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 يقذيت

 

 من شًء فادخل فٌه، فإن الدخول فٌه خٌر من تولٌه لٌتو  ت   إن  

 اإلمام علً بن أبً طالب                                       

 

 ا الطارئة اليشة، صعدت كمماتقافاتيفي معمعاف إشيارات الخوؼ المتبادلة، التي انتجت ث
. لـ نعد أماـ ومتعارضيف اإلسبلـ في أوربة وأوربة في العالـ اإلسبلمي بشكل ومضموف مختمفيف

ثبلثية البضاعة والمدفع  فيولوج الرأسمالية الغربية العالـ العربي وسائل حممة نابميوف أو منطق 
لقد  .ضوؿ قطاعات واسعة ىنا وىناؾ، كذلؾ لـ تعد الرغبة في اكتشاؼ اآلخر تثير فوالمطبعة

يظير منيا سوػ درع صمب غير قابل ألية تسوية مع  لـ يعدبحيث تشرنقت السمحفاة عمى نفسيا 
 العالـ القائـ. 

، تتـ عممية تيميش منيجية لكل فكر نقدؼ يحاوؿ أف يواجو عمى في ىذه البيئة غير الصحية
اية في القدـ تعتبر اآلخر مصدر المصائب التطرؼ الذؼ يتغذػ ىنا وىناؾ مف فكرة جينمية غ

معناىا مثل حقوؽ  قادرة عمى حملالذاتية ويتـ التضحية في وضح النيار بكممات لـ تعد 
شرية. المواطنة والحريات والعدالة والتضامف في المجتمع الواحد وبيف مختمف المجتمعات الب

، المسؤوؿ عف العرض المياف خرمف يتقف عممية "شيطنة" اآل وتتكاثر احتفاليات التمجيد بكل
والمواطف الذليل والمستيِمؾ المستيَمؾ وكل فنوف الغباء المشيدؼ الذؼ يجعل الفقير أكثر فقرا 

متيا عولمة حالة الطوارغ، وىو يدفع ضريبة كل األزمات االقتصادية الغربية باسـ حريات قزّ 
ية ونفسية غير متجانسة بالضرورة ي حفمة مزج قسرية لميوية بعناصر ثقافوالمؤمف أكثر عبودية ف

مستقبل اإلنسانية في حيف أصبح  ونبذ المختمف. واإلنغبلؽ عمى النفس العاـ الديفكاإلستبداد و 
المقرر األوؿ لمستقبل السياسييف وحقارات البورصة أكثر سوداوية في صيرورة صناعة السبلح 

والتمويل السياسي طرفا  اإلنساني المحدد األساس لقيمة كل القوػ المنتجة والخبلقة في الوجود
  . أساس في تحديد ممثمي الشعب!

تحاوؿ ىذه األسطر احتراـ عقل القارغ عبر رفضيا أية ميادنة لمنح القداسة أو الفوقية لما ينتج 
البشر بداعي انتماء ديني أو ثقافي، وىي تتفق تماما مع جاف بوؿ سارتر عندما يطالب بأف "نقنع 



ة وىي أنو ميما ارتفعنا لمحكـ عمى عصرنا فإف التاريخ سيكوف في المستقبل رّ أنفسنا بحقيقة مُ 
أكثر منا ارتفاعا إلصدار حكمو عمينا. وىذا الجيل الشامخ الذؼ يخيل إلينا أننا اتخذنا فيو ألنفسنا 
عش النسر لف يكوف بالقياس إليو إال بمثابة جحر مف جحور الضباب، والحكـ الذؼ نكوف 

لى أوراؽ قضيتنا. وميما نحاوؿ أف نكوف مؤرخي أنفسنا فإف مجيودنا سيذىب أصدرناه سيضـ إ
عبثا. فما المؤرخ نفسو إال ثمرة مف خمق التاريخ، وحسبنا أف نصنع تاريخ زماننا مف يـو إلى يـو 

 كما نستطيع، وأف نختار بيف السبل تمؾ التي تبدو لنا أقوميا". 

ص أكاديمي جديد، فباستطاعة غيرنا، ممف تفرض الكتاب التبحر وال تقديـ ن ىذا ليس ىاجس
عميو حرفتو ذلؾ، أف يحقق شيئا مف النجاح في نص مفيد حوؿ اإلسبلـ أو أوربة أو جدلية 

 ،تفكيك المنطق العدائي المسبقالعبلقة بينيما. كاف الدافع األساسي لجمع النصوص المدرجة، 
مواجية الجنوحات و  ،حقوؽ اإلنسانيةمع كل ما يترتب عميو مف انتياكات يومية لمكرامة وال

نتماء لحضارة متشبعة الجديدة بيف اإلسبلـ وأوربة. فاإلالمعاشة والمحتممة لؤلشكاؿ الصراعية 
حوؿ  ربع قرف صدر قبل  مشترؾ باإلسبلـ يجبرنا، كما أشار دمحم حربي في مقدمة عمل جماعي

 ، اث، دوف أؼ استعداد إلخفاء األمور عمى تحمل الوزر الذؼ تفرضو عمينا األحد"اإلسبلمية اليـو
. كذلؾ، فإف تواجدنا في ىذه القارة لزمف يزيد عف حقبة تواجدنا في "دور اإلسبلـ" المثيرة لمسخط"

مف داخمو، وليس عبر معرفة  يذا الفضاءواكبيف لئلنتاج المعرفي لعمى اختبلفيا، يجعمنا م
ف لـ نتكوف حصرا منو  ،معو"المحاؽ" بو. فقد تكونا  المراضاة ، في عبلقة منعتقة مف وبووا 

    . وعقد النقص والزيادة والديوف 

شبكة  أسباب العطب الصاعدة إلى السطح في محاولة استقراء ،إذف موضوع ىذا الكتاب
 ؛والحقوقي عنى المجتمعي والثقافيبالم ؛األوربي العالـالعبلقات والتداخبلت والنزاعات بيف 

 ممة مف غنى وتنوع وخصب. ل ىذه الكبكل ما تحم ؛واإلسبلـ

حتى الحرب العالمية الثانية، لـ تضطر الحداثة األوربية لممواجية المباشرة مع اإلسبلـ إال في 
عقر داره. وحدث ذلؾ بأسوأ معاني السمطة وأكثرىا صفاقة، أؼ االستعمار المباشر. مف ىنا ال 

ي مواجية الييمنة الغربية نستغرب استعماؿ حركات التحرر الوطني ألسمحة مفاىيمية غربية ف
نفسيا. وعمينا انتظار نياية الحرب العالمية الثانية وحقبة نزع االستعمار واليجرة المضادة نحو 

ة. فالدولة ية في التاريخ بيف اإلسبلـ وأوربلكي تحدث المواجية األكثر جدالمركز األوربي، 



-machine à dé الذاتية   نزع المواصفات  جيازالوظيفي  عمميايشبو األوربية الحديثة، 

subjectiver عمادة الحداثة" أسميو طرافة  ، أو ما الثقافية فييا -لمختمف المكونات االجتماعية" ،
 ىذه الدولة شيدت .نتاجياكشرط إلعادة إ قادرة عمى تعمية كل اليويات الكبلسيكيةاللة اآلأؼ 

لتعايش معيا. اإلسبلمية الحديثة احالة استعصاء متعددة األسباب ليضـ وا عادة تكويف الجاليات 
موضوع مراجعة شاممة مف  ، في نفس الحقبة الزمنية،خاصة وأف ىذه الدولة نفسيا كانت

المحافظيف الجدد والميبرالييف الجدد الذيف يعتقدوف بضرورة تحجيـ دور الدولة وتقنيف حقوؽ 
لمفرد تنتزع منو أىـ ما حقق المواطنة باسـ "السوبرماف" الجديد، أؼ مواصفات شكمية مبالغ فييا 

 مف مكتسبات اجتماعية ومدنية.

لـ يعد اقتصاد السوؽ يسعف عممية اإلندماج االقتصادؼ، ولـ يكف بوسع الدولة وقف عممية 
التيميش االجتماعية الثقافية. ولـ يمبث سقوط معسكر وارسو أف قفز باإلسبلـ، بالمعنى الرمزؼ 

كل مقومات التقارب والتباعد،  المسمموف األوربيوف  عمى األقل، لمرتبة العدو، بحيث حمل
التجاذب والتنافر، باعتبارىـ ضمف عممية إعادة البناء الدائمة لممنظومة المجتمعية األوربية مف 
 جية، وخارج قواعد الطاعة التقميدية ليذه المنظومة مف جية إخرػ. األمر الذؼ يترجـ في أزمة

   .من اإلسالم مع الخوف عمى اإلسالم الخوفتضع وجيا لوجو: ثقة متبادلة 

إذا ما جرػ اإلتفاؽ عمى تعبير اإلسبلموفوبيا لوصف ظواىر الخوؼ والعنصرية والتمييز بحق 
المسمميف، فإف مف التيارات اإلسبلمية مف لو وافر النصيب في تعزيز ىذه الظاىرة. أليسوا ىـ 

قبل عقود؟ أليسوا مف أصدر  اإلسبلـفي دور  أو شيطنة العممانية "العممانوفوبيا"مف ابتكر 
عشرات آالؼ الصفحات حوؿ "أعداء اإلسبلـ" و"أجنحة المكر الغربية" إلى غير ذلؾ مف 

، ىذا إف افترضنا وجود حدود وتخوـ واضحة بيف الثقافات مصطمحات قطيعة مع اآلخر
سمة األرقى ال صاروالشعوب، فرضية كذبتيا كل عمميات غسل الدـ النقي واستبدالو بدـ ىجيف 

إال أف الركاـ المعادؼ لمحداثة الغربية لـ يكف غريبا عنيا، بل اقتبس منيا  لكل حضارة بشرية؟
وأخذ عنيا في حزبو السياسي وجمعيتو الخيرية ومنظمتو المسمحة وأجيزة إعبلمو وأنماط 

ة" األوربي البروباغندا اليومية المختمفة. فمـ يجد اإلماـ الخميني أؼ حرج مع مصطمح "الجميوري
حتى النخاع، ووقف بوجو مصطمح "الديمقراطية". ورغـ الحدود الواىية بيف الدولة المدنية والدولة 

ف التيارات الوسطية القاسـ المشترؾ الحكيـ بيالعممانية صرنا نجد في تعريف الدولة المدنية 



مط التسمطي والشمولي في وجو الدولة األمنية والن الديمقراطية العممانيةاالتجاىات اإلسبلمية و 
 ةما نتصور، وصار مفيوـ االستقبلؿ الثقافي مجرد موضوع دراسة نظريالتداخل  فاؽلمحكـ. لقد 

، "كل مشتركيف في شيء يمـز افتراقيما بشيء آخر"ال أثر لو في الحياة العممية لمبشر. فكما أف 
شياء أخرػ كثيرة. ولعل كما يقوؿ السيروردؼ، فإف كل مفترقيف في أشياء يمـز اجتماعيما في أ

ىذا التداخل ىو الذؼ أيقع كل حاالت التطرؼ العنصرية والتمييزية والرافضة لآلخر المختمف 
نا عنيا مؤسس عمـ االجتماع الحديث ابف خمدوف في تفكيكو لمعصبية والمتشابو. التي حدثّ 

عصبية ىي أف يرػ والغمبة. والتي اختصرىا أحمد بف الطيب عمى لساف أحد األفاضل بالقوؿ: "ال
  الرجل شرار قومو خيرا مف خيار قـو آخريف".

لف يقدـ ىذا الكتاب اإلجابات المنتظرة عمى مجمل األسئمة التي يطرحيا، ولكنو يحرص بالتأكيد 
وأؼ شكل  التي ينتجيا والتكفيرية  عمى تفكيؾ منطق صراع الثقافات وىزيمة الممارسات العنصرية

الحرص ليس فقط عمى واالجتماعي والسياسي. وأخيرا، وليس آخرا،  الثقافي مف أشكاؿ التمييز
نما عمى اعتبار ىذه الكرامة وحدة متجانسة متكاممة  الكرامة اإلنسانية لكل أبناء الجنس البشرؼ وا 

  متنصبة رغـ كل الفاشيات الصغيرة والكبيرة، فوؽ الحدود واألجناس واأللواف واألدياف. 

ر بتمؾ المعركة الجياشة ف األسطر واألحداث واألفكار، لحظات تذكّ ثمة لحظات سوداوية تمر بي
التي خاضتيا بغداد الحضارة في أوج الصراع بيف المعرفة الحكمية والمعرفة الدينية، االضطرابات 
العميقة التي حممتيا معركة الخروج مف الكائف القاصر في عصر التنوير األوربي. وعودة الروح 

دميا دوف أية فاتورة منطقية آ العصبيات األوربية أكثر مف خمسيف مميوف  لمعالمية بعد أف قتمت
لشبح أفوؿ  قدـُ لمحساب. لـ تكف بداية القرف الواحد والعشريف مدعاة لمتفاؤؿ، حتى ال نقوؿ بأنيا تُ 

الحضارة قوة استحضار مخيفة. لكف التاريخ البشرؼ يعممنا رفض الخط البياني الواحد ورفض أية 
ى ال تضيع البوصمة بيف عقـ األقبلـ وبؤس األوضاع والنضاؿ اليومي، ال يسعني حتمية. وحت

ال إال أف أنيي ىذه المحاولة بمأثورة جميمة لميشيل فوكو تقاوـ كل الرؤػ الكارثية لممستقبل: "
تتصور أف مف الضرورؼ أف تكوف حزينا لتكوف مناضبل، حتى لو كاف ما تحاربو بغيضا وبائسا. 

 . "الرغبة والواقع )وليس اليرب إلى تعبيراتو التمثيمية( ىي التي تممؾ القوة الثورية فالعبلقة بيف

 



 اإلعالو األٔسبي أٔ اإلعالو في أٔسبت

 إعادة اكتشاف الذات في معمعان ثنائية الرفض والقبول عند اآلخر

فرنسا،  " تحقيقا حوؿ لحـ الحبلؿ فيخمسوف مميوف مستيمؾفي مطمع الثمانينيات، أجرت مجمة "
فتبيف ليا أف أكثر مف سبعيف بالمائة مف ىذا المحـ إنما ىو في الحقيقة "كاشير" )أؼ محضر 

المؤسسات   ـ  عمى الطريقة الييودية(. ففي السنوات األولى لتوافد اليجرة المغاربية الكبيرة، كاف ىَ 
عجز اليد العاممة  الجالبة لميد العاممة سد حاجة مصانع السيارات وتحديث شبكات الطرؽ وتغطية

المحمية في اإلنشاءات والبناء، ولعل مسألة طعاـ ىؤالء كانت آخر ىموـ مف استقدميـ، ىذا إف 
كاف األمر قد جاؿ بخاطرىـ أصبل. والذؼ استطاع أف يستوعب مشكمة الحاجيات الفعمية لمجالية 

بعقود كونيـ قد عرفوا  المغاربية ىـ الييود السفاراد الذيف واجيوا ىذه المشكبلت قبل المسمميف
طريق اليجرة منذ قرارات إعطاء الجنسية الفرنسية لييود الجزائر في أواخر القرف التاسع عشر، 

يذكر  اإداري امف إقامتيـ عمى أؼ مف جانبي المتوسط أمرا ال يتطمب جيد األمر الذؼ جعل
ثـ التصنيع ألطعمة مقبولة باعتبارىـ فرنسييف. لذا فقد حمموا الكسكس واليريسة ونظموا االستيراد 

عرفا أو شرعا، وسيموا أمور تعايش الجالية السفرادية في فرنسا. ورغـ كل تعقيدات الصراع 
العربي اإلسرائيمي وصعود نزعات التديف والتطرؼ، ودور المؤسسات الصييونية السمبي عمى ىذا 

لكبير مف مسمميف الصعيد، كانت ىناؾ، ومازالت، عبلقة خاصة بيف القادميف مف المغرب ا
وييود في المعامبلت اليومية والتجارة الصغيرة بل وعقود العمل وكاف مف الطبيعي أف ال تثار 
مشكمة المحـ الحبلؿ بشكل عممي وصناعي قبل بناء مساجد ومراكز ثقافية إسبلمية وجمعيات 

 اتو اليومية. تحرص عمى استمرارية جممة واجبات وشعائر يعتبرىا المسمـ الممتـز أساسية في حي

اخترت ىذا المدخل البدييي لمسمـ يعيش في أوربة، ألف اليجرة كالسجف، ال يتقف الحديث عنو 
 (. 1مف ال يعرفو)

 انٕعظ انًحيظ ٔتأثيشِ ػهى انبُاء انزاتي

قد شػكمت منعطفػا ىامػا فػي الوجػود البشػرؼ اإلسػبلمي فػي  1711-1791يمكف القوؿ أف سنوات 
مختمفػػػة معػػػو. فاإلسػػػبلمي البلجػػػع سياسػػػيا )بمعنػػػى الناشػػػط فػػػي الحركػػػة أوربػػػة وأنمػػػاط التعامػػػل ال

اإلسػػبلمية السياسػػية المبلحػػق فػػي بمػػده والػػذؼ اختػػار أوربػػة بمػػد لجػػوء( لػػـ يعػػد قطػػب العبلقػػة مػػع 



اآلخػػر األوربػػي، وجيػػل القيػػادة السياسػػية مثػػل الباحػػث المصػػرؼ سػػعيد رمضػػاف والباحػػث السػػورؼ 
د فػػي إطػػار جػػد مقيػػد، فػػي الجغرافيػػة البشػػرية والجغرافيػػة عصػػاـ العطػػار، ىػػذا الصػػنف الػػذؼ حػػد

السياسػػية مػػف نطػػاؽ اندماجػػو، مكتفيػػا بفػػتح مركػػز ثقػػافي إسػػبلمي ىنػػا أو معيػػد لمتػػاريخ والحضػػارة 
اإلسػػبلمية ىنػػاؾ، ىػػذا الجيػػل لػػـ يكػػف يحمػػل ىمػػـو وأولويػػات أوالده إال بمعنػػى الػػتفيـ والتتبػػع، فيػػو 

)عبر منابر بالعربية مثل مجمة "المسمموف" ومجمة  ربي واإلسبلمييكتب بالعربية ويتوجو لمعالـ الع
ويشارؾ المجتمع األوربي في حريات أساسية أثرت في رؤيتو السياسية وتصػوراتو المدنيػة  "الرائد"(

ضػيف يسػعى لتقػديـ أفضػل صػورة مجػرد بالتأكيد، لكنيا لـ تحولػو إلػى العػب فػي بمػد المجػوء، بػل 
عبػػػر اليجػػػرات  "تجػػػاوزه"ف.  ويمكػػػف القػػػوؿ، أف ىػػػذا الجيػػػل قػػػد تػػػـ عػػػف اإلسػػػبلـ لممجتمػػػع المضػػػي

البشرية االقتصػادية الكبيػرة، التػي غّيػرت فػي التركيػب الطبقػي والمسػتوػ المعرفػي وطبيعػة التمػاس 
التػػػي شػػػيدتيا عمػػػى األراضػػػي  -1711-1791مػػػع المجتمػػػع المسػػػتقبل. مػػػف ىنػػػا، شػػػكمت أعػػػواـ 
سػػػية بعيػػػدة )حػػػرب الجزائػػػر، العػػػدواف الثبلثػػػي، والدة الفرنسػػػية، األسػػػاس لتحػػػوؿ فػػػي تصػػػورات سيا

وحروب الدولة العبرية مع العرب..( لتنشأ صورة نمطية متميزة مؤسممة بشكل واضح انطبلقػا مػف 
 عدة عوامل جيو سياسية مف جية وسياسية اقتصادية مف جية ثانية. 

إسػػبلمية سياسػػية. فمػػف الناحيػػة الجيػػو سياسػػية شػػكمت ىػػذه السػػنوات سػػنوات صػػعود لعػػدة حركػػات 
ورغـ اختبلؼ الدوافع واألسباب بل والمقومات اإليديولوجيػة )كالتبػايف بػيف قيػاـ جميوريػة إسػبلمية 
شيعية في إيراف وحركة مسمحة لمطميعة المقاتمة فػي سػورية وحركػة جييمػاف العتيبػي فػي السػعودية 

ي الغػػػرب، فينػػػاؾ خطػػػر لممثػػػل ال لمحصػػػر(، إال أف ىػػػذا التمػػػايز لػػػـ يكػػػف ُيػػػرػ بػػػالعيف المجػػػردة فػػػ
ّمى إسبلمية، ىذه الحمى تيدد الحضارة الغربية. جاء ذلؾ مع بدايػة واليػة البابػا يوحنػا إسبلمي وحُ 

بولس الثاني ووصوؿ المحافظيف الجدد لمسمطة في شخص الرئيس األمريكي رونالد ريغاف، ولكف 
عمى لبنػاف.  1711دواف أيضا وصوؿ الدبابات اإلسرائيمية لثاني عاصمة عربية بعد القدس في ع

أؼ فػػي حقبػػة ضػػبابية عمػػى الصػػعيد العػػالمي واضػػطرابية عمػػى الصػػعيد اإلقميمػػي مػػع أزمػػة عميقػػة 
يعيشيا الموبي الموالي إلسرائيل في الغرب عبػر كشػف الغطػاء عػف فكػرة الحػروب الوجوديػة لدولػة 

ر إيػػػديولوجي اإلسػػػبلـ فػػػي أوربػػػة فػػػي ىػػػذا المعمعػػػاف إلػػػى ضػػػرورة ألكثػػػر مػػػف تيػػػاتحػػػوؿ إسػػػرائيل. 
وسػػبلح نػػافع ألكثػػر مػػف تيػػار سياسػػي خاصػػة وأف ىػػذا الوضػػع ترافػػق عمػػى الصػػعيد األوربػػي مػػع 

 (: 1واقعتيف في غاية األىمية)



األولى تزايد عدد الميااررنن المساممين إلاى أورباة والثااني تصااعد أزماة الدطالاة ودخاول القاارة 
 عطيات الثورة التكنولورية الرديدة.األوربية في فترة إعادة تكونن قدراتيا الصناعية وفق م

ىذا التزايد يظير جميا عبر بعض اإلحصاءات المعبرة، والتي كانت السياسة االقتصػادية األوربيػة 
ألػػف  111لػػـ يكػػف يتجػػاوز  1791مسػػئولة عنيػػا مباشػػرة. فعػػدد القػػادميف مػػف شػػماؿ إفريقيػػا عػػاـ 
اعتبار الحكومة الفرنسػية لمجزائػر شخص رغـ وجود دوؿ المغرب الكبير تحت االحتبلؿ الفرنسي و 

جزءا مف األراضي الفرنسية؟. في حيف بمغ عدد القادميف بطمب مف المؤسسػات الفرنسػية فػي عػاـ 
مميػػػونيف وأربعمائػػػة ألػػػف ميػػػاجر. وفػػػي ألمانيػػػا يمكػػػف متابعػػػة التقػػػدـ نفسػػػو بالنسػػػبة لمجاليػػػة  1791

ألػػف  911عػػدد الميػػاجريف قػػد قفػػز مػػف التركيػػة. ولػػو أخػػذنا أرقػػاـ اليجػػرة التركيػػة ألوربػػة نجػػد أف 
إلػػػى ثبلثػػػة مبليػػػيف ونصػػػف المميػػػوف قبػػػل عػػػاميف. فػػػي حػػػيف تضػػػاعف عػػػدد  1799ميػػػاجر عػػػاـ 

( فػػي 1711-1791% فػػي  )111العػػاطميف عػػف العمػػل فػػي الفتػػرة التػػي أشػػرنا ليػػا إلػػى أكثػػر مػػف 
 دوؿ اليجرة الرئيسية في أوربة. 

ئػة عػاـ التػي تبعػت الحػروب النابميونيػة قرابػة لـ فػي المربيػة قػد أرسػمت إلػى العػاورغـ أف القػارة األو 
لػػـ  ،(1791 - 1111مميػػوف ميػػاجر )كمػػا يوضػػح بػػادلي بينػػز فػػي كتابػػو: اليجػػرة مػػف أوربػػة  11

تستطع أوربة الغربية ىضـ فكرة ىجرة طبيعية كانت مؤسسػاتيا االقتصػادية المحػرض األوؿ عمػى 
حركة البشر جزءا ال يتجزأ مف نظاـ اقتصادؼ  حدوثيا، وال يمكف إال أف تستمر، في عالـ صارت

 وثقافي وا عبلمي يرفض الحدود. 

ترافقت ىذه التغييرات البنيويػة بأزمػة ىويػات عمػى الصػعيد العػالمي، عززىػا إعػادة اكتشػاؼ اليويػة 
األوربية المتعددة القوميات المختمفة المسارات، ومخاض ىذه العمميػة عمػى الػذات الميػاجرة سػمراء 

ي مجتمعات جعمتيا األزمة االقتصادية تنمي ثقافة خوؼ جديدة لـ تمبث أحداث الحادؼ وسوداء ف
" بعػد أف كانػت فػي حػدود تيمػيش وتحديػد أثػر العدو اإلرىابيعشر مف سبتمبر أف أعطتيا صفة "

اآلخر اإلسبلمي الذؼ يدخل الحرمة األوربية بدوف جواز سفر كوف "أوربة المتعػددة" فػي الواقػع لػـ 
 في التصور طابعيا المتعدد اإلثنيات المتعدد الثقافات والمتعدد األدياف واأللواف.  تقبل بعد

ال يمكػػػػف ليػػػػذه األجػػػػواء أف تسػػػػمح لجاليػػػػة حديثػػػػة التكػػػػوف ضػػػػعيفة الحضػػػػور السياسػػػػي والمػػػػدني 
ومزعزعة كقوة عمل ووجود اقتصادؼ، أف تتعامل بأريحية مع اآلخر، ىذا اآلخر الذؼ يطمػب مػف 



الػب بػو البػوذؼ أو الييػودؼ أو المسػيحي، أحيانػا بػدوافع عنصػرية، وأحيانػا أخػرػ المسػمـ مػا ال يط
ألسباب سياسية مبطنة، نقطة ارتكازىا القوة الكامنة ليذه الجالية المسممة وىذا الػديف الجديػد الػذؼ 
تحػػػوؿ خػػػبلؿ أقػػػل مػػػف عقػػػد زمنػػػي إلػػػى الػػػديف الثػػػاني فػػػي معظػػػـ دوؿ أوربػػػة الغربيػػػة. ال الطبقػػػة 

وربية المحميػة امتمكػت قيػادات واسػعة األفػق بعيػدة النظػر، ولػـ يكػف لمنخػب اإلسػبلمية السياسية األ
دائمػػا القػػدرة عمػػى ىضػػـ مػػا يحػػدث والتعامػػل معػػو بشػػكل يجمػػع بػػيف األصػػالة والحكمػػة والعقبلنيػػة 
الواقعيػػػة. وال شػػػؾ، بػػػأف النظػػػرة اإليديولوجيػػػة المغمقػػػة عنػػػد رمػػػوز امتمكػػػت القػػػدرة عمػػػى التػػػأثير فػػػي 

لمسمميف األوربييف ولـ تمتمؾ القدرة عمى استيعاب اإلسبلـ كػديف يسػتنبط إجاباتػو العمميػة جميور ا
مختمفػػة وظػػروؼ مغػػايرة قبػػل ألػػف عػػاـ أو مػػف أتػػوف الواقػػع ال كتػػب أربعػػة فقيػػاء عاشػػوا فػػي بيئػػة 

ال شػػؾ بػػأف ىػػذيف العػػامميف قػػد لعبػػا دورا كبيػػرا فػػي إحبػػاط إمكانيػػات تبمػػور  اسػػتنباطات عممػػاء قػػـ.
ر إلكثػػر مػػف صػػورة إلسػػبلـ أوربػػي نسػػتطيع القػػوؿ اليػػـو بأنيػػا لػػيس مػػف إنتػػاج النخػػب بػػل مػػف مبكػػ

 تمعية والثقافية بكل تعقيداتيا. إنتاج الصراعات المج

 أصٕاث يؤثشة 

في ىذه العممية الصعبة، التي ما زالت في مخاضاتيا األولى، ثمػة مػف الجيػل األوؿ مػف اسػتطاع 
معنى األقمية الدينية، وتابع عف كثب مشاكل األجياؿ الثانية والثالثة.  تفيـ األبناء والشبيبة، وأدرؾ

ولعػػل فػػي مقدمػػة ىػػؤالء األسػػتاذ عصػػاـ العطػػار، المراقػػب السػػابق لحركػػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي 
سػػػورية، والػػػذؼ يعػػػيش فػػػي أوربػػػة منػػػذ قرابػػػة أربعػػػة عقػػػود )مؤسػػػس المركػػػز اإلسػػػبلمي فػػػي آخػػػف 

مػػق مػػف أف تحػػديات العػػالـ والعصػػر ال يمكػػف أف تواجػػو بالجيػػل، أو بالمانيػػا(، األسػػتاذ العطػػار ينط
اليػػػػرب، أو ردود األفعػػػػاؿ العاطفيػػػػة مػػػػف ىنػػػػا عمػػػػى حػػػػد تعبيػػػػره "يجػػػػب أف نسػػػػتوعب ونفيػػػػـ ىػػػػذه 
التحػػػػديات، ونرفػػػػع أنفسػػػػنا ومناىجنػػػػا وأعمالنػػػػا ووسػػػػائمنا إلػػػػى مسػػػػتوػ مواجيتيػػػػا الصػػػػادقة الواعيػػػػة 

 عف المسمميف في الغرب يقوؿ:(. وفي حديثو 9المكافئة عمى كل صعيد)

 

"عمى المسمميف الذيف يعيشوف في الغرب، ويحمل كثير منيـ جنسية الببلد التي يقيموف فييا، أف 
ينظروا إلى ىذه الببلد التي يقيموف فييا، أف ينظروا إلى ىذه الببلد التي توّفر ليـ األمف 

مارسات الدينية والثقافية,, عمى أنيا وطنيـ واالستقرار، والعمـ والعمل، وحرية العقيدة والعبادة، والم
أيضا، وأف يحرصوا عمى أمنيا وخيرىا ومصالحيا المشروعة، ويجسموا فييا، بأقواليـ وأعماليـ 



وسموكيـ اليومي، اإلسبلـ النقي الجميل اإلنساني السمح كما أنزلو هللا تعالى، وأف يقيموا حياتيـ 
، ويتعاونوا، بمقياس اإلسبلـ وحدوده، مع سائر أبناء فييا عمى أصح األسس الشرعية والقانونية

 الببلد، عمى تعميق التعارؼ، والفيـ المتبادؿ، وتحقيق الخير المشترؾ,

أما بعض المسمميف الذيف يحمموف جنسية ىذه الببلد، أو يقيموف فييا، ويستفيدوف منيا ماديا 
ما ال يبيحو قانوف وال نظاـ،  -ياناأح–ومعنويا، ويروف مع ذلؾ، أنيا "دار كفر" يستبيحوف فييا 

فيـ مخطئوف كثيرا، وىـ يسيموف مف حيث يعمموف أو ال يعمموف، في تشويو صورة اإلسبلـ 
والمسمميف، وتنفير الناس منيـ، ومساعدة أعدائيـ عمى الكيد ليـ بغير حق. إف اإلسبلـ يفرض 

انة والظمـ، في أؼ مكاف عمى المسمميف الصدؽ واألمانة والعدؿ/ ويحـر عميو الكذب والخي
 (   9كاف")

يمكف القوؿ بأف ىناؾ تقاطعات أساسية بيف األستاذ العطار وطارؽ سعيد رمضاف، الذؼ يمثل 
، والذؼ يتبنى يفالجيل الثاني الممتـز إيديولوجيا ولكف المترعرع في المدرسة والمجتمع الغربي

ط في أوربة، مثل توقيف العمل العديد مف اإلطروحات عمى الصعيد اإلسبلمي عامة وليس فق
بالعقوبات الجسدية وفتح باب االجتياد بالمعنى المشابو لفترة نشوء المدارس الفقيية التاريخية 

 وليس بمعنى الترقيع والتجبير لممراضاة ىنا وتفيـ األوضاع الخاصة لممسمميف ىناؾ. 

ؽ رمضاف عف إذا اعتبرنا صاحب الرأؼ أفضل مف يعبر عنو، فمنقرأ كيف يتحدث طار 
 (: 1) أخبار مف بنجبلديش NFBموقع وجية نظره في حديثو المنشور عمى 

* إف األولوية األولى إذا كنا نفكر في اإلصبلح والتجديد عمى أرضية إسبلمية ىي 
ا النصوص ونفيميا بيا حتى نستطيع قراءة تمؾ النصوص في إصبلح الطريقة التي نقرأ بي

إطار السياؽ والبيئة التي نعيش فييا، والتي توضح لنا عالمية وديمومة بعض القواعد 
اإلسبلمية، وضرورة فيـ بعض التعاليـ األخرػ في سياقيا الخاص. نحف نحتاج لفيـ النص 

العالـ، نحف بحاجة لفيـ عالمية قيمنا،  بيذا الشكل، ونحتاج لفيـ الواقع حتى نستطيع إصبلح
 وأف بإمكاننا أف نتشارؾ فييا مع اآلخريف مف مواطنينا الذيف نعيش فيما بينيـ. 

* نحف نخمط في إطار مفيومنا لميوية بيف ثقافاتنا األصمية وتعاليـ اإلسبلـ، ولعل إقامتنا 
ىو مف ديننا، مدركيف أف في الغرب تساعدنا عمى جبلء األمر وفصل ما ىو مف ثقافتنا عما 

http://bangladesh-web.com/news/feb/24/f24022003.htm


عمينا مواجية ثقافة جديدة نعيش فييا ونأخذ منيا ما ال يتعارض مع أساسيات ديننا حتى 
 نستطيع مواجية التحديات الجديدة. 

* إعادة النظر في النظرة القديمة التي تقسـ العالـ إلى "نحف" التي نعبر عنيا بػ"دار 
بػ"دار الحرب" أو "دار العيد"، في ضوء مراجعة كل اإلسبلـ"، في مقابل "ىـ" التي نعبر عنيا 

مفيوـ مف تمؾ المفاىيـ وما كاف يعنيو في سياقو، ومدػ تحقق ذلؾ المعنى أو عدـ تحققو في 
الواقع الحالي. ويطرح طارؽ رمضاف بدال مف تمؾ المفاىيـ مفيوما جديدا ىو دار الشيادة، 

 ويعني الشيادة لمرسالة اإلسبلمية أماـ الناس. 

* إف ما يتضمنو ديننا مف قيـ غير مبني عمى "الغيرية"، نحف مسمموف طبقا لقواعدنا 
الروحية وقيمنا العالمية، وليس ذلؾ نابعا مف مضادتنا لمغرب أو لمييود أو المسيحييف أو 
العممانييف. إف عيشي في مجتمع عمماني في الغرب جعمني أكثر قدرة عمى فيـ عالمية 

 تركة بيني وبيف مواطني. رسالتي، والقيـ المش

* إف ما آخذه مف حسف البنا أو مف غيره مف المصمحيف ليس ىو النتائج التي وصموا 
إلييا، بل الطريقة والمنيجية التي وصموا بيا لتمؾ النتائج، إنيـ يقولوف إف لدينا القرآف والسنة، 

ي ضوء البيئة، واآلف أنا وعمينا أف نفيميما فيما سياقيا، لقد فعموا ذلؾ، لقد فيموا النصوص ف
 في أوروبا عمي اتباع نفس المنيج في النظر والفيـ. 

طارؽ رمضاف، كما يقوؿ الدكتور مجدؼ سعيد،  "يدعو إلى اندماج المسمميف في  يدعو
مجتمعاتيـ األوروبية، واستقبلليتيـ ماديا وفكريا عف مسممي الشرؽ، وبناء مجتمع إنساني 

، وذلؾ عمى أرضية ما يحممونو كمسمميف مف قيـ إنسانية مشترؾ مع مواطنييـ في الغرب
عامة، وفي إطار نفي فكر المضادة والغيرية، وفي إطار فيـ جديد لمنصوص في ضوء 

 متغيرات العصر وفي ضوء الواقع األوروبي، واختصارا: إنو يدعو إلسبلـ أوروبي". 
جدؿ، بل واعتراض، سواء وعمى قدر ما تبلقي ىذه المقوالت مف ترحيب بقدر ما تثيره مف 

ذا ابتعدنا عف ردود فعل الموبي الموالي إلسرائيل، الذؼ يحارب  مف المسمميف أـ مف غيرىـ؛ وا 
أؼ تصور إصبلحي فكرؼ في اإلسبلـ باعتباره عتمة تحويل الجالية اإلسبلمية لقوة مادية 

نظرية واالبتعاد عف حقيقية في أوربة، فإف العديد مف اإلسبلمييف يأخذ عمى طارؽ النخبوية وال
الواقع. إال أف باإلمكاف القوؿ، أف طارؽ قد احتل مكانو كطرؼ في أؼ نقاش حوؿ اإلسبلـ 



األوربي، داخل وخارج الفكر اإلسبلمي، وبيذا المعنى، أصبح مرجعا لمعديد مف الجامعييف 
المقومات الشباب الذيف يروف فيو مثبل لمقدرة عمى التأقمـ االجتماعي والثقافي مع احتراـ 

 األساسية لئلسبلـ. 

مف اآلراء المؤثرة في الجالية المغاربية المسممة يمكف القوؿ أف الشيخ راشد الغنوشي يعتبر مرجعا 
يحقػػػق حولػػػو التوفيػػػق بػػػيف أكثػػػر مػػػف جيػػػل، خاصػػػة جيػػػل "اإلسػػػبلـ األوربػػػي" الػػػذؼ يسػػػميو بعػػػض 

مػف جيػة ثانيػة. ومػف النقػاط  مف جية وجيل المجوء السياسػي األوؿ Islam Lightالسمفييف تفكيا 
 : المتميزة التي يطرحيا الغنوشي، عبلقة المسمـ في أوربة بالعممانية حيث يقوؿ

"معمػػـو أف األقميػػة المسػػممة فػػي الغػػرب حديثػػة النشػػأة، وقػػد يمثػػل وجودىػػا فػػي الغػػرب بيػػذه النسػػبة 
ي ىػػػذا القػػػرف مميونػػػا( ربمػػػا أعظػػػـ فػػػتح إسػػػبلمي فػػػ 03العاليػػػة ألوؿ مػػػرة فػػػي التػػػاريخ )أكثػػػر مػػػف 

العشػػريف، وأعظػػـ بركػػة حمػػت بحضػػارة الغػػرب، إذ تتعػػرؼ عمػػى اإلسػػبلـ وتتعػػايش معػػو بعيػػدا عػػف 
مناخػػات الحػػرب واألحقػػاد والػػدماء، وىػػو لعمػػرؼ كسػػب عظػػيـ لػػـ يتػػأت لئلسػػبلـ حتػػى خػػبلؿ أعظػػـ 
عيوده الزاىرة وجيوشو الكاسحة، وذلؾ بسبب ما كػاف عميػو أىػل الكتػاب آنػذاؾ مػف جيالػة وضػيق 

فػػق وتعصػػب بمػػا اسػػتحاؿ معػػو فػػي ظػػل سػػيادة الكنػػائس أؼ إمكػػاف لمتعػػدد والحػػوار وحريػػة الفكػػر أ
والػػدعوة، بػػل حتػػى مجػػرد التعػػايش السػػممي بػػيف المػػذاىب النصػػرانية نفسػػيا، فكانػػت حالػػة الحػػروب 
الدينيػة الماحقػة ىػػي الحالػة الغالبػة عمػػى تػاريخ النصػارػ قبػػل عصػر النيضػة وعػػزؿ الكنػائس عػػف 

معػػات. وبعػػض ذيػػوؿ تمػػؾ العصػػور المظممػػة ال تػػزاؿ تشػػاىد فػػي إيرلنػػدا حيػػث يقتػػل شػػؤوف المجت
الطفل لمجرد أنػو ألبػويف مػف المػذىب اآلخػر، بمػو أف يتسػامح يُتسػامح مػع وجػود إسػبلمي فػي أؼ 

 شكل.

إف وجػػود ىػػذه المبليػػيف المسػػممة ألوؿ مػػرة فػػي التػػاريخ فػػي العشػػريف الغربػػي الػػذؼ تػػأبى عمػػى كػػل 
يصػػاؿ أنػػوار اإلسػػبلـ وسػػماحتو إلػػى ىػػذه الػػببلد ىػػو وجػػود مػػديف بعػػد فضػػل هللا محػػاوالت الفػػتح إل

النييػػار مجتمعػػات أىػػل الكتػػاب وقيػػاـ مجتمعػػات العممانيػػة الديمقراطيػػة، التػػي نحّػػت جانبػػا سػػمطة 
الكنػائس وأطمقػت حريػات البشػر العقميػة والسياسػية وعزلػت رجػاؿ الػديف فػي صػوامعيـ يعظػوف فػي 

عنػػاء الػػذىاب إلػػييـ مػػف بػػيف قمػػة مػػف المػػدنفيف إلػػى القبػػر. إنػػو مػػف بػػاب  أيػػاـ اآلحػػاد مػػف يتكمػػف
العممانيػػػػة والتقػػػػدـ والقػػػػيـ اإلنسػػػػانوية دخػػػػل اإلسػػػػبلـ ديػػػػار الغػػػػرب ولػػػػيس مػػػػف أبػػػػواب أىػػػػل الكتػػػػاب 

 (. 6الموصدة")



يمكػػػف القػػػوؿ أف المسػػػمميف النػػػاطقيف بالمغػػػات األوربيػػػة يػػػزدادوف بشػػػكل كبيػػػر، وىػػػـ يعبػػػروف عػػػف 
غيػػر مصػػطنع، بمعنػػى أنيػػـ يتعػػامموف مػػع المغػػة الوطنيػػة كمعطػػى طبيعػػي ومػػع إصػػبلح طبيعػػي 

الثقافػػة المحميػػة باعتبارىػػا جػػزء مػػف الكػػوف الثقػػافي األغنػػى ولػػيس مجػػرد نتػػاج مجتمػػع مػػادؼ منحػػل 
ومرفوض. فكرة اإلصبلح الثقػافي واألخبلقػي والسياسػي بحػد ذاتيػا عنػد جممػة تعبيػرات ىػذا الجيػل 

الغربية لتكوف أكثر سماحة وأكثر عدالػة وأكثػر مسػاواة. يمكػف فػي ىػذا  ىي ابنة إصبلح المنظومة
اإلطار تتبع اآلراء السياسية والحقوقية  لحركتيف إحداىما في الوسط الجزائػرؼ )رشػاد( والثانيػة فػي 

 .الوسط المغربي )التحالف مف أجل الحرية والكرامة(

ف كانت تتوجو إلى المجتمع الجزائرؼ األـ، فيي ابنة المنفى واليجرة. وتجد صػدػ  حركة رشاد، وا 
وتجاوب في أوساط عديدة ال تتعامل معيا كحالة تنظيمية بقدر ما تتعامل معيا كأطروحات بناءة 
لمتنميػػػة واإلصػػػبلح السياسػػػي ومفيػػػـو الدولػػػة الرشػػػيدة والمواطنيػػػة فػػػي تػػػزاوج عقبلنػػػي بػػػيف اإلسػػػبلـ 

لكرامػػة" تحػػاوؿ العمػػل فػػي نطػػاؽ الحقػػوؽ والديمقراطيػػة. فػػي حػػيف أف "التحػػالف مػػف أجػػل الحريػػة وا
اإلنسػػانية ضػػمف مفيػػوـ جػػامع لمػػا أنجبػػت الحضػػارة اإلسػػبلمية والحضػػارة الغربيػػة مػػف قػػيـ تحػػرص 
عمى تأكيد الحريات والمساواة مػف جيػة، وتأصػيل الكرامػة اإلنسػانية مػف جيػة ثانيػة. ويمكػف القػوؿ 

حقوقي والفكرؼ في طرفي المتوسط، ط الأف االحتكاؾ اليومي والمباشر لياتيف الحركتيف، مع الوس
أفكارىمػػا فػػي أوسػػاط الجاليػػة المغاربيػػة رغػػـ العقبػػات التػػي تزرعيػػا أحيانػػا ب التعريفسػػمح ليمػػا بػػي

 ولؤلسف التكوينات التاريخية البطيئة التفاعل. 

 ىناؾ مف جية أخرػ، المحاوالت العفوية التي تنجبيا المظالـ اليوميػة والعنصػرية واإلسػبلموفوبيا.
تبلؼ مناىضػػة اإلسػػبلموفوبيا ولجنػػة عمػػل جمعيػػاتي كػػائ ىػػذه المحػػاوالت تأخػػذ أكثػػر فػػأكثر صػػيغة

المواطف لمعمل المدني وجمعيات الجيل الثاني لميجرة المختمفة النشاطات، ومحاوالت حمل التراث 
وفػػػرؽ عديػػػدة إلحيػػػاء التػػػراث  )حػػػاؿ فرقػػػة الموصػػػمي لمموسػػػيقى العربيػػػة األندلسػػػية والفنػػػي الثقػػػافي
( وامتػػدادات التجربػػة التركيػػة لمعدالػػة )وليػػا تعبيػػرات ثقافيػػة وجمعيػػات غيػػر حكوميػػة كثيػػرة الصػػوفي

 (. COJEPمنيا كوجيب الدولية 

صػػبلح عبػػد الػػرزاؽ ىػػذه الظػػاىرة فػػي قػػراءة لمػػا يتجسػػد أمامنػػا أكثػػر منػػو فػػي حكػػـ الػػدكتور  يجمػػع
ط الثقافػػة المركبػػة بػػيف المفػػاىيـ إف مبلمػػح اإلسػػبلـ األوروبػػي تبػػدو مػػف خػػبلؿ أنمػػا"قيمػػي فيقػػوؿ:  

الدينيػػة المفػػاىيـ الغربيػػة. وتتجسػػد فػػي كثيػػر مػػف صػػور السػػموؾ اليػػومي والمبلبػػس والعػػادات، إلػػى 



المواقف الفكرية والثقافية والسياسية، إلى االنفتاح عمى الثقافة الغربية والمجتمع األوروبي وكػل مػا 
وتحميػل األمػور، ومػف قػيـ وأعػراؼ أوروبيػة.  يزخر بو مػف مفػاىيـ وسػموكيات وأسػاليب فػي التفكيػر

فيناؾ اتصاؿ يومي مستمر بيف اإلسبلـ الذؼ يحممو ىؤالء المسمميف وبيف مفردات الثقافة الغربية 
فػػي المدرسػػة والجامعػػة والنػػادؼ والعمػػل والحػػي والشػػارع. وقػػد نتفػػق أو نختمػػف مػػع ىػػذا التفاعػػل أو 

ولكنػو يحػدث ويترسػخ يومػا  بعػد آخػر. فربمػا يػذوب  التطور، وقد نقبمو أو نرفضو أو نػتحفع عميػو،
اإلسػػبلـ فػػي الثقافػػة الغربيػػة كمػػا ذابػػت المسػػيحية، ويتحػػوؿ إلػػى مجػػرد اعتقػػاد شخصػػي ال شػػأف لػػو 
بالمجتمع أو السياسية. وربما يتطور لينتج لنا إسبلما  ذا مبلمح أوروبية في التأكيػد عمػى الحريػات 

يػػة واحتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف وحقػػوؽ المػػرأة وحقػػوؽ األقميػػات الشخصػػية واألنظمػػة السياسػػية الديمقراط
 . (8" )وغيرىا مف معالـ األنظمة السياسية األوروبية المعاصرة

مػػػا يقولػػػو الباحػػػث، نجػػػده فػػػي ممارسػػػات محػػػددة تتوجػػػو، عمنػػػا أو ضػػػمنا بيػػػذا االتجػػػاه، فمػػػو أخػػػذنا 
محاولػػة مػػف محػػاوالت إنتػػاج  البرنػػامج التعميمػػي لمعيػػد ابػػف سػػينا فػػي مدينػػة ليػػل الفرنسػػية، لوجػػدنا

إسػػبلـ بيػػذه المبلمػػح، يحػػرص عمػػى أف يكػػوف بعبلقػػة مػػع األزىػػر باليػػد اليمنػػى، والمؤسسػػة الثقافيػػة 
جمعيػة  911الموقػع مػف قرابػة الميثػاؽ اإلسػبلمي األوروبػي األوربية، باليد اليسرػ, كذلؾ نقػرأ فػي 
بػػيف عديػػد  يػػود الجماعيػػة لمج وامتػػدادخطػػوة ،  01/0/8112إسػبلمية اجتمعػػت فػػي بروكسػػل فػي 

قػػيـ  عػػف . يػػدافع الميثػػاؽثمانيػػة سػػنوات مػػف الجمعيػػات والمؤسسػػات اإلسػػبلمية اسػػتمر ألكثػػر مػػف
 ترسػيخ قػيـ االعتػداؿ واالنػدماج ىإلػ ، كما يقوؿ موقعيو،ييدؼ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، وىو

 األخػػر، مػػع رفػػضوترشػػيد المسػػمميف نحػػو فيػػـ معتػػدؿ لئلسػػبلـ و التعػػايش فػػي سػػمـ وأمػػاف مػػع 

ولعل في ىذه المبادرة عمى الصعيد  .الخمط بيف اإلرىاب و اإلسبلـ كعقيدة سمحاء  العنف، وعدـ
األوربػػػي، حػػػرص مػػػف عػػػدة ىيئػػػات ومنظمػػػات إسػػػبلمية، عمػػػى مواكبػػػة التشػػػريع والبنػػػاء المؤسسػػػي 
األوربػػػي، األمػػػر الػػػذؼ يسػػػمح بخػػػوض معػػػارؾ مشػػػتركة رغػػػـ اخػػػتبلؼ التشػػػريعات والموقػػػف مػػػف 

مسمميف واإلسبلـ بيف دولة وأخرػ. خاصة وأف فقو األقميػات أصػبح أكثػر حضػورا عبػر المجمػس ال
األوربي لئلفتاء والبحوث الذؼ يدخل عامػو الحػادؼ عشػر، والػذؼ يحػض المسػمميف عمػى اكتسػاب 
الجنسػػػيات فػػػي أوربػػػة والمشػػػاركة السياسػػػية والمدنيػػػة واالسػػػتفادة مػػػف السػػػمطة القضػػػائية ومؤسسػػػات 

 تبارىا في القانوف لكل مواطف. الدولة باع



لقػػد أصػػبح مػػف الطبيعػػي فػػي األوسػػاط المتدينػػة تنػػاوؿ قضػػايا تمػػس الحيػػاة اليوميػػة والشػػعائر، مثػػل 
جمع الصموات الخمس في ثبلث، والدعوة لمحشمة والحجاب وعدـ تشجيع النقاب لمنساء، التعامػل 

بػػػار بيػػع المسػػػمـ لمنتجػػات غيػػػر اعت ،مػػع االخػػتبلط وحقػػػوؽ المػػرأة ضػػػمف المفيػػوـ القػػػانوني السػػائد
إسػبلمية ضػػرورة معاشػػية فػػي مجتمػػع غيػػر مسػػمـ إلػػى غيػػر ىػػذا مػػف قضػػايا قػػد تثيػػر حفيظػػة رجػػاؿ 
الػػديف فػػي العػػالـ اإلسػػبلمي أو فػػي بمػػداف يشػػكل المسػػمموف فييػػا أغمبيػػة سػػكانية.  ويمكػػف القػػوؿ أف 

ىنػاؾ بػيف معتنقػي اإلسػبلـ ىذه المعطيات مقبولة في األوساط األوسع لمجاليات المسممة، ولو أف 
مػػف األوربيػػيف، وأيػػة مفارقػػة، مػػف يتشػػدد أحيانػػا أكثػػر مػػف المسػػمميف أنفسػػيـ، كمػػا الحػػع عػػدد مػػف 

 الباحثيف.

