالية) ،أو اإلقرار بحقيقتها املوضوعية (القيام
بالذات) دون فصلها عن الذات (األطروحة األشعرية) ،فإن املتكلمين
أجمعوا على أن الصفات ال تعبر عن هللا في كنهه وذاته املطلقة ،1ولم
يكن البحث في الذات اإللهية من مشاغل أهل الكالم التي تركزت في
الطبيعيات واألخالق ال الالهوت باملفهوم املسيحي.
فإذا كان مبحث الطبيعيات الكالمي يتعلق أساسا بمجال الفعل
اإللهي؛ أي الطبيعة املخلوقة املتناهية مكانا وزمانا ،الخالية من
 -1من الواضح من تتبع مسار النقاش الكالمي حول الصفات اإللهية إن المعتزلة
واالشاعرة المتأخرين (مثل الباقالين والجويني والشهرستاين) تبنوا أطروحة األحوال
التي بلورها أبو هاشم الجبائي للخروج من معضلة الذات والصفات .فمقولة الحال
على اختالف تصوراهتا تعني النظر الى الصفات كتعبير عن الذات دون منحها استقالال
انطولوجيا عن الذات.
راجع يف الموضوع :أحمد العلمي« :موقف مدرسة األشعرية من نظرية األحوال» .يف
رشدي راشد (مشرف) :دراسات يف تاريخ علم الكالم والفلسفة .مركز دراسات الوحدة
العربية بيروت  2014ص 154 - 117

Richard M. Frank: «ABU HASHIM’S THEORY OF States: its structure and function» Early
Islamic theology:the Mu’tazilites and al-Ashari. Ashgate, Variorum, 2007 pp85-100.
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التعالي الروحي أو األنطولوجي 1فإن املبحث األخالقي هو الذي استأثر
بالنقاش العقدي األسا�سي املرتبط بالفعل اإلنساني من حيث عالقته
بالصفات اإللهية أي صفات القدرة والحكمة والرحمة التي تؤسس
البنية االتيقية لعالقة الخالق بمخلوقاته.
ينتج عن هذا االعتبار أن مدار السؤال األخالقي ليس الطبيعة
وال القانون العقلي الكلي (الذي هو التعبير عن إرادة الذات) وإنما
الصفات اإللهية نفسها التي تسمح لنا بالقول أن جوهر عالقة هللا
بالعالم أخالقي ،فال معنى للبحث عن هللا في الطبيعة أو الوجود املخلوق
العر�ضي واملتحرك بل في قلب اإلنسان ال بمعنى الضمير الباطني وإنما
االنشداد للمطلق والخروج من النزوع الطبيعي .األخالقية هنا هي
أخالقية جمالية ،والقانون الكوني الذي تحمله من جنس القانون
االستتيقي الذي يقوم على الذوق املتقاسم ال املفهوم املجرد.2
وهكذا ال يكون منبع الحرية هو اإلحساس الذاتي بالحرية الذي ال
تترتب عليه عمليا أي نتيجة ،وإنما يمكن استكشاف دالالت الحرية في
مستويات ثالث أساسية:
 - 1راجع حول الطبيعيات يف التقليد الفلسفي الكالمي:

Marwan Rashed: «Natural Philosophy» In The Cambridge companion to ARABIC
PHILOSOPHY. Cambridge university press, 2004 pp287-307.

 - 2رغم أهمية المقاربة الكانطية ألخالق القرآن التي قدمها محمد عبد اهلل دراز ،إال أننا
نعتقد أنه لم ينتبه إلى أن األخالق القرآنية تندرج يف منظور العقل الجمالي الذي درسه
كانط يف كتاب «ملكة الحكم» ال العقل العملي الذي تناول أخالق الواجب.

M. A. Draz: La morale du Coran. Ministère des habous et des affaires islamiques. Rabat
1983pp
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 الحرية االنطولوجية :أي حرية الوجود بمعنى خلوه من الضرورةالنسقية املغلقة كما تصورته الكوسمولوجيا األفالطونية – األرسطية
(كوسمولوجيا املادة والصورة والجواهر) .املبدأ األسا�سي الذي تقوم
عليه املنظومة الذرية الكالمية هو النظر إلى نظام الوجود من حيث
هو مظهر للقدرة اإللهية املطلقة بما ينتج عنه أمران أساسيان هما:
الديناميكية الحركية للطبيعة بصفتها مجاال للخلق املستمر وخلو
الطبيعة من املطلقات الالمتناهية بما مهد للتصورات الرياضية
الهندسية للطبيعة التي فسحت املجال للنظرة الفيزيائية الحديثة.1
 ما يهمنا هنا هو أن التصور الطبيعي هو الذي أفرز فكرة “العالماملمكن” التي لم يكن لها معنى في النسق االرسطي ،باعتبار أن عقيدة
اإلمكان من لوازم الهوت القدرة املطلقة ،فكل ما ليس متناقضا منطقيا
ممكن عمليا كما قرر املتكلمون الذين دشنوا التفريق االنطولوجي بين
املاهية والوجود أي اعتبار الوجود حالة أصيلة ال تحدها املاهيات
الثابتة .ال تنحصر أهمية هذا القول في الطبيعيات ،بل له األثر في
الفاعلية اإلنسانية ما دام الحال الوجودي بمختلف مستوياته قابال
للتعديل والتغير ،فاهلل بإمكانه خلق عالم طبيعي وبشري أفضل من
العالم الحالي.2
 -1راجع يف الموضوع:

Marwan Rased: «Les débuts de la philosophie moderne» in Les Grecs, les Arabes et nous:
enquête sur l’islamophobie savante) collectif). Fayard Paris, 2009 pp121-169.

 - 2هذا هو الموقف األشعري التقليدي ،وإن كان الغزالي خالفه يف بعض كتبه.
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ومن هنا الجدل الكالمي املتشعب حول اإلرادة اإللهية الذي تمحور
حول ثالث إشكاالت كبرى :طبيعة اإلرادة اإللهية من حيث حقيقتها
الوجودية في مقابل االلتباس الذي يمكن أن يتم بينها واإلرادة البشرية
التي ال تنفصل عن الرغبة والتطلع (الشوق واألماني) ،وعالقة صفة
اإلرادة بالفعل اإلرادي ،أي هل يريد هللا بذاته أم بإرادة قائمة بذاته
أو منفصلة عنها بما يطرح من مشكل موضعة اإلرادة (مشكل محل
اإلرادة) ،وحدود هذه اإلرادة أي هل تتعلق بكل فعل قائم في الوجود
أم أنها تنحصر على الفعل الحسن بما يطرحه هذا اإلشكال من مسألة
الشر وعالقته بالفعل اإلنساني وطبيعة هذا الفعل.
في هذا الجدل كله يظل املشكل املطروح هو حسم العالقة بين
عقيدة القدرة اإللهية املطلقة واختصاص هللا بالخلق من جهة (وهي
مسألة ال خالف عليها بين األمة) ومسألة التكليف اإللهي للبشر الذي
يقت�ضي االختيار.
وعلى الرغم من اآلراء التمييزية السائدة حول اختصاص املعتزلة
بفكرة حرية اإلنسان من حيث هو خالق فعله واتجاه األشاعرة إلى
القول باختصاص هللا بالقدرة والفعل إال أن الرجوع إلى األدبيات
الكالمية يبين أن املوضوع أكثر تعقيدا حتى داخل املدرسة الكالمية
ذاتها وخيوط التداخل كثيفة ال يمكن اختزالها في التصنيف الكالمي
التقليدي.1
- 1نحيل هنا إلى دراسات دانيال جيماريه الذي اهتم كثيرا بالموضوع:

D. Gimaret:
- Théories de l’acte humain en théologie musulmane Vrin Paris 1980
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ما نريد أن نخلص إليه هو أن
الفكر الكالمي اتجه في صياغاته
األخيرة الى اعتماد نظرية “الكسب”
مدار السؤال
األخالقي ليس الطبيعة
التي تبلورت داخل الخطاب
وال القانون العقلي الكلي
االعتزالي بمعنى فعل “التصرف” في
(الذي هو التعبير عن
إرادة الذات) وإنما الصفات
مقابل الضرورة الجبرية وأصبحت
اإللهية نفسها
تعني عند ضرار بن عمرو والحسين
بن محمد بن عبد هللا النجار
اشتراك هللا واإلنسان في الفعل
أي الجمع بين تأثير االستطاعة وخلق القدرة للخروج من املعضالت
العقدية التي دخلت فيها النظرية املعتزلية التقليدية في صياغتيها
َّ َّ
النظام ،ونظرية “الدواعي” لدى
االساسيتين “نظرية االصلح” لدى
الجاحظ .فاملشكل الرئيس الذي طرح على املعتزلة هو تقييد مفهوم
الخلق اإللهي من وجهين :أنطولوجي يتصل بأسبقية املاهيات املعدومة
(ولكن الثابتة) على الفعل اإللهي واألخالقي يتصل بنفي القدرة اإللهية
على خلق الشر ،في الوقت الذي تكرس نظرية الدواعي (أي توقيف
الفعل اإلنساني اإلرادي على دواعي ضاغطة) موقفا جبريا ينفي حرية
اإلنسان عمليا.
- un problème de la théologie musulmane: Dieu veut-il les actes mauvais? Théories et
arguments. Studia Islamica N 40 pp5-73.
- Théories de l’agir humain dans l’école hanbalite. Bulletin d’études orientales T291977 ,, PP
157-178.
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أما األشاعرة التقليديون الذين عرفوا الكسب بالفعل املقدور
بقدرة حادثة وربطوا االستطاعة بزمن الفعل نفسه فقد واجهوا
مشكل القدرة الحادثة التي ال تأثير لها ،فاتجه جيلهم الثاني (الجويني
والغزالي والرازي واإلسفراييني) إلى منح الكسب داللة التأثير مع
االحتفاظ بعقيدة اإلرادة املحدثة سواء بقبول تأثير األسباب الطبيعية
انسياقا مع املقاربة الفلسفية أو تمييزا بين العلة املباشرة والعلة
النهائية التي هي اإلرادة اإللهية الخالقة ألهلية االستطاعة (يجمع ابن
تيمية بين الرأيين) .وعلى العموم لم يكن لهذا النقاش الكالمي داللة
كبرى بخصوص مفهوم الحرية اإلنسانية؛ ألن املدار فيها هو الصفات
اإللهية في تأثيرها في الوجود ،ذلك أن القول بإطالق اإلرادة اإللهية ال
يستتبعه نفي حرية اإلنسان بل إن هذا املبدأ العقدي هو املرجعية
الالزمة لنظام الوجود ومعقوليته في غياب تصور طبيعي محدد على
غرار الكوسمولوجيا اليونانية .حرية اإلنسان إذن ليست منفية من
منظور القدرة اإللهية املطلقة ،بل إن مجال هذه القدرة أي ما تتيحه
من اختيارات وإمكانات هو املضمون املوضوعي لحرية اإلنسان وبدون
هذه املرجعية العقدية ال سبيل لتصور حرية اإلنسان إال كإرادة ذاتية
فارغة.
 الحرية األكسيولوجية (األخالقية) التي تعني أن مصدر القيم ليسالطبيعة والوجود بل املطلق اإللهي نفسه ،ذلك مقت�ضى االتجاه
الغالب على أهل السنة في نفي أي طابع معياري طبيعي عن القيم
وإضافة التحسين والتقبيح إلى الشرع ال إلى العقل .ال ينبني على
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هذا املوقف رفض تعليل أحكام الشرع ،بمعنى اعتبارها خالية من
الحكمة ،وإنما عدم استباق القيمة املعيارية للحكم ابتداء ،أي قبل
األمر التكليفي وإن كانت هذه القيمة بارزة الداللة بعديا أي أثر وضعها
باألمر الشرعي .لم يمنع املوقف الكالمي برفض التعليل العقلي ألفعال
التكليف من استكشاف الفقهاء ملقاصد الشرع من حيث هي غايات
كونية ال يختص بها دين وال ملة ،وإن حرصوا على أن الشرع هو الذي
منحها القوة املعيارية اإللزامية.
بيد أن املقاصد الشرعية ال يمكن النظر إليها في شكل “قانون
طبيعي” على غرار التصور الالهوتي املسيحي ،أو تصور نظريات العقد
االجتماعي الحديثة ،ألنها تتأسس على املقت�ضى األمري ،أي أولوية
الحكم التكليفي واألمر املطلق على القانون األخالقي العقلي.
األخالقية التكليفية من هذا املنظور ليست هي أخالقية املحايثة
الذاتية التي تمنح األولوية للوعي الفردي أي الذاتية املستقلة املكتفية
بنفسها ،باعتبار أن هذا التصور للذاتية يلغي حتما بعد املغايرة
واآلخرية الذي هو منبع األخالقية .الذاتية املحايثة املستقلة هي
في نهاية املطاف نمط من تذويب اآلخر في هوية األنا بافتراض تماثل
الوعي الذاتي املشترك بما يؤول إلى قلب املعادلة األخالقية إلى معادلة
أنطولوجية في حين أن الذاتية الحقيقية ال تكون إال شرخا في الوجود
وخروجا من الكليات النسقية.1
 -1نحيل هنا إلى التحديدات الفلسفية التي بلورها أمانويل لفيناس يف عالقة السؤال
األخالقي باإلشكالية األنطولوجية:
E. Levinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence: Kluwer Academic (Edition
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األمرية التكليفية إذن هي
الخلفية الجذرية للمسألة األخالقية
إن المقاصد الشرعية
أي لتحديدات الخير والشر التي ال
ال يمكن النظر إليها في
شكل قانون طبيعي
يمكن إرجاعها إلى مقاييس القانون
على غرار التصور الالهوتي
األخالقي بل هي سابقة عليه ،كما
المسيحي ،أو تصور
أنها غير قابلة لالختزال في السؤال
نظريات العقد
االجتماعي الحديثة
الوجودي ،لكونها تقت�ضي املغايرة
املطلقة والتعالي الالمتناهي للخروج
من معضلة تصادم الوعي الذي
شغل الفالسفة منذ هيغل إلى اكسل هونت.
األمرية املقصودة هنا ليست أمرية تحكم وهيمنة وفق نموذج
االستبداد السلطاني ،1بل هي أمرية تأسيسية للفعل األخالقي لحماية
كرامة اإلنسان وتسييج حقوقه بالقداسة املتعالية ،فهي بهذا املعنى
موجهة أساسا للمعامالت اإلنسانية في حدودها القصوى .فما دام
مدار الفقه التكليفي ليس معرفة حقائق التوحيد التي يكفي فيها
التصديق والتقليد ،2فإن التشريع في مجمله منصب على التعبد وفق
originale 1978) pp13.
 - 1على عكس مقاربة عياض بن عاشور الذي تصور هذه األمرية يف شكل سيادة قانونية
الهية:
Yadh Ben Achour: Politique. Religion et Droit dans le monde arabe. CERES Tunis,
1992 p61-62 .

 - 2يقول أبو حامد العزالي بعد تأكيده على الدخول يف اإليمان« :وليس يجب عليه أن
يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير األدلة بل يكفيه ان يصدق به ويعتقده
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املعيار الخلقي ،أي معاملة الغير الذي هو املسلك إلى هللا بما عبر عنه
الحديث القد�سي الشهير“ :إن هللا تعالى يقول يوم القيامة :يا ابن آدم
مرضت فلم تعدني ،قال :يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملين؟ قال:
أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته
لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ قال :ربي كيف
أطعمك وأنت رب العاملين؟ قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن
آدم استسقيتك فلم تسقني .قال :ربي كيف أسقيك وأنت رب العاملين؟
قال :استسقاك عبدي فالنا فلم تسقه ،أما أنك لو سقيته لوجدت
ذلك عندي” (رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم).
 ما دام مفهوم الحرية في التقليد اإلسالمي ال يتأسس على الذاتيةاملحايثة وإنما على التعالي واالستجابة لألمرية املطلقة منبعا للسلوك
األخالقي اإللزامي تجاه اآلخر ،فإن مدار الحرية الحقيقية هو عالقة
اإلنسان باهلل التي ال ينظر إليها وفق داللة الهيمنة والتسلط والقوة
اإلكراهية ملا تقوم عليه هذه املقوالت من شوائب التعالي الخارجي ومن
صورة اإلله – امللك التي حاربها الدين التوحيدي.
في نص شهير للفيلسوف اليهودي هانس جوناس حول “مفهوم
اإلله بعد املحرقة” يدعو إلى مراجعة الهوتية جذرية للصفات اإللهية
للتخلص من صفة القدرة املطلقة واإلبقاء على صفة الخيرية وما
جزما من غير اختالج ريب واضطراب نفس وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع»،
إحياء علوم الدين( ،كتاب العلم) ،دار ابن حزم بيروت  2005ص .22
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يتصل بها من داللة العدل 1بما يترجمه اتجاه واضح لدى الفالسفة
املسيحيين ،إلعادة تأسيس الالهوت على “انطولوجيا الضعف” بدل
“انطولوجيا القوة”.2
إن الهوت القدرة في التقليد اإلسالمي ال يمكن النظر إليه من زاوية
القوة التسلطية التي يستأثر بها ملك مهيمن على خلقه ،لسبب جوهري
هو أن مبدأ التوحيد وإن كان يقوم على املغايرة املطلقة بين هللا وخلقه،
إال أن هذه املغايرة يحب أن ال تفهم تعاليا انفصاليا خارجيا ملا يقتضيه
هذا التصور من تجسيم وقول بالجهة وافتراض املشاركة في مستوى
الوجود ،ومن هنا حرصت املدارس الكالمية اإلسالمية األساسية على
االبتعاد من هذا املنزلق حتى لدى الغالة من الصفاتيين الذين يأبون
التأويل العقلي و يتمسكون بظاهر النص مع نفي الكيفية واملماثلة.
من هذا املنطلق يتعين التنبيه إلى أن فالسفة اإلسالم ومتكلميه مالوا
إجماال إلى رفض املقولتين السائدتين في الالهوت الوسيط وهما اعتبار
هللا جوهرا (املقوم املشترك بين موجودات العالم) أو محركا ثابتا
للطبيعة (األطروحة األرسطية التي تنفي عقيدة الخلق) واعتبروا أن
صفات القوة والتحكم املطلق وإن أفادت القدرة الالمتناهية فإنها
1 - Hans Jonas: «The concept of God after Auschwitz: a jew voice» The journal of
Religion. Vol 67, N1 1-1987 ,pp 1-13.
- 2كما هو شان الفيلسوف اإليطالي جاين فاتيمو:
Gianni Vattimo: Espérer croire Seuil Paris 1998 p 33.
من منظور آخر ينتهي الفيلسوف األمريكي الفريد وايتهيد إلى نفس النتيجة:
Alfred N. Whitehead: Religion in the Making. Fordham University Press 1996 pp
141-160.
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قدرة تفهم في ضوء املخالفة واملغايرة مع الخلق وال تدرك إال مع بقية
الصفات التي تعرف بها الحق على خلقه من رحمة ولطف وعناية.1
يتضح ذلك في الكتابات العقدية حول “األسماء الحسنى” التي
فرضت على املتكلمين والفالسفة املسلمين إعادة صياغة مواقفهم
املألوفة من مسألة الصفات اإللهية من منطلق اإلشكال املعقد الذي
تطرحه عالقة االسم باملسمى والتسمية ،أي هل يمكن القول بتماهي
األسماء والصفات وهل يقت�ضي اإلقرار باملحتوى العقلي واملوضوعي
لالسم القول بأنه يسمح بمعرفة ذات هللا؟
فاذا كان أهل السنة مالوا إجماال إلى اعتبار األسماء صفات
للحيلولة دون القول بأنها مخلوقة  -ملا يعنيه هذا القول من أنها ال تعبر
إال بالتواضع البشري عن الذات اإللهية -كما رفضوا الحل االعتزالي
الذي يماهي بين االسم والتسمية كما يماهي بين الوصف والصفات
انسجاما مع عقيدة تماهي الذات والصفات ،فإنهم عانوا من مأزق
حقيقي في القول بأن االسم هو عين املسمى بما يعني ضرورة التمييز
بين االسم والتسمية .فبعض األسماء يمكن أن تحمل على صفات
الذات فتكون متماهية مع املسمى لكن بعضها اآلخر املرتبط بصفات
معان ال يمكن أن يكون مرادفا للذات اإللهية.
ٍ
ومن هنا نجد أن املتكلمين األشاعرة املتأخرين الذين كتبوا في
األسماء الحسنى انتهوا إلى التمييز بين االسم واملسمى ،مثل أبي حامد
 - 1ذهب جاك بيرك إلى حد الحديث عن «النزعة الالأدرية الضمنية» يف الكالم اإلسالمي
J. Berque: in Aspects de la foi en Islam (collectif). Faculte universitaire de Saint Louis,
Bruxelles, 1985, p 41.
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الغزالي في “املقصد األسنى” 1وفخر الدين الرازي في “لوامع البينات”،2
ال نفيا للصفات ،وإنما تمييزا بين معرفة هللا في ذاته ومعرفته عن طريق
األسماء التي تعرف بها على خلقه وفق مألوفهم في التعبير 3فاقت�ضى
الحال التزام التمييز في داللة اشتراك األلفاظ.
لقد أدرك الغزالي ضرورة التمييز بين الخطاب اإليجابي في اإللهيات
الذي يدرك بالنص وحده ال العقل وبين املعرفة الحقيقية هلل التي ال
تتم عن طريق النظر بل مسلكها هو التزكية األخالقية بما يعني نقل
املشكل النظري إلى أفق أخالقي خارج املعضالت األنطولوجية التي ال
مخرج منها.
املسلك األنطولوجي يف�ضي إلى نمطين من معرفة هللا ،أحدهما
“قاصر” واآلخر “مسدود” حسب اصطالح الغزالي ،أما القاصر فهي
معرفة األسماء والصفات التي تقوم على “التشبيه” و”اإليهام” وهي في
الحقيقة معرفة بالنفس ال باهلل ولذا تتطلب استحضار املغايرة ونفي
التشبيه ،أما املسدود فهو رفع الصفات البشرية إلى مقام األلوهية أي
تأله اإلنسان بتقمص صفات الربوبية املطلقة بما هو مستحيل.4
 -1أبو حامد الغزالي :المقصد األسنى يف شرح أسماء اهلل الحسنى .مكتبة القرآن القاهرة
د .ت ص .27
 - 2فخر الدين الرازي :لوامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى والصفات .المطبعة الشرقية
القاهرة 1323ه ص .3
 -3يقول الرازي« :إن عرفان كل شيء بذاته أتم من غيره ،فعلى هذا العرفان التام باهلل ليس
إال هلل؛ ألنه سبحانه هو الذي يقول لنفسه أنا» ،المرجع نفسه ،ص .74
- 4الغزالي :المقصد األسنى ،ص .51 - 50
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وهكذا يصل الغزالي إلى أن هللا
وحده هو الذي يعرف نفسه ،وال
اهلل وحده هو الذي
طريق إلى معرفته في ذاته ولذا فإن
يعرف نفسه ،وال طريق
“نهاية معرفة العارفين عجزهم عن
إلى معرفته في ذاته
املعرفة ،ومعرفتهم بالحقيقة هي
ولذا فإن نهاية معرفة
العارفين عجزهم
أنهم ال يعرفونه ،وأنهم ال يمكنهم
عن المعرفة
البتة معرفته”.1
املعرفة الخلقية هي إذن املسلك
الوحيد املتاح للوصول هلل وهي
انتقال من معرفة التشبيه األنطولوجية إلى التشبه باألسماء الحسنى
وفق مبدإ “التخلق بأخالق هللا” أي أن تصير هذه األسماء “أوصافا
للعبد السالك” ،ال أن تكون صفات له ما دامت صفات إلهية ،2بما
يعني رفض مقوالت االتحاد والحلولية التي قد تفهم خطأ من كالم
الصوفية ما دام املنطلق هو نفي التشبيه .بمعنى آخر ،إذا انتفت
املعرفة اإلدراكية املفهومية انفتح أفق املعرفة الشوقية ،معرفة
التقرب التي تسمح لإلنسان وفق الحديث القد�سي الصحيح أن يكون
هللا سبحانه “سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده التي
يبطش بها ،ورجله التي يم�شي بها” (أخرجه البخاري).
 - 1المرجع نفسه ،ص .52
 - 2المرجع نفسه ،ص .134
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بح ـ ـ ـ ـ ـ ــوث
ودراسات

الجذور املعرفية والفكرية
للتطرف الفكري واالنحالل األخالقي
معالي الشيخ عبد هللا بن الشيخ املحفوظ بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة – أبوظبي

بسم هللا الرحمن الرحيم.
والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه
أود في هذه املقالة:
 - 1أن أشير إلى أهمية املوضوع وصعوبة مواجهته في هذا العصر.
ً
 - 2أن أتحدث عن التطرف تعريفا ،وعن جذوره بصفة عامة،
وبصفة خاصة عن جذره املتلبس بلبوس الدين.
 - 3عن االنحراف األخالقي ،وعن تعريف األخالق ،والجذور الفلسفية
لالنحراف الخلقي.
ً
ً
 - 4أن نختم بمقاربة ثقافة التسامح والوسطية فكرا وسلوكا في
مواجهة املحورين :التطرف واالنحراف.
 -1أهمية املوضوع وصعوبته:
إن الساحة في هذه املنطقة الوسطى من العالم -التي يسمونها
بالشرق األوسط -بخاصة ،والعالم كله عامة ،مصابة بقلق تتفاوت
َ
درجاتهَ ،
في ِصل في بعض املناطق إلى التدمير واإلفناء املتبادل ،نتيجة
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تصورات حادة تتحول إلى مقوالت جامحة ،وتنتهي إلى عنف جسدي ال
هوادة فيه ،تحيل إمكانية العيش املشترك على ظهر هذه األرض.
كما أن مشكلة االنحراف عن أخالق الفضيلة تشكل الوجه اآلخر
للجموح الفكري والنف�سي.
ومن املفارقات أنه يوجد بين املحورين- ،التطرف من جهة،
واالنحراف األخالقي من جهة أخرى  -ترابط إذا لم يمكن وصفه
بالسببية التالزمية ،فإنه يمكن وصفه بالتأثير املتبادل .فأكثر من
ً
انتقل إلى التطرف يكون قادما من أفق االنحراف األخالقيَ ،ي ْع ُبر
ً
إليه بعد أن عاش الضياع النف�سي باحثا عن املعنى ،تلقفه املتطرفون
مباشرة ليسلكوا به سبيل التيه.
ولقد تحدث بعض هؤالء التائبين عن رحلتهم من عالم الجريمة
األخالقية إلى عالم التطرف العنيف ،ولهذا فإن من الضرورة أن
نستوقف شبابنا لنريهم الطريق األوسط واملنهج األعدل ،وهو طريق
ُ
الجامع بين األخالق الفاضلة والفكر املستنير
الوسطية واالعتدال
املعتدل املتفتح؛ حتى ال ينتقلوا من تطرف إلى تطرف ،ومن ُّ
تعسف
إلى ُّ
تعسف ،وهكذا يضيعون بين تطرفين« :كاملستجير من الرمضاء
بالنار».
إن املشكلة التي نعانيها في هذا الجهد ترجع إلى صعوبات مادية
وفكرية ومنهجية لتقديم البديل وترسيخ املنهج األصيل:
ً
أوال :ظاهرة استثمار إمكانات التكنولوجيا في نقل الجرائم بالصوت
والصورة ،وتسهيل التواصل بين املجرمين وإعطائهم وسائل ارتكاب
198

وعزز نوازع الشر ،على ّ
الجريمة ،كل ذلك خلق أفكار اإلجرام َّ
حد رأي
من يرى أن األفكار إنما هي انعكاس ملا تلتقطه الحواس من العالم
الخارجي ،كالفيلسوف «جان لوك»( :هذه األفكار لم يخلقها الذهن
ُ
نفسه ،وإنما استمدها من األشياء الخارجية ،ومن ثم فأسباب «أفكار»
املوضوعات النفسية هي األشياء املوجودة في العالم ،واملستقلة عن
الذهن :هذه الورقة ،وتلك الوردة.)...
ً
ثانيا :الدعاية املمنهجة للجماعات املتطرفة ،سواء كانت العصابة
الغالية اإل هابية التي ُت ّ
قدم حججها الزائفة لتبرير القتل واالعتداء ،أو
ر
ِ
َ
عرض ممارساتها إلغراء الشباب.
املجموعة املنحرفة العدمية التي ت ِ
ً
ّ
مقنعة في املحتوى،
ابة في الشكل،
ٍ
ثالثا :عدم وجود جهود تربوية جذ ٍ
متماسكة في املنهج ،تسد الثغرات ،وتعالج مكامن الداء« ،وتضع َ
الهناء
ٍ
موضع النقب».
 -2الجذور املعرفية والفكرية للتطرف واالنحراف األخالقي
الجذور املعرفية والفكرية ّ
ّإن ُ
للتطرف واالنحراف األخالقي موضوع
مجال َتساؤل َفلسفي في املا�ضي والحاضر ،وميدان تعامل ِف ّ
علي
ٍ
ً
ً
للمصلحين واملربين قديما وحديثا.
ً
ذلك أن األسئلة القديمة هي تقريبا نفس األسئلة الحديثة ،فهي
متحدة بالذات وإن كانت مختلفة باالعتبار؛ إال أن األجوبة هي التي
ً
تختلف في الزمان واملكان نظرا للتفاعل بين الكون واإلنسان.
فاألسئلة هي :هل اإلنسان مجبول على االنحراف وعلى الخطإ
والخطيئة؟ أو أنه مفطور على الخير؟ أم أنه ورقة بيضاء تسطر فيها
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البيئة التي تحوطه والوسط هو الذي يكتب عناوين سلوكه وبرامج
عمله وتعامله؟ أم أنه نتيجة عاملين هما البيئة من جهة والوراثة من
جهة أخرى؟
وأنا أرجح النظرية األخيرة التي تقول :إن السلوك هو نتيجة
الوراثة ،أي أن اإلنسان كما يرث الخصائص الفيزيولوجية فإنه يرث
َّ
الخصائص النفسية والسجايا الخلقية؛ كما أنه يتأثر بالبيئة التي
تحوطه فتملي عليه أفكاره وسلوكه وممارساته؛ وال يتسع البحث هنا
لسرد األدلة الدينية أو العقلية على هذه النظريةْ ،فل ُن ّ
ؤجله.
ِ
ً
أوال :قبل البحث عن جذور التطرف ينبغي البحث عن تعريف
مفهوم التطرف.
-1.2فما هو التطرف ()L›extrémisme؟
التطرف هو الخروج عن الوسط إلى األطراف وهو امليل ،واسم
الفاعل :متطرف.
إنه مفهوم ال يزال محل أخذ ورد في تقارير األمم املتحدة ومنظمة
ً
اليونسكو ،إال أنه حرفيا يعني« :تبني أفكار أو سلوك ،أو الدفاع عن
ً
أفكارأو سلوك يبتعد كثيرا عما يراه أكثرالناس صوابا».
هذا هو التعريف الذي تشير إليه وثيقة منظمة اليونسكو حول
ً
التربية ( 2030ص ،)19لكنه سيظل مبهما وشخصيا ()Subjective؛
ألن املعايير املشار إليها غير محددة ،وتختلف من بلد إلى آخر ،ولهذا فال
بد من اإلشارة إلى أهمية إضافة البعد املحلي ،ومعناه :البيئة املعينة
ً
َ
التي عليها أن ُت ّ
حدد طبقا ملعاييرها وشروطها وصف الفعل والفاعل.
ِ
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إذا أخذنا التعريف املستفاد من تعريف املجلس الفدرالي السويسري
سنة  ،1992فإن التطرف يعني «التوجهات السياسية الرافضة لقيم
الديمقراطية الليبرالية ودولة القانون».
َّ
ويمكن أن نعيد صياغة هذا التعريف ليكون« :الت َو ُّجهات
ً
السياسية الرافضة للقيم املجتمعية السائدة» ،وبهذا يكون مناسبا
لسياق مجتمعاتنا.
لقد ناقشت التقارير الغربية التي اطلعنا عليها (باللغة الفرنسية)
مفهوم التطرف ،حيث اعتبرت الحركات واألحزاب واألفكار واآلراء
والسلوك الرافضة للدولة الدستورية الديمقراطية ،وما ينشأ عنها من
قيم ومؤسسات ُ
وسلط؛ اعتبرت كل هؤالء في خانة التطرف.
وناقشت هذه التقارير املمارسات العنيفة أو التحريض أو السلوك
السلبي ،كما ناقشت العالقة بين مفهوم التطرف والراديكالية ،وإن
كانت الراديكالية تعني في الغالب
الوسائل التي يستعملها املتطرف
لفرض هدفه ،بينما التطرف يعني
في الغالب الفكرة نفسها والهدف
التطرف هو التوجهات
السياسية الرافضة للقيم
ذاته ،حسب هذه التقارير.
المجتمعية السائدة
وناقشت أيضا العالقة بين
مفهوم التطرف ومفهوم اإلرهاب،
فإذا كان اإلرهاب هو مظهر التطرف
املحار َب ،فيمكن اعتبار اإلرهاب
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النتيجة القصوى للتطرف.
والتطرفهوبمعنىمن املعانيمرادف لألصولية Fondamentalisme
عند الغرب التي هي« :نزعة محافظة عند أوساط من البروتستانتية
ً
ً
الذين ال يقبلون إال تفسيرا حرفيا للكتاب ،ويعارضون كل قراءة
تاريخية أو علمية للكتاب؛ وبمعنى آخر :نزعة لبعض أتباع الديانات
ً
ً
للرجوع إلى ما يعتبرونه أساسيا وأصليا ال يجوز املساس به في
ً
النصوص املقدسة» .1والتطرف ليس مفهوما علميا في الثقافة العربية
اإلسالمية ،بمعنى أنه لم يستعمل في وصف األفكار واآلراء واملمارسات
والسلوك ،بل استعمل مقابله ،وهو الوسط ،لوصف حالة االعتدال
الفكري والسلوكي واالتزان .واستعمل كذلك نظيره ،وهو :الغلو الذي
يعني الخروج عن االعتدال ،والتجاوز عن املعهود واملطلوب في األقوال
واألفعال.
ّ
كما ُ
استعمل مصطلح التنطع وهو :نوع من املبالغة والشدة
والتجاوز عن حدود املطلوب.
ّ
ّ
ّ
ّ
كما ُ
استعملت كلمة التشدد وهو إظهارالشدة في الدين.
وهذه املصطلحات املرادفة واملجاورة ّ
للت ّ
طرف وردت كلها في سياق
ّ
الذم ّ
والتنديد في أحاديث معروفة وهي كالتالي:
ّ
الت ّ
شدد في حديث أنس« :ال
فقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن
ّ
تشددوا على أنفسكم فيشدد هللا عليكم».2
 - 2أخرجه أبو يعلى يف مسنده.365 /6 ،
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الغلو في ّ
الدين ،وهو ّ
ونهى عن ّ
ّ
ـ(التطرف) ،ففي حديث
املعبر عنه ب
ّ
والغلو في
ابن عباس ر�ضي هللا عنهما عنه عليه الصالة والسالم »:إياكم
ّ
ّ
ّ
الدين فإنما هلك من كان قبلكم
بالغلوفي الدين».1
ّ
كالغلو ّ
ّ
التجاوز للحدود في األقوال واألفعال،
ونهى عن التنطع ،وهو
ُ َ ّ
َ ً
ً
ففي حديث ابن مسعود (مرفوعا)« :هلك املتنطعون ،قالها ثالثا».2
لهذا ،فإن اإلسالم براء من كل تطرف ،مع أن التاريخ اإلسالمي قد
ً
عرف غالة ومتطرفين ومتنطعين ،إال أن تيار أهل السنة والجماعة ظل
ً
متمسكا باملنهج الوسط الذي ال إفراط فيه وال تفريط.
وما فتئ العلماء باملرصاد لكل غلو في االعتقاد ،أو األحكام العملية
الفقهية؛ لتصويب الخطأ وتوضيح الجادة التي كان عليها سلف هذه
األمة ،كعبد هللا بن عمر ،وأنس بن مالك ،وغيرهم من كبار الصحابة
الذين أدركوا عصر الخوارج وما ُس ِ ّجل على أحد منهم خروج؛ لشدة
فقههم في الدين ويقظتهم للعواقب واملآالت ،ومعرفتهم بوجوب تعظيم
شأن ّ
ولي األمر.
ً
ً
خالصة القول :إن التطرف ،سواء كان فكريا أو سلوكيا ،مفهوم
يختلف باختالف الزمان واملكان واإلنسان ،ويمكن تعريفه بأنه :خروج
ً
ً
على النظام العام فكريا وسلوكيا ،يحمل إمكانية التحريض على العنف
أو اإلخالل باألمن.
 -1قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .المستدرك على
الصحيحين.637 /1 ،
 - 2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب العلم :باب هلك المتنطعون.
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فالتطرف مذموم في الفقه اإلسالمي ،وكان من مآسيه في التاريخ
حركات الخوارج والباطنية ،وفي الزمن الحاضر حركات التكفير والعنف
والشغب والقلق السيا�سي واالجتماعي.
أما الشريعة ،فإنها تزكي الوسطية املنافية للتطرف والغلو.
 -2.2ما هي جذور التطرف؟
ّ
ّ
ّ
البشرية إلى
أما الجذور فعنوانها الكبير هو النزوع في الطبيعة
والجنوح إلى اإلفراط ّ
والتفريط .الذي ّ
الجماح ُ
عبر عنه العالم ّ
الصوفي
ِ
هّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ابن عباد النفزي (شارح حكم ابن عطاء الل) :وال �شيء أشد على النفس
ًُ ٌَ
ّ
الشرع ،وهو ّ
تفلتة إلى أحد
التوسط في األمور كلها ،فهي أبدا م
من متابعة
ّ
الطرفين لوجود َهواها فيه.
ّ
ل ّ
الشاطبي« :الشريعة جا ية في ّ
التكليف بمقتضاها على الطريق
ويقو
ر
ّ
األوسط األعدل ،اآلخذ من الطرفين
بقسط ال َميل فيهّ ،
الداخل تحت
التطرف مذموم في
كسب العبد ،من غير مشقة عليه،
الفقه اإلسالمي ،وكان
وال انحالل ،بل هو تكليف َجار على
من مآسيه في التاريخ
ّ
فين
املكل
موازنة تقت�ضي في جميع
اإلسالمي حركات الخوارج
ّ
والباطنية ،وفي الزمن
فالتطرف
غاية االعتدال» .1ولهذا
ّ
هو ُجزء من َ
الحاضر حركات التكفير
البرمجة النفسية
والعنف والشغب والقلق
ّ
ّ
ل
يمث
املتفرد الذي
لهذا اإلنسان
السياسي واالجتماعي
االنسجام واالنفصام.
 - 1الموافقات ،الشاطبي .163/ 2
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وجذور التطرف تنقسم حسب الباحثين املتخصصين في الدراسات
األمنية إلى صنفين ،كل واحد منهما يحتوي مجموعة من العناوين تمثل
في مجملها عوامل وحوافز التطرف:
أما الصنف األول فهو ما يسمى «العوامل الطاردة» (،)Repulsive
وهي عبارة عن البيئة املولدة للتطرف كالفقر ،والجهل ،وعدم املساواة،
وفقدان العدالة ،والعيش في الضواحي ،والتمييز ...ونحن في كلمتنا
هذه لن نتعرض لهذا الصنف.
أما الصنف الثاني :فهو ما يسمى بالعوامل الجاذبة (،)Attractive
وهي العوامل التي تنتمي إلى األفكار ،متمثلة في اإليديولوجية ،وفي
التفسير الديني الخاطئ ،وحب الزعامة ،واالنتماء إلى املجموعات
الناشطة ،واالقتداء والتماهي مع الزعامات الكاريزماتية .هذه الفئة،
هي التي سنحاول التوقف عندها ،باعتبار أن معظم التطرف العنيف
أو املحارب ينتمي إلى هذه الفئة.
يجب االعتراف بأن جذور هذه الفئة ليست حديثة وال غريبة على
بيئة التراث اإلسالمي ،فإن التطرف الحديث إنما هو إعادة إنتاج
لحركات الشغب ،ومح�شي الحروب ،واالضطرابات في التاريخ اإلسالمي،
الذين يتخذون في الغالب اسم الخوارج ،وهم فئات كثيرة ،1ظهرت
الم َح ِّكمة األولى :يقال للخوارج :مح ّكمة ُ
وشراة ،وكان دينهم إكفار علي،
 -1منهاُ -1 :
وعثمان ،وأصحاب الجمل ،ومعاوية ،وأصحابه ،والح َكمين ،ومن رضي بالتحكيم،
وإكفار كل ذي ذنب ومعصية -2 .األزارقة :هؤالء أتباع نافع بن األزرق الحنفي المكنّى
بأبي راشد ،من دينهم أشياء ،منها :قولهم بأن مخالفيهم من هذه األمة مشركون .وكانت
المحكمة األولى يقولون :إهنم كفرة ال مشركون .ومنها :قولهم إن القعدة -ممن كان على
رأيهم -عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا على رأيهم .ومنها :أهنم أوجبوا امتحان
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جذورها وبذورها األولى في وقت مبكر من تاريخ املسلمين ،واشتهرت
بمقوالتها وبمواقفها التكفيرية للحكام وللمجتمع ،وتهييج العامة،
َ
َ
الكثير من
ورفع السالح في وجه املخالف ،وقد أرهقت األمة وأجهضت
مشاريعهاْ ،
وأس َدت خدمة مجانية ألعدائها.
نتجاوز هذه اإلشارة لنقول :إن املعارف املسببة للتطرف بعضها
ً
ليس جديدا ،وإنما هو وريث لفكر كان في تراثنا وتاريخنا ،وهو عالقة
هذه الفئات الخارجة بالنص ،باعتبار أنها فقدت الصواب في التعامل
مع واقع النصوص ،وجانبت الصدق في استشهادها بها وجهلت الحق.
َّإن فكر الخوارج بفرقها الكثيرة ،يتميز بحرفية في الفهم بال تأويل
واألخذ بالجزئيات
واجتزائية في الدليل وفروع بال أصول،
وال تعليل،
ٍ
ِ
مع إهمال الكليات.
ً
لقد جر ذلك على األمة منذ القرن األول حروبا وتفرقا داخليا ال
ُ
ٌ
َ
السلوك
تشفى منها حتى َيذ َّر قر ُن فتنة أخرى ،وت ُبرز جماعة لتكرر نفس
ِ
ً
املتطرف مستنجدة بنفس املنهج املجانب للحكمة -أي :للصواب
والصدق والحق.
من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم .ومنها :أهنم استباحوا قتل نساء مخالفيهم وقتل
أطفالهم ،وزعموا أن األطفال مشركون ،وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون يف النار.
الصفرية :أتباع زياد بن األصفر،
 -4الن ََّجدات :هؤالء أتباع نجدة بن عامر الحنفيُّ -4 .
وقولهم يف الجملة كقول األزارقة يف أن أصحاب الذنوب مشركون ،غير أن الصفرية ال
يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم .ومن يقول :إن صاحب الذنب ال يحكم عليه
بالكفر حتى يرفع إلى الوالي فيحده- 5.ال َعجاردة :أتباع عبد الكريم بن عجرد ،وكانوا
فرقًا يجمعهم القول بأن الطفل ُيد َعى إذا بلغ ،وتجب الرباءة منه قبل ذلك حتى ُيدعى
إلى اإلسالم .وفارقوا األزارقة يف شيء آخر ،وهو أن األزارقة استحلت أموال مخالفيهم
بكل حال.
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هذا عن الجذر املتعلق بالعالقة مع النص الديني.
 - 3محور االنحراف األخالقي:
فما هو االنحراف؟
ُ
إنه الخروج عن الجادة املستقيمة ،كالتطرف من حيث كونه
ً
ً
ميال عن املنهج الصحيح ،وعدوال عن الجميل إلى القبيح.
أما األخالق ،فهي تلك السجايا الكامنة في النفس ،وهي ً
أيضا
املظهر الخارجي لتلك السجايا .وقد رأى بعضهم :أن الخلق هو صفة
نفسية ال �شيء خارجي ،واملظهر الخارجي هو سلوك أو معاملة.
واألخالق تجاورها ثالث كلمات :القيم – الفضيلة – املبادئ.
إذا راجعنا ما يمكن أن يرادف هذه الكلمات في اللغات الغربية
ً
لوجدنا كلمة « »VALEURSباللغة الفرنسية ،ومن معانيها :ما يعتبر حقا
ً
ً
ً
وجميال وخيرا طبقا ملعايير شخصية أو اجتماعية ،ويوظف كمعيار
ومرجع ملبدأ خلقي.
وكذلك كلمة « »ETHIQUESالتي تدل على ما يختص باملبادئ
الخلقية ومجموعة قواعد السلوك.
وكذلك أيضا كلمة « »VERTUالتي تدل على الفضيلة ،وهي استعداد
دائم لفعل الخير؛ فتدل على جزء من املعنى؛ ألنها تدل على مكارم
األخالق.
َ
َ
ّ
واألمن في العالقات
النف�سي للفرد،
األمن
إن األخالق توفر
َ
َ
واألمن في املعامالت ،واألمن في احترام النظام والتعليمات.
االجتماعية،
إن الصدق ،واالستقامة ،وحسن املعاملة ،واحترام القيم ،ويقظة
مجلة السلم  -العدد الثالث
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الضمير الوازع عن الغش والخداع ،العازف عن االعتداء على األعراض
واألموال والدماء ،املتصالح مع ذاته وبيئته؛ ذلك كله هو حسن الخلق:
إيمان بالحق ،وإحسان على الخلق:
إذا س ـ ـ ـ ـ ــقيت بمـ ـ ــاء املك ـ ـ ـ ــرمات
ه ـ ـ ــي األخ ــالق تنبت كالنبات
تعهده ـ ـ ـ ـ ــا ّ
تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم إذا ّ
املربي على س ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الفضيـ ــلة مثمرات
لألخالق مصادر ،أهمها مصدران :املصدر الديني ،واملصدر املنطقي
العقالني ،ولنبدأ باألخير.
املصدراملنطقي:
ربما كان «كانط» أشهر العقالنيين في ميدان األخالق ،فقد كان
«كانط» يعتقد أن التحليل يستطيع على الدوام أن يثبت أن خرق
القانون األخالقي هو ً
أيضا خرق لقانون املنطق .فالالأخالقية تنطوي
ً
دائما على تناقض ،ولنقتبس أشهر األمثلة التي ضربها «كانط» في هذا
الصدد.
وعدا دون أن يكون في ّنيتنا الوفاء به ّ
«فعندما نعطي ً
فإن سلوكنا
ن ً ّ
شرا؛ ألننا نتصرف على أساس مبدأين متناقضين في ٍآن واحد،
يكو
ّ
ّ
أول هذين املبدأين هو أن الناس ينبغي أن يؤمنوا بالوعد ولكني أخلفت
لكل شخص ّ
وعدي ،فمعنى ذلك ّأن ّ
الحق في أن ُيخلف وعوده ما دام
ٍ
ً
شخص وعوده
القانون األخالقي ينبغي أن يكون شامال ،ولو أخلف كل
ٍ
ملا عاد أحد يؤمن بالوعود ،ولكان لنا مبدأ آخر هو ّأن من الصحيح ّأن
ً
أحدا ال ينبغي أن يؤمن بالوعد ،وهو مبدأ يتناقض مع األول».1
 -1هنرت ميد ،ص .267
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وقد وسع كانط ميدان األمر الكلي القطعي بقوله:
 - 1افعل كما لو كان يلزم لإلرادة أن تقيم قاعدة فعلك في قانون
كلي للطبيعة( ،البعد الشخ�صي الستقالل اإلرادة).
ً
 -2افعل بحيث تستطيع دائما وفي الوقت نفسه أن تعامل اإلنسانية
في شخصك وفي أي شخص آخر ليس فقط كأداة وإنما أيضا كغاية،
(البعد الجماعي الستقالل اإلرادة).
لقد آمن كانط بأن إرادة الخير التي تهتدي في وجودها بمبدإ معين
هي ال�شيء الوحيد الذي يعتبر خيرا في ذاته ،إن اإلرادة ّ
الخيرة التي تريد
الخير لنفسها ولغيرها هي الخير في ذاته.
ويذكرنا كانط في مكان آخر أن هذه املبادئ «الكانطية» اإلنسانية ال
تمكن مراعاتها إال بالدين ،وذلك في النص التالي« :األخالق إذن تقود وال
ّبد ( )unumgänglichإلى الدين ،الذي بواسطته ترقى إلى فكرة ُم ّ
شرع
ّ
أخالقي خارج
()Gesetzgebers
اإلنسان ،بحيث تكمن في إرادته
تلك الغاية القصوى (خلق العالم)،
المعارف المسببة
التي يمكن ويجب في نفس الوقت أن
للتطرف بعضها ليس
تكون الغاية القصوى لإلنسان».
جديدا ،وإنما هو وريث لفكر
كان في تراثنا وتاريخنا،
يجب التذكير أن الفيلسوف
وهو عالقة هذه الفئات
كان أهم مؤسس لنظرية األخالق
الخارجة بالنص
في الغرب .يمكن تصنيف النظريات
ً
األخالقية املختلفة انطالقا من
مجلة السلم  -العدد الثالث
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موقفها تجاه املبادئ األخالقية ،بحيث يمكن التمييز بين األخالق
النسبية واألخالق املطلقة ،فبينما تعني األولى اختالف املبادئ والقيم
األخالقية بحسب املكان والزمان ،يعني النوع الثاني وجود مبادئ
ُ
أخالقية عامة تطبق على جميع الناس في كل زمان ومكان مهما اختلفت
ظروفهم وآراؤهم.
إن نظرية املبدأ املطلق  -كما يقول هنتر ميد -تجد سندها في الديانات
ً
وخصوصا تلك التي تؤمن بالشمولية .وهو بذلك يعترف أن
السماوية،
الحضارة الغربية أصلها مسيحي ،قائال« :وحين نقول املسيحي ،فإننا
نعني بالنسبة للفلسفة «التوحيدي» ،فاإليمان بإله واحد يحكم الكون
الذي خلقه أساس للتفكير الديني للغرب ،وهذه األوامر -أوامر اإلله-
ً
جميعا في كل مكان».
شاملة تنطبق على الناس
أما الجذر املتعلق باالنحراف الخلقي -ونحن في عالم األفكار
ً
واملعرفة ،فإن أهم موجة َّ
شرعت فلسفيا لالنحراف الخلقي قد
كانت فلسفة ما يسمى بـ(التنوير) ،وأذكر على الخصوص الفيلسوف
البريطاني «ديفيد هيوم» 1الذي ألغى دور الوحي ،بل ودور العقل نفسه
ً
في إنتاج القيم ،منطلقا من املحسوس املتمثل في االنفعال والعواطف،
 - 1فقد حطم «هيوم» هوية الذات البشرية وأحالها إلى مجموعة من االنطباعات الحسية،
وضاعت النفس البشرية؛ ألننا ال نستطيع أن نصل إلى االنطباع الحسي ،وجدتني ال أعثر
عليها ،يقول هيوم« :إنني إذا ما توغلت إلى صميم ما أسميه «نفسي» وجدتني ال أعثر
دائمًا إال على هذا اإلدراك الجزئي أو ذاك ،إنني ال أستطيع أبد ًا أن أمسك بـــ»نفسي» يف أي
وقت بغير إدراك ما ،كما أنني ال أستطيع أبد ًا ْ
أن أرى شيئا فيما عدا هذا اإلدراك» .وهكذا
نجد أن فلسفة هيوم قد فككت أوصال الموجود البشري( .عبد الفتاح إمام ،الهيجلية
الجديدة ،ص.)195
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ً
مدعيا أن املؤثر هو األثر نفسه ،فال قيم عليا وال �شيء يحكم سلوك
اإلنسان إال ما ينتجه هو بناء على رغباته ونزواته.
ُ ً
ً
ومن هؤالء «فرويد» 1الذي كان ُمغرقا في «الجنسية» ومرجعا معظم
السلوكيات اإلنسانية إلى ما تختزنه النفس البشرية من غريزة الجنس.
و«داروين» 2في مذهب النشوء واالرتقاء باعتباره أن اإلنسان إنما
هو من نوع البريمات املتميزة بكمال األسنان.
ورغم أن هذه النظريات التي حطت من قيمة اإلنسان ،فهو
عند فرويد في سلوكياته ،وعند داروين في أصله ونسبته ،قد أظهر
العشرات من الفالسفة ُعوارها والثغرات التي تبين عدم علميتها ،فقد
املنابر في الكثير من
استهوت الكثير من املدارس املعاصرة ،واحتكرت ِ
الجامعات ،فقد راح الفرد يحطم سلسلة املعتقدات حلقة بعد حلقة،
وكذلك املعايير األخالقية ،ونظم الفكر ،والتنظيمات السياسية التي
 -1بإمكاين القول :إن فرويد قد قام ببناء الغالبية العظمى من تحليالته يف شكل «هرم
مقلوب» ،ولهذا أصبح البناء بأكمله يرتكز على «حجر زاوية» واحد ،وعندما يكون هذا
«الحجر المحوري» عبارة عن حقيقة واحدة مشكوك فيها ،فإن كل االستنتاجات تنهار
عندما يثبت خطأ هذه الحقيقة ،مثلما ينهار الهرم المقلوب ،عندما نزيل حجر الزاوية منه،
ولن يكون يف استطاعة أي قدر من البالغة أو المراوغة أو التالعب باأللفاظ إخفاء حقيقة
اهنيار الهرم»( .هانز أيزينك« :تدهور إمرباطورية فرويد وسقوطها» ،ص.)273
 - 2نظرية داروين هذه نزعت عن الطبيعة آخر أسمال النظام والعقل ،وتركت الكون كله،
وليس فيه سوى الصدفة ،واالتفاق ،والالعقل .كما يقول سرتلنج .ويقول أيضا- :وهو
يعيب على منهج داروين أنه لم يكن منهجًا علميًا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة« -فلم
تكن طريقة داروين تعتمد على االستقراء البطيء الحذر من عدد هائل من الوقائع التي
ال يمكن دحضها ،وهو ما يتطلبه المنهج التجريبي ،بل كانت على العكس من ذلك ،لقد
كانت يف الواقع تعتمد على األخذ «بنظرية! أو «تخمين! ثم تجمع الوقائع المناسبة التي
تؤيده ،متجاهلة بالطبع الوقائع األخرى غير المناسبة!”( .الهيجلية الجديدة ،ص.)231
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تربطه برفاقه من البشر ،وانطلق في عزلة الحيوان األعجم الذي ال
يعرف سوى إحساساته الخاصة ،وال يطيع سوى نزواته الذاتية.
وهكذا تحطم الجانب املقابل من الصورة وأعني به الكلي ،الذي يتمثل
ُ ُ
في املجتمع ونظمه وقواعده ومبادئ األخالق...إلخ.
 - 4الحلول واملقاربات:
َ
كيف ُيعالج هذا الوضع املعرفي والفكري في ظل ما أشرنا إليه من
الصعوبات؟ وأهمها وجود ثقافة مأزومة ،اختل فيها ميزان املعرفة
والسلوك ،وغابت فيها الوسطية والحكمة.
َّإن األمر يتعلق بمعالجة ثقافية شاملة وتجديد فكري كامل ،ولهذا
فسنقدم مقاربة مجملة تعتمد على قيمة التسامح والوسطية والحوار.
ثقافة التسامح والتصالح في مواجهة ثقافة التطرف الفكري
واالنحراف الخلقي:
أح�صى الباحثان ألفرد كروبر  Kroeberوكاليد كلوكون Kluckhohn
سنة  1952في بحثهما «الثقافة :عرض نقدي للمفاهيم والتعريفات»
( )Culture : A critical review of concepts and definitionsما يربو
على مائة وستين تعريفا للثقافة.
وعرفها «الروس» الفرن�سي بأنها هي« :مجموعة النظم االجتماعية،
واملظاهر الفنية ،والدينية ،والفكرية التي تتميز بها مجموعة أو مجتمع
بالنسبة لآلخر» .وتقول موسوعة دار الشروق« :إن مفهوم الثقافة
يشير إلى كل ما يصدر عن اإلنسان من إبداع ،أو إنجاز فكري ،أو أدبي
أو فني أو علمي».
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وأولى املعاني باالعتبار في سياق هذا البحث هو اإلطالق األنثروبولوجي
الواسع الباحث عن املعتقدات واملؤسسات والعوائد والتقاليد لكل
مجتمع وعالقات الكائنات البشرية بعضها ببعض.
ً
ولعل كل واحد من التعريفات السابقة يشكل جزءا من الصورة
الذهنية للثقافة ،وحيث إن التعريف األخير يهتم بسلوكيات اإلنسان
وعالقاته وأنماط القيم ّ
املوجهة للسلوك ،فهو بالتأكيد ما نعالجه هنا.
ِ
َ
َ
أما التسامح :فهو مصدر مقيس لت َ
سامح بمعنى تساهل.
يقول ابن منظور في مادة «سمح»« :التسامح والسماحة الجود...
يقال :سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء ....وفي الكالم
املشهور« :السماح َرباح» .أي املساهلة في األشياء تربح صاحبها.».
تأصيل التسامح في اإلسالم
ُ
في الحديث عن أبي أمامة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال” :بعثت
ُ
ّ
بالحنيفية ّ
السهلة ّ
السمحة“ ،أي ّ
امليسرة .رواه أحمد في املسند وله
ُ
ّ
ّ
شاهد من حديث عائشة” :لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة ،إني
ّ
وعلق عليه ابن القيمّ :
ّ
ّ
حنيفية في
”إنها
بحنيفية َسمحة“.
أرسلت
ّ
التوحيدَ ،سمحة في العمل“.1
وذكره البخاري بقوله« :باب الدين يسر ،وقول النبي صلى هللا عليه
وسلم :أحب الدين إلى هللا الحنيفية السمحة» .وورد في مصنف عبد
ً
الرزاق تفسيره مرفوعا بأنها اإلسالم الواسع.
فهذه األحاديث تعطي للسماحة معنى اليسر والسهولة والسعة،
 -1زاد المعاد.8/ 3 ،
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مما يدل على رفع اإلصر والحرج والبعد عن التشدد.
وقد يعبر عن التسامح في القرآن الكريم بأربعة مصطلحات :العفو
َ ۡ ُ
والصفح والغفران واإلحسان؛ حيث يقول سبحانه وتعالى﴿ :فٱعف
ٱلل حُي ُّ ۡ ۡ
َع ۡن ُه ۡم َو ۡ
سن َ
ٱص َف ۡح إ َّن هَّ َ
ني﴾ (املائدة.)13 :
ِب ٱل ُمح ِ ِ
ۚ ِ
إن التسامح هو التسامي عن السفاسف ،إنه عفة اللسان عن
األعراض ،وسكون اليد عن األذى .فــ»املسلم من سلم الناس من
لسانه ويده ،واملجاهد من جاهد نفسه في طاعة هللا».1
أما لدى الغربيين فيقابل كلمة التسامح في اللغتين اإلنجليزية
والفرنسية ( )Toleranceوالتي تعني احترام حرية اآلخر وطريقة تفكيره
وتصرفاته وآرائه السياسية والدينية.
وصدر إعالن منظمة اليونسكو (املنظمة الدولية للتربية والعلوم
والثقافة) في دورتها الثامنة والعشرين ملؤتمرها العام املنعقد في باريس
من  25أكتوبر حتى  6نوفمبر 1995م ،حيث تم اإلمضاء على هذا البيان
ً
من طرف جميع دول العالم ،واختيار يوم  16نوفمبر يوما للتسامح
ورفض التعصب.
وهذا اإلعالن ّ
مكون من مقدمة وستة فصول.
ً
أما ّ
املقدمة فكانت تذكيرا بما ورد في ميثاق األمم واإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان وغيرهما من املواثيق واالتفاقات وعددها خمس
عشرة وثيقة.
 -1مسند أحمد ،أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ،رقم الحديث
.23958
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يسببه تصاعد ّ
وأشا ت ّ
املقدمة إلى الجزع الذي ّ
ّ
عصب واإلرهاب
الت
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
والالسامية
والعنصرية
العدوانية
والقومية
والعنف وكره األغيار
والتهميش ّ
والتمييز ّ
واإلقصاء ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والدينية
والعرقية
القومية
األقليات
ضد
ّ
ّ
واللغوية والالجئين ّ
والعمال املهاجرين والفئات الهشة وممارسة العنف
ّ
ضد من ّ
يعبر عن رأيه.
يتكون اإلعالن من ستة فصول:
ً
ً
ً
الفصل األول :مفهوم التسامح باعتباره احتراما وقبوال وتقديرا
للثروة والتنوع لثقافات عاملنا هذا.
الفصل الثاني :دور الدولة ،فعلى مستوى الدولة تلزم العدالة
والنزاهة في سن النظم والقوانين ،وكذلك في تطبيقها وممارسة السلطة
القضائية واإلدارية.
ّ
ّ
ّ
االجتماعية ،ذكر بضرورة التسامح في
الفصل الثالث :األبعاد
العالم املعاصر؛ حيث نعيش في عصر ّ
تميز بعوملة في االقتصاد ،وبسرعة
وبالنـزوح ّ
في الحركة واالتصاالت ،وباالندماج واالعتماد املتبادلّ ،
والتنقل
والتغير في أشكال ّ
ّ
ّ
النظم
والتمدن
للمجموعات على نطاق واسع،
ّ
االجتماعية ،فلم يبق جزء من العالم غير متأثر بالتنوع.
ً
ً
ُ
فتصاعد التعصب واملواجهة يشكل تهديدا محتمال لكل منطقة،
فالتسامح ضرورة لألفراد وفي نطاق األسرة والجماعة.
فتنمية التسامح والتدرب والتمرن على االنفتاح الذهني وحسن
االستماع واإلنصات املتبادل والتضامن يجب أن تسود كل هذه املعاني
في املدارس والجامعات ووسائل التربية.
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يجب تكوين مجموعات للدراسة والبحث والتنسيق لتقديم إجابة
للمجموعة الدولية على هذا التحدي العالمي (عدم التسامح).
ُ
الفصل الرابع :ك ّرس هذا الفصل للتربية والتعليم؛ باعتبار التربية
والتعليم أفضل وسيلة ملحاصرة عدم التسامح والتعصب ،وضرورة
التزام الدول بالقيام بما يلزم في هذا الصدد بما في ذلك وسائل البحث
العلمي واالجتماعي للتربية.
الفصل الخامس :تلتزم الدول بتنمية التسامح.
الفصل السادس :تقرير يوم للتسامح من أجل تعبئة الرأي العام.
أشير إلى أن هذه شذرات فقط من إعالن التسامح الصادر من
منظمة اليونسكو ،اقتبسته من األصل الفرن�سي لإلعالن ،وأردت من
خالله أن أنبه إلى اإللحاح الذي اتسم به هذا اإلعالن.
والكثير من هذه املضامين الحديثة التي تتأسس عليها مبادئ الحكم
الرشيد وحقوق اإلنسان ،نجد لها جذورا في التنظير الفكري للتسامح
منذ بدايته قبل أزيد من ثالثة قرون؛ حيث إن العديد من املفكرين
مثل (لوك) و(منتيسكيو) و(فولتير) يعتبرون أن التسامح بمثابة
دعامة أساسية لتنظيم الحكم.
ً
ً
قدم (كارل بوبر) تحليال معمقا ملفهوم التسامح ،وانطلق في ذلك
من التعبير الذي قدمه «فولتير» ( )1694-1778للتسامح؛ إذ يقول:
إنه ما من أحد بأوضح مما فعله فولتير ،وال أحد ضاهى فولتير في
روعة التعبير عنه؛ حيث يكتب( :وما هو التسامح؟ إنه نتيجة مالزمة
ً
لكينونتنا البشرية ،إننا جميعا من نتاج الضعف ،كلنا هشون وميالون
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للخطأ ،لذا دعونا نسامح بعضنا ،ونتسامح مع جنون بعضنا ،بشكل
متبادل .وذلك هو املبدأ األول لقانون الطبيعة ،املبدأ األول لحقوق
اإلنسان كافة).
َ
فثقافة التسامح :تعني وجود ِق َيم وتصورات ،تفرز ضوابط
ّ
سلوكية ،من شأنها أن تشيع األمن في النفوس ،وتجافي الجنوح إلى
العنف.
ولنغرس ثقافة التسامح في النفوس ،يجب اتخاذ السبل بكل
الوسائل التثقيفية ،وفي مقدمتها التعليم والتربية ،واإلعالم الجماهيري،
إليجاد تلك القيم ،والتصورات ،لضبط وكبح جماح النفوس امليالة إلى
العنف ،وترجيح كفة التسامح ،وحسن تقبل الغير ،وباختصار إيجاد
الروح االجتماعية ،والتعايش البناء بين أفراد املجتمع .وهي بذلك
تقابل ما يسمى بثقافة العنف.
ومعنى ذلك ّأن املُثل والقيم التي ّ
يتلقاهاُ ،وي ّلقنها أفراد املجتمع،
عن طريق القنوات واألدوات التثقيفية ،في مختلف مراحل ّ
التعليم،
ووسائل اإلعالم ّ
بشتى أشكالها ،وغيرها من وسائل االتصال الجماهيري،
ّ
ومتعقل ،ال يخرج
كالخطب ،واألناشيد ذات مضمون رصين متسامح،
على ّ
النهج العام السائد ،واألعراف املقبولة ،لشحن العواطف ،وإلهاب
املشاعر ،دون وزن للعواقب ،وال مباالة بالنتائج.
إن هذا الكالم عام في كل مجتمع ،مهما كانت فلسفته الحياتية.
أما بالنسبة للمجتمع اإلسالمي ،فإن امليزان الشرعي هو ميزان
الوسطية التي ال إفراط فيها وال تفريط .ميزان الشرع هو نبذ املبالغة
مجلة السلم  -العدد الثالث
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واملغاالة ،والنظر في العواقب واملآالت« ،فالدين واسطة بين الغلو
والتقصير» ،كما يقول التابعي الجليل الحسن البصري.
وميزان الشرع هو ميزان املصالح واملفاسد ،يضعها في كفتيه ،فيرجح
األصلح ،ويدرأ املفسدة ،فكما يقول العالمة ابن القيم :الشريعة
مصلحة كلها ،وعدل كلها ،ورحمة كلها ،فما خرج عن املصلحة إلى
املفسدة ،وعن العدل إلى الجور ،وعن الحكمة إلى العبث ،وعن
الرحمة إلى ضدها ،فليس من الشريعة.1
ْ
كما يرسخ اإلسالم املحبة بين الناس ،ففي الحديث« :ال ُيؤ ِم ُن
َ
َ ُ
أ َح ُدك ْم َحتى ُي ِح َّب أل ِخيه َما ُي ِح ُّب َلن ْف ِسه» .2يقول الحافظ ابن رجب في
شرحه لهذا الحديث« :إن األخوة الواردة في هذا الحديث تشمل األخوة
في اإلنسانية».
ۡ
ۡ
َّ
وقرر اإلسالم العدل بين األفراد واألمم﴿ :إن هَّ َ
ٱلل يَأ ُم ُر بِٱل َع ۡد ِل
ِ
َ إۡ
َ َْ
ٱل ۡح َ ٰ
س ِن﴾ (النحل ،)90 :وقرر بذل املعروف ،وإطعام الطعام ،ودفع
و ِ
ً
جزء من املال للفقراء ،تكريسا للتكافل والتضامن في املجتمع.
ْ
َّ ّ ْ َ َ ُ ُن َ َّ َ
�ش ِيء إال َزان ُه وال ُين َز ُع ِم ْن
الرفق ال يكو ِفي
وأمر اإلسالم بالرفق«ِ :إن ِ
َّ َ َ
�شيء ِإال شان ُه».3
ِ
وشرع اإلسالم الحوار وسيلة للمناقشة ،حول قضايا االختالف،
َ
َ َ ٰ ۡ ُ َّ
ۡ
َ
ُ
ٱلت يِ َ
ه أحسنۚ﴾
حتى مع املخالف في الدين ،قال تعالى﴿ :وجدِلهم ب ِ يِ
 -1إعالم الموقعين.11/ 3 ،
 -2صحيح البخاري ،كتاب اإليمان :باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه
 - 3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب :باب فضل الرفق.
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َ
اَّ َّ
َ اَ ُ َ ٰ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ
َ
ُ
َ
ٰ
ب إِل بِٱل يِت يِه أحسن﴾
(النحل﴿ ،)125 :ول تجدِلوا أهل ٱلكِت ِ
(العنكبوت.)46:
مظاهرالتسامح:
أوال :إن اإلسالم يعتبر البشر جميعا إخوة ،فيسد الباب أمام
الحروب الكثيرة التي عرفها التاريخ اإلنساني بسبب االختالف العرقي.
َ لاَ َ َ ُ نَ
واإلسالم يعترف للبشر بحقهم في االختالف﴿ ،و يزالو
َْ َ
ُمخت ِل ِفين﴾( ،هود.)118 :
ً
ثانيا :اعترف اإلسالم لآلخرين بحقهم في ممارسة دينهم ،فسد الباب
أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ البشري أن يكون مجرد سجل
لها.
َ َ ٰ ُۡ
ً
ثالثا :اعتبر اإلسالم الحوار واإلقناع الوسيلة املثلى ﴿وجدِلهم
َ
َّ
ۡ
َ
ُ
ٱلت يِ َ
ه أحسن﴾( .النحل.)125 :
ب ِ يِ
ً
رابعا :اعتبر اإلسالم أصل العالقة مع اآلخرين املساملة التي تقدم
على بساط ّ
البر والقسط واإلقساط.
ّ
يتعين علينا أن ّ
لعله ّ
نربي ناشئتنا على القيم األكثر مقاربة ،كما
ً
ّ
ّ
الغربية أن تكون أكثر عدالة وتوازنا حتى نلتقي
يتعين على الحضارة
عند نقطة وسط.
ّ
ّ
ّ
وباختصار فال بد من عالج باملضادات ،ونعني باملضادات الحيوية
ذلك الخطاب ّ
الحي الواعي الذي يقوم على نبذ العنف وزرع ثقافة
ًّ
ّ
ّ
ّ
اقتصاديا
واملحبة ،وتقديم البدائل أمام الشباب
السالم والتسامح
ًّ
ًّ
وثقافيا ،ومحاولة صرف جهودهم ونشاطهم في قنوات
واجتماعيا
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لصالح املجتمع ولصالح التنمية َ
وجسر العالقة بين مختلف الفئات
وتجديد الفكر التوفيقي واملنهج الوسطي في ّ
النفوس وحشد جهود
الطبقة املثقفة في الجامعات واملدارس ووسائل اإلعالم لذلك.
كما يجب تقديم ّ
الدراسات ّ
الجادة في املجاالت الثقافية واالجتماعية
والشرعية إلقامة الحجة املضادة بالبرهان الشرعي املفهوم.
ّ
ثم ّإن هذه األدوات واآلليات التي ّ
ترسخ ثقافة التسامح ال ينبغي
أن تكون موسمية ،بل يجب أن تكون دائمة ومستمرة لبلورة ثقافة
ّ
ّ
أصلية ومتفتحة ،تدمج العناصر اإليجابية املستوردة
تصالحية
باملوروث الثقافي في تكامل وانسجام ال تصادمي –حسب اإلمكان -في
مواءمة بين العراقة واملعاصرة ،وبين القديم والحديث؛ لتصل األمة إلى
ً
ادفا للتدمير ،وال لالنسالخ وال لالنسالب ،بل هو ّ
تطور
تجديد ليس مر
إيجابي واع بذاته ومرجعيته التار ّ
يخية ،يحافظ على ثوابته ،ويحاور من
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
خاللها مستجدات العصر في جدلية رفيعة ومصلحية براجماتية.
وهنا تطرح بإلحاح مسألة تغيير املناهج باعتبارها حجر الز ّ
اوية في
ثقافة التسامح؛ إذ ّإن مسألة املناهج مسألة دقيقة وحساسة ،ولها
وقع خاص؛ ّ
الدينية في املناهج الدر ّ
ّ
اسية ال يمكن أن
ألن معالجة املواد
تتم بعقلية خارج إطار منظومة الفكر اإلسالمي.
وبدون شك فإن األمر يحتاج إلى رسم استراتيجية ثقافية؛ وكل
استراتيجية لها غاياتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها وبرمجتها الزمنية
وخططها ،وهي بالضرورة استراتيجية فضفاضة ومرنة قابلة للتعديل
ً
طبقا لنتائج التجارب امليدانية ،تهدف إلى إنشاء جيل مستنير متصالح
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مع تاريخه ،متعايش مع عصره؛ من خالل تقديم وصفة ثقافية ممزوجة
بروح حضارتنا لعالج اإلشكاالت املطروحة تقوم على الوسطية ،وتفعيل
فقه االختالف ،والحوار مع اآلخر ومع الذات ،وتصحيح مفهوم الجهاد،
وتصحيح مفهوم الوالء والبراء ،ومفهوم التكفير ...إلى آخر املفاهيم.
وفي الختام فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بلد زايد ومعدن
املجد واألماجد ،بإمكانها أن تقود هذا الجهد الدؤوب في مرحلة
املراجعات والحوار مع الذات ومع اآلخرّ ،
لفك عقد التطرف وعالج
ِ
ُّ
والتعسف.
داء االنحراف
َّ َ
وهي فعال ّ
الحية واملبادرات القوية على مختلف
تقد ُم املقاربات
ِ
الصعد ،وفي املحافل الدولية واإلقليمية ،بجسارة وكفاءة ،فلن يكون
ذلك صعبا على ّ
همة قيادة برهنت على حسن الريادة ،بوضوح الهدف
وسعة األفق وعمق الرؤية القائمة على دعائم االستقرار واالزدهار
واالبتكار.
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مفهوم األمن وحفظ
مقاصد الشريعة اإلسالمية
الدكتور إسماعيل الحسني*1

