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إشكالية التأسيس لـ«نظام الحكم»
في الفكر اإلسالمي المعاصر
بين الخصوصية والعالمية
ال توجد قضية تثري اليوم ً
نقاشا واس ًعا يف الفكر اإلسالمي املعارص مثل البحث يف إمكانية
إقامة دولة مدنية إسالمية ،أو نظام ديمقراطي إسالمي يزاوج بني قيم اإلسالم من عدالة
ومساواة وحرية دينية ونزعة إنسانية وغريها ،وبني قيم احلداثة السياسية العاملية القائمة عىل
الديمقراطية والعقالنية والعقد االجتامعي والفردية واملوا َطنة وغريها.

وإذا ما عدنا إىل األسس التي جيري بناء عليها قبول الفكر اإلسالمي املعارص بنظام حكم
ديمقراطي حداثي ،لوجدنا أن هذا الفكر ينقسم إىل اجتاهني :يؤكد االجتاه األول التوفيق
بني قيم احلداثة السياسية الغربية ومبادئ اإلسالم ،رشط إعطاء نظام احلكم خصوصية
إسالمية .أما االجتاه الثاين ،فيعتقد أن الدين اإلسالمي دين عاملي ذو طابع إنساين شامل وال
عم يتوافق مع املفهوم احلديث للدولة املدنية من دون أي حديث عن
يضريه أن ُيبحث داخله ّ
خصوصيات أو استثناءات ختشى عىل اإلسالم من العوملة أو الغرب.
هذا البحث هو مقاربة منهجية بني االجتاهني املذكورين ،لتحليل األسس واملقوالت التي
ينطلق منها كل اجتاه ،واإلشكاليات التي تتفرع عن كل رؤية ،والتحديات التي تواجهه،
لينتهي إىل خامتة تق ّيم االجتاهني السابقني ،وتسترشف مستقبل «نظام احلكم يف اإلسالم» عىل
وقع احلراك السيايس الكبري الذي نعيشه اليوم ،بعد سبات طال أمده عقو ًدا طويلة.

مقدمة
ّ
ليس من قضية تثري اليوم ً
نقاشا واس ًعا يف الفكر اإلسالمي املعارص مثل البحث يف إمكان إقامة دولة
مدنية إسالمية ،أو نظام ديمقراطي إسالمي يزاوج بني قيم اإلسالم ،من عدالة ومساواة وحرية
دينية ونزعة إنسانية ...إلخ ،وقيم احلداثة السياسية العاملية القائمة عىل الديمقراطية والعقالنية والعقد
* شغل منصب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة الفرات يف سورية.
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االجتامعي والفردية واملواطنة ...إلخ ،وال سيام أن مسألة التوفيق مسألة معقدة منهج ًيا وأيديولوج ًيا،
بسبب االختالفات التي ال يستهان هبا بني منظومة املبادئ اإلسالمية املنظمة للعمل السيايس يف اإلسالم
والقائمة عىل الشورى ومبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واستخالف اإلنسان يف األرض ...إلخ،
ومفاهيم النظام الديمقراطي الغريب القائمة عىل احلريات السياسية وحقوق اإلنسان واحلق الطبيعي
والعقالنية ...إلخ.