يػػػة قػػػد زعػػػزع عػػػدة ويمكػػػف القػػػوؿ أف وصػػػوؿ حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة إلػػػى الحكػػػـ فػػػي تركيػػػا العممان
سبلـ في الحقبة النفطية. فيػا نحػف الخميجية لئل-معطيات مسبقة عززىا انتشار القراءات السعودية

أماـ حكومة تعيد تركيا إلى وسطيا اإلقميمي الصػحي وتتعامػل مػع قضػايا المنطقػة بشػكل مختمػف 
ومػف  العربػي مػف القػاىرة إلػى الريػاض رسميالوىف ال بقاتيا، وبنفس الوقت متقدـ جدا عمىعف سا

إعجػابيـ بيػذا األنمػوذج، ولػو أنيػـ . األمر الذؼ جعل العديد مف اإلسبلمييف يبدوف صنعاء لمرباط
فػي تركيػا قػد  مػؤخرا غالبا ما يقوموف بتقديمو عمى خبلؼ حقيقتو. ولعل مؤتمر مػارديف الػذؼ عقػد

وضع بعض النقاط عمى الحروؼ حيف اكتشف بعض أصػدقاء التجربػة التركيػة بػأف حػزب العدالػة 
خميجيػة. فبػدأ الػبعض يحػذر مػف حزب حداثي ال عبلقة لو بتجربة اإلخػواف المسػمميف أو السػمفية ال

فػي  مخاطر تمرير تركيػا ألفكػار غربيػة أو أمريكيػة كمػا قيػل فػي المقػاالت الناقػدة لقػرارات مػارديف.
 حيف مف يعرؼ تاريخ الحركة اإلسبلمية التركية ال يجد في ىذا المؤتمر أو غيره أؼ جديد. 

قػػػدـ «. 7202/  3/  73 – 72»فػػػي مدينػػػة مػػػارديف جنػػػوب شػػػرؽ تركيػػػا  فػػػي ختػػػاـ مػػػؤتمر عقػػػدف
المعروفػػػة فتػػػوػ  خمسػػػة عشػػػر عالمػػػا مػػػف بمػػػداف إسػػػبلمية مختمفػػػة قػػػراءتيـ حػػػوؿ فتػػػوػ ابػػػف تيميػػػة

ندونيسػيا رجاؿ ديف مف شارؾ في المؤتمر وكاف قد  مارديف. كل مف تركيا والسػعودية واإلمػارات وا 
 : همحاور وناقشت يتانيا، والبوسنة والمغرب ونيجيريا واليند وألبانيا واليمف والسنغاؿ والكويت ومور 

 فتوػ مارديف: الزماف والمكاف والظروؼ والمبلبسات؛• 

 مفيـو الموطف والمقر في الفقو التقميدؼ وفي ضوء العولمة واالتصاالت الحديثة؛• 



 أىمية الفتوػ في سياؽ التاريخ اإلسبلمي؛ • 

مػف قبػل ابػف تيميػة وميثػاؽ  فيـ الجياد: ظروؼ القتاؿ المسمح وقواعد االشتباؾ، كما تـ تعريفيػا• 
 األمـ المتحدة.

صحيح أف عشرات المؤتمرات تجرؼ حوؿ الموضوعات المطروحة أعبله، نشير منيا إلى المؤتمر 
حػػوؿ العبلقػػة بػػيف الجػػذور الثقافيػػة اإلسػػبلمية  1/9/1111-9المتميػػز الػػذؼ عقػػد فػػي المنامػػة بػػيف 

جمػػع حصػػرا عممػػاء مسػػمميف لتحديػػد  وحقػػوؽ اإلنسػػاف، لكػػف أىميػػة مػػؤتمر مػػارديف تػػأتي مػػف كونػػو
ورغػػػـ محاولػػػة الػػػبعض تقػػػديـ خبلصػػػة المػػػؤتمر كحػػػرب عمػػػى الجيػػػاد إسػػػبلمية. -مواقػػػف سياسػػػية

. 1711والمقاومة، فإف ما جاء بو المػؤتمر ال يختمػف عػف قواعػد طرحيػا جمػاؿ عبػد الناصػر فػي 
مقطػع جػاء فػي البيػاف الفارؽ أف ىذه األطروحات تأتي مف داخل البيت الػديني. ومػف المفيػد إيػراد 

تصنيف الػديار فػي الفقػو » : الختامي الذؼ أثار انتقادات واسعة في صفوؼ المحافظيف المسمميف
اإلسػػػبلمي تصػػػنيف اجتيػػػادؼ أممتػػػو ظػػػروؼ األمػػػة اإلسػػػبلمية وطبيعػػػة العبلقػػػات الدوليػػػة القائمػػػة 

غيار جػريـ الحػروب حينئذ. إال أف تغير األوضاع اآلف ووجود المعاىػدات الدوليػة المعتػرؼ بيػا وت
وظيور دولة المواطنػة التػي تضػمف فػي الجممػة حقػوؽ  الناشئة عن رد العدوان ومقاومة االحتالل

األديػػاف واألعػػراؽ واألوطػػاف اسػػتمـز جعػػل العػػالـ كمػػو فضػػاء لمتسػػامح والتعػػايش السػػممي بػػيف جميػػع 
مف فيػو النػاس عمػى األدياف والطوائف في إطار تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بيف النػاس ويػأ

أمػػواليـ وأوطػػانيـ وأعراضػػيـ وىػػو مػػا أقرتػػو الشػػريعة ونػػادت بػػو منػػذ ىػػاجر النبػػي   إلػػى المدينػػة 
ووضػػع أوؿ معاىػػدة تضػػمف التعػػايش بػػيف جميػػع الطوائػػف واألعػػراؽ فػػي إطػػار العدالػػة والمصػػالح 

نػػػة ليػػػا لمتنكػػػر ليػػػا وافتعػػػاؿ المشػػػتركة وال يسػػػوغ التػػػذرع بمػػػا يشػػػوبيا مػػػف نقػػػص أو خػػػرؽ دوؿ معي
 «.التصادـ بينيا وبيف الشريعة السمحة

 

ىذه المخاضات تصنع دوف شؾ، معالـ مختمفة عف تمؾ التي تسعى لتصوير اإلسبلـ ىويػة ثابتػة 
متقوقعا عمى نفسو. ولعل مف سوء طػالع حقبتنػا، أف فتػرة التكػوف والتبمػور لمجاليػات المسػممة ودينا 

ية. األمر الذؼ ينعكس مباشرة عمى ردود الفعػل القريبػة والبعيػدة عمػى كػل مػا فترة أزمة ال فترة عاف
الضػػػرورؼ التػػػذكير، بػػػأف المسػػػمميف فػػػي أوربػػػة، لػػػـ يتكونػػػوا بعػػػد  يتعمػػق باإلسػػػبلـ والمسػػػمميف. فمػػػف



كجماعػػة ضػػغط بػػالمعنى الحػػديث لمكممػػة، كمػػا ىػػو حػػاؿ الجماعػػة الييوديػػة إلػػخ. وأف ىنػػاؾ صػػراع 
خاصػػة وأف أيػػة جماعػػة سوسػػيولوجية ال تمتمػػؾ ذاكػػرة الجماعػػة األقميػػة،  كبيػػر حػػوؿ ىػػذه النقطػػة،

ومعطيػػات ذىنيػػة متماسػػكة لتصػػورات الواقػػع والػػدور، تحتػػاج إلػػى وقػػت كبيػػر إلدمػػاج ىػػذه الفكػػرة 
وآلياتيا في العمل العاـ وتحديد ميماتيا السياسية والثقافية. وعمينا أف نتذكر العناصػر التاليػة عنػد 

 الجماعة البشرية المسممة:الحديث في موضوع 

دفع المسممون في أوربة الثمن غاليا لمترزئة القومياة والدينياةل لاذا فيام يادفعون ثمان  -
أساامحة الحاارم المحمولااة ماان البماادان األصاارل بااين التيااار العمماااني والتيااار الاادينيل 
وندفعون ثمن االستبداد السياسي الذي رعر البمدان األصر تحول مواطنيياا إلاى رىاائن 
في قضايا زنارة البمد والتواصر العائمي والتواصر الثقافي والبناا  المتاين لثقافاة متعاددة 
تنير من األصار والمكاان. لاذا نراد ودادياات تادعاة لمسامطات الحاكماة ومنظماات تادعاة 
لممعارضااةل أشااكال محصااورة ببمااد دون القاادرة عمااى ترميااع البنيااات الكبياارة  رزائااريل 

 بناني .. كذلك الحال لغير العرم(مغربيل تونسيل سوري أو ل

االرتماعية المتداينة -يدفع المسممون في أوربة ثمن االختالف في المنظومة السياسية -
بين الدول األوربية نفسيا. فما يعتبره المسمم البرنطاني مكسدا باديييا فاي قضاايا مثار 

نساااي الحراااام أو التضاااامن االرتمااااعي المساااتند عماااى الرماعاااةل يعيشاااو المسااامم الفر 
معضاامة فااي المواريااة المداشاارة مااع عممانيااة مناضاامة تاارفضل عمااى األقاار ماان حيااث 
 الشكرل التعبيرات الوسيطة بين المواطن والدولةل خاصة إن كانت ىذه التعبيرات دينية. 

التيميش االرتماعي واالقتصادي الذي يضع عددا كبيرا من أبنا  المسممين في الخانة  -
السمم االرتماعي ال يسمح ببنا  مرموعات ضاغ  سياساية األكثر حدة مع األفارقة في 

قوية ودينامية في مرتمع رأسمالي القدرة المادية فيو شرط ضروري  لمقدرة عمى الفعر 
السياسي والثقافي واإلعالمي. وىناك خوف من العديد مان الحكوماات العربياة مان قياام 

رورة إيراداا عماى تنمياة قوة عربية إسالمية متناورة فاي أورباة ألن ىاذا ساينعكس دالضا
 األفكار الديمقراطية في العالم العربي.

الطادع الشعائري لإلسالم يضع التيار العمماني مان المساممين فاي زاوياة حاادةل ويمكان  -
القااول عمااى ىااذا الصااعيدل أن الحركااة اإلسااالمية السياسااية تراااوزت الحركااة التقميديااة 

 المسممين,الدينية في تحالفاتيا وتنسيقيا مع العممانيين 
المسمـ في أوربة، في ظل الحرب عمى اإلرىاب )التي نالػت مػف العديػد مػف المنجػزات الديمقراطيػة 
والحقوقيػػػة فػػػي ظػػػل دوؿ االتحػػػاد األوربػػػي نفسػػػو(، مكّمػػػف أكثػػػر مػػػف غيػػػره، بحمػػػل رايػػػة الحريػػػات 



وفر وحسػػب، األساسػػية والعممانيػػة المدنيػػة والشػػرعة الدوليػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، ألف ىػػذا الثبلثػػي ال يػػ
نمػا أيضػا يجعمػو فػي  الشروط األولية لدخولو المجتمع األوربي كطرؼ فاعل ومشارؾ في البناء، وا 
الطميعػػة الفكريػػة والنضػػالية لتحريػػر أوربػػة مػػف عنصػػرية لػػـ تمػػت، وشػػوفينية آف ليػػا أف تحتضػػر، 

يتػػرجـ  وشػػعور بػػالتفوؽ الحضػػارؼ الغربػػي يعػػزز المركزيػػة الثقافيػػة والصػػراع بػػيف الحضػػارات الػػذؼ
 حروبا عمى الشعوب وتبرير لمييمنة وأشكاؿ االستعمار الجديدة. 

-----------------------------   
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ل دراسة نشرت في المسدارل الكتام السادس عشرل مركز المسادار لمدراساات والدحاوث فاي دباي
 دعد النشر.مع تعديالت ذات صمة دوحداث وقعت 



 اإلعاليٕفٕبيا كئشكانيت حقٕق إَغاٌ

مثل تعبيػر العػداء لمسػامية، اإلسػبلموفوبيا تعبيػر ولػد فػي أوربػة حيػث نجػد أوؿ آثػار اسػتعمالو فػي 
. وأيضا مثل العداء لمسامية، ال فرؽ إف كػاف المصػطمح خطػأ شػائعا أو مناسػبا، فمػف يمبػث 1711

تمػػػس موضػػػوعتي التمييػػػز والعنصػػػرية المحػػػددتيف  أف يمػػػبس الثػػػوب المعبػػػر عػػػف إشػػػكالية حقيقيػػػة
المعالـ تجاه جماعة بشرية: اإلسبلموفوبيا عند تيار مف الباحثيف ورجاؿ القانوف وحقوؽ اإلنسػاف، 
ىػػػي التعبيػػػر عػػػف ظػػػاىرة العػػػداء والخػػػوؼ مػػػف اإلسػػػبلـ، ضػػػمف تكػػػويف نمطػػػي مسػػػبق ينطمػػػق مػػػف 

 عميا أكثر قدسية مف األدياف نفسيا:"مسممات" تـ تأصيميا في الثقافة األوربية السائدة وج

 أولى ىذه المسمماتل الصمة العضوية بين اإلسالم والعنف

 ثانييا التعارض المبدئي بين اإلسالم والديمقراطية

 مطمق بين اإلسالم والعممانية التوكيد عمى ورود عدا  وثالثيال 

ر اإلسػػبلمي منػػذ نيايػػة ولػـ يكػػف بإمكػػاف ىػػذا الػنمط أف يصػػعد إلػػى السػػطح دوف تعزيػػز فكػرة الخطػػ
 الحرب الباردة بشكل عاـ، ومنذ انطبلقة الحرب عمى اإلرىاب بشكل واضح.

يمكػػػف لمباحػػػث أف يعتمػػػد أكثػػػر مػػػف مػػػنيج فػػػي دراسػػػة أصػػػوؿ ظػػػاىرة العػػػداء لئلسػػػبلـ فػػػي األزمنػػػة 
المعاصػػرة، وعنػػدما نتحػػدث عػػف العػػداء لئلسػػبلـ، ال نتحػػدث بالتأكيػػد عػػف حريػػة التعبيػػر والنقػػد فػػي 

 مي اإلسبلـ والحركة اإلسبلمية السياسية. عال

ف كانت بعض ىذه "المسممات" تعود ألكثر مف قرف،  فمف المفيد التأكيد، كمػا أشػرنا فػي الفصػل وا 
ىامػػػا لتعزيػػػز ىػػػذه الصػػػورة النمطيػػػة قػػػد شػػػكمت منعطفػػػا  1711-1791أف سػػػنوات عمػػػى  السػػػابق،

 ية مف جية ثانية. نطبلقا مف عدة عوامل جيو سياسية مف جية وسياسية اقتصادإ

فمػػف الناحيػػة الجيػػو سياسػػية شػػكمت ىػػذه السػػنوات سػػنوات صػػعود لعػػدة حركػػات إسػػبلمية سياسػػية. 
ورغػػػـ اخػػػتبلؼ الػػػدوافع واألسػػػباب بػػػل والمقومػػػات اإليديولوجيػػػة، إال أف ىػػػذا التمػػػايز لػػػـ يكػػػف ُيػػػرػ 

الحضػػارة  بػػالعيف المجػػردة فػػي الغػػرب، فينػػاؾ خطػػر إسػػبلمي وحّمػػى إسػػبلمية، ىػػذه الحمػػى تيػػدد
الغربية. جاء ذلؾ مع بداية والية البابا يوحنا بولس الثػاني ووصػوؿ المحػافظيف الجػدد لمسػمطة فػي 
شػػخص الػػرئيس األمريكػػي رونالػػد ريغػػاف، ولكػػف أيضػػا وصػػوؿ الػػدبابات اإلسػػرائيمية لثػػاني عاصػػمة 



ي عمػػى لبنػػاف. أؼ فػػي حقبػػة ضػػبابية عمػػى الصػػعيد العػػالم 1711عربيػػة بعػػد القػػدس فػػي عػػدواف 
واضػػطرابية عمػػى الصػػعيد اإلقميمػػي مػػع أزمػػة عميقػػة يعيشػػيا المػػوبي المػػوالي إلسػػرائيل فػػي الغػػرب 
عبػػر كشػػف الغطػػاء عػػف فكػػرة الحػػروب الوجوديػػة لدولػػة إسػػرائيل. العػػداء لئلسػػبلـ فػػي ىػػذا الوضػػع 
ضرورة ألكثػر مػف تيػار إيػديولوجي وسػبلح نػافع ألكثػر مػف تيػار سياسػي خاصػة وأف ىػذا الوضػع 

 : عبّلمة القتصاد أزمة ال اقتصاد عافية ى الصعيد األوربي مع واقعتيفترافق عم

األولى تزايد عدد الميااررنن المساممين إلاى أورباة والثااني تصااعد أزماة الدطالاة ودخاول القاارة 
 األوربية في فترة إعادة تكونن قدراتيا الصناعية وفق معطيات الثورة التكنولورية الرديدة.

ؿ الميبرالية الجديػدة لمبيػت األبػيض كمشػروع إيػديولوجي وسياسػة دولػة. أؼ رافق ىذه الصورة وصو 
انتصار سياسػة الطاعػة القسػرية القتصػاد السػوؽ عمػى حسػاب أؼ دور اجتمػاعي لمدولػة، باعتمػاد 

الواجب في األنمػوذج -المسؤولية الفردية، بالمعنى األردأ لمكممة، قاعدة لمعيش وبديبل لثنائية الحق
 مريكي الحامل لمعدوػ.  الديمقراطي األ

وفػػي فرنسػػا قرابػػة مميػػوف عاطػػل عػػف العمػػل،  1711تسػػمـ الػػرئيس الفرنسػػي السػػمطة فػػي انتخابػػات 
وانتيػػت واليتػػو األولػػى بضػػعف عػػدد العػػاطميف مػػع فشػػل ذريػػع فػػي اقتػػراح جيسػػكار ديسػػتاف الػػرئيس 

الكبيػػػر.  األسػػػبق بإعطػػػاء تعػػػويض "سػػػخي" لمػػػف يعػػػود لػػػببلده مػػػف الميػػػاجريف مػػػف بمػػػداف المغػػػرب
ويمكػػػف القػػػوؿ أف التخػػػبط كػػػاف عنصػػػرا مشػػػتركا بػػػيف اليسػػػار واليمػػػيف فػػػي ممػػػف "مػػػاذا نفعػػػل بيػػػذا 
المياجر الذؼ تحوؿ في نظػر عامػة النػاس، كمػا أظيػرت اسػتطبلعات عديػدة وقتئػذ  "مػف مكسػب 
اقتصػػادؼ إلػػى عػػبء عػػاـ". وتجمػػى ذلػػؾ واضػػحا فػػي صػػعود أصػػوات اليمػػيف المتطػػرؼ المنػػاىض 

ومػػف المػػؤلـ أف الصػػورة السػػمبية عػػف الميػػاجر ىػػي االنتخابػػات الوطنيػػة واألوربيػػة.  لمميػػاجريف فػػي
التػػي طبعػػت قطاعػػات واسػػعة مػػف المجتمعػػات المسػػتقبمة لغيػػاب جماعػػات ضػػغط تػػدافع عػػف ىػػذه 

ولػـ يكػف لوقػف العمميػة االنتخابيػة فػي الجزائػر إال تصػعيد مواجيػات  الجالية المستضعفة الجديػدة.
عسكرؼ كسب تأييد األوربييف وفريق إسػبلمي كسػب تأييػد النػاس فػي بمػده. وقػد بالوكالة بيف فريق 

انعكس ىذا المشيد الفصامي عمى جاليات في طور التكوف تعاني مف ىشاشة بنيوية وأزمة ثقافية 
حادة. األمر الذؼ لػـ يجػد "حكمػة االسػتماع" عنػد المػدافعيف عػف القػيـ األوربيػة المؤسسػة وانكفػأت 

األوربيػػػة عمػػػى نفسػػػيا فػػػي النظػػػر لػػػو كعنصػػػر إغنػػػاء وتعزيػػػز لمديمقراطيػػػة وحػػػق  الطبقػػػة السياسػػػية
ظػػػػػػاىرة  تصػػػػػػاعد لػػػػػػـ تكتػػػػػػف الطبقػػػػػػة المثقفػػػػػػة السػػػػػػائدة األوربيػػػػػػة بإىمػػػػػػاؿاإلخػػػػػػتبلؼ. ولؤلسػػػػػػف، 



اإلسػػبلموفوبيا أو تجاىميػػػا، بػػػل شػػػنت حممػػػة ضروسػػػا عمػػى مػػػف يتحػػػدث عنيػػػا فػػػي خطػػػاب يعتمػػػد 
 العناصر التالية:

لوقػػػف أؼ نقػػػد تجػػػاه حكػػػومتيـ )طبعػػػا  إيػػػرانييف رجػػػاؿ ديػػػفمػػػة ىػػػـ إف مػػػف أوجػػػد ىػػػذه الكم -1
فػػي بيػػاف  1711يتناسػػى ىػػذا النقػػد أف ىػػذه الكممػػة اسػػتعممت أوؿ مػػرة حسػػب عممنػػا عػػاـ 

 يتحدث مف وقعو عف ىوس مفرط في اإلسبلموفوبيا في فرنسا. 
ة أف الخطر اإلسػبلمي خطػر داخمػي عمػى أوربػة باعتبػاره يبنػي جػزرا منعزلػة عػف الجماعػ -1

 ويعيد إنتاج العداء لمسامية، وىو يتعدػ حدود القارة ليمس مستقبل دولة إسرائيل. 

ىناؾ نوع مف االبتزاز "الشانتاج" المسػمى باإلسػبلموفوبيا، اإلسػبلـ فيػو يصػبح غيػر قابػل  -9
لمدراسػػة أو النقػػػاش أو النقػػػد، ديػػػف لػػػو وضػػػع خػػػاص ينّصػػػبو فػػػوؽ حريػػػة التفكيػػػر والعقيػػػدة 

بلمييف ضػػد العممانيػػة والحداثػػة. )معظػػـ مػػف كتػػب حػػوؿ "االبتػػزاز والػػرأؼ وىػػو سػػبلح لئلسػػ
 باإلسبلموفوبيا" يّعرؼ نفسو أو يعرفو الناشر كمناصر إلسرائيل(. 

لف نناقش مدػ صبلحية ودقة مصطمح "اإلسبلموفوبيا"، فاألخطاء الشػائعة فػي أؼ تعريػف تسػبق 
الثقافيػػػة  ةو أف عمميػػػة بنػػػاء الشػػػرعنفقيػػػاء المغػػػة وبحاثػػػة العمػػػوـ االجتماعيػػػة، مػػػا ييمنػػػا اليػػػوـ، ىػػػ

والفكريػػة لئلسػػبلموفوبيا قػػد تعػػززت فػػي أوربػػة خػػبلؿ الربػػع قػػرف األخيػػر ووصػػمت وفػػق أخصػػائيي 
الماواطن األورباي المسامم المعتقاد ىاو األمػـ المتحػدة إلػى درجػة خطيػرة يمكػف اختصػارىا بػالقوؿ: 

احة مجموعػػة مػػف المثقفػػيف ر عنػػو بصػػر فيمػػا يعّبػػاليااوم كااائن مشااكوك دااومره حتااى يثباات العكااسل 
فػػي الكتابػػات التػػي تبعػػت صػػدور مؤلػػف دوفيميػػو "مسػػاجد رواسػػي"  .االستئصػػالييف ورجػػاؿ السياسػػة

حوؿ حرماف عدد مف المسمميف مف بطاقػة المػرور الخاصػة بيػـ فػي مطػار شػارؿ ديغػوؿ ألسػباب 
صػرؼ؛ تعتبػر أمنية، أحصينا ستة مقػاالت فػي مجػبلت وطنيػة؛ ال تنتمػي لميمػيف المتطػرؼ أو العن

مف الطبيعي عدـ السماح لشخص يصمي خمس مرات في اليوـ، ويذىب لممسجد عندما يستطيع، 
بالوصػػػوؿ لمنػػػاطق  ، عػػػدـ السػػػماح لػػووقػػد أدػ فريضػػػة الحػػج أو يتمنػػػى ذلػػػؾ، مػػع إطػػػبلؽ المحيػػة

 حساسة في الطائرات وأمنيا. 

عممية بناء الشػرعنة الثقافيػة يعتبر دودو دييف، المقرر الخاص لممفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف 
مػػف قبػػل بحاثػػة وكتّػػاب وصػػحفييف تشػػريعا لمحقػػد والكراىيػػة تجػػاه اإلسػػبلـ والمسػػمميف وىػػي تصػػنف 
بالنسػبة لػو ضػمف ظػاىرة التمييػز والعنصػرية باعتبارىػػا تػربط بػيف اإلسػبلـ والعنػف واإلسػبلـ كعػػدو 

. 1111ؼ عشػر مػف سػبتمبر لمحريات وحرية التعبيػر بشػكل خػاص واإلسػبلـ واإلرىػاب منػذ الحػاد



وفػػػي ىػػػذا الفصػػػيل الػػػذؼ يتبنػػػى موضػػػوعة "الخطػػػر اإلسػػػبلمي" ضػػػمنا أو عمنػػػا، تمعػػػب جماعػػػات 
الضغط الماسونية كذلؾ الموالية إلسرائيل دورا مركزيا خاصػة مػف أسػمييـ "مثقفػي الحداثػة الكاذبػة 

pseudoي محػاوالت بنػاء ". فإف كانت الحركة الماسػونية تػزاحـ الببلشػفة فػي مطمػع القػرف الماضػ
جسػػور مػػع مفكػػريف ومصػػمحيف إسػػبلمييف، فيػػي اليػػـو تقػػف موقػػف المشػػكؾ والػػرافض لكػػل تعبيػػر 
إسبلمي ميما كانت طبيعتو، باسـ عممانية نقية وصحية ضرورية لمحفاظ عمى الحريات األساسية 

شػرية فػي تشػكل جماعػة ب ،بكػل المعػانيو  ،في أوربة. أما جماعة الضغط المواليػة إلسػرائيل، فتجػد
مسػػممة سياسػػية وثقافيػػة واقتصػػادية خطػػرا مباشػػرا عمػػى مػػا بنتػػو خػػبلؿ أكثػػر مػػف قػػرف. فػػبل يمكػػف 
لمديمقراطيػػة األوربيػػة فػػي عقػػر دارىػػا أف تعامػػل المسػػمميف كمػػا عػػاممتيـ فرنسػػا فػػي الجزائػػر، أؼ أف 
بلـ ليـ حق اسمو التصويت وقوة عددية في الحسابات االنتخابية. ىنا ال يمكف الحػديث عػف اإلسػ

تػػرفض فرضػػية تشػػكل  organiqueالسياسػػي أو اإلسػػبلـ الجيػػادؼ، نحػػف أمػػاـ جماعػػة عضػػوية 
ف كانػػػػت ال تضػػػػاىييا ال فػػػػي التنظػػػػيـ وال فػػػػي القػػػػدرة الماليػػػػة  جماعػػػػة عضػػػػوية تفوقيػػػػا عػػػػددىا وا 
والسياسية والثقافية. لكنيا جماعة في طور التكويف مف ىنا يصبح تفتتيا ىو الحػل المقبػوؿ. لسػنا 

ـ مشكمة سياسية أو ثقافية، نحف أماـ مشكمة عصبية بالمعنى الخمدوني لمكممة. حيث يقبل ىنا أما
ىػػػذا "المناضػػػل العممػػػاني النقػػػي" تػػػزاوج الوعػػػد اإلليػػػي بوعػػػد بمفػػػور والدولػػػة الدينيػػػة بالدولػػػة القوميػػػة 

لسياسػػي أو الثقػػافي اإلسػػبلمي. ا الصػػييونية" فػػي إسػػرائيل، لكنػػو يػػرفض أؼ طػػابع دينػػي لمنشػػاط 
عتبار أؼ نقد إلسرائيل عداء لمسامية في حيف مف الضرورؼ الوقاية مف اإلسبلـ بكل وسائل الذـ ا 

والقػػدح باعتبارىػػػا جػػػزء أساسػػي مػػػف حريػػػة التعبيػػػر. فػػي ال وعػػػي ىػػػؤالء، المسػػمـ كػػػائف خػػػارج عػػػف 
ركس الزماف والمكاف كما ينوه إدوار سعيد، وال يجوز أف نأمل منو خيرا إال إذا طبقنا مبدأ كارؿ مػا

لػػـ تعػػد نظريػػة اليويػػة الثابتػػة اإلسػػبلمانية  فػػي القضػػية الييوديػػة: أؼ عنػػدما يتحػػرر مػػف إسػػبلمو.
المنشػػػأ ماركػػػة مسػػػجمة لمحركػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي باكسػػػتاف، ىػػػاىي تػػػدخل بقػػػوة صػػػناعة الخػػػوؼ مػػػف 
اإلسػػبلـ الضػػرورية ألكثػػر مػػف مجموعػػة ضػػغط وغيػػر البعيػػدة عػػف األصػػوات اإلنتخابيػػة السػػريعة 

 .Fast Voteالكسب 

لعمنػػا نػػدفع ثمػػف المكانػػة القويػػة فػػي الجيػػاز اإلعبلمػػي ألشػػخاص مثػػل آالف فنكمكػػراوت أو برنػػار  
ىنرؼ ليفي ومثقفي الموبي الموالي إلسرائيل الذيف أثبت وصوؿ نيكوال ساركوزؼ لمحكػـ أف مػوقفيـ 

اشػتراكي. -يليبرالػ يمػيف أو-مف قضايا مثل إسرائيل واإلسبلـ أىـ مف التصػنيف الكبلسػيكي يسػار



الرئيس الفنزويمي عمى مثقف يعتبر نفسو أوربي عندما يعتبر أىـ موبقات  المرء ردماذا يمكف أف ي
تحالفػػػو مػػػع أحمػػػدؼ نجػػػاد "الػػػذؼ يريػػػد إزالػػػة دولػػػة  "مقاطعتػػػو غربيػػػا تسػػػتوجبالتػػػي "ىوغػػػو شػػػافيز 

العػػػالـ إسػػػرائيل"؟ ىػػػذا التبسػػػيط ال يختمػػػف عػػػف تبسػػػيطات القاعػػػدة وجػػػورج بػػػوش اإلبػػػف فػػػي رؤيػػػة 
المختزلة والممسوخة والتي تساعد بحكـ مكانتيا في السمطة الرابعة عمى إيجاد مناخ ثقػافي مضػاد 

 لممسمـ بوصفو كذلؾ.

المسػػمميف مػػف كػػل مػػا يحػػدث، ولػػيس لنػػا أيضػػا أف قطاعػػات مػػف بػػالطبع لػػيس لنػػا أف نبػػرغ سػػاحة 
بيف الدفاع عف حرية المعتقػد نتغاضى عف عمميات الخمط المتعمدة أحيانا والتمقائية أحيانا أخرػ، 

وعػػدـ السػػماح بػػأؼ نقػػد لجماعػػة أو ديػػف بػػدعوػ العنصػػرية والتمييػػز، كػػذلؾ لػػيس لنػػا أف نغمػػض 
العػيف عػػف جماعػػات إسػػبلمية سياسػية تسػػتفيد مػػف خمػػق شػػعور دائػـ بػػالظمـ لتكػػوف الحاضػػف األىػػـ 

نما أيضا لؤلمػف فػي جماعػة األوربيػة الػديف  . ففػي المجتمعػاتعضػوية ممذىبػة ليس فقط لميوية وا 
قى كذلؾ مػع اإلسػبلـ، بػل موضوع دراسة وموضوع نقد قبل دخوؿ اإلسبلـ الفضاء األوربي، وسيب

ي المسػػػمميف أوسػػػع ىػػػامش حػػػوار ممكػػػف فػػػي غيػػػاب الترىيػػػب والترغيػػػب الخػػػارجي أو لعمػػػو سػػػيعط
 الداخمي. 

صل بيف تاريخو في مف المؤسف أف الجيل األوؿ مف اإلسبلمييف في أوربة لـ يقـ دائما بعممية الف
المجتمعػػات اإلسػػبلمية وخطابػػو الموجػػو ليػػا ووجػػوده فػػي مجتمػػع غيػػر إسػػبلمي لػػو فقيػػو وأحكامػػو 
الخاصػػػة. فعمػػػى سػػػبيل المثػػػاؿ، كاتػػػب إسػػػبلمي أمضػػػى حياتػػػو يجاىػػػد ضػػػد العممانيػػػة فػػػي الفكػػػر 

العممانيػة  والممارسة، يصعب عميو في منفاه اإلجبػارؼ أف يقػوؿ البنػو "األوربػي الػوالدة والنشػأة" أف
الديمقراطيػة ىػي الصػػيغة األفضػل لحمايػة المسػػمميف فػي أوربػة، خاصػػة وأف النظػاـ الػديني شػػمالي 

 المتوسط يحمل ميراث محاكـ التفتيش والتخيير بيف المسيحية والنفي والقتل؟ 

غير الحكومية الفضل في أوؿ محاولة تعريف جدية    The Runnymede Trustيعود لمنظمة 
 حيث حددت لمتعريف المعايير الثمانية التالية: 1779ا عاـ لئلسبلموفوبي

 اعتبار اإلسبلـ جسما أحاديا جامدا قمما يتأثر بالتغيير، -1
اعتبار اإلسبلـ متميز و "آخر" لػيس لػو قيمػا مشػتركة مػع الثقافػات األخػرػ وىػو ال يتػأثر  -1

 أو يؤثر بيا.

 بدائي وجنسي النزعة. اعتبار اإلسبلـ دونيا بالنسبة لمغرب. بربرؼ وغير عقبلني، -9



اعتبػػػار اإلسػػػبلـ عنيفػػػا وعػػػدوانيا ومصػػػدر خطػػػر، مفطػػػور عمػػػى اإلرىػػػاب والصػػػداـ بػػػيف  -9
 الحضارات.

 اعتبار اإلسبلـ إيديولوجية سياسية لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية -1

 الرفض التاـ  ألؼ نقد يقدـ مف طرؼ إسبلمي لمغرب -1

بعػػاد المسػػمميف اسػػتعماؿ العػػداء تجػػاه اإلسػػبلـ لتبريػػر ممارسػػات تميي -9 زيػػة تجػػاه المسػػمميف وا 
 عف المجتمع المييمف.

 اعتبار العداء تجاه المسمميف عادؼ وطبيعي.  -1

 

لمخػػروج مػػف العموميػػات فػػي الفضػػاء بػػيف الحكػػومي، وضػػع مجمػػس أوربػػة قبػػل عػػاميف، فػػي تقريػػر  
تبػاره نقطػة ( تعريفا أوليػا لمكممػة يمكػف اع1111أصدره عف "اإلسبلموفوبيا وتأثيرىا عمى الشبيبة" )

انطبلؽ جدية مشتركة بيف الحكومي وغير الحكػومي فػي ىػذا الموضػوع الخطيػر والحسػاس يقػوؿ: 
"اإلسااالموفوبيال ىااي التخااوف أو األحكااام المساادقة تراااه اإلسااالم والمسااممين ومااا يتعمااق بياامل 
ساااوا  تااام التعبيااار عناااو داألشاااكال اليومياااة لمعنصااارنة والتميياااز أو فاااي أشاااكالو األكثااار عنفاااا. 

 .إلسالموفوبيا ىي انتياك لحقو  اإلنسان وخطر عمى التماسك االرتماعي"ا

فػػي التقريػػر الػػذؼ أصػػدره المركػػز األوربػػي لمراقبػػة العنصػػرية وكراىيػػة األجانػػب فػػي شػػير ديسػػمبر 
بعنػػػػػواف: التمييػػػػػز العنصػػػػػرؼ والتخػػػػػوؼ مػػػػػف اإلسػػػػػبلـ"، يظيػػػػػر بوضػػػػػوح أف ىنػػػػػاؾ تمييػػػػػز  1111

فػػي مجػػاالت العمػػل والتعمػػيـ والسػػكف والمعاممػػة فػػي الفضػػاء واضػػطياد تجػػاه المسػػمميف فػػي أوربػػة 
مػديرة المركػز وأىػـ محػررؼ التقريػر أف تمخػص لػي خبلصػة  بياتاو فينكارالعاـ. وعندما طمبت مف 

تجربتيػػػا قالػػػت: "أف التخػػػوؼ مػػػف اإلسػػػبلـ يبػػػدأ بتوجيػػػو اإلىانػػػات الشػػػفيية ويصػػػل لحػػػد االعتػػػداء 
ممتمكػات والقبػور، لػذا ىنػاؾ حاجػة ماسػة لقيػادة سياسػية الجسدؼ واالعتداء عمػى أمػاكف العبػادة وال

حازمة تدافع عف المساواة بيف جميع األوربييف بغض النظػر عػف خمفيػاتيـ الثقافيػة والدينيػة، كػذلؾ 
تعبئة بيف المسمميف لمشاركة أوسع في المجتمعات المدنية لمدفاع عػف حقػوقيـ والحقػوؽ اإلنسػانية 

 بشكل عاـ". 

 نؼُصشيت كأعاط اإلعاليٕفٕبيايُاْضت انتًييض ٔا

يعتبػػػر دودو ديػػػيف مقػػػرر المفوضػػػة السػػػامية لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف لمناىضػػػة العنصػػػرية اإلسػػػبلموفوبيا 
، وبيػذا المعنػى، يمكػف أف نحقػق إنػدماجا ضػروريا  الشكل األكثر خطورة لمعنصرية في أوربة اليػـو



فترسػانة مناىضػة التمييػز فػي ومناىضػة اإلسػبلموفوبيا.  الجديػدة بيف مناىضة التمييػز والعنصػرية
الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنسػاف قابمػة لمقػراءة مػف وجيػة نظػر مػا يتعػرض لػو المسػمميف فػي حيػاتيـ 
اليوميػػة، وال شػػؾ بػػأف ىنػػاؾ مجػػاالت محػػددة وخاصػػة بالمسػػمميف. فمػػثبل االعتػػراض عمػػى إطػػبلؽ 

حػيف أف وجػود منػارة اآلذاف خارج المسجد عند عػدد مػف المسػمميف ولػيس فقػط غيػر المسػمميف فػي 
جوارىا بأؼ معنى مف المعاني. حق المسمـ فػي اختيػار العيػد المنسػجـ في لممسجد قضية ال تؤثر 

نما أيضا مفيد في أماكف العمل حيث باإلمكاف دائما ضماف  مع معتقداتو ليس فقط حق طبيعي وا 
ت األوربيػة األخػرػ أشخاص في أيػاـ عيػد المػيبلد أو الفصػح، صػيرورة المغػة العربيػة بأىميػة المغػا

أشخاص يعرفوف الشعائر اإلسبلمية  نتيجة االلتزاـ الديني ثروة إغناء ثقافية وتجارية ألوربة، وجود
سػػبلمية. فػػبل يوجػػد  يسػػيل ميمػػة أيػػة مؤسسػػة تريػػد إرسػػاؿ خبػػراء أو بنػػاء فػػروع فػػي دوؿ عربيػػة وا 

األفػق وغنػى التنػوع  شعيرة أو صفة تتعمق بالمسػمـ ال يمكػف أف تػدخل لػيس فقػط فػي نطػاؽ توسػيع
الثقافي بل المصمحة المادية المباشرة. ىناؾ عدة قرارات نتابعيا يوميا مثل سحب المجوء السياسي 
لناشطيف إسبلمييف، تسميـ الجئيف سياسييف قررت السمطات األوربية إبعادىـ لبمػدانيـ، خمػق حالػة 

ركػػػات إسػػػبلمية فػػػي إيطاليػػػا عػػػدـ اسػػػتقرار لعػػػدد كبيػػػر مػػػف البلجئػػػيف السياسػػػييف الػػػذيف ينتمػػػوف لح
نمػػػا سػػػيادة فكػػػرة  سػػػبانيا وبريطانيػػػا تسػػػيـ لػػػيس فقػػػط فػػػي ضػػػرب حػػػق المجػػػوء، وا  وألمانيػػػا وفرنسػػػا وا 
اإلسبلمي كمصدر ريبة وشؾ وموضوع اتياـ بطبيعتو.  والمنطق العنصرؼ عالمي وعاـ، أؼ أنو 

و فػػي أيػػة ال يتوقػػف عنػػد جماعػػة محػػددة، بػػل عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ يسػػيل أف يتعػػرؼ عمػػى نفسػػ
جماعة مستضعفة أو خاصة. وكما وجد في معاداة السػامية كػبش فػداء بػاألمس، يجػد فػي الخطػر 

"االتفاقياااة الخاصاااة دالتعااااون اإلسػػػبلمي عػػػدو اليػػػـو وقػػػد يجػػػد فػػػي األفارقػػػة غػػػدا العػػػدو. ولعػػػل 
المعروفػػة  الحاادودي خاصااة ماان أراار مكافحااة اإلرىااام والررنمااة عباار الحاادود واليراارة الساارنة"

قية بروـ، تعطي المثل عمى والدة ثبلثية عنصػرية خطيػرة فػي الػوعي الجمػاعي األوربػي تػربط باتفا
أداف دودو ديػػػيف خطػػػاب الػػػرئيس  1119نػػػوفمبر  9بػػػيف اإلرىػػػاب واليجػػػرة السػػػرية واإلسػػػبلـ. فػػػي 

الفرنسػػي سػػاركوزؼ باعتبػػاره يقػػع فػػي ديناميػػػة شػػرعنة العنصػػرية. ويمكػػف أف يصػػدر تقريػػر سػػػنوؼ 
رية اليوميػػة القائمػػة عمػػى "التيمػػة المسػػبقة لممسػػمـ" فػػي مجػػاالت العمػػل والتعمػػيـ مخيػػف عػػف العنصػػ

واإلعػػبلـ والسياسػػة. إال أف مػػا ىػػو ضػػرورؼ، ىػػو صػػدور إعػػبلف مبػػدئي مػػف األمػػـ المتحػػدة يحػػدد 
  تعريف ومظاىر اإلسبلموفوبيا في تقاطعاتيا المباشرة مع العنصرية ومناىضتيا بوصفيا كذلؾ.   



مػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ومناىضػػػػػة العنصػػػػػرية اليػػػػػوـ أف التوظيػػػػػف السياسػػػػػي تبلحػػػػػع معظػػػػػـ منظ
لئلسبلموفوبيا سمعة رائجة ومربحة في سوؽ النخاسة السياسية األوربيػة. وبالتػالي تركػز عمػى قيػاـ 
ترسػػانة قانونيػػة تحمػػي المسػػمميف مػػف أشػػكاؿ التمييػػز واالعتػػداء اليوميػػة بحقيػػـ. ترسػػانة ال يسػػتثنى 

 وتناؿ شرعيتيا مف البرلماف األوربي المنتخب. ،"رجل" سياسة منيا ال شبو مثقف وال

ألف ظػػػاىرة اإلسػػػػبلموفوبيا تتصػػػاعد بشػػػػكل غيػػػر محمػػػػود النتػػػائج والعواقػػػػب، وال بػػػد مػػػػف مواجيػػػػة 
 راديكالية ليا، يكوف لممنظمات الحقوقية األوربية فييا دور الصدارة. 

 1-2اسااطنبول فااي محاضاارة قاادمت فااي مااؤتمر إسااالم فوبيااا الاادولي الااذي عقااد فااي 
 بدعوة من اتحاد المنظمات األىمية في العالم اإلسالمي.  8112ديسمبر 

 

 



 اإلعاليٕفٕبيا ٔانؼهًاَيت انذيًقشاطيت

"الطريق سالكة لتقود العنصرية العالـ الغربي لمخسارة، ومف ثـ الحضارة اإلنسانية برمتيا. ال ييـ 
ليس بداية البشرية بل نيايتيا، ليس أصل  ما بإمكاف العمماء المحنكيف أف يقولوه، فالعرؽ 

الشعوب بل مؤشر انحطاطيـ، وىو ال يشكل الوالدة الطبيعية لئلنساف بل موتو المناىض 
 لمطبيعة". 

عندما أطمقت حنا أرندت ىذه النبوءة لـ يخطر عمى باؿ أحد أف أوربة المتعافية مف نزيف النازية 
ؼ ميما كاف شكمو وطبيعة مف يستيدؼ. ولكنيا والفاشية يمكف أف تكوف ضحية الغمو العنصر 

تبدو لنا اليوـ نبوءة مخيفة في عالـ غير مستقر تقوده قوة عظمى تخمت عف أىـ مرتكزات بنائيا 
الميبرالي )الواليات المتحدة األمريكية( وروسيا مجيولة الحاضر والمصير، وكتمة ىائمة مف البشر 

ة )الصيف( وعالـ إسبلمي يحمل كل فيروسات تسعى عبر حزب شيوعي لبناء رأسمالية جبار 
الموت وبكتريا صناعة الحياة في آف. مف ىنا يشعر المرء بحاجة ماسة لمتجربة األوربية 
واالعتداؿ األوربي كجزء مف حماية السبلـ والجنس البشرؼ في ىذه الحقبة االنتقالية المضطربة. 