مقدمة
ال يحتاج املرء لتقديم األدلة على األهمية القصوى لألمن في كل
زمان وفي كل مكان وفي كل من مجتمع من مجتمعات األنام .يكفي في
ذلك أنه آخر ما نبه على خطورته وعلى واجب املحافظة عليه الرسول
ّ
الكريم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم ،وذلك في حجة الوداع.
ّ
وسلمّ :
أي يوم هذا؟ قالوا :يوم
ففي يوم النحر قال صلى هللا عليه
فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد هللا الحرام ،قالّ :
النحر .قالّ :
فأي شهر
هذا؟ قالوا :شهر هللا الحرام .قال« :هذا يوم الحج األكبر ،ودماؤكم
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامُ ،
كحرمة هذا البلد في هذا اليوم».
ثم قال« :هل بلغت؟ قالوا :نعم.2« ...
ليس «حفظ األمن» مجرد مقصد من مقاصد الشريعة كما ذهب
إلى ذلك بعض الباحثين ،3وإنما حفظ األمن بحسب فهمنا بمثابة
 - *1أستاذ التعليم العالي ،دراسات إسالمية ،جامعة القاضي عياض ،مراكش -المملكة
المغربية.
 -2صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الخطبة أيام منى ،رقم الحديث .1652
 -3ينظر :تفعيل مقاصد الشريعة ،جمال الدين عطية ،دمشق :دار الفكر2003 ،م ،ص .157
222