عىل الرغم من أن املقارنة بني مبادئ الدين اإلسالمي وقيم احلداثة الغربية ليست باألمر اجلديد ،بل
تعود إىل عرص النهضة العربية يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين عىل يد ٍّ
كل من
الطهطاوي وخري الدين التونيس وحممد عبده والكواكبي  ،فإن املقاربة املعارصة تأخذ معنى جديدً ا
وخمتل ًفا  ،من حيث األوضاع السياسية والتارخيية املحيطة التي نعيشها اليوم ،واملتمثلة يف وصول
وحتوهلا إىل أنظمة شمولية فاسدة ً
أول ،وعدم متكن
األنظمة القومية والعلامنية إىل طرق شبه مسدودةّ ،
احلركات اإلسالمية املتشددة من إثبات وجودها الفعيل يف صوغ مستقبل جديد لألمة ،وفشلها يف
استيعاب املنجزات السياسية العاملية وبناء قاعدة شعبية ثان ًيا ،واستفادة الفقه اإلسالمي املعارص من
عرصا جديدً ا من االنفتاح واملوضوعية املتحررة من هواجس اآلخر
العلوم االجتامعية املعارصة ليبدأ
ً
وأطامعه ثال ًثا .وقد أتى احلراك الثوري الكبري ليكون بمنزلة الرشارة التي دفعت الكل إىل العمل من
أجل االستفادة من هذه اللحظة التارخيية للبحث يف النموذج السيايس األمثل ،أو يف النظام السيايس
املستقبيل الذي يالئم جمتمعنا وديننا ،ويتمكن من مواجهة مشكالتنا الكربى واملتمثلة يف االستبداد
والفقر والفساد وفشل برامج التنمية ...إلخ.
وإذا ما عدنا إىل جممل القضية ،أي إىل األسس التي يتم عىل أساسها قبول الفكر اإلسالمي املعارص بنظام
حكم ديمقراطي حداثي ،لوجدنا أن هذا الفكر ينقسم إىل اجتاهني:

األول هو االجتاه اخلصويص الذي يؤكد التوفيق بني قيم احلداثة السياسية الغربية ومبادئ اإلسالم،
رشيطة إعطاء نظام احلكم خصوصية إسالمية؛ فهذا االجتاه  ،وعىل الرغم من تأكيده أن النصوص
حيا عن وجود نظام سيايس حمدد
اإلسالمية ،من قرآن كريم وسنّة نبوية رشيفة ،مل تتضمن حدي ًثا رص ً
للحكم يف اإلسالم ،وأنه ليست هناك مواصفات حمددة لشكل الدولة وهيكلتها ومبادئها سوى املبادئ
العامة التي تتحدث عن العدل واملساواة واحلريات الدينية وأخالق املسلمني السمحة ،بحيث تكون
مسألة إقامة الدولة واملبادئ العامة املؤسسة هلا مسألة ختضع لالجتهاد ومنوطة بعلامء الدين ،وعىل الرغم
من تأكيده أن املسلمني يف كل عرص هم الذين يقيمون نموذج الدولة الذي يالئمهم وحيقق مصاحلهم
وحيفظ دينهم ،وعىل الرغم من تأكيده أن اإلسالم يقبل بمبدأ املواطنة وحقوق اإلنسان والديمقراطية ،
فإنه يذهب إىل إعطاء نظام احلكم بعدً ا إسالم ًيا ومهامت إسالمية  ،كام ال خيفي الدور الفعال الذي يريده
لعلامء الدين يف نظام احلكم ،وأن تلك املهامت وهذا الدور رضوريان حلفظ خصوصية األ ّمة وصون
شخصيتها احلضارية املستهدفة .لذلك ،نجد أن هذا التيار يسعى إىل إقامة دولة حديثة ،ولكن ببصامت
وخصوصيات إسالمية ،بحيث يكون هناك مفهوم إسالمي خاص بنظام احلكم  ،ومفهوم إسالمي
خاص بحقوق اإلنسان  ،ومفهوم إسالمي خاص بالديمقراطية  ،ومفهوم إسالمي خاص بعالقة الدين
بالدولة  ...إلخ.
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وسنأخذ مثال هلذا النموذج املفكر اإلسالمي حممد سليم العوا الذي يؤكد أن مصدر السلطة يف الدولة
السياسية هو األ ّمة رشيطة أن تطبق الرشيعة  ،وأن الشورى مساوية للديمقراطية  ،وأن اإلسالم يقبل
باألحزاب والتعددية السياسية والتداول السلمي للحكم ،وحتديد مدة حكم احلاكم بزمن معني ،وأن
اخلالفة نظام سيايس يعتمد عىل االجتهاد ألن القرآن الكريم والسنّة النبوية ال يتضمنان نظام حكم
حمدد املعامل جيب عىل املسلمني االلتزام به عىل مر العصور ،كام أن «حرية الرأي السيايس» من القيم
امللزمة يف الرشيعة اإلسالمية ،وأن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالجتامعية أمر ال يمنعه الرشع
رشيطة التزامها احلشمة يف اللباس والسلوك ،من دون أن يعني ذلك ّ
ختل العوا عن مبدأ «اإلسالم دين
ودولة» ،أو املرجعية اإلسالمية يف كل ما يتعلق بشؤون الدولة السياسية  ،وأن للدولة مهمة أساسية
هي «تطبيق الرشيعة اإلسالمية» ،حتى أنه يتجنب مصطلح الدولة املدنية ويستبدل به الدولة السياسية.