العرب التاريخية فييا في عممية تأصيل مف ىنا مسؤولية أوربة عف نفسيا ومسؤولية المسمميف و 
الحريات األساسية والحقوؽ الفردية والجماعية. ذلؾ باعتبارىا الضمانة المشتركة لمحفاظ عمى 
مكانة ىذه القارة، ليس فقط كقوة جيو سياسية، بل أوال وقبل كل شيء كحاممة لقيـ التنوير التي 

 كالو.حّجمت مف فظائع الرأسمالية واالستعمار بمختمف أش

تحّوؿ اإلسبلـ في أقل مف نصف قرف مف ديف لو وجود في أوربة إلى أحد الجماعات االعتقادية 
األساسية. ولـ يكف ىذا المشروع يجوؿ بخاطر أحد: ال رجاؿ األعماؿ الذيف استقدموا قوة العمل 
عالـ الرخيصة، وال الحركات اإلسبلمية التي لـ توجو أساسا نشاطيا السياسي أو التبشيرؼ لم

الغربي. لكف في أية ديمقراطية شكمية، تسرؼ قوانيف الديالكتيؾ بشكل أسرع مف المجتمعات 
المحنطة بنظاميا االستبدادؼ. فبل تمبث أية جماعة كمية أف تتحوؿ إلى قوة نوعية. وىذه القوة 
في طور التكّوف تشكل دوف شؾ المادة األكثر خصبا لتقوية الخوؼ مف اإلسبلـ. فيي مطمع 

ل الحركات اإلسبلمية السياسية، ومادة ضغط وضغط مضاد لكل الدوؿ التي ضخت جاليات لك
كبيرة، ومصدر خوؼ لكل الذيف تقاسموا الكعكة السياسية والثقافية واإلعبلمية مف العب جديد 
ليس بالضرورة خاضعا لمسيطرة. فالمواطنة تشبو نظاـ األرض المشاع، كمما تغيرت التركيبة 



ج األمر إلعادة القسمة، ولو أف ىذه اإلعادة في أزمنتنا المعاصرة ال تتـ بالضرورة السكانية احتا
 بشكل عادؿ، بل وغالبا ما تكوف جائرة.

ىل مف الضرورؼ التذكير بأف اإلندماج الييودؼ في أوربة قد احتاج لعقود طويمة سبقت قياـ  
ة أكثر منيا جاليات مشاركة دولة إسرائيل؟ وأف الجاليات اآلسيوية ما زالت جاليات اقتصادي

سياسية ومدنية؟ وأف صورة اإلسبلـ الشمولي ىي مصدر خوؼ لدػ المثقفيف األوربييف، بمف 
فييـ المدافعيف عف الحقوؽ والحريات األساسية لممياجريف؟ يعزز ذلؾ أزمة الجيل األوؿ مف 

ا بضاعة غربية تستيدؼ اإلسبلمييف الذيف ناضموا طيمة عمرىـ ضد العممانية في بمدانيـ باعتبارى
اإلسبلـ. وىا ىـ يكتشفوف أف النظاـ العمماني ىو األنسب ألية أقمية دينية في أوربة، بما في ذلؾ 
األقمية المسممة. مع ذلؾ، يتابعوف نضاليـ السياسي مف أجل دولة إسبلمية في دار اإلسبلـ، 

 عمى العممانية. ويشنوف ىجوما منيجيا ومستمرا، ليس بالضرورة منصفا أو عقبلنيا، 

مف الضرورؼ التذكير بأف الجميورية، وليس العممانية، كانت العدو األوؿ لمكنيسة )التي تحالفت 
تاريخيا مع اإلقطاع والممكية ضد الطبقة البرجوازية الجديدة والنظاـ االقتصادؼ الرأسمالي الوليد(. 

بية في القرف الثامف عشر، مجموعة ىذه الجميورية التي زرعت، ومنذ األياـ األولى لوالدتيا األور 
مبادغ أىميا الحرية والمساواة واإلخاء والتضامف واألمف وسيادة الشعب ومبدأ فصل السمطات. 

تاريخ  0421ثـ اغنت فكرة فصل الدولة عف الكنائس في القرف التاسع عشر، بانتظار عاـ 
لدولة. وقد كاف في صدور أوؿ قانوف عمماني أساس في فرنسا ينص عمى فصل الكنائس عف ا

صمب نقاشات ذاؾ العاـ رفض فكرة أف ُيفرض عمى المجتمع قواعد منبثقة مف عقيدة أو ديف 
واحد. في حيف تعززت مبادغ الجميورية مع جاف جوريس، وبعده مع الجبية الشعبية، بمفيـو 

د قوػ اليسار الجميورية االجتماعية. لتشيد نياية القرف إضافة التنمية البيئية ليذه المبادغ عن
 بشكل أساسي. 

ليست العممانية قيمة أو عقيدةل بر ىي مبدأل أي اقتراح ينطمق من محاكمة عقمية تحتفظ 
. وىي بيذا المعنى غنية ومتنوعة في تعريفيا دالفكرة انطالقا من النتائج المترتدة عمييا

 وتطبيقاتيا. 



ية لمف يخالفيـ الرأؼ. وىـ يعادوف يرفض المثقفوف الديمقراطيوف العممانيوف أية فكرة استئصال
الستالينية باعتبارىا نظاما شموليا نّصب اإللحاد دينا. كما ويناىضوف التيارات المحافظة الجديدة 
لتوظيفيا الديف في معركة اإلغاثة والعمل الخيرؼ كبديل لحقوؽ اقتصادية أساسية، وفكرة 

إنيـ يتفقوف عمى ثبلث مواصفات التضامف البشرؼ القائمة عمى التكافؤ ال عمى الشفقة. 
 لمعممانية:

 الحرية المطمقة لمضمير والرأؼ، -

 عالمية الحقوؽ،  -

 مبدأ الفصل بيف الكنائس والدولة. -

لكف ما ىي الفضاءات الواجب الفصل فيما بينيا، وىل تشكل العممانية عائقا أماـ أؼ نشاط  
 ديني؟ 

ة الفضاءات األربعة التي يدافع عنيا تيار لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، مف الضرورؼ التذكير بنظري
واسع مف العممانييف في فرنسا: الفضاء الخاص، الفضاء المدني، السمطة السياسية وفضاء بناء 

 الحريات.

إف كاف الفضاء الخاص يغطي ما يعرؼ بالحريات الشخصية، فإف الفضاء المدني يشكل الحيز 
ى نسبة مشاركة في الجمعيات الدينية في الدوؿ األكبر لمنشاط المجتمعي. وال ضير أف نجد أعم

العممانية، التي تسمح لكل التعبيرات الدينية بالنشاط وتكفل حرية العبادة والتبشير والشعائر. وثمة 
إجماع عند العممانييف عمى عدـ منع أية عبلمة دينية في الفضاء المدني. أما تعبير السمطة 

والتنفيذية واإلدارات. في حيف يعني فضاء بناء الحريات السياسية، فيغطي السمطتيف التشريعية 
كل ما يسمح ببناء المواطنة كالمدرسة والحماية االجتماعية والصحية والقطاع العاـ.. مف ىنا 
وقف المثقفوف العممانيوف ضد العبلمات الدينية في المدرسة االبتدائية التي ىي المكوف بامتياز 

يات. ومف المأثور أنو عندما دخمت ميميشيات حميفة لؤللماف لممواطنة المشتركة وزراعة الحر 
إحدػ المدارس وطمبت األطفاؿ الييود منيا أجاب الناظر: "ليس لدّؼ أطفاؿ ييود، عندؼ 
تبلميذ". في حيف وقف المثقفوف ىؤالء أنفسيـ مع حركة حقوؽ اإلنساف ضد صدور قانوف يحظر 

 بلقة بيف حظر النقاب والعممانية. النقاب في األماكف العامة لعدـ وجود أية ع



ىناؾ مف يتحدث عف الحقة يجّمل بيا العممانية )المفتوحة، التعددية، اإليجابية، عممانية 
االعتراؼ..(، في حيف يرفض أكثر المثقفيف الديمقراطييف ىكذا الحقة. برأيي يمكف الحديث عف 

بريطانيا تتميز بالحس العممي العممانية مف وجية نظر التكوف التاريخي. فيي في ألمانيا و 
البراغماتي، بينما في فرنسا يمكف وصفيا بالمناضمة، وما تحممو جنوحات االستئصاؿ التي تولدىا 
حاالت الصراع والمواجية. ىذه التيارات العممانية الفرنسية، التي حرصت عمى أف تكوف في 

نساف، قد أخفقت في أكثر مف صمب الحركة الحقوقية أو أف تنيل مرجعيتيا مف مواثيق حقوؽ اإل
امتحاف. خاصة مع تصاعد جماعات ضغط مناىضة لممسمميف في داخميا، سواء كاف ذلؾ مف 
أنصار الحركة الصييونية أو المحافل الماسونية أو الميبرالييف الجدد. لذا ال نستغرب أف نجد 

خضر واشتراكييف معنا، في قضية غوانتانامو والسجوف السرية والقوائـ السوداء، شيوعييف و 
وتروتسكييف وأنصار بدائل العولمة، وقمما نجد جميوريا يمينيا. كذلؾ األمر في قضايا إغبلؽ 
المعابر والحصار والجدار والعدواف عمى قطاع غزة، حيث تقف نخبة مف العممانييف اليسارييف 

بيعي مع حركة في مقدمة الحممة لرفع المنظمات الفمسطينية عف القوائـ السوداء والتعامل الط
 حماس. 

نفسية، نابعة مف التوظيف  -ال يمكف اإلكتفاء بقراءة اإلسبلموفوبيا مف وجية نظر اجتماعية
اإلعبلمي والسياسي واإليديولوجي لعدة أطراؼ مستفيدة. ومف الضرورؼ متابعة آليات إدارة 

ة االستعماؿ الشعبوؼ المواجية معيا واألسمحة الناجعة لمقدرة عمى التأثير في الرأؼ العاـ وفرمم
الرخيص. لذا يفترض امتبلؾ الجرأة لمنظر إلى التجمعات اإلسبلمية المنظمة وأساليب عمميا 
ودعاوتيا. فيناؾ أطراؼ إسبلمية سياسية تخوض معركة شيطنة اآلخر بنفس الوسائل ونفس 
ية الخطاب اإلسبلموفوبي معكوسا. وىي تضع نفسيا في عزلة عف الحركة المدنية والحقوق

المناىضة لئلسبلموفوبيا، خوفا عمى ىويتيا الخاصة أو دورىا كتنظيـ سياسي غير أوربي. 
والعديد مف األصوات والحركات يتصرؼ عمى أساس أف الجاليات المسممة في أوربة ليست مربط 
نما المجتمعات اإلسبلمية األـ. وبالتالي فيو يضحي بكل الجسور اإليجابية والبناءة التي  الفرس وا 
يخمقيا النضاؿ المشترؾ مف أجل الحقوؽ في أوربة، في سبيل ما يعتبره "اليدؼ األساسي". ففي 
أكثر مف حمقة نقاشية، لـ يمتنع أكثر مف سياسي عف القوؿ: "في كل معركة خسائر، وبكل 
األحواؿ الجالية اإلسبلمية مرفوضة، فمماذا نضّيع الوقت؟". وال شؾ بأننا ندفع غاليا ثمف 



الخطاب عند عدد مف اإلسبلمييف الذيف يقولوف بصوت منخفض "العممانية ىي النظاـ  ازدواجية
األفضل لؤلقميات المسممة في أوربة" ويكرروف بصوت عاٍؿ: "اإلسبلـ ىو الحل"، يدافعوف عف 
النقاب باسـ حرية الممبس، وال يقولوف كممة عف حرية الممبس في البمداف اإلسبلمية. أخيرا وليس 

جـو الدائـ مف عدد مف السمفييف عمى الديمقراطية، وكأنيا السبب الرئيس لمفسق آخرا، الي
 والفحشاء والجنس المثمي والسفور.

برز ذلؾ في آخر المعارؾ ضد اإلسبلموفوبيا )استفتاء منع المآذف في سويسرا ومشروع قانوف 
وضعت وجيا لوجو النقاب في فرنسا(. ووقعت في الفخ كبريات القنوات الفضائية العربية حيث 

يميني متطرؼ مقابل إسبلمي. فإذا بنا أماـ مسمـ يتوجو لآلخر بآيات قرآنية، وعنصرؼ أوربي 
يمعب دور الفقيو. في حيف أف المعركة كانت عمى أرض أخرػ مختمفة، في خمل نظاـ االستفتاء 

اطية وسيولة خضوعو لدكتاتورية األكثرية. وضرورة الدخوؿ في مناظرة جدية حوؿ الديمقر 
التوافقية والديمقراطية المباشرة. وأخيرا غياب أؼ دور لممنظمات والدوؿ اإلسبلمية في الدعوة 
لبروتوكوؿ ممحق بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، يتناوؿ بشكل محدد مجاالت 

 التدخل في قضايا حرية االعتقاد والواجبات الدينية. 

النقاب، حيث عاد اليجوـ الشرس عمى العممانية والغرب، بل  نفس اإلشكالية نجدىا في قضية
وعمى إحدػ المحطات الفضائية عمى "منظمات حقوؽ اإلنساف". يتـ ذلؾ بشكل ديماغوجي 
غالبا، عوضا عف قراءة خارطة المواقف الحقيقية، وعدـ وجود اصطفاؼ عقبلني، واالختبلؼ في 

أف األميف العاـ ألكبر اتحاد لمعممانييف الفرنسييف،  داخل العائمة السياسية الواحدة. مع ذلؾ ورغـ
برنار تيبير، قاؿ بوضوح: "منع النقاب في الشارع ليس عممانيا وال يجوز منع العبلمات الدينية 

 والحجاب في األماكف العامة"، لـ نمحع أؼ تغيير في الخطاب. 

لحقوؽ اإلنساف في  أوضحت المجنة الوطنية االستشارية 11/1/1111يجدر بالذكر أنو في 
صوتا ضد صوتيف فقط، رأييا حوؿ الحجاب الكامل أو النقاب. جاء ذلؾ في  99فرنسا، بأغمبية 

توضيح لوجية نظر حركة حقوؽ اإلنساف في فرنسا. وقد رفض ىذا القرار الممتاز مف حيث 
حق و  اد،المبدأ سف أؼ قانوف يمنع النقاب بشكل عاـ ومطمق. ذلؾ مع التأكيد عمى حرية االعتق

ورفض أؼ شكل مف أشكاؿ التمييز، وضرورة التعامل  احتراـ الحياة الخاصة والتجواؿ والحركة
مع كل الظواىر المشابية وفق حوار مدني ونقاشات عامة خارج أية قوننة أو أساليب قسرية، 



وضرورة تعزيز ثقافة حقوؽ اإلنساف في الجياز التعميمي. بالطبع، لـ نسمع أو نقرأ في أية 
صحيفة عربية أو وسيمة إعبلـ سمعية بصرية بالمغة العربية عف ىذا القرار الياـ. خاصة وأف 
العديد مف المحطات كانت قد أطمقت حكميا مسبقا بنفس الطريقة التي يطمق فييا العنصريوف 

 الفرنسيوف حكميـ المطمق عمى اإلسبلـ والمسمميف. 

الجالية العربية والمسممة في أوربة. كما ال  ال يمكف اعتبار ىذا الوضع صحيا، وأنو في خدمة
شؾ بأف خوض معركة جدية ضد اإلسبلموفوبيا يتطمب خطابا أكثر عقبلنية وأقل دوغمائية، 
يحتـر حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية بشكل مبدئي ال بشكل انتقائي. ويعتمد استراتيجية 

لتأثير المتوسط والبعيد المدػ، وليس فقط إعبلمية ومدنية وتشبيكية قادرة عمى الفعل المجتمعي وا
 الفائدة الحركية المباشرة ليذا التنظيـ أو ذاؾ الداعية.  

 

-----------------   

 . 2009شباط/فبراير 



 ٔانذٔنت انًذَيت انؼهًاَيت ٔاإلعالو

وكاف الدافع لمكتابة في كل مرة، سبق أف كتبت وحاضرت عدة مرات في اإلسبلـ والعممانية. 
ر منو اإلنتصار ليذا ضد ذاؾ أو إدخاؿ ىذا في ثقافة ذاؾ، التعريف بقراءة ىادئة وموضوعية أكث

بو وبيا. وبحسب الموقع وبروح عممية أكثر منيا انتيازية أو نفعية، كنت أحرص عمى مواجية 
عممية "شيطنة العممانية بالحق أو الباطل" في معظـ الكتابات واألطروحات اإلسبلمية، خاصة 

أتوجو إلى العالـ اإلسبلمي. أو مواجية فكرة جينمية تقدـ اإلسبلـ بوصفو "عقيدة مغمقة  عندما
متكاممة متكمسة"، و"ىوية ثابتة" غير قابمة لمتفاعل مع العوالـ الثقافية والبشرية المحيطة بيا،  بل 

 حتى مع عالميا الداخمي، في النقاش مع أعداء كل ما ىو مسمـ.

نيوليبرالية بل وديمقراطية، يمكف  إسبلمية أو عف إيديولوجية اشتراكية أو كما أف باإلمكاف الحديث
الحديث عف تيارات واتجاىات تعتنق العممانية كإيديولوجية أو عقيدة. بيذا المعنى ال يمكف أف 
نتحدث عف أؼ تقاطع مفاىيمي بيف إطروحات ىذه الورقة وبيف أية مقاربة إيديولوجية لمعممانية 

، أو انتزاع العممانية ة الشكمية، أؼ تمؾ القائمة عمى مبدأ "االسـ والرائحة وال العدـ"إال مف الناحي
مف مساوغ وأضرار  ىذه "البل تاريخية" إف صح التعبير،حممو مف سيرورتيا التاريخية، بكل ما ت

. كذلؾ كما أف النقد الذؼ يمكف أف يوجو لمحركة السياسية كممة والمفاىيـ التي حممتياعمى ال
ث عف تصريح ردغ أو مقالة ضعيفة إلسبلمية يفقد معناه وقيمتو التأممية، عندما يكوف وليد البحا
سبلمي ىنا أو ىناؾ، يمكف القوؿ أف عمميات االختزاؿ لمحركة العممانية في مواقف سياسية إل

ة تعد مقارب تعتمد البعد االستئصالي الذؼ جاءت العممانية ردا عميو،سطحية أو مناقشات كيدية 
 غير ذات جدوػ في الفكر والممارسة ألؼ نقاش جدؼ حوؿ اإلسبلـ والعممانية. 

منذ والدتي، أبصرت ثنائية الديني والدنيوؼ في أصغر التفاصيل اليومية. ورغـ نشأتي في بيت 
عمماني، كاف والدؼ يحدثني عف الدور الضرورؼ لمديف حتى في بمداف مثل اإلتحاد السوفييتي 

تذتي في المدرسة  يخوضوف صراعا لكسب كل طالب لحزب أستاذه، في والصيف، وكاف أسا
حقبة اضطراب وضباب وسمت النصف الثاني مف الستينيات. وتقمبت وأبناء جيمي في تجارب 
إيمانية وحاالت تمرد كاف ليا عظيـ األثر في بنيتنا الثقافية التي جعمت منا بفضل ىذا الصراع، 

نقص أو زيادة،  معارؼ إسبلمية تعددية عميقة )الفكر جيبل يغرؼ بامتياز، وبدوف عقدة 
اإلسبلمي السياسي بمدارسو السنية والشيعية، المذاىب األرثذوكسية وغير النمطية كاإلسماعيمية 



والخوارج والموحديف الدروز والمعتزلة والمتصوفة..(،  وثقافة عممانية متعددة المشارب )ماركسية، 
وبيئية(. وقد أتيح لجيمنا في أقل مف أربعيف عاما، فرصة إبصار  ليبرالية، اشتراكية ديمقراطية

عمميات تحّوؿ إيديولوجية حزبية وفردية صاعقة مثل تبني رموز كبيرة مف الحركة القومية العربية 
لمماركسية المينينية، تحوؿ أسماء كبيرة مف اليسار إلى الحركة اإلسبلمية، وأخيرا وليس آخرا، 

سنة مف عمرىا في السجف النتمائيا الشيوعي إلى أطروحات الميبرالية  11انتقاؿ أسماء أمضت 
الجديدة. وعوضا عف أف تكوف ىذه التحوالت مادة إحباط أو ضياع لمبوصمة، فقد تمكنت مف 
زرع النسبية والشؾ وضرورة النقد في أعماؽ تأمل الذات والعالـ والقدرة عمى اإلستماع أكثر فأكثر 

خرػ في الزماف والمكاف سواء بالتعرؼ عمى ثقافات أبعد أو شّد الرحاؿ ورغبة اكتشاؼ تجارب أ
 إلى التاريخ كمما فشل الحاضر في إشباع فضوؿ البحث. 

يقوؿ خوسيو كازانوفا في كتابو "األدياف العامة في العالـ الحديث": "المغالطة األساسية في نظرية 
د سواء... تتمثل في اإللتباس الحاصل العممنة، وىي مغالطة كررىا أنصارىا ومناوئوىا عمى ح

بيف السيرورات التاريخية لمعممنة نفسيا، والنتائج المزعومة المسبقة التي يفترض بيذه السيرورات 
أف تمارسيا عمى الديف". ولعل التوقف عند السيرورات التاريخية لمعممنة يفوؽ مف كل النواحي، 

ي ىذا الصدد، فكرة ساذجة وتبسيطية، يجرؼ تتبع تاريخ األفكار العممانية، ويحضر المرء ف
تداوليا عمى طرفي المتوسط، تقوؿ بأف الديانة المسيحية تتقبل وتتفاعل مع العممانية ضمف مبدأ 
)دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل( بعكس اإلسبلـ. ىذا التعاطي الشكمي مع النصوص بوصفيا 

ة في أوربة التي لـ تجمع وحسب أسطورة محددة لمفعل التاريخي تكذبو قروف الييمنة البابوي
الوحدة والقداسة والجامعية والرسولية، بل اإليديولوجية الكبلنية التدخمية ليس فقط في النشاطات 

نما أيضا التدخل في تفاصيل الحياة الشخصية والمعتقدات.   الذىنية العممية والفمسفية، وا 

ريطانية منو في المجتمع الفرنسي، ورغـ أف ما ال يشعر المرء بتديف أكبر في الحياة اليومية الب
يسمى برباعية السيرورة التاريخية الحديثة لمعممنة )اإلصبلح البروتستانتي، نشأة الدولة الحديثة، 
نمو الرأسمالية الحديثة وقياـ الثورة العممية الحديثة( ال تعطي إجابة شافية لؤلسباب التي طبعت 

البراغماتية، في حيف اتسمت العممانية الفرنسية بالطابع المناضل العممانية البريطانية باليدوء و 
والراديكالي في العديد مف مراحميا ومواقفيا. إال أف الصراعات النظرية والسياسية والثقافية في 
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تظير بشكل واضح أف العبلقة بيف المؤسسة الكنسية والدولة تختمف في 



ث يتطمب وجود أشكاؿ تاريخية مختمفة مقاربة متعددة المياديف متعددة حدتيا وحدودىا بحي
األسباب. خاصة وأف الخطوات الكبيرة في خصخصة الشأف الديني لـ تأت مف قرارات فرضت 
مف فوؽ بقدر ما كانت التعبير عف عممية تراكـ مرئي وغير مرئي، مباشر وغير مباشر. ويمكف 

ة لمقطع مع ألف عاـ مف المسيحية والمجتمع قبل الرأسمالي، القوؿ أف الثورة الفرنسية كمحاول
، في حيف لـ تجد الحركة العممانية البريطانية volontariste أعطت األنموذج األكثر إرادوية

 أعداء أشاوس يستنفروف حماستيا. 

ا ليست ىذه األسطر محاولة لئلسياـ في النقاشات الغربية حوؿ سيرورة عممنة مجتمعاتيا، بقدر م
ىي محاولة لتفتيت حكـ مسبق يتعامل مع العممانية كمشروع فكرؼ شمولي أو فرضية مسبقة 
 -الصنع ميمتيا مواجية المشروع السياسي اإلسبلمي. ويمكف القوؿ أف ىذا التفسير "اإليديولوجي

التآمرؼ" لمعممانية جزء ال يتجزأ مف أطروحة الحركات األصولية اإلسبلمية في القرف العشريف 
(، محيطة بجميع فروع Totalitarianتي تعتبر "الدولة اإلسبلمية دولة مييمنة أو مطمقة )ال

الحياة ونواحييا" )أبو األعمى المودودؼ(، التي يؤكد عمييا سيد قطب في رباعيتو )ىذا الديف، 
المستقبل ليذا الديف، معالـ في الطريق، نحو مجتمع إسبلمي(: الديف وليس الدولة، ىو 

لجامع األشمل لتنظيـ الحياة، ولعمو، كما يقوؿ المودودؼ في وصف تصوره لئلسبلـ المصطمح ا
أو الديف الحق، "ال يوجد في لغة مف لغات العالـ مصطمح يبمغ مف الشموؿ والجامعية أف يحيط 

. وقد كادت كممة ) ( تبمغ قريبا مف ذلؾ المفيوـ ولكنيا تفتقر إلى مزيد Stateبكل ىذا المفيـو
الوجود البشرؼ ألجل إحاطتيا بحدود معاني كممة )الديف(" )المصطمحات األربعة(.  مف االتساع

مف ىذا المنطمق ابف ثنائية سيمة؛ ولكف ممتنعة؛ اسميا المجتمع اإلسبلمي والمجتمعات 
الجاىمية، وال يوجد بيف ىذا وذاؾ نقاط رمادية أو ضبابية، ألف المبدأ العاـ "خذوا اإلسبلـ جممة 

العبودية هلل وحده. والتجمع يذكر: "عندما يعدد سيد قطب مقومات الحضارة اإلسبلمية أو دعوه". و 
المادة. وسيادة القيـ اإلنسانية التي تنمي  عمى آصرة العقيدة فيو. واستعبلء إنسانية اإلنساف عمى

األسرة. والخبلفة في األرض عمى عيد هللا وشرطو..  إنسانية اإلنساف ال حيوانيتو.. وحرمة
نحو مجتمع إسبلمي(. في ىذا )"في شؤوف ىذه الخبلفة كيـ منيج هللا وشريعتو وحدىاوتح

التصور ليس ثمة أية إشارة إلى الذيف ال يشاطرونو القناعة والرأؼ والتصور حتى مف المسمميف؟ 
ما ىو مصيرىـ، وما ىو دورىـ في تقرير مصيرىـ ونمط حياتيـ؟ خاصة وأف القرآف يتحدث 



ف وشعوب وقبائل وأنماط عيش مختمفة وال يتحدث عف وحدة الكوف والناس باستمرار عف أديا
 والعقيدة. 

ىذا التأكيد عمى الكبلنية الشاممة لئلسبلـ بحيث يطرح كنظاـ حياة يذعف فيو المرء لسمطة عميا 
لكائف ما، يقبل إطاعتو واتباعو ويتقيد في حياتو بحدوده وقواعده وقوانينو ويخشى في عصيانو 

نظاـ ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف خمفو، يؤخذ كمو أو يترؾ الخزؼ وسوء العقاب، الذلة و 
كمو، ىو الحق وما سواه الجاىمية في كل زماف ومكاف. يعطينا مشروعية طرح السؤاؿ: متى 
تحقق ىذا النظاـ اإلسبلمي المثالي؟ وكيف يمكف الربط بيف الطوباوية والواقع؟ ىل يمكف اعتبار 

ر الخبلفة عند أىل السنة تحقيقا إلرادة هللا في دينو في الحقبتيف األموية والعباسية إلخ ؟  استمرا
أـ أف ثمة فؾ ارتباط بيف األنموذج اإلسبلمي المقترح وفترة اإلمبراطورية العربية اإلسبلمية؟. 

ية أو يدرؾ المودودؼ أف أنموذجو ال ينطبق عمى النظرة الكونية والسياسية التي يحمميا معاو 
ف كاف  ىاروف الرشيد. بل يذىب ىو نفسو أبعد مف ذلؾ حيف يقوؿ بأف "عمر بف عبد العزيز وا 
وراءه عدد غير قميل مف التابعيف وأتباعيـ ما رزؽ نجاحا في ميمتو"، وكذلؾ حاؿ المأموف ودمحم 

: ىل تغمق وعالمكير )منياج اإلنقبلب اإلسبلمي(. وال يسعنا إال أف نذىب أبعد مف ذلؾ ونسأؿ
تنطبق نظرية المودودؼ عمى خبلفة عثماف بف عفاف مثبل؟ إف السؤاؿ المركزؼ الذؼ يطرح نفسو 
في مفارقات اإليديولوجية اإلسبلمية عند المودودؼ وقطب ىو في لحظة العودة مف التجريد 
 النظرؼ إلى الواقع العممي. ىنا يسقط ثوب الخميفة كخميفة لرسوؿ هللا، أؼ كثوب ديني بالمعنى
الواسع لمكممة، كوف الخميفة لـ يعد، عمى األقل منذ نياية العقود اإلسبلمية األربعة األولى يحمل 
عددا ىاما مف صفات "خميفة رسوؿ هللا"، حيث تحولت الخبلفة لمؤسسة ممكية مسجمة تعيش 
ذا دورتيا الخمدونية أو تزيد قميبل لتنتصر عمييا عصبية جديدة دائما بثوب إسبلمي، باعتبار ى

 الثوب ىو الرداء الضرورؼ لمحاكـ والمحكوـ.

نحف بحاجة لعالـ اجتماع إسبلمي يتحدث بالوقائع عف سيرورة األسممة التي اجتاحت العالـ في 
القرنيف األوؿ والثاني اليجرؼ وعممية االجتياح المضادة التي نالت الخبلفة والدولة وأبعدت قمة 

قّربة قصر الخميفة أكثر إلى األنموذج اإلمبراطورؼ السمطة عف القرآف بتفسيراتو المختمفة م
أو "الصفات الواجبة" عند رواد الحركة  الكبلسيكي منو إلى حياة الرسوؿ العربي وأنموذج المدينة

 اإلسبلمية السياسية. 



ذ اغتياؿ بيذا المعنى، تعّرؼ المجتمع العربي اإلسبلمي عمى سيرورة عممنة الخبلفة من 
أؼ قبل تمزؽ التصور الشمولي والخبلصي لمكنيسة الكاثوليكية ) طالباإلماـ عمي بف أبي 
فرغـ أف حقبة األماـ عمي كانت حالة استثنائية وحقبة حرب أىمية  .(في أوربة بقروف 

، فقد  ّكر الدكتور عبد هللا ذَ رأييـ كما يُ لخوارج ا اعتبر مف الطبيعي أف يبدؼبتعبيرات اليـو
كونوا حيث شئتـ، " ، ولـ يمنعيـ مف التجمع، وقاؿ:اقشا  ، وأرسل ليـ ابف عباس منالحامد

بيننا وبينكـ أف ال تسفكوا دما حراما ، وال تقطعوا سبيبل ، وال تظمموا أحدا، فاف فعمتـ نبذت 
عارضوه رغـ أنيـ  أجرػ عمييـ أرزاقيـ ومعاشاتيـ، ولـ يحرميـ منيابل إنو . "إليكـ بالحرب
الحرية السياسية أساس الحياة في الحامد الدكتور اعتبر  ومف ىنا. واغتالوه وشتموه وكفروه

  .وأـ الحقوؽ  اإلسبلـ

إني "عبر غمبة جياز الخبلفة عمى الديف واألمة، واعتبار احتكار السمطة والعنف معيارا لمخبلفة )
معاوية بف أبي سفياف(. أؼ  "ال أحوؿ بيف الناس وألسنتيـ ما لـ يحولوا بيننا وبيف السمطاف

دوف والدة جياز ديني قوؼ مف العمماء المحيطيف بالخبلفة، ومقاومة القصر مظاىر الحؤوؿ 
 استقبلؿ األمة عف الدولة )نمو ىوامش المقاومة المدنية السممية(.

وقد تصدػ ليذا الموضوع عددا كبيرا مف الباحثيف المسمميف الناقديف لمخبلفة األموية، الذيف 
في سقف اغتياؿ اإلرادة الحرة لؤلمة في المشاركة والفعل الحظوا أف توظيف الخميفة لمديف كاف 

قصار النظر مف بنى أمية، أف األمة  رأػالدكتور عبد هللا الحامد: "ب نعود لبلستشيادوالنقد. 
المذىب الجبرؼ، لكي يبثوا اليأس واإلحباط  يجب أف تساؽ بالجبر والقمع، فاستثمروا ،كالقطيع

في دفع ظمـ السمطاف أو منعو، ألف ظمـ األموييف  طاقة ليـأف ال  ،في الناس، فيتصور الناس
ومعاصييا، وعمى أف السنة أف يكتفي المظمـو بالدعاء عمى  إنما حل عمى األمة بسبب ذنوبيا

العقوبات السماوية، وأف يؤجل نيل حقو في الكرامة والمساواة، إلى الدار  الظالميف، وأف ينتظر
 إال التسميـ ،ر هللا الكونية، التي ليس لئلنساف أمامياىذه المظالـ مف أقدا اآلخرة. وأف

بعد أف تـ تثبيت دعائـ الحكـ "كتب الدكتور دمحم شحرور في الموضوع نفسو: قد و  ."واالستسبلـ
في بني أمية، سفيانييف ومروانييف، وصاغ ليـ فقياؤىـ الغطاء الشرعي المطموب لحكميـ بوضع 

طبلقا  مف أف كل شيء مقدر ومكتوب سمفا ، وبعد أف تعريف جبرؼ خالص لمقضاء والقدر، ان
تمت مصادرة المسجد لصالح السمطة السياسية، وتـ توظيف األحاديث النبوية الصحيحة ووضع 

يمـز منيا لتكريس االستبداد وخدمتو، ظيرت حركات احتجاج توجتيا حركة المعتزلة في  ما



وؿ والفكر الحر حسبما كانت تعنيو ىذه العصر العباسي األوؿ، التي رفعت لواء العقل والمعق
المفاىيـ في وقتيا ذاؾ. وحيف حصل االنقبلب السني األكبر عمى يد المتوكل، ظير وترسخ 
مصطمح أىل السنة والجماعة، وقاـ تحالف مطمق وشامل بيف السمطة السياسية والسمطة الدينية، 

مسمطة السياسية تماما  حتى يومنا أو لنقل طبقة العمماء والفقياء، خضعت سمطة الديف بموجبو ل
ىذا. فالمفتي العاـ ورئيس العمماء وشيخ اإلسبلـ يجرؼ تعيينو مف قبل السمطة الحاكمة في معظـ 

 ."الدوؿ العربية إف لـ نقل كميا

"ستوف عاما مف إماـ جائر  قد أعطى التاريخ اإلسبلمي نفسو الرد الموضوعي عمى أطروحاتل 
التي تعتبر اإلسبلـ وحده مصدرا لمتأمل  المكبمة إلنغبلؽ عمى الذاتاو  خير مف عاـ ببل إماـ"

والتصور وتنظيـ شؤوف الحياة، ليس فقط عبر أكبر عممية امتزاج بيف الشعوب سجمتيا الفتوح 
اإلسبلمية، بل عبر أكبر حركة ترجمة شيدىا العالـ في القرف الثامف الميبلدؼ وبعده، كذلؾ، 

 بية وغير عربية، إسبلمية وغير إسبلمية، في صناعة الحضارة. عبر المشاركة الجماعية، عر 

بيذا المعنى، تمكنت العمـو الوضعية مف أخذ مكانيا الطبيعي وبحثت عف نيجيا المستقل عف 
عمماء الديف في اكتشاؼ مدارسيا و"حقائقيا" العممية والفمسفية، أحيانا بشكل انسيابي ىادغ 

ت الدينية. األمر الذؼ تجمى في العصر العباسي األوؿ بتقدـ وأحيانا في مواجية مع بعض التيارا
كبير لممعرفة الدينية والمعرفة الحكمية بآف، وتبمور اتجاىات متعددة، معتدلة وراديكالية، لؤلولى 
والثانية ناىيكـ عف المدارس التوفيقية بينيما. وكما نشأت دور العمـ المستقمة عف العمماء نشأت 

ية غير دينية تعبر عف مصالح أصحاب الصنائع والميف ونواد ثقافية تجمعات مينية ونقاب
ومحافل تعنى بشؤوف دنيوية شتى. بحيث لـ يكف الفضاء العاـ حكرا عمى الديني أو الدنيوؼ بقدر 
ما باإلمكاف الحديث عف حالة تعايش. ويمكف القوؿ أف التضييق الذؼ ناؿ غير الديني وشمل 

 كاف مف أىـ عوامل أفوؿ الحضارة اإلسبلمية.الفرؽ الدينية غير الرسمية 

مف الضرورؼ القياـ بيذه الرحمة التاريخية لتبياف الجانب اإليديولوجي المعاصر لشيطنة العممنة 
التي تحرص عمى إلحادية العممانية ىذه الشيطنة  باعتبارىا شرا غربيا ومنتجا غربيا صرفا.

إذا "يقولو أحد السمفييف في العممانية مف غرائب: كسبلح مف أسمحة تعبئة العامة ضدىا، لنقرأ ما 
كاف العممانيوف يردوف اإلرادة إلى الشيوة واإلسبلميوف يردونيا إلى المحبة، ففرؽ بيف إرادة 

يف دافع العممانييف الذيف بمتيـ وثوابتيا وجذورىا، و حبيـ أل اإلسبلمييف النيوض بأمتيـ مف واقع



 ،العممانية في حقيقتيا التنشيئية عقيدة دىرية إلحادية.. ألمة.مف جذور ا يشتيوف أف يزيموا الديف
 مف يعبد نفسو أو ديف عبادة اإلنساف لئلنسانية، وىذه الطائفة وجدت مف قديـ وكانت فيي ديف

العممانية  تقوؿ: ما الدنيا إال أرحاـ تدفع وأرض تبمع، في ىذه البساطة العددية يمكف اختزاؿ
الرد عمى )".االستثنائية والشاذة فيياوذلؾ بإزالة الصورة العارضة و  االختزاؿ الصحيح والضرورؼ 
 (.مختار الطيباوؼ  مسمفيل الديمقراطي عبد هللا الحامد

منذ عشريف عاما رد نصر حامد أبو زيد عمى ىذا الخطاب اإليديولوجي األقرب إلى البروباغندا 
يجب أف يكوف  -س اإلسبلـ وحدهولي-"ال خبلؼ عمى أف الديفمنو إلى التأمل الفكرؼ بالقوؿ: 

عنصرا أساسيا في أؼ مشروع لمنيضة، والخبلؼ يتركز حوؿ المقصود مف الديف: ىل المقصود 
الديف كما يطرح ويمارس بشكل إيديولوجي نفعي مف جانب اليميف واليسار عمى السواء، أـ الديف 

قي ما فيو مف قوة دافعة نحو بعد تحميمو وفيمو وتأويمو تأويبل عمميا ينفي عنو األسطورة، ويستب
التقدـ والعدؿ والحرية؟ وليست العممانية في جوىرىا سوػ التأويل الحقيقي والفيـ العممي لمديف، 
وليست ما يروج لو المبطموف مف أنيا اإللحاد الذؼ يفصل الديف عف المجتمع والحياة. إف 

أؼ فصل  ف الكنيسةخبيث بيف فصل الدولة عالخطاب الديني يخمط عف عمد وبوعي ماكر 
السمطة السياسية عف الديف، وبيف فصل الديف عف المجتمع والحياة. الفصل األوؿ ممكف 
وضرورؼ وقد حققتو أوربة بالفعل، فخرجت مف ظبلـ العصور الوسطى إلى رحاب العمـ والتقدـ 

الديني  فيو وىـ يروج لو الخطاب -فصل الديف عف المجتمع والحياة– والحرية، أما الفصل الثاني
 )نقد الخطاب الديني، المقدمة(.  في محاربتو لمعممانية، وليكرس اتيامو لو باإللحاد"

في أكثر مف مناظرة عمنية، وافقتني قيادات إسبلمية ىامة عمى كوف نزع القداسة عف الخطاب 
ة وممارسة، تتطمب الجرأ  السياسي اإلسبلمي والطابع البشرؼ ليذا الخطاب كتفسير وتأويل وقراءة

والوضوح في اعتبار المسؤولية القانونية واألخبلقية في أؼ نشاط عاـ مسؤولية بشرية ال عبلقة 
 ليا بالديف.

مف الضرورؼ التذكير ببعض مقومات المجتمع العربي اإلسبلمي القرونوسطي، في مرحمة كاف 
، الذؼ الحالي نشيد فييا اجتياح المظاىر اإلسبلمية لمفضاء العاـ. ولو أخذنا األنموذج المصرؼ 

تجربة عممانية، نجد اإلسبلـ، ديف الدولة ومصدر تشريعيا  في أحد مقاالتو يعتبره راشد الغنوشي
األساس، حاضرا في التعميـ حاضرا في وسائل اإلعبلـ الحكومية حاضرا في انتشار المساجد 



ألصوات التي ترافق ومكبراتيا في الطقوس الرمضانية والمولد والعزاء والبرامج الدينية واألشرطة وا
المرء في السوؽ والتاكسي..، اإلسبلـ حاضر بقوة في المطعـ والممبس والييئة، مييمف في كل 
وسائل ثورة االتصاالت مف الفضائيات إلى األنترنيت. ويمكف القوؿ أف الحصانة الدينية غير 

مسجد في  صةالحزبية أقوػ مف الحصانة الدبموماسية والبرلمانية، فمف يجرؤ عمى وقف رخ
ع مطالبة سائق تاكسي أو بائع خضار مف خفض صوت القرآف الكريـ، مدخل عمارة، ومف يستط

 اعتقاؿ شيخة يصعب تحديد التخـو في أحاديثيا بيف الديف والشعوذة؟  قدر عمىومف ي

ال يمكف التعامل مع ىذا االنتشار األفقي لمظاىرة اإلسبلمية ككل متكامل ومتشابو مف الناحية 
يولوجية والسوسيولوجية وفي عبلقتو مع التمدف المجتمعي. فكما أننا نرفض النظرة الشمولية اإليد

لمغرب نرفض تشبيو تكويف جمعية إسبلمية لمطب الوقائي أو العمل اإلنساني مع جمعية إسبلمية 
تيدؼ لمناىضة ىذا المذىب أو زخرفة المذىبية والطائفية. في الحالة األولى نحف أماـ لبنة 

ع في البنياف المدني لمتقريب بيف اإلنساف وأخيو اإلنساف، في حيف تشكل الثانية مصدرا مف توض
مصادر الحقد اإليديولوجي المبرر لكل أشكاؿ االستبعاد والتمييز واالستئصاؿ. بل رفض فكرة 
المواطنة التي تجمع بيف الناس بغض النظر عف لونيـ وجنسيـ وقوميتيـ ودينيـ. وال شؾ بأف 

عات السياسية التي تتطمب انتسابا سريعا ألطروحات بسيطة، بل مبسطة حتى السذاجة الصرا 
أحيانا، تزج بأصحابيا في مواقف الكسب والخسارة خارج الحيز األخبلقي الذؼ تتطمبو خمفياتيا 
المعمنة، حيث يستعيد كل الذيف عمموا الحتبلؿ العراؽ عذريتيـ عبر أطروحات "البيت الشيعي" 

ما قبمو، وتتكفل السمطات اإليرانية بالقسـ المتعمق بعمميات التجميل الضرورية  الذؼ َيُجبّ 
في حيف يتدارؾ بيترايوس أخطاء السياسييف باإلستعانة، حسب موريس  لموظفي رامسفمد سابقا..

في الجانب  غودلييو، بقرابة ثبلثيف عالـ أنثروبولوجيا لتسييل بناء الجسور مع القبمية والعشائرية. 
خر، تخوض عدة دوؿ عربية معركة العراؽ كممثل لمذىب ديني، مقاومة كاف أو صحوة، بل اآل

، ويختزؿ ونستمع ألسماء مشيود ليا بالسعي لمتقارب بيف المذاىب حديثا عف خطر التشيع
الشيخ أشخاص ارتقوا لسنوات فوؽ المذىبية أنفسيـ بمواقف مذىبية مخجمة )مف كاف يتصور 

إف التداخل بيف الخطاب  ..!!(تحت يافطة كتب عمييا الدـ السني واحدالقرضاوؼ يجمس يوسف 
في الحركة اإلسبلمية السياسية وىو يذكرنا  الفكرية معقبلنيةوالشعبوية يشكل خطرا قاتبل ل المذىبي

 .الفاشية" جماىيرخ في كتابو : "عمـ نفس بتحميل فيميمـ راي



، الذؼ يشكل خطرا مركزيا عمى ي الطائفيالسياس-الضمان االرتماعيىذه المواقف تعزز فكرة 
حقوؽ المواطنة ودولة العقد والعيد. فالفرد، وفق كل أشكل العصبية المذىبية، ىو ابف الجماعة 
المذىبية التي تضمف لو الحماية وتغطيو عندما يرتكب إحدػ كبائر منظومة القيـ السياسية 

 واألخبلقية السائدة. 

نضاج الفضاءات مف ىنا ضرورة مراقبة ورصد الظو  اىر المدنية القادرة عمى زرع عبلقات مدنية وا 
الضرورية لممساواة والمواطنة واقتصاد العنف المجتمعي، باعتبارىا تعزز مكانة الديني في تعزيز 
ثقافة الحقوؽ والكرامة اإلنسانية. ىذه الظواىر التي تشكل التربة الخصبة لمدفاع الذاتي 

دخاؿ السمحفاة الرأس داخل "الدرع لؤلشخاص والمجتمعات، ليس بمع نى اإلنكفاء عمى الذات وا 
نما عبر توفير كل الشروط الطبيعية مف حريات أساسية لممقاومة المدنية. ىذه  الواقي"، وا 

المقاومة المدنية التي تشكل كما أوضحنا ذلؾ في مناسبات سابقة، السبيل الوحيد لمتخمص مف 
 ل مسخ عبر انتاج العنف اإليديولوجي والعنف المسمح.الدكتاتوريات دوف إعادة انتاجيا بشك

بيذا المعنى، شكمت "الحرب عمى اإلرىاب" بكل المعاني عامل تمزيق لمنسيج المدني في العالـ  
اإلسبلمي عبر قوائميا السوداء وقوانينيا االستثنائية وسجونيا وأدلتيا السرية ومبلحقتيا لكبريات 

تي انتقمت موضوعيا لدور دولي قبل أكثر مف عقد مف الزمف عمى الجمعيات الخيرية اإلسبلمية ال
-شيني-. رغـ كل البروباغندا التي سوقتيا إدارة بوش1111سبتمبر  11األقل مف أحداث 

 الديمقراطية والمجتمع المدني!!  رامسفمد حوؿ

طيات انطبلقا مف معذا التصور والمتابعة في عدد مف األمثمة في بمداف الجنوب، كذلؾ، ضمف ى
فكرة السواقي المتعددة تاريخية يؤكدىا التاريخ األمريكي منذ إعبلف االستقبلؿ، نستعيد باستمرار 

لدولة القانوف الغربية الحديثة.  فإف كانت الوقائع تقدـ حركة حقوؽ اإلنساف المشارم الثقافية 
قانوف وعقد الشراكة منذ التنوير بوصفيا ابنة نظرية قضائية لمدولة تقوـ عمى قيمة اإلنساف في ال

بيف المواطنيف لحكـ أنفسيـ بأنفسيـ، أؼ احتراـ القانوف الوضعي، محميا أو إقميميا أو دوليا، 
في مواجية مع الديني أو  بالضرورة لمحقوؽ األساسية لئلنساف. إال أف ىذه الوالدة الدنيوية ليست

ي حقوؽ مدنية بالمعنى في معركة مع اإلسبلمي. ألف ىذه الحقوؽ، في التحميل النيائي، ى
الواسع لمكممة، ولحسف الحع لـ تقع بعد عممية تأميـ الفضاء المدني مف ىذا الطرؼ أو ذاؾ، 

 لمغربي والمسمـ.  لممواطف واألجنبي، وبالتالي فيو يتسع لمديني والعمماني، لمشمالي والجنوبي،



السيطرة، وقد نجح بنمط كاف النظاـ الرأسمالي العالمي ألكثر مف قرنيف غربي الوالدة غربي 
نتاج أدياف تنسجـ مع سيرورة التغيير. دـ لطبقات المجتمع المختمفة، مف إانتاجو وعممية غسل ال

إال أف صناعة الرأسمالية ألديانيا، إذا صح التعبير، كانت في مركز التحوالت االقتصادية 
مبراطوريات القروف  الوسطى وىيمنة الكنيسة.  االجتماعية الكبرػ التي حطمت النظاـ اإلقطاعي وا 

في حيف وصمتنا الرأسمالية ىشة الطبقات، ضعيفة في إنتاج المؤسسات، جبانة أماـ الحريات 
وميسرة ألشكاؿ التدخل والييمنة الخارجية عمى اختبلفيا. مف ىنا، ال نتصور بأف تتشابو سيرورة 

، ومع إخفاؽ أنموذج الدولة العالـ اإلسبلمي لمتحوؿ االقتصادؼ االجتماعي مع السيرورة الغربية
العربية بعد االستقبلؿ في معركتي التنمية والديمقراطية، وانتشار ظواىر الديف العاـ دوف أف قدرة 
، يمكننا أف نشيد في أكثر  األنموذج اإلسبلمي عمى التبمور خارج المنظومة الرأسمالية حتى اليـو

و، باعتباره الممثل األقوػ لمتعبير مف تجربة وبمد، تجارب "يصنع اإلسبلـ" فييا رأسماليت
اإليديولوجي والمؤسسي السائد في ظل مواصفات عولمة ما بعد الحرب الباردة. ىذه الرأسمالية 
لف تختمف كثيرا عف األنموذجيف اإليراني والسعودؼ، مف ىنا ضرورة توجيو صفارة اإلنذار لكل 

مي، حوؿ واجبيا الديني واألخبلقي، ليس التيارات المدنية والسياسية المدافعة عف التصور اإلسبل
فقط في عممية البناء المدني والمواطني، بل أيضا في عممية النضاؿ النقابي مع الفئات األضعف 

 في المنظومة الرأسمالية المحيطية ىذه.