اللحمة التي تنتظم في خيوطها عقائد
الدين اإلسالمي وقيمه وأحكامه
حفظ األمن ليس
وجملة مقاصده .وإن تقدير هذا
مجرد مقصد من مقاصد
الحفظ األمني من الناحيتين
الشريعة ،وإنما هو
اللحمة التي تنتظم
النظرية والتطبيقية ملهمة كبيرة
في خيوطها عقائد
ومفصلية خطيرة ،خاصة في زماننا
الدين اإلسالمي وقيمه
الراهن الذي أصبح فيه األمن
وأحكامه وجملة مقاصده
مطلبا تواجهه صعوبات مركبة،
يمثلها اإلرهاب والعنف واملخدرات
والتلوث البيئي واإلشعاع النووي والتطرف الديني وغير الديني ،فلجأت
كثير من الدول الراهنة في العالم إلى إبرام كثير من االتفاقات من أجل
حفظ أمنها.
يبدو ،انطالقا من هذا الطرح املقاصدي لألمن في اإلسالم ،أن سؤاال
كبيرا ومهما وخطيرا استوقفني عندما قرأت الورقة الدقيقة والعميقة
املقدمة إلى مؤتمر السلم بأبو ظبي  11دجنبر 2017م ،ومفاد هذا
السؤال :أليس استتباب األمن شرطا أساسيا في عمارة األرض باعتبارها
مقصدا عاما من مقاصد الشريعة1؟ نعم هذا سؤال مهم طرحته
 -1نعني بمقاصد الشريعة المعاين التي يقصدها الشارع من خطاهبا ،والغايات المصلحية
التي يقصدها من تشريع أحكامه .يراجع للتوسع يف ذلك كتابي :نظرية المقاصد عند
اإلمام محمد الطاهر بن عاشور ،منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الطبعة
الثانية2005 ،م ،ص  .119وينظر للتوسع كتابنا :مقاصد الشريعة اإلسالمية :مفهومها،
موضوعها ،أعالمها ،مراكش ،الطبعة األولى2015 ،م ،ص.17
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الورقة املقدمة إلى هذا املؤتمر ،1وللتدقيق في املوضوع ،يمكن أن
نعيد طرح السؤال بصيغة أخرى فنقول :أليس استتباب األمن شرطا
أساسيا ليس فحسب من أجل التمكين ملقصد عمارة األرض ،وإنما من
أجل التمكين الناجع للنظرية املقاصدية في اإلسالم ،والتي تضافر على
بنائها وتشكيلها كثير من علماء اإلسالم ،وخاصة أهل املقاصد منهم2؟
إن املقصد األسا�سي من إنزال الشريعة هو تحقيق املصالح التي
 -1ينظر :الورقة التي قدمها العالمة األستاذ عبد اهلل بن بيه للملتقى الرابع لمنتدى تعزيز
السلم يف المجتمعات المسلمة 10-11-12-13 ،دجنرب 2017م.
 -2أعني بالنظرية المقاصدية ذلك البناء الفكري المنهجي الذي يشكل خالصة علمية
للدراسة التي ينتهي إليها فقهنا للشريعة اإلسالمية .الجدير باإلشارة أنه سبق لنا أن بينا
يف دراسة سابقة أننا إزاء نظريات كثيرة يف المقاصد الشرعية ،لئن اتحدت يف الضروريات
واألصول الموضوعة يف الشريعة اإلسالمية ،فإهنا تختلف من حيث سقفها المعريف ،ومن
حيث بناؤها المنهجي المؤسس لها .والنظرية المقاصدية التي نقصدها هنا ذلك البناء
الفكري المنهجي الذي يشكل خالصة علمية للدراسة التي ينتهي إليها فقهنا للشريعة،
سواء يف مستوى الفهم السليم للشريعة وواقع المكلفين بأحكامها ،أو يف مستوى التنزيل
السديد  -لما فهمناه  -على واقعات حياهتم ...واليخفى على مؤرخ الفكر المقاصدي
أننا إزاء نظريتين مفصليتين يف هذا الباب :النظرية المقاصدية كما انتهى إلى بنائها اإلمام
الشاطبي يف كتابه« :الموافقات يف أصول الشريعة» ،والنظرية المقاصدية التي بلورها
اإلمام محمد الطاهر بن عاشور يف كتابه« :مقاصد الشريعة اإلسالمية».
البناء الشكلي للنظرية المقاصدية عند الشاطبي مرتسم يف تقسيمه للمقاصد إلى قسمين:
األول مقاصد الشارع ،والثاين مقاصد المكلف .ينقسم األول إلى أربعة أنواع 1- :قصد
الشارع يف وضع الشريعة ابتداء 2- ،قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام 3- ،قصد
الشارع يف وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 4- ،قصد الشارع يف دخ��ول المكلف
تحت أحكام الشريعة .وكلها قصود عالجها الشاطبي وطرحها طرحا إشكاليا ،وهو ما
قام به أيضا يف القسم الثاين فوزعه إلى اثنتي عشرة مسألة .وينقسم البناء الشكلي للنظرية
المقاصدية عند اإلمام ابن عاشور إلى ثالثة أقسام 1- :قسم المقاصد العامة ،و - 2قسم
المقاصد الخاصة ،و 3-قسم المقاصد الجزئية .ينظر كتابنا« :نظرية المقاصد عند اإلمام
محمد الطاهر بن عاشور» ،منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الطبعة الثانية،
2005م ،ص  31ص .434
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يقصدها الشارع من خلقه ومن أحكامه ،وال يكون ذلك إال بأمرين
متساندين :أولهما الفهم السليم ،والثاني التنفيذ الناجع ،وهما
أمران ال يتحققان في املطلق ،وإنما يبنيان في سياق بيئة أمنية يتولى
مسؤولية رعايتها جهاز حاكم ،ومن ثم يظهر أن لحفظ األمن أولوية
مطلقة وأساسية في حفظ مقاصد الشارع من خطابه ومن أحكامه
ضروريات كانت أو حاجيات أو تحسينيات ،ال يكون ذلك فقط بوجهة
الفهم السليم للحفظ التشريعي لألمن ،وإنما يكون ذلك أيضا بوجهة
التنزيل السليم أيضا للحفظ السيا�سي لألمن والذي تتولى هيئة حاكمة
مسؤولية تدبيره .وهكذا يمكننا أن نقول :إننا إزاء طريقتين في حفظ
األمن الذي به تحفظ مقاصد الشريعة.
ّ
لنحدد  -قبل املسارعة إلى بيان هاتين الطريقتين فضال عن الكشف
عن منشإ االختالف بينهما في البداية  -ما نقصده باألمن.
أوال( :أ .م .ن) االستعماالت اللغوية والتعريفات االصطالحية
أف�ضى بنا استقراء االستعماالت املتعددة ملادة (أ .م .ن) إلى أنها
منتظمة في ثالثة معان مفصلية ،استحضر بعضها من اضطلع بتعريف
األمن من الناحية االصطالحية.
 -1السكينة وما تقترن به من شعور باالطمئنان
سبق لألصفهاني أن اعتبر هذا املعنى أصال في معاني األمن ،كما
في قوله« :أصل األمن طمأنينة النفس وزوال الخوف» .1يقال :أمن
 -1مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،تحقيق عدنان داوودي ،دمشق ،دار القلم،
الطبعة الثانية1423 ،هـ2002 /م ،ص .90
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وأمنته
أمنا ،وأمن منه وآمنته منه ِ
عليه بالكسر ،وائتمنته عليه فهو
المقصد األساسي من
إنزال الشريعة هو تحقيق
مستأمن عليه .وأمن البلد اطمأن
المصالح التي يقصدها
به أهله فهو آمن .قال تعالى﴿ :
الشارع من خلقه ومن
َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ اً َ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ َ ٓ
فإِن خِفتم ف ِرجال أو ركباناۖ فإِذا
أحكامه ،وال يكون إال
َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ هَّ َ َ
َّ ُ
باجتماع أمرين :الفهم
ٱلل ك َما َعل َمكم
أمِنتم فٱذكروا
السليم والتنفيذ الناجع
ْ
َ
َ
َّ َ ۡ َ ُ ُ َ
ما لم ت
كونوا ت ۡعل ُمون﴾ (النور:
 .)239واألمن االطمئنان؛ لقوله
َ َ َ ٗ ُّ
َ
ٗ
تعالى﴿ :أمنة نعاسا﴾ (آل عمران:
 .)154واألمنة األمن ،وأمين وهو مأمون الغائلة ،أي :ليس له غور وال
وأمن بالكسر أمانة
مكر يخ�شى ،وآمنت األسير باملد أعطيته األمانِ ..
فهو أمين .ثم استعمل املصدر في األعيان مجازا فقيل :الوديعة أمانة
ونحوه ،والجمع أمانات ،واستأمنه طلب منه األمان.
األمان مشتق لغة من األمن ،واستأمن إليه دخل في أمانه ،كما في
ُۡ َ
ٗ َ ۡ ّ ذَّ
َ ۡ َ َ َۡ ُ ُ
قوله تعالى﴿ :فإِن أمِن بعض
كم َب ۡعضا فل ُي َؤ ِد ٱلِي ٱؤت ِم َن أ َم ٰ َن َت ُهۥ﴾
(البقرة ،)283 :أي إذا اطمأن بعضكم لبعض فليعط لصاحب الحق
ما اؤتمن عليه .وفي الحديث الذي رواه مسلم« :النجوم أمنة للسماء،
فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد ،وأنا أمنة ألصحابي ،فإذا ذهبت أتى
أصحابي ما يوعدون ،وأصحابي أمنة ألمتي ،فإذا ذهب أصحابي أتى
أمتي ما يوعدون».1
 -1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب بيان أن بقاء النبي صلى اهلل عليه وسلم
أمان ألصحابه وبقاء أصحابه أمان ألمته ،رقم الحديث .2531
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وفي الحديث النبوي أيضا« :من أصبح منكم آمنا في سربه ،معافى في
جسده ،فكأنما حيزت له الدنيا».1
حاول البعض استلهام معنى السكينة وما تدل عليه من اطمئنان
في بلورة تعريف اصطالحي لألمن ،وهو ما يتضح من التعريفات اآلتية:
 تعريف األستاذة السياري رابعة بنت ناصر الذي عرفته بأنه«الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق من خالل رعاية الفرد والجماعة
ووقايتهما من الخروج على قواعد الضبط االجتماعي ،من خالل ممارسة
الدور الوقائي والقمعي والعالجي الكفيل بتحقيق هذه املشاعر».2
 تعريف األستاذ نجم الدين الزنكي ،فهو وإن ّقدمه بلغة مقاصدية
تنحت من املقصد العام للشريعة ،كما سبق أن ساغه اإلمام ابن
عاشور ،3فقد بدأه بمكون الشعور بالطمأنينة .وهكذا إن األمن عنده
كما قال :هو «الشعور بالطمأنينة املتحقق بحياطة الفرد والجماعة
بمقاصد الشريعة ،املتمثلة بحفظ نظام األمة خاصة ،والعالم عامة،
واستدامة صالحه بصالح اإلنسان املهيمن عليه ،تحقيقا لوظيفته
االستخالفية في استعمار األرض».4
 -1سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب يف وصف من حيزت له الدنيا ،رقم الحديث .2346
 -2األم��ن الداخلي يف ضوء مقاصد الشريعة والقضايا المعاصرة ،السياري رابعة
بنت ناصر ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة األولى1432 ،هـ/
2011م ،ص .24
 -3خاصة عندما حدد المقصد العام للشريعة بأنه« :حفظ نظام العالم واستدامة صالحه
بصالح المهيمن عليه وهو اإلنسان» .انظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية .ص .65
 -4المنظومة المقاصدية وأثرها يف تحقيق األمن ،نجم الدين الزنكي ،أبو ظبي ،مجلة
السلم ،العدد 2017 ،1م ،ص .70
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 -2التصديق وما يضفيه من شعور ذاتي نفساني باألمن واألمان
قال ابن فارس« :الهمزة وامليم أصالن متقاربان :أحدهما األمانة التي
هي ضد الخيانة ،ومعناها سكون القلب ،واآلخر التصديق .واملعنيان
 كما قلنا -متدانيان» .1فالقرآن الكريم طافح بآيات كثيرة تدعو إلىاإليمان وتحث عليه بأصناف من البيان وبأنواع من الهدايات ،يقال:
آمن به إيماناّ ،
صدقه فاطمأن إليه وبه .2آمنت باهلل إيمانا ،أي :صدقت
به ،ومنه اإليمان الذي يجمع مع التحقيق القلبي اإلقرار اللساني
واالجتراح العملي ،أي يجمع ثالثة أركان :االعتقاد بالقلب ،واإلقرار
باللسان ،والعمل بالجوارح ،وكلها أركان يصدق بعضها بعضا بدليل
َ ذَّ َ َ َ ُ ْ هَّ َ ُ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ّ ُ َ
ٱلص ّدِيقونۖ﴾
قوله تعالى﴿ :وٱلِين ءامنوا بِٱللِ ورسلِهِۦ أولئِك هم ِ
نت ب ُم ۡؤمِن لنَّ َا َول َ ۡو ُك َّنا َص ٰ ِدق َ
(الحديد ،)19 :وقوله تعالىَ ﴿ :و َما ٓ أَ َ
ِني﴾
ِ
ٖ
(يوسف .)17 :وآمين ،ومعناه اللهم استجب .وعن الحسن البصري أن
«األمين» اسم من أسماء هللا تعالى ،وأمنت على الدعاء تأمينا ،قلت
عنده آمين .واإليمان التصديق ،وهللا تعالى املؤمن؛ ألنه آمن عباده من
أن يظلمهم .وأصل آمن أأمن بهمزتين ،لينت الثانية ،ومنه املهيمن،
وأصله مؤأمن ،لينت الثانية وقلبت ياء كراهة اجتماعهما ،وقلبت
 -1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس بن زكريا ،مراجعة وتعليق أنس محمد الشامي،
القاهرة ،مصر ،طبعة 1429هـ2008 /م ،ص .52
 -2القاموس المحيط ،الفيروزأبادي محمد بن يعقوب ،تحقيق :مكتب تحقيق الرتث
يف مكتبة الرسالة ،الطبعة السادسة1419 ،ه ،ينظر مادة (أ .م ).ص  .1176وينظر أيضا:
لسان العرب مادة (أ .م .ن).
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األولى هاء كما قالوا :أراق املاء وهراقه.1
وباستحضار املعنى اإليماني ملادة (أ .م .ن) فإن األمانة في قوله تعالى:
َّ َ ۡ َ أۡ َ َ َ َ لَىَ َّ َ َ َ أۡ َ
ِ
ت وٱلۡرض﴾ (األحزاب ،)72 :هي كلمة
﴿إِنا ع َرضنا ٱلمانة ع ٱلسمٰو ٰ ِ
التوحيد ،وقيل أيضا بأنها العقل؛ ألن بحصوله تكون معرفة التوحيد.
نستحضر من خالل معنى التصديق األيمان ،وهو :الحلف وأخذ
املواثيق والعهود .وخيانة األمانة نقض للعهد الذي يعقده املستأمن
على نفسه ،وعندما تغيب األمانة ال أقول فحسب إنه يرتفع اإليمان،
وإنما قد يرتفع األمن واألمان ،إن لم يكن ذلك في اآلن فقد يكون ذلك
ويتحقق في املآل؛ ولهذا يتبين الربط الوثيق بين اإليمان وما يصدقه
ويشهد له من أمن ،ليس من حيث اعتبار االشتقاق فحسب ،وإنما
يتبين الربط أيضا من حيث عالقة اإليمان باألمن باعتباره نتيجة من
ذَّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ
نتائج اإليمان .وهذا واضح في قوله تعالى﴿ :ٱلِين ءامنوا ولم يلبِسوا
َ ٰ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ُ ُ أۡ َ ۡ ُ َ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
إِيمنهم بِظل ٍم أولئِك لهم ٱلمن وهم مهتدون﴾ (األنعام،)81 :
ُ ۡ َ َ ُ ْ
ْ
وهو أوضح في قوله تعالىَ ﴿ :و َع َد هَُّ
ٱلل ذَّٱل َ
ِين َء َام ُنوا مِنكم وع ِملوا
أۡ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ذَّ
َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
َ
ِ
ت ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم يِف ٱلۡرض كما ٱستخلف ٱلِين مِن
ٱلصل ِح ِ
ذَّ
لنَ
َ
َ
ّ
نَ
ىَ
َ
ۡ
ّ
ّ
َ
َّ
َق ۡبلِه ۡم َوليَُ َمكِن ل ُه ۡم دِين ُه ُم ٱلِي ۡ
ٱرت ٰ
ض ل ُه ۡم َوليَُ َب ِد َّ ُهم ِم ۢن َبع ِد
َۡ ِ ۡ َ
ٗ
ۡ
خوف ِ ِهم أمنا ۚ﴾ (النور.)55 :
والجدير بالتنبيه عليه في هذا السياق أن الرسول الكريم محمدا
ّ
صلى هللا عليه وسلم ّبين ما يولده سلوك املؤمن من أمن على دماء الناس
ّ
وأموالهم كما في قوله صلى هللا عليه وسلم« :املسلم من سلم املسلمون
 -1المصباح المنير ،الفيومي ،ج  1ص  .32-33ومختار الصحاح ،الرازي ،ص .52 - 51
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من لسانه ويده ،واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم».1
وهكذا ،وانطالقا من االرتباط لألمانة باإليمان وباألمن ،2ندرك املغزى
من براعة تصوير القرآن لحال الفزع والخوف واالضطراب التي يكون
عليها املشركون؛ ألن حالهم يماثل حال من ّ
خر من علياء السماء
لتتخطفه أثناء هبوطه الطير ،أو تهوي به الريح في مكان سحيق ،كما
َ َ ُ رۡ ۡ هَّ َ َ
ٱلس َمآءِ َف َت ۡخ َط ُفهُ
ك َأ َّن َما َخ َّر م َِن َّ
شك بِٱللِ ف
في قولهَ تعالى﴿ :ومن ي ِ
اَ
َّ
يح ف َمكن َ
ٱلر ُ
ٱلطيرُۡ أ ۡو َت ۡهوي بهِ ّ
يق﴾ (الحج.)29 :
ح
س
ِ
يِ
ٖ
ِ ِ ِ
ٖ
لقد حاول البعض أن يجمع في تعريفه لألمن بين ما يقرره املعنى
النفساني الشعوري 3واملعنى التصديقي اإليماني .4يبدو ذلك في
التعريفات اآلتية:
 من ذلك القول بأن األمن هو «زوال الخوف واطمئنان القلبوالشعور بالسالمة في حياة الفرد واملجتمع بالوطن».5
 ومن ذلك القول بأنه إحساس الفرد والجماعة بإشباع دوافعهماالعضوية والنفسية ،وعلى قمتها دافع األمن بمظهريه املادي والنف�سي،
 -1سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
 -2إن األمانة ،وكما عربت األستاذة مونية الطراز بدقة كبيرة هي« :التوحيد نفسه على
جالل قدر وحدانية اهلل وسمو شأنه ...األمانة ...من جنس األمن واإليمان واأليمان» .يف
مفهوم األمانة ،مونية الطراز ،صفحة دين وفكر من جريدة المساء بتاريخ  22و 29دجنرب
2017م.
 -3وهو المعنى األول والمتمثل يف استشعار السكينة.
 -4وهو المعنى الثاين والمتمثل يف اإليمان القلبي الذي يصدقه القول والعمل.
 -5القيم األخالقية لجهاز األمن وتطبيقاته يف مجاالت العمل األمني ،نقرة التهامي ،نشر
المركز العربي للدراسات األمنية1408 ،ه ،ص .161
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واملتمثلين في اطمئنان املجتمع إلى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع
املادي كالسكن الدائم املستقر ،والرزق الجاري ،والتوافق مع الغير،
والنفسية املتمثلة في اعتراف املجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه».1
 ومن ذلك تعريف األستاذ عبد هللا عماد بأنه «الشعور بالطمأنينةالذي يتحقق من خالل رعاية الفرد والجماعة ووقايتهما من الخروج
على قواعد الضبط االجتماعي ،من خالل ممارسة الدور الوقائي
والعالجي الكفيل بتحقيق هذه املشاعر».2
 -3السالمة من اآلفات واألعطاب وكل املخاطراملادية واملعنوية
من ذلك السالمة من آفة أو
خطر النفاق النا�شئ عن انعدام
يتبين الربط الوثيق
األمانة ووجود الخيانة لقوله صلى
بين اإليمان وما يصدقه
هللا عليه وسلم« :آية املنافق ثالث:
ويشهد له من أمن ،ليس
إذا ّ
من حيث اعتبار االشتقاق
حدث كذب ،وإذا وعد أخلف
فحسب ،وإنما أيضا من
وإذا أؤتمن خان».3
حيث عالقة اإليمان باألمن
ومن ذلك السالمة من آفة
باعتباره نتيجة من
نتائج اإليمان
االعتداء على النفس واألموال والتي
تنشأ عن عدم الوفاء بمقتضيات
 -1األمن القومي ،نافع محمد بن عبد الكريم ،مطبوعات الشعب ،بدون تاريخ ،ج 1
ص .22
 -2إدارة األمن يف المدن الكربى ،عبد اهلل عماد ،نقال عن رابعة يف :األمن الداخلي،
ص .31
 -3صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب عالمة المنافق.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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اإليمان كما في الحديث النبوي« :املؤمن من أمنه الناس على أموالهم
وأنفسهم».1
ومن ذلك السالمة من آفة الغدر التي تنشأ عن الخيانة؛ لقوله صلى
هللا عليه وسلم« :من أمن رجال على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر
يوم القيامة».2
ومن ذلك السالمة من آفات األرق والهم والغم التي قد تنشأ عن
الخوف في القتال؛ ولهذا تفضل هللا تعالى على املؤمنين في الحرب
بالنعاس ،تفضل عليهم به حتى يجعلهم آمنين وفي أمن من الخوف،
نعني ساملين من الشعور بالخوف وما قد يقترن به من غم وهم .وهذا
ُ َّ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّ ۢ َ ۡ ۡ َ ّ َ َ َ ٗ ُّ
َ
ٗ
واضح في قوله تعالى﴿ :ثم أنزل عليكم ِمن بع ِد ٱلغ ِم أمنة نعاسا﴾
ۡ َُ ّ ُ
اس أَ َم َن ٗة ّمِنهۡ
يك ُم ٱنلُّ َع َ
ُ
ش
﴾ (األنفال:
(آل عمران )154 :وقوله﴿ :إِذ يغ ِ
 ،)11وقولهُ ﴿ :ث َّم َأبۡل ِۡغ ُه َمأۡ َم َن ُهۥ﴾ (التوبة ،)6 :وقوله﴿ :فَإ ۡن خ ِۡفت ۡمُ
ۚ
ِ
َ َ اً َ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ هَّ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َۡ
ف ِرجال أو ركباناۖ فإِذا أمِنتم فٱذكروا ٱلل كما علمكم ما لم
َ ُ ُ ْ َ َ َ
ت
كونوا ت ۡعل ُمون﴾ (البقرة.3)239 :
ومن ذلك السالمة من آفات القتل والتضييع والتلف ،ومن ذلك
السالمة من خطر الجوع والخوف الذي َّأمن هللا تعالى به قريشا في
ذَّ ٓ َ
َ َ بۡ
َۡ ۡ ُ ْ
ّ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
ت  ٣ٱلِي أطعمهم مِن جوعٖ
قوله تعالى﴿ :فل َيع ُبدوا َر َّب هٰذا ٱلَ ۡي ِ
ََُ ّ ۡ َ
ف﴾ (قريش .)4 - 3 :واملكان األمين هو املكان املأمون
َو َءامنهم مِن خ ۡو ِۢ
 -1مسند أحمد ،مسند فضالة بن عبيد األنصاري.
 -2سنن ابن ماجة ،كتاب الديات ،باب من أمن رجال على دمه فقتله.
 -3أي :إن خفتم على سالمة أنفسكم من اعتداء أو هجوم العدو فصلوا مشاة أو راكبين،
فإذا أمنتم ،أي :إذا تحققت السالمة بارتفاع آفة الخوف فصلوا صالة األمين.
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من أن تتسرب إليه كل املخاطر واآلفات ،قال تعالى﴿ :إ َّن ٱل ۡ ُم َّتق َ
ني يِف
ِ
ِ
ََ َ
ِني﴾ (الدخان.)51 :
مقا ٍم أم ٖ
وفي هذا املضمار ندرك السر في وعد هللا املؤمنين الذين يعملون
الصالحات باألمن الذي به يكونون في حال من السالمة ،أي يكونون في
أمن ،أي :في سالمة من املخاطر املختلفة كالفتن والفو�ضى واالضطراب،
ُ ۡ َ َ ُ ْ
ْ
وهذا واضح في قوله تعالىَ ﴿ :و َع َد هَُّ
ٱلل ذَّٱل َ
ِين َء َام ُنوا مِنكم وع ِملوا
أۡ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ذَّ
َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
َ
ت ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم يِف ٱل ِ
ۡرض كما ٱستخلف ٱلِين مِن
ٱلصل ِح ِ
ذَّ
لنَ
َ
َ
ّ
نَ
ِن ل ُه ۡم د َ
َق ۡبله ۡم َوليَُ َمك َّ
ِين ُه ُم ٱلِي ۡ
ٱرتَ ىَ ٰ
ض ل ُه ۡم َوليَُ َب ّ ِد َّ ُهم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد
ِِ
َ
اَ
ُ
َ
َ
َ
رۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
َۡ ۡ ۡٗ َُُۡ
يا ۚ َو َمن كف َر َب ۡع َد ذٰل ِك
شكون يِب ش ٔٗ
خُوف ِ ِهم أمنا ۚ يعبدون يِن ل ي ِ
َۡ ُ َ
َ ْ َ ٰٓ َ
ك ُه ُم ٱلفٰسِقون﴾ (النور.)55 :
فأولئ ِ
يتضح معنى السالمة من املخاطر ۡاملختلفة في كثير من آيات القرآن
َ َ َ اَ َ َّ لَىَ ٰ ُ ُ َ
وسف﴾ (يوسف)11 :
الكريم كما في قوله تعالى﴿ :مالك ل تأَ۬منا ع ي
َ اَ َ
وقوله أيضاَ ﴿ :و َمن َد َخل ُهۥ كن َءام ِٗناۗ﴾ (آل عمران )97 :وقوله تعالى:
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ْ َ َّ َ َ ۡ
ٗ
َ
ً
َ
َ
َ
﴿أو لم يروا أنا جعلنا حرما ءامِنا﴾ (العنكبوت )67 :وقوله أيضا﴿ :
َ
ۡ
ت َم َثابَ ٗة ّل َّ
ِإَوذ َج َع ۡل َنا بۡٱلَ ۡي َ
ِلن ِ
اس َوأ ۡم ٗنا﴾ (البقرة ،)125 :وقوله تعالى:
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َينۡ َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ
َ ٗ َ َ
ِيها ق ٗرى ظٰ ِه َرة َوق َّد ۡرنا
﴿وجعلنا بينهم وب ٱلقرى ٱل يِت بركنا ف
اما َءا ِمن َ
ال َو َأيَّ ً
ِيها َّ
ف َ
ِريوا ْ ف َ
ٱلسيرۡ َ ۖ س ُ
ِيها يَلَ يِ َ
ِني﴾ (سبأ .1)18 :وقوله تعالى
َ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ اَّ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ لَىَ َ
أيضا﴿ :قال هل َءامنكم عليهِ إِل كما أمِنتكم ٰٓ
ع أخِيهِ مِن
َ ۡ ُ َ هَُّ َيرۡ ٌ َ ٗ
َ ۡ َۡ ۡ َ
ٰ
ب
ِت
قبل فٱلل خ حٰفِظاۖ﴾ (يوسف .)64 :وقوله﴿ :ومِن أه ِل ٱلك ِ
 -1أي :كانوا يسيرون فيها مستشعرين السالمة من مخاطر الجوع والخوف.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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َۡ
َۡ
َ اَّ
َ ُ َ ّ ٓ يَ ۡ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ۡ
َ
َم ۡن إِن تأمنه بِقِنطارٖ يؤ ِده ِۦ إِلك ومِنهم من إِن تأمنه بِدِينارٖ ل
ُ َ ّ ٓ يَ ۡ َ اَّ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ
ت َعل ۡيهِ قائ ِ ٗماۗ﴾ (آل عمران ،)75 :وقوله:
يؤ ِده ِۦ إِلك إِل ما دم
َ
َ
أۡ
ىَ
ْ
َ
َ
َّ هَّ َ َ ۡ ُ ُ ُ
ك ۡم أَن تُ َؤ ُّدوا ٱل َمٰنَ
ِإَوذا َحك ۡمتمُ
ل أ ۡهل ِهاَ
ت إ ِ ٰٓ
ٰ
﴿إِن ٱلل يأمر
ِ
حَ
ۡ
ْ
ُ
ۡ
َ ۡ
ينۡ
ۡ
َ
ُ
1
َب َ ٱنلَّ ِ
اس أن تكموا بِٱلعد ِل ۚ﴾ (النساء ، )58 :وقوله تعالىِ﴿ :إَون
َ َ  ُ ۡ َ ّ ٞرۡ
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ىَّ ٰ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ هَّ
ٱللِ ُثمَّ
شك ِني ٱستجارك فأجره حت يسمع كلم
أحد م
ِن ٱلم ِ
َۡ ۡ ُ َۡ
ِ َ َ ٓ ُ ۡ َ ۡ  َ ّ ٞأۡ َ
ۡ
َ
َ
ُ
أبل ِغه مأمنه ۚۥ﴾ (التوبة ،2)6 :وقولهِ﴿ :إَوذا جا َءهم أمر مِن ٱلم ِن
َ خۡ
ٱل ۡوف أَ َذ ُ
َ
اعوا ْ بهِۦ﴾ (النساء .3)83:وقوله﴿ :فَإ َذا ٓ أَم ُ
ِنت ۡم َف َمن َت َم َّتعَ
ِ
ِۖ
ِ
أوِ
حۡ
ىَ
ۡ
َ
ٱل ّج ف َما ۡ
ُۡ
ٱس َت ۡي رَ َ
س م َِن
بِٱلعم َرة ِ إِل َ ِ
ۡ ۡ
ي﴾ (البقرة.4)196 :
ٱل َهد ِ ۚ
األمان عقد يتضمن ترك
لقد راعى الفقهاء قديما ،كما
القتل والقتال في مقابل
راعى فريق من الباحثين في الوقت
السالمة من مخاطر القتل،
وذلك بمقتضى عهد بين
الحاضر معنى السالمة من املخاطر.
الطرفين ،وهكذا يحرم
لقد راعى الفقهاء معنى السالمة من
بموجب عقد األمان قتل
املخاطر فيما سموه باألمان ،وهو المستأمنين وسبي نسائهم
واغتنام أموالهم وضرب
عقد يتضمن ترك القتل والقتال في
الجزية عليهم
مقابل السالمة من مخاطر القتل،
وذلك بمقت�ضى عهد بين الطرفين.
 -1أي :إن ما استؤمن عليه اإلنسان من أقوال وأعمال أو أمتعة أو مسؤوليات ينبغي أن
يؤديه سليما من العوارض المختلفة ومن المخاطر المتعددة.
 -2أي :كن جارا له مؤمنا محاميا ،والمأمن هو الدار التي يسلم فيها من المخاطر واآلفات.
 -3أي :إذا بلغهم خرب فيه السالمة من المخاطر أذاعوا به.
 -4أي :إذا سلمتم من الخوف أو من المرض.
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وهكذا يحرم بموجب عقد األمان قتل املستأمنين وسبي نسائهم
واغتنام أموالهم وضرب الجزية عليهم .1بل سبق للفقهاء أن اعتبروا
السالمة من املخاطر واآلفات الدينية واملالية في تقسيمهم الفقهي
املوروث للدار أو أرض اإلقامة ،فميزوا بين دار اإلسالم ودار الكفر.
واألساس الذي ينهض عليه تمييزهم هو مدى انتشار األمن واألمان،
أي مدى انتشار السالمة على الدين والعرض واملال والنفس والعقل...
قال الكاساني« :فإن كان للمسلمين (أي األمان) على اإلطالق والخوف
للكفرة على اإلطالق ،فهي دار اإلسالم ،وإن كان األمان فيها للكفرة على
اإلطالق والخوف للمسلمين على اإلطالق ،فهي دار الكفرة ،واألحكام
مبنية على األمان والخوف».2
كما راعى فريق من الباحثين معنى السالمة من املخاطر واآلفات في
تعريفاتهم االصطالحية لألمن ،يتضح ذلك في التعريفات اآلتية:
 من ذلك تعريف األستاذ الناشب عبد الرحمن ،فهو عنده« :األمان -1ينظر :معجم المصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ،نزيه حماد ،منشورات المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي بواشنطن ،الطبعة األولى1414 ،هـ1993 /م ،ص  56و.70
وموسوعة المصطلح يف الرتاث العربي الديني والعلمي واألدبي ،محمد الكتاين ،الدار
البيضاء ،دار الثقافة ،الطبعة األولى ،ج  ،1ص .298
 -2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساين عالء الدين ،بيروت ،لبنان ،دار الفكر،
1996م ،ج  ،7ص  .195وهكذا دعا الشيخ طه جابر العلواين إلى مراجعة هذا التقسيم
الفقهي بالقول إن دار اإلسالم عنده هي« :كل أرض يأمن فيها المسلم على دينه حتى
ولو عاش ضمن أكثرية غير مسلمة .ودار الكفر هي كل أرض ال يأمن فيها المؤمن على
دينه حتى ولو انتمى جميع أهلها إلى عقيدة اإلسالم» .مدخل إلى فقه األقليات ،العلواين
طه جابر ،رسالة مرقونة سبق أن مدين هبا األستاذ العلواين رحمه ،ص  .63ينظر للتوسع
كتابي :االختالف والتفكير يف فقه األقليات ،مراكش ،المطبعة والوراقة الوطنية ،الطبعة
األولى 2006م ،ص  27وما بعدها.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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واالستقرار والهدوء وصيانة اإلنسان في نفسه ودينه وعرضه وماله
وممتلكاته كلها من أي عدوان يهدده ويروع حياته كلها».1
 ومن ذلك تعريف األستاذ املشاط عبد املنعم في قوله بأنه« :قدرةاملجتمع على مواجهة ليس فقط األحداث أو الوقائع الفردية للعنف،
بل جميع املظاهر املتعلقة بالطبيعة املركبة والحادة للعنف».2
 ومن ذلك تعريف األستاذ الجنحي بأنه« :مجموعة إجراءات تربويةووقائية وعقابية ،تتخذها السلطة لتأمين األمن واستتبابه داخليا
وخارجيا ،انطالقا من املبادئ التي وضعها اإلسالم لضمان األمن الذي
يعني األمن على املصالح املعتبرة».3
 - 4مفهوم األمن وتساند عناصره املكونة
ال يتأتى تحديد مفهوم األمن الذي اكتنزته الشريعة اإلسالمية سواء
باعتبارها خطابا أو باعتبارها أحكاما باالكتفاء باستحضار معنى واحد
من املعاني التي تدل عليها مادة (أ .م .ن) فاملطلوب في هذا املضمار
الوعي بتعاضد معاني مادة (أ .م .ن) وبتساندها؛ ألن منها جميعا
يتركب مفهوم األمن ،وانطالقا من استحضارها جميعا وانطالقا من
استصحابها جميعا يمكن تقديم مفهوم يحاول صاحبه أن ينشد
 -1األمن يف القرآن الكريم ،الناشب عبد الرحمن ،عمان ،دار الجنادرية ،الطبعة األولى،
2010م ،ص .21
 -2األمم المتحدة ومفهوم األمن الجماعي ،المشاط عبد المنعم ،مجلة السياسة الدولية،
العدد  ،84ص .90
 -3األمن يف ضوء اإلسالم ،الجنحي علي بن فايز ،ص  ،73نقال عن :األمن الداخلي يف
ضوء الشريعة اإلسالمية ،األستاذة رابعة ،ص .22
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الشمول في تحديداته .ومن ثم فإن مفهوم األمن في نظرنا بنية يتضافر
على تكوينها ثالثة عناصر :أولها :عنصر السكينة وما تقترن به من
شعور باالطمئنان ،والثاني :عنصر اإليمان وما يقترن به من تصديق
قولي وعملي يسند االعتقاد اإليماني ويعضده ويشهد له .والثالث:
عنصر السالمة التي تجعلنا في أمن من اآلفات واألعطاب وكل املخاطر
املادية واملعنوية .وعليه فإن األمن املقصود في نظرنا هو بناء متشابك
ومتداخل من عناصر السكينة والتصديق والسالمة.
السكينة باعتبارها إحساسا ذاتيا أو شعورا داخليا باالطمئنان
يحس به صاحبه ويشعر به إزاء نفسه وإزاء البنيات املجتمعية التي
تحتضن وجوده ،كاألسرة والقبيلة والجمعية ...والتصديق باعتبار ما
يضفيه اإليمان على نفس صاحبه من شعور باألمن واألمان .والسالمة
باعتبارها معطى وجوديا يلمس اإلنسان وجوده في بيئة مجتمعية
مخصوصة سليمة من حيث النظام العام واآلداب العامة واملصالح
املعتبرة واملقصودة ،كالدين والنفس والعقل واملال والنسل .فعلى
قدر استحضار هذه العناصر الثالثة املتداخلة واملتشابكة في الواقع
اإلنساني يكون الشمول في تصور األمن املقصود في الشريعة اإلسالمية.
نقرر هذا ونحن نعلم مسبقا أن مادة (أ .م .ن) وردت في القرآن
الكريم تارة بمعنى السكينة ،ووردت تارة أخرى بمعنى التصديق وما
يقترن به من أمن وأمان ،ووردت تارة ثالثة بمعنى السالمة من اآلفات.
نعم وردت بكل ذلك ،ولكنها وردت أيضا بمعناها الشامل الذي يكتنز
ض َب هَُّ
كل هذه املعاني الثالثة ،من ذلك ما ورد في قوله تعالىَ ﴿ :و رَ َ
ٱلل
مجلة السلم  -العدد الثالث
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َ َ اٗ َ ۡ َ ٗ اَ َ ۡ َ َ ٗ ُّ ۡ َ َّ ٗ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ٗ ّ لُ ّ اَ
مثل قرية كنت ءامِنة مطمئِنة يأتِيها رِزقها رغدا مِن
ك َمك ٖن
َ خۡ
ِ َ اَ ُ ْ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ هَّ َ َ َ ٰ َ
َ
َ
َ
هَُّ
ۡ
َ
جُۡ
فكفرت بِأنع ِم ٱللِ فأذقها ٱلل لبِ اس ٱل ِ
وع وٱلو ِف بِما كنوا
َ
يَ ۡص َن ُعون﴾ (النحل .)112 :ومن ذلك أن هللا تعالى أسكن قريشا حرما
آمنا ،أي :حرما فيه السكينة واإليمان والسالمة من الجوع والحرمان
َ َ َ ۡ ُ َ ّ َّ ُ ۡ َ َ ً َ ٗ جُ ۡ ىَ يَ
له َث َم َر ٰ ُ
كن لهم حرما ءامِنا ي ٰٓ
ت
ب إِ ۡ ِ
من األرزاق في قوله﴿ :أو لم نم ِ
َ َ َ ۡ َ ۡ ْ ََّ
لُ ّ
ٗ
َّ
ك يَ ۡ
شءٖ ّرِ ۡزقا ّمِن دَُّلنا﴾ (القصص ،)57 :وفي قوله﴿ :أو لم ي َروا أنا
ِ
َ َ ۡ َ َ َ ً َ ٗ َ ُ َ َ َّ ُ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
جعلنا حرما ءامِنا ويتخطف ٱنلاس مِن حول ِ ِه ۚم﴾ (العنكبوت،)67 :
ومن ثم ندرك الربط في األمن اإللهي بين اإلطعام من الجوع واألمن من
ذَّ ٓ َ
َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ َ َ بۡ
ۡ
َ
ِي أ ۡط َع َم ُهم ّمِن
ت  ٣ٱل
ي
ٱل
الخوف في قوله﴿ :فليعبدوا رب هٰذا
ِ
ََُ ّ ۡ َ
ُ
ف﴾ (قريش .)3-4 :من ذلك ما جاء على لسان
جوعٖ َو َءامنهم مِن خ ۡو ِۢ
ۡ
ٱد ُخلُوا ْ م رۡ َ
ِص
يوسف عليه السالم وهو يستقبل إخوته في قوله تعالى﴿ :
ٱلل َءا ِمن َ
إن َشا ٓ َء هَُّ
ِني﴾ (يوسف .)82 :لقد تضرع إبراهيم عليه السالم
ِ
َ
ۡ
َ
ۡ
ه ُۧم
أن يجعل هللا تعالى بلده بلدا آمنا كما في قوله تعالىِ ﴿ :إَوذ قال إِب َر ٰ ِ 
َ ّ ۡ َ ۡ َٰ َ َ ً َ ٗ َ ۡ َ َ
ٱر ُز ۡق أ ۡهل ُهۥ م َِن ٱثلَّ َم َر ِٰ
ت َم ۡن َء َام َن م ِۡن ُهم
ب ٱجعل هذا بلا ءامِنا و
ر ِ
َ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َ اٗ ُ َّ َ ۡ َ ُّ ُ ٓ ٰىَ
يۡ
َ َ
هَّ
بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۚ قال َو َمن كفر فأمتِعهۥ قل ِيل ثم أضطرهۥ إِل
َع َذاب ٱنلَّار َوب ۡئ َس ٱل ۡ َم ِص ُ
ري﴾ (البقرة .)126 :لقد طلب إبراهيم عليه
ِ
ِۖ ِ
السالم من ربه أن يجعل البيت الحرام بلدا آمنا من حيث انتشار اإليمان
باهلل ومقتضياته ومستلزماته التي تصدقه وتشهد له قوال وتفكيرا وعمال
وتدبيرا ،وآمنا من حيث الشعور بالسكينة والطمأنينة ،وآمنا من حيث
السالمة من مختلف املخاطر.1
 - 1قال اإلمام ابن عاشور رحمه اهلل“ :إن أمن البالد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة
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وعلى كل حال ،يقوم دعاء
إبراهيم عليه السالم على األسبقية
مقياسنا مع الخارجين
القصوى لضرورة توفر البيئة
عن ملة اإلسالم هو البر
األمنية الشاملة ،أعني البيئة التي ال
والقسط واإلحسان ما
تتكون فحسب من عنصر السالمة
داموا غير معتدين علينا
وال محاربين لديننا
من املخاطر االقتصادية واملالية
والسياسية التي بها يرتفع الجوع
ويكون األمن الغذائي ،ولكن هذه
البيئة األمنية تتكون أيضا من عناصر التصديق االعتقادي ،وما يمكن
أن يولده من تفكير سليم وعمل وتدبير صالحين ،1كما تتكون هذه
البيئة األمنية من عنصر السكينة التي تطرد الخوف والفزع.
مجمل القول أن األمن ،انطالقا من عناصر السكينة والتصديق
والسالمة ،مقصد كبير يمثل األولوية التي تسبق كل األولويات ألننا
 نحن املسلمين  -مساملون سواء في تعامل بعضنا مع البعض ،أو فيتعاملنا مع غيرنا ممن نخالفهم ونختلف عنهم .مقياسنا مع الخارجين
عن ملة اإلسالم هو البر والقسط واإلحسان ما داموا غير معتدين
الحياة ،ويقتضي العدل والعزة والرخاء؛ إذ ال أمن بدوهنا ،وهو يستتبع التعمير واإلقبال
على ما ينفع والثروة ،فال يختل األمن إال إذا اختلت الثالثة األول ،وإذا ما اختل اختلت
الثالثة األخيرة» .تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،بدون
تاريخ ،ج  ،1ص .715
 -1يراجع للتوسع يف هذه النقطة كتابنا :مفهوم اإلصالح يف القرآن الكريم ،منشورات
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى2017 ،م.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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هَُّ َ جَ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ
كمۡ
علينا وال محاربين لديننا ،لقوله تعالىَ ﴿ :ع ىَس ٱلل أن يعل بين
ِير ۚ َو هَُّ
ِين اَع َد ۡي ُتم ّم ِۡن ُهم َّم َو َّد ٗة ۚ َو هَُّ
ٱلل قَد ٞ
ٱلل َغ ُفورَّ ٞرح ٞ
َو َبينۡ َ ذَّٱل َ
ِيم ٧
ُ
اَّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ هَُّ َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
َ خُ ۡ
وك ۡم ف ّ
ِين َول ۡم ي ِر ُجوكم
ٱدل
ل ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين لم يقتِل
يِ
ِ
ۡ
َ ُ ۡ َ َ رَ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ يَ
ۡ
ّ
سط َ
له ۡم إ َّن هَّ َ حُ ُّ
ۡ
ني
ٱلل ي َِب ٱل ُمق ِ ِ
مِن دِي ٰ ِركم أن تبوهم وتقسِطوا إ ِ ِ ۚ ِ
ُ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ هَُّ َ ذَّ َ َ ٰ َ ُ ُ
ۡ
وك ۡم ف ّ
ِين َوأخ َر ُجوكم ّمِن
ٱدل
 ٨إِنما ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين قتل
يِ
ِ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ۡ ْ ٰٓ َ
د َِيٰر ُك ۡم َو َظٰ َه ُروا ْ لَىَ ٰٓ ۡ َ
جكم أن تولوه ۚم ومن يتولهم فأولئِك
ع إِخرا ِ
ِ
ُ ُ َّ ٰ ُ َ
هم ٱلظل ِمون﴾ (املمتحنة.)9 - 7 :
إن كل التدابير التي يمكن أن يجتهد في اتخاذها املسؤول والحاكم
في هذا املضمار مقيدة بمراعاة املآالت األمنية ،وقديما أوضح اإلمام
الشاطبي أن الحاكم املجتهد في املجتمع اإلسالمي هو أوال وقبل �شيء
«ناظر في املآالت قبل الجواب عن السؤاالت» .1دليل ذلك أنه صلى هللا
ّ
عليه وسلم امتنع عن قتل املنافقين ،قام بذلك على الرغم من علمه
باستحقاقهم عقوبة القتل ،وسبب ذلك علمه باملآل األمني الفاسد
الذي يمكن أن يف�ضي إليه القتل ،وهو نفور الناس من اإلسالم خشية
ّ
أن يقتلوا بتهمة النفاق ،وهو ما أشار له صلى هللا عليه وسلم بقوله:
«دعه ال ّ
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» .2كما ترك صلى هللا
ّ
وسلم إعادة بناء البيت الحرام بسبب ُّ
تبصره باملآل األمني الفاسد،
عليه
 -1الموافقات يف أصول الشريعة ،الشاطبي أبو إسحاق ،تحقيق عبد اهلل دراز ،دار المعرفة،
بدون تاريخ ،ج  ،4ص  .231ولهذا قال رحمه اهلل« :المجتهد ال يحكم على فعل من
األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك
الفعل» .المصدر السابق ،ج  ،4ص .196
 -2صحيح البخاري ،رقم الحديث .4905
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واملتمثل في إثارة بلبلة بين العرب .بل منع الناس من أن يعاقبوا األعرابي
الذي بال في املسجد واكتفى بأن أرشدهم بقوله« :ال تزرموه».1
إن األمن ،ممثال في السكينة والتصديق والسالمة من اآلفات
واملخاطر ،بمثابة الروح التي تنتظم في إطارها مقاصد الشارع من
حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات .ويمكن أن نميز في هذا
اإلطار بين وجهتين من النظر :وجهة الحفظ التشريعي الذي اضطلع
ببيانها اإلمام الشاطبي ،ووجهة الحفظ السيا�سي الذي دعا إليها اإلمام
محمد الطاهر بن عاشور.
ثانيا :وجهة الحفظ التشريعي لألمن عند اإلمام الشاطبي
يف�ضي كل من استقرأ الشريعة ّ
وتدبر خطاباتها املختلفة إلى القول
بأنها حفظت الضروريات والحاجيات والتحسينيات بجملة من األحكام
التي تنطوي عليها خطاباتها ،إذ في هذه األحكام تشريع ملا يحقق ويثبت
وجودها ويصونها ويعضدها .فالشريعة ملا كانت مبنية على اعتبار هذه
املراتب التي بثت في كل أبواب الشريعة ،وجب على الفقيه املستدل
بها استحضارها واعتبارها في قراءته للخطابات الشرعية من الكتاب
والسنة ،وفي تنزيل ما فهمه منها على واقعات واقعه.2
 -1األمن والحفظ التشريعي للضروريات
الضروريات هي األمور التي إذا لم تتحقق ال تجري حياة الناس على
 - 1صحيح البخاري ،باب الرفق يف األمر ك ّله .رقم الحديث .6025 :صحيح مسلم،
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات.
 -2فكل من «أخذ بنص مثال يف جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ» .الموافقات ،الشاطبي،
ج  ،3ص .7
مجلة السلم  -العدد الثالث
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استقامة مخصوصة ،وإنما تجري
على فوت حياة ،فيسود الفساد
الضروريات هي المصالح
األر�ضي الذي يقترن اقترانا واضحا
التي تكون األمة
بمجموعها وبآحادها
في القرآن الكريم بـ»سفك الدماء»،
في أمس الضرورة إلى
َ ُ ٓ ْ َ جَ ۡ َ ُ
كما في قوله تعالى﴿ :قالوا أتعل
تحصيلها ،ألنه ال يستقيم
ُ
ِيها َمن ُي ۡفس ُِد ف َ
ف َ
ِيها َوي َ ۡس ِفك
النظام األمني باختاللها أو
ّ ٓ
باختالل واحد منها
ٱدل َِما َء﴾(البقرة .)29 :بعبارة أخرى:
الضروريات هي املصالح التي تكون
األمة بمجموعها وبآحادها في ّ
أمس
الضرورة إلى تحصيلها؛ ألنه ال يستقيم النظام األمني باختاللها أو
باختالل واحد منها .فعلى سبيل املثال قد يؤدي اختالل الدين أو النفس
أو العقل أو املال أو النسل إلى القضاء على بعض األمة ،أو إلى تسلط
األعداء املتربصين بها .وقد ّ
حدد الجمهور من األصوليين الضروريات في
خمس :الدين ،النفس ،النسل ،املال ،العقل.1
يعد اإلمام الشاطبي الرائد األكبر الذي ّبين  -وباقتدار كبير -كيف
حفظت أحكام الشريعة أمن كل من الفرد واملجتمع في الشرع اإلسالمي،
نعني باألمن هنا سكينتهما وتصديقهما وسالمتهما من املخاطر .فقد
أوضح فقيه غرناطة هيمنة املصالح الضرورية؛ ألنها منتشرة وحاضرة
بهذه الصورة أو تلك ،وبهذه املرتبة أو تلك في كل تفاصيل الشريعة،
 -1يراجع يف شأن تاريخ الكتابة يف الضروريات عند علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة
كتابنا :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مراكش ،المطبعة والوراقة الوطنية ،الطبعة األولى،
2015م ،ص 79وما بعدها.
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سواء بما يمكن أن يعتبر من جزئياتها أو بما يمكن أن يعد من كلياتها.
فالحفظ هنا تأمين تشريعي للضروريات من جانبي الوجود والعدم.
من ذلك تشريع أحكام الصالة والزكاة والصيام والحج ملن استطاع
إليه سبيال ،واألمر بالصدق والوفاء بالعهود وغير ذلك مما يعضد
تصديقهم اإليماني وسالمة وجودهم من املخاطر ،ويحفظ أوضاعهم
الوجودية فتكون في أمن وأمان.
وكما أن في هذه األحكام ما يحفظ ويؤمن الضروريات من جانب
الوجود ،فيها أيضا ما يحفظ من جانب العدم ،نعني أن الشريعة تكتنز
أيضا صنفا من األحكام من شأن تشريعها أن يدرأ ويدفع األخطار التي
تهدد سالمة الناس وتضر بسكينتهم واطمئنانهم .من ذلك على سبيل
املثال ال على سبيل الحصر أحكام الجنايات.
وهكذا ّ
ألح الغزالي على أن من شرط التكليف أمان اإلنسان وسكينته
وتحقق سالمته على نفسه وماله وعرضه ،1بل قال السيوطي بعده:
«إن حفظ النفوس واألطراف إلقامة مصالح الدين أولى من تعريضها
للفوات في عبادة أو عبادات تفوت بها أمثالها» .2ومن ثم ندرك أن األمن
شرط من الشروط في الفقه :من ذلك أنه شرط في الطهارة ،فمن كان
بينه وبين املاء لص أو سبع يخاف على النفس الهالك أو الضرر أبيح
له التيمم .وقد روى ابن عباس ر�ضي هللا عنهما أن رجال أصابه جرح
ّ
في رأسه على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ،ثم أصابه احتالم ،فأمر
 - 1المستصفى ،الغزالي ،ج  ،1ص .287
 -2األشباه والنظائر ،السيوطي ،ص .48
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باالغتسال ّ
فكز فمات ،فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:
«قتلوه قتلهم هللا» .1كما أن السكينة والطمأنينة شرط في استقبال
القبلة كما في قول خليل« :ومع األمن استقبال عين الكعبة ملن بمكة»،2
فإذا لم يأمن سقط االستقبال .ومن ذلك أن من كان خائفا على نفسه
أو ماله تسقط عنه صالة الجمعة وصالة الجماعة.3
ّ
وبحسه التركيبي
لقد ّبين الشاطبي رحمه هللا بلوذعيته النادرة
املنقطع النظير كيف حافظت ضروريات الشريعة على أمن الناس الذي
يرتسم في سكينتهم النفسانية وفي تصديقهم اإليماني وفي سالمتهم من
املخاطر .وهو ما أبرزه في سياق دراسته لكيفية رجوع السنة النبوية إلى
القرآن الكريم .وبسبب دقة كالمه وعمق تحليله في هذا املضمار ارتأينا
أن ننقل كالمه بتمامه وكماله ،قال الشاطبي« :الضروريات الخمس
كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة ،فإن حفظ الدين حاصله في
ثالثة معان ،وهي اإلسالم واإليمان واإلحسان ،فأصلها في الكتاب وبيانها
في السنةّ ،
ومكمله في ثالثة أشياء :وهي الدعاء إليه بالترغيب والترهيب،
وجهاد من عانده أو رام إفساده وتالفي النقصان .وحفظ النفس حاصله
في ثالثة معان :وهي إقامة أصله بشرعية التناسل ،وحفظ بقائه بعد
خروجه من العدم إلى الوجود من جهة املأكل واملشرب ،وذلك ما
يتيمم.
 - 1سنن أبي داود ،باب يف المجروح ّ
 -2مختصر خليل ،تحقيق أحمد ج��اد ،دار الحديث ،ال��ق��اه��رة ،الطبعة األول��ى،
1426هـ2005/م ،ص .30
 -3لقد سبق للشاطبي أن بين جملة األحكام الشرعية التي تحفظ الدين من جانبي الوجود
والعدم.
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يحفظه من داخل ،وامللبس واملسكن وذلك ما يحفظه من خارج .وجميع
هذا مذكور أصله في القرآن ّ
ومبين في السنة .ومكمله ثالثة أشياء،
وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى؛ وذلك بأن يكون على النكاح
الصحيح ،ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطالق والخلع واللعان
وغيرها ،وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما ال يضر أو يقتل أو يفسد،
وإقامة ما ال تقوم هذه األمور إال به من الذبائح والصيد ،وشرعية
الحد والقصاص ومراعاة العوارض الالحقة ،وأشباه ذلك .وقد دخل
حفظ النسل في هذا القسم ،وأصوله في القرآن والسنة بينتها .وحفظ
املال راجع إلى مراعاة دخوله في األمالك وكتنميته أن ال يفي ،ومكمله
دفع العوارض وتالفي األصل بالزجر والحد والضمان ،وهو في القرآن
والسنة .وحفظ العقل يتناول ما ال يفسده ،وهو في القرآن ،ومكمله
شرعية الحد أو الزجر ،وليس في القرآن له أصل على الخصوص ،فلم
يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضا ،فبقي الحكم فيه إلى
اجتهاد األمة .وإن ألحقت بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب
أصل شرحته السنة في اللعان والقذف ...وإذا نظرت إلى الحاجيات
اطرد النظر أيضا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه ،فإن الحاجيات دائرة
على الضروريات ،وكذلك التحسينيات .وقد كملت قواعد الشريعة
في القرآن وفي السنة ،فلم يتخلف عنها �شيء ،واالستقراء يبين ذلك،
ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة».1
واضح ما في هذا التأصيل من اعتماد في بناء الحفظ األمني
 -1الموافقات ،الشاطبي ،ج  ،4ص .29 - 27
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للضروريات الخمس على ما ورد في خطابات الشرع اإلسالمي ،وقد
تأصل ذلك في أصول من اآليات القرآنية وفي مرويات من السنة
النبوية .وهكذا – وكما يبدو من نص الشاطبي أعاله -أن أمن النفس
مثال ،أي :سالمتها من املخاطر واآلفات يكون من جانب الوجود بتناول
املأكوالت واملشروبات واكتساء امللبوسات وغير ذلك مما تلزم به حياة
اإلنسان .أما حفظها من جانب العدم فشرع القصاص والديات في
النفس واألطراف .نجد في الشريعة حفظا للنفس من جانبي الوجود
حرم القتل وتعطيل أعضاء الجسدّ ،
والعدم ،وهكذا ّ
وحرم النيل من
كرامة اإلنسانّ ،
وحرم القطع والضرب والسجن والتجويع واالنتحار
ّ
وكل شكل من أشكال التعذيب ،وهذا واضح في كثير من اآليات القرآنية
اَ َ ۡ ُ ْ ۡ
والسنن والسيرة النبوية .من ذلك قوله تعالىَ ﴿ :ول تق ُتلوا ٱنلَّف َس
َ َ
َّٱلت َح َّر َم هَُّ
ٱلل إ ِ اَّل ب حۡ َ
ٱل ّ ِقۗ﴾ (األنعام ،)51 :وقوله تعالىَ ﴿ :من ق َتل
ِ
يِ
أۡ َ
َ َ
َۡ َ
َ ۡ َ ۢ َ يرۡ َ ۡ
ك َأ َّن َما َق َت َل ٱنلَّ َ
اس مَجِيعاٗ
َ
نفسا بِغ ِ نف ٍس أو فسادٖ يِف ٱل ِ
ۡرض ف
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ ٓ َ ۡ َ َّ َ مَ
ٗ
ومن أحياها فكأنما أحيا ٱنلاس جِيعا ۚ﴾ (املائدة.)32 :
 -2األمن والحفظ التشريعي للحاجيات والتحسينيات
الحاجيات هي املصالح التي بها تنتظم حياة الناس األمنية وغير
األمنية ،وإذا فقدت ال يختل النظام األمني في املجتمع ،نعم ال شك في
ذلك ،ولكن اإلخالل بها جميعا أو اإلخالل بمكون من مكوناتها يؤدي إلى
نقص أمني ومصلحي فيها.
أمثلة حفظ الدين والنفس والعقل واملال والنسل متعددة،
وشواهدها في الشريعة متنوعة :من ذلك الرخص في مجال حفظ
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الدين والنفس واملال والعقل والنسل ،والتيمم إذا عدم املاء أو تعذر
االنتفاع به؛ ألن املصلي يؤدي صالته مثال وهو مستشعر للسكينة
والطمأنينة على طهارته ،فالطهارة حاصلة له ،إن لم تكن الطهارة
املائية فقد حصل الطهارة املعنوية .كما أن املقصد من رخصة قصر
الصالة في السفر والجمع هو استشعار املكلفين بمزيد من السكينة
وعدم الخوف الذي قد يقترن بكل من السفر أو املرض ،كما في أحكام
الصالة بالقصر والجمع ...وكما في أحكام الصالة بالفطر بسبب املرض
أو السفر ...وهذا واضح أيضا في أحكام أكل امليتة للمضطر وغيرها من
الشواهد.
أما بالنسبة لحفظ النسل فقد زاد من أمان الناس بالعقد على
البضع من غير تسمية ،وهكذا ال يعد من اإلخالل باألمن إجازة بعض
الجهاالت في هذا العقد ،وأشباه ذلك.
وبالنسبة لحفظ املال ال يعد من اإلخالل األمني فيه الترخيص
في الغرر اليسير والجهالة التي ال انفكاك عنها في الغالب ،وجاء فيها
رخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض واملساقاة ونحوها،
والتوسع في ّادخار األموال ...أما بالنسبة لحفظ العقل فقد عضدت
سالمته برفع الحرج عن املكره ،وعن املضطر خوفا على نفسه ،كما في
الجوع والعطش واملرض وما ماثل ذلك.
يبدو من هذه املرتبة الكيفية التي يهيمن من خاللها املقصد األمني
على الرخص املنصوص عليها في أحكام العبادات واملعامالت .فلئن
كانت تدور على معاني التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق ،فإنها
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تف�ضي في النهاية إلى ترسيخ املعاني األمنية التي يتركب منها مفهوم األمن،
كالسكينة والتصديق واإلحساس الداخلي بالسالمة من املخاطر
الدينية والبدنية والنسلية واملالية والعقلية.
ّ
ّ
أما التحسينيات فهي األخذ بمحاسن العادات ،وتجنب املدنسات
التي تأنفها العقول الراجحات كما قال الشاطبي .1فهي مرتبة من
املصالح التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه الهيئة االجتماعية .يبدو
ذلك في حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال.
يبدو ذلك مثال بالنسبة لحفظ الدين في الطهارات بالنسبة
للصلوات ،كما يبدو ذلك أيضا في أخذ الزينة التي تظهر أفراد املجتمع
في هيئات حسنة وطيبة ُيطمأن إليها ويسكن إليها ،وهذا واضح أيضا
بالنسبة إلى حفظ النفس في إسعاف املحتاجين ّ
وسد خالتهم واإلنفاق
عليهم والرفق بهم ،كما يبدو ذلك أيضا بالنسبة لحفظ النسل في
اإلمساك باملعروف أو التسريح بإحسان فضال عن عدم التضييق
على الزوجة وبسط الرفق في املعاشرة .كما يبدو ذلك بالنسبة لحفظ
العقل كمجانبة الخمر حتى ولو لم يقصد املكلف استعمالها.
تتمثل العبرة من أمثلة هذه املرتبة وشواهدها في إظهار املجتمع
اإلسالمي في صورة آمنة يستحسنها العقل السليم ويقبلها الذوق
السليم؛ ألنها تزيد من تجويد أمن الناس على دينهم ونفسهم ونسلهم
وعقلهم ،أعني إظهار صورة املجتمعات اإلسالمية في صورة املجتمعات
اآلمنة املطمئنة التي تعمها السكينة ،وينتشر فيها األمان ،وتنتفى فيها
 -1الموافقات ،الشاطبي ،ج  ،2ص .22
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املخاطر واآلفات ،فيرغب غيرها في االندماج في بنياتها ويتطلعوا في
الوقت نفسه إلى التقرب إليها.
حاصل القول في حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات
لألمن عند الشاطبي أنه حفظ تشريعي تم عنده من جانبين :جانب
الوجود أي بشرع ما يحقق أركانه ويثبت قواعده ،وجانب العدم أي
بشرع ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع .املالحظ أن الشاطبي لم
يرتق في نظريته املقاصدية من مستوى الحفظ التشريعي للضروريات
والحاجيات والتحسينيات إلى مستوى الحفظ السيا�سي لها في واقع
حياة املكلفين .وهو ما تأتى مع اإلمام محمد الطاهر بن عاشور .فمنشأ
االختالف بينهما متمثل في مباينة طريق الحفظ األمني عند كل واحد
منهما .فإذا كان طريق حفظ مقاصد الشريعة الذي به يكون األمن عند
الشاطبي هو االكتفاء بإقرار الشريعة لذلك من الناحية النظرية؛ فإن
طريق ذلك الحفظ عند اإلمام ابن عاشور هو نهوض الهيئة االجتماعية
ممثلة في والة أمورها بتحمل مسؤوليتها في تنزيل ذلك الحفظ؛ وذلك
في ضوء الحيثيات املكانية والظروف الزمانية واملالبسات الحالية التي
طرأت على وجودها الدنيوي .وفي هذا السياق نجد عند كثير من فقهاء
السياسة في اإلسالم التفاتا كبيرا إلى الدور املفصلي للهيئة الحاكمة،
كما في كتابات الجويني وتلميذه الغزالي ،وكما في كتابات ابن تيمية
أيضا.1
 -1المقصود الفقهاء الذين ينتمون إلى المذاهب السنية ال إلى المذاهب الشيعية الذين
يرون اإلمامة ركنا دينيا وقاعدة ال تفوض إلى األمة .ينظر :المقدمة ،ابن خلدون ،ص .21
قال ابن تيمية« :إن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ إذ ال قيام للدين إال هبا .وألن
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ثالثا :األمن والحفظ السيا�سي ملقاصد الشريعة
إذا مثل اإلمام الشاطبي أنموذجا في الفهم التشريعي السليم النتظام
مقاصد الشريعة في محور حفظ األمن ،فإن اإلمام ابن عاشور أنموذج
مميز في التنزيل السيا�سي السديد لذلك الحفظ األمني في الواقع
املجسد .الشريعة بحسب اإلمام ابن عاشور ال تحدد للناس سيرهم
في اآلخرة ،ولكن اآلخرة جعلها هللا جزاء على األحوال التي كانوا عليها
في الدنيا .وعليه فإن هذه الشريعة ملا كانت ضابطة للسلوك اإلنساني
ومهيمنة عليه؛ ألنها كاملة ومحيطة بكل ما تولده التصرفات اإلنسانية
على توالي األزمنة واألمكنة ،فإن املقصد املصلحي فيها ال يمكن إال أن
يكون دنيويا ،يتقصد من بين ما يتقصد ضبط النظام األمني لحياة
اإلنسان الفرد ،ولحياة املجتمع واألمة.
 -1ضرورة الحكومة ودورها في الحفظ السيا�سي لألمن في مقاصد
الشريعة
قد يقال :إن حفظ األمن الذي تستهدفه مقاصد الشريعة مؤصل
فيما كتبه أهل املقاصد ،وفي طليعتهم اإلمام الشاطبي .نعم ،قد يقال
هذا ،ولكننا نقول إن التأصيل هنا محصور في الناحية التشريعية ال
من الناحية السياسية التنزيلية .دليل ذلك أن لهذا األمر استنباطات
فقهية هي اآلن محل مراجعة ونظر وتأمل.1
اهلل تعالى أوجب األمر بالمعروف ونصرة المظلوم ،وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد
وإقامة وتنفيذ الحدود ال تتم إال بالقوة واإلمارة» .السياسة الشرعية يف إصالح الراعي
والرعية ،ص .172
 -1كقول جمهور الفقهاء قديما بعقوبة قتل المرتد ،ومن دالئل هذا االستنباط حماية
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ملا كان املقصد هو تحقيق قوة األمة ،تعين  -أوال وقبل كل �شيء -
نصب حاكم فيها يحفظ أمنها .1ال نن�سى أنه بلغ من اهتمام الصحابة
رضوان هللا عليهم بحفظ األمن إلى الحد الذي جعلهم يسارعون إلى
التجمع والتفاوض إلقامة خليفة عن الرسول الكريم محمد عليه
الصالة والسالم ،وما ذلك إال لغلبة الهاجس األمني الذي به ينتظم
أداء الواجبات الدينية ،وتم�ضى في بيئته عقود التعامالت املختلفة،
وبه تستقر األحوال املجتمعية؛ لذا اعتبر اإلمام ابن عاشور رحمه هللا
إقامة «الحكومة اإلسالمية أمرا في مرتبة الضروري؛ ألنه ال يستقيم
حال األمة بدون حكومة».2
والحق أن منشأ أولوية إقامة الحكومة في اإلسالم هو االعتبار
األمني ،3الذي يجعل من مسؤولياتها املفصلية ضبط األمن ،ليس
فحسب من زاوية السكينة وما تقترن به من شعور الناس باالطمئنان،
وليس فحسب من زاوية التصديق ،أي اإليمان الذي يصدقه القول
والعمل والتدبير ،وإنما أيضا من زاوية السالمة من مختلف املخاطر
بيضة األمة ،والحفاظ على أمنها من تجسس غيرها .ينظر :مقاصد الشريعة ومكارمها،
عالل الفاسي ،ص  .356ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،البن عاشور ،ص .172 - 171
 -1ينظر :غياث األمم يف التياث ال ُّظ َلم ،الجويني عبد الملك ،تحقيق عبد العظيم الديب،
بيروت ،دار المنهاج ،الطبعة الثالثة ،ص  .322وقال الغزالي« :إن السلطان ضروري يف
نظام الدنيا ،ونظام الدنيا ضروري يف نظام الدين» .االقتصاد يف االعتقاد ،ص .106
 -2أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ،ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر1977 ،م،
ص .120
 -3وهو ما صاغه الشاعر العربي يف قوله:
وال سراة إذا جــــهالهم ســــادوا
ال يصلح الناس فوضى ال ســراة لهم
فـــإن تولت فباألشــــــرار تنقاد
تهدى األمور بأهل الرأي ما صلحت
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واآلفات والتي تقت�ضي سك طرق املواصالت البرية والجوية والبحرية،
وإيجاد املحاكم والشرطة وغيرها من النظم التي تتولى تنفيذ أحكام
الشريعة ،التي بها يكون حفظ املقاصد الضرورية بما يناسب الحزم
واالعتدال املطلوب.1
لقد نص قديما فقيه السياسة في اإلسالم على مسؤولية اإلمام في
توفير األمن الذي به يكون الحفاظ على الدين والدنيا ،قال املاوردي:
«اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين والدنيا ...ولوال الوالة
لكان الناس مهملين همجا مضيعين» .2كما ّنبه هذا الفقيه السيا�سي
على قاعدة أمنية أساسية يرتكز عليها مقصد الشريعة املتمثل في
صالح أحوال الناس ،وهي قاعدة عبر عنها بقوله« :أمن عام تطمئن إليه
النفوس ،وتنتشر به الهمم ،ويسكن فيه البريء ،ويأنس به الضعيف،
فليس لخائف راحة وال لحاذر طمأنينة .وقد قال بعض الحكماء :األمن
أهنأ عيش.3« ...
تمثل الدولة في حياة املجتمع الوازع الذي يزع الناس عن الفو�ضى،
ال يتعلق األمر هنا بالوازع الذاتي الذي يقوم على ما يسمى بالضمير أو
 -1عرض اإلمام ابن عاشور أمثلة كثيرة لذلك يف أواخر كتابه :أصول النظام االجتماعي
يف اإلسالم ،ص  222وما بعدها.
 - 2ويف هذا السياق عرض الماوردي جملة من الوظائف األمنية التي يجب أن يمارسها
اإلمام ومن يمثله بداية بحفظ الدين ،ثم تنفيذ األحكام بين المتشاجرين ،وقطع الخصام
بين المتخاصمين ،وتحصين الثغور ،وتأمين السبل والطرق ، ...األحكام السلطانية،
الماوردي ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بدون تاريخ ،ص .5
 -3أدب الدنيا والدين ،الماوردي ،نشر الشركة الجزائرية اللبنانية ،الطبعة األولى،
1427هـ2006 ،م ،ص .142
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الوجدان الداخلي أو الوازع الديني ،1وإنما يتعلق األمر بالوازع الخارجي
الذي ال يستمد فحسب من تعاليم اإليمان وأخالق العمل الصالح،
وإنما يستمد من سلطة خارجية وكل إليها املسلمون تنفيذ أحكام
الشريعة حتى يسود األمن في حياة املكلفين بها ،2وهي سلطة الحكام
واألمراء والقضاة وأهل الشرطة والحسبة؛ ألن البشر  -كما نص ابن
خلدون  -يحتاجون «إلى الوازع ،وهو الحاكم عليهم ،وهو بمقت�ضى
الطبيعة البشرية امللك القاهر املتحكم».3
ال يتأتى أمر إقامة األحكام الشرعية بدون توفر بيئة أمنية ّ
يؤمن
فيها الناس فيشعرون بالسكينة واالطمئنان ،ويمارسون تصديقاتهم
 -1وهو وازع داخلي يزع النفوس عن التهاون بحدود الشريعة وأحكامها .وهكذا فإن
تربية المسلمين على التعاليم اإليمانية واألخالق اإلصالحية تفكيرا وعمال وتدبيرا من
شأنه أن ينشىء أجياال تمتثل بناء على ما يمليه الوازع النفساين ألحكام الشريعة ،فيشيع
در الشاعر أبي خراش الهذلي عندما
األمن وعدم خوف الناس على أموالها وأنفسها .وهلل ّ
قال بعد أن أسلم:
فليــــــس كعهد الدار يا أم مالك *** ولكن أحاطت بالــرقاب السالسل
وعاد الفتى كالكهل لــيس بقائــل *** سوى العدل شيئا فاستراح العواذل
قال ابن خلدون« :األحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس؛ ألن الوازع فيها أجنبي،
وأما الشرعية فغير مفسدة ألن ال��وازع فيها ذايت» .المقدمة ،ابن خلدون ،ص .158
وينظر للتوسع يف تفاصيل ذلك ما سبق أن أوضحه اإلمام ابن عاشور ،ينظر كتابنا :نظرية
المقاصد ،ص  .395وأصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ،ابن عاشور ،ص  124وما
بعدها.
 -2ال يخفى أن كثيرا من أحكام الشريعة يتوقف تنفيذها على وجود دولة ،مثل أحكام
الحرب والسلم وإب��رام المعاهدات وإقامة الحدود والتعزير وتنظيم أحكام األسرة
والمعامالت المالية واالقتصادية والتجارية والسياسية؛ ولهذا ندرك يف هذا المضمار
المغزى المقاصدي ،يقول الجرجاين« :نصب اإلمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم
مقاصد الدين» .ينظر :شرح الجرجاين على المواقف ،ج  ،8ص .346
 -3المقدمة ،ابن خلدون ،بيروت ،دار الجيل ،ص .207
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على ما يعتقدونه من إيمان ويسلمون فيها من املخاطر .كما ال يمكن
تعزيز هذه البيئة األمنية إال بحرص السلطة الحاكمة على دوامها
واستمرارها .بل قد تكون الخشية من عدم العيش اآلمن سببا يبرر
وربما يفسر ّ
تغير األحكام الشرعية باالنتقال فيها من العزائم إلى
الرخص .1ما يبرر ذلك هو ما تولده تغيرات الواقع من إكراهات تغير
أحكام الشريعة ،ومنها مثال أحكام اإلمامة .إن من أجل حفظ األمن
وترسيخ السلم قال كثير من فقهائنا بوجوب الطاعة لولي األمر ما
دام قادرا على ضمان األمن .وهذا واضح على سبيل املثال في أحكام
اإلمارات والواليات ،فالحكم الشرعي لإلمارة هو كونها والية عامة في
أعمال خاصة تعقد ألمير ،بر�ضى واختيار من اإلمام ،لكنها تنتقل في
2
أحوال مغايرة من كونها «إمارة استكفاء» إلى كونها «إمارة استيالء»
يفسر ظهورها عجز الخليفة وضعف دولته ،وإن الدافع عند املاوردي
إلى هذا الحكم دافع أمني ،يتمثل فيما يقتضيه عنصر سالمة األمة من
املخاطر واآلفات .فهذا العنصر األمني يقت�ضي حتمية التمييز في تنزيل
ُ
أحكام الشريعة ،ومنها األحكام املتعلقة باإلمامة ،بين شروط ا�ل�مكنة
وشروط العجز ،فال بد من العلم بهذا التمييز في فقه أحكام اإلمامة.
إننا ال نطبق األحكام الشرعية في املطلق ،وإنما نطبقها في واقع له
عناصر متداخلة زمانيا ومكانيا وقيميا .فلعنصر الزمان األمني دور
 -1كالرخص الهادمة لعزائم األوام��ر والنواهي ،والمستثنيات من القواعد ...أصول
السرخسي ،ج  ،1ص  .117والموافقات ج  ،3ص .12
 - 2وهي كما يقول الماوردي“ :أن يتولى األمير بالقوة على بالد يقلده الخليفة إمارهتا
ويفوض إليه تدبيرها” .األحكام السلطانية ،ص .33
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مفصلي في جعل االنتقال في تطبيق األحكام الشرعية بما فيها أحكام
اإلمامة انتقاال جدليا ،أعني أن االنتقال فيها كما يكون من العزائم إلى
الرخص يكون أيضا من الرخص إلى العزائم ،إال أن الرخص ال تتأصل
في قانون منضبط ،بل هي إضافية بالنسبة إلى إمكانيات كل مخاطب
للشرع في نفسه .واملخاطب بالشرع هنا ليس اإلنسان الفرد فحسب،
وإنما املخاطب أيضا املجتمع واألمة وما يمثل كل واحد منهما؛ لذا ثمة
«ضرورات عامة مؤقتة» 1تلحق مجموع األمة أو تلحق طائفة عظيمة
منها ،يستدعي مقصد سالمتها وقوتها إقدام الناس على الفعل املمنوع.
 -2األمن والحفظ السيا�سي لضرورة الدين:
يعود السبب في وضع الدين في طليعة الضروريات التي يتعين
حفظه من طرف الحكومة إلى ما له من أثر أمني كبير .بيان ذلك أنه
قبل أن يرتسم الدين اإلسالمي في عقل آمن سليم يفكر وينتج املعارف
واألنظار واالجتهادات ،وقبل أن يتجسد في سلوك آمن وسليم من
ارتكاب املخاطر هو قائم على نواة اعتقادية أمنية تصدقها عقيدة
التوحيد .فلما حصرت هذه العقيدة عبودية وطاعة اإلنسان الفرد
واملجتمع واألمة في طاعة هللا وحده وفي العبودية له وحده دون سواه
استلزم ذلك تحرر الجميع ،نعني أنه ال مجال في الدين اإلسالمي للقيم
الكسروية والقيصرية ،وإنما املجال مفتوح لتكريس ّ
تعبد الناس هلل
وحده وتحرره من العبودية لغيره.2
 -1مقاصد الشريعة ،ابن عاشور ،ص .132
 -2يراجع يف شأن مفهوم الطاعة كتابنا :فضاء القراءات وبناء المفاهيم ،مراكش ،المطبعة
والوراقة الوطنية ،الطبعة األولى2017 ،م.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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على الرغم من أهمية كالم الشاطبي في إبراز الكيفية التي تتعاضد
وتتساند بها األحكام الشرعية في بناء ضرورة حفظ الدين ،إال أنه لم
يبرز إبرازا تاما مسؤولية الهيئة املجتمعية في تنزيل هذا الحفظ في
الواقع امليداني لحياة الناس .لم يلج الشاطبي أبواب هذا املجال التنزيلي
من حفظ ضرورة الدين .نقول هذا على الرغم مما سطره من قواعد
دقيقة 1يمكن أن يستفاد منها في مضمار التنزيل امليداني ملقصد حفظ
الدين في واقع املكلفين ،وما يعرفه هذا الواقع من معطيات متداخلة
ومن إكراهات متشابكة.
وهكذا إن من أوجب واجبات الحاكم اإلمام في اإلسالم حفظ الدين
أصوال وفروعا بتطبيق أحكامه .وهو ما تكفل اإلمام ابن عاشور رحمه
هللا ببيانه .فنقل بذلك – كما بينا ذلك في دراسة سابقة -2ضرورة حفظ
الدين من جانب التأصيل التشريعي إلى جانب التأصيل السيا�سي .وفي
نظرنا ،وانطالقا من هذا التأصيل السيا�سي امليداني ،يمكن أن نتحدث
عن الحفظ السيا�سي لألمن الديني في املجتمع اإلسالمي .فاألمن الذي
يتحقق من خالل حفظ ضرورة الدين يقع بالدرجة األولى على عاتق
الجهاز السيا�سي الذي يتحمل مسؤولية تدبير الحكم .فلما كان هو
 -1وأبرز تلكم القواعد قاعدتان :القاعدة األولى صاغها بقوله« :األسباب الممنوعة يف
الشرع أسباب للمفاسد ال للمصالح ،واألسباب المشروعة أسباب للمصالح ال للمفاسد».
الموافقات ،الشاطبي ،ج ،1ص .374والقاعدة الثانية صاغها بقوله« :المصالح المجتلبة
شرعا ،والمفاسد المستدفعة ،إنما تعدّ من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة اآلخرة ،ال
من حيث أهواء النفوس يف جلب مصالحها العادية ،أو درء مفاسدها العادية» .المرجع
السابق ،ج ،2ص.63
 -2يراجع كتابنا :نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور ،ص .299
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املسؤول األصلي عن إبقاء وسائل تلقي الدين اإلسالمي من األمة
حاضرها وآتيها ،كان هو الضامن السيا�سي له ،ليس فيما هو مسطر
في بنية الشريعة فحسب ،وإنما فيما هو معيش في الواقع امليداني .على
سبيل املثال ملا كان مسؤوال عن رفع كل ما من شأنه نقض قطعيات
أصول الدين ،وعن تجلية ما يفسد اعتقاد الناس ،وعن حفظ البيضة
ّ
والذ ّب عن حوزة األمة وأقطارها ،كان مسؤوال في نهاية املطاف عن
حفظ األمن الديني في املجتمع.1
نلمح في هذا الباب إلى دور الدولة األمني في حفظ األمن الديني ،سواء
أمن النشء أو أمن املجتمع الروحي .يتعلق األمر هنا بسالمة تفكير هؤالء
الذين ملا يحصلوا بعد على التكوين الذي يقدرهم على بناء اختياراتهم
الفكرية وتصوراتهم االعتقادية لحقائق العقيدة اإلسالمية ،ولجوهر
الدين اإلسالمي ولحقيقة مقاصده .من مسؤولياتها إبعاد ومواجهة
الضالل الفكري بالبيان املتنوع بوسائل اإلعالم والتواصل ،ولهذا  -وكما
بين األستاذ الدريني رحمه هللا  -فإن من وسائل األمن وسالمة التفكير
من مخاطر معاقرة األوهام ،ومخامرة السلبية والتواكل «إنشاء املراكز
الثقافية وإقامة الندوات واملحاضرات من قبل املتفقهين في الدين وفي
العصر ،ومن أجل تبيين الدين باألسلوب العلمي وباملنهج املناسب».2
 -1يراجع يف هذا المضمار ما نصت عليه توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه
اإلسالمي ،منها تصحيح صورة الدين اإلسالمي يف وسائل االتصال واإلعالم ،فرباير
1988م ،رقم  .38ونشر مجلة المجمع ،العدد .4
 -2خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة والحكم ،فتحي الدريني ،بيروت ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية1407 ،هـ1987 /م ،ص 242
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ال يتعلق األمر هنا بالتناقض مع مبدأ ﴿ اَلٓ إ ۡك َراهَ ف ّ
ٱدل
ِينۖ﴾ (البقرة:
ِ
يِ
ِ
)256؛ ألن الحفاظ على األمن الديني أولوية مطلقة بالنسبة للحاكم في
اإلسالم ،وانطالقا من هذه األولوية يمكن أن نتفهم العقوبة القاسية
التي سبق أن قال بها جمهور الفقهاء بالنسبة ملن صرح بارتداده عن
الدين اإلسالمي .1هدفهم من ذلك ليس الطعن في حرية التعبير عن
اآلراء ،وإنما هدفهم الحفاظ على أمنهم الديني؛ ألن الذي يعبر عن
رأي يناقض العقيدة اإلسالمية مناقضة صريحة إنما يعلن خروجه
عن اإلسالم ،وهذا اإلعالن كان في تقديرهم بمثابة التعريض به
واالستخفاف به .ومن ثم وجب ،كي ندرأ التعريض واالستخفاف ،أن
يشرع حكم توقع املوت كحكم زاجر ،فال يدخل أحد إلى اإلسالم إال
وهو ّ
حر في فكره ،وفي اعتقاده ،وفي تعبيره عنهما أيضا.
ال عالقة لهذه العقوبة بنفي اإلكراه في اإلسالم؛ ألنه منفي بجميع
أنواعه وبمختلف صوره بما فيها اإلكراه على التعبير عن الرأي الذي
يعتقده صاحبه ،ويؤمن به ،وينشد التصريح به إلى الغير ،بل قد يلهج
به لسانه .إن رفع الوصاية على الناس في عقائدهم وآرائهم وأفكارهم
واجتهاداتهم وتعبيراتهم من صميم الحفاظ على الدين اإلسالمي .إن هللا
 -1وقد استدل اإلمام محمد الطاهر بن عاشور على قتل المرتد من القرآن المجيد،
ِ ِ
وبالضبط من قوله تعالى﴿ :ولاَ ي َزا ُل َ ِ
ِ
اس َت َطا ُعوا
َ َ
ون ُي َقات ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدوك ُْم َع ْن دين ُك ْم إِن ْ
َو َم ْن َي ْر َت ِد ْد مِنْ ُك ْم َع ْن ِدين ِ ِه َف َي ُم ْت﴾ (البقرة ،)217 :قال ابن عاشور« :وقد أشار العطف
يف قوله تعالىَ ﴿ :ف َي ُم ْت﴾ بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب االرتداد ،وقد
علم كل أحد أن معظم المرتدين ال تحضر آجالهم عقب االرتداد ،فيعلم السامع حينئذ
أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية ،فتكون اآلية هبا دليال على وجوب قتل المرتد».
تفسير التحرير والتنوير ،ج  ،2ص .335
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تعالى هو الو�صي الوحيد على نوايا الناس وضمائر البشر ،وهو سبحانه
املطلع الوحيد على حقيقة وفحوى ومقاصد ما ّ
تكنه صدورهم ،وما
يلهج به لسانهم ،وما تخطه أقالمهم ،وما تفكر فيه عقولهم .ولو شاء
سبحانه أن يكره الناس على دينه وأن يستبقيهم في كيانه لكان له ذلك،
َ َ ٓ
فصرفهم عن التعبير عن االرتداد عن دينه لقوله تعالىَ ﴿ :ول ۡو شا َء
أۡ َ
لُ ُّ ُ ۡ مَ ً َ َ َ َ ُ ۡ
َ ُّ َ
كرهُ ٱنلَّ َ
ك َ
اس َح ىَّ ٰ
ِ
ت
ت
نت
أ
ف
أ
ا
ِيع
ج
م
ه
ك
ۡرض
ٓأَلم َن َمن يِف ٱل
رب
ۚ
ِ
ْ
َ ُ
كونُوا ُم ۡؤ ِمن َ
ِني﴾ (يونس.)99 :
ي
وبقدر ما نقرر ارتفاع اإلكراه ألنه من صميم حفظ الدين اإلسالمي،
نقرر في الوقت نفسه أن هذا الدين هو الدين الرسمي للدولة بالنسبة
لألغلبية الساحقة من البلدان العربية واإلسالمية .ذلك ما تؤكده
معظم دساتيرها املكتوبة على األقل .وإذا صرح هذا الفرد أو ذاك
بفكرة أو برأي قد يخالف بصورة من الصور الصريحة مقتضيات
الدستور املعمول به ،فهذا ال يدخل دائما وأبدا ضمن الجرائم التي
تهدد أمن هذه البلدان ما دام صاحب هذه الفكرة أو صاحب ذلك
الرأي ملتزما بالقوانين املرعية والسارية ،وغير مفارق للجماعة .وقديما
ّبين ابن حجر أن املراد بالجماعة« 1جماعة املسلمين ،أي فارقهم أو
تركهم باالرتداد ،فهي صفة للتارك أو املفارق».2
 -1يف حديث« :ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى
ث�لاث :النفس بالنفس ،والثيب بالزاين ،والمفارق لدينه التارك للجماعة» ،صحيح
البخاري ،كتاب الديات ،باب إذا قتل بحجر أو بعصا ،رقم الحديث .6878
 - 2فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،تحقيق عبد العزيز بن عبد
اهلل بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة ،دار الحديث1424 ،هـ 2004 /م ،ج ،12
ص .232
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فرق كبير بين الخروج من القانون والخروج على القانون .الخروج
األول رأي ،لئن كان مخالفا أو معارضا للنظام العام فإنه غير مقترن
بخيانة الجماعة ومفارقتها .والخروج الثاني رأي انتقل من دائرة الفكر
والرأي إلى دوائر الفو�ضى والحرابة والبغي1؛ ولهذا نتفهم من علل
عقوبة قتل املرتد بالحرابة ال بمجرد الكفر .فللمرتد الحرية التامة في
اإليمان بما يعتقده ،فهو ّ
حر ال إكراه ألحد عليه فيما يراه ويعتقده،
له الحرية التامة في التعبير عن آرائه التي قد تخالف مخالفة صريحة
عقائد اإلسالم وأساسيات أحكامه التشريعية ،له الحرية في كل ذلك
ما دام رأيا شخصيا له ،لكن عندما ينتقل هذا الرأي من دائرة الحرية
التعبيرية إلى دائرة الكيد العدائي لإلسالم ،والذي قد يهدد أمن جماعة
املسلمين ،فإن الحكم الشرعي مندرج في هذا املقام ضمن التعازير
والسياسات التي يقدرها الحاكم ،والتي تختلف بحسب اختالف أحوال
اإلسالم وظروف املسلمين.2
 -2األمن والحفظ السيا�سي لضرورة النفس:
ال يمكن أن يتم حفظ للنفس بدون إشاعة األمن في املجتمع ،إذ يجب
صيانة النفس باعتبارها هبة من هللا تعالى منحها لإلنسان ،ومن ثم ال
يجوز االعتداء عليها بغير وجه حق .يبدو من استقراء الخطاب الشرعي
في هذا املضمار تعذر الحياة واستمرارها بدون وجود سابق وسليم
 -1مبادئ نظام الحكم يف اإلسالم ،متولي عبد الحميد ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف،
الطبعة الرابعة 1978 ،م ،ص .305
 -2يراجع يف ذلك كتابنا :مقاصد الشريعة وأسئلة الفكر المقاصدي ،الرباط ،منشورات
الرابطة المحمدية للعلماء ،الطبعة األولى2013 ،م ،ص .169
260