أ ّما االجتاه الثاين ،فهو االجتاه العاملي الذي يعتقد أن الدين اإلسالمي دين عاملي ذو طابع إنساين شامل،
وهو موجود بفاعلية منذ نحو أربعة عرش قرنًا ،وأنه عارص شعو ًبا وحضارات ،وتفاعل معها فأخذ منها
عم يتوافق مع املفهوم احلديث
الكثري وأعطاها الكثري ،ولذلك ال يضري هذا الدين أن يبحث يف داخله ّ
للدولة املدنية ،من دون أي حديث عن خصوصيات أو استثناءات ختشى عىل اإلسالم العوملة أو الغرب.
ولذلك ،يرفض هذا االجتاه مقولة «اخلصوصية» ويعتربها بدعة تساعد عىل حتجيم الفقه اإلسالمي وتقف
بينه وبني عامليته .فالفقه اإلسالمي يستطيع اليوم استخراج مفاهيم املواطنة وحقوق اإلنسان واحلريات
السياسية والديمقراطية ...إلخ ،من داخل نصوص «اإلسالم» ،كام فعل األوروبيون عندما استخرجوها
من الرتاث اإلنساين.

وسنأخذ مثال هلذا النموذج املفكر اإلسالمي رضوان السيد الذي يذهب إىل أن القيم التي أقيمت عليها
الدولة احلديثة ،من التأسيس عىل العقل  ،والعقد االجتامعي  ،واحلق الطبيعي واحلقوق الفردية ...إلخ،
هي قيم موجودة يف ديننا اإلسالمي ،وأن إقامة دولة مدنية حديثة يف بالد املسلمني أمر يقول به «الدين
اإلسالمي» ،وأن املوانع هنا تعود إىل أسباب سياسية وتارخيية ونرجسية  ،وليس لإلسالم أي ذنب يف
ذلك؛ ففي اإلسالم جيد السيد أن «العقل أساس اإليامن» ،وأن «احلق الطبيعي» ال خيتلف عن «التكليف
اإلهلي لإلنسان» ،أ ّما «العقد االجتامعي» فموجود يف مبدأ «تبادل االعرتاف بالوجود واملصالح
والكرامة» ،وأن احلريات واحلقوق الفردية تقابلها يف اإلسالم حرية الفقهاء جتاه السلطة السياسية
يف أزمنة عديدة  ،وإن يكن الفقه اإلسالمي مل يصل إىل فكرة «فصل السلطات» .فالسيد يف النهاية
يرفض أي قول بخصوصية نظام سيايس يف اإلسالم ،ويشدد عىل أن مسألة اخلصوصية هي هروب من
االستحقاقات العاملية واملحلية ،وتقديم لـ «مسألة اهلوية» عىل حساب «مسألة التقدم والتمدن» ،مع
حرصه ضمن هذا املسار عىل تقديم «مبدأ االستقاللية» عىل مبدأ «اخلصوصية» ،و«إشكالية التقدم» عىل
«إشكالية اهلوية».
هكذا ،يكون البحث الذي بني أيدينا مقاربة منهجية بني االجتاهني املذكورين ،لتحليل األسس واملقوالت
التي ينطلق منها كل اجتاه  ،واإلشكاليات التي تتفرع من كل رؤية ،والتحديات التي تواجهه ،لينتهي هذا
البحث إىل خامتة تقيم االجتاهني السابقني وتسترشف مستقبل «نظام احلكم يف اإلسالم» عىل وقع احلراك
السيايس الكبري الذي نعيشه اليوم  ،بعد سبات طال أمده عقو ًدا طويلة.
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في إشكالية الخصوصية والعالمية
لماذا الخصوصية؟