 أيف يقع المسمـ في أوربة في ىذا المعمعاف؟ 

موضوع خوؼ أو رفض مف أؼ  ربادغ األم لـ تكف ىجرة الجيل األخير مف العماؿ المسمميف
طرؼ ىاـ في المجتمعات األوربية. فقد توفرت لمسوؽ الرأسمالية يد عاممة رخيصة، قريبة جغرافيا 
ومف بمداف مستعمرة إلى عيد قريب. ويمكف الحديث عف إشكاليات مع والدة الجيل الثاني لميجرة 

العاطميف عف العمل في أقل مف  وتواكب ىذه الوالدة مع األزمة االقتصادية التي أنتجت مبلييف
اإلسبلمية" عقد مف الزمف. وقد تواكبت ىذه األزمة مع صعود ما سمتو الصحافة الغربية "الحمى 

بدولة إسبلمية. المياجر المسمـ، الميمش ثقافيا  في مطالبتوشل عبر أكثر مف أنموذج نجح أو ف
قتصادية، وجد في "اإلسبلـ" والمسحوؽ اقتصاديا واألضعف موضوعيا في  مواجية األزمة اال

الممجأ الذؼ لـ توفره لو الدولة الحديثة. ىذه الدولة التي بدأت بالتراجع بشكل عاـ عف أطروحات 
الدولة الحامية ودولة الرفاه تاركة القتصاد السوؽ إنقاذ ما يستطيع مف مناجـ برسـ اإلغبلؽ 



عف كوادر نوعية أكثر منو يد  ومؤسسات صناعية انتيى أجميا التاريخي وتقنيات فائقة تبحث
عاممة كمية. لـ تكف الدولة األوربية في زمف العافية لمواجية أزمة ثقافية واقتصادية مزدوجة 
يمثميا الولوج الكبير لممسمميف في المجتمع األوربي. كذلؾ خسر المياجروف الجدد الجماعات 

كل جماعات الضغط الخائفة  البشرية المتضررة مف األزمة التي لـ تتضامف معيـ طبقيا كذلؾ
مف إعادة توزيع الحصص السياسية والمدنية بيف مكونات المجتمع بما فييـ أبناء المياجريف 
الذيف أصبحوا برغبتيـ أو بالرغـ عنيـ مواطنيف، ولو بالمعنى الشكمي لمكممة. ىذا إضافة إلى كل 

ء أعداء وىمييف وغزو متخيل البراكيف النفسية اإلنفعالية في مجتمع مشيدؼ، القادرة عمى بنا
 ومخاطر معقمنة وغير معقمنة. 

 ،في حقبة اضطراب الوزف األوربية، دخل اإلسبلـ في الوعي العاـ بصورة العامل والعاطل
إيديولوجي واع، مزاوجة -المياجر "الداخمي"، والجيادؼ "الخارجي". وتـ بشكل نشاطي سياسي

والطمأنينة. ىذا الغريب في ثقافتو، المختمف في فكرة سارؽ عمل أبناء البمد مع سارؽ األمف 
الذؼ دفع مئات آالؼ الضحايا إلبعاد الدوؿ الغربية المستعمرة عف "دينو، المبرقع في لونو، 

 ، يأتي ليحتل أحياء ومناطق كاممة في عقر الدار !!!  "موطنو األـ

والحريات والسبلـ لقد شيد العقد األوؿ مف ىذا القرف ارتكاسات كبيرة عمى صعيد الحقوؽ 
العالمي واألىمي، وترافق ذلؾ بتغذية إيديولوجيات اإلنغبلؽ وبداىة العداء بيف الثقافات والشعوب، 
ولعل العقـ الذؼ أنجبتو ىذه الفترة التي أطمق عمييا اسـ "الحرب عمى اإلرىاب" ىو الدافع األكبر 

إعادة النظر في العداوات المعمنة مف ىنا ضرورة لمتوقف عف تأجيج نيراف لف ترحـ حرائقيا أحد. 
والخيارات اإلعبلمية والثقافية والسياسية المدمرة، ليس حرصا عمى عدـ إبعاد مئات مف األجانب 
الذيف "يشكموف خطرا عمى أمف الدولة"، بل إلبعاد الوحشية والظمـ عف الحياة اليومية لمناس ما 

 أمكف إلى ذلؾ سبيبل. 

 



 تاإلعالو ٔانؼُصشيت في أٔسب

 

تتحدث مواثيق األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف عف أؼ مذىب يقوـ عمى التمييز أو االستثناء أو 
التقييد أو التفضيل أو التفوؽ  عمى أساس العرؽ أو الموف أو النسب أو األصل القومي أو 
اإلثني.. بوصفو "مذىب خاطع عمميا ومشجوب أدبيا وظالـ وخطر اجتماعيا". وال تنعدـ المواثيق 
واإلعبلنات الدولية واإلقميمية في شجب وتجريـ العنصرية، رغـ وجود نقاط رمادية حتى اليـو 
فيما يمكف تسميتو بالعنصرية الثقافية وأخرػ في مستوػ التجريـ والمبلحقة القانونية، حيث ال 
يوجد التزامات  قانونية دولية لممحاسبة في قضية العنصرية بنفس المستوػ الخاص بجريمة 

 عذيب مثبل. الت

قمة مف الناس يقبموف عمى أنفسيـ تعبير "العنصرؼ"، رغـ أف كثرة مف البشر تعيش العنصرية في 
. فالعنصرية ظاىرة عالمية، ولـ تكتشف البشرية حضارة لـ  نمط تفكيرىا وممارساتيا كل يـو
رؾ تعرفيا لغة وخطابا وممارسة. وىي لذلؾ ظاىرة مخيفة، ألنيا في منظور أصحابيا "مشت

 إيديولوجي" أكثر منو حالة تفرد سمبية مشينة لشعب أو ديف أو أو دولة أو ثقافة. 

تنطمق العنصرية مف حكـ مسبق يؤكد عمى فكرة تفوؽ األنا أو دونية اآلخر أو ىذا وذاؾ. حالة 
تمييز في الرأس تسمح بمبدأ التمييز في الحياة نفسيا كدرجة أعمى، أو ظروؼ مجتمعية أوجدت 

يز بيف مكونات الجسـ االجتماعي ووجد ىذا الوضع مف يؤدلج لو ويدافع عنو كمعطى حالة تمي
طبيعي. أف تكوف عنصريا، يعني أف ترفض شخصا بسبب لونو أو دينو أو أصمو القومي أو 

 االجتماعي.. الحط مف اآلخر ألنو مختمف عف الذات.

أحشائيا جممة عناصر  كل لحظات التوسع التي أتيحت لي فرصة متابعتيا عف كثب تحمل في
بناء التمدف وعوامل ىدمو، التحرر وأشكاؿ جديدة لبلستعباد، التجديد وا عادة نسخ نماذج بائسة 
مف الماضي بأسماء وتعبيرات جديدة. ويصح ىذا تماما عمى انطبلقة الحضارة األوربية، وقد 

بلقة عصر التنوير يكوف مف المحبط لمكثيريف القوؿ أف تاريخ األفكار العنصرية قد عاصر انط
ورافق ثوراتو الكبرػ في الفمسفة والعموـ الطبيعية والعموـ التطبيقية والتكنولوجية. ويبلحع المتتبع 
المدقق أف أسماء كبيرة زرعت بذور العقبلنية والدولة التعاقدية والحريات كانت أسيرة نظرة 



المركزية األوربية. ناىيكـ  عنصرية شمالية وأحيانا عرقية بات يستعمل في وصفيا اليوـ تعبير
عف التمييز بحق ما يعرؼ  بالجماعات المستضعفة )المرأة، المعاقيف، المصنفيف بالشواذ 
اجتماعيا أو المحكوميف قضائيا(، ويمكف القوؿ أف العنصرية بيذا المعنى لـ تكف مجرد فانطازيا 

عالم الرديد واإلترار دالسود لعبت دورا وظيفيا مركزنا في حقدة االستيطان في الفكرية بقدر ما 
، باعتبار المساواة قيمة مناىضة لممنظومة االستعمارية والعبودية واالستعمار المداشر

واالستيطانية القائمة عمى التمييز كوسيمة مف وسائل تبرير الييمنة واالستعباد. وبيذا المعنى 
ف اإليديولوجية السائدة. كانت األقبلـ المدافعة عف أطروحات عنصرية تشكل جزءا ال يتجزأ م

تماما كما تشكل األقبلـ المدافعة عف العنصرية الجديدة أو "العنصرية الثقافية" اليوـ سبلحا مف 
أسمحة ما يعرؼ بالحرب عمى اإلرىاب ومواجية التطرؼ اإلسبلمي التي تغطي مف وجية نظرنا 

فط والرأسماؿ المالي التي المصالح الوحشية والجمفة لجماعات ضغط محددة ولوبيات السبلح والن
أصبح التغيير مف أجل اإلنساف والبيئة وحقوؽ اإلنسانية داخل المنظومة العولمية السائدة، 

 مصدر خطر مباشر عمى استمرار ىيمنتيا. 

في تتبع فكرة العرؽ في ( Eric Voegelinيعود الفضل لشاب مسيحي نمساوؼ )إيريؾ فوجيبلف 
وقد منعا وقتئذ مف التداوؿ. وعمينا انتظار  1799بيف لو صدرا عاـ تاريخ األفكار األوربية في كتا

التراجيديا اإلنسانية في ظل النازية حتى ُيعطى ىذا الموضوع حقو، باعتباره في حدقة الخطر في 
كتاب "العرؽ والعنصرية" حدد  1791الجياز البصرؼ لمبشرية. حيث صدر لروث بينيديكت في 

لعقيدة التي تقوؿ بأف مجموعة إثنية بطبيعتيا الوراثية محكوـ عمييا فيو العنصرية بالقوؿ: "ىي ا
تتناوؿ لمتفوؽ". بعدىا تتالت الدراسات لبالدونية في حيف لدػ مجموعة أخرػ خصائص وراثية 

نما أيضا العنصرية في الواليات المتحدة وجنوب إفريقيا وأوربة  ليس فقط التجربة النازية، وا 
ـ سوسيولوجي مف المفاىيـ ونشأت عدة مدارس فكرية مع تأثر بنظريات وتـ استنباط جس .الغربية

طبقية أو أنثروبولوجية أو نفسية بحيث أصبحت العنصرية، ليس فقط مفيوـ حقوقي تشجبو 
المواثيق األممية، بل حقل معرفي يتـ التعرض لو بالعبلقة مع التنوع المجتمعي واليجرة والثقافة 

 ية إلخ.السائدة والتحوالت االجتماع

بالمعرفة  P. A. Taguieffيمكننا أف نمخص "مجاالت" العنصرية كما فعل بيير أندريو تاغييف 
العادية، أؼ االعتقاد بأف البشر ينقسموف إلى أعراؽ عديدة، يحمل كل منيا مواصفات متوارثة، 



ولوجيا ، مجاؿ اإليديباعتبارىا عمـو طبيعية لؤلعراؽ( مجاؿ العمـ )تأسيس العموـ اإلنسانية
ثة )السرود عبر ، مجاؿ األساطير الحديسي ألمثولة عنصرية(السياسية )إخضاع العمل السيا

، وعود الخبلص المنتظرة لتقنيات جديدة أو عمماوية مخمصة، العودة التجديد العنصرؼ(
نساف جديد..   لطوباويات ضائعة والحنيف لعرؽ مفقود، أو المستقبمية كمولد لعرؽ جديد وا 

لرصد مستويات السموؾ والتصرؼ  Gordon Allportاد تقسيـ غوردوف ألبورت يمكف اعتم
العنصرييف، حيث يقترح خمسة أنماط لمتمييز العنصرؼ: الرفض الكبلمي )شتائـ، إىانات لفظية، 
مزاح ثقيل..(، التجنب والتمييز )الفصل العنصرؼ ىو الشكل األكثر تطرفا(، االعتداءات 

بانتماء األشخاص الثنيات ومجموعات مختمفة( ومحاوالت اإلبادة )القتل الفيزيائية )التي ُتَبّرر 
خارج القانوف، مذابح، مجازر، إبادة جماعية(. ومف الضرورؼ إضافة أشكاؿ التمييز الثانوية مثل 
تفتيش األشخاص الممونيف مف قبل الشرطة في األماكف العامة أو سرعة إتياـ أشخاص مف 

تداء أو سرقة، والتشديد األمني في حاؿ وجود اسـ عربي أو أحياء صعبة في حاؿ وقوع اع
 المعاممة التمييزية بسبب مظاىر خارجية كالممبس أو المحية إلخ.

إف كاف التصرؼ العنصرؼ البدائي ال يحتاج لكثير تعمق، باعتباره رد فعل شبو غريزؼ لعدـ 
ألكثر عقمنة يبحث عف تبرير الثقة بالغريب أو اآلخر أو المختمف، فإف رد الفعل الثانوؼ أو ا

لنفسو في منح الضحية قوة حقيقية أو وىمية ترتقي بو لمصاؼ العدو الذؼ يشكل خطرا بالفعل، 
"يضطر" الجماعة العنصرية لمدفاع عف نفسيا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.. وكمما اكتسب الخطاب 

ثوب العمماء والبحاثة  المعقمف أسمحة معرفية، صحيحة أو أسطورية، يرتدؼ الخطاب العنصرؼ 
 ليظير باعتباره المدافع عف الحضارة والعمـو والعنصر األرقى.

أخرجت فتوػ اإلماـ الخميني بقتل الكاتب البريطاني اليندؼ األصل سمماف رشدؼ إلى السطح 
عدة أزمات صامتة وكامنة أنجبتيا األزمة االقتصادية وقياـ الجميورية اإلسبلمية في إيراف 

ركة السياسية اإلسبلمية واستقرار جالية إسبلمية لـ يمنع تسمية أبنائيا بالجيل الثاني وتصاعد الح
)وىي بحد ذاتيا تسمية لـ تستعمل قط ألية ىجرة ألوربة، تسمية تطمق العناف لممؤقت رغـ كل 
حسف نوايا مف يستعمميا مف كل األطراؼ دوف استثناء( مف كونيا أصبحت ابنة المجتمع 

ف de jure et de factoاألوربي  . فقد أعادت فكرة "عالمية" الحاكمية اإلسبلمية بشكل رمزؼ، وا 
لـ يكف يخمو مف اليزالة والمشيدية: فقيو إيراني يصدر فتوػ بالقتل بحق مواطف بريطاني بتيمة 



التجديف. لـ نعد أماـ معطيات القانوف الدولي نصا أو عرفا التي َتَواَفَق عمييا البشر منذ نياية 
رب العالمية الثانية عمى األقل.  وبيذا المعنى، تزعزعت العديد مف المعطيات السياسية الح

والسوسيولوجية في الوعي العاـ األوربي. وحتى ال نكتفي بمعب دور الضحية، مف الضرورؼ 
التذكير بأف مف وقف ضد فتوػ الخميني في ساحة حقوؽ اإلنساف في باريس كاف ال يتعدػ 

العرب والمسمميف، وكاف عدد الصحفييف أكثر بمرتيف مف المتظاىريف. لـ يكف العشريف مثقفا مف 
وُترِجَمت ببل   Best sellerالموضوع في تأييد أو شجب رواية سمماف رشدؼ؛ التي تحولت إلى 

حدود بفضل رد الفعل الخميني الذؼ يعود ألسباب ذكرناىا في عدد خاص أصدرتو مجمة سؤاؿ 
ؼ منحو الخميني لنفسو بإصدار حكـ باإلعداـ عمى كاتب غير إيراني آنذاؾ؛ ولكف في الحق الذ

يعيش في أوربة. ىنا برز لمعياف مدػ تخبط المثقف المسمـ والحركة السياسية اإلسبلمية في 
أوربة بكل مكوناتيا. فيذا "الجسـ" المتماسؾ والقوؼ في نظر اآلخر، كاف يمر بأعمق أزمة ذاتية 

مي الذؼ جاء أوربة وفي ذىنو أنموذج ىجرة المسمميف األوائل في تاريخو القصير: اإلسبل
لمحبشة، لـ يكف يفكر يوما بالبقاء، بل ويمكنني مف خبلؿ متابعتي كمناضل حقوؽ إنساف لممفات 
عدد كبير مف الكّتاب والناشطيف اإلسبلمييف التأكيد عمى رفض معظميـ آنذاؾ التجنس، 

صرارىـ عمى البقاء سواء بجوازات سفر لبمداف ساعدتيـ عمى حفع كرامة اإلقامة والتنقل، أو  وا 
وثيقة سفر المجوء السياسي. ابف اإلسبلمي، المعجب بأنموذج أبيو غير النمطي والذؼ يعيش 
مسيرة ذاتية مختمفة تماما تؤدؼ غالبا إلى التجنس والتأقمـ الميني عمى األقل، ىو أوؿ عناصر 

وليس الوضع السياسي في البمد األصل أو في أوربة.  زعزعة "اليجرة الحبشية" في ُمدَرؾ األب
المثقف اإلسبلمي الذؼ يكتب بالعربية ناقدا لؤلنموذج الغربي والعممانية والتحمل الغربي مستذكرا 
"أمريكا التي رأيت" لسيد قطب ومحاوال إعادة تدوينو في "أوربة التي اكتشف"، والمحاط بنفس 

أمس الحاجة لمف يحدثيا في معالـ مباشرة وميدانية الوقت، بجالية في طور التكوف ىي ب
لمطريق، جالية تحمل كمونات قوة مستقبمية كبيرة فشمت الطبقة السياسية األوربية والمجتمع 
المدني في استقطابيا، وتركيا لتدخل حيز التيميش والنبذ وتجد في اإلسبلمي "المساعد 

قمميا، ولكف مع كل الغشاوات التي تحمميا االجتماعي النفسي" األقرب لنمط تفكيرىا وأزمة تأ
 اإليديولوجية في الحياة اليومية لمناس. 



ليس لمعنصرية جدراف واضحة، الرد عمى السؤاؿ مف ىو اإلسبلمي ومف ىو المسمـ لـ يكف 
 بالسيل ألؼ مف نقطتي ارتكاز التفكير العنصرؼ: النظرة الذاتية لآلخر ونظرة اآلخر لنا.   

أجرتو مؤسسة إيماس لقياس اتجاىات الرأؼ العاـ  شمل  شرائح  ،بلعا لمرأؼعندما يكشف استط
عاما، ويمثموف المستويات التعميمية والوظيفية  01مختمفة مف النمساوييف تبدأ أعمارىـ مف 

% مف المستطمعة آراؤىـ أف اإلسبلـ يمثل 15واالجتماعية الموجودة في المجتمع. عف اعتقاد 
% ممف شمميـ االستطبلع 20ا اعتادوا عميو مف أنماط حياة، واعتقاد خطرا عمى الغرب وعمى م

"إف اإلسبلـ ال يتفق مع القيـ الغربية كالديمقراطية والحرية والتسامح، مع وصف المجتمعات 
% مف المستطمعيف إنيـ يعارضوف بناء 14اإلسبلمية بالتشدد الديني والتخمف والفساد" ويقوؿ 

إصدار حظر عمى بناء المساجد وعمى ارتداء المسممات لمحجاب. % ب10المآذف، بينما يطالب 
عندما نرػ استطبلعا مف ىذا النوع، يحق ألؼ باحث أف يطرح السؤاؿ: لماذا، وكيف وصمت 
األمور في بمد تجربتو مع المسمميف عادية جدا، وتعداد مسمميو يبمغ نحو نصف مميوف نسمة مف 

بلييف. بل وتعتز الحكومة النمساوية باعترافيا باإلسبلـ إجمالي تعداد السكاف المقدر بثمانية م
كذلؾ منحيا المسمميف حقوقا مساوية لما يتمتع بو أتباع األدياف  0424كديف رسميا منذ عاـ 
 األخرػ المعترؼ بيا!

في خمق حالة خوؼ عند  قد نجحت السياسية-العنصرية الثقافيةالقوؿ ببساطة، أف  يمكف
  السكاف تعطي نسبة عالية مف المعاديف لئلسبلـ والمسمميف.

يمكف القوؿ أف صعود ىذا الجانب الثقافي في التعبئة العنصرية في مجتمع قد فتح أنظار 
والت في الخطاب والممارسة في قضايا الباحثيف والمناضميف الحقوقييف لضرورة متابعة التح

التمييز والعنصرية في المجتمعات المعاصرة، أكثر منو اإلرتكاف لصيغة وتعريف ثابت وجامد 
غير قادر عمى استيعاب المستجدات، وبالتالي مواجية األشكاؿ الجديدة لمعنصرية. ولعل التعامل 

وضوع، إضافة لعوامل ذاتية أخرػ، الستاتيكي مف قبل مثقفي اإلسئصالية العممانية ليذا الم
تجعميـ يخوضوف معركة تضعيـ بمصاؼ الحامميف ألجندة سياسية عنصرية بشكل مباشر أو 
غير مباشر. ففي حيف يتمترس بعض ىؤالء حوؿ حماية العممانية في كل ما يتعمق بالظواىر 

صبح الديني في اإلسبلمية، يذوب موقف نادؼ العممانية االستئصالية في ىشيـ اليولوكوست وي
كل ما يتعمق باإلسرائيميات وسيـ الوجو جميل المعالـ. مف ىنا خطر التداخل بيف خطاب 

 فنكمكراوت ومجموعتو والجبية الوطنية حوؿ اإلسبلـ. صباح السبت. 

 



تحمل العنصرية الثقافية كل ما يعزز التمييز في التعامل والتصرؼ والتصور، فيي قائمة عمى 
. األوؿ logic of Differenceومنطق اختبلؼ  logic of referencesمنطق مرجعيات 

يعتمد الجعبة الثقافية الداخمية لمفرد والجماعة، والثاني يتعزز مف كل المقارنات البسيطة في 
الحياة اليومية. ويمكف القوؿ أف أزمة المرجعيات عند أوؿ جيل مياجر إشكالية عالمية عاشيا 

مياجر اإليطالي في فرنسا وكبلىما يحمل مرجعيات مشتركة في المياجر السورؼ في الخميج وال
لى حد ما مخيفة لمف ال يفؾ رموزىا ويصر عمى النظر ليا كوحدة منسجمة  ىجرتو تبدو غريبة وا 
مستقمة غير قابمة لمتعامل والتفاعل مع اآلخر. وتمعب فكرة اليويات الثابتة دورا سمبيا في تقريب 

 ا. الثقافات واختبلطيا وتعايشي

ال يمكف لكل عناصر التداخل الثقافي الصراعية ومكونات االنتماء أف تعطي تفسيرا لمتفاوت 
السياسي واالقتصادؼ بيف المواطنيف عمى أساس الموف أو الديف أو األصل. ويمكف القوؿ أف 
التمييز بيذا المعنى، ىو إيديولوجية سائدة في اإلعبلـ وقطاعات التشغيل والدور االجتماعي 

لسياسي واىتماـ السمطات المتفاوت بمواطنييا. يبلحع ذلؾ عندما تعتقل السمطات اإلسرائيمية وا
وتحاكـ مواطنا فرنسيا مف أصل عربي، فبل نجد سوػ جماعات يسارية أو مناصرة لمقضية 
الفمسطينية تقف معو. وتشكل حالة "شيكو"، المواطف الفرنسي األسود المسمـ أنموذجا لمتمييز بيف 

بكل المقاييس القانونية شيكو بابا ندينغ  دياكابي سييف الذيف يبلحقوف قضائيا في الخارج. الفرن
مواطف فرنسي، في الدستور كما في التزامات فرنسا األوربية والدولية، لكف مشكمة ىذا المواطف 
الفرنسي أنو أسود ومسمـ، وعوضا عف اإلتجار بأطفاؿ مف دارفور اعتبر أف احتبلؿ العراؽ 

داء عمى كرامة شعب، وقرر تعمـ العربية والتوجو إلى العراؽ، وكونو لـ يتدرب عمى السبلح اعت
ولـ تكف عنده أية خبرة ال في الحرب وال في المقاومة المسمحة، فقد اعتقل إثر حادث تفتيش 
عادؼ كما ذكر لنا الصميب األحمر الدولي، ويبدو أف لوف بشرتو ىو الدافع لتفتيشو مف قبل 

. كانت فرنسا وقتيا مازالت تعتقد 1119نوفمبر  11أمريكية في مدينة الفموجة العراقية في دورية 
بأف احتبلؿ العراؽ عممية غير قانونية وغير مجدية وتحمل مخاطر ال تحمد عقباىا. لذا تـ 
التحقيق بقسوة مع شيكو وأودع  في سجف القوات المتعددة الجنسيات في بوكا. وأعطي الرقـ 

IQZ 0008123.  



أخطر الصميب األحمر الفرنسي عائمة المعتقل شيكو بابا ندينغ في باريس بأف القوات األمريكية 
اعتقمت ابنيا وجرت مراسبلت بيف األىل واإلبف. قامت القوات األمريكية بتسميـ السجيف شيكو 

ثكنة عسكرية التي أودعتو في سجف فورت سوس )وىو  11/11/1111إلى القوات العراقية في 
( وتـ تقديمو لممحكمة الجنائية العراؽ في كردستافسابقة بناىا الروس قرب مدينة السميمانية 

. وقد حكمت عميو المحكمة بالسجف خمس سنوات وشير واحد  11/7/1111العراقية في 
 ، بجريمة الدخوؿ غير الشرعي لؤلراضي العراقية. 11/11/1111تحتسب مف تاريخ 

اقية تسجيل معمومات دخوؿ المعتقل الصحيحة إلى األراضي رفضت المحكمة الجنائية العر 
العراقية وتاريخ اعتقالو مف القوات األمريكية رغـ كل األدلة ومراسبلت السجيف مع عائمتو في 
انتياؾ واضح ألبسط قواعد المحاكمة العادلة. واعتبرت تاريخ استبلـ األمف العراقي لو ىو تاريخ 

 وير لموقائع.دخولو األراضي العراقية في تز 

أصدر نائب رئيس االدعاء العاـ قرارا بنقض الحكـ السابق وطمب اعادة  1/11/1117في 
 المحاكمة.

أصدرت محكمة جنايات كركوؾ الييئة الثانية قرارا بالسجف المؤقت سبعة  11/1/1117وفي 
بل وتسفيره بعد نياية الحكـ. قرارا قاب 11/1/1111سنوات مع احتساب مدة الموقوفية مف 

 لمتمييز.

في ىذه الفترة توفي والد السجيف شيكو ومرضت أمو ولـ تنجح أخواتو في تحريؾ "السيد 
اإلنساني" في الخارجية. فقد اعتقل األمف الفرنسي عددا مف العائديف مف العراؽ ووصل الحكـ 
 عمى بعضيـ إلى سبع سنوات سجف. وكانت سياسة السيد نيكوال ساركوزؼ منذ كاف في الداخمية
ضرورة إفياـ الشبيبة المسممة في فرنسا أف ثمف الذىاب إلى مناطق الصراع مثل أفغانستاف 
والعراؽ لو ثمف فادح. لكننا أماـ حالة خاصة لعدة مظالـ وقعت بحق مواطف فرنسي: التعذيب 
والمعاممة البل إنسانية والمشينة، تعمد إلغاء احتساب فترة مف فترات اإلعتقاؿ، أكثر مف محاكمة 
تثير تفاصيميا الضحؾ أكثر مما تستدعي اإلحتراـ، ونسياف في السجف قرر شيكو أف يكسره 

بعد ثبلثيف يوما  بإضراب عف الطعاـ في سجنو في كردستاف العراؽ نجـ عنو زيارة قنصل فرنسا
ومعاممة أفضل مف إدارة السجف. كنت بجوار والدتو وأختيو عندما تحدث مدير  مف اإلضراب



ي مف مكتبو وطمبت مف شيكو أف يوقف إضرابو عف الطعاـ مف أجل سبلمتو ووعد السجف العراق
مدير السجف بمعاممة جيدة لو. ماذا كانت الكمفة لوزارة الخارجية لو تدخمت قبل أشير، بل قبل 
سنوات مف أجل أحد مواطنييا؟ كيف يمكف لممواطف الفرنسي األسود البشرة المسمـ الديانة أف 

كغيره؟ كيف يمكف لو أف ينسى كيف ذىب ساركوزؼ إلحضار العامميف في  يقتنع بأنو مواطف
جمعية أرش دو زويو الذيف حكـ عمييـ بجريمة سرقة أطفاؿ مف نجامينا عاصمة تشاد، في حيف 

 ال ييتـ حتى بحق شيكو في االستفادة مف ربع المدة والعودة لفرنسا لبداية حياة جديدة؟ 

الثمف، ولكف ما ىو الثمف األخبلقي الذؼ تدفعو فرنسا في  ميما كانت جريمة شيكو، فقد دفع
صمت منظمات حقوؽ اإلنساف فييا، في صمت الخارجية الفرنسية، وفي التمييز في قمة السمطة 
بيف األسود واألبيض، المسمـ وغير المسمـ ؟ وىل يمكف الحديث عف مساواة بيف الفرنسييف فيما 

 عة السجناء الفرنسييف في السجوف غير األوربية؟ يسمى عرفا بالحقوؽ القنصمية أو متاب

في نشاط منظمات حقوؽ اإلنساف. يـو اىد التمييز في اإلعبلـ الفرنسي بل و لنتابع بعض مش
قرار عسكرؼ في غاية  حيز التنفيذ تحدثت إلى شيكو، دخل في األراضي الفمسطينية المحتمة

متسمل في وطنو ويطالبيـ بمغادرة ألف فمسطيني إلى  91الخطورة يعني بكل بساطة تحويل 
األمر العسكرؼ رقـ  فوفق سنوات. 9إلى  9األراضي الفمسطينية تحت طائل العقوبة بالسجف مف 

صدرا في )المتصل بالتدابير األمنية  ;086المتعمق بمنع التسمل، واألمر العسكرؼ رقـ  0871
، يفرض ;8;0في عاـ  كتعديبلت ألمر عسكرؼ قديـ صدر ;911أكتوبر تشريف الثاني/شير 

(، صار تعريف عقوبة السجف أو اإلبعاد عمى "المتسمميف" مف األردف وسوريا ومصر ولبناف
أؼ شخص يعيش في الضفة الغربية حاليا  ضمف المتسمل فضفاضا ومائعا بحيث يمكف أف يشمل 

حيث يعرؼ  .إلبعادبا يمكف أف تنتييجنائية  تجعل منو موضوع مسائمةذلؾ التعريف، و 
المتسمل" عمى أنو "شخص دخل المنطقة بشكل غير قانوني" أو "شخص موجود في المنطقة "

حاليا  وال يحمل تصريحا  قانونيا ."  وتشير كممة "المنطقة" إلى الضفة الغربية المحتمة.  وبموجب 
، يعاقب أؼ شخص دخل المنطقة بصورة غير قانونية بالسجف لمدة 0871األمر العسكرؼ رقـ 

، بينما يعاقب شخص دخل المنطقة بشكل قانوني ولكنو "ال يحمل تصريحا" بالسجف سبع سنوات
 لمدة ثبلث سنوات.  



ىذا القرار الذؼ يحـر عشرات آالؼ العائبلت مف بيوتيـ وسكنيـ وعمميـ ومدارسيـ يمر في 
العالـ الغربي المتحضر كأؼ حدث عادؼ. بل ال تجد محطة تمفزيونية واحدة أنو يستحق أف 

مف اتفاقية جنيف الرابعة  97 و 99تيف جريمة الحرب ىذه واحتقار المادر نشرة أخبارىا. يتصد
في وضح النيار مف قبل جنراؿ عنصرؼ موضوع يجب عدـ التركيز عميو حتى ال يتـ إيقاظ 
عفاريت العداء لمسامية، كذلؾ مف الضرورؼ الصمت عنو احتراما لمعبلقات المتميزة مع الحكومة 

نحف أماـ عدواف صارخ عمى مدنية المواطنة األوربية التي تقبل اليمينية المتطرفة؟؟ اإلسرائيمية 
وتكتفي بقرارات تعسفية مجرمة لمجرد أنيا تتعمق بكياف سياسي يتمتع بصفة "الحماية الغربية". 

دانة، أحيانا شديدة الميجة، عمى طريقة  منظمات حقوؽ اإلنساف الدولية بمجرد بياف شجب وا 
ييف. ثـ نسأؿ لماذا يعتقد السمر والسود بوجود سياسات تمييز في أوربة ووجود قضايا الدبموماس

 جميمة المظير وأخرػ ال يجوز التعرض ليا؟ 

التمييز والعنصرية ليست إذف مجرد ممارسة فردية بحق أفراد يحمموف صفات لونية أو ثقافية 
والدونية في الوجود البشرؼ  محددة، بل ىما التعبير عف منيج تفكير وممارسة تؤصل لمتفوؽ 

 وتجعل مف "الطبيعي" اإلىتماـ بفئات محددة وا ىماؿ بل تيميش فئات أخرػ. 

 

 

 



 يغهًاث أٔسٔبا بيٍ انُقاب ٔانحجاب ٔانحشًت                     
 

ل وأقول دكر صد   راك سترو( لم أشعر يوما دالتعاطف مع وزنر الخاررية البرنطاني السابق
ذا المسؤول وصوليا قادرا عمى تحطيم من يختمف معو في معارك ليست دالضرورة إنني أشعر بي

 أخالقية.

إال أف الزوبعة التي خمقتيا تصريحاتو األخيرة حوؿ النقاب، وبغض النظر عف االنزعاج الذؼ يسببو 
 لو التحدث مع شخص ال يرػ وجيو، تطرح إشكالية أساسية عمى ثبلثة أصعدة:

 دية في اإلسالم احترام اليوية الفر  -
 مفيوم حقو  األشخاص  -
 تصورات المرتمع األوروبي لقضية المرأة -

خاصة أف ىذه المبلحظة تأتي مف مسئوؿ في بمد يمكف القوؿ إنو األكثر تفيما لحق االختبلؼ 
 الثقافي والديني في أوروبا في القوانيف والممارسات.

د عمى ىذه التصريحات لـ تكف مف جماعة ما يساعدنا عمى التحدث بأريحية أكبر ىو أف الردو 
مكونة ضد أخرػ، فقد جاء النقد مف بريطانييف غير مسمميف ومسمميف، وكذلؾ كاف حاؿ مف 

 يتفيميا. 

فقد وصف رئيس القسـ السياسي بحزب المحافظيف أوليفر ليتويف ىذه التصريحات بػ"المبدأ الخطير 
حزب الديمقراطييف األحرار، سايموف ىيوز قائبل  إنيا  إلرشاد الناس في كيفية ممبسيـ"، وانتقدىا رئيس

"غير حساسة ومفاجئة"، بل وصل تقدير المواقف بصحيفة الديمي تمغراؼ إلى القوؿ: "بمير يترؾ 
 سترو منعزال في قضية النقاب".

ما ىو مؤسف في كل ما يجرؼ، أنو مرة أخرػ، يدور النقاش في حرية الممبس والحجاب والسفور 
 اليات اإلسبلمية وينحصر موقف ىذه الجاليات في ردود األفعاؿ.خارج الج

ومف المفيـو أف تتجنب جاليات مستيدفة في عقيدتيا ودينيا وثقافتيا وىويتيا أؼ نقاش نقدؼ حر في 
موضوع يكثف مفاىيـ مركزية في الديف والعرؼ االجتماعي كالحراـ والعرض والفريضة، ولكف عمينا 

برغـ كل ما يتعرضوف لو يشكموف اليـو الجماعة البشرية األكثر دينامكية أف نتذكر أف المسمميف 
 وحضورا لمنقد والمراجعة وطرح األسئمة ورفض فكرة اإلطبلؽ في ما يتعمق بقضايا الدنيا.

لكف مجادالت الحجاب والنقاب عند العرب والمسمميف تعود ألكثر مف مائة عاـ، وقد جرت نقاشات 
ف ودمحم عبده وفي أطروحة الدكتوراه التي أعدىا منصور فيمي في السوربوف غنية حولو عند قاسـ أمي

وكاف مف نقاط قوتيا "التاريخ االجتماعي لمحجاب" الذؼ ترجمناه لمعربية قبل عشريف  09;0عاـ 
 عاما. 



السيدة  "ما الذؼ يجب ستره مف البدف عف األنظار صونا لؤلخبلؽ" يسأؿ الطاىر حداد رجاؿ الديف.
مارغريت تاتشر مف يقوؿ في آية الحجاب: "قرأت نحوا السيدة ( ال 98;0-:1;0يف الديف )نظيرة ز 

مف عشر تفسيرات ال تنطبق رواية عمى رواية، كأني بكل واحد مف الرواة يريد بما يروؼ أف يؤيد ما 
 يرػ، ولـ أر رواية مستندة إلى دليل ما".

يمة لقراءة التجديد في الشريعة حيف كتب: عبد الرزاؽ السنيورؼ ىو الذؼ استنبط مف اإلجماع وس
"اإلجماع في المرحمة األولى كاف شيئا يصدر عف غير قصد بل عف غير شعور، عادة ألفيا الناس 
ف لـ يصدر عف اتفاؽ  فصارت محترمة. أما في المرحمتيف األخيرتيف، فيو يصدر عف شعور، وا 

يصل إلى مرحمة يصدر فييا عف ىذا  فمو تطور اإلجماع، في مراحمو المنطقية، وجب أف مقصود.
االتفاؽ المقصود، وال يكتفى فيو باالتفاؽ العرضي، فيجمع المسمموف، أو نواب عنيـ، ويستعرضوف 

وبذلؾ يكوف  مسائميـ، ويقرروف فييا أحكاما تتفق مع حضارة زمنيـ، وىذه األحكاـ تكوف تشريعا.
 ليا بمرونتيا ومقدرتيا عمى التطور".اإلجماع عنصر التجديد في الشريعة اإلسبلمية، يحتفع 

األستاذ جماؿ البنا سبق جاؾ سترو لتناوؿ قضية الحجاب والنقاب والعزؿ ولكف باعتبارىا دخيمة 
عمى المبادغ اإلسبلمية: "يمكف القوؿ بدوف مخالفة لموقائع أف المجتمع النسوؼ في عيد الرسوؿ 

ف لـ يخل مف منقبات اعتبرف شذوذا عف الوضع ) ( كاف مجتمعا محتشما، ولكنو ل ـ يكف منقبا، وا 
 العاـ".

 

  احترام اليوية الفردية في اإلسالم:
يمكف القوؿ دوف جرح مشاعر المتعصبيف لمعيد القديـ، إف مف التنقيحات األساسية في القصص 

لخطيئة األولى والتكريـ المسيحي، القراءة اإلسبلمية القائمة عمى المساواة في قضايا ا-الديني الييودؼ
 اإلنساني وتفريد المسؤولية والخمق والطبيعة.

مف سورة البقرة  59إلى  57ففي القرآف الكريـ تقع الخطيئة األولى كما ىو واضح في اآليات مف 
مف سورة األعراؼ عمى المرأة والرجل، بخبلؼ األساطير الشرقية والعيد  95إلى  ;0واآليات مف 

 عمى المرأة وحدىا. القديـ الذؼ تضعيا

التكريـ في القرآف لكل بني آدـ بغض النظر عف الجنس والموف والمعتقد، أما المسؤولية فيقع تفريدىا 
 حتى داخل البيت الصغير.

مف ىنا زرع اإلسبلـ كل شروط مفيـو الشخص التنويرؼ الغربي قبل والدتو بتسعة قروف، ولو أف 
دينية لـ ينجحوا في إعطاء ىذا المفيـو المتسامي -اسيةتاريخية وسي-المسمميف ألسباب اجتماعية

 حقو في الحياة اليومية لممسمميف.

لـ يكف مبدأ الفصل والعزؿ بيف الجنسيف مف مبادغ تنظيـ العبلقة بيف المرأة والرجل في عيد النبي 
خديجة بنت خويمد(، وأوؿ دمحم ) (، خاصة أف نشأة الديف قد انطبعت بكوف أوؿ مف اعتنقو امرأة )

 مف قضت نحبيا تحت التعذيب مف أجل الديف الجديد أيضا امرأة )سمية بنت عمار(.



ومع اليجرة إلى يثرب )المدينة( عرؼ مسممو مكة تقاليد أكثر ليبرالية فييا، إذ شاركت النساء في 
يات )ممرضات( النضاؿ السرؼ واليجرة والعمل الحرفي وبعضيف كأـ سميـ في القتاؿ وغيرىف آس

 لممقاتميف.

وقد كف يتابعف أحكاـ القرآف بل وألفاظو، وقد استفسرت أـ سممة زوجيا النبي ) ( بعد آيات غاب 
 ذكر النساء عنيا: "فما لنا ال نذكر في القرآف كما يذكر الرجاؿ؟".

زية في حبكة الحجاب لـ تكف يمكف أف نستنبط مف جممة الروايات اإلسبلمية األولى أف النقطة المرك
رىبنة الحياة العامة بقدر ما كانت في اعتبار المباس أحد مقومات التمييز النسائي )التفاوت بيف الحرة 
واألمة والمسممة وغير المسممة الخ(، وقد جمعت عشرات الروايات التي تتناقض مع مفيـو الخوؼ 

 مف الفتنة وضرورة الستر العاـ.

ألربعيف عاما األولى مف فجر اإلسبلـ وجود خبلؼ في موقف الصحابة بيف ويبلحع مف روايات ا
 ليف ومتشدد، مما يدؿ عمى تعددية في الرأؼ والمواقف.

ف ترؾ أثره دوف شؾ، لـ يكف الحاسـ في قضية الحجر عمى النساء وتعميـ  إال أف ىذا العامل وا 
كاف والزماف مع ضعضعة تركيب الحجاب عمى كل المسممات، فقد ترافق التوسع اإلسبلمي في الم

األسرة العربية عبر الغزو المزدوج: حمل البشر والديف الفاتح لجغرافية اآلخريف، وحمل اآلخريف دما 
 ولحما وثقافات إلى صميـ البيت اإلسبلمي.

فقد صار في كل بيت عربي امرأة غير عربية مف اإلماء والسبايا عمى األقل، وقد حاولت القبائل 
ستطيع عبر نظاـ المواالة وتأميـ النساء العربيات وعزليف باسـ الديف، األمر الذؼ وسع تدارؾ ما ت

 نطاؽ منظومة العزؿ وغيب اليوية الشخصية لممرأة بتعميـ النقاب عمى أوساط واسعة في المجتمع.

 وكما ذكرنا فإف ما زرعو اإلسبلـ مف قفزة نوعية لمفيـو الحرية والمسؤولية والسبلمة في النفس،
وكرامة في اإلنسانية ورفض اإلكراه في الديف والمعتقد، تـ استميامو مف قبل اإلنسانييف األوائل ومف 
اتيـ بالرشدية في أوروبا، ممف زرع مفيوما جديدا وأصيبل لسبلمة النفس والجسد تطور مع فكرة 

لرجل عمى الشخص صاحب الحق اإليجابي العاـ، في مواجية الحق السمبي )أؼ الحق الذؼ ينالو ا
 حساب المرأة والحر عمى حساب العبد واألبيض عمى حساب األسود واألسمر(.

ىذا المفيـو ىو الجد المباشر لمشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف التي حاولت استمياـ ىذه اإلنجازات 
بروح مدنية، ولكنيا لـ تتمكف بعد مف جعل الحق بالفعل مرجعا فوؽ القوة والقيـ قوة فوؽ المصمحة 

 المباشرة. 

في ىذا المعمعاف، يأتي الحجاب اليـو في أوروبا كظاىرة مركبة ومعقدة مف العبث تعميـ التحميل 
ف كانت الجماعة تطمح باستمرار لتعميـ قصتيا ورؤيتيا  حوليا: فمكل حجاب قصتو الخاصة، وا 

خارج األسرة لمموضوع، فميس باإلمكاف إخفاء التمايزات النفسية واالجتماعية والسياسية داخل و 
 والمجتمع.



إف دوافع وضع الحجاب تختمف اليـو باختبلؼ المكاف ودور المرأة فيو، كذلؾ تختمف مؤشرات 
 انتشار الحجاب بيف بمد وآخر وحالة وأخرػ.

وال بد مف التذكير بعبثية تناوؿ الموضوع بالطريقة عينيا حتى مف وجية النظر الدينية، بيف بمد فيو 
ألغمبية فيو غير مسممة، بالنسبة لمفتيات والمراىقات وبالنسبة لمبالغات، في أغمبية مسممة وبمد ا

 المدرسة االبتدائية وفي الجامعة.

فأؼ نظرة أحادية لمموضوع بالنسبة لمحاالت المذكورة أعبله تعني طمس التثاقف بالثقافة العربية 
األكثر انغبلقا، كما أنيا قد تنجب  اإلسبلمية واختزاؿ الثقافة في بعدىا الديني واختزاؿ الديف في شكمو

تقاسـ التسمط بيف تطرؼ "عمماني" وتزمت "إسبلمي" ينكر كبلىما حق اآلخر في الوجود )كما في 
 السعودية أو تونس(.

لقد نجحت المنظمات الحقوقية في كسب دعوػ قضائية في مدينة كريتي الفرنسية تديف مؤسسة 
 عيات عدة قضايا تتعمق بفتيات قاصرات.فصمت امرأة مسممة بسبب حجابيا وخسرت جم

وفي بمداف مثل ىولندا حيث كاف الحجاب مقبوال جاء النقاب ليخمق مشكمة اجتماعية وتعميمية تركت 
آثارىا عمى الحجاب الشرعي، إذ ىناؾ فارؽ بيف طريقة الممبس وحق االختيار فيو وتغييب الصورة 

يعتبر الوجو مقوما أساسيا مف  hyper individualistاآلدمية في مجتمع مشيدؼ فائق التفرد 
 مقومات اليوية الشخصية.