من املخاطر التي تهدد الوجود اإلنساني .لذا كان تشريع العقوبات
والقصاص والحدود والكفارات والتعازير مما يعضد استمرار حفظ
ََ ُ َ ٞ
ۡ
َ ُ
ْ
اص حي ٰوة ٰٓ
النفس والتمكين له لقوله تعالىَ ﴿ :ولك ۡم يِف ٱلقِ َص ِ
يأو يِل
أۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ب﴾ (البقرة.)179 :
ب
ِ
ال يتأتى حفظ النفس بدون بيئة أمنية يسلم الناس في سياقها من
مختلف املخاطر التي تلحقهم بسبب القتل والتعذيب ،وفي الشرع
اإلسالمي أحكام تمكن لذلك وتحققه ،نعم ال شك في ذلك ،ولكن ال
يتم ذلك في املطلق ،وإنما ال بد أن يتولى تدبيره سلطة سياسية تحمل
على عاتقها تنزيله في الواقع الحي ،وفي امليدان االجتماعي واالقتصادي
والسيا�سي .ال ننكر أن في الشريعة الكثير من األحكام املنصوصة في هذا
الباب كتشريع القصاص مثال ،ولكن التشريع وحده غير كاف وضعيف
إذا لم تقم السلطة بتدارك تلف النفس اإلنسانية قبل وقوعه.
فالقصاص هو أضعف أنواع حفظ النفس؛ ألنه تدارك تشريعي بعد
فواتها.
وعليه يجب على الدولة أن تنهض ملواجهة التلف اإلنساني قبل
وقوعه بمقاومة األمراض السارية في املجتمع حتى ال تفتك بأرواح
الناس .فهذا هو الحفظ السيا�سي للنفس الذي من شأنه أن يمكن
لألمن وللسلم في املجتمع اإلسالمي .إن في بيانات السيرة والسنة النبوية
تطبيقات متعددة ألهمية حفاظ الحاكم على النفس ،حتى ولو لم تكن
نفسا مسلمة .فحين مرت جنازة يهودي وقف رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ووقف معه الصحابة ،ثم قال أحدهم :إنها جنازة يهودي فرد
مجلة السلم  -العدد الثالث
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عليه الصالة والسالم بقوله« :أليست نفسا؟».1
إن السلطة السياسية ،وانطالقا من ينبوع ما تتخذه من تدابير
وإجراءات ،هي املسؤولة األصلية عن سالمة الوجود اإلنساني؛ إذ من
مسؤوليتها حفظ النفوس حتى تظل سليمة من املخاطر ومطمئنة
ومصدقة بمتابعة ما يتناوله الناس من مأكوالت ومشروبات وما
يكسونه من ملبوسات ،وبحرصها على التطبيق الجيد والتنزيل الذكي
لشريعة القصاص والديات في النفس واألطراف ،وهي مسؤولة قبل
هذا وذاك عن حفظ أرواح الناس من التلف أفرادا وجماعات.
إن استمرارية حفظ الحياة السليمة واآلمنة رهين بمدى قدرة
الدولة على إبداع إجراءات وعلى ابتكار سياسات وعلى إيجاد تدابير
من شأنها أن تضمن إقامة هذا الحفظ ،ودرء كل ما من شأنه اإلخالل
بهذه الضرورة املقررة في التشريع اإلسالمي عن طريق االستقراء .من
مسؤولية الدولة ،كما من مسؤوليات مؤسساتهاّ ،
سن األنظمة وتشريع
القوانين والسهر على تنفيذها حتى تتحقق عناصر األمن ،وأهمها
سالمة الناس على أنفسهم كما في رخص قيادة السيارات واملركبات.
 -3األمن والحفظ السا�سي لضرورات العقل والنسل واملال
الغرض من ضرورة حفظ العقل في الشرع اإلسالمي أن يكون
عقال سليما ليس من آفات اإلسكار واملخدرات والسموم فحسب،
بل سليم أيضا من آفات التقليد والتعصب وتعطيل قدراته النقدية
 -1ينظر :صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب من قام لجنازة يهودي ،رقم الحديث
.1250
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واإلبداعية في التجويد وفي االبتكار .ال ينبغي أن يكون املقصود من
حفظ العقل تحقيق سالمته من اآلفات املادية كاملسكرات التي
تغيب العقل وتتلف الرشد ،وإنما املقصود أيضا السالمة من آفات
االرتجال والجمود والتطرف والتجزيء والتقليد وغيرها من العوائق
التي تمنعه من ممارسة التفكير املستقيم والراشد والهادف واملنتج
واملبدع واملبتكر والخالق .نعم هذا من مسؤولية كل فرد من األفراد،
ولكن هذا أيضا من مسؤولية الدولة؛ وذلك ألنها تملك من السلطة
ومن التدابير ومن تشريع القوانين ما يقدرها على إبعاد السفهاء عن
مواقع التسيير واملسؤولية التي تفسد العقل الجمعي ألفراد املجتمع.
و عليه ال بد للدولة من السعي إلى البناء السليم للعقل العلمي،
العقل العلمي الذي يبدع صاحبه القوانين التي تفسر العالقات بين
ظواهر الكون واملجتمع ،والعقل العلمي الذي يدرك صاحبه قواعد
الشرع وقوانينه ومقاصده ،والعقل العلمي الذي يكون مؤهال إلقامة
مرافق الدولة فيكون قادرا من الناحيتين األخالقية والعلمية على إقامة
أحكام الشريعة في الواقع املوضوعي لحياة الناس ،وال يخفى أن «لكل
حكم شرعي موضوعا ،وال يمكن بتر الحكم الشرعي عن موضوعه أو
مناطه ،إذ ال يعمل الحكم في فراغ ،فكان العلم مالكا للحكم الشرعي
وقوامه».1
وعلى كل حال لنقل في كلمة نظنها جامعة :إن الدولة مسؤولة
مسؤولية كبيرة عن تكوين العقل العلمي الذي ال تخترقه آفات الجمود
 -1خصائص التشريع اإلسالمي ،الدريني فتحي ،ص .300
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ّ
والتطرف ،وما تولده من أعطاب الهوى والغرض والتعصب والتقليد...
وبذلك تؤسس الدولة لكي يتولى وظائفها املستحقون لها ،فيقدم لها
ۡ َ َ ۡ َ َۡ
َّ
ت ٱلقوِ ُّي
األكفأ على الكفء؛ لقوله تعالى﴿ :إِن خَيرۡ َ َم ِن ٱستٔۡجر
أۡٱلَم ُ
ِني ﴾ (القصص.)26 :
إن الغرض من األحكام الشرعية التي شرعت في ضرورة النسل هو
تأمين حفظه ،ومن أبرز ما يعنيه األمن ،انطالقا من مفهومنا املركب
له ،هو سالمة االنتماء أو سالمة االختصاص عن ما ينتج عن االتصال
الجن�سي بين الرجل واملرأة .وهذا لن يتأتى إال بحفظ األسرة كما عالجها
فقهاؤنا في باب الزواج أو النكاحّ ،
فبينوا شروطه وموانعه وقيوده
ومقاصده .وللدولة في هذا املضمار مسؤولية في تحقيق هذه السالمة
َّ
النسلية أو الن َسبية ،وذلك بحفظ ذكور األمة من االختصاء ومن ترك
مباشرة النساء ،وبحفظ إناث األمة من قطع أعضاء األرحام التي بها
الوالدة ،وبحفظها من تف�شي إفساد الحمل ومحاربة كل املخاطر التي
من شأنها أن تؤدي إلى الزنى وكثرة أوالد السفاح وانتشار األمراض
التناسلية .مسؤولية الدولة ثابتة هنا حتى ال يكون اإلنسان في مجتمعنا
مجهول النسب وال يعرف إال باألرقام كما في مزارع الدواجن والبهائم
كما قال البعض.1
إن الغرض من األحكام التي تحفظ املال هو سالمة امللكية الفردية
أو الجماعية ،إذ الدولة بما لها من وسائل في الترغيب والترهيب مسؤولة
 -1أمن األمة من منظور مقاصد الشريعة ،أحمد محمد عبد العظيم الجمل ،القاهرة ،دار
السالم ،الطبعة األولى1430 ،ه2009 /م ،ص .102
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عن هذا الحفظ املالي من أن يلحقه خطر اإلتالف .من صور هذا الخطر
خروج مال األمة اإلسالمية إلى أيدي غير األمة بدون عوض ،سواء أكان
ماال فرديا أم ماال عاما ،ومن ثم كانت مسؤولية الدولة في الحفظ املالي
من أخطر وظائفها ومن أدق مسؤولياتها .وال يتأتى هذا الحفظ املالي
إال إذا تحملت الدولة العصرية مسؤوليتها األمنية في هذا الباب ،إذ في
ظالل ما تهيئه من بيئة أمنية تصقل املواهب ويزدهر العمران األر�ضي،
َ َ َ ُ ْ أۡ َ َ َ َ َ ُ َ
وهو ما أشار له قوله تعالى﴿ :وأثاروا ٱلۡرض وعمروهآ﴾ (الروم.)9 :
ال قوة بال عمران ،1وال عمران بدون إثارة ،أي ال بناء وال تشييد
وال إسكان وال إعمار بدون تحريك األرض للزراعة والبناء والتنقيب
في باطنها عن املياه واملعادن وأنواع الكنوز التي تكتنزها األرض .فإذا
كان مطلوبا من اإلنسان املكلف في اإلسالم إثارة األرض وعبادة هللا
تعالى فيها ،فال يتأتى له القيام بهذين األمرين إال إذا كان يعيش في قدر
معتبر من األمن .قال العالمة عبد هللا بن بيه« :األمن كفيل بإعطاء
البالد املناعة وضمان استقرارها الذي يعتبر ضرورة حيوية .فبدون
االستقرار ال يمكن ّ
ألي بلد أن يحقق نموا اقتصاديا متوازنا ،وال
يمكن أن تكون له جاذبية على املستوى االقتصادي ،ليس ثمة ما
يطرد رؤوس األموال كالخوف وانعدام األمان».2
 -1نحن مأمورون بإعداد هذه القوة؛ ألن بإعدادها تتمكن الدولة من الدفاع عن كياهنا
ووجودها ونشر رسالتها .كما قال فتحي الدريني .ينظر :خصائص التشريع اإلسالمي،
ص .229
 - 2خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح والوئام ،عبد اهلل بن بيه ،الرياض ،الطبعة
األولى1419 ،ه1999 ،م ،ص  94ص .27
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خاتمة
حاصل القول من دراستنا لحفظ مقاصد الشريعة في ضوء مفهومنا
املركب لعناصره جملة من النتائج نعرضها كما يأتي:
 تنتظم االستعماالت املتعددة ملادة (أ .م .ن) في ثالثة معان مفصلية،وهي :أولها السكينة وما تقترن به من شعور باالطمئنان ،والثاني
التصديق الذي يقترن باإليمان فيشهد له بالقول والعمل والتدبير،
والثالث السالمة من اآلفات واألعطاب وكل املخاطر املادية واملعنوية.
 كما وردت مادة (أ .م .ن) في القرآن الكريم بمعنى أمني واحد،وردت أيضا مستجمعة لكل معانيه الثالثة .وكلها معان متعاضدة
ومتساندة في تحديدنا ملفهوم األمن املقصود في الشريعة اإلسالمية.
وعليه ،وانطالقا منها يتركب مفهوم األمن ،وملا كان هذا املفهوم مركبا
من السكينة النفسانية والتصديق اإليماني والسالمة من املخاطر
املختلفة ،كان مقصدا كبيرا من مقاصد الشريعة ،بل شكل أولوية
تسبق كل األولويات؛ ألننا  -نحن املسلمين  -مساملون في عالقتنا باهلل
تعالى ،وفي تعاملنا فيما بيننا ،وفي تعاملنا مع غيرنا ممن نخالفهم
ونختلف عنهم .مقياسنا معهم هو البر والقسط واإلحسان ما داموا
غير محاربين لنا ،وغير معتدين على ديننا وأنفسنا وعقولنا وأموالنا
ونسلنا.
 تنتظم مقاصد الشريعة من حيث االعتبار املجتمعي في الضرورياتوالحاجيات والتحسينيات ،وبحفظها يكون األمن ممثال في السكينة
وما تعنيه من طمأنينة نفسانية وفي التصديق ،وما يقتضيه اإليمان
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من ارتباطه بالقول والعمل والتدبير ،وفي السالمة من مختلف اآلفات
واملخاطر.
 إن املعاني التي يتركب منها مفهوم األمن بمثابة الروح التي تسريفي مقاصد الشريعة ،والتي تحضر بهذه الصورة أو تلك في الفكر
املقاصدي عامة ،وفي الفكر املقاصدي لكل من اإلمام الشاطبي واإلمام
محمد الطاهر بن عاشور على وجه الخصوص.
 يمكن التمييز بين وجهتين من النظر في حفظ األمن :وجهة نظرحفظه من الناحية التشريعية ،وهي وجهة نظر برز في بيانها وتوضيحها
اإلمام الشاطبي في كتابه املوافقات ،وهكذا يكون حفظ األمن عنده
من جانبين :جانب الوجود؛ أي بشرع ما يحقق أركانه ويثبت قواعده،
وجانب العدم ،أي :بشرع ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع.
والثانية وجهة نظر حفظ األمن من الناحية التطبيقية ،والفيصل
األسا�سي فيها ما تقوم به الدولة من إجراءات وتدابير في هذا املضمار.
 إذا كان طريق حفظ مقاصد الشريعة التي بها يكون األمن عندالشاطبي هو االكتفاء بإقرار الشريعة ذلك من الناحية النظرية ،فإن
طريق ذلك الحفظ عند اإلمام ابن عاشور هو نهوض الهيئة االجتماعية
ممثلة في والة أمورها بتحمل مسؤوليتها في تنزيل ذلك الحفظ ،وذلك
في ضوء الحيثيات املكانية والظروف الزمانية واملالبسات الحالية التي
طرأت على وجودها الدنيوي.
 يشكل االعتبار األمني منشأ أولوية إقامة الحكومة في اإلسالم؛ألن هذا االعتبار هو الذي يجعل من مسؤوليات هذه الحكومة
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ضبط األمن ،ليس من زاوية السكينة وما تقترن به من شعور الناس
باالطمئنان فحسب ،وليس من زاوية التصديق القولي والعملي الذي
يقترن باإليمان فحسب ،وإنما من زاوية السالمة من املخاطر واآلفات
أيضا .فال يتأتى أمر إقامة عزائم األحكام الشرعية بدون توفر بيئة
أمنية نفسانية وتصديقية وسليمة يأمن فيها الناس على الضروريات
والحاجيات والتحسينيات التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية ،كما ال
يمكن تعزيز هذه البيئة األمنية إال بتلك اإلقامة التطبيقية ،وحرص
الدولة املستمر على دوامها واستمرارها .بل قد يكون تقدير قوة أو
هشاشة تلك البنية األمنية سببا من أسباب االنتقال من العمل
بالعزائم إلى العمل بالرخص.
 الشعائر الدينية ال تؤدى ابتداء في ّجو مجتمعي يفتقر إلى الحد
األدنى من األمن بكل ما يعنيه من سكينة نفسانية وتصديق لإليمان،
بحيث يعضده القول والعمل والتدبير والسالمة من املخاطر واآلفات
التي قد تعترض وجودهم الدنيوي.
 لم يلج الشاطبي أبواب املجال التنزيلي من حفظ الضرورياتوالحاجيات والتحسينيات التي بها يكون األمن .نقول هذا على الرغم
مما سطره من قواعد دقيقة يمكن أن يستفاد منها في مضمار التنزيل
امليداني لتلك املراتب الثالث وما يكملها في واقع املكلفين ،وما يعرفه
هذا الواقع من معطيات متداخلة ومن إكراهات متشابكة.
 يقع تنزيل حفظ األمن بالنسبة لضرورة الدين على عاتق الجهازالسيا�سي الذي يتحمل مسؤولية تدبير الحكم؛ ألنه هو املسؤول
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األصلي عن إبقاء وسائل تلقي الدين اإلسالمي من األمة حاضرها وآتيها،
وهو أيضا الضامن العملي له ،ليس فحسب انطالقا مما هو مسطر
في بنية الشريعة ،وإنما بحسب ما هو معاش في الواقع امليداني أيضا.
 ال يتأتى حفظ النفس بدون سيادة بيئة أمنية يسلم الناس فيسياقها من مختلف املخاطر التي تلحقهم بسبب القتل والتعذيب،
ومن ثم حتمية أن تتولى رعاية ذلك وتنفيذه سلطة سياسية تحمل على
عاتقها تنزيله في امليدان الواقعي الحي واملجسد.
 املقصود من حفظ األمن في ضرورة حفظ العقل سالمته مناآلفات املادية كاملسكرات واملخدرات ،وسالمته أيضا من آفات
االرتجال والجمود والتطرف والتجزيء وغيرها من العوائق التي تمنعه
من ممارسة التفكير العلمي ...وكل ذلك من مسؤولية الدولة قبل
األفراد؛ ألنها تملك من السلطة ومن التدابير ومن القوانين ما يقدرها
على إبعاد السفهاء وغير املؤهلين علميا عن مواقع التسيير واملسؤولية
التي تفسد العقل الجمعي ألفراد املجتمع.
 يعني حفظ األمن بالنسبة لضرورة النسل تحقيق سالمته منخطر الضياع ،أعني أن املقصود بالسالمة هنا سالمة االنتماء أو
سالمة االختصاص عما ينتج عن االتصال الجن�سي بين الرجل واملرأة.
وهذا لن يتأتى إال بحفظ األسرة كما عالجها فقهاؤنا في باب الزواج
أو النكاح ،فبينوا شروطه وموانعه وقيوده ومقاصده .وللدولة في هذا
املضمار مسؤولية في تحقيق ذلك.
 إن الغرض من األحكام الشرعية التي تحفظ املال هو أمنها املتمثلمجلة السلم  -العدد الثالث
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في سالمة امللكية الفردية أو الجماعية .والدولة بما لها من وسائل
في الترغيب والترهيب مسؤولة عن هذا الحفظ املالي من أن يلحقه
اإلتالف.
 ال يتأتى تنزيل األحكام الشرعية التي بها يكون الحفاظ على األمن إالإذا تحملت السلطة السياسية مسؤوليتها كاملة في حفظ الضروريات
والحاجيات والتحسينيات .فمهما يمكن أن يقال في شأن حفظ
الشريعة لهذه الضروريات من حيث إن األمن ال يكون في املجتمع إال
بها ،فإننا ال يمكن القفز عن مسؤولية الدولة في هذا الباب ،وقديما
قال الشاعر:
تعدو الذئاب على من ال كالب له *** وتتقي صولة املستأسد العادي
تقت�ضي مسؤولية الدولة محاسبتها عن نوع وعن نسبة النجاح أو
الفشل في تدبيرها .هذا هو التأصيل السيا�سي للضروريات التي بها يكون
األمن ،سواء أكان بمعنى سكينة الناس وما يستشعرونه من اطمئنان
نف�سي أو اعتقادي ،أم كان بمعنى تحقق سالمة وجودهم الدنيوي من
املخاطر واآلفات املختلفة.
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أهم مصادرالدراسة ومراجعها

جمال الدين عطية
 تفعيل مقاصد الشريعة ،دمشق دار الفكر.إسماعيل الحسني
 نظرية املقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور ،منشوراتاملعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الطبعة الثانية2005 ،م.
 مقاصد الشريعة اإلسالمية :مفهومها ،موضوعها ،أعالمها .مراكش،الطبعة األولى2015 ،م.
 االختالف والتفكير في فقه األقليات ،مراكش ،املطبعة والوراقةالوطنية ،الطبعة األولى 2006م.
 مفهوم اإلصالح في القرآن الكريم ،منشورات املعهد العالمي للفكراإلسالمي ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى2017 ،م.
 فضاء القراءات وبناء املفاهيم ،مراكش ،املطبعة والوراقة الوطنية،الطبعة األولى2017 ،م.
 مقاصد الشريعة وأسئلة الفكر املقاصدي ،الرباط ،منشوراتالرابطة املحمدية للعلماء ،الطبعة األولى2013 ،م.
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الراغب األصفهاني
 مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،دمشق ،دار القلم،الطبعة الثانية1423 ،هن 2002م.
السياري رابعة بنت ناصر
 األمن الداخلي في ضوء مقاصد الشريعة والقضايا املعاصرة ،الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة األولى1432 ،ه2011 ،م.
نجم الدين الزنكي
 املنظومة املقاصدية وأثرها في تحقيق األمن ،أبو ظبي ،مجلة السلم،العدد 2017 ،1م.
ابن فارس بن زكريا
 معجم مقاييس اللغة ،مراجعة وتعليق أنس محمد الشامي ،القاهرة،مصر ،طبعة 1429ه2008 ،م.
الفيروزأبادي محمد بن يعقوب
القاموس املحيط ،تحقيق التراث في مكتبة الرسالة ،الطبعةالسادسة1419 ،ه.
مونية الطراز
 في مفهوم األمانة ،صفحة دين وفكر من جريدة املساء ،بتاريخ 22و 29دجنبر 2017م.
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نقرة التهامي
 القيم األخالقية لجهاز األمن وتطبيقاته في مجاالت العمل األمني،نشر املركز العربي للدراسات األمنية1408 ،ه.
نافع محمد بن عبد الكريم
 األمن القومي ،مطبوعات الشعب ،بدون تاريخ.نزيه حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
 معجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء ،منشورات املعهدالعالمي للفكر اإلسالمي بواشنطن ،الطبعة األولى1414 ،ه1993 ،م.
محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكتاني
 موسوعة املصطلح في التراث العربي الديني والعلمي واألدبي ،البيضاء،دار الثقافة ،الطبعة األولى.
الكاساني عالء الدين
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،بيروت ،لبنان ،دار الفكر1996 ،م.طه جابرالعلواني
 مدخل إلى فقه األقليات ،رسالة مرقونة سبق أن مدني بها األستاذالعلواني.
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عبد هللا بن بيه
 الورقة التي قدمها العالمة األستاذ عبد هللا بن بيه للملتقى الرابعملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة 13 - 11 ،دجنبر 2017م.
الناشب عبد الرحمن
 األمن في القرآن الكريم ،عمان ،دار الجنادرية ،الطبعة األولى2010 ،م.املشاط عبد املنعم
 األمم املتحدة ومفهوم األمن الجماعي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد.84
ابن عاشور محمد الطاهر
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ،تونس ،مكتبة االستقامة1346 ،ه. تفسير التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،بدون تاريخ. أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،الدار التونسية للنشر1977 ،م.الشاطبي أبو إسحاق
 املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق عبد هللا دراز ،دار املعرفة،بدون تاريخ.
ابن خلدون
 -املقدمة ،بيروت ،دار الجيل ،بدون تاريخ.
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الجويني عبد امللك
 غياث األمم في التياث الظلم ،تحقيق عبد العظيم الديب ،بيروت،دار املنهاج ،الطبعة الثالثة.
املاوردي
 األحكام السلطانية ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر. أدب الدنيا والدين ،نشر الشركة الجزائرية اللبنانية ،الطبعة األولى،1427ه2006 ،م.
فتحي الدريني
 خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،بيروت ،مؤسسةالرسالة ،الطبعة الثانية1407 ،ه1987 ،م.
ابن حجرالعسقالني
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق عبد العزيز بن عبد هللا بنباز ومحمد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة ،دار الحديث2004 ،م1424 ،ه.
متولي عبد الحميد
 مبادئ نظام الحكم في اإلسالم ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،الطبعةالرابعة1978 ،م.
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قراءات

«اإلرهاب» من املفهوم إلى التفاهم
قراءة في كتاب «اإلرهاب:
ل 1
التشخيص والحلو »
أ.د .إبراهيم مشروح*2

إشارة:
«إن واجب الجميع اليوم هو العمل متحدين والتفكير سويا
للخروج بالعالم من وضع التوتر واالحتراب الذي يعيشه ،ويكمن دور
رجل الدين هنا في تأصيل السالم بمراجعة املفاهيم وتقديم القراءة
الصحيحة والتأويل السليم».
العالمة عبد هللا بن بيه
مقتطف من كلمة ألقاها بأملانيا أمام قادة الديانات العاملية بوزارة
الخارجية األملانية.
استهالل:
ّ
يتوخى هذا املقال استقراء عناصر منهجية مراجعة املفاهيم
 - 1اإلرهاب :التشخيص والحلول ،الشيخ العالمة عبد اهلل بن بيه ،مكتبة العبيكان ،الطبعة
األولى؛ الرياض  ،2007وسأحيل على الصفحات يف متن المقال.
 - *2مدير تحرير مجلة السلم.
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وتصحيحها من خالل اشتغال العالمة بن بيه على مفهوم اإلرهاب،
ويكمن الغرض الرئيس في االرتياض على آليات تصويب الفكر من
خالل تصحيح الفهم الذي ال يحصل البتة إال بتصحيح املفاهيم .وملا
ّ
كانت املفاهيم تنشأ في الوعي تصورات وتقيم في الذهن تمثالت نبني
عليها أحكاما وتصديقات فنسلك وفقها بل بموجبها ،فإن هذه املفاهيم
إذا كانت خاطئة فستعطل نظرنا الفكري وتؤثر سلبا في سلوكنا العملي.
وقد وقع اختيارنا على كتاب :اإلرهاب التشخيص والحلول
لالعتبارات التالية:
 أنه يتصدى ملفهوم ملتهب يحمل في طياته تصادم الفهم الغربيوالفهم اإلسالمي أال وهو مفهوم اإلرهاب.
 أنه يعالج هذا املفهوم بغية تحصيل التفاهم بين املجالينالتداوليين الغربي واإلسالمي.
 أنه يستحضر الحقل الداللي ملفاهيم مستعرة أخرى تدور في فلكمفهوم اإلرهاب ،نحو التكفير والجهاد والوالء والبراء إلخ .فيعمد إلى
ً
تصحيحها درءا للبس ورفعا للشبهات التي تحوم حول الفهم ،ويعالج
مفاهيم أخرى معاضدة للسلم من قبيل الوسطية والتسامح والحوار
وقبول االختالف إلخ ،سعيا وراء تحقيق التفاهم األمثل.
 أنه يحلل مفهوم اإلرهاب في ضوء التاريخ مستوحيا منه دالالتالوقائع التي ال ينبغي الغفلة عنها في تحديد البنية الداللية املفهوم.
 أنه يشتغل بمنهجية يمكن استلهامها في تصحيح املفاهيم سواءمنها املفاهيم الخادمة للسلم من قبيل العفو والصفح والتسامح
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والرحمة والحكمة إلخ ،أو املفاهيم الهادمة لفكرة السلم كالعنف
والتطرف والتكفير إلخ ،أو املفاهيم امللتبسة من قبيل الجهاد والوالء
والبراء وتطبيق الشريعة وتقسيم املعمورة وما إليها من املفاهيم.
 أنه يناقش مفهوما صار موضوعا إعالميا خطيرا ّتم إلصاقه
باإلسالم بالتحديد بدل اعتباره مفهوما يكشف تحليل العالمة بن بيه
عن التباسه فيقوم برده إلى أصله الغربي ثم إلى مدلوله اإلسالمي ليقيم
البينة على من ادعى اختصاص اإلسالم به.
 أنه يحمل خطة الشيخ بن بيه التي تتمثل في استراتيجية شاملةملكافحة اإلرهاب الذي يحول دون السالم العالمي.
في بيان ما بين املفهوم والفكرمن اتصال
ينطلق العالمة بن بيه ،فقيه السالم ،من مسلمة كبرى جاءت
متصدرة للكتاب:
«إن شجرة اإلرهاب الجتثاتها من عروقها واقتالعها من جذورها
من بستان األوطان البد من إعمال فؤوس الحكمة في جذوعها
وغرس شجرة التسامح والتصالح في ربوعها فالفكرالرديء ال يطرده
إال الفكرالجيد».1
تشكل املفاهيم وحدات املُدرك العقلي ،ولذلك ال ُّ
يصح الفكر إال
إذا ّ
صحت املفاهيم التي نصوغها أصال انطالقا من الواقع لتتحول
إلى أدوات ذهنية نستوعب فيها هذا الواقع ونستجليه في مرآة العقل.
 -1المعطى السابق ،ص .9
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وال يتأتى تقويم وجهة الفكر في سبيل تسديد العمل إال إذا اتضحت
ُّ
التوهم الشبهي .فإذا كانت
املفاهيم وطابقت التصور الحقيقي ال
املفاهيم غير صحيحة فإنها ّ
تعتم الفكر وتشوب العمل بالخلل
والعطالة .ولذلك تكون املفاهيم من الخطورة بمكان على الوعي متى
كانت مغلوطة تعوق الفهم الصحيح بل تأتي بنقيضه فتحجب الحقيقة
التي يكون عليها واقع األمر.
وإذا كان الفهم اإلنساني ي�ضيء الوجود ،وكان الفهم إنما يحصل
باملفاهيم التي تشكل وحداته ،فإن القول الشارح لهذه املفاهيم
ُ ّ
ُ
غالطا ،فإنه
املوصل إلى التصور إذا كان كاذبا أو ناقصا أو م ِغلطا أو م ِ
يخلق تصورا في األذهان من شأنه أن يحدث فو�ضى في العقول تنجم
عنها كما قال الفيلسوف الفرن�سي أوغست كومت  ،A. Comteفو�ضى
في الواقع.
لقد تفطن العالمة بن بيه إلى ضرورة العناية باملفاهيم تأصيال
ّ
وتضلل التأويل،
وتصحيحا من أجل رفع الفو�ضى التي تعمر الفهم
ِ
وتتمثل املراجعة التي يدعو إليها فقيه السلم في حرصه الشديد على
التأصيل الصحيح والضبط العلمي الحصيف لكي يتأتى التنزيل املراعي
لشرائط إعمال املفاهيم أو إهمالها تحقيقا ملناطاتها حيث يتجسد
التطابق بين الفهم الدقيق للمعنى واإلدراك الحصيف للواقع.
ومفهوم اإلرهاب في نظر العالمة يحمل عمقا مأساويا خطيرا على
األمة اإلسالمية والعالم بأكمله ،لذلك وجب على املفكرين أن يتصدوا
له بالتق�صي ملعرفة أسبابه وتقديم أنجح وأنجع الحلول الجتثاثه.
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وهكذا ،تعرض بصورة مركزة لألسباب الداعية إلى االنكباب على
ّ
الشقي الذي يمثل ظاهرة خطيرة وصمت اإلسالم
معالجة هذا املفهوم
واملسلمين بوصمة أحاطت بهم دائرة السوء.
رد املفهوم إلى سياقه التاريخي:
ال غرو أن واجب الناظر في فتنة اإلرهاب يكمن في تحديد ما يدركه
العقل من هذا املفهوم ،لكن املفاهيم ال تنشأ في األذهان قبل أن
يكون لها استعمال وسياق ،ومسمى هو ما يجسدها في الفكر ،وأبرز
السياقات هو السياق التاريخي ألن للمفاهيم تاريخيتها .وال يشذ
مفهوم اإلرهاب عن سائر املفاهيم في هذا األمر.
فال تثريب على من أف�شى التوبيخ ملن ذم علم التاريخ ،ولهذا نجد
فقيه السلم يحرص شديد الحرص على توطين املفهوم في سياقه
التاريخي والتعريف بحقيقته املادية امللموسة في الحوادث املشهودة
والوقائع املعلومة .ولذلك ّ
تحرى العالمة مفهوم «اإلرهاب» من خالل
سوق الشواهد التي كانت وراء تبلور هذا املفهوم وتطوره.
والعالمة يعي تمام الوعي بأصل الداء وموطن البالء في توظيف
التاريخ كتوهمات وليس كوقائع ،فاملغرضون يشحنون املفاهيم
بحمولة التاريخية ال تستوعب منطق التاريخ وال تعي بالسنن الكونية:
«إن أصحاب الفكر املأزوم  -يقول العالمة بن بيه  -ال يفهمون
أن حركة التاريخ مبنية على السنن الكونية ،ومضبوطة بالقوانين
اإللهية الواردة في القرآن نفسه ،وتاريخ اإلسالم كتاريخ كل األمم
يخضع لهذه القوانين التي خوطبت بها األمة اإلسالمية في تاريخها ،فهو
مجلة السلم  -العدد الثالث
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متردد بين فترات ظهور وبين فترات ضمور ،بين فترات عنفوان وفترات
شيخوخة ،بين مراحل انتصارات ومراحل انكسارات ،وال يمكن أبدا
التعامل مع مراحل التاريخ اإلسالمي باجتزاء وانتقائية».1
يربط العالمة بن بيه ظاهرة اإلرهاب بمفهوم آخر استقرأ مظاهره
في ضوء الواقع التاريخي ،واستحضر في الذاكرة التاريخية مظامله
ومآسيه ،ويتعلق األمر بمفهوم العنف الذي يلتصق ّأيما التصاق
باإلرهاب .وهكذا يالحظ فقيه السلم أن «استعمال وسائل العنف في
ّ
حل املشاكل اإلنسانية ،وفي العالقة مع الغير ،لم يكن حديثا وال شيئا
مستغربا ،في التعامل بين سكان هذه الكرة ،بعد قصة ابني آدم».2
للعنف ذي الصلة الوثيقة باإلرهاب جذو ٌر ُّ
تمتد في أوصال تاريخ
ِ
ّ
البشرية ذكر بها العالمة ليبرز أن التاريخ يكشف عن تكوين املفهوم
ّ
ويدلل بالشواهد .ومن هنا فإن املقاربة التاريخية
ليستعرض الوقائع ِ
تساعد على فهم تشكل املفهوم وتطوره ،ومن ذلك يستقي التحليل
التاريخي من الواقع جذور املفهوم .وقد انتبه العالمة إلى خلل يقع لدى
ّ
من يتناول املفهوم كمفهوم اإلرهاب دون أن يتمثله جيدا في سياقه
ومساقه ،ولذلك فإن تصحيح املفهوم مع الوعي بسياقه التاريخي من
شأنه أن يجدد الخطاب الديني ألن وحدات هذا الخطاب ولبنات بنائه
ومفردات مدركاته هي املفاهيم.
 -1من الكلمة التأطيرية للملتقى الثاين لمنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة:
أبوظبي .2015
 -2اإلرهاب :التشخيص والحلول ،الصفحة .13
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لقد بين العالمة أن مدلول اإلرهاب في سياق التاريخ للمجال التداولي
الغربي مخالف للسياق اإلسالمي ،وهكذا يرتبط اإلرهاب في التاريخ
الغربي بلحظة تاريخية مخصوصة ،ولهذا ينبغي أن يكون تعريفه
«مستقى من نبعه األصلي ،ومقتطفا من منبته الغربي ،فمصطلح
اإلرهاب  terrorismeظهر  1789م في ملحق األكاديمية الفرنسية
لوصف حكومة الثورة الفرنسية التي كانت ترهب الشعب ،وبخاصة
امللكيين ،باسم حرية الثورة ،فكان اإلرهاب وصفا لنظام حكم ،إال أنه
منذ نهاية القرن الثامن عشر أصبح املصطلح يتعلق بعنف صادر عن
أفراد أو جماعات خارج القانون».1
ومن هنا استعرض العالمة بن بيه لحظات تاريخية شهدت ظهور
حركات إرهابية من مختلف أصقاع العالم ال�شيء الذي يكشف عنه
التاريخ هو أن اإلرهاب ظاهرة تاريخية إنسانية ال تخص مجتمعا
بعينه أو ثقافة بعينها ،وقد خصص املعنى املعلوم من لفظ اإلرهاب
بالسياق .وبهذا يتبدى لنا أن إعمال السياق التاريخي محدد من
محددات املفهوم حتى يتم تنزيله بمدلوله الحقيقي والواقعي.
لقد استجلى العالمة مظاهر اإلرهاب بمعناه الغربي الذي يرادف
العنف غير املشروع ،واستعرض بعض الحركات اإلرهابية مركزا على
ّ
ذمه حتى
أن اإلرهاب ليس له مجال محصور ،لكن العالم يجمع على ِ
ولو كانت وراءه مظلمة أو غاية مشروعة ابتداء.
ومن املالحظ أن خطة العالمة في مقاربته التاريخية ملفهوم اإلرهاب
 - 1نفس المرجع ،الصحفة .25
مجلة السلم  -العدد الثالث
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تتمثل في ما يلي:
 التركيز على وقائع وشواهد متعددة ومتنوعة للحركات اإلرهابيةحتى ال يتم إلصاق هذه الظاهرة باإلسالم واملسلمين.
 التأصيل التاريخي للمفهوم في التداول الغربي وفي الحقل التداولياإلسالمي العربي (وهذا ما سنفرغ له في فقرة الحقة من هذا املقال).
 استعراض مختلف الحركات اإلرهابية في العالم والتنبيه علىقيامها على استعمال العنف غير املشروع واتباع مسلسالت دموية
النتزاع قضية تغدو ،حتى ولو كانت مشروعة ،خارج الشرعية القانونية
والدولية.
والخالصة التي انتهى إليها العالمة بعد الجرد التاريخي للحركات
اإلرهابية التي كانت تحركها خلفيات سياسية أو إيديولوجية أو دينية
ّ
أو عرقية أو طائفية...إلخ؛ أو ما إلى ذلك من مولدات العنف واالحتراب،
تتحصل في قوله:
«أردنا من خالل هذا التنوع الذي تصوره هذه القائمة ،وهو تنوع
جغرافي وديني وإيديولوجي ممتد في الزمان واملكان أن نوضح أن اإلرهاب
ال يختص بدين دون آخر ،وال ببقعة دون أخرى ،وأن اإلسالم ال
يجوز أن ينسب إليه إرهاب املرهبين ،واعتداء املعتدين ،حتى ولو
كان بعض املسلمين في لحظة من التاريخ ،ودورة من دورات الزمن
1
انخرطوا في سلك اإلرهاب».
 -1نفس المرجع ،ص .22
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في تأصيل مفهوم اإلرهاب
ينطلق فقيه السلم العالمة بن بيه من اعتبار مسألة املفاهيم
قضية في غاية األهمية؛ ذلك أن املفهوم عبارة عن بناء مركب له داللة
تصورية تسمح بإصدارحكم قيمي .فكيف نصوغ هذه املفاهيم؟
ّ
يتبيـن أن «جملة من املفاهيم التي جاء بها اإلسالم على لسان نبي
ُ
الرحمة محمد صلى هللا عليه وسلم ،فهمت على غير حقيقتها ،فانقلبت
إلى ممارسات ضد مقصدها األصلي وهدفها وغايتها ،فتحولت الرحمة
إلى عذاب لألمة ،اكتوى به املذنب والبريء واستوى في إشاعته العالم
والجاهل».
ال غرو أن استشكال املفهوم بوصفه يؤثر في املمارسة وقد يجلب
املضرة متى أ�سيء فهمه ،يقت�ضي منا أن نضع املحاذير وننتبه إلى
األخالل التي يبينها الشيخ في معرض حديثه عن الذهول عن السياق.
وهكذا يميز بين سياقين:
أ) السياق العام املرتبط ببيئة التنزيل:
ب) السياق الخاص املرتبط بما تتحكم فيه أسباب النزول.
ومن الحسنات التي يحملها هذا الكتاب تنبيهه إلى عدم الذهول
عن التداول املفهومي ،فمعلوم لدى فالسفة اللغة أن املجال التداولي
يحاصر املفهوم ويقيد نطاقه ويتحكم في منطقه إذ بالتداول يحصل
ينفهم منه املعنى وبه يحصل
التفاهم ،والحقل الداللي للمفهوم ِ
التداول .لكن انحراف الفهم بتبديل املعنى قد ينشأ عنه توجيه للنظر
كإسقاط املدلول اللغوي ملفهوم اإلرهاب لدى الفكر الغربي على
مجلة السلم  -العدد الثالث
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املدلول اإلسالمي.
وقد الحظ العالمة بن بيه أن التداول الغربي ملفهوم اإلرهاب قد
طغى على التداول في املجال اللغوي اإلسالمي العربي ،والشاهد عندنا
ً
هو ما صار يتسلل ِلواذا إلى معنى اإلرهاب من شحنة تفيد استعمال
العنف وتلغي املدلول األصلي في مجاله التداولي اإلسالمي.
ولم يغفل فقيه السلم عن ضرورة ّ
جس الواقع وافتحاصه حيث
ِ
أورد تطور مصطلح اإلرهاب في التداول الغربي ليكشف عن موارده
واستعماالته في ضوء التطور التاريخي والتحول الفكري.
ومن مظاهر املعالجة النبيهة للمفاهيم لدى العالمة بن بيه التفاته
ألهمية إدماج املفهوم في السياق والوقوف على مكانة املفاهيم الهادمة
للسلم واملقترنة به كالعنف والتطرف ،وفي مقابل ذلك استحضر
العالمة مفاهيم خادمة للمفهوم السلبي من اإلرهاب كالوسطية
والتسامح.
وقد اتبع في ذلك عملية التأصيل للمفاهيم مع مراعاة السياق
وخصوصية الظرفية الزمانية لتنزيل املفهوم وفق ما يحتمله املفهوم
في نطاق النص الشرعي ووفق منطقه بوصفه نصا كليا يتمتع بالوحدة
البنيوية بعناصرها والعالقات التي تنظمها كما هو مبين في الخطاطة
املوالية:
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املفهوم ضمن وحدة
النص الشرعي
إمـ ــكان التأويل وسعة الحـ ـ ـ ــمل
الربط بين النص وسياق املفهوم

يراعي فقيه السلم العالمة بن بيه كون املفهوم إنما يندرج في النص
وفق املبدأ الذي ينطلق منه أال وهو مبدأ وحدة النص الشرعي حيث
يفهم مدلول املفهوم من اإلحاالت الداخلية بحيث ينبغي عدم االجتزاء.
ومع ذلك ،رأى العالمة أن املفهوم ينفتح على التأويل الذي يستلزم
سعة الحمل ،بل يقت�ضي التحقق قبل ذلك مما إذا كان يحتمل التأويل
أصال.
وكما هو مبين في الخطاطة ،فإن املفهوم يجب أن يندرج في وحدة
النص ،ويلزم أن يتم تجميع “النصوص الشرعية في املوضوع ،وتمييز
أصولها من فروعها حتى يفسر بعضها بعضا بدل أن يضرب بعضها
ببعض” ،ومتى تبين إمكان التأويل ،فينبغي أن َّ
يحمل املفهوم ما
مجلة السلم  -العدد الثالث
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يستوعبه ويطيقه .وفضال عن ذلك ،يؤكد الشيخ بن بيه على أهمية
السياق في توسيع ما ينفهم من املفهوم ويؤول إلى املدرك العقلي.
لقد تفطن الشيخ بن بيه إلى خطورة مفهوم اإلرهاب من جهة
داللته في النص الشرعي ،ومن جهة حمولته التاريخية وسياقه الغربي
الذي أسقط التداول الغربي لهذا املفهوم على اللفظ الذي يقابله في
لغة الضاد .ولهذا سعى العالمة إلى اعتبار املفهوم ضمن منظومة من
املعاني واأللفاظ املتضايفة أو امللتبسة التي تحوم دالالتها حول املفهوم
املفرد املوضوع لإلدراك العقلي .ولهذا فحص العالمة املفاهيم الخادمة
للسلم والتي تحيد عن اإلرهاب بالشحنة الداللية التي تورثه أنه مفهوم
دموي مقترن بالعنف والعدوان.
لقد تبنى فقيه السلم العالمة بن بيه في مواجهة إشكالية اإلرهاب
خطة في التشخيص والحلول يتبين منها في جانب املعالجة املفاهيمية
أنه يتصدى للمفاهيم الهادمة من قبيل مفهوم العنف وثقافته املنبثقة
من التطرف وعدم االعتراف باالختالف .وفي مقابل ذلك ،أبرز العالمة
املفاهيم الخادمة لفكرة السلم ونبذ العنف في مواجهة املنقلب الكئيب
ملفهوم اإلرهاب في تداوله املعاصر.
ويمكن أن نبين من خالل الخطاطة التالية منطلقات كامنة في
املعالجة املفهومية لدى شيخنا بن بيه:
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الخادم
للسلم

تصحيح
املفهوم
لخ ــدمة
الس ـ ـ ــلم

امللتبس

الهادم
للسلم

التحريروالضبط
والتوسيع
والبسط
إعادة التشكيل
والترميم والضبط
العلمي
إبرازاألخالق
وإيقاظ الفكر
النقدي

ُّ
يرتكز تصحيح املفهوم على مراعاة ما يحف به من دالالت قد
تعاضده وتخدمه وإن تواردت عليه من مفاهيم أخرى مجاورة ومتاخمة،
وقد تهدمه وتقوضه ،وقد تكون ذات عالقة ملتبسة به؛ وهكذا فما
كان من املفاهيم خادما وجب تبيينه بحيث يتضح في األذهان محررا
ومضبوطا ،وواسعا إن أمكن احتماله للتأويل ،ومنفتحا على سياقه
الجديد .وقد راعى العالمة ذلك حين تناول مفهوم اإلرهاب فحرره في
مدلوله اللغوي ثم القرآني ليربطه ببنية النص الشرعي في كليتها ،وبعد
ذلك انبرى ليكشف عن التقابل املعنوي بين التداولين الغربي املعاصر
واإلسالمي بغية الضبط واإلحكام.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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وبعد أن بين طغيان التداول العصري الذي يربط اإلرهاب بالعنف
والتطرف ،عالج العالمة هذه املفاهيم الهادمة التي تعيق تحقيق
السلم والوئام وتزرع شرر العنف والعدوان ،ومن خالل ذلك كشف
عن األباطيل واألخالل التي تصيب أفهام املغرضين.
وملا كان غموض املفاهيم امللتبسة وسوء فهمها يقود إلى خلل في
تمثل املعاني يترتب عليه ال محالة تنزيل في الواقع ينقل الفو�ضى التي في
األذهان إلى الواقع ،فإن األمر يقت�ضي تصحيحها وبيان أعطاب الفهم
التي تصيبها .ولذلك اعتبر العالمة بن بيه أنه من بين املفاهيم التي ينشأ
عنها العنف واالحتراب مفاهيم من قبيل الجهاد والوالء والبراء والتكفير
ومفهوم الدار ،فانبرى لها ليصححها ويفضح الفهم املشوش لها.
إن املعاني لذات آصرة ببعض القيم التي تكون مرغوبة لذاتها
ومطلوبة التحقق من قبيل التسامح واالعتدال والوسطية وثقافة
الحوار .وبالنظر إلى كون كتاب اإلرهاب يبحث بعد التشخيص عن
الحلول ،فقد راعى الشيخ العالمة معالجة ثقافة الحوار وبيان قيمة
التسامح والوسطية لتكتمل مقاربته التي اعتمدت تحليل وتفكيك
املفاهيم ببسط الخادم منها ونقد الهادم وتصحيح امللتبس.
لقد وضع العالمة بن بيه خطة ملحاربة اإلرهاب جاءت في خاتمة
الكتاب ،وهي خطة نابعة من وعي حقيقي وفعلي بخطورة مفهوم
اإلرهاب ،وسنقف عند النقط التي شدد عليها العالمة واملتعلقة
باملفاهيم.
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بعد أن صحح الكتاب جملة من املفاهيم كمفهوم الجهاد والتكفير،
انتقل إلى رسم خطة لوضع لبنات لحل معضلة اإلرهاب ،والذي يعنينا
هنا ما جاء بخصوص بيان مفهوم اإلرهاب حيث استخلص العالمة
“ أن اإلرهاب لم يعرف وأن عدم تعريفه يكون ّ
هما وهاجسا لألمم
املتحدة” .1وال يعود هذا الواقع إلى صعوبة التعريف بل وإلى ما يسوقه
اإلعالم املضلل عن املفهوم وما يشحنه به من أقاويل شارحة تحمله
على محمل ينآى عن التداول اإلسالمي الذي بينه الشيخ .وبهذا الصدد
لم يفت العالمة أن نبه إلى دور اإلعالم الذي ينبغي أن يلتزم املوضوعية
ويتقي التعتيم ويجانب التمويه.
وملا كان التفاهم إنما يقع بالفهم املشترك ،فإن من شأن توحيد
تصور املفهوم ّ
عريا من التشويش أن يقود إلى حوار سليم تتوحد
فيه الرؤى مهما تباينت املصالح وتباعدت نقط االختالف .وقد الحظ
فقيه السلم أن مفهوم اإلرهاب ينبغي ،بالنظر إلى التباس مدلوله بين
مجالين تداوليين متعارضين ،أن يتم التوفيق والتنسيق بقصد تجاوز
عدم التفاهم.
يهتم العالمة هنا برصد املفهوم في بيئته وفي سياقه مع مراعاة تنزيله
باعتبار الواقع شريكا في تقرير املفهوم.
وليس يعزب عن فطنة القارئ اللبيب أن العالمة بن بيه يركز على
عدم الخلط والوقوع في الخلط إذ “ في غيبة تعريف جامع مانع يجمع
أطرافه ويقلع أصدافه ليتبين أن دفاع الضعيف عن أرضه وعرضه
 -1نفس المرجع ،ص .146
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ليس إرهابا ،ألن عدم وجود تعريف متفق عليه يشكل معضلة قانونية
وأخالقية ويفتح آفاقا مظلمة في العالقات بين الشعوب واألمم”.1
وفي الختام تكمن في املعالجة املفاهيمية ،وفي منهجية التحليل
املفهومي لدى العالمة بن بيه رؤية سديدة تتوخى ترشيد التفاهم بين
املنظور اإلسالمي واملنظور الغربي ،ورسالة نبيلة تروم تحقيق شرائط
التواصل األمثل الذي يتجسد في إفشاء السالم ونشر ثقافة التسامح
وتدبير االختالف بالحوار وتبديد الخالف بالتفاهم ،وليس يحصل ذلك
إال باالشتغال على التفاهم القائم على تعزيز قيم التسامح والتعارف.

 -1نفس المرجع ،ص .148
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مقابسات

تسعى املجلة في هذا الركنإلى إمداد القارئ
الكريم بقبسات من الفكراإلسالمي واإلنساني
تعلي من قيمة السلم وتحض عليه ،لعل هذه
القبسات ت�ضيء الفهم وتنيرالبصائر

العهدة العمرية
ّ
نص العهدة:
«بسم هللا الرحمن الرحيم .هذا ما أعطى عبد هللا عمر أمير
ً
املؤمنين َ
أهل إيلياء من األمان ،أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم،
ولكنائسهم وصلبانهم ،وسقيمها وبريئها ،وسائرملتها:
أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم ،وال ينتقص منها وال من ّ
حيزها ،وال
من صليبهم ،وال من �شيء من أموالهم،
ّ
وال ُي َ
يضار أحد منهم ،وال يسكن بإيلياء
كرهون على دينهم ،وال
معهم أحد من اليهود ،وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي
أهل املدائن،
ّ
وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص ،فمن خرج منهم فإنه
آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم،
ومن أقام منهم فهوآمن ،وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية،
ومن ّ
أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ،ويخلي
ِبيعهم وصلبهم ،فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى ِبيعهم وصلبهم حتى
يبلغوا مأمنهم،
ومن كان بها من أهل األرض قبل مقتل فالن ،فمن شاء منهم
قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ،ومن شاء سار مع
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ّ
فإنه ال يؤخذ منهم �شيء َّ
حتى يحصد
الروم ،ومن شاء رجع إلى أهله،
حصادهم،
وذمة رسوله ّ
وعلى ما في هذا الكتاب عهد هللا ّ
وذمة الخلفاء ،وذمة
املؤمنين إذا أعطوا الذين عليهم من الجزية .يشهد على ذلك خالد
بن الوليد ،وعمرو بن العاص ،وعبد الرحمن بن عوف ،ومعاوية بن
1
أبي سفيان ،وكتب وحضرسنة خمس عشرة».
تعليق:
نحاول في هذا التعليق بيان أمرين اثنين :أولهما :ما يتعلق برواية
العهدة ،وثانيهما :ما يتعلق بدالالتها.
أوال :روايات العهدة العمرية
ذكر بعض الباحثين أن هناك اختالفا بين روايات العهدة ،بحيث
«يمكن تصنيفها إلى قسمين :قسم ال يذكر ً
نصا للمعاهدة ،وإنما يذكر
فحواها باألسلوب السردي ،وقسم يذكرنص املعاهدة»� .أما القسم
ّ
ّ
األول فيمثله الواقدي والبالذري وابن األثير ،وقد اكتفوا بحكاية
املضمون مع ّ
تصرف في األسلوب .وأما القسم الثاني الذي أورد نص
العهدة فقد تراوحت بين االختصار كما عند اليعقوبي وابن البطريق،
وبين إيرادها كاملة كما عند الطبري 2الذي أثبتناه.

 - 1تاريخ الطربي ،أبو جعفر الطربي ،دار الرتاث – بيروت ،الطبعة الثانية 1387 ،هـ ،ج
 ،6ص .609
 2نفسه ،ص .274 – 273
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وقد تباينت روايات هذه العهدة عند املؤرخين تباينا طفيفا ،وذلك
ّ
ما يتعلق بالزيادة الواردة في نص الطبري ،وهي« :وال يسكن بإيلياء معهم
أحد من اليهود» ،وتقت�ضي أال يسكن أحد من اليهود مع النصارى في
إيلياء .لكن تذكر بعض املصادر أن هذه الزيادة غير واردة في روايات
أخرى.1
والجواب عن هذا من وجهين ،أحدهما :أن هذه الزيادة مختلف
في ثبوتها بين مصادر التاريخ .وثانيهما :أن هناك من ّ
املؤرخين من ذكر
ّ
أن ذلك كان اشتراطا من نصارى إيلياء على عمر؛ إذ �ل�ما قدم عليهم
فاتحا بيت املقدس استقبلوه مساملين غير محاربين ،واشترطوا عليه أال
يساكنهم بها اليهود ،فأجابهم إلى ذلك؛ فتكون تلك الزيادة استجابة من
عمر لشرط نصارى إيلياء ،2ال أنه قرار منه.
ثانيا :دالالت الوثيقة
هذه الوثيقة من أقدم ّ
وأهم الوثائق في تاريخ املسلمين ،والتي تشهد
 إلى جانب وثيقة املدينة  -على سبق اإلسالم في تنظيم العالقة بيناملسلمين وغيرهم .على وجازة هذه الوثيقة ،فإن مضمونها ذو دالالت
عميقة؛ لكونها تؤسس لعالقة املسلم بغير املسلم ،وتبرز روح التسامح
ّ
التي رسخها اإلسالم في تعاليمه وهو يعلم أتباعه قيم اإلنسانية
العادلة ،ذات األبعاد الكونية ،ويمكن حصر دالالت هذه الوثيقة
العمرية في ثالثة مبادئ كبرى؟ ّأولها :مبدأ تثبيت األمن النف�سي
 -1نفسه ،ص .275
 - 2نفسه.
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واالجتماعي ،وثانيها :مبدأ نفي اإلكراه في ّ
الدين ،وثالثها :مبدأ احترام
حرية املخالف في ّ
الدين.
 - 1مبدأ تثبيت األمن النف�سي واالجتماعي
تنص الوثيقة صراحة على إعطاء األمان ألهل إيلياء ،وأنهم آمنون
بكل ما لديهم ،دينهم وكنائسهم وصلبانهم وأموالهمّ ،
وكل ما لهم،
فال ّ
يتعرض ل�شيء من ذلك بطريق أو بآخر .ولقد كان عمر ر�ضي هللا
عنه يصدر في هذه األحكام عن تعاليم اإلسالم السمحة ،التي ّ
أصلت
للتسامح ور ّسخت فكرة العيش املشترك بين املسلمين وبين غيرهم.
لقد ر ّسخت الشريعة مبدأ أن األرض أرض هللا ،واملال مال هللا ،وما
ُ
َ
اإلنسان إال مستخلف في ذلك ،ألقيت على عاتقه مسؤولية اإلعمار
والتدبير بالتي هي أحسن ،وال ّ
يتم هذا إال بالتعايش مع أبناء اإلنسانية
جميعا على اختالف مللهم و ِن َحلهم ،فإذا اختلفوا فيما بينهم اختالفا
ّ
عقديا فليس لهم الفيصل في هذا ،وإنما عليهم حسن اإلبالغ بالحجة
والبرهان ،وأما الفيصل في ذلك االختالف فتدبيره موكول هلل تعالى.
ال شك أن عمر  -وهو املشهود له باإللهام  -إنما كان يستحضر
مطلق الخطاب الشرعي ّ
ومقيده ،وعمومه وخصوصه ،مراعيا في ذلك
مناطات التشريع ،واقفا مع محكم التنزيل ،من مثل قوله تع ـ ـ ـ ــالى﴿ :
ُ
اَّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ هَُّ َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
َ خُ ۡ
وك ۡم ف ّ
ِين َول ۡم ي ِر ُجوكم
ٱدل
ل ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين لم يقتِل
يِ
ِ
ۡ
َ ُ ۡ َ َ رَ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ يَ
حُ
ۡ
َّ
هَّ
َ
ُّ
َ
ۡ
ُ
ۡ
ّمِن دِي ٰ ِركم أن تبوهم وتقسِطوا إِل ِه ۚم إِن ٱلل يِب ٱلمق ِس ِطني﴾
ّ
(املمتحنة ،)8 :ومع مواقف الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم
في سيرته العطرة في تعامله مع يهود املدينة ،ومع مقاصد الشريعة،
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ّ
خصوصا مقصد السلم الذي ال عمران وال استقرار ّ
يتحقق إال في ظله.
لقد ّ
نص عمر في هذه العهدة ألهل املقدس على ثالثة أمور من أهم
الدين والنفس واملال .أما ّ
األمور في حياة اإلنسان واملجتمعّ :
الدين
فلتنصيصه على احترام معابدهم ،وأن ُتترك لهم ّ
يؤدون فيها شعائرهم،
وال ينتقص منها .وأما النفس فواضح من األمان الذي أعطاه لهم ،وهل
هو إال أمان على النفس بالدرجة األولى ،وقد جاء النص عليها صراحة.
وأما املال فقد ّأمن عليهم أموالهم أيضا ،وهو ما يقت�ضي عدم التعرض
ً
ُ
ّ
ستحق منهم إال جزية مقابل ما يلقونه
لها بأي وجه من الوجوه ،وأنها ال ت
من أمان بين املسلمين.
إن األمان إذا حل بهذه الجوانب ،أمكن للمجتمع أن يعيش في سالم،
وإذا انخرم في أحد هذه الجوانب لم يمكن أن يهنأ بالعيش أبدا؛ وهذه
أمور قصدت الشريعة إلى الحفاظ عليها في كل مجتمع ،فلم يكن من
عمر – وهو الذي وافق رأيه الوحي في أكثرمن ّ
مرة – أن يعدل عن هذا
املنهج التشريعي الذي درج عليه الشارع في كل التكاليف ،وهو يعطي
ي َأ ُّيهاَ
لغير املسلمين عهدا ملزما يجب الوفاء به بمقت�ضى قوله تعالىٰٓ َ ﴿ :
َْ ُ ْ ۡ ُ
ذَّٱل َ
ِين َء َام ُن ٓوا أ ۡوفوا بِٱل ُعقودِ ۚ﴾ (املائدة.)1 :
ويكمن رسوخ فكرة السالم في هذه العهدة في تنصيصها على إبعاد
ُ
َمن شأنه إدخال الخوف والفزع على أهل املقدس؛ على أن من ارت�ضى
منهم اإلقامة فيها بشرط عدم إيذاء أهلها فهو آمن أيضا ،له ما ألهلها
وعليه ما عليهم.

مجلة السلم  -العدد الثالث

303

 - 2مبدأ نفي اإلكراه في ّ
الدين
نصت الوثيقة على مبدأ ﴿ اَلٓ إ ۡك َراهَ ف ّ
ّ
ٱدل
ِينۖ﴾ (البقرة ،)256 :وهو
ِ
يِ
ِ
ترسيخ لثقافة الحرية في اختيار ّ
الدين ،وعدم حمل املخالف قسرا في
ّ
العقيدة على غير دينه ،وهو الذي أكدته الشريعة في مختلف املوارد
من القرآن والسنة والسيرة النبوية .ولم يكتف عمر بهذا فحسب ،بل
ّ
نص على ضرورة توقير معابدهم من قبل املسلمين ،بحيث ال تسلب
من أهلها ،وال ينتقص من ّ
حيزها.
إن مبدأ نفي اإلكراه في ّ
الدين هو صلب اإلسالم؛ ألنه ال يريد من
أحد أن يدخل فيه من غير اقتناع ،ولو كان كذلك ملا ّ
تضمن القرآن
الكريم خطابات ببيانية تخاطب العقل الصريح ،وتضع اإلنسان أمام
َ
واملشاهد تارة ،وباملعقول
تساؤالت وجودية مجيبا عنها باملحسوس
الذي ال ّ
يرد تارة أخرى .وها هو القرآن يثبت في غير موضع وجود هللا
تعالى ،واإليمان بالرسل ،واإليمان باليوم اآلخر ،من جهة البرهان
العقلي املتاح ّ
لكل أحد من الناس سليم الفطرة سو ّي الفكرُ .
وغير
ِ
بكتاب هذا ديدنه في بناء الحوار مع مختلف األجناس وا ِمللل أن
خليق
ٍ
يكره أحدا على الدخول فيه ما لم يكن على ر�ضى بما يفعل ،وبصيرة
بما يؤمن به.
ولقد كان عمر ر�ضي هللا عنه مستوعبا لهذا املنهجّ ،
فأقر أهل إيلياء
على دينهم ،وأبقى لهم كنائسهمّ ،
ونص في العهد امللزم له على عدم
إكراههم في الدخول في دين اإلسالم ،وهذا منه احترام لهم ،وأمان منه
لهم على ما هم فيه ما لم يؤذوا الناس ويفسدوا في األرض.
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 - 3مبدأ احترام ّ
حرية املخالف
يرشح من هذه الوثيقة احترام اآلخر بصفة عامة ،واملخالف في
ّ
خاصة .إن هذا املبدأ ينبع مما ّ
قرره القرآن نفسه في قوله
العقيدة
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ َ َ
ِين﴾ (الكافرون ،)6 :وهو مبدأ أراد
تعالى﴿ :لكم دِينكم و يِل د ِ
ُ
اإلسالم أن يكون هو األساس الذي تبنى عليه العالقة بين البشرية
بغض النظر عن األمور املختلف فيها بينهم ،وعلى أسها ّ
جمعاءّ ،
الدين.
ر
لقد أدرك عمر ر�ضي هللا عنه أن بين الناس أمورا يشتركون فيها
وأخرى يختلفون فيها ،فاملشترك هو ّ
ّ
واآلدمية؛ إذ ّ
تقرر
األخوة اإلنسانية
َّ
في أدبيات الشريعة أن الناس كلهم بنو آدم ،وآدم من تراب ،وهذا أصل
مشترك بينهم جميعا ال ّ
يكر عليه �شيء باإلبطال ،وهو جدير باالعتبار
واالحترام ،وحقيق بالتذكير في كل عالقة جدلية بين املختلفين دينا
ولغة وثقافة وغيرها .وأما املختلف فيه فال ينبغي أن يكون سببا صارفا
لهذه األخوة من االعتبار ،أو سببا في الخالفات والصراعات.
هذا فضال عن صون ّ
حرية أهل إيلياء في أن يختاروا اإلقامة واملكوث
أو مغادرة املوطن ،ولم يعاملوا كأفراد مسلوبي اإلرادة؛ ملا لهذا املوقف
العمري من صلة وثيقة بمبدأ الحرية الذي ّ
عبر عنه بقوله« :متى
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟».
لقد التزم عمر في عهدته بهذه املبادئ الثالثة ،وجعلها دستورا
ّ
موئل السالم،
في
غيرهم
وبين
املسلمين
بين
للعالقة
ا
ر
مؤط
القدسِ ،
ِ
ض الرسل ،وملتقى الحضارات؛ ألن الحق في العيش في سلم وأمان
وأر ِ
من حق الجميع.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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مفاهيم
مف ـ ــاتيح

مفهوم اإلرهاب

يقول العالمة عبد هللا بن بيه:1

«الداللة اللفظية في اآليات القرآنية:
وردت كلمة رهب ،وما اشتق منها من تصريف ،في اثني عشر موضعا
في القرآن الكريم:
َ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ْ
﴿يٰب يِن إِسرءِيل ٱذكروا ن ِعم يِت ٱل يِت أنعمت عليكم وأوفوا
َۡ ٓ ُ
َ ۡ ُ ۡ َّ ٰ َ َ ۡ َ
ُ
ون﴾ (البقرة.)40 :
بِعهدِي أ ِ
وف بِعهدِك َم ِإَويي فٱرهب َ ِ
ْ
َ َ َْ
َ
َ
ْ
َ
رَ
ُ
َ ْ َُْ ُ
ينُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َّ
ُ
ُ
﴿قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أع انل ِ
اس واستهبوهم وجاءوا
بس ْ
يم﴾ (األعراف.)116 :
ِح ٍر َع ِظ
ٍ
ِ
َ َ َّ َ َ َ َ ُّ ىَ ۡ َ َ ُ َ َ َ أۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ختِهاَ
﴿ولما سكت عن موس ٱلغضب أخذ ٱللواح ۖ و يِف نس
َ
ُه ٗدى َو َر مۡ َ
حةّ ٞل ذَِّل َ
ِين ُه ۡم ل َِر ّب ِ ِه ۡم يَ ۡر َه ُبون﴾ (األعراف.)154 :
َ َ َ ٗ ّ ذَّ َ َ َ ُ ْ يۡ َ ُ َ َ ذَّ َ َ رۡ َ ُ ْ
تَ َ َ َّ َ َ
َّ
َّ
اس عدٰوة ل ِلِين ءامنوا ٱلهود وٱلِين أشكواۖ
جدن أشد ٱنل ِ
﴿ل ِ
َ تَ َ َ َّ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َّ ٗ ّ ذَّ َ َ َ ُ ْ ذَّ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ َ ٰ َ ٰ َ ٰ َ َ َّ
ى ذل ِك بِأن
جدن أقربهم مودة ل ِل َِين ءامنوا ٱلِين قالوا إِنا نصر ۚ
ول ِ
اَ
ۡ
َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ رُِ َ
م ِۡن ُه ۡم ق ِّسِيسِني ورهبانا وأنهم ل يستك
بون﴾ (املائدة.)82 :
َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ّ ُ
خۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ
ّ
َ
َّ
اط ٱلي ِل ترهِبون بِهِۦ
﴿وأعِدوا لهم ما ٱستطعتم مِن قوة ٖ ومِن رِب ِ
َ
َ
َ
َ ُ َّ هَّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
ين مِن ُدونِه ۡم اَل َت ۡعل ُمون ُه ُم هَُّ
اخر َ
ٱلل َي ۡعل ُم ُه ۡ ۚم
ِ
عدو ٱللِ وعدوكم وء ِ
 -1كتاب اإلرهاب :التشخيص والحلول ،العبيكان لألبحاث والتطوير ،الرياض ،ط.1 .
ص  23وما بعدها.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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هَّ ُ َ َّ يَ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ اَ ُ ۡ َ ُ َ
شءٖ ف َ
َو َما تُنفِ ُقوا ْ مِن يَ ۡ
ب
س
يل ٱللِ يوف إِلكم وأنتم ل تظلمون﴾
يِ
ِ ِ
(األنفال.)60 :
َ
َ
خَّ
ۡ
ۡ
هَّ
ُ
ُ
ۡ
ّ
َ
اره ۡم َو ُره َبٰن ُه ۡم أ ۡر َب ٗ
ابا مِن دون ٱللِ َوٱل َمس َ
ٱتَ ُذ ٓوا ْ أح َب َ
ِيح ۡٱب َن
﴿
ِ
ُ
اَّ
اَّ
اَّ
ْ
ْ
ٓ
َ
َ
ٓ
َ
َم ۡر َي َم َو َما أم ُِر ٓوا إل يِلَ ۡع ُب ُد ٓوا إل ٰ ٗها َوٰح ِٗدا ل إل ٰ َه إل ُه َو ُس ۡب َ
حٰ َن ُهۥ ع َّما
ۖ ِ ِ
ِ
ِ
ۚ
ُ رۡ ُ َ
شكون
.)31
(التوبة:
﴾
ي ِ
َ ٰٓ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ٗ ّ َ أۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ يَ َ ۡ ُ ُ َ
ان لأكلون
َ ﴿يأيها ٱلِين ءامنوا إِن كثِريا مِن ٱلحبارِ وٱلرهب ِ
ۡ
َ
َ
هَّ َ ذَّ َ َ ۡ زُِ َ
أ ۡم َوٰل ٱنلَّ ِ
اس بِٱل َبٰ ِط ِل َو َي ُص ُّدون َعن َسب
يل ٱللِۗ وٱلِين يكنون
ِ
ِ
هَّ َ َ ّ ۡ ُ َ َ َ
َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ اَ ُ ُ َ
ون َها ف َ
اب أ يِل ٖم﴾
ذ
ع
ب
م
ه
ش
ب
ف
ٱلل
يل
ب
س
ٱذلهب وٱلفِضة ول ينفِق
ِ
رِ
ِ ٍ
يِ ِ ِ
(التوبة.)34 :
اَ
ْ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ٞ
ينۡ
ينۡ
ُ
َّ
﴿ َوقَ َال هَُّ
خذ ٓوا إِل ٰ َه ِ ٱثن ِ ۖ إِن َما ه َو إِلٰهَ ٞوٰحِد فإِي ٰ َي
ٱلل ل تت ِ
َ َۡ
ون﴾ (النحل.)51 :
ٱره ُب
ف
ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ هَُ َ َ َ ۡ َ هَُ حَ ۡ ىَ َ َ ۡ َ ۡ َ هَُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ ُ ۡ اَ ُ ْ
﴿فٱستجبنا لۥ ووهبنا لۥ ي ٰ
ي وأصلحنا لۥ زوجه ۚۥ إِنهم كنوا
َُٰ ُ َ
خۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ
ون َنا َر َغ ٗبا َو َر َه ٗباۖ َو اَكنُوا ْ لنَ َا َخٰشِ ع َ
ت ويدع
ي
ني﴾
س ِرعون يِف ٱلير ِ
ِ
(األنبياء.)90 :
خَ
ٓ
َ
ۡ
ۡ
ۡ ُ ۡ
َ
ۡ
َ
يرۡ
َ
ٱسلك يَ َدك يِف َج ۡيبِك ت ُرج َب ۡيضا َء م ِۡن غ ِ ُس ٓو ٖء َوٱض ُم ۡم
﴿
ىَ
َ
يَ ۡ َ َ َ َ َ
َ
ٱلر ۡهب فَ َذٰن َِك بُ ۡر َهٰ َ
ك م َِن َّ
إِلك جناح
ان مِن َّر ّبِك إ ِ ٰل ف ِۡر َع ۡون
ن
ِ
ِۖ
ْ
اَ
َ
َ
َ َ إَ ْ َّ
ُ
ٗ
سق َ
ني﴾ (القصص.)32 :
ليهِۚۦٓ إِن ُه ۡم كنوا ق ۡوما ف ٰ ِ ِ
وم ِ
لَىَ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ع َءاثٰرهِم ب ُر ُسل َِنا َوقف ۡي َنا بع ىَ
﴿ث َّم قف ۡي َنا ٰٓ
يس ٱبۡ ِن َم ۡر َي َم َو َءات ۡي َنٰ ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
إۡ
ُُ
ذَّ َ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ ٗ َ َ مۡ َ ٗ
ۡ ً
َ
يل َو َج َع ۡل َ
حة ۚ َو َره َبان َِّية
وب ٱلِين ٱتبعوه رأفة ور
ل
ق
ف
ا
ن
جن
ٱل
ِ ِ ۖ
يِ
ِ
َۡ َ ُ َ َ َََۡ َ َ َ
ۡ
ۡ
ٱبتدعوها ما كتبنٰها علي ِهم﴾ (الحديد.)27 :
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ّ َ هَّ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ  ٞاَّ
أَ َ ُ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ ٗ
ُ
ُ
ٰ
﴿لنتم أشد رهبة يِف صدورِهِم مِن ٱللِۚ ذل ِك بِأنهم قوم ل
َۡ َ
َيفق ُهون َ﴾ (الحشر.)13 :
وأكثرها يتعلق بالخوف والرهبة من الباري جلت قدرته.
إال أن آية األنفال املتعلقة بإعداد القوة ،إلرهاب العدو ،قد توحي
بظالل ،قد يخالها البعض ،ذات صلة باإلرهاب املعاصر .إال أن األمر
عند التأمل ،يدل على خالف ذلك ،ألن اإلرهاب في آية األنفال ،من قبيل
الردع ،ملنع القتال .وهو ما عرف في العصر الحديث ،باستراتيجية
التهيؤ بالقوة ،لحماية السالم ،باإلضافة إلى أنه خطاب موجه إلى
الدولة املسلمة وليس ألفراد وال لجماعات.
إن اإلرهاب  Terrorismeالذي أصبح حدث الساعة وحديث
القانونيين والساسة ،ينبغي تعريفه مستقى من نبعه األصلي ومقتطفا
من منبته الغربي فمصطلح اإلرهاب  Terrorismeظهر 1798م في ملحق
األكاديمية الفرنسية ،لوصف حكومة الثورة الفرنسية التي كانت
ترهب الشعب وبخاصة امللكيين باسم الحرية والثورة فكان اإلرهاب
وصفا لنظام حكم إال أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر أصبح املصطلح
يتعلق بعنف صادر عن أفراد أو جماعات خارج القانون.
أول عملية وصفت باإلرهابية في العصور الحديثة ،كانت محاولة
اغتيال نابليون بونابرت 1800م.
ً
ويعرف دوليا أول مرة من طرف «عصبة األمم  »1937بأنه« :عمل
إجرامي ،يهدف بطبيعته إلى إثارة الرعب والخوف ،موجه ألشخاص
معينين ،أو مجموعة من األشخاص أو للعموم».
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ويعرفه معجم روبير الصغير الفرن�سي بأنه :تيار يتخذ اإلجراءات
االستثنائية العنيفة ،بانتظام ،للوصول إلى أهداف سياسية.
ً
وهو أيضا :مجموعة األعمال العنيفة :االعتداء  -التدمير ...إلى آخره،
التي ينفذها تنظيم سيا�سي ،لتخويف الناس ،وخلق جو من الرعب،
واإلرهابي هو كل عضو في منظمة من هذا النوع.
ويعرفه معجم الروس الفرن�سي بأنه :عبارة عن جملة أعمال العنف،
التي ترتكبها منظمة ،من أجل خلق جو من الرعب ،أو من أجل قلب
نظام الحكم.
إن تعريف الروس على اختصاره ،يشتمل عناصر تكوين الجريمة:
ً
 -1قيام بأعمال عنيفة فعال.
 -2أن يكون القائم بها منظمة.
 -3وهذا يتعلق بالهدف ،وهو أحد أمرين إما أن يكون لخلق جو
الرعب ،ونشر الذعر بين الناس ،أو أن يكون الهدف قلب نظام الحكم.
فبينما ال يشترط الروس أن تكون املنظمة سياسية ،فإن روبير
يشترط ذلك ،ويتحدث عن أهداف سياسية ،وليس بالضرورة قلب
نظام الحكم ،الذي تحدث عنه الروس .وقلب نظام الحكم هو الذي
سماه الفقهاء «خلع اإلمام».
وعرفه مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب -،حيث ركز على العمل
ً
نفسه ،ليجعله أساسا لتكييف الجرم -،بأنه هو كل أعمال العنف،
أو التهديد ،مهما كان سببها ،أو هدفها ،املنظمة التي تسبب الرعب،
والفزع للناس ،وتستهدف املمتلكات العامة ،أو الخاصة ،أو االستيالء
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عليها.
إن هذا التطور ،يجعل اإلرهاب ،حرابة ،وبخاصة على مذهب مالك،
الذي ال يشترط أن تكون املحاربة مغالبة ،ألخد مال ،فقطع الطريق،
وتعطيل قدرة الناس على الخروج إلى معايشهم ،هو من الحرابة.
لكن مع ذلك ال يمكن إغفال النية السياسية ،لبعض قضايا
اإلرهاب ،فيكون بذلك جريمة بغي ،وبخاصة عند مالك ،الذي ال
ً
يشترط لجريمة البغي أن يكون الباغي جماعة ،بل الواحد يكون باغيا،
إذا اعتمد طريق العنف ،في مواجهة ولي األمر (السلطة الشرعية).
وإن اإلشكال الذي كان وال يزال ،يواجه املسؤولين العرب ،والشعور
املسلم -بصفة عامة -هو :كيف يميز بين جريمة اإلرهاب وبين أعمال
ً
املقاومة الوطنية املشروعة ،ضد البغي واالحتالل ،إعماال ملبدأ الدفاع
املشروع.
وفي رأيي :إن التغلب على هذه املعضلة يمكن في اإلحالة على الشرعية
الدولية واألخالقية.
فالحرب ضد املحتل تزكيها الشرعية الدولية التي تعترف بوجود
حقوق مسلوبة يجب أن ترد إلى أصحابها.
ً
مثال يستند إلى مشروعية دولية تعترف له بحقوق
فالفلسطيني
يجب أن يحصل عليها دون أن تعين له الوسيلة للحصول عليها ودون
أن تتولى املنظمة الدولية إيصال الحق إليه.
وانطالقا مما تقدم ،فإني أقترح تغيير مصطلح هذه الجريمة ،فإن
اإلرهاب في اللغة العربية -كما يقول الزبيدي -اإلزعاج ،واإلخافة ،ولكنه
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ً
قد يكون من أمر بسيط ،كما يكون من أمر عظيم ،ثم إنه ليس وصفيا،
بمعنى أنه ال يصف األعمال النا�شئ عنها الخوف واإلزعاج.
وأقترح صياغة تعريف الجريمة وتوصيفها على ضوء جريمتي
الحرابة والبغي والتطور في الفكر القانوني النا�شئ عن املمارسة ودمج
بعض الجرائم املنظمة األخرى كترويج املخدرات التي تعد حرابة عند
اإلمام مالك .ليكون املصطلح «تخريب»  subversionأي :ليكون
اإلرهاب عبارة عن :األعمال العنيفة ،التي ترمي إلى التدمير واإلفساد
وترويع اآلمنين ،بقتل األبرياء وتدمير املنشآت وترويج املخدرات ،وكذلك
األعمال العنيفة التي تقوم بها العصابات ضد السلطة الشرعية ،لخلق
جو عام من العصيان ،يشل النشاط العام ،ويخوف املدنيين ،أو لقلب
النظام الشرعي القائم.
إن هذا التعريف ،في رأيي يستجيب للهموم التي يشعر بها املتعاطي
مع قضية األمن .وينطلق من أرضية الفقه والتراث والبيئة العقدية
لألمة ،كما أن مصطلح «التخريب» هو مصطلح واضح ،يفهمه املثقف
والعامي على السواء.
وهذه الشريعة املباركة ،تتسع لوصف كل جرم ،وتطبيق العقوبة
املالئمة ،وهي بعموماتها وتفاصيلها وتفريعاتها محكماتها ومؤوالتها،
باإلضافة إلى آراء مختلف املذاهب ،التي تشكل ثراء وتكامال وكماال،
تكون مصدرا فقهيا ،ال يفنى ومعينا ال ينضب وال يذوى ،من قبل
عزائمها ،بذلت له رخصها ،ومن آمن بوعيدها ،قدمت له وعدها في
ظالل األمن واألمان .ذلك ما يجب أن يعيه أبناؤها ،ليعودوا إلى أحضانها
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الحانية ويقتطفوا من قطوفها الدانية.
ويمكن ملنظمة املؤتمر اإلسالمي في غيبة تعريف دولي لجريمة
اإلرهاب أن تقدم هذا التعريف أو غيره إلى املنظومة الدولية.
وإثراء للموضوع ،سنشرح الجرائم املوصوفة في الفقه والتي لها
عالقة بجريمة اإلرهاب ،وهي -1 :الحرابة -2 .البغي -3 .اإلفساد في
األرض.
 - 1الحرابة :هي قطع الطريق على الناس ،بترويعهم وأخذ مالهم،
وعرفها الحنابلة بأن« :املحاربين هم الذين يعرضون للقوم بالسالح في
الصحراء ،فيغصبون املال مجاهرة» .هكذا عرفها أبو القاسم الخرقي
وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.
أما الشافعية فقد أضافوا عنصرا آخر ،وهو أن املحارب :هو من
يفعل ما تقدم من غصب أموال الناس ،وإشهار السالح ،ولكنهم لم
يشترطوا أن يكون ذلك في صحراء ،بل لو فعله في املصر ،لكان محاربا
أيضا.
أما املالكية فقد عرفوه بأنه :قاطع الطريق ،الذي يمنع الناس من
سلوكها.
هذا العنصر يكفي العتباره محاربا ،يقول خليل :املحارب قاطع
الطريق ملنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره.»...
الوصف الثاني :املحارب هو الذي يأخذ مال مسلم ،أو غير مسلم
ً
«معاهد» على وجه يتعذر معه الغوث ،كما يقول خليل أيضا.
الوصف الثالث :من يقدم املسكرات أو املخدرات للناس ،ليأخذ
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ما معهم من األموال.
الوصف الرابع :من يخادع الصبيان ،أو غيرهم ألخذ ما معهم.
الوصف الخامس :من يهاجم في ليل أو نهار في الشوارع الضيقة
الزقاق ،أو في منازلهم ،ويقاتلهم ألخذ مالهم.
الوصف السادس :من يعتدي على األبضاع بالقوة ،بشكل من
األشكال السابقة فهو محارب.
هذه األوصاف الستة ،كل منها يكفي لوصف الجريمة ،بأنها جريمة
حرابة ،والقتل غيلة يعد حرابة.
عناصرها األساسية هي :إخافة سالكي الطرق ،ترويع اآلمنين،
االعتداء عليهم في ظروف غير عادية في بيوتهم ،أو في الشوارع الضيقة
أو املهجورة ،أو االغتصاب ،أو سقي املسكر وتقديم املخدر ،سواء
قطع طريقا ،أو لم يقطعها.
وبهذا صنفت جرائم كانت فردية ،كجريمة القتل ،أو السرقة ،أو
ارتكاب الفاحشة ،أو االختالس ،على أنها جريمة الحق العام ،وهي
جريمة الحرابة ،بما يشتمل عليه من خطورة وكل ذلك يفسر مدى
االهتمام باألمن الجماعي.
وعقوبة الحرابة :القتل إن قتلوا ،والقطع إن نهبوا املال ،والنفي إن
أخافوا سالكي الطريق بدون ارتكاب �شيء من ذلك ،بناء على أن ˝الواو˝
للتنويع والترتيب في قوله تعالى:
أۡ َ
َّ َ َ َ ُ ْ ذَّ َ حُ َ ُ َ هَّ َ َ َ ُ هَُ َ َ ۡ َ ۡ َ
﴿إِنما ج ٰٓ
زؤا ٱلِين يارِبون ٱلل ورسولۥ ويسعون يِف ٱل ِ
ۡرض
َۡ
َ َ ً َ ُ َ َّ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ َ َّ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ّ ۡ َٰ
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدِي ِهم وأرجلهم مِن خِل ٍف أو
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ُ َ ۡ ْ َ أۡ َ
ۡرض﴾ (املائدة.)33 :
ينفوا مِن ٱل ِ ۚ
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وذهب املالكية إلى أن «أو» في اآلية للتخيير ومعنى ذلك أن املحارب
إذا ثبتت عليه جريمة الحرابة ،ولو لم يقتل ،أو يأخذ ماال يجوز لإلمام
أن يوقع به إحدى العقوبات األربع حسب ما تقتضيه املصلحة.
وهذا من مفردات مذهب مالك؛ ألن الحرابة جريمة قائمة بنفسها
ال عالقة لها بالجرائم األخرى فهي تعكير لألمن
 2ـ البغي :جريمة البغي أو البغاة أو الباغية ،فاألول مصدر لبغى
ْ َُ َ
َ َ
﴿و ِإ َّن ك ِث ًيرا ِم َن الخلط ِاء
يبغي ،إذا طغى وظلم واعتدى ،قال تعالى:
َل َي ْبغي َب ْع ُ
ض ُه ْم َع َلى َب ْ
ض﴾ (ص.)24 :
ع
ِ
ٍ
وكل امرئ يبغى على الناس ظاملا تصبه على رغم عواقب ما صنع
وبغى سعى بالفساد أيضا ،واسم الفاعل باغ وجمعه بغاة ،وإذا كان
وصفا ملؤنث كفئة قلت :فئة باغية.
تلك التصاريف اللغوية هي أصل اختالف اصطالح الفقهاء فقد
عرفه الفقهاء ،بأنه الخروج على اإلمام الحق بغير حق.
وعرفه ابن قدامة في املغني بأنهم :قوم من أهل الحق ،يخرجون
عن قبضة اإلمام ،ويرومون خلعه لتأول سائغ ،وفيهم منعة ،يحتاج في
كفهم إلى جمع الجيش ،فهؤالء هم البغاة.
وجمهور العلماء على أن البغي هو الخروج على طاعة اإلمام الحق،
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بتأويل ،ممن له شوكة ،وكذلك االمتناع من أداء حق واجب يطلبه
اإلمام.
عناصر هذا التعريف :هو خروج على الطاعة ،وأنها طاعة اإلمام
الحق ،وأن يكون الخارج متأوال ،وأن يكون الخارج جماعة لهم شوكة.
ولكن كيف يتجسد الخروج على اإلمام؟
هل البد أن يقوموا بفعل مخل باألمن ،كالتعرض لحرمة أهل
العدل ،أو يتظاهروا على خلع اإلمام ،الذي انعقدت له البيعة ،كما
يفيده املاوردي.
أو يكفي أن يخرجوا فقط ،مع إظهار الغلبة ،وإن لم يوجد إخالل
فعلي باألمن وهذا ما يراه الرملي الشافعي قائال :إن بقاءهم تتولد منه
مفاسد ،قد ال تتدارك» ،ما داموا قد خرجوا عن قبضة اإلمام وتهيؤوا
للقتال».1
وهذا ما استظهره بعض املالكية ،كما يفيده الزرقاني قائال :واملراد
بالغلبة ،إظهار القهر وإن لم يقاتل كما استظهره بعضهم.2
من هو اإلمام الحق؟
هو :من انعقدت له البيعة كما يفيده كالم املاوردي ،لكن ابن
قدامة يوضح بأنه من ثبتت إمامته ،ببيعة أو عهد ،من إمام قبله ،أو
تغلب.3
 -1هناية المحتاج.406/ 7 ،
 -2الزرقاين.60/ 8 ،
 -3المرجع نفسه.
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أن يكون الخروج بتأويل ،وإال كان محاربا ،كما يقول ابن قدامة
وغيره ،وسنرى موقف املالكية من هذا الشرط والذي بعده.
كما أنه يجب أن يكون الخارج جماعة ،ذات شوكة ،فإن كانت فئة
قليلة ،كالواحد واالثنين إلى العشرة ،فهوالء أيضا قطاع طريق.
إال أننا مرة أخرى ،سنتوقف مع تعريف املالكية ،الذين توسعوا
في مفهوم البغي ،فوسعوا جيوبه ،وسحبوا ذيوله ،على عناصر ليست
مشمولة بمفهوم البغي عند الجمهور ،فقد عرفه خليل املالكي بقوله:
«الباغية فرقة خالفت اإلمام ملنع حق أو خلعه يقول شراحه :ال مفهوم
ً
لفرقة ،فالواحد إذا خرج يعد باغيا».
واإلمام ولو كان جائرا ال يجوز الخروج عليه ،قال عياض« :جمهور
أهل السنة من الحديث والفقه والكالم أنه ال يخلع السلطان بالظلم
والفسق وتعطيل الحقوق وال يجوز الخروج عليه بل يجب وعظه».
وال فرق بين ولي أمر املسلمين ونائبه ،عند املالكية ،كما يفيده ابن
عبد السالم املالكي.1
قلت :قد ينطبق تعريف «اإلمام» على من يصلون إلى الحكم عن
طريق االنقالب العسكري؛ ألنهم في حكم املتغلب ،بشروط منها:
الشرط األول :أن يستتب األمن على أيديهم فإذا لم يستتب األمن
فال يعد إماما ،كما يفيده التغلب.
الشرط الثاني :أن ال يكفر كفرا بواحا ،بتصريح بكلمة الكفر،
وهو أمر في غاية الصعوبة إثباته ،فيحكم له بحكم اإلسالم ،فيما عدا
 -1الرصاع شرح حدود ابن عرفة634 /2 .
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ذلك( .وتجد ذلك مفصال في كتابي «فتاوى فكرية»).
كما أن املالكية ال يشترطون أن يكون الخارج متأوال ،بل كل من
يخرج عن طاعة اإلمام فهو باغ.1
فاتضح من مذهب مالك رحمه هللا تعالى توسعه في مفهوم البغي،
فكل خروج طاعة اإلمام أو نائبه بمغالبة ،ولو كان اإلمام جائرا أو
فاسقا ،سواء كان الخارج جماعة أو فردا ،سواء كان متأوال أو غير
متأول ،فهو بغي ،والبغي جريمة سياسية في املصطلح الحديث بامتياز.
عقوبة البغي :هي القتال ،مع منح اإلمام صالحيات واسعة لتقدير
الظروف ،وتدبر األمور ،وعلى ضوء املصلحة ينزل العقوبة املالئمة.
عبر بعض العلماء بوجوب قتال البغاة ،كقول ابن قدامة :فمن
خرج على من ثبتت إمامته ،بأحد هذه الوجوه :البيعة  -والية العهد-
التغلب  -وجب قتاله».2
وعلل ذلك الحقا ،بقوله :يجب على الناس معونة إمامهم في قتال
البغاة؛ ألنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي ،وظهر الفساد في األرض.
وقال في عبارة أخرى :وذلك ملا في الخروج على اإلمام من شق عصا
املسلمين ،وإراقة دمائهم ،وذهاب أموالهم.
وعبر بعض العلماء ،بجواز القتال ،كما تفيده عبارة خليل حيث
يقول« :فللعدل قتالهم» ولم يقل« :فعلى العدل» التي تفيد الوجوب.
وقال الرصاع شارح حدود ابن عرفة :فمن ثبت بغيه جاز قتاله
 -1الزرقاين.60 /8 :
 -2المغني.2/634 ،
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وقتله.
ويبدو أن ذلك ليس خالفا في الحقيقة ،بل تأكيدا للسلطة التقديرية
لولي األمر في حاالت البغي.
وقد صرحوا بذلك ،فيقول الخرقي :ويجوز لإلمام تعزيرهم ،بما
يدفعهم بأسهل ما يندفعون به.
قال ابن قدامة فإن أبو الرجوع ،وعظهم وخوفهم القتال.
 - 3جريمة الفساد في األرض :وهذه جريمة تفرد املالكية بها ،دون
أن يذكروا لها حدا جامحا مانعا ،إال أن أمثلتها تشير إلى أن كل ما يثير
الفتن ،ويؤدي إلى املحن ،يمكن اعتباره جريمة فساد في األرض توقع
عليها أشد العقوبات ،باجتهاد ولي أمر املسلمين.
املثال األول :من يستبيح دماء الناس ،وأموالهم ،ويكفر العموم،
ولو لم يقم بأي عمل مخل باألمن ،يعد مجرما ،جريمة فساد في األرض.
كذلك فإن الجاسوس ،الذي يتجسس لفائدة العدو ،ولو كان
مسلما ،تعد جريمته فسادا في األرض ،فيحكم بقتله.
هذه شذرات ،من تعريف العلماء ،لهذه الجرائم ،تغطي املساحة
القانونية ،لجريمة «اإلرهاب».
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مفهوم التعايش
مصطلح التعايش من املصطلحات الحديثة الرائجة في اآلفاق،
ويقصد به – عموما  -الدعوة إلى اجتماع مشترك بدون نزاعات،
اجتماع ينسجم فيه املخالفون بالتنازل عن بعض متمسكاتهم من
أجل بناء مجتمع متماسك ،قوامه تبادل املنافع واملصالح املشتركة.
هذا املعنى العام للتعايش هو الذي نجده في أصول كلمة «العيش»
العربية ،فيقال :تعايش الناس «إذا عاش بعضهم مع بعض».1
جاء في معجم مقاييس اللغة البن فارس أن العين والياء والشين
أصل صحيح يدل على حياة وبقاء ،2وقال ابن منظور في لسانه :العيش:
الحياة ،3واملعيش واملعيشة :مكسب اإلنسان الذي يعيش به ،4وقد
أشار اإلمام األصفهاني إلى أن العيش تشتق منه املعيشة ملا يتعيش
 -1شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،نشوان بن سعيد الحميرى اليمني7( ،
 ،)4866/تحقيق حسين بن عبد اهلل العمري ومطهر بن علي اإلرياين ،دار الفكر المعاصر،
بيروت :لبنان ،الطبعة األولى 1420 :هـ  1999 -م - .معجم ديوان األدب ،أبو إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي ،)461/ 3( ،تحقيق أحمد مختار عمر ،مؤسسة
دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة 1424 :هـ  2003 -م.
 -2معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسن أحمد بن ف��ارس ،تحقيق عبد السالم هارون،
1399هـ1979 /م ،دار الفكر ،بيروت.)194/4( ،
 -3لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ،دار صادر ،بيروت321( ،
 .)322/6 -4المصباح المنير ،أحمد بن علي الفيومي1429 ،هـ2008 /م ،دار الحديث ،القاهرة،
(ص .)274
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منه.1
وقد ورد في القرآن الكريم جذر كلمة التعايش بصيغة «معايش»
وبصيغة «معيشة» :فوردت «معايش» في آيتين كريمتين ،األولى قوله
أۡ َ
َ َ َ َۡ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ
َ َ َ ۡ َ َّ َّ ٰ ُ
كۡ
ِ
ش
ي
ع
م
ا
ِيه
ف
م
ك
ل
ا
ن
ل
ع
ج
و
ۡرض
ٱل
ف
م
تعالى﴿ :ولقد مكن
يِ
ِ ۗ
َ اٗ
َۡ ُ َ
قل ِيل َّما تشك ُرون﴾ (األعراف .)10 :واآلية الثانية قوله سبحانه:
َ َ َۡ َ ُ
ِيها َم َعٰي َش َو َمن ل َّ ۡس ُت ۡم هَُلۥ ب َرٰزق َ
ك ۡم ف َ
ِني﴾ (الحجر.)20:
﴿جعلنا ل
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
ۡ َ
ووردت كلمة «معيشة» في قوله تعالىَ ﴿ :و َم ۡن أع َرض َعن ذِك ِري
َ َّ
حَ ْ
َ ٗ َ
فإِن هَُلۥ َمعِيشة ضنك﴾ (طه ،)124 :وأيضا في قوله تعالى﴿ :ن ُن
ْ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
يش َت ُه ْم ف حْ َ
ال َياة ِ ا ّدلُ ن َيا﴾ (الزخرف.)32 :
قسمنا بينهم معِ
«ومعايش جمع معيشة ،وهي ما يعيش به الحي من الطعام والشراب،
مشتقة من العيش ،وهو الحياة .وأصل املعيشة اسم مصدر عاش،
َ ٗ
َ َّ
قال تعالى﴿ :فإِن هَُلۥ َمعِيشة َضنك﴾ (طه ،)124 :سمي به ال�شيء الذي
يحصل به العيش تسمية لل�شيء باسم سببه على طريقة املجاز الذي
غلب حتى صار مساويا للحقيقة».2
فـ«املعايش» ما يتوصل به إلى العيش ،فهو الوصلة والبلغة للعيش
والحياة ،وهو وارد بهذا املعنى في قول هللا عز وجل السابق« ،فيحتمل
 -1معجم مفردات ألفاظ القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاين،
تحقيق ابراهيم شمس الدين ،ط 1429 ،3هـ2008/م ،دار الكتب العلمية ،بيروت (ص
.)397 - 396
 -2التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور ،)34/ 8( ،الدار التونسية للنشر ،تونس:
 1984هـ.
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أن يكون :ما يعيشون به ،ويمكن أن يكون الوصلة إلى ما يعيشون به».1
وبين الجذر اللغوي واملفهوم العام للتعايش تالق ،فكل منها واردان
على معنى االجتماع من أجل بناء حالة من العالقات اإلنسانية يسودها
التعاون وتحقيق ما ينفع الناس.
الدعوة إلى تعايش دائم بين الشعوب قوامه املواطنة:
لعل من أهم األسس التي جاء بها نظام الدولة الحديثة قيامها على
مبدإ املواطنة بدل القومية والطائفية الدينية ،فاملواطنة أو الجنسية
وثيقة انتمائية تخول لحاملها حق العيش بكرامة وعدل اجتماعي دون
ميز أو حيف .فهي وحدة بين جميع األفراد ،تجمعهم في بوثقة واحدة وإن
كانوا مختلفين في الدين والعرق ...فاملواطنة ضمان للتعايش السلمي،
وقانون كلي تتحقق به مصالح ال حصر لها ،فبه يضمن اإلنسان داخل
مجتمعه كل الحقوق والواجبات التي تحافظ على إنسانيته.
يقول الشيخ عبد هللا بن بيه في هذا الصدد« :إن بيئة املواطنة اليوم
أصبحت واقعا مشتركا ،ارتقى إلى مرتبة كلي الزمان ،وأصبحت تتمثل
في ميثاقين يحكمان الواقع:
أ -ميثاق داخلي :وهو دستور البالد الذي يمثل عقدا بين كل
املواطنين.
 -1معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج،)320/ 2( ،
تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى 1408 :هـ 1988 -
م - .هتذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،)3/40( ،تحقيق
محمد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى2001 :م.
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ب -وميثاق عالمي :وهو ميثاق األمم املتحدة ولواحقه ،كإعالن
حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية».1
ً
وبالرجوع إلى تاريخ أمة اإلسالم ،فإننا نجد أن النبي محمدا عليه
السالم قد اعتمد في بناء دولته على قانون املواطنة في التعايش ،فجعل
االشتراك في الوطن الواحد سببا كافيا لحفظ الحقوق والتعاون على
املصالح بين جميع فئات الوطن الواحد.
فاملجتمع الجديد في يثرب لم يتألف من املؤمنين وحدهم ،وإنما كان
معهم اليهود ،وهؤالء جزء من األمة وعنصر من عناصرها .ولذلك جاء
في صحيفة املدينة« :وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة ،غير
مظلومين وال متناصرين عليهم».2
وزيد هذا الحكم بيانا في املادة رقم  20من الوثيقة وما بعدها ،حيث
نص عليه بقوله« :وإن يهود بني عوف أمة مع املؤمنين».3
فوثيقة املدينة جاءت لتوجد لنا فقها واضحا للمواطنة ،يجعل
املجتمع في أمن وأمان وسالم ،يدافعون جميعا عن الحوزة ،يحتملون
 - 1الورقة الـتأصيلية لمؤتمر «األقليات غير المسلمة يف الديار اإلسالمية :اإلطار الشرعي
والدعوة إلى المبادرة» المنعقد بمراكش برعاية وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية
المغربية ومنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة باإلمارات العربية المتحدة ،يف
الفرتة الممتدة من  25إلى  27يناير .2016
 -2السيرة النبوية ،جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،
( ،)503/ 1تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده ،مصر ،الطبعة الثانية1375 :هـ 1955 -م - .مجموعة الوثائق السياسية للعهد
النبوي والخالفة الراشدة ،محمد حميد اهلل الحيدر آبادي الهندي (ص  ،)60دار النفائس،
بيروت ،الطبعة السادسة 1407 :هـ.
 -3سيرة ابن هشام .)503/ 1( ،مجموعة الوثائق السياسية( ،ص .)61
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جميعا النفقات تضامنا ،مع حرية كاملة في التدين لكل من فئات
الدولة واملجتمع.1
وقد جعل النبي الكريم عليه السالم الجار كالنفس ،ولم يفرق في
ذلك بين مسلم ويهودي ،بل يكفي الجوار في الوطن .جاء في الصحيفة:
ُ
«الجار كالنفس غير مضار وال آثم ،وال ت َجار حرمة إال بإذن أهلها»�.
ويمكن اعتبار وثيقة املدينة النبوية مصدرا أساسا من مصادر
القانون املنظم للعالقات بين املواطنين املختلفين في األديان ،وألهمية
هذه الوثيقة في إيجاد مناخ للتعايش بين مختلف الشعوب ،قد اعتنى
بها «مؤتمر األقليات غير املسلمة في الديار اإلسالمية» املنعقد بمراكش
سنة .2016
وقد هدف املؤتمر إلى بيان ما في اضطهاد األقليات الدينية والعدوان
عليها من مخالفة لقيم اإلسالم الذي حفظ لألقليات الدينية حقوقها
الدينية والثقافية والسياسية ،واملتجلية في «صحيفة املدينة» التي
«تؤكد وحدة األمة في نطاق التعددية الدينية وحرية التدين» ،وذلك
جهة  -الدستور األصدق تعبيرا عن مقاصد الشريعة
«باعتبارها  -من ٍ
في إشاعة السلم والتعايش والتآخي بين اإلنسان ،و-من جهة ثانية-
اإلطار األنسب واألليق بالكرامة اإلنسانية وبحقوق املواطنة في الدولة
الحديثة».2
 -1يراجع يف هذا ورقة العالمة عبد اهلل بن بيه التأصيلية التصورية لمؤتمر «األقليات غير
المسلمة يف الديار اإلسالمية».
 -2يحسن التنبيه هنا إلى أن منتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة بأبو ظبي يف
نسخته الرابعة قد قرر تخصيص جائزة سنوية ألفضل الدراسات اإلسالمية واإلنسانية
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ومما خلص إليه هذا املؤتمر ودعا إليه -مما يخص موضوع
التعايش:-
 -1دعوة علماء ومفكري املسلمين أن ينظروا لتأصيل مبدإ املواطنة
الذي يستوعب مختلف االنتمـاءات ،بالفهم الصحيح والتقويم السليم
للموروث الفقهي واملمارسات التاريخية وباستيعاب املتغيرات التي
حدثت في العالم.
 -2دعوة املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية إلى القيام
بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية ،للتصدي ألخالل
الثقافة املأزومة التي تولد التطرف والعدوانية ،وتغذي الحروب
والفتن ،وتمزق وحدة املجتمعات.
 -3دعوة ّ
الساسة وصناع القرار إلى اتخاذ التدابير السياسية
والقانونية الالزمة لتحقيق املواطنة التعاقدية ،وإلى دعم الصيغ
واملبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف
الدينية في الديار اإلسالمية.
 -4دعا املثقفين واملبدعين وهيآت املجتمع املدني إلى تأسيس تيار
مجتمعي عريض إلنصاف األقليات الدينية في املجتمعات املسلمة،
ونشر الوعي بحقوقها ،وتهييئ التربة الفكرية والثقافية والتربوية
واإلعالمية الحاضنة لهذا التيار.
 -5دعا مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج وطني واحد،
إلى معالجة صدمات الذاكرة الناشئة من التركيز على وقائع انتقائية
واالجتماعية يف موضوعات التعايش والتعارف.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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متبادلة ،ومن نسيان قرون من العيش املشترك على أرض واحدة ،وإلى
إعادة بناء املا�ضي بإحياء تراث العيش املشتركّ ،
ومد جسور الثقة
بعيدا عن الجور واإلقصاء والعنف.
 -6ممثلي مختلف امللل والديانات والطوائف إلى التصدي لكافة
أشكال ازدراء األديان وإهانة املقدسات وكل خطابات التحريض على
الكراهية والعنصرية.1
إن كل املجتمعات البشرية اليوم صارت خليطا من األجناس
واألعراق واألديان واللغات ،وهذا التنوع في املنطق الديني واإلنساني
ينبغي أن يكون محفزا على العمل اإليجابي والتعارف والتعايش.2
وقد كانت دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكل امللوك والحكام
في زمانه من أجل الهداية أو العيش السلمي املشترك ،وكان يقبل
هداياهم ويثيبهم عليها ،ويحاورهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ،ويقيم
عليهم الحجة الواضحة من غير تعنيف وال تسفيه ،يسمع منهم ويعرض
عليهم ،ويكل أمرهم إلى هللا تعالى بعد البالغ ،كما أرشده هللا لذلك في
َ ّ َ حۡ
ۡ ُ
ع إ ىَ ٰل َ
ٱل ِۡكمةَِ
يل ربِك ب
ب
س
آيات الذكر الحكيم ،كقوله سبحانه﴿ :ٱد
ِ
ِ
ِ
حۡ َ َ َ َ َ ۡ
َّ
َ َ ۡ َ ُ َِّ َ َّ َ ُ َ َ ۡ َُ
ۡ َ
جٰدِل ُهم بِٱل يِت يِه أحسنۚ إِن ربك هو أعلم
َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱلسنةِۖ و
ََُ َ َُۡ ۡ
َّ
َ
ۡ
ُ
ب ِ َمن َضل َعن َسبِيلِهِۦ وهو أعلم بِٱلمهتدِينَ﴾ (النحل ،)125 :وقوله
ُ ۡ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ ْ ىَ ٰ لَ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ
كمۡ
ب تعالوا إِل ك ِمةٖ سواء ِۢ بيننا وبين
جل شأنه﴿ :قل يأهل ٱلكِت ِ
 -1ينظر ما ورد عن إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي يف مجلة
السلم ،العدد األول( ،ص.)251
 -2من البيان الختامي للملتقى الرابع لمنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة ،أبو
ظبي  24 - 22ربيع األول  1439هـ 13 - 11 /ديسمرب 2017م.
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َ اَّ َ ۡ ُ َ اَّ هَّ َ َ اَ ُ رۡ
َ ۡ
يٗا َو اَل َيتَّ
َ
خ َذ َب ۡع ُض َنا َب ۡع ًضا أَ ۡر َباباٗ
شك بِهِۦ ش ٔ
ِ
أل نعبد إِل ٱلل ول ن ِ
هَّ َ َ َ َّ ۡ ْ َ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ّ ُ
ون ٱللِۚ فإِن تولوا فقولوا ٱشهدوا بِأنا مسل ِمون﴾ (آل عمران:
مِن د ِ
.)64
وهكذا نخلص إلى أن التعايش أساس من أسس العيش السلمي،
وال بديل عنه ،حتى تستمر البشرية في الحياة بدون حروب ونزاعات.
فالتعايش ال يمكن أن يتحقق وال أن يستمر في ظروف تطغى عليها
النزاعات واإلرهاب ،فال تعايش مع اإلرهاب ،بل اإلرهاب هادم للتعايش
ونقيض له.
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قطوف
دانية