صحيح، أف الحجاب يشكل القاسـ األعمى في التحميل النفسي لمبدأ عدـ االختراؽ في الجنس واليوية 
لمفرد والجماعة، إال أف ىذه اآللية األيديولوجية واالجتماعية تنعكس سمبا عمى اليوية نفسيا عندما 

ي النقاب تماما عف حقو الطبيعي في معالـ وجو مختمف وليس فقط صوت يختمف أو يغيب الفرد ف
الديني حجما أكبر عمى حساب مفيـو اليوية  -وكمما أخذ الطابع السياسي .جسد جسيـ أو ىزيل

ينعكس  ألف ىذا البرنامجغير الثابتة بالضرورة، يصبح البرنامج السياسي موضوع نقد ضرورؼ 
وكما أننا نرفض التعامل مع الموضوع في نطاؽ القوننة التسمطية،  .لجماعةمباشرة عمى الفرد وا
. فمتابعة وضع عدد مف المنقبات األوربيات المقدس أو احتراـ المشاعر لمنطق نرفض إخضاعو

يظير أف نسبة ىامة منيف مف معتنقات اإلسبلـ أكثر منو مف عائمة مسممة، وأف أنموذج طالباف 
 الطالبانية التجربةف لممجتمع الغربي مف أنموذج الخبلفة الراشدية مثبل، أكثر حضورا في مواجيتي

 التي تـ تجميميا بل وا عادة رسميا بشكل طوباوؼ يذكرنا بصورة كوبا عند الرومانسييف اليسارييف
تتفوؽ عمى السيرة النبوية حتى في ممبس الرجاؿ الذؼ يصبح أفغانيا وال يذكرنا بممبس نبي اإلسبلـ 

مجازر ارتكبيا طالباف بحق مخالفييـ في المذىب أو السياسة، أو الس المجاؿ ىنا لمتذكير بنفسو. لي
محدودية عطائيـ الفكرؼ والديني، فمف يغير ىذا كثيرا عند مف أجرػ عممية التجميل منطمقا مف 

 ما ىو جديد في خطاب النسوة المنقبات الممتزمات .معطيات غير قابمة لمرصد والوصف باألساس
 بحيث نشيد عممية إلباحي".عف حالة قطيعة ورفض لمتواصل مع المجتمع "ا بار النقاب تعبيراعت

بالمقابل  تأكيدرفض األسرة األبوية التقميدية مع تصغير متعمد في خطاب المنقبات لقضية المساواة و 



بؤس حضارة حولت المرأة لمادة استيبلؾ جسدؼ وجنسي. إال أف ىذا عمى الطابع اإلحتجاجي ل
سممة المرأة وتوظيفيا اإلستيبلكي والمشيدؼ يقف ىنا، ألتقاطع مع الحركة النسوية التي ترفض ر ا

 تستطيع مواجيةوفي حيف تطالب األخيرة بانتزاع حصص متكافئة في كل مفاصل الفعل المجتمعي 
، يشبو موقف المنقبات أنصار اإلضراب السمبي في المصانع. إال أف ومف يتعيش منو ىذا التوظيف

ىذا اإلضراب عف العاـ بكميتو يخمق فيتو فردؼ يطمع لتكويف فيتو جماعي يتكمـ المغة نفسيا ويعتمد 
نفس الخطاب ويتفاىـ بالرمز واإلشارة والعبلمة الفارقة غير المؤنسنة. مع كل مخاطر الجماعات 

جيتو لمنضاؿ مع وعبر المجتمع األوسع. ىذا الوضع ال يختمف، مف جانب مواالميمشة الرافضة 
الشكمية عمى األقل، عف ىجمة "البانؾ" العدوانية المستفزة بألوانيا وغرابتيا لممحيط والذؼ ينتزع 
بغرابتو قوة حضور ىمشتيا المنظومة السائدة. ومكمف الخطر فيو، عبلقتو العضوية بجماعة دينية 

األوتوريتارية، داخميا كل مقومات الجماعة  واحدة وانغبلقو عمى نفسو ضمنيا، األمر الذؼ يحمل
معاني ومترتبات تصبح متصمة أكثر في الوعي الجمعي، بالظروؼ الجيو سياسية  وخارجيا، جممة

نما عمى الصعيد العالمي.     التي يعيشيا الديف اإلسبلمي، ليس فقط في أوربة، وا 

ي إف لـ تنل الوضوح نفسو في مجتمعات مازاؿ تفريد النساء فييا ضعيفا فيي ف شكالية،ىذه اإل
 .ومؤشر قطيعة مع مفيـو الحقوؽ نفسو مة عمى حق مكتسبالمجتمعات األوروبية نقطة عبلّ 

مف ىنا ضرورة الحكمة في التعامل مع ظاىرة النقاب حتى ال تخمق شرخا ورد فعل في صفوؼ 
الشابات المسممات في الغرب البلتي يتبعف مبدأ "يسروا وال تعسروا"، ويعتبرف المبالغة في بعض 

زيادة في القطيعة مع مجتمع أوروبي يعتبر ظاىرة الغيتو التاريخية واحدة مف النقاط  المظاىر
)األمر الذؼ بدا واضحا بعد أربعة أعواـ مف كتابة النص حيث طرحت مسألة  السوداء في تاريخو

 .)*(قوننة منع النقاب في األماكف العامة في عدة دوؿ أوربية 
نع الحجاب ال يختمف عف منع السفور، فكبلىما يشكل انتياكا في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف، م

لحق المرأة في جسدىا وحقيا في طريقة التعامل معو دوف أؼ ضغوط خارجية، وال يوجد ما يمنع 
 امرأة مف النقاب.

إال أف السؤاؿ الجدؼ المطروح عمى المسممات األوروبيات ىو: ىل يمكف تطبيق نفس األحكاـ 
ز والرياض وأمسترداـ؟ ىل يمكف اعتبار تغييب اليوية الفردية معتقدا إسبلميا واألوضاع في مدف تع

 أو ىو التعبير األفضل لتعريف اآلخر باإلسبلـ؟

ىل يمكف التعايش مع اآلخر دوف أف يقدـ اآلخر جزءا مف ذاتو ويقدـ المواطف الجديد أيضا جزءا 
ا عند الذات واآلخر ميراثا إنسانيا مف ىذه الذات لتمتقي المواطنة في حقل أرحب يعتبر أجمل م

 مشتركا وليس تطرؼ الذات وعنصرية اآلخر؟

ألـ يحف الوقت الذؼ نستعيد فيو حكمة األستاذ عصاـ العطار في فوضى وزخـ تكوف جيل جديد مف 
 المسممات في أوروبا في صمب تكوينيف رفض إلزامية الحجاب أو النقاب ورفض إلزامية السفور.



د، بل كيف يمكف الجمود في عالـ تتجدد معموماتو ومعطياتو ومطالبو ووسائمو.. "كيف نقبل الجمو 
 باستمرار ال بد لنا مف التجدد الدائـ، واإلبداع المتواصل، والجياد المضني في كل مجاؿ..

ال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل المؤثر، وأزاحنا الركب البشرؼ عف طريقو، وقذؼ بنا إلى ىامش  وا 
ىوة التاريخ، فذىبنا جفاء كما يذىب الزبد وغثاء السيل، ومحينا مف لوحة الحاضر  اليامش، أو

 والمستقبل، وتحولنا إلى ذكرػ مف ذكريات الماضي البعيد".

ضافات توضيحيةو  نتعف الجزيرة  01/9118/;0  ا 

----------------------------------    

تغطية الوجو سواء لممتظاىريف ضد العولمة القاضي بمنع  ورع قراراتأحد أس  1111في إبريل  يبمجيكصدر البرلماف الأ*( 
، في حيف يصر ممعتقد أو اإلسبلـ أو حرية الممبس واإلختيار والحركةل اإلشارة  )كذا(، متجنبا مسجدالأو لمذاىبات إلى 

عمى عدـ دستورية المنع  حزب الرئيس الفرنسي عمى الطابع الديني لمشروع قانونو، ورغـ أف مجمس الدولة الفرنسي يؤكد
ومخالفتو لبلتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، فإف ىناؾ نوع مف اإلصرار عمى طائفية المشروع في دولة 
عممانية. المشكمة أف ىناؾ توظيف وتوظيف مضاد يبعداف الجالية المياجرة عف مشاكميا األساسية واألىـ ويعزز ىشاشة 

 أوربية باليجـو المتبلحق عمى ظواىر غير مركزية في الحياة اليومية لمناس. وضع المسمميف في

 



 انُقاب بيٍ ْٕيت انشخص ْٕٔيت انجًاػت                     
(، الػػػذؼ طػػػرح 11/11/1111اسػػػتوقفني مقػػػاؿ اليويػػػة والنقػػػاب لمكاتبػػػة كريمػػػة كمػػػاؿ فػػػي "البػػػديل")

مقالػػة استعرضػػت أيضػػا المترتبػػات   وسػػيمتيا، كػػاف النقػػاباإلشػػكالية، عبػػر حادثػػة توظيػػف جنائيػػة 
األمنية في المؤسسات والجامعات والمستشفيات لتوظيفو لمآرب أخرػ. ولعل مػف مكػر التػاريخ أف 
ننتظػػػر نّصػػػابا يرتػػػدؼ النقػػػاب ويخطػػػف طفػػػبل لنػػػتمكف مػػػف طػػػرح قضػػػية طمػػػس اليويػػػة الشخصػػػية 

 بصراحة وأمانة. 

مسػممات أوربػة بػيف النقػاب والحجػاب والحشػمة( كنت قد طرحت الموضوع قبل عػاميف فػي مقالػة )
بعد أف صار النقاب، ليس فقط عػدوا لمتواجػد الطبيعػي لممػرأة المسػممة فػي األمػاكف العامػة والمينػة 
والدراسػػػة فػػػي بمػػػداف أوربيػػػة سػػػمحت بالحجػػػاب، بػػػل مػػػؤجج مشػػػاكل حقيقيػػػة لصػػػاحبات مػػػا يعػػػرؼ 

معركػة إذف ليسػػت مػع فػػرض دينػػي، بالحجػاب الشػػرعي. حيػث أكػػد كػل أعػػداء الحجػاب عمػػى أف "ال
نما مع تقميد محمي يطبقو كل واحد عمى طريقتو ويسمي رجاؿ الديف كػل ذلػؾ فرضػا يريػدوف بػو  وا 
استعباد النساء")مف بياف لمنظمة متضػامنات النسػائية(.  وأذكػر أف الػردود عمػى مػا كتبػت يوميػا، 

لمئتيف وتراوحت بيف شكر مف قمة وذـ مف كثرة، بل كتعميق أو رسائل الكترونية مباشرة، تجاوزت ا
وتكفير وشتـ واتياـ باإلباحية واإللحاد. ولـ يمتنع أحػدىـ مػف الكتابػة: "ىػل تريػد أف تنػزع المسػممة 
نقابيا لكي يرضى عنؾ الييود والنصارػ، الجواب: لف ترضػى عنػؾ الييػود والنصػارػ حتػى تتبػع 

 كـ". ممتيـ". وكتب آخر "يا حساد موتوا بغيض

وقد تابعت يوميا ردود فعل عػدد مػف اإلسػبلمييف عمػى النقػاش الػدائر حػوؿ النقػاب. وتبػيف لػي أف 
نسػػػبة المنقبػػػات عنػػػد زوجػػػات عػػػدد مػػػف اإلسػػػبلمييف الناشػػػطيف فػػػي الحػػػق العػػػاـ ليسػػػت قميمػػػة. بػػػل 
 وأخبرني أحد القيادييف بأف "نقاب الزوجة دليل عمػى ورع الػزوج". بمعنػى آخػر توظيػف النقػاب فػي
الرصيد السياسي والديني لمزوج )بتعبير دينػي فػي سػجل حسػنات الػزوج وسػيرتو األخبلقيػة(،  رغػـ 
أف الغمو مرفوض وال إجماع عمى النقاب حتى عند مشػايخ القػرف العاشػر المػيبلدؼ. فكيػف الحػاؿ 

 في أوربة غير المسممة في القرف الواحد والعشريف؟ 

حتػػى فػػي الكتابػػات الغربيػػة، وحاولنػػا التعريػػف بيػػا منػػذ مػػف الموضػػوعات القميمػػة التػػي تػػـ دراسػػتيا، 
نشااو  وتكاماار مفيااوم ، 1779دراسػػة نشػػرتيا "الػػدفاتر الطبيػػة" لمنظمػػة العفػػو الدوليػػة فػػي إبريػػل 



فإف كانت الحضارات القديمة قد عرفت التفريد فػي المسػؤولية واكتشػفت المعنػى السػمبي  الشخص.
-العبػػد، الغريػػب–لفئػػة عمػػى حسػػاب أخػػرػ: )الحػػر  لمحقػػوؽ )أؼ المعنػػى القػػائـ عمػػى مػػنح الحقػػوؽ 

البربػػرؼ..(، فقػػد حمػػل عصػػر التنػػوير األوربػػي -القاصػػر، المػػواطف-الرجػػل، البػػالغ-القريػػب، المػػرأة
فكػػرة الحقػػوؽ الطبيعيػػة. أؼ أنػػو بخبػػث فكػػرؼ محػػض، انتػػزع مػػف الثقػػافي نظرتػػو التمييزيػػة لمحقػػوؽ 

ع الماضػي. يمكػف أف تكػوف مسػيحيا أو بوذيػا ليعيدىا إليػو بصػيغة جديػدة إيجابيػة تشػكل قطيعػة مػ
أومسػػػمما، ولكػػػف بكػػػل األحػػػواؿ التعريػػػف الجػػػامع لئلنسػػػانية ىػػػو الشػػػخص، أؼ شػػػخص )ابػػػف آدـ 
بوصف القرآف الكريـ(. وليذا الشخص حقوؽ أساسية طبيعية مثل حق الممكية وحق الحريػة وحػق 

 المساواة وحق المقاومة. 

، بل ابػف حركػة شػاممة فػي العمػـو اإلنسػانية والتطبيقيػة. ىذا الشخص لـ يكف مجرد تعريف قانوني
في عمـ النفس و   ،المكونة لمعالـ في المدرسة المثاليةىو "الكوجيتو الذؼ استنبطو ديكارت، الذات 

 ، في التحميػل النفسػي مركػز االسػتنباط وفيػـ الظػواىر البشػرية،الموضوع األوحد مواقف وتصّرفات
فػي  ،ات واألدوار ومنطمػق ومركػز العبلقػات التػي تشػّكل المجتمػعفي عمـ االجتماع جممػة الوضػعي
، في عمـ األنثروبولوجيػا محػور في السياسة المواطف والناخب ،القانوف موضوع الحقوؽ والواجبات

. ومػػػف أىػػػـ معػػػالـ الوجػػػود المنتج والمسػػػتيمؾفػػػ الػػػديف والدولػػػة والمجتمػػػع، أمػػػا فػػػي اقتصػػػاد السػػػوؽ 
 طبلقا مف مربعيا األوؿ: حماية اإلنساف.الشخصي حق الحياة الكريمة إن

دخمت ىذه المفاىيـ بقوة في النقاشات الفكريػة، بػل والكتابػات األدبيػة، لتنػتج مصػطمحا حػديثا بكػل 
معنى الكممة. مصطمحا غير موجود بيذا المضموف في أية حضارة سابقة، وغير مستنبط مف أؼ 

 .سالمة النفس والرسد. المصطمح ىو فقيو مسمـ أو ييودؼ أو مسيحي أو بوذؼ قبل ذلؾ. ىذا

ىػػذه المركزيػػة الديناميػػة والفاعمػػة حػػوؿ مفيػػوـ الشػػخص لػػـ يكػػف ليػػا أف تكتمػػل دوف الخػػروج مػػف 
السرية، أو مف حالة اإلغفػاؿ أو المجيػوؿ. بػل لعػل مػف أقػوػ أطروحػات عصػر التنػوير ربػط ىػذا 

ذاتػو الخػروج مػف حالػة القاصػر "المجيوؿ" بحالة القاصر. واعتبار عمانوئيل كنت التنوير فػي حػد 
 ىذه. 

فػي البػػرامج التعميميػػة، كمػػا فػػي الثقافػػة المتراكمػػة والرصػػيد الفنػػي اليائػػل الػػذؼ قدمتػػو أوربػػة لمبشػػرية 
منذ أكثر مف قػرنيف مػف الػزمف، تأصػمت فكػرة التعامػل مػع اإلنسػاف كوجػو ومعػالـ وىويػة متكاممػة، 



ويػة. وفػي الحػالتيف يػتـ التمييػز بػيف زيػد وعمػر، تحمل قػوة عممػو الذىنيػة كمػا تعتمػد قػوة عممػو اليد
ليس فقط ببصمة األصبع بل بالصورة الشخصية. وقػد تطػور ذلػؾ لعمػـ الػنفس المورفولػوجي الػذؼ 

 يحاوؿ تحديد معالـ الشخصية مف صورة الوجو. 

مف المضحؾ، أف كل ىذا التطور البشرؼ الحاسـ، يرد عميو الػبعض بعبػارات مػف نمػط "العػزة فػي 
ب"، "مػػف قػػاؿ بغيػػر النقػػاب فقػػد كفػػر"، وأخيػػرا عنػػد بعػػض مػػف تػػدّرب عمػػى الخطػػاب األوربػػي النقػػا

 "ألستـ مع حرية الممبس؟" 

ينسػػى ىػػؤالء أف ىنػػاؾ حركػػة اجتماعيػػة ثقافيػػة قويػػة وراسػػخة فػػي أوربػػة والعػػالـ ضػػد توظيػػف جسػػد 
لمػرأة مػف مفيػـو المرأة فػي الدعايػة وفػي تجػارة الجػنس. وأف ىنػاؾ حركػة نسػائية تػدافع عػف كرامػة ا

التشيؤ الرأسمالي الميبرالي واستبلب الجسد وتوظيفو. وىذه الحركات نفسػيا تقػف ضػد تحػوؿ المػرأة 
 إلى كتمة صماء متحركة، باسـ ديف كّرـ بني آدـ: نساءا ورجاال. 

 أود أف أقوؿ بأف ىذا الوصف سيجرح مشاعر عدد مف النساء البلتي أعرفيف جيدا ودافعت عنيف
، بل وسافرت معيف كمحـر لغيػاب أزواجيػف فػي أؼ قانوف يحظر حقيف في النقابوناضمت ضد 

السػػػجف. لكػػػف كػػػاف مػػػف الصػػػعب أف أخفػػػي عمػػػييف أننػػػي أعتبػػػر ىػػػذا النقػػػاب يمػػػس مباشػػػرة اليويػػػة 
الشخصػػػية باسػػػـ اليويػػػة الجماعيػػػة االفتراضػػػية. ففػػػي الوجػػػو السػػػمات الفارقػػػة لمفػػػرد، وفيػػػو التػػػنفس 

جػػػو ال يغّيػػػب وحسػػػب ىويػػػة الشػػػخص، بػػػل يسػػػمح بكػػػل الحيػػػل الػػػبل والنظػػػر والمأكػػػل. وغيػػػاب الو 
 المحدد األوؿ لمعبلقات بيف الناس.  ، لؤلسف،أخبلقية في عالـ ليست القيـ فيو

--------- 
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 انًأرَت ْٔشاشت انذيًقشاطيت انغٕيغشيت

 

نيات الديمقراطية إثارة لمجدؿ. وفي شكل االستفتاء منذ أكثر مف قرف مف الزمف، أحد أكثر التق
حيف اعتبره البعض شكبل مف أشكاؿ الديمقراطية التشاركية أو المباشرة، اعتبره البعض اآلخر 
وسيمة مف وسائل التعبئة السطحية لمجميور. وقد ىاجـ الشاعر المصرؼ جورج حنيف االستفتاء 

اف في تصوير االستفتاء كأداة مثالية "إحدػ فطف التوجو القانوني الديمقراطي المزعوـ كبالقوؿ: 
في مجالي االختيار والقرار الشعبييف. والحقيقة أف اتخاذ الشاىد بالقفز مف فوؽ رؤوس ممثميو، 
ودعوتو إلعطاء رأيو في ىذا الشأف الوطني أو ذاؾ يبدو ظاىريا كأفضل طريقة لمتعبير عف 

فإف  ىد أماـ المحكمة بنتيجة التحقيقحقيقة شعوره. لكف، وعمى النحو ذاتو الذؼ يتأثر بو الشا
الناخب المشارؾ يتأثر بالمعالجة المسبقة التي تشكل اإلستشارة نتيجتيا، ويفترض في فذلكات 
الصياغة السياسية أف تضمف دوف كبير خطر، جّر جميور الناخبيف العتماد الخيار المبسط 

بب أخذ االستفتاء مكاف الصدارة القائـ عمى الحسـ ب "نعـ" أو "ال". عمى أية حاؿ ليس بدوف س
بعد ىذا التحميل المنطقي يستثني جورج حنيف في ىذا  في أكثر البمداف بعدا عف الديمقراطية".

النص الذؼ كتبو قبل أربعيف عاما التجربة السويسرية ألنيا تنطمق مف القاعدة، ال مف األعمى، 
رة تحّوؿ االستفتاء مف وسيمة فيرد عميو أحد اليسارييف البمجيكييف: "ىناؾ موضوعات كثي

ديمقراطية إلى دكتاتورية األغمبية، وليذا فإف االستفتاء ممنوع في بمجيكا؟". لؤلسف لـ تسمح لنا 
األنظمة التسمطية العربية بنقاش حر وبّناء حوؿ قضايا حرية االعتقاد ودور المواطف في تعريف 

بلمية السعودية ستقيـ الدنيا ولف تقعدىا لو حرية الرأؼ واالعتقاد. وال شؾ بأف اإلمبراطورية اإلع
طرحت مسألة بناء حسينية في الرياض كما أف المؤسسة الشيعية في إيراف ال تسمح بأؼ نقاش 
مفتوح حوؿ المساجد غير الجعفرية في طيراف. لكف البشرية في طموحيا لؤلحسف، ال تتوقف وال 

ف كاف المرء يشعر بالمرارة، فؤلف تأخذ بالمثل األسوأ قدوة ليا أو موضوعا جديرا بالم ناظرة. وا 
النظاـ السياسي السويسرؼ لـ يضمف عبر تعميـ فكرة االستفتاء ضمانات مبدئية لموضوعات 
تشكل أساسا العتراؼ الدولة بالمبادغ األساسية لمحقوؽ اإلنسانية. فيل وجود أكثر مف خمسيف 

وانيف السويسرية لترخص اإلعتداء عمى بالمئة في سويسرا مع ممارسة التعذيب يسمح بتعديل الق
 00سبلمة النفس والجسد؟ ثـ ألـ تظير استفتاءات الرأؼ في األشير األولى التي تمت أحداث 

وجود أغمبية مف األمريكييف مع وجود سجف غوانتانامو والمجاف العسكرية ووسائل  7220سبتمبر 
رة األمريكية العودة إلى الوراء التحقيق الخاصة التي تشمل التعذيب؟؟ ىل كاف مف حق اإلدا



عقود زمنية بسبب الجرح النرجسي الذؼ ىيج الغوغاء وخمق حالة قبوؿ لكل القرارات المناىضة 
 لمحقوؽ والحريات التي أعادت الواليات المتحدة سنوات إلى الخمف؟

قف الحق ال شؾ بأننا أماـ النقاش الفمسفي الذؼ يعود ألثينا القديمة والذؼ لـ يحسـ بعد حوؿ س
وحدود الحريات وضرورة وجود نواة صمبة غير قابمة لمتصرؼ، والذؼ بمغ أوجو في األعواـ بيف 

وا عبلف حقوؽ  0232، ست سنوات ىزت العالـ صدر فييا الدستور األمريكي 0243و  0232
. 0243ثـ صدور الدستور الفرنسي  0240وتعديل الدستور األمريكي  0234اإلنساف والمواطف 

أماـ فكرة ما زالت موضوع نقاش حتى اليوـ: ىل ثمة حقوؽ وحريات فوؽ "تشريعية" أـ   نحف ىنا
أف كل الحقوؽ والحريات يمكف أف يحددىا ويعرفيا القانوف ويصوت عمييا البرلماف؟ اعتبر 
األمريكيوف وقتذاؾ أف ىناؾ حقوقا أساسية ال يمكف وال يجوز أف ترضخ لمتصويت، في حيف قبل 

أ التصويت عمى كل حق حتى ال تحـر األجياؿ القادمة مف حقيا في تغيير القوانيف الفرنسيوف مبد
( كوثيقة أخبلقية غير ممزمة قانونيا كاف مع 0453والمفاىيـ. اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف )

( فقد قّيد حرية 0411إطبلؽ الحقوؽ، أما العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية )
ما أسماه "القيود المنصوص عنيا في القانوف التي تستوجبيا السبلمة العامة أو النظاـ االعتقاد ب

الفقرة  03العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ أو حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ األساسية")المادة 
الثالثة(. ولعل ىذه الضبابية التي وضعتيا الدوؿ في نفاؽ واضح مع نفسيا ومع البشرية ىي 

ر اليوـ ىشاشة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف الذؼ ترؾ مساحات رمادية كبيرة يستفيد التي تظي
منيا المتطرفوف مف كل بمد لمتقييد أو التحديد مف حقوؽ وحريات األقميات وبشكل خاص الدينية 
منيا. بحيث تقتصر أصوات االحتجاج عمى منظمات حقوؽ اإلنساف غير الحكومية ومجمس 

 حقوؽ اإلنساف.

قضايا األقميات، تصويت األغمبية شكل مف أشكاؿ فرض سيطرتيا عمى األقمية باسـ القانوف  في
والديمقراطية. ىذا الشكل لكي يكوف ضمف التقدـ الحقوقي والحرص عمى الكرامة اإلنسانية، 
يتطمب رقيا أخبلقيا وثقافيا عاليا تشعر األغمبية فيو بأنيا قادرة عمى فرض احتراميا عمى الجميع 

بر قبوليا بكل المكونات الصغيرة فييا وصيرورتيا قوة جاذبة ليا ال قوة نابذة. األمر الغائب ع
تماما في حمبلت تصويت غوغائية تستحضر كل الضغائف السمبية كفكرة كراىية األجنبي 

 والخوؼ مف اإلسبلـ.



ة بالمئة بالمئة مف السويسرييف لقضية تمس بالمعنى المباشر قرابة أربع 12صحيح أف تصويت 
مف السكاف ىي نسبة المسمميف في الفدرالية السويسرية، يعني أف ىناؾ شرائح اجتماعية واسعة 
لى حد ما التزاـ سويسرا بالشرعة  ما زالت تعتبر مرجعيا حرية االعتقاد واحتراـ شعائر اآلخر وا 

يمكف القوؿ الدولية لحقوؽ اإلنساف. لكف الخطورة تأتي مف أف ىناؾ أغمبية ترفض رمزا قديما 
بأنو مف مواصفات اإلسبلـ األولية في الذاكرة األوربية األعمق واألقدـ، أؼ تمّثل 

representation  مندمج في صورة اإلسبلـ في أوربة منذ أكثر مف ثبلثة قروف، تمّثل سبق
إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف وسبق انتفاضة جنيف وجميوريتيا، واألىـ مف ىذا وذاؾ، أف 

في أوربة سبق بعقود الحركة اإلسبلمية السياسية، أؼ أف ربط المأذنة بالنشاطية المسجد 
اإلسبلمية نوع مف الفنطازيا التي تثير الشفقة عمى أصحابيا أكثر مما تستحق النقاش. ومف 
المؤلـ أف عددا مف "المدافعيف عف المأذنة" ال يعتمد في محاججتو عمى موقف مبدئي، بل يحذر 

مبية لمعبلقة مع الدوؿ اإلسبلمية ليربط ممارسة الحق بموازيف القوػ الداخمية مف النتائج الس
والدولية؟ ىل تراجعت حقوؽ اإلنساف في أوربة إلى ىذه الدرجة؟ ولو كاف جاف جاؾ روسو بيننا 

(" مرة أخرػ 0215عشية االستفتاء، ىل كاف سيوجو رسالتو الشييرة "إلى جميورية جنيف )
طنة التي تساوؼ بيف الناس في الحقوؽ؟ أليس مف المرعب أف ىناؾ مناطق لبلعتزاز بيذه الموا

لـ تكحل عينيا يوما برؤية مسجد صوتت بأكثر مف تسعيف بالمئة مف أجل مساجد بدوف مآذف قد 
 ال تراىا في قراىا في يـو مف األياـ؟ 

نفسو، عندما ليس اإلنساف فقط عدو ما يجيل، بل ىو في حاالت غير قميمة يمكف أف يكوف عدو 
 ال يرػ في اآلخر إال مشاىد شريرة أو خطيرة؟

32-00-7224 



 ؟انغياعي انفشَغي -أصيت حالل أو اَغذاد في انًطبخ انثقافي

                                                                             

"السريالية لـ تعد في قمـ وريشة لو كاف أندريو بروتوف، مؤسس السريالية حيا، لقاؿ بالتأكيد: 
 الفناف بل ىي في سوؽ النخاسة السياسية الفرنسية". 

لمطاعـ الوجبات السريعة لقضية  كويؾمف كاف يخطر ببالو أف يتحوؿ المشروع التجارؼ لشركة 
تجربة المحـ  كويؾسياسية انتخابية في فرنسا؟ لو قرأنا التقرير التجارؼ لمشركة نجد: "بدأت 

، وىي تدرس المصمحة 1117نوفمبر  91في مدينة تولوز ثـ في سبع مطاعـ أخرػ في الحبلؿ 
مكانية التحقق في فترة اختبار تستمر ستة أشير". أؼ أننا أماـ مشروع تجارؼ لو  التجارية وا 
 1عبلقة بالتقاليد الغذائية، يسعى لكسب زبائف في مناطق ذات كثافة سكانية مسممة )فقط 

خضع لمتجربة(. ذلؾ بنفس الطريقة التي انتشرت بيا مطاعـ "الكاشير" ت 911مطاعـ مف أصل 
في مناطق الكثافة الييودية، أو المطاعـ النباتية في مناطق الرواج لمنظاـ الغذائي الخفيف. ولعل 
ف كاف حاجة عالمية مشتركة، إال أنو  مف فضائل الحضارات والثقافات عمى البشر أف الطعاـ، وا 

وحدة في المضموف والشكل. يخرج المرء مف بيتو في المساء وقد أرىقتو ليس قيمة عالمية م
تكاليف الحياة، فيجد أمامو خيارات شتى، بخبز أو بدوف خبز، بمحـ أو بدوف لحـ، كاشير أو 

 حبلؿ.. فيشعر بحرية في اختيار وجبة العشاء، ال تقل أىمية عف حريتو في التعبير.

فيف الفرنسييف ليفتحوا ممف المطعـ الحبلؿ؟ وىل وصمت ما الذؼ أصاب بعض السياسييف والمثق
التفاىة والسطحية عند عدد غير قميل مف السياسييف والصحفييف لمنظر في صحف اآلخر وما 
يفترض أف يكوف فيو، بعد أف تعدوا عمى حرية الممبس وحرية بناء مكاف لمعبادة وشكل ىذا 

 المكاف؟ 

بداية األزمة االقتصادية في النصف الثاني مف  بنى اليميف المتطرؼ رصيده السياسي، مع
السبعينيات، عمى قضية اليجرة والمجوء. وبالفعل نجح في تحويل ىذيف الموضوعيف إلى قضايا 
بعاد ومضايقة وا غبلؽ أبواب في مسألة المجوء السياسي  قومية وأوربية. وتـ تنفيذ سياسات طرد وا 

)كاف عدد دوؿ  1771ألف الجع في  179ي مف لينخفض عدد طالبي المجوء في االتحاد األورب
دولة  19)يشمل العدد ىذه المرة  1119ألف الجع في  111دولة( إلى  11االتحاد وقتئذ 



ألف يورو، تزداد سنويا نسبة  19أوربية(. ورغـ أف إبعاد كل مياجر غير شرعي يكمف قرابة 
ألف أجنبي، وفي  17977 ما مجموعو 1111المبعديف بشكل خطير. ففي بمد كفرنسا، طرد في 

ألف أجنبي أيضا. وقد تتابعت االتفاقيات األوربية المناىضة لقوة العمل األجنبية  17طرد  1117
التي تربط بيف اليجرة  1111، واتفاقية بروـ 1119، برنامج الىاؼ 1777)اتفاقيـ امسترداـ 

ومت فيو الدوؿ األوربية السرية والجريمة العابرة لمقارات واإلرىاب(. ذلؾ في الوقت الذؼ قا
االتفاقية الدولية لحماية حقوؽ العماؿ المياجريف وعائبلتيـ، واستبدلت منطقيا بما أسمتو "القواعد 

بسياسة  1111الدنيا الستقباؿ البلجئيف". كل ىذا بالرغـ مف أف المفوضية األوربية تطالب منذ 
مى النمو البشرؼ في القارة امتصاص واستيعاب مف مميوف ونصف لمميوني مياجر، لمحفاظ ع

العجوز. فكل التقديرات تشير إلى أف غياب اليد العاممة األجنبية سيؤدؼ إلى انخفاض بنسبة 
، أؼ حدوث أزمة قوة عمل ال سابق ليا في 1111خمسيف مميوف وحدة عاممة في عاـ 

ا يتـ عبره المجتمعات الصناعية. مع ىذا، ورغـ كل ىذه المعطيات، ما زالت قضية اليجرة بعبع
تخويف الشبيبة والعاطميف عف العمل مف األجنبي القادـ ألخذ مكاف ىذا األوربي أو ذاؾ. إال أنيا 
لـ تعد ناقوس خطر صالح لبلستعماؿ كما كانت مف قبل، خاصة وأف األطروحات االوربية 

حوؿ أصبحت انتقائية بل وتمييزية بشكل ممفت لمنظر. فالمبادغ العشرة لممفوضية األوربية 
البلجئيف والمياجريف تقوـ عمى أسس عجزت البشرية في تاريخيا القديـ والحديث عف وضعيا 
موضع التطبيق: رفض المياجر الُمكِمف، مناىضة اليجرة السرية، اعتماد اختصاص المياجر 

 معيارا لرفضو وقبولو واحتياجات السوؽ.  

المتطرفة نحو اإلسبلـ واإلرىاب،  إفبلس خطاب اليجرة وجو أنظار الطبقة السياسية اليمينية
باعتبارىما يجيباف عمى حاجة موضوعية خمقيا سقوط االتحاد السوفييتي وحمف وارسو: البحث 

 عف عدو جديد. 

في عممية البحث ىذه، عثر المثقف األوربي عمى مادة محفزة لبلنتاج بعد استنفاذ عدة سمع ثقافية 
عف قيـ حقوؽ اإلنساف يبصروف بأـ أعينيـ تراجعات  غيبتيا األحداث. فكل الذيف كانوا يتحدثوف 

عمى صعيد الحقوؽ والحريات في أوربة الغربية لـ يحصل مثميا منذ الحرب العالمية الثانية. 
كذلؾ تيمشت، عبر الثورة اإلعبلمية ومركزة دور النشر واإلعبلـ بيد تجمعات كبيرة، تيارات 

لمحافل الثقافية األوربية، أطروحات التأميـ واسعة لمفكر النقدؼ. كما وتغيبت تباعا مف ا



والدمقرطة والتنمية المستدامة ودولة الرفاه واألنموذج االشتراكي الديمقراطي والعممانية الديمقراطية. 
وباستثناء الحقوؽ البيئية، ثمة حالة جمود في اإلبداع البرنامجي وفي تناوؿ الحقوؽ اإلنسانية 

سبتمبر وانتصار بروباغندا الخوؼ عمى ثقافة  11في، منذ األساسية تسيطر عمى الجو الثقا
 التأمل ورونق الحق في اإلختبلؼ. 

المثقف "الغربي"، المتابع ليزيمة األنموذج الغربي أماـ اختبار الحرية واألمف، يتبنى اليوـ قراءة 
قى الذؼ شمولية في التعامل مع الذات واآلخر. فالحضارة الغربية بالنسبة لو ىي األنموذج األر 

عرفتو البشرية. وأؼ تيديد ليا مف نماذج سبقتيا )كاألنموذج اإلسبلمي مثبل( ىي نكسة إلى 
الوراء وتراجع عف مكتسبات أساسية حققتيا الحضارة الغربية لئلنسانية. ىذا التصور لمكل الغربي 
 في مواجية الكل اإلسبلمي، والذؼ يصب في أطروحات صراع الحضارات مف جية، وفي خدمة
جماعات ضغط تجارة السبلح والمواد األولية األساسية مف جية ثانية، يخدـ بشكل مباشر أو 
غير مباشر كل المدافعيف عف السياسة اإلسرائيمية. فإسرائيل، ميما كاف التفسير لوالدتيا 
واالعتراؼ بيا ودعميا المادؼ والمعنوؼ، ىي جزء مف ىذا الغرب، والدفاع عنيا ىو دفاع عف 

ف كاف مف الصعب الدفاع عف السياسة اإلسرائيمية الجبية  األمامية لمغرب في دار اإلسبلـ. وا 
اإلجرامية بحق الشعب الفمسطيني، فقد صار بإمكاف أصدقاء إسرائيل القوؿ أف ما تضطر لو 
الحكومات اإلسرائيمية ال يختمف عما يضطر لو وزير الدفاع األمريكي في مواجيتو لئلرىاب: أؼ 

 تنتيؾ القانوف الدولي كآخر خيار لمدفاع عف النفس! اتباع وسائل

تصعيد العداء لئلسبلـ وتغذية اإلسبلموفوبيا أصبحا اليوـ إذف جزءا مف نيج ثقافي وسياسي 
رابح، بالمعنى الشعبوؼ واالنتخابي واليميني المتطرؼ. بحيث تشكمت جماعة ثقافية وسياسية 

، يجتمع في  les anti islamistes primairesيمكف وصفيا بالمعاديف البدائييف لئلسبلـ 
ومف  صفوفيا اليميف المتطرؼ والميبراليوف الجدد والعممانيوف االستئصاليوف والموبي الصييوني.

المؤسف القوؿ، أف العديد مف اإلسبلمييف يعزز ىذا المنطق عبر الرد عميو بثنائيات مشابية، 
ؼ أو ذاؾ. حيث تستبدؿ كبلنية النحف الراقية يختمف فييا محور الشر أو الشيطاف بيف ىذا الطر 

عند العنصرييف في الغرب بالرفض الكمي لما ىو غربي والحديث في كبلنية اإلسبلـ بديبل شامبل 
وكامبل. ذلؾ في إيقاؼ لصراع الحضارات عمى رأسو بدؿ وقوفو عمى قدميو! فالجالية المسممة، 



نما أيضا فاتورة وعموما العربية مف غير المسممة، ال تدفع فقط ث مف العنصرية واإلسبلموفوبيا، وا 
 سوء إدارة الدفاع عف المسمميف مف العديد مف المسمميف.

ينجح عدد مف الصحفييف والكّتاب والسياسييف بخمق قضية مف عدـ أحيانا، لنتأمل خطاب رئيس 
يورية أف تحرير االكسبريس كريستوؼ باربييو حوؿ مطاعـ الحبلؿ: "عمينا أف نقاوـ وعمى الجم

تفرض قانونيا"، نحف أماـ مؤامرة "فرض قاعدة دينية عدوانية".. مف يسمع لكممتو عمى االنترنيت 
يتصور أف المدير العاـ لشركة كويؾ إسبلمي ومصمـ المشروع مف منظمة الجياد اإلسبلمي. 

مجمل حافظة  ٢٠٠٢اشترػ في الذؼ صندوؽ الودائع الفرنسي الشركة كما ىو معروؼ ممؾ 
وكاف آخر رئيس ليا قبل البيع  في بمجيكا ١٧٢١اؽ سمسمة كويؾ الشييرة، التي تأسست عاـ أور 

ألبيرت فرير، الصديق الشخصي لمرئيس ساركوزؼ، فما عبلقة كل ىؤالء باإلسبلـ والمسمميف في 
فرنسا؟ محافع روبيو الذكي جدا يقفز عمى حباؿ حقوؽ اإلنساف لمقارعة اليميف واليميف المتطرؼ 

ضد  HALDEاخل نفس المعسكر، فيقيـ دعوػ قضائية أماـ السمطة العميا لمكافحة التمييز مف د
كويؾ ألنيا ال تقدـ لو ما يريد مف وجبات، طبعا مرشح حزب األغمبية اليمينية سيبتكر مكانا لو 
تحت الشمس في المزاودة عمى ماريف لوبف. في معركة الكممات فييا أعنف مف العنف وتواطؤ 

تقائي وانتيازؼ واضح: الجميع يتيرب مف الرد عمى سؤاؿ المطعـ الذؼ يقدـ كاشير أو جماعي ان
بل ويطمع عمينا فرانسوا فييوف رئيس الوزراء اليميني بصرعة لـ يسمع بيا أحد في كممتو  نباتي.

حيف  9/1/1111في االجتماع السنوؼ لمجمس تمثيل المؤسسات الييودية الفرنسية )الكريف( في 
جب أف نبقى متيقظيف مف كل أطروحات وحمبلت الحقد التي نسمعيا. وفي ذىني مثبل يقوؿ: "ي

الحركات المشينة لمقاطعة الكاشير أو البضائع اإلسرائيمية". ىذا الخمط غير األخبلقي بيف حممة 
سياسية ضد البضائع اإلسرائيمية وبيف المنتجات الييودية الكاشير، محاولة لمتستير عمى سياسة 

نة تشجع اإلحتبلؿ والعدواف، بل وتصل إلى محاولة تمرير منتجات المستوطنيف إلى غير متز 
أوربة بحيل غير قانونية. وعوضا عف الكبلـ بأمانة في ىذا الموضوع نجد عممية توظيف رخيص 

 ليا مف قبل رئيس الوزراء والعديد مف السياسييف الفرنسييف. 

لـ تسقط بعد في ىذا الخطاب الديماغوجي  لحسف الحع أف منظمات حقوؽ اإلنساف الفرنسية 
الذؼ يجعل، باستعارة جممة إريؾ رولو مف العداء لئلسبلـ، ظاىرة تتجاوز بكثير العداء لمسامية 

 في المجتمع الفرنسي.



مف السخف أف نناقش في مجتمع رأسمالي حق شركة تجارية في اختيار البضاعة الغذائية التي 
المشيف ألؼ إدارة حكومية أف تمنع مطاعـ خاصة بالمحـ الحبلؿ تبيعيا أو تروج ليا. كذلؾ مف 

في وقت تسمح فيو بمطاعـ كاشير، وأخرػ نباتية، وثالثة خاصة بالطعاـ غير المعالج كيميائيا. 
يعّرؼ القانوف الجنائي الفرنسي التمييز برفض تقديـ خدمة موجودة لشخص دوف غيره. في 

بغياب الخبز، كما أنو في المطعـ اإلسبلمي ال يوجد المطعـ الصيني ال يوجد تمييز مرتبط 
تمييز لعدـ وجود لحـ الخنزير. عندما يرفض المطعـ تقديـ وجبة متوفرة لزبوف معيف يمارس 

 التمييز بحقو. أما في غياب الوجبة أصبل فبل يوجد رفض، وبالتالي ال يوجد تمييز.

والمدنية والثقافية، بعيدا عف فتوػ مف  كـ أتمنى لو خضنا ىذه المعركة عمى األصعدة القانونية
الشيخ القرضاوؼ أو رأؼ ألحد شيوخ السمفية في السعودية. فقد تعبنا مف توظيف الكائف 
اإلسبلمي عمى طرفي المتوسط، وتعب المسمـ في أوربة مف االحتواء واالحتواء المضاد. لقد آف 

، ألنيا األساس في رسـ شخصيتو األواف ألف يخوض معركتو الضرورية في حق المواطنة الكاممة
 وىويتو في الخارطة المجتمعية األوربية والعالـ. 

 نشرت في النيار البيروتية والقدس العربي 

      



 

 يخاطش انغابقت انبٕعُيت في َضع انجُغيت

ة آالؼ مقاتل مف عشرات الدوؿ مف عشر )اليـو وحيث وصل إلى سورية أكثر مف 
حيث يأتي المقاتل المغرر بو ليسقط في ببلد الشاـ..  "حكـ هللا"قامة إلأجل "الجياد" 

"نظاـ الطاغوت ويقيـ دولة اإلسبلـ" فإذا بو يسقط في جريمة قتل الذات واآلخر. 
حيث يدعو الدعاة الشبيبة لمذىاب مف أجل "نصرة أىل السنة ضد فرؽ الضبلؿ". ال 

النخاسة بعشريف  يتذكر أحد كيف تـ بيع المجاىديف العرب في أفغانستاف في سوؽ 
دوالر أحيانا لينقموا إلى غوانتانامو أو باغراـ بعد أف انتيت مدة صبلحيتيـ، وماذا 
حدث ليـ في البوسنة عندما لـ يعد يقبل بيـ أحد. مف الضرورؼ إعادة قراءة ىذه 
الدراسة مف كل مسمـ حريص عمى عدـ جعل التيمكة جيادا والتكفير دينا والقتل 

 عقيدة". 
 ( 50/5/9105)المؤلف في                                              

 
عاـ  في سابقة لـ تعرفيا القارة منذ توقيع االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية

مف مواطنييا إثر قرار اتخذتو  611، قامت جميورية البوسنة واليرسؾ بنزع جنسية أكثر مف 71;0
 صة بمراجعة ممف المجنسيف أثناء وبعد الحرب.لجنة فوؽ قومية خا

فما ىي أبعاد ومخاطر ىذا القرار عمى المسيرة الشاقة لممبلءمة القانونية بيف حق المواطنة وحقوؽ 
 اإلنساف؟

 

 يقاسبت تاسيخيت

 
" الجذر األساسي لما ستقـو عميو حقبة تاريخية كاممة اصطمح عمى تسميتيا Nationشكمت كممة "
 والدولة األمة.بحقبة األمة 

"، التعبير األكثر قدرة عمى التحديد، Nationalityمف جممة مشتقات ىذه الكممة تشكمت كممة "
والممموس بشكل عياني في إطار وحدة سياسية ممركزة. وىو يعني، مف حيث المبدأ، الوضع 

 القانوني الذؼ يميز "الوطني" أو "القومي" أو ابف البمد عف األجنبي.

عبير إلى العربية بكممة تفترؽ عف ترجمة مشتقو األصمي: الجنسية. والتجنس، أخذ ترجـ ىذا الت
. إنو في حد ذاتو قبوؿ وطني وعالمي بمبدأ يرفض نقاوة الجنس  الجنسية، ىو االنضماـ إلى القـو
والعرؽ ويقبل طوعيا منطق االختبلؼ )سواء كاف االختبلؼ في الديف أو المغة أو الجنس أو 



يشبو الزواج المختمط عند قبيمة ربما كانت تحبذ الزواج الداخمي بيف األقارب، لكف ليس الموف..( وىو 
 ليا إال أف تقبل منطق الحياة األغنى.

وتعرؼ الجنسية في كتب القانوف بأنيا "رابطة قانونية سياسية تربط شخصا ما بدولة ما، مما يجعمو 
 قوقا وواجبات ينظميا دستور الدولة وقوانينيا.واحدا مف مواطنييا". ىي رابطة قانونية ألنيا ترتب ح

وىي سياسية ألنيا تحدد الجماعة السياسية التي تشكل شعب الدولة كركف مف أركانيا إضافة إلى 
 اإلقميـ والسمطة، بل ركنيا األىـ.

( فيي منذ Jus soli( أو حق األرض )Jus sanguinisسواء كانت الجنسية تعتمد حق الدـ )
نية بحتة تخضع لمتعريف العاـ لسيادة الدولة. ويمكف القوؿ إف النص الوحيد غير نشأتيا قضية وط

 .51;0أبريل/نيساف  09الوطني حوؿ الجنسية ىو معاىدة الىاؼ الموقعة يـو 
 يؤكد ىذا النص ىذه النقطة:

 
 يعود لكل دولة أف تحدد بتشريعاتيا الخاصة مف ىـ وطنيوىا. -
 ي تحديد ما إذا كاف الفرد مف رعايا الدولة أـ ال.فقط ىذه التشريعات ليا الحق ف -

 

معروؼ أف قانوف الجنسية يتأثر بشكل شبو دائـ بالخصوصيات الثقافية االجتماعية، وأنو أيضا 
 مقولب في نطاؽ دينامكية مصمحية.

، فالمممكة العربية السعودية التي أقاميا الممؾ عبد العزيز كانت تسمي وزراء عربا مف خارج الجزيرة
 في حيف صارت قضية الجنسية فييا اليـو مف أكثر المواضيع االجتماعية السياسية حساسية ودقة.

وترفض إسرائيل مبدأ األرض والدـ لعدد كبير مف الفمسطينييف أصحاب األرض بالمعاني الحقوقية 
سي المختمفة، لتقر بمبدأ العودة إلى أرض إسرائيل لكل ييودؼ، حيث يصبح الديف المرجع األسا

ف لـ يكف الوحيد.  لمفيـو الجنسية وا 

لكف ىذا التأثر لـ يعد في المطمق، وثمة ضوابط لو، عمى األقل مف الناحية النظرية القانونية في كل 
 دولة التزمت بالشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف.

 

 االنتضاياث انذٔنيت
 

ف: األوؿ حق كل فرد في عمى مبدأيف أساسيي 07ينص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف المادة 
 التمتع بجنسية ما، والثاني عدـ جواز حرماف شخص مف جنسيتو تعسفا أو إنكار حقو في تغييرىا.

 
 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. -0

 ال يجوز تعسفا حرماف أؼ شخص مف جنسيتو وال مف حق تغيير جنسيتو. -9



 

مف  0ـ الجنسية، وجاء في المادة اتفاقية بشأف خفض حاالت انعدا 76;0أقر المجتمع الدولي عاـ 
ىذه االتفاقية: "تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتيا لمشخص الذؼ يولد عمى إقميميا ويكوف لوال ذلؾ عديـ 

 الجنسية..".