تعتز املجلة بتنويرالقارئ ببعض الفصوص
الحكمية التي نعتبرأنها األدعى لتحريك األمل
واألحرى بتسديد العمل ،وهي قطوف نتوخى من
ورائها إيقاظ الهمم وشحذ األذهان

ُ
الجار كالنفس غير مضار وال آثم ،وال ت َج ُار حرمة إال بإذن أهلها.
صحيفة املدينة

كل البشر بغض النظر عن معتقداتهم يتمتعون بالحرية الدينية،
﴿ال إكراه في الدين﴾ ،كما ال مبرر شرعا إلقصاء أتباع أي ديانة من
املشاركة الكاملة والعادلة في املجتمع.
الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه

إذا قدر (املسلم) على إظهار الدين في بلد من بالد الكفر فقد
صارت البلد به دار إسالم ،فاإلقامة فيها أفضل من الرحلة منها ملا
يترجى من دخول غيره في اإلسالم.
اإلمام املاوردي

مجلة السلم  -العدد الثالث

333

أمرنا بالعدل والقسط ،فال يجوز لنا إذا قال يـهودي أو نصراني،
ً
فضال عن الراف�ضي ،قوال فيه حق أن نتركه أو نرده كله.
اإلمام ابن تيمية

إن اإلسالم سبق األمم املتحدة في إنشائها قوات القبعات الزرق
لحفظ السالم ،فكانت الجيوش اإلسالمية في خدمة إقرار السلم
الدائم وحمايته.
الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه

334

بحثنا في منتدى تعزيز السلم عن طريق لنشر األمل بدل اليأس،
وعن الرحمة بدل العذاب ،واإلنسانية بدل الوحشية.
الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه

القرآن يعتبر أن البشر كلهم أبناء آدم ،وعدم فهم هذه الحقيقة
هو أساس املشاكل.
الشيخ الدكتور حمزة يوسف
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موضوع تقسيم الدار جديرا بالبحث من واقع الحال ،وحوادث
املآل ،ونصوص الشرع املتكاثرة التي يمكن االستدالل بها على املسائل
املعاصرة ،فمطلوب طرحه طرحا مناسبا ليبحثه العلماء املفكرون
والفقهاء املحققون ،حتى يروا فيه رأيهم ،فيتبعه َمن بعدهم؛ ألن
ذلكم التقسيم كان مزلة أقدام الناشئة التي اتخذت منه ذريعة
لطيشها من واقع جهلها وعدم الرجوع إلى أهل الذكر املعنيين.
الدكتور أحمد بن عبد العزيزالحداد

التاريخ يسير نحو األفضل ،الغلبة ستكون لقوى الخير وذوي
القيم اإلنسانية على قوى الشر والعنف.
إمانويل كانط
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إن عاملية اإلسالم تقت�ضي أن تستفيد من الوضع الدولي الراهن
فتكسر حواجز الدار إلى تحقيق املشاركة والجوار ،فيدخل املسلم
إلى ما يسمى بدار الحرب ليكون فاتحا له بعامليته التي قوامها الرحمة
والتعاون والتعارف والبر والقسط والبناء واالستفادة من خيرات
األرض ونشر نور هللا الذي بعث به السراج املنير .
الدكتور أحمد بن عبد العزيزالحداد

إن الذين أوجدوا القيم في البشرية قلة في التاريخ ،ومنهم:
مو�سى وعي�سى ومحمد.
فريديريك نيتشه
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متابعات

امللتقى الرابع ملنتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة

انتهج منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة منذ نشأته ترسيخ
ثقافة السلم وتثبيت دعائمه ،فكانت ملتقياته التي يعقدها كل سنة
خادمة لهذا املشروع ذي األهمية البالغة في واقعنا املعاصر من خالل
مواضيع متنوعة تصب جميعها في إطار السلم املنشود.
ّ
املخصص للملتقى الرابع هو« :السلم العالمي
وقد كان املوضوع
والخوف من اإلسالم :قطع الطريق أمام التطرف» ،بتاريخ 24 -22
ربيع ّ
األول 1439هـ ،املوافق ل  13 -11ديسمبر 2017م بأبو ظبي ،برعاية
كريمة من راعي املنتدى سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية املتحدة -حفظه هللا،
وقد حضر امللتقى حوالي  700مشارك من بلدان العالم املختلفة من
علماء ومفتين وقادة دينيين ومفكرين وباحثين وإعالميين ،مع حضور
وازن لصفوة من الوزراء ومسؤولي وممثلي منظمات دولية وإسالمية.
وقد اجتمع املؤتمرون في امللتقى لبيان رسوخ فكرة السالم في الدين
اإلسالمي ،وأنه ال يحمل عداوة ألحد ،وال يكره الناس في الدخول فيه
ما لم يكونوا مقتنعين به اقتناعا ّ
تاما .وقد كان املنتدى في اختياره لهذا
املوضوع مراعيا للسياق العام الذي أصبح اإلسالم فيها ّمتهما باإلرهاب،
وهو منه براء.
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وقد طرق املنتدى من خالل هذا امللتقى مجموعة من املحاور للنقاش
والتداول العلمي ،من شأنها فع اللبس الذي التصق ّ
بالدين اإلسالمي،
ر
ّ
الغربيين الذين
كما كان ذلك فرصة سانحة لذكر آراء املنصفين من
أنصفوا اإلسالم واملسلمين.
انطلق املنتدى في هذا امللتقى من تساؤالت عميقة تتعلق بتشكيل
املواقف السلبية من اإلسالم ،والتي تقت�ضي إجابة واضحة ّ
تعبر عن
رواية اإلسالم الصحيحة ،وهو سؤال يضع القارئ الغربي وغير الغربي
أمام حقيقة واقعية وإشكال حقيقي.
ذلك السؤال الواقعي هو :هل يشكل اإلسالم -باعتباره دينا-
تهديدا حقيقيا للسلم في املجتمعات الغربية وفي عالقة املسلمين مع
املجتمع الدولي عموما؟ وهل يسوغ علميا وأخالقيا اعتبار تصرفات
مجموعات إجرامية هامشية ليست لها أي شرعية ممثلة ألكثر من
مليارمن املسلمين؟ أليس «السالم» عند املسلمين اسما من أسماء
هللا الحسنى ،وتحيتهم اليومية تحية سالم ،وإيمانهم ال يتزعزع بكون
رسولهم -عليه الصالة والسالم -جاء رحمة للعاملين؟
ّ َ
البينة
للجواب عن هذه األسئلة لزم العلماء والعقالء أن يقدموا
التي تدحض بعض التصرفات املشينة التي ت�سيء إلى اإلسالم ،وأن
ّ
يقدموا الرواية الصحيحة له ،وأن ّ
يبينوا ِبجالء صورة هذا الدين الذي
ّ
بث هللا تعالى فيه معاني السالم.
ولهذا القصد النبيل املحمود ،انعقد امللتقى الرابع ملدارسة املحاور
اآلتية:
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املحور ّ
األول :الدين والهوية والسلم العالمي
سعى هذا املحور إلى الرصد والتحليل اإلجمالي للعوامل التي تشكل
تهديدا محتمال للسلم على املستويات اإلقليمية أو الدولية .سواء
أكانت هذه العوامل عائدة إلى االعتبارات السياسية واالقتصادية
ُّ
واالجتماعية ،أم عائدة إلى األفكار والثقافات وتمثل املعتقدات.
املحور الثاني :اإلسالم والعالم
اقت�ضى املقام هنا طرح رؤية منتدى تعزيز السلم لطبيعة اإلسهام
الذي قدمه اإلسالم للسلم العالمي على مستوى املقاصد واألحكام
والتجربة التاريخية .وهي فرصة متجددة مع كل ملتقى للمنتدى لتأصيل
املفاهيم وبيان مدلوالتها الحقيقية لفداحة النتائج التي تترتب عن
التباس املفاهيم بفصلها عن القيم العليا لإلسالم ومقاصد الشريعة،
وعن السياقات العامة والخاصة لنزول األحكام الشرعية ،وعن مآالت
تنزيلها على الواقع بمستجداته وتحوالته.
املحور الثالث :اإلسالم والعالم :مسارات التعارف والتضامن
وقد قصد هذا املحور إلى بيان رسوخ فكرة السالم في الدين اإلسالمي،
وإلى توضيح رؤية التسامح في اإلسالم تجاه العالم؛ إذ لم يكن اإلسالم
في يوم ما دين رعب وال خوف ،وال كان خطابه خطاب عنف وكراهية،
وإنما هو دين أسس عالقته مع اآلخر على قاعدة التعارف والتضامن.
املحور الرابع :الخوف من اإلسالم :األسباب والسياقات
استمد هذا املحور مشروعيته العلمية والعملية من كون خطاب
الكراهية يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للسلم االجتماعي والدولي
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خاصة في عالم يعرف أزمات عميقة األثر على املجتمعات ،كأزمات
الهوية واألزمة االقتصادية العاملية الخانقة.
وتعميقا للبحث في موضوع «السلم العالمي والخوف من اإلسالم»،
ّ
تعززت هذه املحاور بثالث ورشات ّ
مكملة ،كانت على النحو اآلتي:
الورشة األولى :الخوف من اإلسالم :األسباب والسياقات
ّ
تخللت هذه الورشة عدة مداخالت ونقاشات ،حول «اإلسالموفوبيا»
اليوم ،وكيف ينظر إليها املسلمون في الغرب ،باإلضافة إلى إشكالية
«اإلسالموفوبيا» في عالقتها باإلعالم ووسائل االتصال.
الورشة الثانية :اإلسالم والعالم :رؤية إسالمية للسلم
وقد تمت مناقشة مجموعة من املواضيع في هذه الروشة؛ كموضوع
الدار والجوار ،والجهاد باعتباره رافدا للسلم ،إضافة إلى مناقشة
قضية السلم في مقاصد الشريعة.
الورشة الثالثة :اإلسالم والعالم :مسارات التعارف والتضامن
وقد تطرقت هذه الورشة إلى عدد من املواضيع ،حول أهمية
بذل جهود الوصال ،ومد جسور التعارف والتضامن ،واستشراف
مستقبلهما في املجال الدولي.
وقد اختتم املنتدى أشغاله في هذا امللتقى الرابع بتوصيات ّ
تحصلت
بعد مناقشة املوضوع ومدارسته في املداخالت والورشات العلمية،
ّ
نصت على تأسيس مرصد دولي لإلسالموفوبيا وأنواع الكراهية،
يكون منبرا للدراسة العلمية ألسبابها ومظاهرها ،وتنظيم ملتقيات
جامعة على الصعيد الدولي ملؤسسات التواصل والحوار بين الديانات
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والثقافات؛ لتقويم املنجزات وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود .وكذا
تأسيس برامج علمية ومنح دراسية؛ لتشجيع التعارف وتبادل الخبرات
بين أقسام الدراسات الشرعية في جامعات العالم اإلسالمي والجامعات
املعنية بتدريس األديان في الغرب .ثم تخصيص جائزة سنوية ألفضل
الدراسات اإلسالمية واإلنسانية واالجتماعية في موضوعات التعايش
والتعارف.
وفيما يلي البيان الختامي للملتقى.
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البيان الختامي للملتقى الرابع ملنتدى تعزيزالسلم
أبو ظبي  24 - 22ربيع األول  1439هـ 13 - 11 /ديسمبر2017م

الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على سيدنا محمد املبعوث رحمة
للعاملين ومصدقا إلخوانه من األنبياء واملرسلين عليهم سالم هللا
أجمعين؛ وبعد
َ
َ
ُّ َ َّ ُ َّ َ ۡ ُ
اس إِنا خلق َنٰكم ّمِن
يٰٓأيها ٱنل
فانطالقا من قول هللا عز وجلَ ﴿ :
َ
ْ
َ َ َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ
ُ
َّ
ۡ ََ ُ
ك ۡم عِندَ
َ
َ
َ
ٓ
ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لتِ عارف ۚوا إِن أكرم
هَّ َ ۡ َ ٰ ُ
ك ۡم إ َّن هَّ َ
ٱلل َعل ٌ
ِيم َخبِري( ﴾ٞالحجرات.)13 :
ٱللِ أتقى ۚ ِ
ووفاء من «منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة» بعهده
ووعده في التصدي لدعوى الربط بين الدين والعنف بتفكيك منظومة
املفاهيم التي يتوسل بها املتطرفون في تبرير العنف بالدين.
وقطعا للطريق على التطرف بتجفيف أحد منابعه وفك االرتباط
بينه وبين أحد روافده املتمثل في إعالن املفاصلة النهائية بين املسلمين
والعالم كله إلشعال حرب عبثية أبدية يخوضها الجميع ضد الجميع؛
مما يحقق للتطرف الديني ما يسعى إليه ويمنح في اآلن نفسه ملشاعر
الخوف ودعوات التخويف من اإلسالم واملسلمين مسوغات التفاقم
والتمدد.
ونظرا لكون هذا الخوف اكتسب أبعادا جديدة في االتساع والتأثير؛
إذ تجاوز العالم الغربي فضال عن تحوله إلى اإلسهام في صناعة
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السياسات العامة في دول كبرى فيما يتعلق بالهجرة ،وبتحديد املوقف
من األقليات املسلمة ،بل ّ
وحتى في توجيه السياسة الخارجية كالقرار
األخير باعتبار الواليات املتحدة القدس الشريف عاصمة لدولة
إسرائيل الذي يخدم املفاصلة الدينية وال يسعد به دعاة السالم؛ بل
يسهم في الربط النكد بين الدين والعنف باستفزاز املشاعر وإذكاء نار
التطرف واالحتراب...
فقد اختار منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة مللتقاه
السنوي الرابع موضوع« :السلم العالمي والخوف من اإلسالم :قطع
الطريق أمام التطرف».
واحتضنت أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة في عام
زايد الخير وفي كنف رعاية كريمة من راعي املنتدى سمو الشيخ عبد
هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات
العربية املتحدة -حفظه هللا -هذا امللتقى الذي دعي إليه حوالي 700
مشارك من بلدان العالم املختلفة من علماء ومفتين وقادة دينيين
ومفكرين وباحثين وإعالميين ،مع حضور وازن لصفوة من الوزراء
ومسؤولي وممثلي منظمات دولية وإسالمية.
تطرق املؤتمرون في هذا امللتقى إلى موضوع الخوف من اإلسالم
من زاوية تأثيره على السلم العالمي في سياق دولي يطبعه االضطراب
واالحتراب ،وتناولوا بالدراسة والتحليل أسباب الظاهرة وخطورتها
وآثارها على السلم االجتماعي والدولي مبينين في املقابل الرؤية اإلسالمية
الصحيحة للسلم العالمي املنسجمة مع مقاصد الدين وكلياته واملعززة
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بالتجربة التاريخية املتفردة في مجال التعارف والتعايش .كما قدم
املؤتمرون رؤى استشرافية ملسارات التعارف والتضامن بين املسلمين
وغيرهم وتجارب رائدة في هذا املجال كقافلة السالم األمريكية التي
احتضنها منتدى تعزيز السلم في أبوظبي والرباط هذه السنة.
وبعد مناقشات طبعتها الصراحة والبحث عن تجاوز األعراض
والظواهر واالختالف في التفاصيل إلى مالمسة اإلشكاالت الجوهرية
في موضوع امللتقى والتحديات املشتركة التي يمثلها بالنسبة للمجتمع
اإلنساني؛ خلص املشاركون في امللتقى الرابع ملنتدى تعزيز السلم إلى
ما يلي:
أوال -خطورة ظاهرة الخوف من اإلسالم وآثارها:
 إن خطاب الخوف من اإلسالم يؤدي إلى أضرار عظيمة وشروخجسيمة داخل نسيج املجتمعات املركبة ويضر بنموذج العقد
االجتماعي القائم على أسس املواطنة املتساوية؛ فضال عن كونه
مجافيا مليزان العقل واألخالق.
 إن تنامي خطاب الكراهية وسياسات التمييز في الغرب يرفدالتطرف في الضفة األخرى بأسباب يتمسك بها في اكتساب نوع من
الشرعية املوهومة ويمده بأوعية متجددة لتجنيد املزيد من األتباع
والدماء الجديدة.
 إن املرعب في واقعنا اليوم سواء تعلق بالتطرف الديني واملذهبيالعقائدي ،أو تعلق بظاهرة الخوف من اإلسالم؛ أنه يواكب فترة زمنية
تمتلك فيها البشرية أسلحة دمار شامل في إطار نظام عالمي قائم على
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توازن الرعب مع غياب الضمانات الكافية لعدم استعمالها؛ وخروج
بعضها عن مراقبة الدول وسلطتها.
 إن هذا املشهد املتفاقم ال يجوز أن ُينسينا املواقف الحكيمةلحكومات غربية ،وألحزاب وازنة ،ولقيادات دينية وشخصيات فكرية
غربية مرموقة ،ولغالبية هيئات املجتمع املدني التي َّ
تصدت لخطاب
العنف والكراهية ضد املسلمين باملبادرات القانونية وحمالت التوعية
والتضامن.
ثانيا  -أسباب الظاهرة:
 إن أسباب الظاهرة متنوعة ومركبة ولكن تعاظمها نتيجة نقصانالتكاثف والتواصل بين العقالء والحكماء من الضفتين لقطع الطريق
على خطاب الكراهية والتطرف وصيانة األفراد واملجتمعات من
اإلرهاب املادي واملعنوي.
 إن هذه الظاهرة تكشف عن تخادم نوعين من التطرف :أحدهمايركب على مفاهيم دينية يعزلها من سياقها ليحارب بها العالم ويدمر
وشائج التعارف والتعايش بين بني البشر ،والثاني يوظف نفس املفاهيم
املحرفة ليتهم دينا وأمة بالعنف والدموية واستحالة التوافق مع قيم
العصر ومشتركات اإلنسانية.
 إن السبب املهيمن الذي ينبغي تخصيصه بمعظم املعالجة هوالعالقة املزعومة بين اإلسالم واإلرهاب .ذلك أن األحداث الدموية
املروعة التي جنت فيها أقلية جاهلة مجرمة على صورة اإلسالم وسمعة
الغالبية العظمى من املسلمين عززت الذاكرة التاريخية املختزلة في
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الصدام بين الضفتين.
 إن األديان ليست متهمة بالعنف ولكن صناعة التدين التي هيصناعة بشرية أحالت الدين من طاقة للسالم إلى وقود للنزاعات
الدينية والسياسية فأضرت بمصالح املجتمعات واألوطان في حاضرها
ومستقبلها.
 إن من املفارقات التي ترتبط بهذه الظاهرة في عالقتها باملسلمينأنهم ضحايا من جهتين :فهم من جهة أكثر ضحايا اإلرهاب ،ومن جهة
أخرى هم املتهمون الدائمون في جميع قضايا اإلرهاب.
 إن ذكر األسباب ال يعني محاكمة جهة ما أخالقيا أو قانونيا.فاملنتدى يعتبر نفسه وشركاءه إطفائيين يبحثون عن مقاربة إيجابية
تعيد الثقة بين املسلمين وغيرهم ،وتجلي الصورة الحقيقية للسلم في
اإلسالم :دينا وثقافة وحضارة وتاريخا.
ثالثا  -مقترحات للعالج:
 إن «املنتدى» يعتبر أن وسائل تعزيز السلم التي يتبناها فيُ
نفس الوسائل التي تنشر السلم في كل
املجتمعات املسلمة هي
املجتمعات اإلنسانية ،ألن منغصات السلم وعوائقه واحدة في كل
مكان ،وهي جزء من ظاهرة ُّ
الرهاب والخوف من اإلسالم.
 إن «املنتدى» انسجاما مع مبادئه وطبيعة مشروعه ال يدعيالوصاية على مواطني الدول األخرى فيما يلجؤون إليه من الوسائل
القانونية املتاحة لهم للتصدي لخطاب العنف والكراهية ولنيل
حقوقهم ،فلكل سياق خصوصيته ولكل مجتمع تنزيالته املالئمة ألطر
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نظامه ّ
العام.
 إن عالج ظاهرة الخوف من اإلسالم يمكن مقاربته من خالل دوائرثالث:
 -1إعادة ترتيب البيت اإلسالمي:
 إن املنظومة الفكرية في نطاق املجتمعات املسلمة في أمس الحاجةإلى التجديد بإبراز املناهج الصحيحة واملآخذ السليمة في التعامل مع
ً
نصوص الكتاب والسنة ،فيعود الكلي حاكما على الجزئي ،ويجمع بين
األدلة عوض تجزئتها ،وتصبح املقاصد مترجمة ملغزى النصوص ومبينة
مدى تطبيقها ومبرزة سبيل انسجامها وتنسيقها.
 إن من أعمدة هذا التجديد النظر إلى املفاهيم الشرعية واألحكامالجزئية في ظل القيم األربعة الحاكمة في الشريعة :قيم الرحمة والحكمة
والعدل واملصلحة ،واعتبار خطاب الوضع من شروط وأسباب وموانع
ورخص وعزائم...شريكا في إنتاج األحكام خاصة أننا نعيش اليوم واقعا
جديدا يتمازج فيه البشر وتتجاور فيه املعتقدات ويحتكم فيه إلى
مواثيق دولية؛ مما يجعله فضاء للتسامح والتعايش برغم ما يحدث
فيه من اختالالت.
 إن ذلكم التجديد يعيد املفاهيم الشرعية التي يبرر بها الفكراملتطرف إرهابه األعمى كالجهاد ودار اإلسالم وغيرها إلى مضامينها
الحقيقية ووظائفها األصلية سياجا للسلم وصيانة للعيش املشترك.
 إن هذا الجهد داخل البيت اإلسالمي ضروري لهزيمة الفكراملتطرف الذي يشوه اإلسالم ويقدم الذرائع للكراهية والبغضاء ،ألن
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العالقة بين متطرفي اإلرهاب ومروجي الكراهية عالقة تالزمية ،فكل
ً
ً
منهما يمد اآلخر ،ويؤثر كالهما على اآلخر تأثيرا طرديا وعكسيا.
 إن من املهام الحاقة لعلماء املسلمين أن يبصروا املجموعاتاملسلمة في املجتمعات ذات األغلبية غير املسلمة ،بأهمية تعزيز روح
االندماج في املجتمعات املحتضنة لها ،والتصرف بحكمة إزاء ما قد
يصيبها من تمييز وكراهية .فذلك ال يتعارض مع والء املسلم للدين
والوطن األم ،ألن الوالءات لم تعد دينية محضة ،بل صارت والءات
مركبة ومعقدة تتحكم فيها عوامل متداخلة ال تنفصل عن بعضها،
ودوائر ومراتب بإمكانها أن تتواصل وتتفاعل بدال من أن تتصادم
وتتقاتل.
 -2الحوارمع اآلخر:
 إن كل املجتمعات صارت خليطا من األجناس واألعراق واألديانواللغات ،وهذا التنوع في املنطق الديني واإلنساني ينبغي أن يكون
محفزا على العمل اإليجابي والتعارف والتعايش
 إن اإليمان باملطلق ال ينافي االعتراف باالختالف وال يناقضهفاالعتراف بأديان اآلخرين مقت�ضى عدم جواز اإلكراه في الدين.
 إن تبني قيم خلقية مشتركة مع اآلخرين تقود إلى االنسجاموالتعاون معهم والتصرف بإيجابية إزاء التحديات املشتركة.
 إن األخوة اإلنسانية ،والحق في االختالف ،وحرية التدين ،والجدالبالتي هي أحسن ،واعتبار املساملة على بساط البر والقسط أصال في
العالقات مع اآلخرين هي قيم ومبادئ من شأنها تعزيز سبل الحوار
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والتعارف بين املسلمين وغيرهم.
 -3التحالف مع أولي بقية من أهل األديان ومحبي اإلنسان:
 إن أمام العالم وأمام األديان  -وخاصة العائلة اإلبراهيمية منها تحديا تجب مواجهته القتراح حلول إبداعية تستثمر فيها مشتركاتالعدل والتنمية االقتصادية والسلم االجتماعي في أق�صى الحدود .وهي
متطلبات يجب أن تتبوأ أعلى سلم أولويات العالم مع وضوح في الرؤية
يبعد شبح الحروب العبثية.
 إن املنتدى يتطلع إلى مقاربة جديدة في عالقات املسلمين بغيرهم  -بلوفي العالقات بين الثقافات واألديان عموما  -قوامها القبول باالختالف
بدل النقد واالتهام املتبادل وتحالف الجميع لخدمة اإلنسان على هذه
األرض ليبادر الجميع إلى الفعل في الوقت املناسب؛ ألنه يخ�شى أن
ٌ
سلطان كالنمو
تصبح األجيال املقبلة أسيرة سيرورات ليس لها عليها
السكاني والتدهور البيئي والتفاوت بين الشمال والجنوب أو التمييز
االجتماعي..
 إن الديانات املنتمية إلى العائلة اإلبراهيمية عندما تتصالحوتتصافح تستطيع تعزيز روح السالم في العالم وتسهيل سلوك طريق
العدالة والخير ومعالجة املظالم واملظلوميات.
 إنه بدون القيم املستوحاة من األديان يعيش عاملنا اليوم تدهوراأخالقيا مريعا ال يمنع معه التقدم العلمي وال التطور التكنولوجي من
وصول القيم إلى الحضيض.
 إن تحالف القيم يمكن أن يقوم على ثالثة عناصر جامعة للقيممجلة السلم  -العدد الثالث
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املشتركة :التسامح ،وقبول االختالف والتعددية ،والحوار والتواصل.
رابعا  -الوسائل:
 إن من الضروري إشاعة قيم السلم والتعايش واملحبة بيناألديان وبين بني اإلنسان في مختلف منابر التأثير والتنشئة وخاصة
تلك املوجهة إلى الطفولة والشباب ،مع مزيد عناية بالجوانب الرمزية
واإلبداعية وبشبكات التواصل االجتماعي لسهولة استعمالها واتساع
نطاقها وفاعليتها.
 إن الحاجة ماسة إلى مراجعة املناهج الدراسية في املجتمعاتاملسلمة في ضوء قيم اإلسالم األصيلة بما تضمنته من تسامح واحترام
لبقية األديان والثقافات وحث على حسن املعاملة مع معتنقيها وبما
تختزنه التجربة التاريخية للمجتمعات املسلمة في هذا املجال من ثراء
وعطاء.
 إن هذه املراجعة محتاج إليها أيضا على املستوى الدولي للتحققمن مدى استجابة املناهج الدراسية عموما ملقتضيات العيش املشترك
وإشاعة قيم احترام االختالف والتعارف والتسامح والتضامن.
 إذا كان ربط حرية اإلعالم باملسؤولية عن السلم االجتماعيوالدولي موضوع نقاش بسبب اختالف السياقات الفكرية والثقافية؛
فإن الحاجة ماسة إلى ميثاق شرف إعالمي عالمي ينضم إليه املؤمنون
بهذا التوجه ويسعون إلى توسيع أنصاره وتضييق شقة الخالف بينهم
وبين معارضيه ملصلحة التعايش والسلم بين البشر.
خامسا  -التوصيات:
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 تأسيس مرصد دولي لإلسالموفوبيا وأنواع الكراهية يكون منبراللدراسة العلمية ألسبابها ومظاهرها وقوة اقتراحية لسبل التصدي لها
والتوعية بمخاطرها.
 تنظيم ملتقيات جامعة على الصعيد الدولي ملؤسسات التواصلوالحوار بين الديانات والثقافات لتقويم املنجزات وتبادل الخبرات
وتوحيد الجهود...
 تأسيس برامج علمية ومنح دراسية لتشجيع التعارف وتبادلالخبرات بين أقسام الدراسات الشرعية في جامعات العالم اإلسالمي
والجامعات املعنية بتدريس األديان في الغرب.
 تخصيص جائزة سنوية ألفضل الدراسات اإلسالمية واإلنسانيةواالجتماعية في موضوعات التعايش والتعارف.
وينهئ املؤتمرون منتدى تعزيز السلم على احتضانه للقافلة
األمريكية للسالم -املرتكزة على إعالن مراكش لحقوق األقليات
الدينية في املجتمعات املسلمة  -باعتبارها دليال على إمكانية بل ضرورة
الشراكة اإليجابية من أجل التعايش السعيد .فقد أظهرت هذه املبادرة
إلى أي حد يمكن للعائلة اإلبراهيمية أن تمارس قيم التعايش واألخوة
اإلنسانية عمليا وليس فقط نظريا .ويحدو املؤتمرين األمل في أن تتطور
هذه القافلة وترتقي إلى حلف فضول لتجسيد القيم املشتركة قيم
السالم واملحبة والوئام بين ديانات العائلة اإلبراهيمية لتشع بعدها
على الديانات والثقافات لصالح اإلنسان واإلنسانية.
كما ينوهون باختيار “املنتدى” للمؤسسة املصرية “بيت العائلة”
مجلة السلم  -العدد الثالث
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للفوز بجائزة موالنا الحسن بن علي للسلم؛ نظرا ملا تجسده هذه
الشراكة بين األزهر الشريف والكنيسة القبطية من قيم التعايش
والتعاون وتعزيز اللحمة الوطنية.
ويطيب للمشاركين في امللتقى الرابع لـ”منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة” ،أن يعبروا عن شكرهم الجزيل وثنائهم الجميل
لدولة اإلمارات العربية املتحدة على كرم الضيافة وحسن الوفادة؛
رافعين أسمى عبارات االمتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا وأمتعه بدوام الصحة والعافية،
وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي ،وإلى أصحاب السمو حكام
اإلمارات؛ حفظهم هللا.
وفي الختام يضرع املشاركون إلى العلي القدير أن يتغمد بواسع
رحمته األب املؤسس الشيخ زايد ويديم على دولة اإلمارات ثمار ما
غرسه في هذه األرض الطيبة رحمة ورخاء وأمنا ومحبة.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
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جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم الدولية :الدورة الثالثة
كان من توصيات امللتقى األول ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة تخصيص جائزة ملن يخدم مشروع السالم ،أطلق عليها
«جائزة اإلمام الحسن بن ّ
علي للسلم الدولية» ،وهي بمثابة تحفيز
لذوي املشاريع الخادمة للسالم ،سواء منها املشاريع الفكرية والعلمية،
ّ
امليدانية ،وهذا أحد سبل تعزيز ثقافة السلم التي أخذ
أو األعمال
املنتدى على عاتقه الوفاء بها ّ
كل سنة.
وبعد منح الجائزة األولى -في امللتقى الثاني في ديسمبر  -2015ملوالنا
وحيد ّ
الدين خان؛ باعتباره شخصية بارزة أسهمت كثيرا في إفشاء
ثقافة السلم ،تم منح الجائزة الثانية -في امللتقى الثالث في ديسمبر
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ّ
ّ
املتعددة األديان من أجل السالم» «The National
«املنصة
2016م -لـ
Interfait Peace Platform».
وقد رأى املنتدى أن تكون الجائزة الثالثة في امللتقى الرابع ديسمبر
ّ
2017م من حظ «بيت العائلة املصرية» ،وهي مؤسسة تابعة لألزهر
والكنيسة املصرية؛ ملا لها من دور بارز ومشهود في اللحمة الوطنية
وتوحيد صفوف أهل مصر ،وغرس بذرة التسامح ورعاية غرسة
التعايش ونبذ األحقاد الطائفية وخطاب العنف والكراهية.
وقد قام سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية
والتعاون الدولي ،ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير
التسامح ،ومعالي العالمة الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز
َ
التكريم
السلم في املجتمعات املسلمة بتكريم بيت العائلة ،وقد تسلم
الدكتور محمود حمدي زقزوق ،األمين العام ملبادرة بيت العائلة
املصرية ،واألنبا أرميا األمين العام املساعد للمبادرة.
وحصول هذه املؤسسة على “جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم
الدولية” يرجع إلى ما ّ
قدمته من خدمات جليلة في مشروع السالم
املنشود؛ منها:
 التأكيد على القيم العليا والقواسم املشتركة بين األديان والثقافاتّ
املن�سي بين
والحضارات اإلنسانية املتعددة ،والتذكير باملشترك
البشرية ،فهو الذي من شأنه الجمع وإفشاء ّ
املحبة واالحترام ال التفريق
واالختصام.
 إعادة تشكيل خطاب جديد ينسجم مع السياقات املعاصرة ،وينبع358

منه أسلوب التربية الخلقية والفكرية بالشكل الذي يتناسب مع
حاجات الشباب والنشء ،ويتوافق مع طموحاتهم الرشيدة والنبيلة.
 بلورة خطاب التسامح الذي يشجع على االنخراط العقلي والفعليفي ثقافة السالم ،ونبذ الكراهية والعنف والتطرف ،فضال عن تمتين
أسس التسامح والتعاون والتعايش بين مواطني البلد الواحد ،واقتراح
الوسائل الوقائية ،والتي من شأنها الحفاظ على السالم املجتمعي
واألمن الجماعي ،كما أنها تسعى في إعداد وتأهيل األئمة والقساوسة في
مختلف املحافظات على التعريف باآلخر.

مجلة السلم  -العدد الثالث
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كلمة معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العي�سى في مؤتمر
«السلم العالمي والخوف من اإلسالم»
أبو ظبي  24 - 22ربيع األول  1439هـ 13 - 11 /ديسمبر2017م

بسم هللا الرحمـن الرحيم وصلى هللا على نبيه الكريم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا الهادي األمين وعلى آله
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح سماحة الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة
أصحاب الفضيلة والنيافة واملعالي والسعادة
 أيها الحضور الكريمالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نتشرف باسم رابطة العالم اإلسالمي أن نكون معكم في هذا امللتقى
الطيب املبارك في غايته امليمونة :غاية السلم والوئام .هذه الغاية وهي
تحمل مفردة كثيرة الدوران في املصطلح اإلسالمي ،تصاحب املسلم في
شأن عبادته ومعامالته وتواصله مع اآلخرين .فتكاد تكون على مدار
الساعة معه «السلم» تذكره بأهمية هذه املفردة ،حتى كانت اسما
كريما من أسماء هللا جل وعال «السالم» ،وكانت أداة التواصل في
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تحية اإلسالم «السالم» ،وكانت أيضا في صالته وشؤون حياته ،وال
مطلوب أكثر طلبا وال مطلوب أكثر إجماعا عليه مثل «السالم» ،لكن
هذا املطلوب عز على طالبيه ،وأمره بإذن هللا بين أيديهم ،وهو ما يثير
تساؤال كبيرا.
فالسالم هو من الداخل البشري حيث طلبه اإلنسان البشري ،لكن
هذا السالم كثيرا ما كان مفردة مجردة ال تصدقها األعمال ،حالت بينها
املصالح السياسية في أبعادها املادية ،وأيضا مناورات املصالح املادية
اإلعالمية وما تكتنزه بعض النفوس البشرية من حواجز مصطنعة
تعود في مجملها إلى الكراهية املفتعلة وإلى غياب دور التواصل ومهارات
التواصل.
والسؤال :هل السالم مفردة تقتصر على األمن على النفس واملال
والعرض؟ ال ،ال تقتصر على ذلك ،بل السالم معنى شامل يشمل أيضا
سبب ذلك كله ،وهو السالم واألمن والوئام الفكري عندما يكون هناك
وعي فكري وعندما تكون هناك إنسانية حقة تحقق السالم.
هل دعاة الكراهية دعاة سالم؟ هل دعاة الصدام الحضاري دعاة
سالم؟ هل وحشية الصراع املادي ومزايدات السياسة واالعالم دعاة
سالم؟ إطالقا ،هم أعداء السالم وإن جردوا أقالمهم وأطلقوا ألسنتهم
بطلب السالم ورفع راية السالم .فالكالم والطرح والنظرية تكذبها
األفعال ،فال بد أن يصدق القول الفعل.
سؤالنا التالي :عندما كان السالم مطلبا عامليا فلماذا كان عصيا
على عاملنا في كثير من الوقائع واألحداث املشاهدة؟
مجلة السلم  -العدد الثالث
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هناك تفسير يجب أن يكون محايدا في منزعه ومدركه ،وهو حسن
الظن لدينا في بعض وقائع النزاع والشجار ومصادمة مطلب السالم،
وهو االختالف املجرد عندما ال نعي لغة التواصل وال أسلوب الحوار
الحضاري الواعي نفقد مقدمة مهمة في السالم ،فالسالم بين يديه
حوار واع ،وبين يديه تجرد إنساني وضمير حي البد أن نكون على
مستوى توصيفه اإلنساني الدقيق.
األمر الثاني :وهو ما يجب أن نكون فيه صرحاء ،وهو أن ثمة
مناورات ومزايدات مادية بحتة تنطلق من أبشع صور البراغماتية
املادية ،هذه العدو األكبر للسالم وإن رفعت شعارات السالم فهو
شعار مزور ومشوه بالفعل القبيح .هذه الصراعات وهذه الصدامات
التي نفخت فيها الكراهية ،وهذه الكراهية التي زادت منها الفجوة
ُ
َ
ورسخها -مع بالغ األسف -ضعف التواصل الحضاري وضعف التالقي
الوجداني اإلنساني.
ما أبعد الرحمة والوئام الذي أنزله هللا جل وعال كقيمة من قيم
َٓ ۡ َ
املرسلين بوحي رب العاملين حيث يقول املولى جل وعالَ ﴿ :و َما أ ۡر َسل َنٰك
إ اَّل َر مۡ َ
ح ٗة ّل ِۡل َعٰلَم َ
ني ﴾ (األنبياء )107 :ويقول النبي ﷺ« :إنما بعثت
ِ
ِ
ألتمم مكارم األخالق» .وقال النبي ﷺ عن حلف الفضول وهو حلف
لقريش ،غير مسلمين ،قال ﷺ« :لو دعيت به في اإلسالم ألجبت»،
ألنه حلف خير وحلف سالم .ولذلك كان من أسوأ ما شوه أو سعى
لتشويه قيم اإلسالم وتشريعات اإلسالم :التفسيرات الخاطئة واملضللة
واملجتزأة حول كثير من املعاني .وقد تحدث سماحة الشيخ عبد هللا
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بن بيه عن الجهاد والوالء والبراء وكثير من املصطلحات التي شوهت
وزورت ولبست معانيها الباطلة مفهوم اإلسالم البريء من مدلولها
املزور.
فالجهاد لم يكن يوما من األيام مفردة تدل على القتال واملواجهة،
بل هناك جهاد النفس وهناك الجهاد بالبذل وهناك الجهاد بالتسامح،
ولم يكن أيضا في معناه القتالي مصدر اعتداء البتة.
ومستقرئ السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والتسليم ال
يجد أن الجهاد يوما من األيام سيرت جيوشه لالعتداء وفرض اإلسالم
البتة.
وباستقراء السنة النبوية نقطع بذلك جازمين ،كان للدفاع
عن هجوم أو مناوشات تبيت غدرا ،وكان للدفاع عن معرة الظلم
واالضطهاد والفو�ضى .هذا هو الجهاد في اإلسالم ،وبالتالي فاإلسالم
داعية سالم ال داعية هجوم وال فرض وال كراهية.
هذه املفاهيم مع بالغ األسف خطفها خاطف ،وزور مدلولها ،فأنشأ
على إثر ذلك تنظيماته املتطرفة اإلرهابية فتلقف هذا املفهوم في ظل
غياب دور العالم الحاضر ،تلقف ذلك بعض من لم يكن على مستوى
تحليل املادة وال استطالع حقيقة املادة ،فحمل في جنباته كرها لإلسالم
واملسلمين وهو كره فج كره مجازف ولو كان لديه �شيء من الوعي
واالستطالع لكان أكثر بصيرة وأكثر وعيا ووصوال إلى الحقيقة.
نتج عن ذلك ما يسمى باإلسالمفوبيا «كراهية اإلسالم /كراهية
املسلمين» .لعلنا نتساءل ملاذا كان هذا العنصر الكارع؟ هذا العنصر
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الفج في مفاهيمه؟ هذا العنصر الذي كره مليار وثمانمائة مليون مسلم
على وجه األرض ،وحارب امتدادا تاريخيا ألكثر من ألف وأربعمائة سنة.
لكم أن تتصوروا حجم فجاجة هذا الكره وحجم مجازفته
وعشوائيته .جميعنا عبر هذا الكوكب -نحن املسلمين وبهذا الحجم-
نتعايش مع الجميع ونحب الجميع ،بل ونسمح ونصفح .لدينا عبر
تاريخنا اإلسالمي امتداد زمني شاهد بالوثائق على ذلك ،لكن من خالف
هذا املنهج عبر وقائع التاريخ فهو حجة عليه منهجه وأسلوبه ومجازفته
حجة عليه ليست على اإلسالم وال عصمة ألحد ،من أخطأ نقول أخطأ
من وظف اإلسالم تحت أي شعار رفعه فهو مادي بحت وليس هذا في
اإلسالم وحده.
مستقرئ التاريخ يجد ذلك في عموم األديان وعموم الثقافات
وعموم الحضارات بين مد وجزر من زمن لزمن ومن مكان آلخر .لكن
الناس غالبا ما ينسون أحداث التاريخ وإن لم تكن بعيدة وليس لهم
إال الحاضر .التطرف واإلرهاب يغيب ويحضر من دين لدين ومن
ثقافة لثقافة ومن حضارة ألخرى.
لقد استقرأنا في رابطة العالم اإلسالمي شواهد تاريخية كبيرة
تشهد بحجم الفوات لدى كثير من الكبار مع بالغ األسف ،فنقص
الوعي وعدم التذكير وغياب املفكر اإلسالمي عن الحضور في املشهد
وعند االقتضاء ،وأيضا بحضوره الوقائي واالحترازي خلف مساحة
فارغة تمدد فيها التطرف بطرفي نقيضه .التطرف املحسوب زورا على
اإلسالم والتطرف املضاد محل حديثنا وهو «اإلسالمفوبيا» .وله عدة
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مسارات.
املساراألول :ما تحدثنا عنه وهو املزايدات السياسية واإلعالمية.
املسار الثاني :قلة الوعي وعدم استقراء الحقائق واملعلومات
األحادية الجانب.
َ
ۡ
ُ
ُ
ُ ُ
والثالث :سنكون فيه شفافين﴿ ،قل ه َو م ِۡن عِن ِد أنفس
ِك ۡمۗ﴾
(آل عمران ،)165 :من بعضنا عندما يمارس ممارسات تجهل حقيقة
اإلسالم ،أو تتلقف من محسوب على الدعوة اإلسالمية عبارات
وشعارات الكراهية ،وأيضا من لدن بعض األقليات اإلسالمية وهي
أقلية من أقلية ،ال أقول أكثرهم بل قلة من هذه األقلية ،ألننا نحسن
الظن بأكثرهم ،وأكثرهم على وعي وقدر من اإلدراك والسعة واالطالع
والفهم عن هللا ورسوله.
هذه األقلية يفوتها  -كثيرا  -أمر مهم؛ وهو فقه االندماج اإليجابي،
ويفوتها ما يجب من متالزمة جمع خطاب الوضع مع خطاب
التكليف ،فتجد بعضا منهم بين عينيه خطاب التكليف لكن خطاب
الوضع عنه غائب ،ويغيب عنهم كذلك فقه مهم؛ وهو فقه املوازنات
وفقه األولويات وفقه الترجيح بين املصالح واملفاسد .هذا الفقه
يغيب عن بعضهم ،وقد تولد عن هذا الغياب وعدم فقههم الخاص
املتعلق بفقه املهجر وتلقي فتاوى ال تناسب سياقهم تشرد أو تطرف
أو إرهاب.
وفي هذا اإلطار نتحدث عن أمر ال بد أن نميزه وهو التفريق بين
التشدد الفقهي والتطرف الفكري وكالهما خاطئ ،غير أن األول ي�شي
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بالثاني والثاني ي�شي بفالية األفاعي وهي اإلرهاب.
سأختصر ألشير إلى أن هذا امللتقى بقيمته وقاماته بادرة خير تذكر
فتشكر ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،ويثمن عاليا
للدولة الراعية املضيفة دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة.
ونحن في «رابطة العالم اإلسالمي» وهي املنظمة الدولية الجامعة
للشعوب اإلسالمية ،نثمن ونقدر هذه اإلرادة وهذه الروح الجامعة
سائلين ،املولى جل وعال أن يجعل أعمالها نافعة ولوجهه الكريم
خالصة.
وباهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد.
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حلف الفضول الجديد :السياق واألبعاد
 - 1سياق ميالد حلف الفضول الجديد
تأتي مؤسسة حلف الفضول الجديد ثمرة لسلسلة من اللقاءات
التاريخية املهمة ،والتي كان إعالن مراكش هو املنطلق األول لها
باعتباره حدثا تاريخيا بارزا ،حيث أكد على قضية عميقة جدا ،وهي
حقوق األقليات غير املسلمة في البلدان املسلمة.
لقد كان لقاء مراكش حدثا بارزا في مجال حقوق اإلنسان ّ
عامة،
وحقوق األقليات غير املسلمة في البلدان املسلمة على وجه الخصوص.
لقد كانت الحاجة داعية إلى مراعاة هذه الفئة وحمايتها ،نظرا ملا عرفته
األحداث األخيرة من اعتداءات عليها بدعوى أنها كافرة تجب محاربتها،
تستمد خطورتها من كون أصحابها ينسبونها إلى ّ
ّ
فكانت دعوى
الدين،
واقفين مع بعض النصوص الجزئية التي أ�سيء فهمها وتنزيلها ،غافلين
ومعرضين عن موقف من أبرز مواقف الرسول الكريم مع يهود املدينة
في الوثيقة املعروفة بصحيفة املدينة ،والتي تؤسس – بقيادة الرسول
عليه الصالة والسالم – أسس العالقة بين أطراف مختلفة في العقيدة.
ظل هذا السياق الذي أصبح يستعمل ّ
تبدو الحاجة ّ
ماسة في ّ
الدين
وسيلة إلشعال الفتن وإزهاق أرواح األبرياء إلى تحالف بين الحكماء
العدو الذي ّ
ّ
يهدد الوجود اإلنساني،
والعقالء من أجل دفع صائلة هذا
فكان لقاء مراكش بمثابة التمهيد النظري الذي يضع هذا الفعل
الشنيع في امليزان ،ويبحث عن شرعية ما يعتزم تأسيسه من حلف
ّ
املتطرفين عليهم
فضول جديد يقصد إلى حماية هذه األقليات من بغي
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باسم ّ
الدين.
لقد وجد إعالن مراكش في صحيفة املدينة ّ
ّ
العلمية،
مادته
ومشروعية حلف الفضول الجديد ،اقتباسا من فعل الرسول الكريم
ّ
صلى هللا عليه وسلم مع يهود املدينة؛ ألنها بمثابة األساس املرجعي
املبدئي لضمان حقوق األقليات الدينية في البلدان اإلسالمية.
وقد تلتها بعد ذلك القافلة األمريكية للسالم إكماال ملا ّ
تقرر في إعالن
ّ
مراكش ،والتي كان منطلقها من أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة،
ّ
لتحط الرحال بعدها في الرباط .وقد كانت القافلتان عبارة عن ملتقى
للعائلة اإلبراهيمية ممثلة في حكماء القساوسة والحاخامات واألئمة،
وقد حصل اإلجماع على أن املسؤولية اليوم ملقاة على عاتق النخبة
الدينية من كل ديانة تنضوي تحت لواء العائلة اإلبراهيمية.
ليس هناك من ّ
شك عند أتباع العائلة اإلبر ّ
اهيمية – خصوصا بعد
هذه امللتقيات الثالث التار ّ
يخية – أن نشر رسالة السالم هي واجب
ّ
كافة املستوياتّ ،
وأولها مستوى
الوقت الذي ينبغي النهوض به على
ّ
يؤثر على نحو بارز في مواقف اإلنسان ،ويسهم إلى ّ
ّ
حد
الدين الذي
كبير في بناء تصوراته وتحديد تصرفاته تجاه نفسه وتجاه اآلخرين.
إن الذي حمل على عاتقه تأسيس مؤسسة حلف الفضول هو
العالمة الشيخ عبد هللا بن ّبيه رئيس منتدى تعزيز السلم ،وذلك من
خالل املشروع العلمي الذي وضع أسسه وقواعده ومقاصده ،أال
وهو مشروع السلم العالمي باعتباره القاعدة األساس الذي ترتكز
عليه الحياة برمتها ومختلف تجلياتها ،وقد كانت لهذا الحلف مقاصد
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يتوخاها ،وهو ما سنذكره في الفقرات املوالية.
 - 2أبعاد حلف الفضول الجديد
لقد استلهم الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم هذه
الفكرة من عمق السيرة النبوية ،حيث شهد رسول هللا عليه الصالة
والسالم حلفا في دار أبي جدعان قبل البعثة ،وذلك بغية إعالء الحق
ونصرة املظلوم ،وقد كان حلفا الغاية منه اإلعالن من شأن القيم الذي
كادت أن تندثر في مجتمع الجاهلية؛ لذا ،فحلف الفضول يهدف إلى
مقاصد نبيلة ،نذكرها كاآلتي:
 صناعة جبهة فكرية ّموحدة
ّ
أكد حلف الفضول الجديد على ضرورة صناعة جبهة فكرية
ّ
ّ
التطرف من خالل تصحيح
موحدة ،هدفها هو قطع الطريق أمام
املفاهيم والتصورات وتقديم الرواية الصحيحة لألديان حول السالم،
فال ّ
متمسك ّ
ملتطرف في االستدالل بالدين على صناعة اإلرهاب والعنف
ّ
والكراهية ،وهناك نصوص وآيات من كل كتاب تحث على نشر السالم
ّ
واملحبة بين البشر جميعا.
والوئام
ّ
تضم
تضم هذه الجبهة العقالء والحكماء من كل دين ،كما
ّ
واألكاديميين الذين يؤمنون برسالة السالم العالمي ،وإنها
الباحثين
لرسالة ينوء بحملها أولوا ّ
قوة وحكمة وحصافة رأي .وإذا كان ال�شيء
ال يقاوم إال بمثله ،فإن صناعة فكر اإلرهاب ال تقاوم إال بصناعة فكر
السالم وإشاعته في البشرية ،وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق املؤمنين
بهذه الرسالة ،الذين يمتلكون آلياتها وقواعدها والعارفين بمقاصدها
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ومآالتها.
ّ
ّ
ّ
العدو إذا كان يهدد الجميع ،فعلى الجميع أن يتحد ويتعاون من
إن
أجل مواجهته حفاظا على بقائهم .وإن الهدف إذا واحد يخدم مصالح
البشرية جميعاّ ،
تعين على ّ
الكل االنخراط فيه ،خصوصا إذا كان
ّ
ذلك الهدف يتعلق بالبقاء والوجود .فالهدف هنا هو السلم الشامل
الذي أصبح ُي ّهدد بشكل أو بآخر ،والسعي نحو إيجاده واملحافظة
عليه مطلب شرعي مبثوث في كل الشرائع؛ ألن حفظ املهج واألرواح ال
تخلو منه شريعة ،واالعتداء عليها فعل ممنوع تعاقب عليه الشرائع
والقوانينّ ،
ويقر ذلك أهل العقول السليمة.
ّ
التصدي ملن يرهب الناس عموما أمر ترفضه العقول والطباع
إن
واألديان والواقع ،ومواجهته تكون بوسيلتين؛ إحداهما :البيان بالحجة
والبرهان ،إذ رّبما قام اإلرهابي بذلك بسبب سوء فهم لدينه وهو ّ
يظن
أنه يحسن صنعا .وثانيتهما :دفع صائله ّ
بالقوة إذا هو لم يحجم عن
فعله ذاك.
ال أحد من الراسخين في الديانات اإلبراهيمية يجحد قضية السالم
وكونها أمرا يلزم الحرص عليه ،وهذا الذي على الجبهة الفكرية التي
ُ
ّ
القيام به ،إنه صناعة السالم
نص على إحداثها حلف الفضول الجديد
في عقول الناس جميعا.
إن مسؤولية هذه الجبهة الفكرية البيان بالبرهان ضرورة السالم
في الواقع ،وقطع السبيل أمام من يريد هدم هذا األساس املشترك بين
اإلنسانية؛ ذلك أن النفس محترمة في كل األديان ،فالواجب إبالغ هذا
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املقرر في كل األديان ّ
االحترام ّ
لكل الناس ،حتى يعلم الجميع أن االعتداء
على نفس واحدة كاالعتداء على جميع األنفس.
 ترسيخ ثقافة السلم والتعايشإن القصد األساس من حلف الفضول الجديد هو “ترسيخ ثقافة
التسامح وتعزيزالسلم العالمي» ،وهو ما يجعل هذه اللحظة التاريخية
مهمة في الوقت الراهن ،إنها لحظة فارقة بامتياز ،عندما يجمع
املسلمون بقيادة العالمة عبد هللا بن ّبيه والديانات اإلبراهيمية على
كلمة سواء ّ
ألول مرة في التاريخ املعاصر ،برعاية منتدى تعزيز السلم
في املجتمعات املسلمة على مدى ثالثة أيام ( 7- 6- 5فبراير من السنة
الجارية.
إن الذي ينشده حلف الفضول الجديد ال يختلف – من حيث
املعنى – عن حلف الفضول الذي حضره رسول هللا عليه السالم،
فذاك كان بقصد نصرة املظلوم الذي هضم حقه في مجتمع كانت
الغلبة فيه لألقوى ،والقصد من هذا إطفاء حرائق الحروب املشتعلة،
ّ
ضحيتها جملة من األبرياء الذين ال قبيل لهم وال دبير في
والذي يذهب
�شيء منها.
ال مناص للبشرية من التعايش؛ إنه من ضروريات الحياة الذي ال
تستقيم بدونه ،ولكونه كذلك ،فإن من الواجب اليوم إشاعة هذه
الثقافة ،ونشر الوعي بها بين الناس جميعا بغض النظر عن ديانتهم
وأوطانهم وأعراقهم؛ ألن اإلنسان أخو اإلنسان من حيث الخلق
واألصل ،وقد قال اإلمام ّ
علي ر�ضي هللا عنه :اإلنسان نوعان ،فإما أخ
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لك في الدينّ ،
وإما نظير لك في الخلق ،والتعايش واالحترام واجب بين
الجميع.
ّ
ّ
يخص البشرية جميعا بغض
حتمي؛ ألنه
الوعي بضرورة السالم أمر
ّ
ّ
النظر عن اختالف الدين والجنس والعرق ،فهذه أمور هي أكثر تعلقا
بالجانب الخصو�صي لكل شعب ولكل بلد ،بينما هناك أمور مشتركة
يهددها .وإذا ّ
بينهم هي التي يلزم الحفاظ عليها ،ودفع ما ّ
تهددت البشرية
تهدد معها ّ
في أمنها وسالمتها ووجودها ّ
الدين؛ ألنه من لوازم الوجود
ّ
يتصور هناك وجود دين قائم ما لم تكن هناك بيئة
البشري ،فال
سليمة تمارس فيها شعائره ّ
بحرية وأمان.
ال ينبغي أن يكون اختالف األديان سببا في التناحر والتطاحن،
فاإلكراه ّ
منفي في الشرائع؛ ألن صاحب التكليف ال يريد من أحد أن
يدخل في ّ
الدين إال باختياره ورضاه .وإذا ّ
تقرر هذا ،كان مقتضاه نفي
اإلكراه في الدخول في دين ّ
معين ،وهو معنى ّ
الحرية في االعتقاد .وعليه،
فاملرعب للناس بسبب اختالف في ّ
الدين جاهل بحقيقة دينه الذي نفى
وقرر ّ
اإلكراه فيه ّ
حرية االعتقاد.
 تحقيق الشراكة اإلنسانيةلقد قرر الشيخ عبد هللا بن بيه مقولة هامة في الباب قائال“ :السالم
والصداقة شعارنا ورسالتنا إلى البشرية في منتدى تعزيز السلم»،
ولهذا الكالم مقتضاه وداللته ،فالصداقة ليست كلمة تقال فحسب،
َ
تحقيق التضامن بين
وإنما تعني في فكر الشيخ في السياق املعاصر
البشرية جمعاء ،ومن وجوه هذا التضامن أال يبيت الصديق جوعانا
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ّ
ّ
الدينية من كل ملة؛ لذا ،أعلن
أو مهضوم الجانب كما تقتضيه اآلداب
الحلف عن حملة إطعام مليار جائع بسبب الحروب.
إن هذا احتفاء باإلنسان باعتباره القيمة األسمى في منظومة
الوجود ،من أجل عمارة األرض التي استخلفه هللا تعالى فيها بالخير
ّ
واملسرة ،وتوريثها األجيال الالحقة يانعة زاهرة ،وهذه
والجمال
املسؤولية ال يمكن أن تتم إال في ظالل التعايش واألخوة اإلنسانية،
واالحترام املتبادل بين البشرية جمعاء ،من غير التفات إلى النعرات
والنزعات التي تتخطف اإلنسان بين الفينة واألخرى.
إن تحقيق مقصد الشراكة اإلنسانية ال يقف عند هذه الحدود
فحسب ،إنه يسعى إلى خلق فضاء لحوار األفكار مع الجميع ،وإلى حماية
ّ
الدينية في البلدان املسلمة الذي كان التنصيص عليه
حقوق األقليات
ّ
بشدة في إعالن مراكش التاريخي ،والذي استلهم هذه االلتفاتة من
ّ
وثيقة املدينة ّ
املنورة ،التي اعترفت في وقت مبكر بالحقوق والواجبات
املتساوية بين سكان املدينة من مسلمين وغيرهم.
ّ
إن الرؤية التي تؤطر هذا املقصد هي االنطالق من املشترك اإلنساني،
وهو تلك األخوة الحاصلة بين بني البشر باعتبارهم أبناء آدم وحواء،
ّ
ّ
فالكل قد تناسل من هذا الزوج ،ويكفي العاقل أن يتذكر هذا األصل
املشترك الذي توارى بسبب عامل النسيان والعصبية املنحازة للوطن
أو العرق أو الدين ،بينما لو استحضر املرء – مسلما كان أو غيره – أنه
يشترك مع مخالفه دينا ولغة ووطنا في الرحم األصلية ،ألمكن للبشرية
أن تتخلى عن هذه الحروب والصراعات التي صار البعض فيها يسعى
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في قتل إخوانه في النسب األصلي.
لقد اقتصر مفهوم األخوة عند أهل القصور في النظر على األخوة
في الدين فحسب ،وتناسوا أن هذا تجزيئ للمفهوم ،ألن األخوة تتناول
األخوة في الدين وتتناول األخوة في النسب ،علما أن األصل في إطالقها
هو النسب ،وإنما اعتبرت األخوة في الدين من حيث الوحدة الجامعة
لكل من ينضوي تحت دين واحد ،فيصير املتدينون بالدين الواحد
إخوانا فيما بينهم ،وهذا إطالق مجازي ،وإال فاألصل في اعتبار األخوة
هو جانب النسب الجامع بين أفراد العائلة تحت أصل واحد.
ولقد ّأدى هذا التجزيئ للمفهوم إلى إقصاء األخ ألخيه ،ومن ّ
ثم إلى
قتاله ،بدعوى أنه ليس أخا له في ّ
الدين ،وهذه غفلة عظيمة عن أصل
ما ينبغي الغفلة عنه ،وهو أصل األخوة في االنتساب إلى أب واحد وأم
واحدة« ،كلكم آلدم ،وآدم من تراب» ،هكذا ّ
تحدث الرسول األكرم
عليه الصالة والسالم.
 تأسيس العدالة والسالم املستدامتتفق كل من اليهودية والنصرانية واإلسالم على أن اإلنسان يتمتع
بالحرية الدينية ،فال إكراه في الدين ،وتهديد الحريات معناه تهديد
السالم بوجه ما ،وهذا أمر قد أكدته االتفاقيات الدولية عندما نصت
على حرية اإلنسان في وجوهها املختلفة ،فلإلنسان حريته في التعبير
َ
والرأي واملعتقد وفي اللجوء السيا�سي ،إلى غير هذا مما شأنه إعاقة
حرية اإلنسان.
ولم يكن لحلف الفضول الجديد – وهو الذي يراعي السياق
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وينطلق من الواقع – أن يغفل عن أهمية الحرية في تحقيق مقصد
السالم ،ومن ثم ،فالحرية بهذا التصور مقصد مطلوب ،كما هي وسيلة
منشودة ملقاصد كبيرة .أما كونها قصدا فألنها مطلب أساس في حياة
الفرد واملجتمع ،وما مقاومة الشعوب ضد االستعمار واالستغالل إال
ثورة من أجل الحرية؛ ألن الناس من حيث األصل قد ُولدوا أحرارا،
فال وجه الستعبادهم واسترقاقهم وإذاللهم .وأما كونها وسيلة ملقاصد
ّ
كبرى ،فألن السالم املنشود – وهو قصد كلي عام – ال يمكن أن
يحصل ما لم تكن هناك حرية تنعم بها األفراد واملجتمعات.
ال تمكن الغفلة عن األسباب التي كانت وراء التطرف والعنف
والكراهية ،ومن سوء فهم الواقع أن نقصرها على الجهل بالدين وإن
ّ
كان سببا ّ
مهما ومؤثرا في السياق املعاصر .إن هناك عامل الفقر الذي
أحدث فوارق كبيرة بين املجتمعات ،وعامل سوء التعليم الذي ترتب
عنه سوء فهم في التصورات والتصديقات ،وقد حصل عن مجموع
هذه األسباب وغيرها كراهية وعنف في املجتمعات؛ ومن هنا ،فواجب
الوقت هو التصدي للنتيجة عن طريق محاربة أسبابها ،ال االكتفاء
بأعراضها الزائلة.
إن هذا القصد ال يتم إال بالقضاء على لوثة األحقاد والكراهية
وكل أسباب الفناء التي ّ
تهدد البشرية ،وهذا املطلب ال يقوم به فرد أو
مؤسسة واحدة ،وإنما األمر يحتاج إلى جهود متظافرة من قبل املجتمع
كل من يحمل ّ
الدولي ،من مختلف الشرائح والفئات ،فعلى ّ
هم السالم
كل بما ّ
في العالم أن يسهم في هذا املشروعّ ،
تيسر له؛ ولهذا انعقد
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املؤتمر ّ
وتأسس الحلف الجديد.
إن هناك أسئلة واقعية تواجه كل من يتفاعل مع قضية السالم،
ّ
يستدعي حلها النظر في مجموع تلك األسئلة مجتمعة ال مفردة ألن
ّ
الحل ينبغي أن يكون مركبا .إنها أسئلة عويصة تتعلق بالدين ومدى
َ
إسهامه في إسعاد أو شقاء اإلنسان؟ وهل الدين ّ
حل أو مشكلة؟ ولم
تعطى األولوية ،للسلم أم للعدالة؟ إلى غير هذا من األسئلة الواقعية
ّ ّ
والسالم ،وهذا ّ
علق باألمن ّ
يحتم على رجال الدين من كل ديانة
ذات الت
ّ
أن يرجعوا إلى النصوص التي تؤسس للسالم واألمن كي يبينوا للناس أن
األديان براء من كل عنف واضطهاد وكراهية.
إن املهمة املنوطة اليوم بالقادة الدينيين :حاخامات وقساوسة
ّ
وعلماء مسلمين ،مهمة عظيمة وجليلة ،وذلك للمكانة التي يحتلها
الدين في نفس اإلنسان ،ويلزم على هذا مراجعة بعض الخلفيات
ّ
الفلسفية التي أثرت ويمكن أن تؤثر في الواقع املعاصر من حيث
املوقف من الدين ،وذلك مثل املوقف الذي رفض الدين بإطالق ،كما
ّ
صرح ماركس بأن الدين أفيون الشعوب ،ومثل موقف كانط الذي
ّ
التوحيدية ،معتبرا إياها إيديوليوجيات دوغمائية ،وال
استبعد األديان
يمكن أن تكون أساسا للسالم.
ّ
متشددة في ّ
تدينها ال يعني أن الدين هو
إن صدور العنف عن طائفة
السبب الباعث عليه ،فلقد أف�ضى النظر في الواقع أن هذا غالبا ما
يكون ممزوجا بأسباب أخرى ،مثل الفشل واإلحباط واإلهانة ،ويقوم
ر ّ
املؤطر ّ
لرد الفعل من قبل هؤالء ،أما الدين في أصله فهو
الدين بدو
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ّ
ّ
واملحبة ،وعامل جذب بين املختلفين وليس عامل حرب
قوة للسالم
كما ّ
قرر الشيخ عبد هللا بن بيه في واشنطن.
مؤتمرواشنطن :مناسبة ملراجعات نقدية في خدمة السالم
إن أهم ما يقف حجر عثرة أمام السالم عائقان اثنان :أحدهما:
مرجعيات فلسفية ،وثانيهما :ممارسات عنفية في الواقع .وال يخفى ما
لهذين من آثار على املجتمع إن على مستوى التصور ،أو على مستوى
السلوك .يمثل االتجاه األول ما أثر عن بعض فالسفة األنوار الذين
كانت آراؤهم في الدين سيئة .فقد قرر ماركس أن الدين أفيون
الشعوب ،وقرر هيوم أن األخالق بدون سند عقلي ،وأن رائد الفلسفة
النقدية الذي جاء إلصالح ما أفسده هيوم ،وذلك بإعادة األخالق إلى
مكانتها ،اعتبر األديان التوحيدية من قبيل اإليديولوجيات الدوغمائية
التي ال يمكن أن تخدم السالم.
لقد أصدر كانط حكما مطلقا بناء على بعض املمارسات الشاذة
من قبل بعض ّ
املتدينين ،وعجبا كيف يكون املطلق ّ
مؤسسا على أفراد،
ّ
وكان األولى بالناقد األملاني أن يبني الحكم من خالل النصوص املؤطرة
للسالم في األديان بأكملها ،وكتب األديان الثالثة طافحة بنصوص
التسامح والتعايش واملحبة غم اختالف ّ
متبعيها ،فضال عن أن البديل
ر
الذي ّ
قدمه من خالل قانونه األخالقي ليس فيه ثواب وال عقاب إلهي،
مما يجعله قليل الجدوى في ردع النفوس الجامحة.
ّ
املتطرفة ،والتي
ويمثل االتجاه الثاني بعض األفراد والجماعات
اتخذت من الدين لبوسا لها في أعمالها اإلجرامية ،معتقدة أنها من
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صميم الدين ،واقفة مع ظواهر النصوص ،مجتزئة لها من سياقها،
فاصلة لها عن كلياتها ومقاصدها .إن هذا االتجاه ال يصدر عن فراغ،
وإنما يصدر عن سوء فهم للدين ،فهم غير منضبط بقواعد العلم
ومقتضيات منهج االستنباط ،مع اقتناع أصحابها أن ما يقومون به
أمر مطلوب شرعا.
هناك إذن أخالل في التصورات واملفاهيم واملناهج ،وواجب الوقت
هو إصالح هذه األخالل من خالل تصحيح التصورات ،وإعادة بناء
املفاهيم ،وتقويم املناهج؛ ألن هذه األمور الثالث هي املسؤولة عن كل
سلوك يصدر عن اإلنسان خيرا كان أو شرا ،هذا مع التسليم بأن نوايا
َ
أصحابها سليمة من كل دخل.
ال يمكن أن نغفل عن أثر الخلفيات واملرجعيات على فكر اإلنسان
ومواقفه ،كيفما كانت هذه املرجعية ،سواء أكانت دينية تمتاح من
الكتب السماوية ،أو فلسفية تمتاح من فكر اإلنسان النسبي الذي
يعتريه الصواب والخطأ ،وليس من الحصافة في الرأي أن ّ
نحمل هذين
املرجعيتين الويالت التي يتخبط فيها العالم بإطالق ،وإنما الرأي أن
ّ
املتطرف الذي يستند إليهما أو إلى واحدة منهما إلسباغ لبوس
نراجع
الشرعية على أفعاله.
لم يكن الدين يوما ما مصدرا لإلرهاب ،وإنما هو مصدر لجلب
املصالح ودفع املفاسد عن اإلنسان ،كما أن الفلسفة في أصلها لم تكن
مصدر رعب وال خوف ،وإنما هي الحكمة التي يسعى أربابها إلى تحصيل
السعادة لإلنسان عن طريق البحث في واقع الناس ومشكالتهم .هذا
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هو األصل في الدين والفلسفة ،وال التفات إلى الحاالت الشاذة والنادرة
التي ال حكم لها.
إننا جميعا في حاجة ماسة إلى مساءلة الذات عن طريق االحتكام
إلى صوت العقل السليم الذي ال يمكن أن يف�ضي بنا إلى الهالك ،وإن
األمر ليدعو بإلحاح إلى النقد الذاتي من أجل الوقوف على الصحيح
ّ
فنلتزمهّ ،
وتبين الباطل فنطرحه ،فالسنة الكونية قاضية بأن الزبد
يذهب جفاء ،وأما ينفع الناس فيمكث في األرض.
وحيث إن الحكمة ضالة املؤمن ،حيثما وجدها كان ّ
أحق الناس بها،
فإن املقام يقت�ضي التنويه بما ذكر الفيلسوف األملاني فريديريك نيتشه
في كتابه ما وراء الخير والشر« :إن الذين أوجدوا القيم في البشرية قلة
في التاريخ ،ومنهم مو�سى وعي�سى ومحمد» ،وهذا رأي حصيف جدير
ّ
ومجردا من
باالحترام؛ ألن نظره إلى األديان كان خاليا من التعصب
األحكام املسبقة.
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رؤية اإلسالم للسالم :انطالق «موسوعة السلم في اإلسالم»
تحت اإلشراف العام للعالمة الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس منتدى
تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،وتنسيق أ .د .عبد الحميد
عشاق ،انطلقت أوراش كبرى لتشييد صرح «موسوعة السلم في
اإلسالم» ،تنفيذا إلحدى توصيات املنتدى .وقد ارتأت مجلة السلم
أن تنقل للقارئ الكريم ولدوائر االهتمام األخرى العلمية واألكاديمية
صورة مقتضبة عن هذا املشروع:
ّ
الرسالة العلمية التي يسعى في النهوض بها ‘’منتدى
انسجاما مع ِ
تعزيز ّ
السلم في املجتمعات املسلمة ‘‘ منذ نشأته ،والتي تتمثل في إبراز
ِ
ُ
ّ
ثقافة ّ
السلم ِ ُ
سس مرجعيات املسلمين،
ِ
وبث روحها ،وتأصيلها على أ ِ
وتحرير املفاهيم امللتبسة والتصورات املغلوطة ذات الصلة بالسلم،
َ َ
للعالم؛
وإعادة هيكلة البنية املفاهيمية التي تعكس الرؤية اإلسالمية
ً
ّ
بث الرحمة ،وبذل ّ
السالم ،والقيام بحق األمانة
وشعورا بواجب
العامة التي َّ
تحملها اإلنسان ،ونهوضا بمسؤوليتنا الكونية املتمثلة في
ّ
ّ
مهمة أداء حق الشهادة على الناس قبل أن يشهدوا علينا؛
وقياما ّ
بحق األمانة الخاصة التي ألقاها ربنا تبارك وتعالى على عاتق
َّ
علماء الدين ،والتي تمثلت في واجب البيان ُبغية نفي تحريف الغالين
وانتحال املبطلين عن الوراثة املحمدية؛
وبناء على اقتناع ‘’املنتدى’’ َّ
بأن س َّر الداء ُ
العضال الذي طرأ على
ِ
َ
املجتمعات املسلمة وأهم ِعل ِل ِه املؤثرة يكمن في وجود التباس خطير
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وغبش غليظ على بعض املفاهيم الكبرى واملقاصد العظمى التي جاءت
ً
ُ
ُ
ُ
واألسس األخالقية تحقيقا لها
والقواعد التشريعية
املبادئ العقدية
ً
ودعوة إليها؛
وبناء على توصيات أعمال ‘’املنتدى’’ التي ّأكدت بشكل ّ
ملح في
ّ
وبشتى ّ
الص َي ٍغ ،على أهمية ‘’تصحيح املفاهيم’’ التي
مختلف دوراتها،
ِ
ّ
إخالل ّ
بالسلم االجتماعي أو األهلي أو العالمي؛
يترتب على سوء فهمها
ٌ ِ
وبناء على البيان الختامي للملتقى الثاني ملنتدى تعزيز السلم
املنعقد بأبوظبي (بتاريخ 09 - 11  رجب  1436هـ ،املوافق  28-30أبريل
2015م) ،والذي ُم ُ
فاده:
‘’إنشاء موسوعة ّ
السلم في اإلسالم ،باعتبارها أول موسوعة في تاريخ
ِ
شاملة لفقه السلم وقواعده وقيمه ووسائله وفق منهجية
اإلسالم،
ٍ
«املنتدى» في التعامل مع ّ
1
النصوص الشرعية’’.
 وبناء على قرار مجلس األمناء للمنتدى في اجتماعه الثاني املنعقدّ
ّ
والصيغ الشكلية
التصور األول للموسوعة
بأبوظبي الذي ناقش
ّ
والشروط التطبيقية إلخراجها.
مشرفة ،ودعم ُم ّ
 وفي ّظل عناية
تجد ٍد من دولة
كريمة ،ورعاية ّ ِ ٍ
ٍ
ِ
اإلما ات العربية املتحدةّ ،
فإن املنتدى يشرع بإذن هللا تعالى في تنفيذ
ر
ً
ُ
ّ
َّ
قرار إنشاء موسوعة ّ
حدق بالعالم
حديات التي ت ِ
السلم ،تجاوبا مع الت ِ
ِ
اإلسالمي واملجتمع اإلنساني.
 - 1نص مقتبس من البيان الختامي لمنتدى تعزيز السلم يف دورته الثانية سنة 2015م.
مجلة السلم  -العدد الثالث

381

فكرة املوسوعة وأهدافها:
إن املوسوعة تستمـد أهميتها من راهنية موضوعها وقضيتها؛ فقد
كان من النتائج التي ّ
توصل إليها علماء األمة من خالل جلسات العرض
والنقاش التي ازدانت بها أعمال املنتدى في دورتها الثالثة(:)2016
ّ
‘’أن أ مات األمة اإلسالمية ،وإن كانت ّ
متعددة األسباب واألبعاد،
ز
فإن مفتاح الحلول يكمن في تجديد الخطاب الديني ّ
ليعبد للناس طرق
ِ
ّ
َ
والعيش املشترك ،والترقي في مدارج تكريم اإلنسان وعمارة
السلم،
األرض’’.1
ّإن الحاجة تلح أكثر من أي زمان م�ضى على ضرورة اكتشاف
تعريفات ّ
الدين وإعادة تركيب املفاهيم وبرمجة العقول بناء على
ّ
والتعبدية والسلوكية
أصول اإلسالم ،واستلهام املنظومة القيمية
الذي ُت ّ
أصيلة
قدمها هذه األصو ُل؛ وذلك من خالل منهجية رصينة،
ٍ
ِ
ُ
ّ
مستمد ٍة من َرحم اإلسالم وتراثه ،ومنفتحة على املعارف
في جذورها،
اإلنسانية.
فإن املوسوعة تأتي لتتفاعل مع هذه ّ
وعليهّ ،
التحديات ،بإعادة
جديد ّ
يتأسس على سالمة املنهج في التعامل
بناء «أنموذج إرشادي»
ٍ
مع ّ
النصوص ،وعمق الفهم ملقاصد الشريعة ،مع ُمراعاة ّ
التغير الذي
ّ
ومستجداته.
اعترى الواقع ،برصد معامله واستحضار عناصره
ُ
حيث ُ
ّإنها موسوعة تروم تقديم املنظور اإلسالمي ّ
أبعاده
للسلم من
ِ
املعرفية والحضارية والكونية؛ وذلك من خالل بحوث علمية محكمة
 - 1مقتبس من نص البيان الختامي لمنتدى تعزيز السلم يف دورته الثالثة سنة 2016م.
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ٌ
ُينتجها نخبة منتقاة من العلماء واملفكرين واألكاديميين والباحثين
يضطلعون بمهمة تصحيح املفاهيم ووضعها في سياقها املناسب،
ّ
التصورات الخاطئة ،وتحرير املصطلحات الرائجة التي لها
وتفنيد
ُّ
تعلق بالسلم ،بحوث تشمل َّ
كل جوانب اإلنسان الروحية واملادية؛
ً
عقدية كانت أو أخالقية أو تشريعية أو حضارية.
أسس املوسوعة ومقوماتها:
ُ
ُ
ست َبنى املوسوعة على األسس اآلتية:
أ -املصطلحات  :Termsوذلك بوضع التعريفات املحررة
للمصطلحات التي يكثر تداولها ،والتي لها تعلق بالسلم؛ بحيث تصبح
ً
مرجعا ( )Referenceفي ّ
التعريف املعتمد ملدلول تلك
املوسوعة
املصطلحات ومعناها.
ب  -املفاهيم  :Conceptsوذلك بتناول املنظومة املفاهيمية التي
ّ
تتشكل منها ”رؤية اإلسالم للعالم“ بمختلف ُ
ّ
وداته
موج
ومكوناته
ِ
وأبعاده.
ِ
ت  -النصوص  :Textsوذلك بجمع النصوص الشرعية في موضوع
يفسر ُ
السلم ،وتمييز أصولها من فروعها حتى َّ
بعضها ببعض .وهذا
مجال واسع للجمع والتأويل والترجيح.
تمهد إلقامة ّ
ث  -القيم  :Valuesوذلك ببيان القيم التي ّ
السلم
ِ
ِ
وتعزيزه على ّ
الصعيد الفردي واملجتمعي والعالمي ،كاألمر بالقسط،
والسماحة ،والتعارف ،والتراحم ،والتعاونّ ،
والبرَّ ،
ّ
والصلح،
واملعروفِ ،
والتحكيم ،والعفو ،والصفح ،والدفع بالتي هي أحسن ،وعدم البدء
مجلة السلم  -العدد الثالث
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باالعتداء ،وغيرها من قيم العيش املشترك.
ج  -املبادئ والقواعد  :Principlesوذلك ببيان القواعد ّ
املؤسسة
ملنظومة ّ
السلم وثقافته بأبعادها الفردية واالجتماعية واألهلية
ً
والدولية استمدادا من علوم الوحي والخبرات واملعارف اإلنسانية (من
فلسفة واجتماع وتاريخ وقانون.)....
ح -اآلليات والوسائل  :Mechanismsوذلك بالكشف عن اآلليات
حل النزاعات وبناء ّ
والوسائل التي تف�ضي إلى ّ
السلم بين األفراد
والجماعات والدول .كتدبير االختالف وإجراء الصلح واملصالحة
والتحكيم «والعدالة االنتقالية» واملعاهدة والهدنة وغيرها.
خ -النظم واملؤسسات  :Systems and Institutionsوذلك بإبراز
النظم واملؤسسات الحضارية التي كانت تحتضن قيم السلم وترعاها
وتعمل على تطويرها في مختلف الخبرات اإلنسانية ،كما ُت َ
عنى أيضا
ُ
َ
بالبحث عن السبل التي بها تنقل قيمة السلم من مجرد مبادئ إلى نظم
عملية ومؤسسات حضارية.
املنجز من مشروع «موسوعة السلم في اإلسالم»
االنطالق الفعلي للمشروع:
تمثل االنطالق الفعلي بالبدء باملحاور الثالثة األولى:
 - 1محور التصور الكلي واإلطار املرجعي.
 - 2محور السلم في تاريخ الديانات والحضارات.
 - 3محور فقه السلم.
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الورشات:
الورشة األولى املتعلقة بالتصور الكلي واإلطاراملرجعي:
عقدت هذه الورشة يومي  21-22نونبر 2017م بالرباط ،وحضرها
عدد من السادة األساتذة املفكرين واألكاديميين.
وهذا املحور هو املحور األول في املوسوعة؛ حيث سيعنى الباحثون
ّ
الكلي ّ
ّ
التصور
للسلم في اإلسالم وتجريد أصوله
فيه ببسط مفردات
وخصائصه ومقوماته باعتباره قيمة إنسانية عاملية كبرى.
الورشة الثانية املتعلقة بالسلم في تاريخ الديانات والحضارات:
عقدت هذه الورشة يومي  21-22نونبر  2017بالرباط ،وحضرها
عدد من السادة األساتذة املفكرين واألكاديميين وعدد من الباحثين.
وهذا املحور هو املحور الثاني من املوسوعة؛ حيث ُ
سيعنى الباحثون
فيه بجمع ّ
“النصوص الدينية” مع دراستها وتحليلها وإبراز موقفها من
ً
ً
ّ
السلم مبدأ وممارسة؛ كرؤيتها للمخالف في الدين ،واملوقف من قضايا
ً
ّ
تأكيدا للقولّ :إن ّ
السالم بين األديان هو الذريعة لحماية
األقليات
السلم العالمي.
كما سيعنى هذا املحور بتقديم قراءة تاريخية اجتماعية اقتصادية...
ألسباب الحرب ّ
والسلم في التجربة الحضارية اإلسالمية ،والتمييز بين
البعد التاريخي لهذه التجربة في نسبيتها ،والبعد القيمي في معياريته
املرجعية؛ مع إبراز الخبرات ّ
النظرية والعملية التي راكمتها الحضارة
َ
السلم َ
اإلسالمية في بناء ّ
وصونه َوبذله للعالم.
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ً
ً
الورشة الثالثة املتعلقة بفقه السلم تأصيال وتفريعا؛
عقدت هذه الورشة يومي  28-29أبريل  2018بالرباط ،وحضرها
عدد من السادة األساتذة املفكرين واألكاديميين ،وعدد من الباحثين
من داخل املغرب وخارجه.
هذا املحور هو املحور الثالث من املوسوعة ،سيعنى الباحثون فيه
بدراسة مفهوم ّ
السلم وقيمه من خالل النصوص واألحكام ،وتحرير
ّ
القضايا الفقهية التي لها به تعلق في الشريعة من حيث املنطلقات
والغايات.
 لقاء توجيهي ملخرجات الورشة الثانية:حرصا على توجيه أعمال محور السلم في تاريخ الحضارات
واألديان ،عقد اجتماع يوم  03ماي  2018بالرباط ،حضره عدد
من السادة العلماء واملفكرين من داخل املغرب وخارجه ،للحسم في
الالئحة النهائية ملواضيع املحور الثاني ،ووضع تخطيط هند�سي ملواده
وقضاياه ،بناء على أدبيات إعالني مراكش وواشنطن.
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«األسس املنهجية لثقافة السلم في فكر
العالمة الشيخ عبد هللا بن بيه»:
تقرير حول يوم درا�سي بالسنغال
محمدو بامب درامي*1

في سبيل نشر رسالة السالم التي يبثها منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة منذ نشأته ،وتفعيال لأليام الدراسية بالجامعات
األكاديمية حول السلم تأصيال وتفعيال ،تم تنظيم يوم درا�سي في
جامعة شيخ أنت جوب بمدينة دكار ،عاصمة الجمهورية السنغالية.
وذلك في يوم األحد  13ماي  2018املوافق لـ  27شعبان  1439بعنوان:
األسس املنهجية لثقافة السلم في فكر العالمة الشيخ عبد هللا بن
بيه :حاجة إلى تعزيزثقافة السلم في السنغال.
وقد لقي هذا النشاط احتفاء كبيرا من لدن الحرم الجامعي ،حيث
باد ت إدا ُة جامعة دكار إلى احتضان هذا اليوم ّ
الدرا�سي ،وحضر
ر
ر
ِ
عميد الجامعة ذاته افتتاح أعمال اليوم الدرا�سي ،معبرا عن سعادته
بوقوع االختيار على الجامعة التي ُيشرف عليها لتنظيم مثل هذا
التظاهر العلمي .وبادرت هيئات أخرى أكاديمية وفكرية إلى املشاركة في
 - *1باحث يف مشروع «موسوعة السلم يف اإلس�لام» التابع لمنتدى تعزيز السلم يف
المجتمعات المسلمة.
مجلة السلم  -العدد الثالث
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هذا اليوم الدرا�سي .منها :ملتقى الفكر والعمل بمدينة لوغا السنغالية،
ومركز بير للدراسات واألبحاث ،ورابطة اتحاد املسلمين في السنغال.
وذلك ملا اكتساه عندهم هذا اليوم الدرا�سي من أهمية بالغة على
املستوى املحلي.
كما شهد َ
اليوم الدر َّ
ا�سي حضورا ُم ِه ًّما لإلعالم املحلي ،والذي تولى
بث أشغال اليوم الدرا�سي مباشرة عبر إحدى القنوات املحلية (Bichri
 ،)TVكما كانت املتابعة أيضا عبر مواقع التواصل االجتماعية،
وبواسطة املوقع اإللكتروني ()https://muslimpeaceforum.org
الذي ُأن�شئ َّ
خاصة لبث أشغال اليوم؛ مما أعطى لليوم الدرا�سي
صدى واسعا.
فقرات اليوم الدرا�سي:
 االستقبال والترحيب:َ
الوفد الخارجي
استقبل عميد جامعة شيخ أنت جوب بمدينة دكار
الذي تكون من الدكتور خليفة مبارك الظاهري ،املدير التنفيذي
ملركز املوطأ بأبو ظبي؛ ومن الدكتور عبد الحميد عشاق ،عضو
اللجنة العلمية بمنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة؛ ومحمد
املحجوب ،باحث بمركز املوطأ بأبو ظبي ،مشيدا بأهمية تنظيم مثل
هذه األيام الدراسية في مثل هذه الظروف التي تمر بها األمة اإلسالمية
واملجتمع اإلنساني من تف�شي العنف وضمور ثقافة السلم.
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 -االفتتاح:

خالل كلمته االفتتاحية عبر السيد العميد إبراهيم ِت ُي ْ
وب عن
فرحته بأن كان السنغال هو الجهة املختارة لتنظيم هذا اليوم الدرا�سي.
ّ
تشكل حالة
ويرى بأن هذا االختيار له مسوغاته ،حيث إن هذه الدولة ِ
استثنائية في املنطقة على مستوى االستقرار السيا�سي ،وحيث إنها
ظلت ساملة من قبضة العنف اإلرهابي الذي لم يسلم منه معظم البالد
َّ
َ
الحضور بأن هذا االستقرار النسبي يستند إلى ثقافة
املجاورة .وذكر
ُ
ُ
سلمية عريقة َّ
الشيوخ السلف ،وعززها املواطنون من خالل
أسس لها
ممارسات شعبية عريقة.
ليؤكد في نهاية كلمته بأنه ينبغي تقديم الحياة على املوت.
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 التعريف بجهود املنتدى في تصحيح مسار األمة وبثقيم السالم في العالم:

ٌ
ْ
حرصت اللجنة العلمية لليوم الدرا�سي على أن تكون فقرة
وقد
ٌ
خاصة بـتعريف املنتدى وبجهوده في ترسيخ ثقافة السلم ،وتصحيح
املفاهيم امللتبسة واألفكار املغلوطة ،والكشف عن قيم السالم التي
دعا إليها اإلسالم .وقد ُأسند ذلك إلى األستاذ سام ُب ُ
ص الذي شارك في
امللتقى الرابع ( )2017ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة بأبو
ظبي؛ وهو باحث وكاتب ومفتش تربوي بمدينة تياس السنغالية.
َوملا كانت دعوة املنتدى ،كما يصفها الشيخ العالمة ابن بيه “دعوة
ُ ُّ
للحياة وللسالم ،دعوة للمحبة ،دعوة لتكريم اإلنسان” ت َبث في سياق
ٌ
زماني يرى فيه البعض أن الدعوة إلى السالم استكانة ،وأن الدعوة
إلى املراجعة تراجع ،كان من املناسب أن ُي َّبين للحضور سبب دعوة
املنتدى إلى السالم .وفي ذلك ،جاءت مداخلة األستاذ محمد املحجوب،
الباحث بمركز املوطأ جوابا لسؤال :ملاذا الدعوة إلى السالم؟
 -التعريف بجهود العـ ـ ـ ـ ــالمة الشيخ عب ـ ـ ـ ــد هللا بن بيه

وبمنهجه في التأصيل والبناء:

وفي الجلسة الثانية ،تدخل فضيلة الدكتور خليفة مبارك الظاهري
املدير التنفيذي ملنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ليشكر
ّ
وليبلغ للحضور سالم
الجمهورية السنغالية على حسن الضيافةِ ،
ُ
دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تولي كريم عنايتها ورعايتها للمنتدى
ولكل األنشطة واألعمال الفكرية التي تصدر عن املنتدىَّ .
وتحدث بعد
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ذلك عن جهود فضيلة الشيخ عبد هللا بن بيه في ترشيد مسيرة األمة،
وتمهيد
وخلق جسور التواصل بين مختلف الحضارات والديانات،
ِ
فضاء مناسب لتالقح األفكار وتضافر الجهود في خدمة السالم والوئام
بين بني آدم.
وأما الدكتور عبد الحميد عشاق ،منسق مشروع موسوعة السلم
في اإلسالم التابع للمنتدى ،فقد تولى الجانب املنهجي واملعرفي في
َّ
التعريف بالعالمة الشيخ عبد هللا بن بيه ،فسلط الضوء على املعالم
التجديدية في منهج الشيخ ،مشيرا إلى املفردات املنهجية التي يبني عليها
الشيخ كل أعماله الفكرية في إطار الشريعة اإلسالمية.
 املعرض التعريفي باملنتدى وبمركزاملوطأ:ومما ازدان به اليوم الدرا�سي في الحرم الجامعي ذلك املعرض
ُّ
الص َوري التعريفي بالشيخ ابن بيه وبمنتدى تعزيز السلم ومركز املوطأ
للدراسات والتعليم؛ وهو عبارة عن الفتات بصور الشيخ ابن بيه مع
كلمات مختصرة حول شخصيته باللغتين العربية والفرنسية؛ ُو َ
ضع ْت
بممرات الجامعة قريبا من القاعة ،بحيث ال يصل الضيف إلى القاعة
حتى يقف عليها.
وهذه أعطت رسالة ملخصة ومعبرة عن الغرض من اليوم الدرا�سي.
الفترة املسائية:
كانت الفترة املسائية مناسبة لتقريب منهج املنتدى ثم إلعطاء
نماذج لتنزيل املنهج على بعض املفاهيم .فكانت جلستان :إحداهما
خاصة باملنهج ،وأخرى خصصت للمفاهيم .ففي جلسة املفاهيم
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استمع الحضور أوال إلى قراءة األستاذ الدكتور خديم امباكي على كتاب
“تنبيه املراجع” للشيخ العالمة عبد هللا بن بيه ،وذلك ملا يكتسيه هذا
الكتاب من أهمية من ناحية منهجية التعامل مع األحكام الشرعية في
ظل الواقع الحديث.
وفي الصدد نفسه ،ألقيت مداخلة أخرى باللغة املحلية حول آفة
ُ
املنهج االجتزائي في فهم النصوص ،شارك بها الباحث باي سام توري،
خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط /اململكة املغربية؛ وأخرى
حول مراعاة السياق في التعامل مع النصوص ،للباحث محمد األمين
كيتا من دولة غينيا ،باحث في سلك الدكتوراه بدار الحديث الحسنية
بالرباط /اململكة املغربية.
ُ
وقد اختارت اللجنة العلمية مفهومين من املفاهيم التي تعاني شبهة
َ
ولبسا في وقتنا املعاصر ،لكي يتم تطبيق املنهج عليهما ،وهما مفهوما
الجهاد والتكفير.
ُ
واخت ِتمت جلسات الفترة املسائية بحلقة مناقشة ،مع اإلجابة عن
بعض األسئلة التي تفضل بها الجمهور املشاركون.
آفاق وآمال:
وفي اختتام اليوم الدرا�سي ،عبر املشاركون عن رغبتهم في وجود
تعاون بين املنتدى وبين جامعة دكار ،ملا ألهمية أعمال املنتدى في
التجديد للفكر اإلسالمي وللخطاب الديني ،كما عبروا عن أمنيتهم
في أن يزور العالمة الشيخ ابن بيه جمهورية السنغال قريبا ،واقترح
الدكتور خديم امباكي في اختتام مداخلته أن تكون زيارة الشيخ
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املأمولة مناسبة إللقاء فضيلته محاضرة اقترح له موضوع :أزمة العالم
اإلسالمي ،أسبابها وحلولها.
واقترح املشاركون أيضا أن يتسع هذا اللقاء فيما ُيستقبل ،لكي
يشمل منطقة الغرب اإلفريقي .وذلك ملا لرسالة املنتدى من راهنية
في الظروف الحالية ،وفي واقع الغرب اإلفريقي.
وبعد اختتام اليوم الدرا�سي ،تم توزيع إصدارات مركز املوطأ،
وخاصة كتب فضيلة الشيخ ابن بيه على املشاركين ،وكان جلهم من
فئات الدارسين والباحثين واملثقفين من الجامعة ومن خارجها.
وفي الختام ،جدد املشاركون شكرهم ملنتدى تعزيز السلم ،ولدولة
اإلمارات العربية املتحدة لرعايتها الكريمة ودعمها املتجدد ملا يخدم
السالم والتسامح ،داعية لهم بالتوفيق والتمكين.
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حوارالعدد

حوارمع الشيخ مصطفى تسيريتش

نبذة تعريفية:
 الدكتور مصطفى تسيريتش رئيس العلماء واملفتي العام بدولةالبوسنة والهرسك.
 حائز على جائزة اليونسكو للسالم لعام 2003م .مع الكردينالروجراتشيغارا). (Roger Etchegaray
الوالدة والتحصيل العلمي:
 ولد مصطفى تسيريتش في  5فبراير سنة 1952م ،في مدينة فيسوكو،بالبوسنة الهرسك.
 أنهى دراسته الثانوية في معهد الغازي خسرو بيك الديني في سراييفوسنة 1974م.
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 التحق بجامعة األزهر حيث تخرج من كلية اللغة الشعبة العامة سنة1978م.
 في عام 1987م ،حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة )(Ph.D.من جامعة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية وكان موضوع
سالة الدكتوراه “األصول األساسية للوصول إلى عقيدة أهل ّ
السنة
ر
والجماعة عند اإلمام أبي منصور املاتريدي”.
املهام واملناصب:
 عمل أربع سنوات في شيكاغو إماما في مركز (نورث بورغ) اإلسالميالثقافي ،وأستاذا محاضـرا في املعهد األمريكي اإلسالمي (.)1981-1985
 شغل منصب كبير األئمة في املركز اإلسـالمي الثقافي في زاغرب (.)1986 بعد ذلك بعام واحد بدأ يدرس في كلية العلوم اإلسالمية في سراييفو،وما يزال يدرس فيها إلى يومنا هذا.
 منذ  28ابريل 1993م ،يشغل منصب رئيس العلماء واملفتي العام فيالبوسنة والهرسك.
املؤلفات:
أصدر الكثير من املؤلفات باللغتين البوسنية واإلنكليزية .منها مؤلفان
باللغة اإلنكليزية أصدرهما في كواال ملبورA Choice BetweenWar«( :
 ،)1992 ،”and Paeceو(“،”Roots of Synthetic Theology in Islam
 ،)1995باإلضافة إلى كتاب “اإلسالم والغرب ـ  ”Islam and Westالذي
صدر في سراييفو.
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األعمال والعضوية في املحافل واملؤسسات اإلسالمية الدولية:
 عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة. عضو املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة. عضو مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي باململكة األردنية الهاشمية. عضو املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ،ومقره في دبلن. عضو مؤسس للمؤتمر اإلسالمي األوروبي  ،EICومقره في باريس. عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية الدولية في إسالم أباد.األعمال والعضوية في املحافل واملؤسسات الدولية واملحلية:
 عضو مجلس الحوار بين األديان في البوسنة والهرسك. عضو املجلس التنفيذي إلنشاء النصب التذكاري لضحاياسريبرينيتسا  -بوتوتشاري في سراييفو.
 رئيس اللجنة الشرعية لبنك ( )Bosna Bank Internationalفيسراييفو.
 عضو اللجنة الدائمة املؤلفة من  100من الشخصيات الدينيةالبارزة ورجال األعمال والحكومات واإلعالم والعلوم واملنبثقة عن
املؤتمر الدولي االقتصادي في دافوس.
 رئيس فخري ملؤتمر ( WCRPاملؤتمر الدولي لألديان والسالم) فينيويورك.
 مقرر مساعد ملؤتمر ( WCRP ECRLاملؤتمر األوروبي للقياداتالدينية).
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نص الحوار:
بداية ،ترحب مجلة السلم بسعادتكم ويشرفها أن تتقدم إلى
فضيلتكم بالشكر على التكرم بقبول إجراء هذا الحوار ،شاكرين
لكم جهودكم الحثيثة في خدمة السلم وتعزيز قيمه ،وتصحيح صورة
اإلسالم في الغرب.
س .إن الشعور بضرورة السلم وتعزيزه هو ما حدا بثلة من
العلماء والحكماء في ظل رعاية كريمة من دولة اإلمارات العربية
إلى تأسيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة الذي يرأسه
معالي الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه ،وتمثلون عضوا من أعضائه،
ماهي ،في نظر سعادتكم ،الرؤية والرسالة التي يحملها منتدى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة؟
ج .إنها رؤية السالم ورسالة األمان ،إنها رؤية الوئام ورسالة األمانة،
إنها رؤية تكريم االنسان ورسالة االسالم ،إنها رؤية إعالء شأن االنسان
ً
ً
في كل مكان ورسالة النجاة ألمتنا التي تعيش ً
بالء عظيما وفتنا كبرى في
هذه األيام .إنها رؤية الثقافة الجديدة ورسالة الحضارة القديمة.
نعم ،إنها إعادة النظر في ثقافتنا وحضارتنا اإلسالمية :ما هي
مقاصدها ،وماهي أسبابها وما هي نتائجها؟ في الحقيقة ،أنا أرى في
تأسيس منتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة الذي يرأسه معالي
ٌ
ٌ
ّ
اإلسالمية على
الشيخ العالمة عبد هللا بن بيه رؤية ورسالة للحضارة
أنها تدور حول محور الرسالة ّ
ّ
املستمرة ،وذلك منذ عهد آدم أبي
اإللهية
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ّ
البشر إلى زمن خاتم األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم.
ّ
ّ
إن هذا املحور
اإلسالمية مستمر دون أدنى تغيير،
اإللهي للحضارة
ّ
ألنه يمتلك ذات املعنى للروح ّ
الحية ،وألنه يمثل نفس املنطق للحقيقة
املطلقة .إن هذا املحور يتمتع بنظام يجعله قادرا على تحريك عجلة
ّ
ّ
اإلسالمية في مختلف االتجاهات مع بقائها غير بعيدة عنه.
الحضارة
وكما هو معلوم فإن سرعة دوران حافة العجلة تكون أكبر من
ّ
اإلسالمية إن هو إال هبة
سرعة دوران مركزها .ومحور الحضارة
إلهية تكشف عن نفسها من خالل استمرا ية الحياة ّ
ّ
والتاريخ ،وعجلة
ر
ٌ
ّ
إلهيةّ ،
هبة ّ
ّ
لكن حركتها تعتمد على اتجاه
اإلسالمية أيضا
الحضارة
البشر وسرعتهم في الحركة.
ّ
ّ
اإلسالمية؟
فالسؤال إذن :إلى أين ستتجه عجلة الحضارة
وبأي سرعة سوف تسير؟
قبل اإلجابة عن هذين ّ
السؤالين،
اسمحوا لي أن أقول إن الحضارة �شيء أوسع من حالة الراحة
ّ
املدنية.
ٌ
ّ
البشرية لكي تحقق
مجهود تقدمه الروح
إنني أعتقد أن الحضارة
توازنا بين ذكريات املا�ضي وذكريات املستقبل ،ولكي تعبر عن مفهوم
ّ
الحياة ،وتقدم طبيعة ّ
البشرية في آمالها ومخاوفها.
الروح
في الحقيقة ،الحضارة هي حالة للعقل البشري يسميها ابن خلدون
ّ
العصبية ،أي الولع بحياة إنسانية رقيقة تتطور من مرحلة ألخرى
بغرض تحقيق ذاتها عبر ّ
التاريخ .ومن أكثر قوى الولع بالحياة البشرية
مجلة السلم  -العدد الثالث
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ّ
البشريةّ ،
حرّية ّ
أهميةّ ،
وقوة العقل البشر ّي.
الروح
ّ
«باإلسالمية» ينبغي أن يقودنا إلى مفهوم
إن وصف الحضارة
والتغيير في كل من ّ
التعايش بين االستمرا ية ّ
التاريخ والحياة .وأنا أعتقد
ر
أن هذا التعايش يمثل ّ
النقطة الحاسمة التي حددت مسار الحضارة
ّ
اإلسالمية في املا�ضي ،أي قدرتها على فهم االستمرارية الضرورية
للتراث ،مع إمكانية تغيير التا يخ .وهو على ما أرى  -في هذا ّ
الت ّ
حدي
ر
ّ
املستمر واملتمثل بتثمين استمرارية التراث وقبول التغييرات في التاريخ
ّ
الر ّ
اإلسالمية ،سواء في ثباتها ّ
ّ
وحي أو
حقيقي ملستقبل الحضارة
 اختبارفي إبداعها الفكر ّي .وفي الحقيقة ،فإن فكرة التعايش بين االستمرارية
ّ
ّ
الر ّ
والتغيير هي الفكرة ّ
اإلسالمية من تحقيق
ئيسية التي مكنت الحضارة
ذلك النجاح غير املسبوق في تاريخ العالم .وتكمن ّ
قوة هذه الفكرة في
ّ
مفهوم ّي إيجابية ّ
َ
التاريخ (التصديق) ،ونشأة اإلنسان الخالي من الذنب
(البراءة).
إن التاريخ اإليجابي يمثل أكثر البراهين حجة على أن القرآن الكريم
ً
يمثل ذروة الرسالة اإللهية الشاملة ،وأن محمدا ،عليه السالم ،هو
رسول هللا رحمة للعاملين كافة .وبعبارة أخرى ،فإن القرآن الكريم لم
يأت فجأة ،ولم ينكر ما سبقه من أحكام تجلب الخير لبني البشر ،ولم
َ ٰ ُ ُ ىَ ٰٓ َ ٗ َ َ مۡ َ ٗ
َ
حة ۚ
يبدأ رسالته من الصفرَ ﴿ :ومِن ق ۡبلِهِۦ كِتب موس إِماما ور
َو َهٰ َذا ك َِتٰ ٞ
ب ُّم َص ّد ِٞق ّل َِسانًا َع َرب ّٗيا ّليُِنذ َِر ذَّٱل َ
ِين َظلَ ُموا ْ َوب ُ رۡ َ
ش ٰ
ى
ِ
َ
ۡ ۡ
ح ۡٱل َق ُّي ُ
ني﴾ (األحقاف﴿ )12 :ال ٓ ٓم  ١هَُّ
ٱلل اَلٓ إ ِ َل ٰ َه إ ِ اَّل ُه َو ۡٱل يَ ُّ
وم
سن
ل ِل ُمح ِ
ِ
حۡ َ ّ ُ َ ّ ٗ ّ َ َينۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ٰ َ
َ َّ َ َ َ ۡ َ
ك ۡٱلك َِتٰ َ
ب بِٱل ِق مصدِقا ل ِما ب يديهِ وأنزل ٱتلورىة
 ٢نزل علي
402