عاـ  ، ثـ تـ اعتماد االتفاقية الخاصة بخفض حاالت انعداـ الجنسية81;0عاـ  بدأ نفاذ االتفاقية
 .97;0يسمبر/كانوف األوؿ التي دخمت حيز التنفيذ في د 80;0

تتمخص أىـ أحكاميا في اآلتي: يطمب مف الدولة المتعاقدة أف تمنح جنسيتيا لمشخص الذؼ يولد في 
أراضييا والتي لوالىا يكوف عديـ الجنسية، ويجب منح ىذه الجنسية أوال بحكـ تنفيذ القانوف لدػ 

 أنو يسمح لمدولة المتعاقدة أف تخضع الوالدة، ثانيا بناء عمى طمب يقدـ إلى السمطة المختصة. إال
 منح جنسيتيا لشروط معينة:

 
 بحكـ القانوف لدػ الوالدة -أ 
 بناء عمى طمب يقدـ إلى السمطة المختصة.. إلخ. -ب 

 

الجنسية  Nottebohm، عرفت محكمة العدؿ الدولية فيما يعرؼ بقضية نوتبوىـ 77;0في  
أساس ارتباط اجتماعي وتضامف فعمي في الوجود بالقوؿ: "صمة أو عبلقة قضائية قائمة عمى 
 والمصالح والمشاعر وتبادؿ الحقوؽ والواجبات".

وآخر  6:;0ىذا التعريف، الذؼ يمكف متابعتو في قرار لممحكمة األميركية لحقوؽ اإلنساف عاـ 
، بقي يشكل األساس في دفاع 5;;0 لمجنة المفوضية األوروبية حوؿ المواطنة واالتحاد عاـ

خاص عف حقيـ في جنسية، األمر الذؼ جعل مف النضاؿ الحقوقي والمدني خبلؿ نصف قرف األش
 أىـ عنصر ضغط عمى "سيادة الدولة المطمقة في قضايا الجنسية".

أدػ ذلؾ إلى اتفاؽ دولي واسع عمى إلغاء حالة األطفاؿ عديمي الجنسية، دخل حيز التنفيذ عاـ 
 منيا: 9تفاقية حقوؽ الطفل التي جاء في المادة بتصديق كل الدوؿ األوروبية عمى ا 1;;0

يسجل الطفل بعد والدتو فورا ويكوف لو الحق منذ والدتو في اسـ والحق في اكتساب جنسية  -0
 ويكوف لو قدر اإلمكاف الحق في معرفة والديو وتمقي رعايتيما.

بموجب الصكوؾ الدولية  تكفل الدوؿ األطراؼ إعماؿ ىذه الحقوؽ وفقا لقانونيا الوطني والتزاميا -9
 المتصمة بيذا الميداف، وال سيما حيث يعتبر الطفل عديـ الجنسية في حاؿ عدـ القياـ بذلؾ.

أقرت االتفاقية األوروبية حوؿ الجنسية، حيث يتقاسـ الشخص مع  9;;0عاـ  بعد نقاشات طويمة
 الدولة مفيـو المواطنة ألوؿ مرة في نص دولي.



االتفاقية ىي إقرار مبادغ قضائية لمحماية وقوانيف تخفض قدر المستطاع  اعتبرت الغاية مف ديباجة
حاالت نزع الجنسية. وجاء فييا أيضا أنو يتـ أخذ المصالح المشروعة لمدوؿ واألشخاص بعيف 

 االعتبار.

 

 خصٕصيت بٕعُيت أو عابقت خطيشة؟

 

ر عن أصميم في زمن الحرم فيما يعرف بيوغسالفيا السادقةل خضع األشخاصل دغض النظ
الديني أو القومي أو القاريل التفاقيات رنيف األربع والبروتوكولين الممحقين. وعمى ىذا 

 األساس قامت المحكمة الرنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السادقة.

ويبلحع عموما عدـ وجود جرائـ حرب تـ ارتكابيا مف أجانب، سواء كاف ىؤالء مف أصوؿ عربية 
 ية سبلفية.إسبلمية أو مسيح

لمرحمة جديدة ىدفيا السمـ األىمي،  7;;0 أّرخ اتفاؽ دايتوف الموقع في ديسمبر/كانوف األوؿ
 وبالتالي نياية األوضاع القتالية خارج احتكار مؤسسة الدولة لمعنف.

لذا نص االتفاؽ عمى إخراج كل المقاتميف األجانب. وىذا ما تـ تنفيذه تباعا. وكوننا كنا آنذاؾ في 
بة السابقة عمى شيطنة كل مف شارؾ في قتاؿ في بمد إسبلمي، فقد عاد القسـ األىـ إلى بمداىـ، الحق

 وذىب قسـ آخر، خاصة المبلحقيف في بمدانيـ، إلى مناطق أخرػ مثل الشيشاف.

لـ يتعرض "مجمس تنفيذ اتفاؽ السبلـ" لكل الحاالت الحاصمة عمى الجنسية قبل توقيع االتفاؽ، سواء 
دمة في الجيش البوسني أو الزواج مف بوسنيات أو العمل اإلغاثي، باعتبار ىؤالء قد بداعي الخ

 أصبحوا مف أبناء الببلد، وناؿ العديد منيـ أوسمة بوسنية أو ترقيات في الرتب العسكرية.

حق الحصوؿ عمى الجنسية "إذا كانت  05يكفل قانوف الجنسية في البوسنة واليرسؾ في الفصل 
 .77;0لمببلد"، فيما ينسجـ مع قرار محكمة العدؿ الدولية لعاـ  ترجى منو مصمحة

ويمكف القوؿ إنو وبخبلؼ أقمية متطرفة لـ تيضـ عممية اندماج ىذه المجموعة مف المواطنيف الجدد، 
كانت ىناؾ عممية تحوؿ ناجحة ليؤالء في مجاالت الميف السممية، فدخموا في التجارة والميف الحرة 

 بل والزراعة.

ت مصائب قدماء "األنصار" )وىذا ىو التعبير األكثر شيوعا في أوروبا لوصف مف يناصر بدأ
قضية فيغادر بمده وأىمو لينضـ ألصحابيا، كما سمي مف ناصر الجميورييف اإلسباف مثبل( منذ 

 .9110سبتمبر/أيموؿ  00أحداث 
األوروبييف بشكل  ولـ يمض سوػ شير ونصف حتى بدأت القوائـ تنياؿ مف ما وراء األطمسي عمى

 عاـ ومنطقة يوغسبلفيا السابقة بشكل خاص.



. ولدينا شيادات 9110وقد تابعُت أوؿ عممية ىجـو عمى منظمة خيرية في ديسمبر/كانوف األوؿ 
 تعذيب وسوء معاممة ومصادرة أدوات ووقف خدمات لمناس في كوسوفو.

ما حاالت اإلبعاد فبدأت مباشرة بعد بعدىا بشيريف سمعنا عف أولى حاالت االستجواب في البوسنة. أ
سبتمبر/أيموؿ، حيث تـ ترحيل مواطنيف مصرييف إلى بمدىما، وقد حكـ عمييما ىناؾ بالسجف  00

 عشر سنوات.

بعد ذلؾ كانت جريمة تسميـ ستة جزائرييف يحمموف الجنسية البوسنية لمسمطات األميركية. وىـ إلى 
، ب ل لقد برأت ساحتيـ غرفة حقوؽ اإلنساف والقضاء البوسني اليـو في غوانتانامو دوف تيمة أو جـر

 بعد وقوع ما ال يمكف إصبلحو.

استمرت الضغوط األميركية لينجـ عنيا تشكيل "لجنة مراجعة الجنسية البوسنية الممنوحة لؤلجانب". 
اثنيف  وىي لجنة محدودة الموضوع والزماف تممؾ صبلحيات فوؽ القانوف والمحاكـ، وىي مكونة مف

مف الصرب واثنيف مف الكروات واثنيف مف المسمميف وثبلثة مف األجانب )إسباني وبمغارؼ 
 وأميركي(.

وىي بيذا المعنى أوؿ حالة "عولمة" لموضوع الجنسية ينتزع مف الدولة البوسنية سيادتيا فيو، ليس 
قرف، لتعزيز المواطنة وضماف حقوؽ األشخاص، كما نادت وسعت المنظمات الحقوقية منذ نصف 

نما في سابقة تزرع اليشاشة في صمب قضية الجنسية في القارة التي حرصت منذ  عمى  51;0وا 
 تقديـ نفسيا باعتبارىا األكثر غيرة عمى احتراـ حقوؽ المواطنة.

، ثبتت المجنة المذكورة جنسية   600مف المواطنيف الجدد، وسحبت الجنسية مف  ;56حتى اليـو
ت المجوء السياسي التي تقدـ بيا أشخاص كانوا في البوسنة شخصا، إضافة إلى رفض كل حاال

 وناصروىا وليس بإمكانيـ العودة إلى بمدانيـ ألسباب سياسية.

مف  86و  81وىي بفعمتيا تخالف صراحة أصوؿ منع الترحيل المنصوص عمييا في الفصل 
الحريات األساسية )التي الدستور البوسني، وتمارس خرقا فاضحا لبلتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف و 

( وبروتوكولييا السادس والسابع، واالتفاقية 09/9/9119صدقت عمييا البوسنة واليرسؾ في 
 األوروبية حوؿ الجنسية.

ىل مف الضرورؼ التذكير بأف جميع الحاالت المطروحة عمى طاولة نزع الجنسية اليـو يشمميا 
يتحدث عف إمكانية الحصوؿ عمى الجنسية إف الفصل العاشر مف قانوف الجنسية )الفقرة آ(؟ إنو 

ف مقارنة بعض  استمر الزواج لخمس سنوات، لكونيـ في البوسنة منذ أكثر مف عشر سنوات. وا 
حاالت نزع الجنسية مع حاالت تـ فييا تثبيتيا تبدؼ تطابقا في المعطيات، يجعل التساؤؿ عف جدية 

 عمل ىذه المجنة مشروعا. 

األمف البوسنية القائمة عمى الترحيل العشوائي واالعتباطي بدعوػ "تنظيف  إف سياسة الحكومة ووزارة
الببلد مف اإلرىابييف اإلسبلمييف"، وتوكيل لجنة بمصير مواطنيف لـ يرتكبوا جرما وال جنحة، ال 



تشكل تحطيما منيجيا لفكرة قياـ دولة قانوف تحتـر دستورىا والتزاماتيا الدولية فحسب، بل تصنع 
 رة.سابقة خطي

أوال، ألنيا في الذاكرة الجماعية األوروبية تعود بنا إلى الوضع الرث لقضية الجنسية الذؼ ساد أوروبا 
في ظل الحكومتيف الفاشية والنازية. وثانيا، ألف كل نضاؿ المدافعيف عف الحقوؽ المدنية تركز منذ 

لجنسية والحرماف عمى تخفيف وطأة سيادة الدولة بيدؼ تخفيف العسف في قرارات سحب ا :6;0
 منيا.

ىا نحف اليـو أماـ تدخل دولي في قضية سيادية، الغاية األساسية منو إنتاج مئات المحروميف مف 
رساليـ تعسفا إلى بمداف ال يمكف فييا ضماف حرياتيـ وسبلمتيـ النفسية والجسدية.  الجنسية وا 

__________________ 
  01/8/9119الجزيرة نت  نشرت ىذه الدراسة في



 

 االعتؼصاء انًزْبي

يتعرض مارك أوريو في كتادو "عدقرنة الوثنية"ل لواحدة من أررأ المقارنات بين الوثنية 
والمسيحية. ويمكن أن نقول بدون تعميم متسرع دالمقارنة بين الوثنية والديانات اإلبراىيمية 

وثنية راديكاليًا عن الثالث إنو من ورية نظر عالم األنثروبولوريا الفرنسي المعروفل تتميز ال
المسيحية في ثالث نقاط: األولى كونيا غير ثنوية وال تعارض بين المعرفة واإليمانل والثانية 
 أنيا ال ترعر من األخال  مبدأ خاررا عن موازنن القوى والحواسل والثالث أنيا غير تدشيرنة. 

لممل والنحل منذ انتصار أورد ىذا االستشياد لمتذكير بأف التبشير ظاىرة جماعية رافقت كل ا
التوحيد، بالمعنى الواسع لمكممة، عمى الوثنية. وقد عولـ )بمعنى جعل الظاىرة عالمية( التوحيد 

 ، بما في ذلؾ الفمسفات اإللحادية. ism التبشير ليشمل العممانية وكل ما ينتيي بػ

دما يقرأ أف ىناؾ مف ىنا يبتسـ المرء في شير رمضاف، الذؼ اكتشفت فيو البشرية القرآف، عن
استغرابا مف الطابع التبشيرؼ ليذا المذىب أو ذاؾ. وأكثر مف ذلؾ، عندما تستعمل مف عمماء 
سنة وشيعة تعبيرات مثل: "سيولة التكفير عند أىل السنة لغيرىـ"، "غياب المناعة عند األكثرية 

 السنية" أو "عدـ االستعداد لمغزو الشيعي". 

رة الفرقة الناجية. وكأف في ىذا الكوكب مؤمف واحد، يعتقد أف المذىب وأخيرا، عندما نعود إلى فك
الذؼ ينتمي إليو ىو الفرقة غير الناجية! إلى غير ذلؾ مف مصطمحات تؤكد بعدا واحدا لمتراشق 

 السائد حوؿ الشيعة والتشيع، ىو تغييب المحاكمة العقمية والنقدية. 

ف اإلسبلمية لنشر مذىب الدولة فييا )وىو كذلؾ يمكف الحديث عف مبلييف تنفقيا جميورية إيرا
التي تقوؿ: الديف الرسمي إليراف ىو اإلسبلـ والمذىب الجعفرؼ  07في الدستور اإليراني المادة 

 االثني عشرؼ، وىذه المادة تبقى إلى األبد غير قابمة لمتغيير(.

" لنشر اإلسبلـ في العالـ. لكف مف الضرورؼ القوؿ أيضا إف ىناؾ مميارات تنفقيا الممالؾ "السنية
 وفي قضية نشر الدعوة، ال بد مف موقف واضح بغض النظر عف الجغرافيا. 

"فرنسا  7221فقد خضنا مع أكثر مف مفكر إسبلمي معركة ضد جممة قاليا جاف مارؼ لوبف في 
موفوبيا وأوروبا لـ تييئا نفسييما لمغزو الديني اإلسبلمي"، واعتبرنا رأيو في صمب تعريفنا لئلسبل

واتيمناه بمناىضة حرية الفكر واالعتقاد رافضيف أؼ قيود عمى انتشار الديانات غير المسيحية 
 )بشكل أساسي اإلسبلـ والبوذية( في القارة األوروبية.

ألف ىذا يتعارض مع العيد الدولي الخاص بالحقوؽ السياسية والمدنية ومع االتفاقية األوروبية 
ألساسية. وعميو، أستغرب مف مفكريف يدافعوف عف حق المسمميف في لحقوؽ اإلنساف والحريات ا

 نشر دينيـ في أوروبا، أف يناىضوا نشر آراء ىذا المذىب أو ذاؾ في البمداف اإلسبلمية؟ 



مثل آخر الزدواجية المعايير عندنا: منذ سبع سنوات ومدارس التبشير البروتستانتية المتطرفة 
ل الوسائل، البل أخبلقية قبل األخبلقية. وذلؾ لضرب العمل تستثمر "الحرب عمى اإلرىاب" بك

 الخيرؼ اإلسبلمي الذؼ أصبح يشكل أىـ عتبلت نشر اإلسبلـ في دوؿ الجنوب. 

العربية السعودية التي أغمقت مؤسسة  وقد رضخت لضغوطيا عدة دوؿ، في مقدمتيا المممكة
مكاتبيا في أكثر مف مدينة غربية! الحرميف في الرياض. ذلؾ في وقت نجحنا فيو في إعادة فتح 

لؤلسف، لـ نسمع يوميا حركة احتجاج قوية مف رجاؿ الديف المسمميف لمدفاع عف ىذه 
الجمعيات. أيف كانت حمية العمماء عندما صنفت الجمعيات الخيرية اإلسبلمية )السنية والشيعية( 

 عمى قائمة اإلرىاب؟ أـ إف منطق السمطة يؤثر عمى موقفيـ؟

بعض إف عمينا تجنب خمق أوضاع تتعدد فييا المذاىب، وبرأيي ليست المشكمة في التعدد. يقوؿ ال
 المشكمة تكمف في توظيف االختبلؼ في إستراتيجيات سمطة. 

في المثل العراقي، نجد أف التطبيع مع فكرة "البيت الشيعي" في العراؽ وضعت المذىبية فوؽ 
 ية مشروع تكويف دولة حديثة. البرنامج الوطني، وفوؽ المواطنة، وفي مواج

ىذا الجنوح المذىبي عند سياسييف عراقييف وجد تربة خصبة في الجانب اإليراني. فيل يوجد رابط 
واحد، غير االنتماء المذىبي، يجمع بيف الحكومة اإليرانية وبعض أركاف مشروع االحتبلؿ 

 األميركي في العراؽ )أحمد الجمبي وموفق الربيعي مثبل(؟ 

في أف ىذا الطابع المذىبي لمدولة اإليرانية يؤثر سمبا عمى عبلقات الجميورية اإلسبلمية ال شؾ 
بجيرانيا. خاصة عندما تختبع الدولة وراء صغار موظفييا، فمف يصدؽ أف موظفا مف الدرجة 
الثالثة في وكالة أنباء إيرانية حكومية يستطيع أف يدلي بتصريح ال ينتقد وحسب، بل يتيـ 

 زية في اإلسبلـ مثل الشيخ يوسف القرضاوؼ دوف توجييات عميا؟. شخصية مرك

إذف ىناؾ رسائل ورسائل مضادة، مباشرة حينا وغير مباشرة أحيانا أخرػ، يتداخل فييا 
بالديني والمذىبي. لكنيا رسائل محممة بالجمرة الخبيثة، وستخمق شروخا بيف شعوب  السياسي

تغّيب الحديث في التنمية والحريات األساسية، وتيمش المنطقة يصعب ردميا، ناىيكـ عف كونيا 
مفيوـ الكرامة اإلنسانية وحقوؽ الناس، وتغتاؿ عظمة إسبلـ رفض اإلكراه في الديف وفي 
المذىب، وتجعل مف تفاصيل الفقو القروف وسطي منيج حياة. لـ يعطنا التاريخ حتى اليوـ مثبل 

 التحديات المجتمعية الكبرػ.  واحدا لمذىب أو أيديولوجية تتضمف الردود عمى

مف سوء طالعنا وبؤس أوضاعنا، أف الحوار السائد والصراعات المعمنة نخبوية سمفا. والبعد 
 الديني ليا يدخميا في عالـ المقدس والمدنس، الحراـ والحبلؿ، الكفر واإليماف. 

نتقد آية هللا دمحم وبالتالي فيو يضع قطاعات واسعة خارج نطاؽ القدرة عمى التدخل. فمف أنت لت
ف كاف فيمي ىويدؼ قد طعف في رأيو عندما انتقد الشيخ القرضاوؼ، فيل  عمي تسخيرؼ؟ وا 

 سيسمع أحد لما يقولو نادر فرجاني مثبل؟ 



ألـ تصبح اليالة المحيطة ببعض رجاؿ الديف مف القوة بحيث نسمع فتوػ بالقتل لمعامميف في 
استنكار ليا، وننتظر ضابطا سابقا في الجيش الفضائيات الفاسدة؟ فنتجنب إصدار بياف 

اإلسرائيمي لينقل عبر "ميمرؼ" رأؼ رجل ديف سورؼ مف جزيرة العرب بضرورة قتل ميكي ماوس 
 والفئراف الممقوتة والمفسدة؟ 

مف المؤسف أف تتراجع السياسة ويغيب مفيوـ الحوار. وأف يتراجع الفكر الديني لصالح خطاب 
لشحف مذىبي عاجز عف التجاوز، وتدخبلت تشيد سور الصيف بيف  أصولي منغمق عمى نفسو.

الفرؽ واآلراء اإلسبلمية، وتحدد قدرة المسمميف عمى تجديد المدارس الفقيية أو إعادة اكتشافيا 
 بشكل نقدؼ. 

ما معنى أف يصل األمر أحيانا إلى حد االستباحة الثقافية والفكرية الرمزية لدـ المذىب اآلخر؟ 
ير عف ذلؾ في التفوؽ الذاتي أوال، والتنقيب المجيرؼ لئلمساؾ بمثمب أو غمو أو يجرؼ التعب

 انزياح عف الصراط المستقيـ عند ىذا أو ذاؾ. 

مف لطف هللا بالبشر، أف األمثمة التي انتقل فييا الصراع المذىبي إلى صراع دموؼ قميمة. وعندما 
 د عمى أحد. أؼ كانت اليزيمة جماعية. حدث ذلؾ، والشاىد العراقي أماـ األعيف، لـ ينتصر أح

لف نتوقف طويبل في التعرض لقضايا تسيطر فييا الدولة عمى رجاؿ الديف. لكف مف حقنا أف 
نقوؿ لمسنة والشيعة وغيرىـ إننا نعمـ عمـ اليقيف بأف اآلراء والفتاوػ ليست بريئة مف المكاف 

 والزماف والمحيط. 

ف كنا باألساس نعمـ أيضا أنيا تخضع عادة لضغوط ال حاكـ أكثر منيا الحتياجات المحكوـ. وا 
مطعوف بتدخمنا وبرأينا في منطق الحق والباطل مف وجية النظر المذىبية، فمف حقنا التطرؽ 

 لموضوع جوىرؼ اسمو حدود وقيود حرية التعبير واالعتقاد في العالـ اإلسبلمي اليوـ. 

يفتح باب االجتياد لمذىب ينطمق مف  ىل يقبل عالـ عبلمة كبير في المذاىب الخمسة أف
األصوؿ واحتياجات المسمميف في ىذا العصر، رغـ أنيـ جميعيـ يعتبروف االجتياد مف أسس 
 اإلسبلـ: سواء المادة الثانية مف الدستور اإليراني أو فتاوػ كبار عمماء المسمميف السنة

و يحتـر االختبلؼ المذىبي كما ؟ ذلؾ رغـ أف القطاع األكبر يقوؿ إنواإلباضية واإلسماعيمية..
 مف الدستور اإليراني.  07ىو حاؿ المقطع الثاني مف المادة 

كـر اإلسبلـ اإلنساف ومنع اإلكراه في المعتقد، ومع ىذا يسود العالـ اإلسبلمي منيج التمقي 
والطاعة، ويتمتع الراىب بالقداسة في ديف ال رىبنة فيو؟ وتسود حالة ذىنية يصفيا الصديق 

صف المرزوقي بقولو: "عمـ الشيخ ىو بالضرورة حقائق مف النوع الذؼ يردده الوعاظ والفقياء من
منذ قروف، سواء حصل ذلؾ في المساجد الريفية أو مف أعمى منبر القنوات والبرامج الدينية 
ؼ المتكاثرة ىذه األياـ.. "حقائق" لـ تمنع أمتنا، ال مف االنحطاط األخبلقي وال مف التخمف الفكر 



وال مف التوحش السياسي.. معطيات ال يرقى ليا الشؾ يسوقيا لنا الشيخ العالـ بكل ما يممؾ مف 
 طبلقة المساف وقوة الحجة ليعّممنا كل ما يجب عمينا معرفتو مف شؤوف ديننا ودنيانا. 

ال غرابة أال يسأؿ الشيخ أبدا ونادرا ما يتساءؿ. كيف يسأؿ وىو مف يعرؼ كل الردود وميمتو 
تصر عمى إنارة الجياؿ والتائييف ألنو خبلفا ليـ ليس جاىبل أو تائيا، وكيف يكوف تائيا أو تق

حائرا وىو البوصمة التي تشير إلى اتجاه الجنة. خاصية ميمة أخرػ لمنيج الشيخ: مواقف 
 وتصرفات المتمقي أكاف المحاور أو المستمع. 

. ال مكاف ىنا لممشاكسة، لممعاكسة، فكل ما في ىذه التصرفات يوحي بالتسميـ لصاحب السطوة
لمتشكيؾ، لمجدؿ. فالمواقف مبنية عمى اإلنصات واالستيعاب ومحاولة الفيـ ألف الخطأ ليس مف 

نما دوما نتيجة الببلدة الفطرية التي ىي فينا.   عجز األستاذ عف التبميغ وا 

طويمة عمى طريق الحرية  ىذا ىو عالـ السمع والطاعة ألولياء األمر منا الذيف قادونا طواؿ قروف 
   وجعموا منا فعبل خير أمة أخرجت لمناس".

ثقافة التمقي واإلرضاء تخمق بيئة مستعدة لخوض كل المعارؾ المسطحة وكل الحروب غير 
عمى الذات والخوؼ مف الذات والخوؼ  المجدية التي ال ينتصر فييا أؼ طرؼ. يتممكنا الخوؼ

دما تناوؿ وظيفة البلىوت والديف: "كاف لمعموـ الدينية مف اآلخر. وكأف ىوركيايمر بيننا عن
وظيفة تسمح، بدوف وجود بوليس كّمي القدرة وجيد التدرب، باحتراـ اإلنساف لئلنساف، عمى األقل 

 في نفس المجتمع، كذلؾ عدـ ارتكاب الجرائـ. 

المؤمنيف، فيـ لقد كاف لئليماف بالسماء والنار وظيفة اجتماعية كبرػ، وما داـ أغمب الناس مف 
يتجنبوف الشر لوجود عدالة أعمى. في الفترة المضطربة التي نعيشيا، ثمة فقداف ليذه الوظيفة 

 بشكل مطرد مثير لممخاوؼ". 

ليس مف شؾ، في أف غياب مصر السياسية قد ترؾ بصماتو واضحة في غياب ىيبة مصر 
لرمزية ألىل السنة، لكننا اليـو األزىرية. وأف الفراغ اإلستراتيجي السعودؼ قد أضعف المكانة ا

أماـ معضبلت سياسية وغياب إستراتيجي لمدولتيف أوال وأخيرا، وليس لمبعد المذىبي قيمة تذكر 
 في تقييـ الوضع اإلقميمي. 

ولعل الحس الشعبي أكثر نضجا مف أطروحات النخب السائدة فيو ال يعتمد الفروؽ المذىبية في 
نما مواقفيـ ) كراىية رموز االحتبلؿ مف العراقييف كبيرة مف الماء إلى الماء تقييـ األشخاص وا 

لتعاونيـ مع االحتبلؿ األميركي وليس النتمائيـ المذىبي. بعكس االحتراـ الذؼ يتمتع بو السيد 
 حسف نصر هللا مثبل(. 

يوما بعد يوـ، يتأصل وعي جديد يقوـ عمى فكرة مركزية تقوؿ إف اآلخر ال يمكف أف يكوف، حتى 
أحسف أحوالو، كتمة بشرية متجانسة ومتماسكة تعبر عف الوحدة األسطورية ألمة أو طائفة أو في 

 مذىب. 



وأف الكبلنية ظالمة بالضرورة )كل العرب.. كل السنة.. كل الشيعة.. كل الغربييف..(. فيا نحف 
يح أماـ صياريج ثقافية متعددة المشارب والمكونات، تضـ كل عناصر الخضوع والثورة، التمق

والعقـ، التأثير والتأثر، التعبئة واالنفجار العشوائي، القوة والضعف.. وبالتالي جميع عناصر 
 تمزيق الكل األصـ غربيا كاف أـ إسبلميا، شيعيا أـ سنيا، عممانيا أـ دينيا. 

في جمع كيذا، يصعب رصد عمميات التفاعل مع اآلخر، مف تصاىر القرابة إلى مصاىرة الرأؼ 
نما أيضا والكتابة. و  ال بد مف أف نقبل ليس فقط بفكرة اعتناؽ ىذا المذىب أو ذاؾ بشكل حر، وا 

 والدة مدارس فقيية إسبلمية جديدة.

فبل قداسة لمشافعي وأبي حنيفة ومالؾ وابف حنبل في قرآف أو حديث. وال معنى لموقوؼ عمى 
 أطبلؿ القرف العاشر لمميبلد في تقرير المدرسة الفقيية األنسب لمرد
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 قشاءاث إعالييت في حقٕق اإلَغاٌ                          

 يذخم

حقوؽ اإلنساف في العالـ اإلسبلمي في نياية القرف التاسع عشر. أما بعد مئة  تناولتقمة قميمة 
إلسبلـ عاـ،  فيمكف القوؿ أنو باستثناء التيار األكثر محافظة وتشددا، تشكل حقوؽ اإلنساف في ا

موضوعا أساسيا مف الموضوعات التي تتناوليا معظـ  التيارات الفكرية والسياسية اإلسبلمية، وال 
غرابة في ذلؾ، فقد أضحت حقوؽ اإلنساف في مسيرة قرف، ما يطمق عميو البولوني جانوس 

ف كنا في العالـ اإلسبلمي نسمع مف بع(.1سيمونيدس اسـ "المغة المشتركة" لئلنسانية) ض . وا 
 افالمتطرفيف ما يطعف بإسبلمنا لكوننا مدافعيف عف حقوؽ اإلنساف، فميس مف الغريب في بمد

اإلسبلموفوبيا فييا ىي الشكل األبرز لمعنصرية، أف ال نجد آذانا صاغية ونحف نشرح أف القرآف 
الحائز الكريـ قد كّرـ كل إنساف، وأف التكريـ في المغة والمنطق أعمى وأرقى مف الحق، فبل ٍيسأؿ 

عمى الدكتوراه عف شيادة الماجستير باعتبار تحصيميا مف نافل األمر . بيف ىذيف الجنوحيف 
نما بوصفيا تيارات  سنحاوؿ متابعة أىـ القراءات اإلسبلمية ليس بوصفيا كتبا أو مؤلفات، وا 
واتجاىات عامة، باعتبار العديد مف الكتب ال يشكل سوػ إعادة صياغة لمنطق واحد بإسموب 

 لمؤلف وشخصيتو ضمف خط عاـ.ا

العنواف فيذا بميمة سيمة.  في الضفتيف العربية واألوربية ليس التطرؽ لئلسبلـ وحقوؽ اإلنساف
 يحمل شحنة سمبية في حقبة مضطربة وغامضة مطبوعة بعدة أشكاؿ لئلرىاب الثقافي بحد ذاتو،

في دوؿ الشماؿ، في حيف  ألـ يكف لمحرب عمى اإلرىاب إال أف تعززىا باألحكاـ المسبقة األرد
كشفت ىذه الحرب سقف المواجية البوليسية لآلخر  ومترتباتيا عمى ثقة ىذا اآلخر بما يعتبره 
منتجا غربيا بامتياز. ويمكف القوؿ أف ترجيح القوة األمريكية لؤلمف والعسكرة عمى حساب نمط 

سانية، قد أوجد ردود فعل حياتيا الداخمي وضرورات دمقرطة العبلقات بيف الثقافية وبيف اإلن
تعتبر القوة ىي الشكل األفضل واألصوب لمرد عمى القوة والخطاب الرافض لكمية اآلخر ىو 
الخطاب المناسب لئلسموب االستئصالي الذؼ لجأ لو اآلخر. فيما ىمش، إف لـ نقل حّقر  

البيضاء في مجتمع خطاب االنتقاؿ السممي واالنعتاؽ عمى الطريقة الغاندية باعتباره حمل لمراية 
عولمي محارب. مف ىنا كانت أزمة المدافعيف عف الكرامة اإلنسانية في السنوات السبع العجاؼ 
األخيرة، تتركز  في مواجية المنظومة اليذيانية الثنائية التي اختزلت العقل والوجود الفكرؼ 



ل ما تحممو ىذه والتأمل في منظومة الحق والباطل، الحميف والعدو، األبيض واألسود، مع ك
المنظومة مف شعور باالكتماؿ الذاتي والقدرة الكمية والحماس النرجسي وتمجيد فكرة النحف. 
بتعبير آخر بسيط جدا، اعتبار المدافعيف عف كل إنساف وكل شعب وكل ثقافة مجموعة مف 

 السذج الذيف ال يصمحوف حتى لمرىبنة الكنسية. 

اصية الطفولية الميدية عند المحافظيف الجدد، أو أف ال يعني ىذا أف الغرب قد انتحر عمى ن
رفضنا لئلسبلموفوبيا والمواجية الشاممة مع المسمميف يجعمنا نقبل بعيوبنا وعاىاتنا فنوقف ممكة 
النقد والتحميل باسـ الوحدة التي تخمق القوة. لكنيا بالتأكيد حقبة انحسار عمى صعيد الحقوؽ 

اعات إسبلمية عديدة عالـ حقوؽ اإلنساف وسمحت والحريات سمحت أوجاعيا بدخوؿ قط
 صراعاتيا بتجاوزات أساسية إلطروحات كانت شبو مقدسة عند اإلسبلمييف. 

قامة العدؿ في البل وعي العربي اإلسبلمي  عندما نتحدث عف ثقافة التكريـ ودولة العيد والعقد وا 
لكتابات اإلسبلمية تعطي المثل في العاـ، ال يعني ىذا أف التاريخ والواقع العربي اإلسبلمي أو ا

احتراـ حقوؽ اإلنساف. كما ال يمكف أف نقوؿ أف نظاـ الخبلفة بعد الراشدية قد استوعب المعاني 
الكبيرة لتكريـ اإلنساف في القرآف. فكتب المحف )وىي بمثابة تقارير موثقة النتياكات حقوؽ 

مؤرخ أف يأتي باألمثمة واألمثمة  اإلنساف في حقبتيا( لـ يبتدعيا المستشرقوف، ويمكف ألؼ
المضادة، ليتحدث عف استبداد أو عدؿ الخمفاء المسمميف. لكننا سنحاوؿ تركيز مداخمتنا عمى 
النقاش الثقافي والفكرؼ في العالـ اإلسبلمي حوؿ موضوعة حقوؽ اإلنساف، أكثر منو تقديـ تقرير 

 بي واإلسبلمي. تاريخي أو راىف النتياكات ىذه الحقوؽ في العالميف العر 

 بضغ بذيٓياث أٔنيت

كما كتب جيروـ شيستاؾ:"ال نجد تعبير حقوؽ اإلنساف كما ىو في التقاليد الدينية. إال  -1
أف الفقو وعمـ الكبلـ يقدماف األسس لنظرية حقوؽ إنساف مستنبطة مف قانوف أعمى مف 

نسبة لممسيحييف (. بالنسبة لممسمميف، كما ىو الحاؿ بال2الدولة مصدرىا الخالق األعمى)
والييود، قبوؿ فكرة حقوؽ اإلنساف يفترض قبوال مسبقا لموحي اإلليي باعتباره مصدر ىذه 

 الحقوؽ.



ألننا نعتبر "إعبلف وبرنامج عمل فيينا" ووثائق حقوؽ البيئة واتفاقية حقوؽ الطفل وميثاؽ  -2
نى عالمية روما لممحكمة الجنائية الدولية معيارا لمتابعة الدوؿ والشعوب لمعنى ومب

العالمي لحقوؽ اإلنساف في العقد األخير مف القرف الماضي، يمكننا القوؿ أف مشكمتنا 
الرئيسية اليوـ ليست مع اإلسبلـ أو البوذية أو المسيحية، مشكمتنا مع حكومات تحمل 
لواء حقوؽ اإلنساف وترفض باألساس المبدأ الذؼ تقوـ عميو والذؼ تمخصو الفقرة 

جميع حقوؽ اإلنساف عالمية وغير قابمة لمتجزئة ومترابطة فيينا ) الخامسة مف إعبلف
نحو شامل  ىالدولي أف يعامل حقوؽ اإلنساف عم المجتمع ىومتشابكة، ويجب عم

المساواة، وبنفس القدر مف التركيز. وفي حيف أنو  قدـ ىوبطريقة منصفة ومتكافئة، وعم
واإلقميمية ومختمف الخمفيات الخاصيات الوطنية  يجب أف توضع في االعتبار أىمية
واجب الدوؿ، بصرؼ النظر عف نظميا السياسية  التاريخية والثقافية والدينية، فإف مف
 ( .جميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية

ية منظومة موازية لممحكمة الجنائية الدول منذ ثماني سنوات، تشيد اإلدارة األمريكية
لتيميشيا، وىي عمى آخر القائمة مع الصوماؿ كآخر عضويف في األمـ المتحدة لـ 
يصدقا عمى اتفاقية حقوؽ الطفل، وترفض األساسي مف حقوؽ البيئة. دوؿ مثل الواليات 
المتحدة األمريكية ليس بوسعيا اليوـ إعطاء الدروس ألحد أو انتقاد أحد أو مطالبة 

ذا الحق أو ذاؾ، فكما يقوؿ المثل الشعبي، فاقد الشع ال المسمميف أو غيرىـ باحتراـ ى
يعطيو، واألنموذج األمريكي لمديمقراطية يسقط مف الحساب الحقوؽ االقتصادية 

 واالجتماعية والبيئية والتنمية وال يشكل لنا أمثولة أو مرجعية. 

، لما 1900العمماء المسمموف قبل  لو أخذنا مئات آالؼ الكتب والرسائل التي كتبيا  -3
وجدنا دراسة واحدة مخصصة لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ. وال غرابة في ذلؾ كوف نشأة 
وانتشار ديف سماوؼ كانت تاريخيا وباستمرار مؤشر تداخل عميق، وباإلمكاف القوؿ، ال 
يتجزأ، بيف الحق اإلليي والحقوؽ البشرية. في حيف أف وراء صعود األفكار األسػاسية 

ف فكرة الفصل بيف الحق اإلليي وحقوؽ اإلنساف، دوف أف يعني ىذا لحقوؽ اإلنساف تكم
فصل، ألف الديني يوحي باألبدؼ،  الفصػػل بالضرورة تعارضا جوىريا أو عبلقة صراعية.

غياب  ة في العالـ البشرؼ الوضعي، عالـاإلنسانيالحقوؽ  تقعالمطمق والمقدس؛ بينما 



لذا يبدأ اإلعبلف العالمي بغموض متعمد في ، ورفض التمترس المسبق. اإلنجاز والنسبػية
فعل )يولد الناس(، بحيث يكونوا مف خمق هللا عند المؤمف، وبأشكاؿ أخرػ عند غير 

 المؤمنيف. 

قد حررتيا مف الخصوصية  1948ال شؾ بأف القراءة العالمية لحقوؽ اإلنساف منذ  -4
جية بيف الكنيسة الفرنسية التي قدمت إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف كنتاج لمموا

 الكاثوليكية والعممانية الثورية. 

ال تشكل حقوؽ اإلنساف دينا جديدا، كذلؾ فيي ليست إيديولوجية. إنيا شرعة مقترحة مف  -5
رجاؿ ونساء مف بمداف وأدياف وألواف مختمفة في لحظة معينة مف تاريخ البشرية. ولحسف 

وتبقى بالتعريف  قدـالة تالحع ليست ليا صفة القداسة، ولذا فيي بالضرورة في ح
مشروعا غير منجز. أما قضية الديف فيي مختمفة تماما. فعالميتو المعمنة ال تمغي 
الحػػدود بيف مف ىو داخمو ومف ىو خارجو. وليس مف معنى لتأويل وتفسير معطياتو 

 ، بمنيج عقبلني صرؼ.ة والغيبيةالروحي

فينييف اليندوس، لـ تشكل أدلجة الديف مف القومييف المتدينيف المتطرفيف الييود إلى الشو  -6
يوما عنصػرا إيجابيا وبناء في نطاؽ الحقوؽ العالمية لئلنساف. وبعكس ما يعتقد احساف 

( قد قاموا ببناء 3المفرغي فاف كل الذيف يؤكدوف أف "اإلسبلـ إيديولوجية اكثر منو ديف")
تتداخل فييا القيـ إنسانية سدود حقيقية أماـ التطور الطبيعي لمفيوـ حقوؽ إنساف وكرامة 
 الوضعية العالمية مع المقومات الحضارية األساسية لئلسبلـ.

لف نمل مف تكرار ىذه النقطة ألىميتيا وتعامي النػاس عنيا : منذ وفاة النبي دمحم، لـ يعد  -7
جل إعطاء وجية نظر ذاتية لما يطمق أباإلمكاف الحديث عف اإلسبلـ بالمفرد. إال مف 

أو الكاتب اسـ اإلسبلـ. ثمة تأويبلت وتفسيرات وممل ونحل متعددة إلى  عميو المتحدث
درجة اضطرار الباحث لبلختيار االنتقائي وغالبا االختزالي لتغطية الحقل االصطبلحي 

 تناوؿ الموضوع.جرػ لكمػػػمة اإلسبلـ كمما 

 مف الضرورؼ القوؿ بكل أمانة عممية، وصدؽ مع النفس وانسجاـ مع الوقائع، أف  -8
المشكمة ليست في محاكمة حقو  اإلنسان من منظار إسالمي أو محاكمة اإلسالم من 



، المشكمة برأينا في كوف األنموذج الفعمي لمخبلفة لـ يكف برأينا منظار حقو  اإلنسان
في مستوػ مفيوـ العدؿ القرآني أو السيرورة األوربية لمفيوـ الحقوؽ والحريات. وليس 

، وتمؾ األقل انتشارا عمى اختبلفيا مف الصعب إثبات أف المذا  ىب الخمسة السائدة اليـو
الظاىرؼ والباطني، لـ تتصدػ لؤلسف، عمميا أو نظريا، لموضوعة المظالـ وجنوحات 
السمطة واستقبلؿ القضاء وتأصيل الحريات األساسية وسبلمة النفس والجسد وحقوؽ 

كريـ أو الشرعة الدولية لحقوؽ وحماية الجماعات المستضعفة بما يرتقي لمستوػ القرآف ال
 اإلنساف. 

 حقٕق اإلَغاٌ في عياق انحشكت انفكشيت انغياعيت 

قصة الحقوؽ قديمة في اإلسبلـ، ولعل مف المفيد التذكير برسالة الحقوؽ لعمي بف الحسيف وآراء 
الحسف البصرؼ في القرف اإلسبلمي األوؿ وحقوؽ اآلدمييف في كتب السياسة ومفيـو اإلنساف 

كامل عند المتصوفة الستعراض محطات ىامة نوقش فييا مفيوـ الحق والمسؤولية بما يشكل ال
تواصبل مع الفكر الحقوقي المعاصر. إال أننا سنحاوؿ في ىذا البحث، تتبع بعض القراءات 

 اإلسبلمية ضمف التصور األوربي ثـ العالمي لحقوؽ اإلنساف في األزمنة الحديثة. 

مسمموف صدور اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لمناقشة فكرة الحقوؽ لـ ينتظر المفكروف ال 
والحريات في اإلسبلـ، ويمكف أف نتتبع آراء جد متقدمة في نطاؽ التجديد اإلسبلمي وحركة 
النيضة تتعمق بدولة القانوف أو الدولة الدستورية عند عبد الرحمف الكواكبي واإلماـ النائيني 

الديف األفغاني.  وقد أعطى الشيخ عبد هللا العبليمي قضية الحقوؽ واإلماـ دمحم عبده وجماؿ 
األساسية حيزا ىاما مف كتاباتو في األربعينيات. صنف العبليمي الحقوؽ منطمقا مما أسماه 
األسس الجديدة التي ترفض التقميد وتأخذ بعيف اإلعتبار روح األمة القائمة عمى أسس ثبلثة 

ف كاف قد أكد في كتابو "دستور العرب (4)تقدات عامة()مشاعر عامة، منافع عامة ومع . وا 
القومي" عمى حقوؽ الشعوب، فقد خصص عشريف صفحة لمحقوؽ الشخصية التي قاؿ فييا: 
لؤلفراد حقوؽ يجب أف يحترميا المجتمع وينزليا منو منزلة القداسة، وذكر مف ىذه الحقوؽ حق 

الحق السياسي، حق التعميـ، حق الممكية، حق  الحياة، حق االرتزاؽ، حق الحرية، حق المساواة،
التعاقد، حق العقيدة أو الفكر والرأؼ، حق الطفولة. وتكمف نقطة القوة في أطروحات الشيخ 
العبليمي في معرفتو العميقة باإلسبلـ واطبلعو الواسع عمى الثقافة الغربية. ثـ في قدرتو عمى 



و يشيد بالنظاـ الديمقراطي إال أنو يسبق مدرسة استعماؿ "الماعوف الثقافي" مف منظار نقدؼ. في
فرانكفورت بإطبلؽ اسـ "الديمقراطية الشكمية" عمى الديمقراطيات األوربية: "الديمقراطية، حتى 

ال فيي في حقيقتيا شع فظيع مف االستبداد الطبقي") (. 5اليوـ، ليس ليا إال اسـ الديمقراطية، وا 
ات الجسدية في اإلسبلـ )عشروف عاما قبل اإلعبلف العالمي كذلؾ فيو ينتقد الفيـ الشكمي لمعقوب

لحقوؽ اإلنساف( ويقوؿ: "مف المبلحظات التي استنتجتيا في درس القرآف وغفل عنيا الفقياء، أف 
العقوبات الجزائية المنصوص عمييا فيو ليست نصا عمى ابتداء العقوبة بل عمى انتيائيا، )...( 

ة، أف يأخذ الجاني بأية وسيمة قضائية يراىا زاجرة.. مف ىنا لمقاضي، جريا عمى ىذه المبلحظ
قرر بعض الفقياء األوليف أف العقوبات المنصوص عمييا في القرآف مف باب التمثيل فقط، 

(. ومف ىنا 6ولمقضاء الزمني عدـ التقيد بيا، واستعماؿ أية الوسائل التي يراىا كافية لمزجر.")
 (. 7ت مقصودة بأعيانيا حرفيا بل بغاياتيا")قاعدتو المأثورة، "العقوبات ليس

في نفس الفترة الزمنية، بمور أبو األعمى المودودؼ تصوره لمدولة اإلسبلمية والدستور والمواطنة 
ليس ألحد مف دوف هللا شع مف أمر -الحاكـ الحقيقي ىو هللا، -محددا خصائصيا بثبلثة )

ف المشرع ميما تغيرت الظروؼ واألحواؿ وتؤسس الدولة بنيانيا عمى ذلؾ القانو -التشريع، 
 ( ليقرر: 8والحكومات()

"ال يصح إطبلؽ كممة الديمقراطية عمى نظاـ الدولة اإلسبلمية، بل أصدؽ منيا تعبيرا كممة 
(. وعمى ىذا األساس يرػ المودودؼ Theo-cracy(")9الحكومة اإلليية أو الثيوقراطية )

 Publicوقانوف الدولة العاـ  Constitutional Lawضرورة النظر في القواعد الدستورية   

Law وقانوف األحواؿ الشخصية Personal Law  واضعا القواعد القطعية التي ال تقبل
النقاش والتي سيعتمدىا معظـ قراء اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الحقا مف اإلسبلمييف 

 وىي:  formalالشكمييف  

في القرآف واألحاديث الثابتة )كالمحرمات مف خمر األحكاـ الصريحة القطعية الواردة  -1
 وربا وميسر والحدود في السرقة والزنا والقذؼ(

القواعد العامة الواردة في القرآف واألحاديث الثابتة )كحرمة كل شع مسكر وحرمة كل بيع  -2
 ال يتـ فيو تبادؿ منفعة وتراض وقوامية الرجاؿ عمى النساء(



سنة لنحد بيا حريتنا في األعماؿ وال نتجاوزىا )كحد أربع الحدود المقررة في القرآف وال -3
 (10نساء وحد ثبلث مرات لمطبلؽ وحد ثمث الماؿ لموصية(. " )

مف وجية نظرنا، تبمور في العالـ اإلسبلمي اتجاىاف رئيسياف لمتعامل مع حقوؽ اإلنساف قبل  
ركة اإلصبلح اإلسبلمي اإلعبلف العالمي عمى األقل بعشر سنوات، األوؿ يمكف متابعتو في ح

وىو ينطمق في التعامل مع حقوؽ اإلنساف مف روح القرآف والعصر، والثاني وقد تبنتو بقوة الحركة 
الباكستاني )أبو األعمى المودودؼ( والعربي -السياسية اإلسبلمية  المتمثمة آنذاؾ بقطبيا اليندؼ

يث. ولكل مف ىذيف القطبيف يسار المصرؼ )حسف البنا( وىو يعتمد القراءة النصية لمقرآف والحد
ويميف ومتشدديف ووسطييف بحيث ننتقل مف اإلنكار الكامل لمفيوـ الحقوؽ اإلنسانية باعتبارىا 

 في تعارض مع اإلسبلـ إلى التطابق الكامل بيف اإلسبلـ وىذه الحقوؽ. 