َ إۡ
َُۡ ُٗ ّ
َ
ََ ََ ُۡ َۡ َ
َّ
جنيل  ٣مِن قبل هدى ل ِلن ِ
اس وأنزل ٱلفرقانۗ﴾ (آل عمران:
ٱل ِ
و ِ
ّ
فالنبي محمد ،عليه السالم ،ليس أول الرسل ،وإنما هو
 )1-4إذن،
خاتم أنبياء هللا ورسله .والتاريخ لم يبدأ برسالة محمد ،عليه السالم،
َ َ حُ َ َّ ٌ اَّ َ ُ ٞ
َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ولم ينته التاريخ بموته﴿ :وما ممد إِل رس
ت مِن ق ۡبلِهِ
َ
ۡ
ُّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ لَىَ ٰٓ َ ٰ ُ
ۡ
ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱنقلبتم ع أعقبِك ۚم ( ﴾...آل عمران:
 .)144كما أن محمدا ،عليه السالم ،لم يكن ًّ
ثوريا ّ
متمر ًدا يلغي كل
�شيء جاء قبله.
ً
هّ
ّ
إن ّ
(مصدقا
النبي محمدا ،عليه السالم ،رسو ٌل ،أرسله الل سبحانه
ملا بين يديه) ،أي مؤكدا على ّ
كل األمور الصحيحة التي سبقته ،وكذلك
أرسله هللا تعالى لتعليم الناس كيف يتجنبون األمور ّ
الس ّيئة في الحياة
َ
ّ
والتاريخ ،والتي خ ِب َ ْرتها القرون األولى من الشعوب واألمم.
َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ
ف أُ َّمة قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن َق ۡبل َِها ٓ أُ َم ٞم ّ تِلَ ۡتلُ َوا ْ َعلَ ۡيهمُ
ٓ
﴿ك َذل ِك أرسلنك يِ ٖ
ُ ۡ ُ َ َ ّ اَ ٓ َ َ ِ اَّ
ُ
َ
ۡ
ذَّ ٓ ۡ َ ۡ َ ٓ يَ ۡ َ
ك َو ُه ۡم يَكف ُرون ب َّ
ِنَٰمۡح قل هو ر يِب ل إِلٰه إِل
ٱلر
ٱلِي أوحينا إِل
ِ
ۚ
ۡيَ
َ
َ
ُه َو َعلَ ۡيهِ تَ َو لَّكۡ ُ
ت
م
ه
ِإَول
ت
اب﴾ (الرعد.)30 :
ِ
ِ
هكذا أرى الرؤية والرسالة التي يحملها منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة  -نور من نور هللا الذي ينير طريقنا في هذا الظالم
وينقذ أمتنا من ضالل الضالين واملضلين الذين يفسدون ثقافتنا
وحضارتنا االسالمية التي صنعها أجدادنا لتكون حكمة ورحمة
للعاملين...
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س .بصفتكم عضوا بمنتدى تعزيز السلم كيف تقيمون ما
راكمته ملتقيات املنتدى ،وماهي املبشرات التي تلوح في األفق؟
ج :املبشرات كثيرة أشير إلى بعضها هنا على أن ملتقيات املنتدى ،في
نظري ،ليست إال محاولة جدية إلثراء مفهوم ّ
التاريخ الشامل للمسلمين
ّ
الشامل في التعامل مع ّ
التاريخ كوحدة متكاملة ،وتبعا
بفكرة األسلوب
لذلك ،تحرير ّ
ّ
التاريخ
اإلسالمي من أن تستأثر به فئة واحدة .إنه من
ِ
كورثة ّ
الطبيعي للمسلمين أن يضطلعوا بدورهم ّ
الهام َ
للتاريخ بجدية
ً
أهل الكتاب،
كبيرة ،لكنهم لم ينكروا دور اآلخرين أبدا ،وال سيما دور ِ
من اليهود والنصارى.
ال بد للمسلم ،أثناء تالوته للقرآن الكريم ،من أن يحس بوجود أهل
الكتاب في ّ
كل صفحة منه تقريبا .كما ّأن اليهود والنصارى ال يمكنهم أن
يقرؤوا ّ
أي كتاب ذي قيمة عن تاريخ العالم ،دون أن يتعرفوا على وجود
ّ
البشرية.
املسلمين في كافة ميادين الحياة
ومن املؤكد أن القرآن ينتقد بعض اليهود والنصارىّ ،
ولكنه يفعل
نفس ال�شيء مع بعض املسلمين ً
ّ
املسؤولية
أيضا .وباعتقادي ،فإن
ّ
األخالقية تفرض على املسلمين عدم اتخاذ نقد القرآن الكريم لآلخرين
أنفسهم ،وبما ّأن القرآن الكريم،
وسيلة لتغطية عيوب املسلمين ِ
هّ
الل تعالى ،فريد في تقدير وتثمين صالح أتباع ّ
الديانات
بصفته كالم
األخرى ،وال سيما اليهود والنصارى ،فيجب على املسلمين أن يطبقوا
روح التسامح في وسط من ّ
تعدد األديان ،وما أكثر ما أشار القرآن
ٍ
عز وجل﴿ :إ َّن ذّالي َن َ
الكريم إلى هذا املعنى ،يقول هللا ّ
آم ُنوا َو ذَّالِينَ
ِ
ِ
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َ َ
َ ُ
ارى َو َّ
ني َم ْن َ
الصابئ َ
ادوا َوانلَّ َص َ
وع ِمل
آم َن بِاهللِ َوايلَ ْو ِم اآلخ ِِر
ه
ِِ
َ ً َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ّ ْ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ ُ ْ حَ ْ َ ُ َ
ص حِ
الا فلهم أجرهم عِند رب ِ ِهم وال خوف علي ِهم وال هم يزنون﴾
(البقرة.)62 :
إنه من السذاجة بمكان أن يحكم أحدنا بعدم وجود اختالفات
بين اإلسالم ّ
ّ
اليهودية والنصرانية .وليس
والديانات األخرى ،وال سيما
ُّ
ً
ً
والتملق الهزيل ،أو ّ
الدعاية
املقصود هنا فكرة غامضة عن اإلطراء
ّ
الد ّ
ينية ّ
الرخيصة ،بل إن املقصود هو قناعة صادقة تقوم على أساس
ّ ّ
يعلم املسلمين كيفية التصرف مع ّ
الت ّ
ّ
عد ّدية
إسالمي
مصدر
أهم
ٍ
ٍ
ينية من جهة ،وكيف ّ
ّ
يقدرون حقيقة أن هذا العالم غير ّ
الد ّ
مكون من
ِ
هّ
ّ
دين واحد أو أمة واحدة فقط ،ألنه لو أراد الل سبحانه وتعالى للعالم
أن يكون كذلك لفعل ،ولكن قضت إرادته وحكمته أن يكون البشر
في هذا العالم متعددين في دياناتهم وأممهم ،فيتنافسون أو يتسابقون
فيما بينهم في فعل الخير.
ّ
خاص،
إن فكرة التنافس أو التسابق في فعل الخير ،تتعلق بشكل
ّ
بهذه ّ
ّ
ّ
واملسيحية واإلسالم ،وسبب
اليهودية،
الديانات السماوية الثالث:
ذلك ال يعود فقط إلى تراثهم السماوي املتشابه ،بل يعود ً
أيضا إلى
تراثهم في التفاعل التار ّ
يخي الفريد الذي ال يمكن التغا�ضي عنه فيما
َ
مسؤوليتهم ّ
التار ّ
ّ
يخية التي ال يمكن ت َجاهلها في املستقبل.
م�ضى ،وفي
ّ
وبالرغم من أنني أرى األمل في عدم إمكانية إغفال الدور التار ّ
يخي
واملسيحية واإلسالمّ ،
لكنني ً
ّ
ّ
أيضا ،أشعر بنوع من الخوف.
لليهودية
وبالرغم من صمت اإلنسان في أغلب األحيان ،فإن أملي يستند إلى
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طيبة القلب عند الغالبية املخلصة من اليهود ،والنصارى ،واملسلمين،
ً
الذين يبحثون عن سالمتهم في هذا التشابه ّ
الديني بدال من النزاع.
ّ
أقل ّية عالية الصوت ًّ
جدا بين أبناء هذه
من املؤسف كثيرا ،أن نجد
ّ
اليهودية
الديانات الثالث ،وهذه األقلية في الحقيقة ،ترى في تشابه
ّ
ً
بدال من ّ
ّ
السالم.
واملسيحية واإلسالم سببا وجيها جدا إلثارة النزاعات
ّ
ّ
وغالبا ما يقودنا هذا املوقف إلى استنتاج ّأن التشابه يثير النزاع ،بينما
ُ
يجلب االختالف االحتر َام املتبادل .وليس غريبا علينا تاريخ النقاش
الحاد بين املجموعات الدينية املتشابهة ،ذلك النقاش الذي ً
كثيرا ما
ّ
تحول إلى نزاع شديد العنف .وما تزال في مخيلتي صور بعض النزاعات
ّ
ّ
التا يخية بين ّ
والشيعة داخل ّ
الدين اإلسالمي ،والنزاعات بين
السنة
ر
ّ
الكاثوليك والبروتستانت في املسيحية ،وأنا متأكد من وجود أمثلة
اليهودية ً
ّ
أيضا.
كهذه في
ّ
إن منطق النزاع بين املتشابهين ،مهما كان شكله ،يكمن في املفهوم
الخاطئ القائل :لكي أحافظ على نقاء ديني ،فال بد من إبراز االختالف
العميق عند اآلخر ممن يشبنهي ،لكن ،وفي نفس الوقت ،فإن اختالفه
ّ
الحقيقية للعالقة
معي أمر ال يمكن التسامح به .وفي رأيي ،فإن املسألة
ّ
ّ
واملسيحية ،واإلسالم تتمثل اليوم في تشابه جذورهم
اليهودية،
بين
الروحية ،ال في اختالفها ،وفي أملهم ،ال في خوف بعضهم من بعض،
وفي ّ
حبهم ،ال في كره بعضهم بعضا ،وفي عدلهم بين بعضهم البعض ،ال
في ظلم بعضهم بعضا.
مضطر للتذكير بأن الحقبة العظيمة للحضارة
أظنني غير
ٍ
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ّ
اإلسالمية كانت في الوقت الذي تفاعلت فيه مع الحضارات األخرى .إن
اإلسالميةّ ،
ّ
ألن ّ
النبي محمدا صلى هللا
فكرة العزلة غريبة على الحضارة
ُ
ّ
ّ
عليه وسلم أ ْر ِس َل إلى الناس كافة ،ولذلك فهو الشاهد على العالم كله
َ َ َ ْ َ ْ َ َ اَّ َ مْ َ ً
َ
من حيث أنه جلب إليه ّ
الرحمة َبد َل الشقاء ﴿وما أرسلناك إِل رحة
ل ِلْ َعالَم َ
ني﴾ (األنبياء.)107 :
ِ
فمن الواضح إذنّ ،أن املسلمين في املا�ضي كانوا قد عرفوا كيف
يتفاعلون مع اآلخرين ،الذين كانوا يشبهونهم ويختلفون عنهم في
معتقداتهم وفي توقعاتهم من الحياة والتاريخ .لقد كان املسلمون
ً
يهتدون باإليمان القو ّي بالتصديق بدال من التكفير واإلدانة ،وباإليمان
ً
باملشاركة واملساهمة بدال من اإليمان بالتفرس.
إضافة إلى ذلك ،فقد عرف املسلمون كيف ّ
يقدرون التجارب
املختلفة داخل صفوفهم ،واضعين نصب أعينهم الطريق املوحد نحو
ّ
اإلسالمية باعتبارها إنجازا مشتركا لألمة كلها.
مجد الحضارة
بما أننا لسنا أبناء اللحظة ،يجب علينا أن نكون قادرين على خلق
التوازن بين ذكرى املا�ضي الفائت ،وذكرى املستقبل القادم.
وأنا أرى صعوبة حاضر املسلمين تكمن في عدم قدرتهم على صنع
هذا التوازن بين ذكرى املا�ضي الفائت وذكرى املستقبل القادم.
وبعبارة أخرى ،يجد املسلمون ،من جهة أولى ،صعوبة في تحرير
أنفسهم من الشعور بالذنب بسبب بعض األحداث ّ
يخية ّ
التار ّ
السابقة،
ّ
بروحانية نضرة وعقالنية مبدعة ،من
وفي مواجهة تحديات املستقبل
جهة أخرى.
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س .ال شك أن العيش املشترك بين مختلف األديان غاية مطلوبة
من أجل السالم ،وهو ما ال يمكن تحقيقه إال بالتعارف وذلك ما
ملسناه في القافلة األمريكية للسالم التي انطلقت من اإلمارات
العربية ،ثم توجهت إلى اململكة املغربية ،ثم إلى واشنطن ،وتوجت
بإنشاء حلف فضول جديد.
ّ
ُ
ّ
ّ
الحالية للحضارة
ج .إن األزمة
اإلسالمية قد ت َرى في نقص الثقة
ً
ّ
ّ
بالنفس الذي جاء نتيجة للقلق الث ّ
قافي الذي ترافق مع زمن فقدان
ّ
اإليمان بالتحرر من الذنب واإليمان بتساوي فرص النجاح في الحياة
والتا يخّ .
وبالتالي ،فإن أجياال متالحقة من املسلمين فقدوا الجرأة
ر
ً
الر ّ
ّ
وحية واإلبداع الفكر ّي .وبدال من ذلك فإننا نرى عندهم نوعا من
ّ
الر ّ
الخجل ّ
اإلسالمية نحو العزلة ،كما نرى
وحي الذي يقود الحضارة
ّ
ّ
اإلسالمية إلى الذوبان
فكريا يوشك أن يف�ضي بالحضارة
اقتباسا
واالنصهار.
وهنا تكمن اإلجابة املمكنة عن ّ
السؤال :هل ستم�ضي عجلة الحضارة
ّ
اإلسالمية؟ أو هل يجب لها االنطالق من هنا؟ هل ستسير نحو العزلة
التفاعل ّ
أو الذوبان واالنصهار؟ أم أنها ستسير نحو ّ
والتعاون؟
اإلسالمية لم ُت َ
ّ
صنع للعزلة أو لالنصهار والذوبان،
إن الحضارة
للتفاعل ّ
صن َعت ّ
ُ
والتعاون .ولكي تم�ضي الحضارة اإلسالمية
بل إنها ِ
ُ
ّ
ّ
الذنب ّ
التار ّ
يخي .لقد ف ِرض
في هذا االتجاه ،ينبغي لها أن ترفض فكرة
في هذه ّ
ّ
الحالي
األيام على املسلمين اإلحساس بوجوب أن يقوم الجيل
ّ
من الشباب بتصحيح كافة أخطاء األجيال ّ
السابقة ،قبل أن يفكر في
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تصحيح املستقبل القريب والبعيد لألمة.
ّ
يتمسك بقوة باإليمان
بعبارة أخرى ،ينبغي للجيل املعاصر أن
ّ
املسؤولية عن مستقبل
بالتحرر من أخطاء املا�ضي ،وبذلك يتحمل
العالم ،ليس بالسير على طريق االنعزال أو االنصهار والذوبان ،وإنما
ّ
بالسير على طريق ّ
الث ّ
قافي املتساوي والتعاون الحضاري .إن
التفاعل
يخي ّ
األ ضية املتوسطة للتفاعل ّ
التار ّ
والتعاون العقالني ،هي الطريق
ر
الصحيح للحضارة اإلسالمية كي تخرج من ضيق العزلة وخطر
االنصهار.
جربت الحضا ة اإلسالمية ّ
بعد أن ّ
التفاعل في صدر اإلسالم ،ومن
ر
والر ّ
اإلسالمي العظيم في كل من التغيير الفكر ّي ّ
ّ
وحي
ثم في زمن التأثير
ّ ّ ّ
في الغرب .فقد آن األوان لها للتفاعل التاريخي الثالث مع باقي العالم،
الغربي .ولكن الوضع اليوم يختلف ً
ّ
نوعا ما عن
وال سيما مع العالم
ّ
ّ
سابقيهّ ،
ألن الغرب ال يشعر بالحاجة لتعلم أي �شيء من الشرق ،كما
اعتاد أن يكون حاله في السابق .بل على العكس من ذلك ،فإن الغرب
َُّ ّ
الشرق في كل األمورّ ،
ّ
األخالقي
حتى في السلوك
يقلده
يعتقد بوجوب أن ِ
ّ
اإلنسانية واإلنتاج والتناسل اإلنساني.
الغريب ،واملخالف للحشمة
ولكن ال ينبغي لهذا الوضع أن يثني عزيمة املسلمين عن ّ
التفاعل مع
لمَ
ّ
الشرق
الغرب ،بسبب بما يوجد من اتكال متبادل ودائم بين العا ين ـ
والغرب ـ ذلك االتكال املتبادل الذي لم يبدأ باألمس ،ولن ينتهي في الغد.
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ّ
اإلسالمية؟ هل
س .بأي سرعة سوف تنطلق عجلة الحضارة
بسرعة مركزها؟ أم بسرعة حافتها؟
ج .قبل كل �شيء ،هل يوجد مركز لإلسالم؟ نعم ،هناك مركز
افيا متماسكا ،أو َ
لإلسالمّ ،
لكنه ليس مركزا جغر ّ
منتجا اقتصاديا ،أو
تأثيرا سياسيا على التطور العالمي ،بقدر ما هو هوية عامليةّ ،
وتوجه
في الزمان واملكان نحو الكعبة ـ قبلة املسلمين ـ وتضامن بين عامة
املسلمين في مختلف أرجاء العالم يقوم على اإليمان .وستبقى هذه
قوي ًة ّ
ألن رسالة القرآن ّ
امليزات املعنوية لفكرة مركز اإلسالم ّ
قوية في
ّ
ومصداقيتها في إنقاذ البشرية.
شموليتها
إذن ،فالعبرة هنا ،ليست في ال ِن َع ِم الواضحة التي تجود بها السماء،
بل في حسن أو سوء استخدام البشر لتلك النعم .فكما يقول «ريشارد
بولييه» « :Richard Bulietال يمكن ألحد أن ينكر عصر السعادة
في عهد ّ
الن ّبي محمد ،عليه السالم ،وال يمكن ألحد أن ينكر أمجاد
َ َ
الخالفة ،أو َعظ َمة العثمانيين ،أو التأثير التحويلي ألور ّوبا الحديثة ...
ّ
وإن الخلفاء ّ
والسالطين ـ أو على ّ
يستحقون تلك الشهرة
األقل بعضهم ـ
املنسوبة إليهم ...وفوق ّ
كل �شيء ،فإن سيرة رسول هللا محمد ،عليه
السالم ،والرعيل األول من الصحابة والتابعين كانت العامل األسا�سي
في تحديد ّ
ّ
اإلسالمية على مدى أربعة عشر قرنا».
الهوية
ويواصل قائال:
إن النظر من املركز يطرح أسئلة كثيرة ًّ
جدا ال أجوبة عنها .من
أين ّ
كل هؤالء املسلمين؟ ملاذا نجحوا في تطوير مثل هذه الثقافة أو
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ّ
املسيحي ـ متفككة
الحضارة املترابطة ،بينما كانت أور ّوبا ـ رغم تجانسها
ومختلفة إلى هذا الحد الكبير؟
ّ
اإلسالمي وكأنه ينمو من نواة
إن النظرة من املركز تبدي التاريخ
واحدة ،أو من بقعة حبر منتشرة في جميع االتجاهات وعليها بطاقة
«الخالفة» .لكن ما هو ال�شيء  -عدا هذه البطاقة السياسية  -الذي
يجعل اإلسالم مجتمعا؟ وملاذا تماسكه ّ
الس ّ
يا�سي الذي تبخر بعد قرنين
من الزمان ال يعود من جديد؟
ّ
الحافة تظهر احتمال طرح َ
مثل هذه األسئلة .إن
إن النظرة من
ِ
ّ
العربية ال
حقيقة أن معظم املسلمين خارج شبه الجزيرة
األمر يبدأ من
ِ
ينحدرون من أصول عربية ...لقد تعلم معظمهم اإلسالم بعد أن دخلوا
ّ
في املجتمع املسلم ،وليس قبل ذلك؛ وإن ما تعلموه لم يكن أبدا يفترض
ً
متجانسة ،وبالرغم من ذلك فإنه منذ القرن ّ
الرابع عشر كانت
سمة
قوية نحو ّ
هناك رغبة ّ
التجانس املعيار ّي.
إضافة إلى ذلك ،ال يمكن ألحد أن ينكر الدور املركز ّي للعرب والفرس
واألتراك في االتجاه ّ
ّ
اإلسالمية .لكن ال يمكن
السائد لتاريخ الحضارة
ّ ّ
اإلسالمية الثقيل في
ألحد أيضا أن يتجاهل حقيقة أن ِح ْم َل الحضارة
القرنين اآلخرين قد ألقي على كاهل العرب ،وأنه منذ فترة قصيرة فقط
ّ
بدأت حواف العالم اإلسالمي وأطرافه في التجمع وإبراز بعض عالمات
االحتشاد حول املركز منتظرة منه أن يجيء بمبادرة لتقوية الروابط
ّ
داخل األمة على املستوى
العالمي.
َ
لقد كاد صبر أطراف العالم اإلسالم ينفذ وهي تنتظر من املركز
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ً
ً
اتخاذ خطوة عملية ،هذا إذا كان املركز مدركا فعال أنه مركز العالم
اإلسالمي اليوم ،وذلك فيما يتعلق بترجمة الثراء الروحي الفريد
لإلسالم الذي يمكن أن ُي َرى في وحدة العقيدة ،ووحدة الهدف ،ووحدة
العبادة ،ووحدة القدر .إن أطراف العالم اإلسالمي ال يمكنها أن تفهم
هذا البطء في حركة املركز نحو معالجة الكثير من القضايا املعاصرة
التي تقف عقبة أمام التطور األخالقي والسيا�سي واالقتصادي لألمة
ُ
ّ
بأسرها .إنه من الصعب أن ت ِّبين ألجيال اإلنترنت سبب فشل املسلمين
في تحديد موعد موحد ليوم عيدهم ّ
مقد ًما؛ كما يصعب أيضا أن ّ
تبين
ّ
العاملية ما زالت قائمة على أساس
للعقالنيين أن سياسة املسلمين
القاعدة القائلة بضرورة أن يخسر أحد أعضاء األمة لكي َ
ينجو عضو
آخر؛ كما يصعب على ّ
الناس املحترمين أن يؤمنوا بأن املسلمين ال
يملكون استر ّ
ّ
العالمي يمكنهم بها تقليل الفقر وزيادة
اتيجية لالقتصاد
ّ ّ
التعلم بين املسلمين ،الذين ما زالوا يعانون ـ حسب كافة املعايير ـ من
املر َ
االجتماعيين بصورة أكثر من ّأية جماعة ّ
ّ
هذين َ
دينية أخرى
ض ْين
في العالم.
س .تنفيذا لتوصيات امللتقى األول ملنتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة ،تم تأسيس مركز املوطأ سنة  2015في أبو
ظبي ،وهو مركز يهدف إلى تعزيز السلم على املستوى العلمي ،وتأطير
مجموعة من البرامج واألنشطة من خالل لجانه العلمية واإلدارية،
مثل :برنامج إعداد العلماء اإلماراتيين ،ومجلة السلم ،وموسوعة
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السلم.
من خالل تجربتكم ،كيف يمكن (لبرنامج إعداد العلماء
اإلماراتيين) تخريج علماء يجمعون بين فهم الواقع وفهم الواجب
فيه ،وبين أدوات الفعل اإليجابي في تجديد الخطاب الديني ،ونشر
خطاب الوسطية والسلم وتصحيح املفاهيم؟
ج .ربما هذا السؤال والجواب عليه من أهم األسئلة واألجوبة في هذا
الحوار .في نظري ،يمكن (لبرنامج إعداد العلماء اإلماراتيين) ،تخريج
علماء يجمعون بين فهم الواقع وفهم الواجب فيه ،وبين أدوات الفعل
اإليجابي في تجديد الخطاب الديني ،ونشر خطاب الوسطية والسلم
وتصحيح املفاهيم  -وذلك من خالل استعمال عقولنا السليمة وليس
فقط من خالل حديثنا عن فضيلة العقل ،بل من خالل تفعيلنا
لوظيفة العقل ومن خالل إحيائنا ملحبة القلب كذلك.
س .بصفتكم عضوا في مجلس األمناء الذي صادق على إصدار
مجلة السلم ،ماهي في تقديركم انتظارات املجلس املوقر من هذا
املنبرالعلمي؟
ج :أظن أن انتظارات املجلس من هذا املنبر العلمي املوقر أن ينشر
ثقافة السلم واملحبة والحكمة والرحمة وأن يحرك عجلة الحضارة
االسالمية نحو التعاون الثقافي والحضاري ضد ثقافة العزلة ،أو
االنصهار أو الذوبان...
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س .لقد صادق مجلس األمناء كذلك على إصدار موسوعة
إسالمية حول السلم تقدم مساهمة إسالمية في سبيل السالم
العالمي؛ ما هو تقييمكم لفكرة إصدارهذه املوسوعة؟
ج .لقد تعلمت من تجربة العيش في الحرب والسالم أن الكتاب
اَ َ
املقدس ليس قانونا ما لم يدخل القلب ﴿إ ِ َّن يِف َذٰل َِك ذَل ِۡك َر ٰ
ى ل َِمن كن
َّ ۡ َ َ ُ َ َ
هَُ َ ۡ ٌ َ ۡ َ ۡ ىَ
ٞ
لۥ قلب أو ألق ٱلسمع وهو ش ِهيد﴾ (ق .)37 :وهكذا ،فإن القانون
ليس في الكتاب؛ بل هو في القلب .إنه القلب حيث يستوطن الحب
والبغض .إنه القلب الذي يقرر استبدال البغض باملحبة أو استبدال
املحبة بالبغض .إنه القلب الذي يمكنه أن يقرر تغيير مسار التاريخ
باستبدال مفهوم فن السالم بمفهوم فن الحرب؛ وبإحياء فكرة السالم
العادل عوضا عن فكرة الحرب العادلة؛ والعودة إلى الفطرة السليمة
للسالم املقدس ،وترك معاني الحروب املقدسة.
إن هذه التحديات الثالث هي أكثر التحديات التي تواجه أهل اإليمان
في القرن الحادي والعشرين ،بمعنى قدرتهم واستعدادهم لتغيير
العقلية التي وضعوها في املا�ضي عن الحرب املقدسة والحرب العادلة.
لقد كانت الفكرة االولي عن فن الحرب ،وليس عن فن السالم ،من
الخبير العسكري الصيني القديم صن تزو ( .)Sun Tzuإذن ،فالكتاب
األول لم يوضع لخدمة فن السالم ،بل لخدمة فن الحرب ،مما يعني أن
العقل االنساني كان دائما أكثر انشغاال بالحرب من انشغاله بالسلم.
إنني أعتقد أن الوقت قد حان للعقل البشري ّ
ليغير موقفه من فن
الحرب ،إلى فن السالم ،وإال فسيفقد كل �شيء عن طريق فن الحرب
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النووية؛ كما آن األوان للقلب أن يستبدل املحبة بالبغض ،فإن لم
يفعل ،فلن يكون مفيدا في �شيء البتة .يجب أن تعالج أزمة القلب
البشري بأق�صى قدر من الرعاية والشفقة ،إذ لم يبق لدينا �شيء جدير
باالهتمام سواه – إنه القلب البشري ،حيث َيكمن حبنا للحياة الالئقة،
وبذلك يحق لنا أن نأمل بالنجاة في الدنيا واآلخرة ،إن شاء هللا .آمين!
إذن ،في سياق هذه الحاجة املاسة لنشر ثقافة السلم عوضا عن
ثقافة الحرب أرى فكرة إصدار هذه املوسوعة كمبادرة تاريخية تقودنا،
بإذن هللا ،إلى مفهوم التعايش بين االستمرا ية )ّ )Continuity
والتغيير
ر
( )Changeفي كل من ّ
التاريخ والحياة.
وأنا أعتقد أن هذا التعايش بين االستمرا ية (ّ )Continuity
والتغيير
ر
ّ
التا يخ والحياة يمثل ّ
النقطة الحاسمة التي حددت
( )Changeفي كل من ر
ّ
اإلسالمية في املا�ضي ،أي قدرتها على فهم االستمرارية
مسار الحضارة
الضرورية للتراث ،مع إمكانية تغيير التاريخ.
وهو على ما أرى  -في هذا ّ
الت ّ
حدي املستمر واملتمثل بتثمين
استمرا ية التراث وقبول التغييرات في ّ
ّ
حقيقي ملستقبل
التاريخ  -اختبار
ر
ّ
الر ّ
اإلسالمية ،سواء في ثباتها ّ
وحي أو في إبداعها الفكري .وفي
الحضارة
الحقيقة ،فإن فكرة التعايش بين االستمرا ية ّ
والتغيير هي الفكرة
ر
ّ
الر ّ
ّ
اإلسالمية من تحقيق ذلك النجاح غير
ئيسية التي مكنت الحضارة
َ
املسبوق في تاريخ العالم .وتكمن ّ
مفهوم ْي إيجابية
قوة هذه الفكرة في
ّ
ّ
التاريخ (التصديق) ،ونشأة اإلنسان الخالي من الذنب (البراءة).
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س .في الختام ،كلمة موجزة في حق شيخنا العالمة عبد هللا بن
بيه حفظه هللا.
ج .إذا كانت لي كلمة موجزة بالصدق واألمانة في حق شيخنا العالمة
عبد هللا بن بيه حفظه هللا ،فأقول :إنه صاحب األمانة الكبرى ،إنه
ناصر الحق املبين ،إنه قائد الفكر املنير ،إنه قاصد الطريق املستقيم،
إنه طبيب القلب املريض ألمتنا ولإلنسانية جمعاء.
ربما نتساءل كيف ذلك ،فأقول :إن العالم اليوم يعيش في أزمة
القلب وليس في أزمة العقل .نعم ،إن القلب في االنسان هو ذلك العضو
الذي يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عبر الدورة الدمويةّ ،
فيزود
األنسجة باألكسجين واملواد املغذية ،ويزيل منها ثاني أكسيد الكربون
والفضالت األخرى .إن أنسجة الجسم تحتاج إلى تغذية مستمرة حتى
تحافظ على نشاطها .وكما يقول األخصائيون ،إذا عجز القلب عن
تزويد األعضاء واألنسجة بالدم ،فإن مصيرها املوت.
لكن ،هل هذا كل ما يجب أن نعرفه عن القلب االنساني؟ من املؤكد
ال! يجب علينا أن نعرف أن القلب االنساني أكثر من مجرد عضو مادي
ُ
يضخ الدم .علينا أن نعرف أن القلب االنساني روح من هللا ﴿ ث َّم َس َّوى ٰ ُه
ََ َ
حهِۖۦ﴾ (السجدة ،)9 :إنه الروح التي تضخ الحب في
َونفخ فِيهِ مِن ُّرو ِ
العقل عبر الدورة الدموية ،فتزود حواس الروح بالثقة واإليمان وتزيل
البغضاء والرذائل األخرى.
إن حواس الروح تحتاج إلى إمداد مستمر بالثقة الوثقى واإليمان
املثلى حتى تبقى نشطة .فإن عجز القلب عن تزويد الروح والعقل
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بالثقة الوثقى واإليمان املثلى ،فسيكون املوت نهايتهما الحتمية .بيد أنه
قبل موتهما ،قد نالحظ أن الروح والعقل في أزمة أو أنهما مريضان.
وبالتالي ،فالسؤال هو :هل يعيش القلب اإلنساني اليوم أزمته
بسبب نقص إمداده بالثقة الوثقى واإليمان املثلى باهلل ،مما ينتج عنه،
نقص الثقة في اإلنسان ،حامل القلب اإلنساني؟ وهل أصبح القلب
اإلنساني مريضا اليوم؟
ال ،إن املرض لم يتمكن بعد من القلب اإلنساني! لكن ذلك القلب
يعاني من أزمة حادة تتجلى في عجزه عن ضخ ما يكفي من الحب في
العقل االنساني .هناك نقص في الحب ،ونقص في الثقة ،ونقص في
اإليمان ،ونقص في األمانة ،ونقص في الصدق ،ونقص في األخالق،
ونقص في العزيمة ،ونقص في األخوة ،ونقص في الصداقة .إن القلب
االنساني اليوم يسير نحو فقدان ملسة الروح اإللهية .بينما يحاول
العقل باستمرار فرض سيطرته .لكن لن يكون بمقدور العقل أن
يستحوذ على كل �شيء ،ألنه عاجز عن أن يكون َبديال للقلب؛ ولن
يتعرف العقل أبدا على الشعور القلبي الدقيق ،ألن العقل ال يمتلك
الرحمة التي يمتلكها القلب ،والقلب ال يمتلك السبب الذي يمتلكه
العقل لتبرير الشر.
ونتيجة لفقدان القلب اإلنساني للمسة الروح اإللهية ،أصبح فاترا،
باردا ،معاديا ،متحجرا ،جامدا ،متجمدا ،مبتعدا ،غير مبال ،منسحبا،
موحشا ،غير متجاوب ،بال إحساس ،بال عواطف ،غير متعاطف،
متخشبا ،شكليا ،قاسيا ،متزمتا ...إن القلب اإلنساني اليوم ال يالمس
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الروح؛ وال يحس بالروح .إنه ال يهتم باآلخر؛ فهو ال يحب القريب
وال يتوق إلى البعيد .ما عاد القلب االنساني يعرف معنى األحاسيس،
ومعنى املحبة ،ومعنى الثقة ،ومعنى ملس الجوهر .ال ،ال تتسرعوا أبدا في
الحكم بأننا مختلفون في كل هذا ،فنحن اليوم متشابهون جدا في قلوبنا
وعقولنا؛ نحن اليوم كائنات العوملة من البشر ،أيا كان معنى ذلك،
متماثلون ،بغض النظر عن أدياننا وثقافاتنا وجغرافيتنا ،ومؤهالتنا
العلمية ،وجنسنا ،وأعمارنا ومهننا؛ نحن جميعا بحاجة إلى استعادة
القوة التي فقدها القلب ،بعد أن اختطفه العقل ،ذلك العقل الذي
بلغ درجة مفرطة من العجرفة ال يجوز معها أن يترك بدون رادع من
ّ
املحبة والثقة اللتين يضخهما القلب.
نحن لسنا آالت ،لذا فمن غير املمكن إصالحنا أو التنبؤ بما
سيحدث لنا ،بل يكاد يكون من املستحيل التنبؤ برد فعل أحدنا على
األحداث .نحن املخلوق الوحيد الذي ال يملك غريزة يميز بها ما ينفعه
عما يضره .وخالفا للحيوانات األخرى التي يمكن أن تستشعر الخطر،
فإن البشر ال يمكنهم حتى أن يتعرفوا على الطعام املفيد لهم أو الضار
بهم ،فطريقنا الوحيدة إلى معرفة ذلك هي التعلم .إن أول أمر نزل به
«آمن!» بل «اقرأ!»
الوحي على محمد صلى هللا عليه وسلم ،لم يكنِ :
ّ
ُ َّ
بمعنى« :تعلم!» .فنحن في حقيقتنا ما ن َعلم وما نتعلم .لذا يجب علينا
أن نتعلم الحب ،وليس البغض ،ويجب علينا أن نعلم قلوبنا كيف
تتخذ مواقف طيبة تجاه اآلخرين ،حتى يتخذ اآلخرون مواقف طيبة
تجاهنا.
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هكذا أرى شيخنا العالمة عبد هللا بن بيه  -طبيب قلوبنا الذي التقى
في هذا الزمان مع ناصح عقولنا ،صاحب الرؤية بعيدة املدى ،وحافز
اآلمال رفيع اآلفاق ،وصانع القوافل وحلف الفضول الجديد لتقوى
عالقات الجوار والوصال بدل االحتراب والقتال بين مختلف أهل
األديان والثقافات والحضارات سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي يسعى لتأكيد َّأوِلية السلم؛باعتباره الضامن الحقيقي لسائر الحقوقُ ،ويسهم في إيجاد فضاء
ُ ّ
عزز ْ
دور العلماء في نشر الفهم الصحيح،
رحب للحوار والتسامح؛ كما ي ِ
واملنهجية السليمة للتدينُ ،ويحيي َ
قيم املحبة والرحمة والحكمة
واملصلحة والعدل بين البشر .فجزاهما هللا خير الجزاء.
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شخصية العدد

هانس كونغ:
ال سالم بين األمم من غيرحواربين األديان

ّ
املفكر هانس كونغ من أشهر الشخصيات الفكرية ّ
والروحية
يعتبر
التي أثرت الساحة العلمية بإنتاجها الفكري ،خصوصا على مستوى
الدراسات الالهوتية التي كانت تشكل أبرز اهتماماته .وقد عرف مساره
ّ
املسيحية إلى اإلسالم ،وهو انعطاف لم يأت من
الروحي انعطافا من
فراغ ،وإنما جاء بعد نظر ّ
وتأمل ،وإثر خبرة طويلة تراكمت في مجال
البحث عن الحقيقة ،وبعد تأليف غزير في قضايا ّ
دينية وأخرى
ّ
ّ
فلسفية ،أفرد لها كتبا مستقلة كما سنشير إلى ذلك.
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ّ
ّ
شخصية هذا املفكر ،وذلك
سنتطرق في هذا املقام إلى الحديث عن
ّ
ّ
ّ
يخص الجانب العلمي ،والجانب الروحي ،وما يتعلق بمؤلفاته،
فيما
ّ
وبالتالي سنركزاهتمامنا على جهوده في تحقيق السلم.
اتجه هانس كونغ في تكوينه نحو الدراسات الالهوتية والفلسفية،
وهو ما منحه ثقافة مزدوجة ّ
لكل منهما خصوصياتها ومنطقها في
التفكير ،فطبيعة الدراسات الالهوتية في السياق التداولي املسيحي
ّ
استقر في أدبياتها
دراسة دينية بالدرجة األولى ،وتقت�ضي بحسب ما
التسليم بكل ما ّ
تقرره الكنيسة من غير نظر وال نقد وال تمحيص وال
تساؤل ،فكل �شيء محسوم وغير قابل إلبداء النظر ،والحقيقة فيها
قطعية ال مجال فيها للنسبية.
أما طبيعة الدراسات الفلسفية فمختلفة تماما عن الدراسات
ّ
املسيحية ،فمنطقها يقت�ضي االستشكال والتفكير والبحث
الالهوتية
املستمر واإليمان بنسبية الحقيقة ،فضال عن أنها ّ
تأمالت ّ
ّ
مبنية على
ّ
ّ
يتوقف ،وما ّ
يقدم فيها
الش ّك ،ثم هي في نهاية أمرها منهج في البحث ال
ّ
من أطروحات ونظريات ال يمكن ّادعاء توقف البحث فيه.
إن هذه االزدواجية في التكوين ستكون لها اقتضاءاتها على فكر
ّ
هانس من جهة ،وعلى مساره الروحي من جهة ثانية .فقد أثرت الفلسفة
على األبحاث والدراسات الالهوتية التي قام بها في حياته ،حيث السؤال
القو ّي حاضر في بعض عناوين كتبه ،وذلك مثل صنيعه في كتاب:
ملاذا مقاييس ّ
عاملية لألخالق؟ وكتاب :هل نستطيع إنقاذ الكنيسة
ّ
الكاثوليكية؟ وحيث الطرح القو ّي لقضايا عقدية واجتماعية حاضر
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في بعض العناوين األخرى ،نحو« :هل هللا موجود؟»« ،املرأة في
ّ
املسيحية»« .املسيحية :األصل ،التاريخ ،واملستقبل» ،وغيرها من
املؤلفات ذات الصبغة االستشكالية ،والتي من شأنها تحريك الذهن
نحو االشتغال والتنقيب والتساؤل ،ويمكن القول :إن مثل هذه
ّ
مسيحي هي بمثابة إلقاء الحجر في املاء الراكد،
العناوين في مجال تداولي
واستفزاز العقل اإلنساني للبحث عن الحقيقة ال الخلود إلى التقليد.
لقد كان ذلك سببا في وقوع صدام بين الباحث الالهوتي الفيلسوف
ّ
تقرره الكنيسةّ ،
يسلم ّ
بكل ما ّ
وبكل ما يصدر
هانس كونغ الذي لم يكن
ّ
الكاثوليكية؛ ذلك
عن الفاتيكان؛ وبين البابا املسؤول عن الكنيسة
أن هذا األخير ّ
ّ
الهرمي ،بينما
مقيد بقوانين الكنيسة ورتبها ونظامها
ّ
ويتأملّ ،
يفكر ،ويدرسّ ،
هانس كونغ ّ
ويطور ،ويعيد
محرر من كل ذلك،
ّ
النظر على عادة البحث الفلسفي ،مما دعاه إلى تأليف كتاب بعنوان:
«معصوم» يضع فيه عقيدة عصمة البابا الفاتيكان على ّ
محك النقد،
مما أدى إلى فصله عن التدريس بالجامعة دون إبعاده عن الكنيسة
ّ
ّ
ّ
مسيحيته ،وهو في كل ذلك يدين
الكاثوليكية؛ ألنه ما فتئ يؤكد على
ّ
الكاثوليكية التي كان قصده إدخال بعض اإلصالحات
بالوالء للكنيسة
ّ
الكاثوليكية؟ ترشح
عليها ،وعنوان كتابه :هل يمكن إنقاذ الكنيسة
منه الرؤية النقدية والرغبة اإلصالحية.
لقد كان هانس كونغ يسعى من خالل كتابه «معصوم» إلى تأسيس
علم الهوت على أسس علمية ال ّ
تتحرج من طرح السؤال النقدي،
وذلك مثل :هل من املمكن تأسيس علم الهوت على عقائد معصومة،
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خصوصا عندما تكون هذه العقائد مشكوكا فيها ،كعقيدة« :ال خالص
خارج الكنيسة» على سبيل املثال؟
لقد عكف هانس كونغ – وهو املسيحي الكاثوليكي  -في الدراسات
الالهوتية على دراسات األديان والتأليف فيها ،حيث درس إلى جانب
ّ
ّ
املسيحية الديانة اليهودية والديانة اإلسالمية ،وألف كتاب« :اليهودية
ّ
بين األمس والغد» .وألف بخصوص اإلسالم كتاب« :اإلسالم :املا�ضي،
الحاضر ،واملستقبل» .وهذه دراسات ذات طبيعتين :تار ّ
يخية ومقارنة،
وهي من مقتضيات الدرس الفلسفي أيضا.
ّ ُُ
هذا الرصيد املعرفي ّأهل هانس كونغ للم�ضي قدما في البحث العلمي
حتى حصوله على شهادة الدكتوراهّ ،
ّ
لكر�سي
ثم عمل بعدها أستاذا
أصول الالهوت ،ثم أستاذا في كلية الالهوت في جامعة تويبنجن،
ّ
ّ
وسيتم فصله عنها بعد إصداره كتابه السابق الذكر« :معصوم» ،نظرا
ّ ّ
محك الش ّك والنقد.
للقضايا التي طرحها على
إلى جانب ذلك ،شغل هانس كونغ منصب الوعظ الديني ،ثم
ّ ّ
للمجمع امللي سنة  1962م ،ثم تمت
ُمنح منصب مستشار الهوتي
ّ
ترقيته إلى ّ
قس كاثوليكي ،ثم ترقى من بعد إلى درجة كاهن أبر�شي،
وخالل هذه الفترة بالذات ،نشط هانس كونغ على مستوى التأليف
ّ
ّ
مسيحيا؟»« ،الكنيسة
املسيحية ،وذلك مثل« :ملاذا الزلت
في الديانة
الكاثوليكية :نبذة تار ّ
ّ
يخية» وغيرهما.
لم يكن هانس كونغ كاهنا من الصنف التقليدي املنغلق على
نفسه ،بل كان له فضول علمي في مجال البحث ،بحيث دفعه ذلك إلى
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ّ ُ
ّ
وسع أفقه منطلقا بآليات الفلسفة
املسيحية ،وهو ما
االطالع على غير
في البحث والتنقيب واملقارنة ،كما كانت له الجرأة في إبداء أخطاء
الكنيسة وقرارات الفاتيكان.
ّ
وقد ألف هانس كونغ في حياته حوالي سبعين كتابا ،تتناول قضايا
الهوتية وعقدية كان قد طرحها على أرضية النقاش العلمي ،وهي كتب
ّ
تشكل في مجملها سيرورة باحث علمي ناقد ّ
همه الوصول إلى الحقيقة.
إن املالحظة التي يمكن تسجيلها على عناوين مؤلفات هانس أنها ذات
ّ
مؤلفاته بكل ّ
حرية خالية
طبيعة استشكالية .لقد كان يختار مواضيع
من ّ
حرجّ ،
ولعل هذه ّ
الت ّ
الحرية هي السبب الكامن وراء قراءاته الناقدة
ّ
التي كان ّ
يقدمها ،وحسب القارئ من هذه املؤلفات ما يأتي ذكره:
ّ
ّ
ّ
املسيحية .ملاذا ال زلت
املسيحي .هل هللا موجود؟ املرأة في
هوية
ّ
ّ
الكاثوليكية :نبذة
مسيحيا؟ معصوم .اإلسالم رمز األمل .الكنيسة
ّ
املسيحية :األصل ،التاريخ ،املستقبل .اليهودية بين األمس
تاريخية.
ّ
الكاثوليكية؟ مشروع مقاييس
والغد .هل يمكن إنقاذ الكنيسة
عاملية لألخالق .ملاذا مقاييس ّ
عاملية لألخالق؟ ثم الكتاب الشهير:
اإلسالم :املا�ضي ،الحاضر ،واملستقبل ...إلى غيرها من الكتب التي
ذاع صيتها في الساحة العلمية.
لقد ّ
تنوعت القضايا التي عالجها في هذه الكتب ،وال بأس من إفراد
بعضها ببيان القضية ّ
األهم التي انتصب لها .فكتابه :هل هللا موجود؟
عالج فيه قضية مصطلح اإلله عند ّ
الص ّ
ينيين ،وعند البوذية التي ال
ّ
ّ
املسيحي» :انتصب فيه
«هوية
يعرف أهلها مذهب التأليه .وكتابه:
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لوصف أفق العلمانية الحديث وأفق اإللحاد الحديث من ناحية،
ّ
العاملية من ناحية أخرى.
وتطرق فيه كذلك ألفق األديان
ّ
ولم يكن ّبد لفكرة السالم من أن تجد لها موقعا في ذهن املفكر
هانس كونغ ،فقد أخذت جزءا من اهتمامه ،وصاغ ّ
نظريته حول
السالم بعد عكوف طويل على دراسة األديان ،وذاك في كتابه «مشروع
عاملية لألخالق»« :ال سالم ّ
مقاييس ّ
عامليا بال سالم بين األديان ،وال
سالم بين األديان بال حواربين األديان» ،فالحاصل أنه ال يمكن حصول
سالم عالمي من غير حوار بين األديان ،وهذه نتيجة تلك النظرية التي
صاغها هانس على طريقة البرهان املنطقي.
لقد أدرك هانس أن بمقدور الحوار بين األديان تحقيق السالم،
يدل على أمرينّ :أولهما :إيمانه العميق بسلطة ّ
وهذا ّ
الدين وتأثيره على
ّ
وتصرفاته ومواقفه ،وثانيهما :اشتمال األديان
اإلنسان في سلوكاته
ّ
على ّ
مقومات رفع النزاع ونبذ الخصومات بين الشعوب .لقد اطلع
ّ
ّ
فتوصل إلى
واملسيحية واإلسالم،
هانس على األديان الثالثة ،اليهودية
أن بإمكانها الوصول إلى تحقيق السالم ،على عكس ما يفهم البعض
منها من إثارة للفتن والحروب.
ّ
عاملية لألخالق؟ ما ّ
يدل على هذا،
إن في كتابه :ملاذا مقاييس
فقد قال« :إن نبذ العنف من وجهة نظري هو �شيء يمكن أن ّ
يوحد
ّ
الدينية
األديان ،إن املطالبة بنبذ العنف موجودة في كل التقاليد
ّ
كافة» .ثم يسترسل في موضع آخر فيقول« :إن قاعدة الثقة هي ّ
أهم
ّ
�شيء في الحوار ...ممثلو األديان األخرى ينبغي أن يعلموا :نحن لدينا
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محاور صادق ،ال يخدعنا ،وهو يمارس النقد الذاتي ،ونحن نحاور
ّ
شخصا في غاية التفهم يحاول أن يفهمنا وال يضللنا ،أو يخرج علينا
مباشرة بكتالوج األكليشيهات السلبية .هذه شروط مهمة لحوار
ناجح.1»...
لقد اعتبر هانس كونغ أن لألديان من القوة ما يجعلها سببا في إخالل
السالم محل العنف والكراهية ،وذلك على أساس ما تحمله في ّ
طياتها
من آيات التسامح والتعاون والتفاهم ،لقد سعى لكي ال يبقى السالم
بين أتباع الديانات الثالث وهما ،بل ينبغي أن ّ
يجسد على أرض الواقع.2
وإيمانا منه بفكرة السالم ،سعى إلى تأسيس أول برملان عالمي
لألديان في شيكاغو  ،CHICAGOسنة 1993م ،وقد حضره حوالي
ثمانية آالف شخص من مختلف الديانات ،وكان من أهم نتائجه أن
صدر عنه البيان املشهور ،والذي ُعرف ب»بيان من أجل أخالق
ّ
عاملية» ،غايته أن يكون مرجعا أخالقيا بين الشعوب املختلفة ،وهو
بيان قائم على احترام اآلخر ونبذ أسباب النزاع والخوف ،جعله قائما
ّ
على «ست قواعد ،مبدأين كبيرين ،وأربعة إرشادات».3
 -1لماذا مقاييس عالمية لألخالق؟ ص .91
 - 2انظر :هانس كونج :س�لام النسان وال��دي��ان ،اميل أمين ،مقال منشور بتاريخ،
.www.eda2a.com .02،2014/06
2 - Entretien Hans Kung – Paul Ricoeur : "Manifeste pour une éthique planitère", une
émission proposée par l'unité de programme documentaires . Revue de l’Amitié
judio-chrétiènne de France. n 5, 1998.
 - 3لماذا مقاييس عالمية لألخالق؟ ص .37
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لقد اعتبر هانس أننا في حاجة إلى مقاييس عاملية؛ ألننا إذا كنا
في حاجة إلى اإلحداثيات التي تحدد لنا الطريق ،فإن بوصلة الضمير
أيضا بحاجة ماسة إلى إحداثيات أخالقية تنير له السبيل« ،1إن أهم
�شيء في عصرنا هو أن يتضح لإلنسانية أوال أنه ال يجوز السماح
ّ
التسيب .ال
بسلوك ما بعد الحداثة الذي يسمح بكل �شيء ،بمعنى
يجوز السماح بشعار :كل �شيء مباح في األخالق ،بل إن هناك قواعد
ّ
معينة ،ال ّبد أن يلتزم بها ّ
كل شخص.»2
وتأتي املناظرة التي أجراها هانس كونغ مع الفيلسوف بول ريكور
ذي املسيحية البروتستانية في هذا السياق ،حيث ّ
شدد هانس على
ضرورة الحوار بين األديان قائال« :يجب أن ندفع بالحوار إلى األمام.
ليس لدينا خيار ...لن يكون هناك سالم بين األديان من دون حوار
بين هذه الديانات ،يوجد مسلمون ّ
متنورون كما يوجد منفتحون
ً
ّ
ومسيحيون أيضا .إذا يجب أن تفرض األنوار نفسها ،من حيث هي
بمعنى حقوق اإلنسان ،أينما كان.»3
وفي املناظرة ذاتها يقول« :يجب القول بوضوح تام بأن السالم
ّ
ّ
ّ
لكنه ُبعد أخالقي ُوبعد ّ
ديني .إذا
قانونيا،
سياسيا ،أو ُبعدا
ليس ُبعدا
التقت العناصرهذه ،يصبح السالم ممكنا.»4
 -1نفسه ،ص .39
 -2نفسه،ص40
3- Entretien Hans Kung – Paul Ricoeur : "Manifeste pour une éthique planitère.
4- ibd
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وينقل عنه برونو شارميه  Bruno ChARMETفي تقديمه للمناظرة
ّ
ّ
والبوذيين والهندوس
واملسيحيين واملسلمين
قوله« :يجب على اليهود
ّ
أخالقية
أن يصغوا إلى بعضهم البعض .ذلك أن البحث عن قاعدة
ّ
ّ
األممي وبقاء
مشتركة هو أمرحيو ّي بالنسبة إلى السالم
البشرية».1
هكذا أسهم هانس كونغ في خدمة مشروع السالم عن طريق التأكيد
على الحوار بين األديان ،مشيرا بين الفينة واألخرى إلى أن في طياتها ما
هو كفيل بنبذ العنف والكراهية ،وتثبيت ّ
املحبة والوئام واالحترام.

1- ibd
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أهداف املجلة
 استنباط فقه السلم وقواعده ومقاصده. التأصيل الشرعي لفكرة السلم في التراث الفقهي خاصة وفي التراثاإلسالمي عامة.
 إبراز مسؤولية العلماء ودورهم في إرساء السلم وتعزيزه فياملجتمعات املسلمة.
 اإلسهام في تطوير «فقه السلم» وموجبات إقامة «الصلح» التيّ
تناولها وتداولها النظار املسلمون.
 إبراز وتوسيع البعد املقاصدي لفكرة السلم. تمحيص فكرة السلم والصراع والحرب وغيرها من املفاهيمكما تداولها املفكرون والحكماء في التراث اإلنساني في ضوء الرؤية
اإلسالمية.
 مراجعة املفاهيم املغلوطة وبث أخالقيات السلم وأدبياتهوسلوكياته املطلوبة في الفرد واملجتمع.
 ترشيد األمة 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.
 نشر نصوص تحسيسية من التراث اإلنساني.432

 قراءات في أطروحات (تحليلية أو نقدية) من الفكر الغربي املعاصرومناقشتها واالستمداد من حكمتها.
 نشر أعمال حول «فقه السلم»؛ ندوات أو حلقات النقاش التيتقيمها املجلة.
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شروط النشرفي املجلة:
تفتح املجلة صفحاتها في وجه املختصين من علماء ومفكرين
وباحثين في فكر السلم تأصيال وتطويرا ،وامدادا واستمدادا بقصد
السهام في ترسيخ قيم السلم وتعزيزه في املجتمعات املسلمة.
 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.
 اشترط في البحوث النقدية النزاهة الفكرية واألريحية األخالقيةوطلب وجه الحق في خدمة السلم وتعزيزه.
ُ
ً
 إذا كانت املشاركة ترجمة ،فيشترط إرفاقها بالنص األصلي معإذن صاحب حقوق التأليف بالترجمة إذا
توثيقه بعد الحصول على ِ
أمكن.
ُ
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املتن ،وحجم  14في الهامش.
 تكتب اآليات بالخط العثماني وفق رواية حفص. يرفق البحث بسيرة مركزة عن صاحبه وعن إسهاماته العلمية،مع خالصة دقيقة لبحثه باللغة العربية ،مع ترشيح املفاهيم الواردة
في مقاله.
 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.

مجلة السلم  -العدد الثالث
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