قفوا بحـز في وال يعني ىذا أف ىناؾ سدا صينيا فاصبل بيف االتجاىيف، فالمودودؼ والوىابييف  و 
النصف األوؿ مف القرف الثاني ضد مينة المحاماة في قراءة تقميدية، حتى ال نقوؿ بدائية، لدور 
القاضي. ثـ لـ تمبث الجماعة اإلسبلمية وحركة اإلخواف المسمميف أف أصبحت تعتمد المحامي 

ة. وميما كاف في نضاليا اليومي بل وليا ثقل كبير في نقابات المحاميف في عدة بمداف إسبلمي
الموقف النظرؼ مف العقوبات الجسدية، نجد شروطا تعجيزية عند المتمسكيف بيا لتطبيقيا. 
فالمودودؼ يقوؿ "ال ريب أف قانوف اإلسبلـ يعاقب السارؽ بقطع يده، ولكف ما جاء ىذا القانوف 

نما جاء لينفذ في مجتمع اإلسبلـ".) ية نظر ( وىي وج11لينفذ في كل نوع مف المجتمعات، وا 
لمدولة اإلسبلمية حق في إجراء الحدود والتعزيرات إذا مف الشيعة اإلثني عشرية " اإلماـ الشيرازؼ 

(. ويمكف القوؿ أف ىناؾ توجيا عند العديد 12")ما طبقت اإلسبلـ تماما ، وال يجوز ليا دوف ذلؾ
طالبة بروح مف اإلسبلمييف لتعطيل أو  تجميد العمل بالعقوبات الجسدية كحل وسط بيف الم

العقوبة ال بنصيا، والمطالبيف بالتطبيق الحرفي لما يسميو عبد القادر عوده )العقوبات الجنائية 
 في اإلسبلـ(. 

مكانية تغيير الديف، وىنا يحمل االتجاه الشكمي في  تطرح المشكمة عينيا في حق االعتقاد وا 
يا، حديثيف ينسباف لمرسوؿ دمحم )مف بّدؿ مقابل اآلية القرآنية )ال إكراه في الديف( أو كتقييد إلطبلق

دينو فاقتموه، وال يحل دـ امرغ مسمـ إال بإحدػ ثبلث: الثيب الزاني،  والنفس بالنفس والتارؾ 
 (. 13لدينو المفارؽ لمجماعة()



( يعطي المفرغي أنموذجا لمتأثير الذؼ تمارسو 14) "في دراستو "اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف 
ية حوؿ جممة الموضوعات التي تمس الديف اإلسبلمي. فنقطة انطبلقو االتجاىات االسبلمان

: "اإلسبلـ، يقوؿ المؤلف، ال يتعامل مع اإلنساف التوتاليتاريةالمنيجية أنموذج واضح لممقاربة 
نما يتناوؿ اإلسبلـ بشكل شػمولي، أؼ في كل  المنعزؿ عف مثائمو أو المستأصل مف طبيعتو، وا 

 ( .15جتماعية والثقافية الروحية" )طموحاتو االقتصادية واال

يعيدنا باستمرار إلشكالية النص واالجتياد، أف اإلسبلـ إيديولوجية اكثر منو ديف.  اعتبار المؤلف 
قػانوف  "العيف بالعيف" مف حقوؽ اإلنساف مؤيدا حق إعداـ القاتل ألنو تعرض  مثبل، يعتبر فيو 

ية نظره تكرار لوجية نظر عبد القادر عوده لحق الحياة. أما حوؿ العقوبات الجسدية، فوج
ويمكف القوؿ أف دمحم عمي التسخيرؼ ودمحم فتحي  والمودودؼ. وليس لقضية المرأة حظا أوفر.

عثماف وعمي عبد الواحد وافي ودمحم الغزالي وراشد الغنوشي وسفر الحوالي وأكثر مف عشريف 
ضمف التصور العاـ لممودودؼ المشار  يقدموف تعريفيـ لحقوؽ اإلنساف (،16)كاتبا في الموضوع

لو أعبله. األمر الذؼ ال يمنع مف قراءة الخبلفات فيما بينيـ، وتقدير وجيات نظر العديد مف 
رموز ىذا التيار  لكونيـ، أوال، ساىموا بشكل فعاؿ في دخوؿ حقوؽ اإلنساف الثقافة الشعبية 

حقوؽ اإلنساف واإلسبلـ مف شجرة واحدة والمحمية، ثانيا، أصموا فكرة أساسية تقوـ عمى اعتبار 
وثالثا، أكد معظميـ عمى أف باإلمكاف النضاؿ المشترؾ مع المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف في 
ف اختمفوا مع التصور العالمي في نقاط أشرنا لبعضيا، فقد  نقاط التوافق وىي األىـ واألكثر. وا 

ينيا وبيف الثقافة اإلسبلمية. كتاب ساىموا بشكل جدؼ في نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف والربط ب
الدكتور دمحم الزحيمي، حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ، واحد مف األمثمة التي تؤصل لمفاىيـ أساسية 
كالديمقراطية اإلسبلمية والحقوؽ األساسية كذلؾ اإلنساف كمعيار مركزؼ في تقييـ الحضارات 

 ومحور لمرساالت السماوية. 

ممية، حصر ىذا التيار نفسو، في نطاؽ التعرض لمحقوؽ مف باب مف الناحية المنيجية والع
المقارنة والمطابقة مع المعطى اإلسبلمي، وقد حرمتو ىذه المقاربة مف ولوج المنطق الداخمي 
وآليات الدفاع عف الحقوؽ اإلنسانية. فعمى سبيل المثل، نادرا ما نجد عند أؼ ممف ذكرت، 

خاصيف بالحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية مطالبة بتصديق بمده عمى العيديف ال
والثقافية. عمما بأف ىذيف العيديف ال يتبنياف موضوع إلغاء عقوبة اإلعداـ، وليست قضية تغيير 



الديف فييما بوضوح اإلعبلف العالمي ويمكف ربطيا بالقانوف المحمي، كذلؾ يمكف التحفع عمى 
التصديق. فمف المعروؼ أف ىناؾ منظمات تدافع فحسب عف بعض ما في العيد في التوقيع و 

الحقوؽ المدنية وأخرػ عف قضية محددة كمناىضة التعذيب وثالثة ضد الفقر ورابعة مع حق 
الصحة الخ. وفي كل ىذه المجاالت يمكف لئلسبلمييف أف ينشطوا بنفس األريحية التي نجدىـ 

ة األكثر تحفظا لمشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف. فييا في العمل الخيرؼ واإلنساني حتى في القراء
ويمكف القوؿ أف التجربة األكثر تقدما ىي ابنة الدولة التركية العممانية حيث نجد مؤسسات عريقة 

 تخوض في دراسات واقتراحات وممارسات متقدمة في حيف عمينا انتظار  IHHمثل مظمومدر و 
ي يسعى لمتعامل مع المتفق عميو مف الحقوؽ مع السنوات األربع األخيرة الستقراء اتجاه عمم

المنظمات الدولية وبالمعايير الدولية. أؼ في معمعاف الحرب عمى اإلرىاب وكرد عمى المظالـ 
التي أصابت ضحاياىا البريئة. ويمكف إعطاء نماذج "مؤسسة الكرامة لحقوؽ اإلنساف" و "صوت 

صرية وتونسية ومغربية كأمثمة عمى ىذا حر لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف" وتنظيمات كويتية وم
 التوجو الذؼ تدعمو أسماء إخوانية وسمفية. 

مف دوف الدخوؿ في مناظرات مباشرة مع ىذا التيار، يفكؾ الشيخ عبد هللا الحامد مف قياديي 
المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف أىـ نقاط ضعفو في عدة مؤلفات خصصيا لحقوؽ اإلنساف 

ستقبلؿ القضاء. فيو يرفض المفيـو النخبوؼ عند المودودؼ ألىل الحل والمجتمع المدني وا
والعقد، معتبرا المجمس النيابي ابف انتخابات حرة مف جميع أفراد األمة رجاال ونساء في الحواضر 

(. ويطالب بتصفية االجتيادات التراثية األموية والعباسية في مصفاة الشريعة 17والقرػ والبوادؼ)
بأربعة مسائل أساسية )العدالة االقتصادية، العدالة االجتماعية، الحقوؽ والحريات  باعتبارىا تخل

 ( 18المشروعة واعتبار نقد الخميفة فتنة()

يمكف القوؿ أف قراءة العديد مف المصمحيف أو المسمميف المجدديف والنقدييف تتبلقى، إف لـ نكف 
عنونة "الفػػػكر اإلسبلمي وحقػػوؽ اإلسبلـ محاضرتو الم تتطابق، مع القراءة الحقوؽ إنسانية. ففي

منتمية لئلسبلـ بيف الواقع والمثاؿ"  يرد نصػر حامد أبو زيد بشكل غير مباشر عمى الكتابات ال
( أو كتػػػابات الجمػاعة اإلسبلمية الباكسػتانية في الموضوع 19كتاب دمحم الغزالي )مثل  الشكمي

ـ الكبلـ العقبلني المعتزلي، الفبلسػػفة المسمميف ، مذكرا بأف اإلسبلـ يغطي، فيما يغطي، عم
الصوفية والفقو السمفي. وينوه إلى أف أية مقػػػػاربة موضػػػوعية تتطػمب  انعتػػاؽ المعػػػرفة لوضػػع حد 



في  ideological instrumentalization لييمنة المدافعػػيف عف االحتػػػواء اإليديولوجي
برأؼ أبو زيد، "أف اإلنساف الذؼ احتفى بو القرآف والسنة في كثير  ومف أسباب المشكمة ـاإلسبل

مف نصوصيما قد خضع لتحديدات شتى في في مجاؿ الفكر، فيو اإلنساف "المفكر" عند 
المعتزلة، "العارؼ" عند الفبلسفة والمتصوفة، وىو "المكمف" المطيع عند الفقياء. وفي معظـ ىذه 

عف ىذا  -غير العارؼ وغير المطيع -االجتماعي"التحديدات غاب اإلنساف "الكائف 
 (. 20الفكر")

ال يمتنع الباحث السوداني عبد هللا النعيـ عف كسر الموضوعات المحرمة طارحا القضية مف 
منػظار أستاذه المجدد محمود محمػػد طو "ما لـ يتحوؿ أسػػاس القانوف اإلسبلمي الحديث عف 

ية التي شكمت أسػس صرح الشريعة. فميس ىناؾ مف سبيل نصوص القرآف والسنة في الفترة المدن
نو ليس بالوسػػع أإلى تجنب االنتياؾ الجذرؼ والخطير لمعايير حقوؽ اإلنساف العالمية. ذلؾ 

إلغاء الرؽ كنظاـ قانوني، وال استئصاؿ صور التمييز ضد النساء وغير المسمميف، ما دمنا 
 (.21الشريعة )اه حددناه مسبقا وأسمين ممزميف بمراعاة إطار 

فحسب النعيـ، لقد أنجز إسبلـ المدينة دوره التػػاريخي، وال يمكف اعتبػػاره مرجعا حقوقيا واجتماعيا 
وسياسيا لعصرنا. اإلسبلـ العالمي، إسبلـ مكة، المطبػػوع بالتسػػامح والبعيد عف الحالة االستثنائية 

وؽ التػاريخ كأنموذج لمتسامح واإلخاء وحرية التي عاشيا أىل المػػدينة، ىو القادر عمى التربػع ف
 االعتقاد. 

شكل تقدـ حركة حقوؽ اإلنساف في العالـ اإلسبلمي وصعود اإلسبلمية موضوعا متميزا لبعض 
في مقالة لو  1980الجامعييف. ومف أوائل الميتميف في فرنسا، كاف دمحم اركوف الذؼ حدد في 

 في تناوؿ الموضوع :( الخطوط الكبرػ  لطريقتو 22بالفرنسية )

"سيكوف مف السيولة بمكاف القوؿ، مثبل، بالتأكيد في اإلسبلـ كل شع مضموف، وبإمكاننا  -
االستشياد بالقرآف وأحاديث النبي والسمطات اإلسبلمية الذيف تطرقوا لمموضوع بشكل حاـز 

 وتجديدؼ.

بيا عند ىذا النظاـ أو ذاؾ عمينا تجنب إلقاء المسئولية عمى اإلسبلـ في االنتياكات التي نراق -
 البمد.



إف مفيوـ الحق مرتبط بالعقبلنية اإلنسانية مفيوـ مثالي، فالحق، كما يقوؿ ماركس، ىو نتاج  -
 موازيف القوػ.

الحق ىو التعبير عف مجموعة استممت السػمطة : ثـ بعد ذلؾ نصفو بالحػق الديني، الحق  -
 المقدس الخ.

شخاص بالشكل التي تـ تحديدىا فيو في األدياف التوحيدية عمينا إعادة طرح قضية حق األ -
 الثبلثة.

في دراسة نقدية، تاريخية وفمسفية بآف معا، مف الضرورؼ فيـ كيف أف مفيوـ الحقوؽ الدينية قد 
استطاع أف يعيش في إطار اجتماعي وثقافي محدد وكيف انو لـ يعد بوسعو أف يعمل في 

والمعقمنة في إمبراطورية العقل الذؼ نسميو بالعممي والذؼ  المجتمعات الصناعية والمعموماتية
 .(23) يشكل ىو نفسو أيضا موضوعا لمنقد "

ما العمل إذف ؟ يجيب اركوف : "فيما يتعمق بحقوؽ اإلنساف بحسب اإلسبلـ، ينبغي أف ينصب 
 التحميل والتفكير، كما يبدو لي، عمى النقطتيف التاليتيف قبل غيرىما:

لخطاب "اإلسبلمي اليوـ حوؿ حقوؽ اإلنساف ؟ وما الصمة التي يمكف أف نتبينيا، ما قيمة ا – 1
األمـ التي قاـ معظميا بعد الحرب العالمية الثانية ؟ -وبيف الدوؿ "بيف ما يسمى إجماليا "اإلسبلـ

وعمى نحو أعـ، ما الداللة التي يمكف أف تمنحيا اليوـ، فكرة األصل اإلليي حصرا لحقوؽ 
وماذا نفعل بذلؾ التأكيد "الفمسفي" الذؼ يذىب إلى أف اإلنساف يظفر بحقوقو عبر اإلنساف ؟ 

النضاؿ السياسي واالجتماعي، عبر التقدـ الثقافي، دوف أف يكوف مدينا بشيء ألية مبادرة خارجة 
 عنو ؟

إلى أؼ اتجاه فمسفي يمكف وينبغي لنا أف نوجو البحث عف أصوؿ حقوؽ اإلنساف وعف  – 2
 (.24بيقيا، اليوـ ؟ ")ضمانات تط

في عالـ حقوؽ اإلنساف تتعدد محاوالت الدراسة والتناوؿ لقضية اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف. ويطرح 
دمحم السيد سعيد  في دراستو القيمة "اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف"  قضية االنسجاـ الضرورؼ  باحثال

المعاصرة لحقوؽ اإلنساف مف بيف التفسير العقبلني واالنسانوؼ لمنصوص اإلسبلمية والمنظومة 



أجل كسب المعركة مف اجل الحق في حرية التفسير وا عادة البناء االجتماعي لمخبرة الدينية. 
بالنسبة لدمحم  "تنسجـ النصوص المقدسة لئلسبلـ تماما مع النظاـ الحالي لحقوؽ اإلنساف، عمى 

(. إف وحدة اإللو ووحدة الجنس 25األقل فيما يتعمق بواحد مف األبعاد األساسية وىو العالمية" )
قاعدة ىذه العالمية التي تجمع بيف مبادغ الكرامة، المساواة  والعدالة، وبالتحديد  فالبشرؼ تشكبل

فاف فكرة العدالة تشكل حجر الزاوية في الحضارة اإلسبلمية )في مقابل الحرية في الحضارة 
 الغربية والمساواة في الفكر االشتراكي(.

شكالية التوازف بيف الحقوؽ والواجبات ) بالمفيوـ الواسع لمكممة كوف ثـ يتناوؿ ال بعد المؤسساتي وا 
 ىذا التوازف يستوعب الروحي والدنيوؼ(.

ثمة حاجة ممحة لمتجاوز، يمكننا تتبعيا في كتابات عصاـ العطار وراشد الغنوشي ودمحم خاتمي 
ف كانت مقالة الشيخ الغنوشي "كمنا  ( تضع عمى 26يوسف القرضاوؼ")مف التيار الشكمي. وا 

الرؼ لؤلسف إطروحات متقدمة لو، فإف مف المفيد التذكير بما يقولو في ىذا الخصوص 
 األستاذيف العطار وخاتمي.

نيضػة حضػارية تسػتوجب صػحوة فكريػة وقػدرة عاليػة عمػى التجػاوز  أيػةيذكر عصػاـ العطػار بػأف 
ا نكرر أنفسػنا منػذ عشػرات السػنيف فػي التفكيػر المستمر لمذات. ويباشر محاولة التقييـ بالقوؿ: "إنن

والتنظػيـ والعمػػل، فػػي عػػالـ تتغيػػر صػػوره ومعطياتػػو ومتطمباتػو فػػي كػػل يػػوـ، ونسػػير إلػػى المسػػتقبل 
وأعناقنػػا وأقػػدامنا مشػػدودة بقيػػود التكػػرار والػػروتيف. إننػػا بػػأمس الحاجػػة إلػػى أجيػػاؿ جديػػدة، وأفكػػار 

بداع رفيع مستمر، لنكوف قادريف ع مى االستجابة الحية الواعية األصيمة السريعة لمتغيرات جديدة وا 
العالـ والعصر، وحاجات المسمميف واإلنسػاف المتجػددة فيػو، وأداء رسػالتنا أداء حقيقيػا واقعيػا عمػى 

 (". ويتساءؿ  في كتابو "كممات" : 27أفضل وجو ممكف )

عطياتو ومطالبو "كيف نقبل الجمود، بل كيف يمكف الجمود، في عالـ تتجدد معموماتو وم
ووسائمو.. باستمرار البد لنا مف التجدد الدائـ، واإلبداع المتواصل، والجياد المضني في كل 
ال فقدنا حياتنا ووجودنا الفاعل المؤثر، وأزاحنا الركب البشرؼ عف طريقو، وقذؼ بنا  مجاؿ.. وا 

لسيل، ومحينا مف لوحة إلى ىامش اليامش، أو ىوة التاريخ، فذىبنا جفاء كما يذىب الزبد وغثاء ا
 ( 28الحاضر والمستقبل، وتحولنا إلى ذكرػ مف ذكريات الماضي البعيد")



في أطروحاتو  )وما ييمنا ىو المثقف والباحث وليس رئيس الدولة السابق( يتجاوز الدكتور خاتمي
 الجػػػدؿ العقػػػيـ الممغػػػوـ الػػػدوافع فػػػي أوسػػػاط المتػػػزمتيف حػػػوؿ تناسػػػب أو عػػػدـ تناسػػػب دولػػػة القػػػانوف 
وحقػػوؽ اإلنسػػاف والديمقراطيػػة مػػع اإلسػػبلـ. وىػػو بتأكيػػده عمػػى دور حضػػارؼ جديػػد، يتخطػػى عقػػـ 
الػػداعيف لمعػػودة إلػػى التػػراث وقصػػور المقمػػديف لحضػػارة غربيػػة متأزمػػة. ليفػػتح النقػػاش حػػوؿ نيضػػة 
جديػػدة وحضػػارة إنسػػانية مبتكػػرة. ولعمػػو فػػي طرحػػو ىػػذا، يفػػتح البػػاب واسػػعا لمحػػوار النقػػدؼ والبّنػػاء، 

يؤكػػد خػػاتمي عمػػى دنيويػػة . يف رواد اإلصػػبلح اإلسػػبلمي والمػػدافعيف عػػف حقػػوؽ وكرامػػة اإلنسػػافبػػ
الحكـ وبالتالي نسػبيتو وبشػريتو، معتبػرا أىػـ خدمػة لمػديف فػي عصػرنا، تكمػف فػي التمييػز بشػجاعة 
بػػيف جػػوىر الػػديف كشػػأف سػػاـ ومقػػدس، وتصػػورات اإلنسػػاف عنػػو، والتػػي ىػػي أمػػر محػػدود ونسػػبي 

غيػػػر. وىػػػو يعتبػػػر الديمقراطيػػػة األنمػػػوذج األفضػػػل لمنػػػاس أو األقػػػل ضػػػررا مػػػف منػػػاىج ويػػػدركيا الت
. ومف ىػذا المنطمػق يؤكػد عمػى ضػرورتيا لممجتمعػات اإلسػبلمية، ويبصػر فػي التنميػة (29)الحكـ

 عممية متكاممة تقوـ عمى األسس التالية:

 ية واعية لمبشر في إيجاده."أوال: لف يكوف أؼ تحوؿ إنسانيا وفاعبل ما لـ تكف ىناؾ مشاركة إراد

ثانيػػػا: يتمثػػػل الشػػػرط األساسػػػي فػػػي حضػػػور اإلنسػػػاف ومشػػػاركتو الواعيػػػة الحػػػرة فػػػي ظػػػاىرة التقػػػدـ 
 والتغيير، بوجود فكر مستقر ثابت في المجتمع.

ثالثا: لف يتحقق وجود فكر مستقر وفاعل، )بعنواف كونو تيارا متجددا وحيا فػي المجتمػع(، إال فػي 
 (.30إطار الحرية.")

ف إبإمكاننا القوؿ، دوف ركوب سفينة المخاطر، أنو إف كاف تاريخ األفكار مرتبط بتاريخ البشر، ف
تاريخ الفقو اإلسبلمي مرتبط بشكل أساسي بتاريخ الخمفاء. ومف ىذا المنطمق، فاف تحقيق قراءة 

-اسيةانسانوية لئلسبلـ يمر بالضرورة عبر القطيعة الفكرية مع إيديولوجيات السمطات السي
. مف ىذا سيادة التقميد عمى االجتياد والتجديداالجتػماعية االستبػػدادية. بتعبير آخر، القطيعة مع 

المنطمق، تتطمب والدة المقاربات اإلصبلحية بالضرورة نقد التاريخ السياسي في ارض اإلسبلـ 
 اإلنساف.  إلى مدرسة المواطنة وحقوؽ  "العادؿ"لتجاوز المدرسة القديمة لمخميفة المستبد 

أما بالنسبة لنا، فإف المشكمة بيف نشطاء حقوؽ اإلنساف واإلسبلمييف ال تقع في خانػػة اإليماف 
نما عمى صعيد الدنيوؼ والقضائي. فبل أحد يطرح مسألة عممنة الػديف، في حيف أف  والمقدس وا 



. ىذه ع البشرؼ لبلجتما لممؤسسات في العالـ اإلسبلمي مسألة جوىرية مدنيقبوؿ مبدأ الطابع ال
المؤسسات ىي مف األلف إلى الياء مف صنع البشر، و باستطاعة بشر آخريف أف يضػعوا حدا 

وفي ىذه النقطة، نحف اليوـ كمدافعيف عف  تاريخيا ليا بتجاوزىا ألشكاؿ أرقى وأعدؿ وأفضل
 .جياحقوؽ اإلنساف في توافق تاـ مع مفكريف إسبلمييف مف داخل حركة اإلخواف المسمميف وخار 

إف أؼ تركيب تسمطي )اوتوريتارؼ( يتكع بالضرورة عمى إيديولوجية تسمطية أو قابمة لبلحتواء 
ف لـ يكف ىناؾ إيديولوجية تسمطية جاىزة، فيو قادر عمى ابتكار واحدة تحميو. إف  مف الطغاة. وا 

نموذجا عمماء االستبداد، باستعارة تعبير عبد الرحمف الكواكبي، جعموا مف الكائف الطائع، أ
لممسمـ، ومف المتمرديف زنادقة. ىل يمكف قبوؿ نقطة انطبلقيـ ىذه، الستنباط مبادغ عالمية 

 لحقوؽ اإلنساف ؟ 

إف القراءة المتمعنة لمخطاب اإلسبلمي السياسي السائد والتعبيرات المؤسساتيػػة لئلسبلمية التقميدية 
( وعسفػػػية مع المبادغ األساسية لحماية تظير إشكالية كل مف يتبنى مقاربة شمولية )توتاليػػتارية

 األفراد والجماعات. 

يذّكرنا حميد عناية، "بأف الشريعة لـ تكف مطبقة كمنظومة متكاممة في يوـ مف األياـ، أما حجـ 
ويوضح  الشيخ دمحم (. 50وطبيعة اإلجراءات الضرورية لتطبيقيا فتبقى تخيبلت مشروعة")

األحكاـ كيف أف أصحاب النبي كانوا " ينظروف إلى األمر مصطفى شمبي في رسالتو عف تعميل 
ف  وما يحيط بو مف ظروؼ، وما يحف بو مف مصالح ومفاسد ويشرعوف لو الحكـ المناسب، وا 
خالف ماكاف في عيد رسوؿ هللا، وليس ىذا إعراضا منيـ عف شريعة هللا أو مخالفة لرسوؿ هللا، 

أمثمة عمى  (55)في كتابو "أصوؿ الفقو اإلسبلمي"(. ويقدـ 59بل ىو سر التشريع الذؼ فيموه")
 إعماؿ المصمحة عند تعارضيا مع النص.

ال شؾ بأف حقوؽ اإلنساف لـ تعد غريبة عمى الثقافة اإلسبلمية والشعبية في العالميف العربي 
واإلسبلمي، ومف المجحف القوؿ بأف ذلؾ تـ بمقاومة اإلسبلمييف بل يمكف القوؿ بالتعاوف مع 

ت إسبلمية فاعمة. إال أف الطريق لمتفاعل اإليجابي مع حركة حقوؽ اإلنساف ، كمشروع اتجاىا
غير منجز، يحمل في ديناميتو الداخمية ىاجس الكرامة اإلنسانية وطموح مجتمع أكثر إنسانية 
وأقل بربرية، تجعل مف الضرورؼ خوض معركة سبلمة النفس والجسد، كجزء مف تكريـ اإلنساف، 



أساسي، إذا لـ نشاطر دمحم ىيثـ الخياط القوؿ فييا "أوؿ الحقوؽ"، وتخميص تراثنا  والحرية، كحق
مف عفش العداء لكرامة نصف البشر، أؼ النساء، ودخوؿ معركة التحوؿ إلى قوة اقتراح وتعزيز، 

 وليس فقط قوة مراقبة ومقارنة، لمحركة العالمية لحقوؽ اإلنساف. 

كنت قد دافعت عنو لنيل المجوء  ،الشعائر الدينيةتـز بكل ممفي أحد األياـ دخل مكتبي إسبلمي 
السياسي ليشكرني. وتقاذفتنا األحاديػػػث فقاؿ لي : "لقد فكرت كثيرا بقضية حقوؽ اإلنساف، وأنا 
متأكد أف اإلسبلـ يدعـ دوف تحفع ما تسميو الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف : اإلسبلـ يتػوجو إلى 

نساني وليس فقط لممسمميف. االسبلـ يعممنا :  فبل تظالموا، كذلؾ بني آدـ، أؼ لكل كائف ا
شرعتكـ، ديني يناديني في كل صباح  "اعدلوا ىو اقرب لمتقوػ"، وشرعتكـ أيضا، اإلسبلـ يؤكد 
عمى كرامة اإلنساف  "ولقد كرمنا بني آدـ" وشرعتكـ أيضا. لماذا إذف يجرؼ الحديث عف تعارض 

 اإلنساف واإلسبلـ؟ ".   بيف الشرعة الدولية لحقوؽ 

ال تطالبنػػا  مف الناس في نضاالتنا اليوميةاالنتقادات التي نسمػعيا  ىل مف الضرورؼ التذكير بأف
نما  االستقبللية المالية والفكرية عف دوؿ ال تحتـر بإنزاؿ العقوبات الجسدية توافقا مع الشريعة وا 

في حمف ومحاكمة مجرمي الحرب مييز ىذه الحقوؽ. محاسبة الحيتاف الكبار والصغار دوف ت
واحتراـ الحقوؽ األولية لمشعب الفمسطيني ورفض عالـ  .الناتو كما مف دكتاتوريات الجنوب

بيف إعبلف أسمع أسيرا فمسطينيا واحدا يطالبنا بالتوقف عند الفارؽ بيف لـ  الييمنة والمظالـ.
؟ ولـ يعتبر أحد مف المسمميف اإلنساف والشرعة الدولية لحقوؽ لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ القاىرة 

نضالنا في مواجية مع الديف اإلسبلمي الحنيف، بل لعل كممة "جعل هللا نضالكـ في ميزاف 
مؤلف كتاب  وسمحت لمدكتور عبد هللا الحامدحسناتكـ" أكثر الجمل تكرارا في األوساط المتدينة. 

دعاة حقوؽ اإلنساف بأف يقوؿ بثقة: " "وغدش الفقيا  والحكام اإلسبلـبين نور  "حقوؽ اإلنساف
والمجتمع المدني واإلصبلح الدستورؼ، مجاىدوف محتسبوف )احتسابا سياسيا( وىـ مطالبوف 
بالحذر مف الجرؼ وراء مكاسب حزبية أو فئوية أو شخصية وبالحذر مف الحسابات الصغيرة؛ 

لبمداف العربية واإلسبلمية فالتخندؽ خمف ىذه الحسابات الفئوية والحزبية والشخصية أضاع في ا
 ".كثيرا مف الطاقات

إف مشكمتنا في العالميف العربي واإلسبلمي ىنا بالتحديد. الحقوؽ األساسية أسرػ موازيف القوػ، 
وىي ليست قوة قرار فعمية. ىذا ىو النقد الذؼ نسمعو جميعا حوؿ حقوؽ اإلنساف، وقمما كاف نقد 



 الدولية لحقوؽ اإلنساف. اإلنساف العادؼ يتناوؿ محتوػ الشرعة 

كما أسيمت التػيارات االشػػتراكية في تثبيت حق تقرير المصير في العػيد الدولي الخػػاص 
بالحقوؽ المدنية والسياسية والعػػيد الدولي الخػػاص بالحقوؽ االقتصػػادية واالجتػػماعية  والثقافية، 

مثاؿ ال لمحصر،  في إنشاء اواليات ويجب عمى المسػػمميف أف يمعبوا دورا ىامػا، لمبل يمكف 
حقوؽ اإلنسانية المشتركة  ضمانات لمحقوؽ األساسية لؤلشخاص وفي تبني إعبلف عالمي حوؿ

والعقوبات وشموؿ  وا عبلف لمنع ارتياف الشعوب بالحظرفي نظاـ اقتصادؼ عادؿ جديد 
 يميائية والجرثوميةصبلحيات المحكمة الجنائية الدولية انتاج واستعماؿ األسمحة النووية والك

 ...حق التضامفوقوننة دولية ووطنية ل
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 في انتقهيذ ٔانتجذيذ

لميجرة( في كتابو "ذكرػ العاقل  1271لمميبلد ) 1855كتب األمير عبد القادر الجزائرؼ عاـ 
 وتنبيو الغافل" :

"المتبوعوف مف الناس عمى قسميف: قسـ عالـ مسعد لنفسو ومسعد لغيره، وىو الذؼ عرؼ الحق 
عرفة الحق بالدليل، ال بأف يقمدوف. وقسـ ميمؾ لنفسو بالدليل، ال بالتقميد، ودعا الناس إلى م

وميمؾ لغيره، وىو الذؼ قمد آباءه وأجداده فيما يعتقدوف، ويستحسنوف، وترؾ النظر بعقمو، ودعا 
ذا كاف تقميد الرجاؿ مذموما، غير مرضٍ   الناس لتقميده. واألعمى ال يصمح أف يقود العمياف. وا 

ى وأحرػ بالذـ. وأف بييمة تقاد، أفضل مف مقمد ينقاد. وأف أقواؿ في االعتقادات، فتقميد الكتب أول
العمماء والمتدينيف متضادة، متخالفة في األكثر، واختيار واحد منيا واتباعو ببل دليل باطل، ألنو 

 ترجيح ببل مرجح، فيكوف معارضا بمثمو". 

صبلحية، ففي كل مف الضرورؼ استعادة ىذا النص المبكر في كتابات القرف التاسع عشر اإل
رواد جممة أسئمة ضرورية،  في الديف الفترة اضطراب وتأـز في ثقافة األمـ وأوضاعيا، يستعيد 

سقف كما في الفمسفة، وفي اإلطار النظرؼ كما في اإلطار العممي، تتمركز في السؤاؿ حوؿ 
م التفكير ونظم مفيوم االستمرارنة واإلنقطاع في نظ تتدعالترديدل القدرة عمى ضرورات التقميد و 

وال ينجو مف ىذا اإلختبار شعب أو  عمى إدصار الذات دعين نقدية بنا ة. مقدرةالحياةل كذلك ال
أمة أو معتقد، بل عمى العكس مف ذلؾ، لعل ىذه األزمات ىي التي تعطي القدرة عمى تشريح 

التقميد والتجديد دقيق لمواقع وتسمح بتبمور رؤػ مختمفة قادرة عمى التجاوز. لذا ال يغيب موضوع 
عف أؼ مصمح أو رمز لمتنوير، ومف أكبر األسئمة التي طرحت وتطرح عند تقييـ أو تعريف أؼ 
عالـ، سؤاؿ يتعمق بفضاء التجديد في فكره وحجـ اإلبتكار في تصوراتو والقدرة الحية آلرائو في 

الذىنية  الرد عمى تحديات عصره. رد ينيل مف تاريخ الفكر ويتسمح مف مستودع األسمحة
األحدث، ألف كممة الحضارة، بالمعنى الثقافي، تعني استيطاف القدرة عمى اعتبار غنى الثقافات 
البشرية ممكا لكل إنساف. ىذه القدرة عمى اكتشاؼ الذات واآلخر كوسيمة إلعادة تصور العالـ 

اإلسبلمي  جعمت الفكر اليوناني مرجعا لفكر التنوير الغربي، ولحظات النيوض الحضارؼ العربي
)بالمعنى الذؼ يتحدث عنو أبو الحسف  نحطاط العرب والمسمميفال التصدؼفي صمب محاوالت 

ف كانت. الندوؼ في كتابو "ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف"( متوفر ، فىذه المحظات ممكنة وا 



ماـ . ما يختصره اإلإنساف ومف أؼ كافف، األوؿ: ىو اعتبار الحكمة ضالة كل يف أساسيميعام
لو وجدتـ سراجا  يتوّقد بالقطراف في ليمة مظممة الستضأتـ بو، ولـ " :الكاظـ في وصية لو بالقوؿ

يمنعكـ منو ريح نتنو، كذلؾ ينبغي لكـ أف تأخذوا الحكمة مّمف وجدتموىا معو، وال يمنعكـ منو 
باحة النطق بالر ". سوء رغبتو فييا أؼ والرد عميو. والثاني، اعتبار الخبلؼ مف مقومات التقدـ وا 

وقد أحصيت في كتب "الرد" أكثر مف ألف ومئتي عنواف لرسالة وكتاب، وأظف أنني لـ أجمع إال 
 اليسير القميل مف المكتبة العربية في نيضة المشرؽ قبل ألف عاـ. 

ف كانت فترة الحروب  كانت الممل والنحل بيذا المعنى، التيارات الفكرية والسياسية في عصرىا، وا 
السياسية بعدا عنفيا، فقد سمحت أوضاع الخبلفة -ة األولى قد أعطت الصراعات الدينيةاألىمي

نتاج جد  العباسية التي ضمت شعوبا شتى وجمعت تعددية ثقافية ال سابق ليا وحركة ترجمة وا 
غزيرة، سمحت أوضاع الخبلفة بإعادة اكتشاؼ اإلسبلـ األوؿ وا عادة إنتاج التصور اإلسبلمي 

ف كاف  الحديث عف السمف الصالح تممود حقبتنا الراىنة،  فإف ىذا السمف كاف صالحا بآف. وا 
بالمعنى الفكرؼ والفقيي ألنو كاف مجددا ومبدعا وقادرا عمى استنباط األحكاـ األفضل لعصره. 
فابف حـز األندلسي ىو القائل "ال يحل ألحد أف يقمد أحدا، ال حيا وال ميتا، وكل واحد لو حق 

طاقتو". وقاؿ بذلؾ أصحاب المذاىب األربعة، أبو حنيفة صاحب مأثورة "ىذا اإلجتياد حسب 
رأؼ، وىذا أحسف ما رأيت، فمف جاء برأؼ أفضل قبمناه"، ومالؾ مف قاؿ "إنما أنا بشر أخطع 
وأصيب"، والشافعي مف أكد "إذا صح الحديث بخبلؼ قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط" وابف 

قوؿ "مف ضيق عمـ الرجاؿ تقميد الرجاؿ، ال تقمدوا الرجاؿ فإنيـ لف حنبل مف تصدػ لمتقميد بال
يسمموا مف الخطأ"، يّذكر ابف تيمية بيذه المواقف بقولو: "ىؤالء األئمة األربعة قد نيوا الناس عف 

 تقميدىـ في كل ما يقولوف، وذلؾ ىو الواجب". 

لى ويقوؿ: "مف حصر فضل يديف الشوكاني حصر الشريعة بنفر مف العمماء في زماف ومكاف و 
هللا عمى بعض خمقو، وحصر فييـ ىذه الشريعة فقد تجرأ عمى هللا عز وجل وثـ عمى شريعتو 
الموضوعة لكل عباده". أما جماؿ الديف بف الجوزؼ فيؤكد عمى أف "في التقميد إبطاؿ منفعة 

شي في العقل ألنو خمق لمتدبير، وقبيح عمى مف أعطي شمعة يستضع بيا أف يطفئيا ويم
 الظممة". 



ال شؾ بأف دسترة المذاىب السنية منذ "االعتقاد القادرؼ" وا غبلؽ المنظومة الجعفرية منذ الدولة 
الصفوية، قد ساىما في إغبلؽ باب التأمل واالجتياد ووضع ىالة مقدسة عمى آراء القدماء.  

لمسمـ اليوـ أف تقديس العمل البشرؼ والتوقف عند جعبة السمف جعل مف السيل عمى الطبيب ا
ينتسب لممدارس الطبية الحديثة عمى اختبلفيا مع تقديره لما قّدـ الرازؼ وابف سينا، في حيف لـ 
تزؿ المذاىب الفقيية تعيش عمى عطاء حقبة ذىبية لـ يتمكف معظـ شيوخ حقبتنا ال مف ىضميا 

ب" ال يشكل وحسب وا عادة انتاجيا أو تجاوزىا نحو وضع جديد. وال شؾ بأف تفكيؾ "سمطة المذاى
نما أيضا في حقبة الشحف المذىبي األعمى، ضمانة أساسية  انعتاقا فكريا وثقافيا لممسمميف وا 

 لمسمـ األىمي. 

لقد وضعت الضرة األخيرة بين ررال دين سنة وشيعة األصدع عمى الررحل فإذا بنا كوالدة 
حظة داعتدارىال ليس فق  المفقودل تتذكر دائما لحظة خطفو من أريزة األمن وتتمثر ىذه الم

نياية التارنخل بر أيضا وسيمتيا األبدية لعيش موساة حداد غير منرزل بر لنقر غير قابر 
. فإف كانت النقاشات في العصر الذىبي تجمع بيف القدرة عمى النقد والقدرة عمى متابعة لإلنراز

يموت كالبشر، فيا نحف الحوار وتبادؿ المناظرات، بحيث كاف الكثير مف الممل والنحل يعيش و 
نرتكس لحالة تكمس مزمنة، بعد إرىاصات جوىرية يبدو أنيا لـ تكف عميقة في الذات أو مؤسسة 
في القناعات، لنعود لمف أعطى كتاب "الفرؽ بيف الفرؽ" ألبي القاىر البغدادؼ القوؿ الفصل في 

ة اإلسبلـ في كل زماف فرقة واحدة منيا ىي الناجية، ولمف أوقف التاريخ عند الكميني "ثق 73
ومكاف"، وقطاعات حولت فتاوػ ابف تيمية التكفيرية لقرارات مقدسة. ذلؾ، رغـ كل المجمبلت 
المفظية التي نستيمكيا في التسامح وحوار المذاىب والتقريب بيف األدياف وفتح باب االجتياد 

لمرء أف يقرأ في بياف واإلصبلح والتجديد وأخيرا وليس آخرا: الدولة المدنية. بل ال يستغرب ا
لجمعية "جبية عمماء األزىر" بيانا يوضح لنا أف الخبلؼ بيف السنة والشيعة يكمف في أصوؿ 
الديف، ويتحدث عف تكفير تسعة مف فرؽ غبلة الشيعة ثمانية منيا انقرضت منذ ثمانية قروف، بل 

ـ أوؿ مف قاؿ إف كاف إماميـ ىشاـ بف الحك" :   2008سبتمبر 24جاء في البياف الصادر في 
هللا تعالى جسـ  وأنو محاؿ أف يكوف عالما باألشياء بنفسو، وأدخل فيو مف النقص والتمثيل ماىو 

 وىشامية؛ وشيطانية طاقية؛ وسيابية؛ عمى تفاوت فيو بيف فرقيـ التسعة، مف زرارية تيمية؛ باطل،
بيف فرؽ الغبلة وما سماه . ما ىي غاية ىذا الخمط المتعمد وجواليقية؛ وميثمية، وموسوية..."



الشيخ القرضاوؼ  بالغزو الشيعي )المقصود بو المذىب الجعفرؼ اإلثني عشرؼ تحديدا(؟ ىل 
يميق بجبية عمماء يدّرس في جامعتيا التاريخ اإلسبلمي أف تتحدث بخطاب "البروباغنده"، أؼ 

 الدعاية  بأبعد الوسائل عف التناوؿ والتحميل العممييف؟  

ب الكبار، نبلحع قدرة كبيرة عندىـ عمى إغناء القارغ بجديد مفيد. فعندما ينتقد عبد كمما نقرأ كت
الرحمف الكواكبي أئمة اإلستبداد ويربط بيف اإلسبلـ والحرية والقدرة عمى مواجية وقائع الحياة 

غير ممكن التحقيق دون تراوز المذىبية التي المعاصرة، نجده يصّر عمى أف مشروعا كيذا 
ىذا الرأؼ نجده أيضا عند اإلماـ دمحم عبده الذؼ يصرح دوف مواربة   ص في سرنيا.توسر الن

"أن يكون القرآن أصال تحمر عميو المذاىم واآلرا  في الدينل ال بأف األساس في االجتياد ىو 
أن تكون المذاىم أصال والقرآن ىو الذي يحمر عمييال ونررع دالتوونر أو دالتحرنف إلييا". 

ـ عبده عمى أصحاب االتباع والتقميد في تفسيره لآلية "إذ تبرأ الذيف ات بعوا مف الذيف ويحمل اإلما
وفي خاطراتو يؤكد جماؿ الديف  ( معتبرا حكـ اآلية "يستغرؽ جميع المقمديف".166اتبعوا )البقرة 

 وال ارتيام دونو لو أفسح في أرر أبي حنيفةاألفغاني عمى فضل التجديد واالجتياد بالقوؿ: "
  ومالك والشافعي وأحمد وعاشوا إلى اليوم لداموا مردين مرتيدين".

(، عف قوة 1909أما الميرزا دمحم سعيد النجفي النائيني  فيتحدث في  "تنبيو األمة وتنزيو الممة")
االستبداد الديني يقوؿ: "يعتبر عبلج ىذه القوة مف أعسر األمور وأصعبيا وذلؾ لشدة رسوخيا 

أوال، والعتبارىا جزء مف أجزاء الديف ثانيا )...(، وقد أظيرىا المنسمكوف في زؼ باألذىاف والقموب 
الرياسة الروحانية بعنواف الديانة، وخدعوا الشعب الجيوؿ لفرط جيالتو وعدـ خبرتو بمقتضيات 
دينو بوجوب إطاعتيـ، وعرفت أيضا أف ىذه اإلطاعة واإلتباع األعمى حيث لـ تستند عمى حكـ 

في مراتب الشرؾ بالذات األحدية بنص اآلية المباركة "اتخذوا أحبارىـ ورىبانيـ  إليي معدودة
 أربابا مف دوف هللا..". 

في النقاشات الحادة في شبو الجزيرة اليندية حوؿ الخبلفات الفقيية، وضع أبو األعمى المودودؼ 
سبلـ جاء بو الجميور حكما في رأؼ العمماء بالقوؿ: "ليس كل تعبير ألؼ حكـ مف أحكاـ اإل

عالـ مف عمماء المسمميف، وال كل مسألة استخرجيا إماـ مف أئمتيـ بقياسو أو اجتياده وال كل 
نما ىي  فتوػ أصدرىا مجتيد مف مجتيدييـ عمى أساس االستحساف، ىي القانوف في حد ذاتيا، وا 



مـ بيا الجميور، بمثابة اإلقتراح؛ وىي ال تصير القانوف إال بأف ينعقد عمييا إجماع األمة أو يس
 أؼ أغمبية األمة". 

في حاؿ تتقوقع فيو القوانيف عمى االجتيادات القروف وسطية، رغـ ما فييا في كثير أحياف مف 
مجافاة لمعقل واختزاؿ لمفيوـ العدؿ وتقزيـ لروح اإلسبلـ، لف نجد عند خيرة المقمديف ما يعطي 

رنا. ومع اإلحياء والتضخيـ المبالغ بيما السبلح األنجع لمواجية منطقية وفاعمة مع تحديات عص
لحديث الفرقة الناجية، تنشأ طمأنينة ذىنية تذكرنا ببلىتيا بمقطع  في الشريعة العممية لمشيخ عبد 
هللا العبليمي لمواجية ما "يفرؼ عالـ اليوـ مف سقـ عياء ويستبد بو حمى برحاء.. ينعكس فعميا 

ظمت أسيرة قوالب جامدة. وىذا ما حاذره المبعوث بيا في الفكر والمجتمع ومناىج السموؾ، إذا 
 في قولو الشريف: إف هللا يبعث ليذه األمة، عمى رأس كل مائة سنة، مف يجدد دينيا".

اعتبر راشد الغنوشي سياسة التقميد وغياب االجتياد ثمرة لتضخـ الماضي عمى حساب الحاضر 
ير إلى قطعاف تساؽ مف طرؼ السياسي وثمرة مف ثمار مجتمع اإلستبداد "حيث تتحوؿ الجماى

 وشيخ الطريقة وفقيو المذىب، تساؽ ببل وعي مشدودة إلى الماضي". 

كيف تتجدد الحركات اإلسبلمية يتساءؿ عصاـ العطار، إذا كنا نريد لكل فرد مف أفرادىا أف 
ياز يكوف صورة فوتوغرافية مف بقية األفراد، أو إنسانا آليا يتحرؾ كما يحركو مف يمسؾ بج

البرمجة والتسيير؟ "يجب عمينا؛ يجيب مستدركا؛ أف نسمح، بل أف نشّجع في حركاتنا والدة أفكار 
مكانات جديدة، وشخصيات مبدعة، وبذلؾ تتجدد حركاتنا وتنمو، وال تتحجر وتموت،  جديدة، وا 
وبذلؾ تستجيب استجابة أفضل لحاجات اإلسبلـ والمسمميف واإلنساف المتجددة في العالـ 

 عصر، والحاضر والمستقبل". وال

 



 

 تطشفاٌ: انحظش ٔانتقذيظ

 

لعل مف أىـ المشكبلت السياسية والمدنية الداخمية التي تميز حقبتنا، بعد االستبداد السياسي 
والفساد، قضية الحركات اإلسبلمية السياسية. ورغـ أف عمر بعض ىذه الحركات قد جاوز اليوـ 

اغماتية وعقبلنية مف أحزاب غير دينية، ما زالت ىذه األحزاب الثمانيف عاما، وأف بعضيا أكثر بر 
تشكل أحجية صعبة في الحياة السياسية في العالميف العربي واإلسبلمي. ال شؾ أف ىزيمة 
المحافظيف الجدد في االنتخابات والممارسة في الواليات المتحدة ستخفف مف الضغط عمى 

ا أف نعود لمحوار الصريح البناء والخطاب النقدؼ المسمميف واإلسبلمييف. األمر الذؼ يسمح لن
. لكف الضرورؼ ألطروحات وممارسات ىذه الحركات، دوف وجود ضغط ظالـ وتعسفي خارجي

مقاومتنا ألؼ عسف يمكف أف يتعرض لو اإلسبلميوف ىو ميزاف حرارة الممارسة ميما يكف، تبقى 
بأف التدرب  قاوـٍ مدني،كل م أكيدنا عمىتالحقيقية لمحقوؽ الفردية والجماعية لئلنساف، مف ىنا 

 فيذا ىو المعيار في أف عمى الدفاع عف موضوع النقد أىمية.القدرة  ختمف عفعمى النقد ال ي
مختمفة لمعبلقة الثقافية  ابذور نيضة جديدة وأسس اليومية، بالممارسة ،نتممس في أنفسنا ومحيطنا

 .والفكرية بيف مكونات المجتمع

ال يسّيل األمر عمى اإلسبلمييف وجود نماذج إسبلمية لمحكـ ىنا أو ىناؾ.  كأؼ تيار سياسي،
كوف الحاؿ في البيت اإليديولوجي يذكرنا بحاؿ الحركة الشيوعية في القرف الماضي: "تضامف 
دوف تقميد أو افتراؽ دوف تشيير" داخل العائمة الواحدة، وعداء ومقاطعة في حاؿ اإلنشقاؽ أو 

المثل األكثر نصاعة عمى ىذا الوضع ىو حركة اإلخواف المسمميف، ذات  تعارض المصالح. لعل
المواقع المحبوبة حينا والممجوجة أحيانا أخرػ. فيي تشارؾ في حكومتيف في ظل االحتبلؿ 
)أفغانستاف والعراؽ(، وفي مقاومة االحتبلؿ اإلسرائيمي في فمسطيف )حماس(، وكانت في الطرؼ 

لجزائر إثر اإلنقبلب العسكرؼ، ويضع تنظيميا السورؼ قدما مع أحد المقابل لجبية اإلنقاذ في ا
في سورية فيما عرؼ بجبية الخبلص والقدـ األخرػ مع  9:;0-1:;0مجازر  أقطاب حقبة 

د معارضتو ثـ يدخل في عممية بحث عف الذات ال إعبلف دمشق لمتغيير الديمقراطي قبل أف يجمّ 
المواقع األىـ في التعبيرات السياسية المتكونة في اسطنبوؿ ثـ يحتل  تقبل حتى فكرة النقد الذاتي



والدوحة ضمف حسابات إقميمية ودولية وضعت الحركة اإلخوانية في صدارة األوضاع المصرية 
والتونسية منذ جرػ اختزاؿ التحوؿ في البمديف في "ديمقراطية" االنتخابات عوضا عف ديمقراطية 

في  ة متميزةشعبية و برلمانية و نقابي قد اغتنى بخبرات التنظيـ المصرؼ  ورغـ أف. المؤسسات
، إال أف نجاح مرسي في انتخابات رئاسة الجميورية أعطى الدليل عمى أف اإلخواني لـ مصر

يتحرر بعد مف السقف الحزبي سواء كاف في المعارضة أو الحكـ، وأف تصوره الستراتيجيات 
ي، مثمو مثل أؼ حركة إيديولوجية دنيوية الماؿ والسمطة ال تخضع ألؼ وازع أخبلقي أو دين

 الذؼ حوؿ البشير-صراع الترابيوالالتجربة السودانية  ليس ىذا بغريب عمى مف تتبع. مغمقة
الخبلؼ السياسي إلى مكائد شخصية ال تميق بأحد مفكرؼ الحركة اإلسبلمية المعاصرة، وتصفية 

انتيت بتنظيـ متواضع  لحزب الحاكـحسابات بطريقة أمنية عبر االعتقاؿ والمبلحقة مف قبل ا
 ورغـ أف بعد قرابة عقديف مف الزمف،  ومف المؤسف أنو. يحمل االسـ مقرب مف السمطة

، إال أف الحركة ـ لممسمميف والعرب ما يجب تجنبواألنموذج السوداني بمختمف مكوناتو قد قدّ 
 لبشرية السياسية الحديثة. تجر المراجعات الضرورية لولوج المكتسبات االسياسية اإلسبلمية لـ 

مف جية ثانية، فشل التنظيماف الشيعياف الرئيسياف في العراؽ في عدـ غمس اليد لمثمالة في 
التعامل مع المحتل والقتل المذىبي والفساد المالي. ولـ يستطع التيار الصدرؼ بعد مف السيطرة 

كثر شعبية "حزب هللا" حيث عمى متطرفيو في قضايا انتياكات حقوؽ اإلنساف. ولعل المثل األ
بل محاولة  يشكل الوجو األكثر نصاعة في مقاومة االحتبلؿ والخدمات االجتماعية وا عادة البناء،

ف كاف مشروعو لئلصبلح المدني في لبناف غامضا بناء حزب حديث بمعنى الكممة، ومفيومو  وا 
 والية الفقيو أكثر غموضا. لمذىبية العمل السياسي و 

بد الرحمف البدوؼ كاف أوؿ مف حذر مف السمفية السنية. فقد كتب قبل نصف لعل الدكتور ع
قرف: "وما النزعات "السنية" أو "السمفية" وما إلييا مف حركات تحاوؿ أف تأسر نفسيا في ربقة 
الرمز بمعناه الظاىر األولي إال عمل وأزمات نفسية في تاريخ الحياة الروحية لديف ما؛ وعميو أف 

ر المستطاع حتى يستأنف تطوره الثرؼ في مجاؿ الروحية العميا". ىذا التقييـ الضائع يبرأ منيا قد
قة في اإلسبلـ" لـ يتوقف عنده أحد. فقد كانت السمفية بمفيوميا الوىابي في ثنايا "شخصيات قم

نقيصة فقيية أكثر منيا مدرسة. ولعل الجراد األسود )مف نفط وغاز( ىو الذؼ سمح ليس فقط 
نما خيار سياسي استراتيجي يسمح لممممكة بنشوء طبق ة واسعة مف رجاؿ األعماؿ السمفييف، وا 



العربية السعودية ومف ثـ قطر بمواجية التيارات الميبرالية واليسارية عبر الدعـ غير المحدود ليذه 
، المدرسة سواء بتعبيرىا الجيادؼ )الذؼ جرػ التشريع لو منذ احتبلؿ القوات السوفيتية ألفغانستاف

، ثـ إعادة االعتبار لو في المواجيات المسمحة في 9110سبتمبر  00ثـ التنكر لو ومحاربتو بعد 
 سورية(.

بعكس ما يتصور المراقب البعيد، فإف الحركة السمفية، ونتيجة لبلستشراس الذؼ عانتو في  
إال أف  السنوات الثماني األخيرة، استطاعت أف تنجب مبادرات تجاوزت أطروحاتيا التقميدية.

الحقد المذىبي، قد غطت عمى ىذه المحاوالت  فضائياتالتعبئة المذىبية البشعة التي قامت بيا 
التي تعرضت لمتيميش والنبذ السياسي واإلعبلمي. ناىيكـ عف آلة الماؿ السياسي التي وظفت 

عوف عف فقد استثمر المداففي خدمة العناصر األكثر عداءا لمتجديد والتفاعل الفكرؼ مع العصر. 
السمفية التكفيرية وممولييـ األوضاع البائسة لقطاعات واسعة مف ضحايا الدكتاتوريات الفاسدة في 
تونس ومصر وسورية. واستطاعوا استثمار الظروؼ البل إنسانية وتوظيفيا في مواجية مفتوحة 

خرػ. وال شؾ مع التيارات اإلصبلحية اإلسبلمية مف جية والتيارات المدنية الديمقراطية مف جية أ
بأف وعي ما يحدث لف يمر دوف ارتدادات ومواجيات ال تخمو مف الدموية، وال تخدـ بحاؿ طموح 

 البناء الديمقراطي في ىذا الشطر مف العالـ حتى في أكثر المحظات ثورية منذ االستقبلؿ.

العالـ أف ىناؾ أزمة عامة تعيشيا الحركة اإلسبلمية السياسية في  باختصار إذف، يمكف القوؿ
العربي، تحتاج إلى تقييـ معمق مف الداخل والخارج. لكف ليس باإلمكاف لؤلسف أف يأخذ ىكذا 
تقييـ مداه دوف التحرر مف تطرفيف أساسييف: التطرؼ األوؿ، ىو القداسة الذاتية التي تمنحيا ىذه 

لحظر المزمف الحركات لنفسيا بوصفيا التعبير البشرؼ لمحاكمية اإلليية. والتطرؼ الثاني، ىو ا
الذؼ تعاني منو في أكثر مف ثمثي األقطار اإلسبلمية. ىذا المنع يحوؿ دوف انتقاؿ طبيعي نحو 
الديمقراطية مف جية، وانتقاؿ ضرورؼ مف إيديولوجية الطوارغ التي تسود الحركات المحظورة 

داخمي طبيعي عممانية كانت أو دينية، إلى فكر العافية أؼ الوضع الطبيعي المنتج لنقاش وحوار 
 مع الذات واآلخر مف جية ثانية. 

، القاضي بإعداـ أؼ عضو في حركة اإلخواف المسمميف في سورية في ;6منذ صدور القانوف 
، ونحف نطالب بإلغاء ىذا القانوف والترخيص لمحركة. وقد كتبت قبل مجرزة حماه 1:;0

الترخيص لمحركة اإلسبلمية  بشيريف: "ال يمكف وجود مشروع ديمقراطي في أؼ بمد إسبلمي دوف 



السياسية التي تحتل حيزا ىاما في الخارطة السياسية. وال يمكف أيضا الحديث في دولة القانوف، 
دوف محاكمة مف يكّفر العموييف وأبناء المذاىب واألدياف األخرػ ويخيرىـ بيف اإلسبلـ والنفي 

ة". وأظف أف ىذا المبدأ، مبدأ والقتل، وذلؾ أماـ محاكـ عادية تعبر عف سمطة قضائية مستقم
احتراـ الدولة التعاقدية أو دولة القانوف، مستنبط مف صمب القرآف الكريـ والشرعة الدولية لحقوؽ 
اإلنساف. في حيف يشكل التكفير والتخويف السياسي والحظر أدوات دنيئة لمتخمص مف الخصـ أو 

ألساليب المجرمة لمحكاـ ال تسمح لنا بأف العدو بما أسميناه يومذاؾ: اإلبادة السياسية. لكف كل ا
 س في المدارس وغير موجود في اإلعبلـاإلسبلـ ال يدرّ  ليتباكى البعض بالقوؿ:  ير الوقائعنغّ 

، خاصة والمحطات الفضائية اإلسبلمية والمواقع الدينية عمى الشبكة العنكبوتية وغريب عند أىمو
، وأف الكاتب إلعبلمي في كل لغات العالـبمغة الضاد تحتل أعمى نسبة لمتواجد الديني ا

أخبلقيات بيأخذ حصة األسد في الصحافة اليومية بكل قواعد اقتصاد السوؽ ال  "اإلسبلمي"
ة اإلرضاء والغمغمة، بل والسكوت عف فيموياإلسبلـ، أؼ تجنب المزعجات وتدوير الكممات و 

ما يحصر نقمة الكممات في غير أركاف الخرافة والشعوذة أحيانا كثيرة لكسب شعبية سريعة، في
اإلسبلمي مف الداخل والخارج. ويكفي سؤاؿ رئيس تحرير أؼ صحيفة خميجية ليسمع المرء 

أو ذاؾ تثير االشمئزاز مف سمعية الكممة التي  كاتب اإلسبلميقصصا حوؿ تسعيرة ىذا ال
األسود لقيمة  حمل النعشتجارة تفي  يمارسيا البعض تحت مبدأ حـر هللا الربا وحمل التجارة.

وبكل أسف نقوؿ، لـ تأت تجربة الحكـ  .المتدنية في موسـ رواج السمعة "المتدينة" االنتاج الفكرؼ 
اإلخوانية في مصر وتونس بما يصمح ممارسات جرت في ظل الحظر. وىناؾ مشكمة حقيقية 

في مسقط  لمتعامل اإلخواني مع حرية التعبير واإلعبلـ ومف الممفت لمنظر أف يكوف ذلؾ واضحا
  رأس الحركة، في مصر.

لف نقف كثيرا عند ىذا النمط االستيبلكي الذؼ يذكرنا باليميف المتطرؼ األوربي واألمريكي. 
  اإلسبلمييف والبحاثة العديد مف المفكريفلنعود إلى مف نذر نفسو لفكرة أو قضية. ففي صفوؼ 

ؼ الدولة التعاقدية بيف كل موضوعة الدولة المدنية، أ أصبحنا نجد أطروحات تجديدية حوؿ
المواطنيف، بغض النظر عف تبلوينيـ السياسية والمذىبية والدينية. لتوفير الحد األدنى مف كرامة 
اإلنساف والحد الضرورؼ إلقامة العدؿ بالمعنى السياسي والمدني واالقتصادؼ واالجتماعي 

ف لـ يزؿ محدودا أحيانا و والثقافي. لعل ىذا التقدـ الكبير ا أحيانا أخرػ، يشكل وثبة كبيرة حذر ، وا 



لتجاوز الدولة العممانية االستئصالية، أؼ التسمطية بالضرورة، والدولة اإلسبلمية المؤممة لممفيـو 
اإلسبلمي لمحكـ، أؼ المحصورة في حزب يقدس نفسو بنفسو باسـ الديف. فالبشر ىـ مف يترجـ 

بالفعل باسـ هللا أو باسـ طبقة أو إيديولوجية أو القراءة القرآنية والقراءات الوضعية. ىـ مف يحكـ 
منيج. وبالتالي ال يمكف أف نديف آؿ البيت بجرائـ قوات بدر، أو نعتبر ما قامت بو الطميعة 
المقاتمة لئلخواف المسمميف في سورية تحقيقا ألمر هللا ونصرة ألىل السنة. كمنا شركاء في أؼ 

بر قوة سياسية، وجعفر عبر نقابة أو ىيئة غير مشروع سياسي ومدني، زيد بالرأؼ، وعمر ع
ودكر األحوالل دالقرآن أو بدونول إدارة شؤون الدولة تتم من قبر دشر يتخذون قرارات حكومية. 

يتحممون مسؤوليتيا كدشر. ال قداسة ليم وليس لدييم حصانة قانونية أو دينيةل سوا  دسبم 
 م الدولة. انتسابيم لحزم ديني أو استالميم منصدا من مناص

كنت والعديد مف الديمقراطييف العرب نظف أف ىذا النقاش يعود لمقرف الماضي. إال أف "اإلرتكاسة 
القرضاوية" األخيرة، التي سميت عند البعض صحوة وصرخة تحذير، ذكرتنا بأننا ما زلنا في 

 بداية الطريق.

  النص  ثمة إضافات عمى .:911/ 06/00البديل المصرية نشر النص األوؿ في

 فوارد في المقاؿ األصل.تتناوؿ المستجدات أما التحذير مف اإلرتكاسة القرضاوية 

 



 توظيف "اإلرىام" دعد توظيف الحرم عميو
حوؿ رحيل  نائب وزير الخارجية الروسية بوغدانوؼميخائيل لـ تنجح التصريحات المنسوبة ل

الذؼ غطى بثقمو عمى  "صرةجبية الن"الرئيس السورؼ في إبعاد األنظار كثيرا عف موضوع 
طيفور جمسات المؤتمر فاروؽ اجتماع أصدقاء الشعب السورؼ في مراكش. فقد استبق اإلخواني 

بالقوؿ أف قرار اإلدارة األمريكية بتصنيف جبية النصرة تنظيما إرىابيا يعتبر قرارا خاطئا 
أماـ المؤتمر  الخطيب الشيخ أحمد معاذ ومتسرعا، تبع ذلؾ كممة رئيس االئتبلؼ الوطني السورؼ 

بعدىا بدأت تصريحات التأييد  فييا اإلدارة األمريكية بإعادة النظر في قرارىا ىذا. طالبالتي 
ولكي يكتمل الكرنفاؿ، ئتبلؼ. لجبية النصرة وبشكل خاص مف األسماء غير اإلسبلمية في اال

دوا هللا عمى تحويل ببلد بدأت عممية تعويـ المواقف "المتميزة" لمجاىديف يتميزوف باألمانة عاى
 الشاـ إلى أرض جياد ورباط يساعدوف الناس وال يقصروف في الخدمات اإلغاثية واإلنسانية. 

لكف "جبية النصرة" كانت أكثر انسجاما مع نفسيا، فحددت موقفيا العدائي مف الديمقراطية ومف 
متيا بالشرعية قبل تكويف الدولة المدنية ومف كل األقميات غير السنية وباشرت تشكيل محاكـ أس

سمطة تنفيذية. وقد مارست الخطف والقتل خارج القضاء والتعذيب والعقوبات الجسدية دوف حرج 
ىذا إذا لـ نتحدث عف أشكاؿ الشذوذ الجنسي والقضائي والمذىبي الذؼ نشاىده في التعبئة 

تية بالتنظيمات التكفيرية ولـ تمبث أف صرحت بعبلقتيا التنظيمية والموجساإليديولوجية والممارسة. 
 في العراؽ والجوار. وأخيرا وليس آخرا، أعمنت البيعة أليمف الظواىرؼ زعيـ تنظيـ القاعدة. 

المقدس لكل مف  لطابعما زالوا يصروف عمى ا (ت في المجمس الوطنيومف عينّ )القيادة اإلخوانية 
لشقفة المراقب العاـ لحركة يقاتل النظاـ السورؼ، والميزلة تصل لقمتيا عندما يعطي رياض ا

ونبيف الخطأ مف "لف نواجو جبية النصرة ولكف سنختمف معيا اإلخواف المسمميف تصوره لممشكمة: 
قتراع القرار لمشعب السورؼ، وصناديق االستمروا عمى موقفيـ سيكوف االصواب، وفي حاؿ 
ف غير السورييف . ينسى الزعيـ اإلخواني أنو يتحدث عف تنظيـ معظمو مستحسـ ىذا الجدؿ"
 ىو مصنف عمى كل قوائـ اإلرىاب في العالـ ؟؟ووالئو لغير سورييف و 

كاف بتنسيق بيف جبية  2012لـ يعد سرا، أف دخوؿ المعارضة المسمحة لمدينة حمب في صيف 
النصرة ولواء التوحيد الذؼ يعتبر نفسو جزءا مف الجيش الحر في شماؿ سورية. ورغـ أف الموف 



التوحيد معروؼ إال أف تكويف المواء حصرا مف السورييف لـ يضعو في مكانة  اإلسبلمي لمواء
 جبية النصرة المكونة أساسا مف المقاتميف األجانب والخاضعة ألمير يعيف مف خارج سورية. 

بعد عمميتيا األولى في دمشق لغزا كبيرا  23/12/2011شكمت جبية النصرة منذ بياف 
رج. ومازالت تصريحات أعضاء المكتب التنفيذؼ لممجمس لممعارضة المسمحة ومعارضة الخا

الوطني السورؼ التي تعتبر ىذا التنظيـ صنيعة لممخابرات السورية لتشويو صورة الجيش الحر 
تمؤل صفحات األنترنيت. بل لـ تمتنع قناة العربية الممولة سعوديا مف تقديـ وثائق، ثبت الحقا 

العمميات األولى التي قامت بيا جبية النصرة. وقد كاف أنيا مزورة، تنسب لممخابرات السورية 
لغاء  المدافعوف السوريوف عف حقوؽ اإلنساف أوؿ مف تحدث بجدية عف طبيعة جبية النصرة وا 
تنظيـ القاعدة لفتواه القديمة باعتبار سورية أرض ممر )لمعراؽ( لتصبح أرض مقر. وكيف تحوؿ 

جذبا لمجيادييف األجانب القادميف لمجياد ضد العممانية ىذا التنظيـ إلى واحد مف أكثر التنظيمات 
. وبعد أقل مف ، معتمدا عمى تنظيـ القاعدة في العراؽ والماؿ الخميجي السمفيوالنصيرية والرافضة

شير، أكد لنا مدير المرصد السورؼ لحقوؽ اإلنساف أف عدد مقاتمي الجبية قد جاوز الثبلثمائة. 
 الرقـ أكثر مف عشريف مرة فيما يخص األجانب فقط. يمكننا اليوـ ببساطة مضاعفة 

/ يناير الماضي، والمدافعوف عف حقوؽ اإلنساف و"ىيئة التنسيق الوطنية" وتيار 2منذ شير ؾ
بناء الدولة وغيرىـ يطالبوف الحكومة التركية بوقف السماح لدخوؿ المقاتميف األجانب ألنيـ 

عمى وال يحترموف القانوف الدولي اإلنساني. خاصة يحمموف فيروس الكراىية المذىبية والعنف األ
وأف وجودىـ يسيـ في إجياض المشروع الديمقراطي ويستيدؼ جماعات بشرية بسبب انتمائيا 
المذىبي والديني بغض النظر عف موقف ىذه الجماعات مف النظاـ السياسي. وفي تونس 

لسوري يرفض كر محاوالت إن الشعم ا"، جاء في بياف المجمس الوطني السورؼ: 24/2/2012
استغالل االنتفاضة من قبر الرياديين األرانم والمقاتمين الطائفيين. وُيطالم المرمس الوطني 
السوري أصدقا  سورنة دمساعدة دول الروار عمى حماية حدودىا البرنة مع سورنة لوقف 

رنة دالمساعدة تدفق المقاتمين األرانم غير المرغوم فييم. ونطالم أيضًا ائتالف أصدقا  سو 
 ."بتومين الحدود الدحرنة من تسمر المقاتمين واألسمحة

تتعرض جبية النصرة بشكل مذىبي وتكفيرؼ لغير السنة دوف تمييز. لكنيا أيضا استيدفت في 
عممياتيا كل أجيزة الدولة. وفي ىذه االستراتيجية العسكرية تكمف نقاط التبلقي األساسية بيف 



الجيادية السمفية السورية المتاف تمتقياف مع جبية النصرة في ىدؼ واحد حركة األخواف المسمميف و 
، الذؼ يحكـ 1490لعاـ  44يرفض الفصل بيف النظاـ السياسي والدولة. فمنذ صدور القانوف 

عمى أؼ منتسب لحركة األخواف المسمميف باإلعداـ. لـ يعد ىناؾ أؼ وجود فعمي لمحركة في 
ة. مف ىنا تعتبر الحركة اإلسبلمية السياسية السورية الدولة أجيزة الدولة، بل وداخل سوري

ف كاف العامموف في مؤسساتيا مع عائبلتيـ يغطوف قرابة ثمانية  السورية دولة غريبة عنيا. وا 
مميوف سورؼ. وقد كانت شعارات األخواف المسمميف مبكرا تستيدؼ المؤسسة العسكرية باعتبارىا 

ية النصرة التي اعتبرتو جيشا نصيريا. ىذا التقاطع في جيش األسد، وبيذا تقاطعت مع جب
التصور والبرنامج كاف وراء عزوؼ األقميات والعممانييف السورييف عف الجماعات المسمحة التي 
يديولوجيا إسبلميا بشكل واضح. فيما ىّمش دور العممانييف  اتخذت لونا مذىبيا سنيا وا 

 لعمل المسمح لبلتجاىات اإلسبلمية عمى اختبلفيا.  الديمقراطييف وأعطى الصدارة في التمويل وا

لـ يستوقف ىذا االنحراؼ الخطير أؼ طرؼ مف أطراؼ دعـ المعارضة المسمحة، فقد اعتبرت 
دوؿ الخميج األسممة وقاية ليا مف احتماالت تجربة ديمقراطية في سورية تشكل خطرا حقيقيا عمى 

حكومة أردوغاف ىذه األسممة تيميشا ضروريا نظاميا السياسي القروف وسطي. في حيف اعتبرت 
لمقوػ العممانية داخل تركيا كذلؾ في سورية وعزال لمقوػ السياسية الكردية السورية. أما فرنسا 

 وبريطانيا فاكتفت بمراقبة المشيد مع التركيز عمى أف األساس ىو إسقاط النظاـ السورؼ.

ؼ عبر عنو المجمس الوطني السورؼ أف الميبرالي المحافع الذ-لـ يمبث التحالف اإلسبلمي
اصطدـ بالوجود الكمي والنوعي لممقاتميف األجانب، فمـ يتوانى عف التعاوف المالي والعسكرؼ 
معيـ، وكذلؾ فعمت قيادات الجماعات المسمحة المختمفة في شماؿ سورية. ورغـ كل الوعود التي 

جيادييف األجانب. كاف التنسيق قائما قطعت لموفد األمريكي في تونس بالقطيعة والمواجية مع ال
في الميداف، لتتفق أطراؼ ائتبلؼ الدوحة عمى اعتبار كل مف يقاتل إلسقاط النظاـ ىو جزء مف 
الثوار والثورة. وأف أية مواجية بيف السورييف واألجانب، الجيادييف والمنشقيف الوطنييف، تصب 

 بالضرورة في خدمة النظاـ السورؼ.

لخارجية األمريكية نفسو معزوال في مراكش لتصنيف إدارتو لجبية النصرة وجد نائب وزيرة ا
تنظيما إرىابيا، فقد التـز البريطانيوف والفرنسيوف الصمت، ولـ ينبث االتحاد األوربي، حامل جائزة 

 نوبل لمسبلـ ىذا العاـ، ببنت شفة حوؿ جبية النصرة وممارساتيا في سورية.



الفرنسيوف والبريطانيوف، ىو أنيـ بوعي أو بدوف وعي، يقوموف إف ما لـ يدركو الدبموماسيوف 
بأوؿ انعطافة نوعية في سياسة غربية عامة أطمق عمييا اسـ "الحرب عمى اإلرىاب". سياسة 

، ليس فقط عولمة حالة الطوارغ، بل تنصيب 2001سبتمبر  11أرادت باسـ الرد عمى اعتداءات 
امل مع كل مف يتياوف في ىذه المسألة كمتواطع مع تنظيـ القاعدة في مركز "العدو"، والتع

ف كانت األطراؼ األكثر عقبلنية تحرص عمى التمييز كمما استطاعت بيف اإلسبلـ  اإلرىاب. وا 
والحركة اإلسبلمية السياسية والحركة الجيادية التكفيرية )التي شكمت القاعدة أكبر وأىـ 

وبشكل خاص تبلمذة المحافظيف الجدد في الجانب  تعبيراتيا(. فالعديد مف العممانييف الفرنسييف،
اآلخر مف األطمسي، كانوا يياجموف بنفس الطريقة، ارتداء موظفة في القطاع العاـ الفرنسي 
لمحجاب وانتحارؼ يفجر نفسو في سوؽ في بغداد. فما الذؼ يجعل ىؤالء اليوـ محاميف أشاوس 

ى الئحة اإلرىاب األوربية في وقت عف ضرورة عدـ وضع التكفيرييف األجانب في سورية عم
يخوضوف فيو حممة إلبقاء المنظمات اإلسبلمية الفمسطينية )حماس والجياد اإلسبلمي( عمى ىذه 

 البلئحة؟  

ال شؾ بأف االستراتيجية القائمة عمى استغبلؿ الصراع في سورية إلى صراع عمى سورية تكمف 
وضرب حزب هللا يمكف فتح الباب لكل  وراء ىذا الغموض المتعمد. فمف أجل محاصرة إيراف

أعداء الرافضة والشيعة لولوج ساحة الجياد السورية. ومف المؤسف أف نسمع وزير الخارجية 
البريطاني ىيغ يحذر مف خطر البريطاني المسمـ الذؼ سيعود حيا ومدربا في سورية وكأنو يتمنى 

ا يتحفنا الدبموماسيوف الفرنسيوف لمواطنو أف َيقتل وُيقتل خارج حدود المممكة المتحدة. طبع
بصرعات مصنعة بشكل يخمط المخابراتي بالسياسي عندما يتحدثوف عف أنيـ يممكوف "كاتوغرافيا 

 الجماعات المسمحة في سورية".  

ما لـ يتوقف عنده األصدقاء غير المتوقعيف لجبية النصرة، ىو أف ىذا التوجو خمق حالة رعب 
في سورية خفف مف الحماس في أوساط واسعة لممعارضة المسمحة. حقيقية في األوساط الشعبية 

فجبية النصرة ونظائرىا المقبولة في األوساط الجيادية والتكفيرية مرفوضة مف األغمبية الساحقة 
مف الناس. ومواجية الجيش السورؼ ليؤالء األجانب تعيد االعتبار لو، ليس بوصفو القامع 

، بل الضامف لوحدة 2011نذ دخولو درعا ونوػ في نيساف لمحركة الشعبية كما كاف الحاؿ م
الببلد وتماسؾ النسيج المجتمعي فييا باعتبار ىذا التحالف بيف الجيادييف األجانب والسورييف 



يحمل كل مخاطر تمزيق الببلد والتطرؼ الديني والحرب المذىبية الطويمة األمد واضطياد 
 . األقميات والجماعات المدنية عمى اختبلفيا

حاوؿ قياديو اإلئتبلؼ الوطني تخفيف وطأة تجديد أبو دمحم الجوالني قائد جبية النصرة لمدكتور 
أيمف الظواىرؼ حينا بالطمب منو التراجع عف طاعتو وبيعتو )وكأنيا جديدة!!( وحينا آخر بطمب 
في تغيير االسـ حتى ينجوف مف تبعات التعامل مع منظمة إرىابية. ومف المضحؾ أف األساسي 

موضوع النصرة، أؼ مشروعيا الشمولي الظبلمي ال يرد عمى لساف أؼ إخواني أو إسبلمي 
سورؼ. وىنا المفارقة السورية المضحكة. ففي كل دوؿ العالـ مف الصوماؿ إلى اليمف والمغرب 

العمميات التي تقوـ بيا إال في سورية حيث ولو تبنت  "القاعدة"الكبير ومالي والعراؽ تتبنى 
أجيزتو. وقد اسطنبوؿ والدوحة بأف الفاعل ىو النظاـ و  ىيئتية يأتي مف يقوؿ مف العممي

"اضطرت" جبية النصرة تصحيح األمر أكثر مف مرة ألنيا ال تخفي تبنييا مبدأ قتل المدنييف 
مثبل. ما مف شؾ أف السجل الدموؼ لمسمطات األمنية السورية يسمح بتصديق تورطيا في اعتداء 

ماكف العامة، ولكف إلى متى تشكل أطراؼ سياسية تتحدث عف دولة مدنية أو تفجير في األ
ديمقراطية الغطاء اإلقميمي والدولي لمنظمة القاعدة؟ أـ أف مجرد حديث القاعدة عف أىل السنة 
يعطييا ورقة حسف سموؾ في اإلنحراؼ المشيدؼ لمعديد مف التنظيمات السياسية التي تعطي 

عمى البرنامج الديمقراطي ويجعل الماكينة التكفيرية التي أحرقت الصراع طابعا مذىبيا يغطي 
وىدمت مف أفغانستاف إلى الصوماؿ واليمف والمغرب دوف أف تعطي أنموذجا واحدا لمبناء والحرية 

 والكرامة والتقدـ. 

ليس لنا أخيرا إال أف نتوجو لمف وقع في غراـ "جبية النصرة" وصار اليوـ يناشدىا فؾ ارتباطيا 
لقاعدة وتغيير اسميا حتى ال ينظر إليو بريبة في األوساط الغربية التي كونتو: القاعدة تنظيـ با

فوؽ وطني، تنظيـ أممي )باستعماؿ التعبير السياسي التقميدؼ لوصف ىذه الحاالت(. وىو 
منسجـ مع نفسو في كل ما يطرح فينقل مجاىديو ببل حدود مف الجزيرة العربية إلى الصوماؿ 

س وليبيا إلى سورية ومف قطر إلى مالي. ىي تنظيـ براغماتي في كل ما يتعمق بالماؿ ومف تون
والقاعدة األىـ ىي السيولة التي يحصموف بيا عمى التمويل  )كل تمويل حبلؿ ألنو لقضية مقدسة

وبشكل يفوؽ طاقات أغنياء السمفييف الخميجييف( والدفع اإلعبلمي لمتعريف بأعماليـ )لعبت 
مذىبي فيما يتعمق الشحف ال( و الجزيرة دورا مركزيا في ذلؾ يتعزز بالقنوات المذىبية وتمعب قناة



النشيد األكثر انتشارا ليـ يتوعد بالذبح العموييف والشيعة ويشيد باإلرىاب بكراىية غير السنة )
   المحمود باعتباره دعوة إليية؟(.

إضافيا البف الدف والظواىرؼ، لكنيا لف تعيد جبية النصرة سمطاف هللا إلى أرضو ولف تمنح مجدا 
بالتأكيد وىي تمزؽ الدولة والتماسؾ االجتماعي السورؼ ستخمق أزمة ثقة حقيقية مع كل 
المعارضيف الذيف يتحالفوف معيا والذيف يتحدثوف عف اسبلـ معتدؿ ودولة ديمقراطية وأخيرا وليس 

    آخرا عف تحكيـ صندوؽ االقتراع؟؟

-----------------------------   

وجرت   19/11/1111نشر النص العربً فً المدس العربً والسفٌر والحوار المتمدن ومولع هٌئة التنسٌك الوطنٌة فً 

طبعا انتظرت مجموعة الدول  إضافات علٌه بعد تغٌٌر العنوان األول: جبهة النصرة أو الغائب الحاضر فً مراكش.

 ببعض ما جاء فً هذا الممال الذي نشر باالنجلٌزٌة فً صحٌفة الغاردٌان. الثمانً أربعة أشهر حتى تأخذ بعٌن اإلعتبار



 Haytham Mannaْيثى يُاع  

( وجامعة مارؼ وبيير كورؼ في 1791، درس الطب العاـ في جامعة دمشق )درعا جنوبي سوريةمف مواليد  -
ضػطرابات النػـو واليقظػة ودبمػـو ا 19فرنسا. حاز عمػى دبمػـو المعالجػة النفسػية الجسػدية مػف جامعػة بػاريس 

( وقاـ بتػدريس مػادة النػـو بعػدىا بعػاـ فػي جامعػة بػاريس الشػمالية. درس العمػـو 1717مف جامعة مونبمييو )
االجتماعيػػػة وحػػػػاز عمػػػػى الػػػػدكتوراه فػػػي االنثروبولوجيػػػػا مػػػػف المعيػػػػد العػػػالي لمعمػػػػـو االجتماعيػػػػة فػػػػي بػػػػاريس 

ومحػرر   ، رئيس تحرير مجمة "مقاربػات" 1711في  (. أحد مؤسسي مجمة "سؤاؿ" الفكرية بالفرنسية1719)
والجزء الثاني عػف  1111 -الموسوعة العالمية المختصرة: اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف )الجزء األوؿ:األىالي

 (.1111والثالث  1111األىالي وأوراب 
والخيريػػة فػػي  ، انتخػػب رئيسػػا لممكتػػب الػػدولي لمجمعيػػات اإلنسػػانيةشػػغل عػػدة مواقػػع نضػػالية عربيػػة وعالميػػة  -

ومنسػػق التحػػالف الػػدولي  1111حتػػى سػػبتمبر  وىػػو المتحػػدث باسػػـ المجنػػة العربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف 1119
  .لمبلحقة مجرمي الحرب ورئيس المعيد االسكندنافي لحقوؽ اإلنساف

 مؤلفاتو العربية:

     1791انتفاضة العامية الفبلحية، دمشق  -

 .1711المرأة في اإلسبلـ، بيروت   -
 .1711مجتمع العربي اإلسبلمي مف دمحم إلى عمي، باريس ال  -
 1711العصبة ، القبيمة ، الدولة ، بيروت  –إنتاج اإلنساف شرقي المتوسط   -
                  1711ة !! كولف المرأ   -

 .1771عالـ النـو ، البلذقية   -
               )بالعربية واإليطالية( .1771كولف  –الحجاب   -

  1771، بيروت  جدؿ التنوير  -
             1771ت التنوير كولف تحديا  -

 .1771الضحية والجبلد  القاىرة  -
 )بالعربية واالنجميزية( .1771حقوؽ اإلنساف في الثقافة العربية اإلسبلمية ، القاىرة   -
 )بالعربية واالنجميزية( 1771المواطنة في التاريخ العربي اإلسبلمي، القاىرة   -
 ،)بالعربية والفرنسية(1771سد، التعذيب في العالـ العربي ، باريس والقاىرة سبلمة النفس والج  -
 1777طفولة الشيء، المخاضات األولى لحقوؽ اإلنساف في العالـ العربي، كولف   -
 .1111، أربيل، بيروت، 1777األصوليات اإلسبلمية وحقوؽ اإلنساف ، القاىرة   -
 اريس ودمشق اربع طبعات، ب1777، القاىرة ! دولة القانوف في تونس   -
، 1111 ، بيػػروت ودمشػػق وبػػاريس، . الجػػزء الثػػاني 1111اإلمعػػاف فػػي حقػػوؽ اإلنسػػاف ، بيػػروت ودمشػػق   -

  1111الجزء الثالث 
 .1111اإلسبلـ وحقوؽ المرأة، القاىرة،  -
 1111دمشق، -الحرية في اإلبداع الميجرؼ، باريس  -
  1111 وعماف، اإلسبلـ والقانوف اإلنساني الدولي، بيروت -

 1119الواليات المتحدة وحقوؽ اإلنساف،  -

  1119صرخة قبل االغتياؿ، دمشق وبيروت،  -

  1119ومضات في ثقافة حقوؽ اإلنساف  -

 ، 1111حماية الصحفييف  – -



  (1111أبحاث نقدية في حقوؽ اإلنساف ) -

   1111القانوف الدولي وغياب المحاسبة مستقبل حقوؽ اإلنساف:  -

   1111حقوؽ الطفل  -

 (1111الة أو البربرية )العد -

 (1111المقاومة المدنية )  -

 (1117العدالة الدولية مف نورنبرغ إلى غزة ) -

 (1111الدكتاتورية في مختمف تعبيراتيا )  -

 (.1119ربيع المواطنة، ) -
المغة ب اتولو مؤلف وفي تقرير التنمية العربي شارؾ في عدة مؤلفات جماعية عف المرأة في العالـ العربي وحقوؽ اإلنساف

 مقاؿ ومحاضرة بالعربية والفرنسية واإلنجميزية. 9111وأكثر مف  أو مترجمة الفرنسية

  www.haythammanna.netالويب:   صفحة
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 ٔتقاسيش نهًؤنف أٔ بئششافّ دساعاث

شراؼ ىيثـ مناع، المعتقموف السياسيوف في سورية  .1711، * إعداد وا 

 . 1719إعداد مناع، مأساة حماه، الجريمة بدوف عقاب؟  *

 1719، * اإلسبلـ والمرض، الصراع بيف المعرفة الحكمية والمعرفة الدينية في التاريخ العربي اإلسبلمي، أطروحة دكتوراه في العمـو االجتماعية

 .1711* ىيثـ مناع، تاريخ اإلخواف المسمميف في سورية، نيساف 

 .1717ة أولية حوؿ التعذيب في سورية وضرورة إيجاد مركز إلعادة تأىيل الضحايا، مقدمة إلى اآلفر، * دراس

 ، باريس.1717* ىيثـ مناع، في أزمة المعارضة السورية، 

 .1771 * تقرير، تجارب طبية عمى جنود القوات المتحالفة في حرب الكويت،

مشػػترؾ منػػاع مػػع اوديػػل سػػيديـ بػػوالف، ايتيػػاف جوديػػل، وباتانجػػالي فاراداراجػػاف، الفدراليػػة الدوليػػة *انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي جػػامو وكشػػمير، تقريػػر 
 )تقرير بالفرنسية واإلنجميزية(. 1779لحقوؽ اإلنساف، نيساف، 

 .1779 آب 1تقرير مقدـ إلى المجنة الفرعية لحماية األقميات في لجنة حقوؽ اإلنساف،  أوضاع األكراد في سورية، * ىيثـ مناع،

 .1771* إشراؼ وتحرير، اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف، نجامينا، تشاد، فبراير 

 1771* المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي مصػػر، الفدراليػػة الدوليػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، منػػاع باإلشػػتراؾ مػػع أوديػػل سػػيديـ بػػوالف، أكتػػوبر 
 )تقرير بالفرنسية واإلنجميزية(.

 . 1771يوغسبلفيا السابقة، جماعي،  * تقرير حوؿ االغتصاب في

 . باإلشتراؾ مع بودواف واليازمي.1771تموز * تقرير حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في الجزائر، 

شراؼ ىيثـ مناع، باإلشتراؾ مع *  ،سبلمة النفس والجسد، التعذيب في العالـ العربي: لمرزوقي، فيوليت داغر، عصاـ يونسمنصف اإعداد وا 

 .1111و 1771والعربي(، طبعتيف،  )كتاب بالفرنسي،

 . المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف وشمل.1119-1111-1771* ىيثـ مناع، تقرير حوؿ عديمي الجنسية في سورية، ثبلث طبعات 

 1777بالعربي(،  ، )تقريرمراقبة قضائية في محكمة راضية النصراوؼ والمتيميف باالنتماء لحزب العماؿ الشيوعي التونسي*ىيثـ مناع، 

     1777، )تقرير بالعربي(، مراقبة قضائية في محاكمة جبلؿ بف بريؾ الزغبلمي في تونس*ىيثـ مناع، 

 1111، )تقرير بالعربي(، ، مراقبة قضائية في محاكمة مناضمي الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف*ىيثـ مناع



 نساف، )دار األىالي، دار بيساف، منشورات أورابباحثة وباحث، موسوعة اإلمعاف في حقوؽ اإل 91*ىيثـ مناع )إشراؼ( و

    1111 - 1111-1111والمجنة العربية لحقوؽ اإلنساف(،  

 1111األىالي، )كتاب بالعربي(،  -، سمسمة براعـ، أورابالحرية في اإلبداع الميجرؼ *ىيثـ مناع، 

 ، )تقرير دـ إلى لجنة حقوؽ اإلنساف في نيويورؾماذا عف المستقبل: مبلحظات عمى تقرير الحكومة السورية المق*ىيثـ مناع، 

  1111بالعربي والفرنسي واالنكميزؼ(، 

  1119كتاب بالعربي(، محاضرات ثـ ، سمسمة براعـ، باريس، دمشق، جدة، )الواليات المتحدة وحقوؽ اإلنساف*ىيثـ مناع، 

  1119، )بالعربي(، تقرير حوؿ أوضاع الفمسطينييف في العراؽ*ىيثـ مناع، 

 كتاب بالعربيتقرير ثـ ، )صرخة قبل االغتياؿ، مستقبل المنظمات الخيرية واإلنسانية في المممكة العربية السعودية*ىيثـ مناع، 

 1119والفرنسي باالشتراؾ مع المكتب الدولي لمجمعيات اإلنسانية والخيرية(، 

 قية بطمب مف المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف )تقرير(* ىيثـ مناع، نزع الجنسية تعسفا في دولة قطر، إصدار ثماني منظمات حقو 

 1119 ،)كتاب بالعربي( والمجنة العربية لحقوؽ اإلنساف، مركز التنمية الفكريةومضات في ثقافة حقوؽ اإلنساف، *ىيثـ مناع، 

 1111ي، األىال-أوراب ،مستقبل حقوؽ اإلنساف، القانوف الدولي وغياب المحاسبة ،باحث وباحثة 19و* ىيثـ مناع 

 1111كتاب بالعربي(، تقرير ثـ األىالي، )-سمسمة براعـ، أوراب، حماية الصحفييف* قيس جواد العزاوؼ وىيثـ مناع، 

 .1111األىالي، )كتاب بالعربي(، -سمسمة براعـ، أوراب* ىيثـ مناع، أبحاث نقدية في حقوؽ اإلنساف، 

، مركػػز الرايػػة لمتنميػػة الفكريػػة والمجنػػة العربيػػة اإلقميميػػة والدوليػػةحقػػوؽ الطفػػل، االتفاقيػػات  ،(إعػػداد وتقػػديـ) * ىيػػثـ منػػاع
 1111 كتاب بالعربي(،بعد محاضرات تكوينية لمحقوقييف )لحقوؽ اإلنساف، بيروت وجدة ودمشق، 

 1111)كتاب بالعربي(،  يلااألى -أوراب ،سمسمة براعـ، العدالة أو البربرية، ىيثـ مناع* 

 1119والعمل اإلنساني في العالـ العربي، )كتاب باالنجميزية(،  * ىيثـ مناع، حقوؽ اإلنساف

كتابا، المكتب الدولي  11وثيقة إقميمية ودولية، محاضرات وتقارير ىامة، 111، زاد المدرم والمتدرم * ىيثـ مناع،
  1119لمجمعيات اإلنسانية والمجنة العربية لحقوؽ اإلنساف، قرص مضغوط، فبراير 

لحقوؽ اإلنساف ومؤسسة العدالة الدولية، مجموعة مف الوثائق حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف في مصر، * المجنة العربية 
 )تقرير مناع عف المحاكمات العسكرية لممعتقميف مف اإلخواف المسمميف(. 11/1/1119ممتقى لندف، 

ـ السوداء، التحالف الدولي إلغبلؽ * إشراؼ مناع، تراجيديا غوانتانامو، تقارير عف غوانتانامو والسجوف السرية والقوائ
 . 1119غوانتانامو والمجنة العربية لحقوؽ اإلنساف، بالعربية واإلنجميزية، 



 11/9/1111، انتصارا لممجتمع المدني في العالـ العربي، تقرير بالعربي، بإشراؼ مناع * جماعي

)كتػػاب بػػالعربي(،  يلىػػااأل -أوراب ،سمسػػمة بػػراعـ ،* ىيػػثـ منػػاع، المقاومػػة المدنيػػة، قػػراءة فػػي المناعػػة الذاتيػػة لممجتمعػػات
 إثر مجموعة محاضرات عف المقاومة المدنية في اليمف والبحريف ومصر وأوربة. .1111

المجنػة العربيػة لحقػػوؽ اإلنسػاف والشػبكة العربيػػة لمعمومػات حقػوؽ اإلنسػػاف والمرصػد الفرنسػي لحقػػوؽ اإلنسػاف، تقريػػر أوؿ * 
 ىيثـ مناع تحرير، 1111مشق، بالعربية والفرنسية واإلنجميزية، أغسطس/آب عف محاكمة معتقمي إعبلف د

المعتقموف السياسيوف  المرصد الفرنسي لحقوؽ اإلنساف، ، المعيد العربي لمتنمية والمواطنة، المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف *
( تقرير عف الجمسة األولى لممحكمة الستة وقضية بمعيرج، مراقبة قضائية أماـ المحكمة االبتدائية في سبل )المغرب

 أعده ىيثـ مناع، التقرير النيائي مف إعداد المراقبيف األربعة.  61/61/8112

* لؤؼ ديب وىيثـ مناع، تقرير التحالف الدولي لمبلحقة مجرمي الحرب حوؿ جرائـ اإلسرائيمييف في قطاع غػزة، باالنجميزيػة 
 غزة.إثر بعثتي تحقيق إلى . 1117والعربية، صيف 

 . 1111)كتاب بالعربي(،  يلىااأل -أوراب ،سمسمة براعـ، 1111 * ىيثـ مناع، الدكتاتورية في مختمف تعبيراتيا،

 .1111* ىيثـ مناع، دور المنظمات الحقوقية في مبلحقة إسرائيل عمى انتياكيا لمقانوف الدولي، بيروت، الزيتونة 

. المعيد 1111لموضوع عاـ جارب المعاصرة، خبلصة محاضرات في ا* ىيثـ مناع، تقرير عف المقاومة المدنية في الت
 نافي لحقوؽ اإلنساف.االسكند

   

 

 



 

 

 

 1 هٌاع هيثن

 9                                                                                                                                  هقذهت

 9 أوسبت في اإلعالم أو األوسبي اإلعالم

 9 الزاتي البٌاء على وتأثيشٍ الوحيظ الوعظ

 11 هؤثشة أصواث

 11 إًغاى حقوق كئشكاليت اإلعالهوفوبيا

 11 اإلعالهوفوبيا كأعاط والعٌصشيت التوييض هٌاهضت

 17 الذيوقشاطيت والعلواًيت اإلعالهوفوبيا

 91 واإلعالم العلواًيت

 91 أوسبت في والعٌصشيت اإلعالم

 11 والحشوت والحجاب الٌقاب بيي أوسوبا هغلواث

 11 الجواعت وهويت الشخص هويت بيي الٌقاب

 19 الغويغشيت الذيوقشاطيت وهشاشت الوأرًت

 19 الغويغشيت الذيوقشاطيت وهشاشت ًتالوأر

 19 ؟الفشًغي الغياعي -الثقافي الوطبخ في اًغذاد أم حالل أصهت

 91 غيتالجٌ ًضع في البوعٌيت الغابقت هخاطش

 91 تاسيخيت هقاسبت

 99 الذوليت االلتضاهاث

 91 خطيشة؟ عابقت أم بوعٌيت خصوصيت

 91 الوزهبي االعتعصاء

 19 اإلًغاى حقوق في إعالهيت قشاءاث

 111 والتجذيذ التقليذ في

 119 والتقذيظ الحظش5 تطشفاى

 111             توظٌف "اإلرهاب" بعد توظٌف الحرب علٌه                                                                   