ُيقصد بـ«اخلصوصية اإلسالمية» التوجه الفكري العام الذي يعتقد بأنه ليس هناك «قيم إنسانية عاملية»
يمكن جلميع شعوب األرض أن حتيا وفقها ،وبأن لإلسالم نظام قيم وحياة خاصني به ،قد يشرتك فيها مع
بعض الشعوب األخرى وقد خيتلف ،ولكن لإلسالم يف النهاية خصوصية مستمدة من مصادره األساسية،
وهذه اخلصوصية هي التي حتفظ هويته ووجوده التارخيي ورسالته احلضارية ،وال جيوز املساس هبا ،ألن
هلا جتليات يف اجلوانب االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية.

وإذا كانت مقولة اخلصوصية قد دفعت القائلني هبا يف النصف األول من القرن العرشين (حسن البنا،
سيد قطب ،).. ،إىل إقامة قطيعة مع العامل الغريب ،والنظر إليه بوصفه دار كفر وفساد مطلق ،فإن اجليل
الثاين من هذا االجتاه (حممد سليم العوا ،حسن الرتابـي ،يوسـف القرضاوي ،وهبة الزحييل ).. ،يميل
إىل األخذ من التجارب العاملية والتفاعل معها ،مع احلفاظ عىل اخلصوصية اإلسالمية؛ فبالنسبة إىل
الديمقراطية  -عىل سبيل املثال  -يشجع أصحاب هذا االجتاه عىل األخذ هبا وتطبيقها يف بالد العرب
واملسلمني ،ولكن عرب املزاوجة مع نظام «الشورى اإلسالمي» ،واالقتصار عىل أخذ ما يتوافق فقط
مع الرشيعة اإلسالمية .يقول الرتايب يف ذلك« :الديمقراطية يف اإلسالم ال تعني سلطة الشعب املطلقة
بل هي سلطة الشعب وق ًفا عىل االلتزام بالرشيعة ...وال جمال بالطبع يف اإلسالم حلكم شعبي منقطع
عن معاين اإليامن ..فاخلروج بالديمقراطية من اإلطار الديني إىل إطار سيايس بحت ،ردة ورضب من
اإلرشاك ألنه يرشك إرادة الشعب مع خالقه»((( .وقل مثل ذلك عىل مقوالت :املواطنة ،نظام احلكم،
احلرية السياسة ...إلخ.

ويعلل حممد سليم العوا ،وهو أحد املمثلني هلذا االجتاه ،القول بـ«اخلصوصية اإلسالمية» بثالثة أمور
أساسية:

األمر األول هو وجود «القيم السياسية اإلسالمية» ،وهي قيم «ملزمة» للمسلمني يف حياهتم االجتامعية
والسياسية ،وعليهم العيش وفقها ،ألهنا قيم عامة مستخرجة من القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة،
كام أهنا كانت عىل مدى التاريخ اإلسالمي «موضوع إمجاع األ ّمة» .وهذه القيم هي:

 القول بـ«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» بوصفه واج ًبا ،وكل من ختىل عنه ينال غضب اهلل وحتلعليه لعنته.
 الشورى ،وهي عند العوا ملزمة للحكام  ،وجيب عزهلم إذا تركوها ،ألهنا ال تقل مرتبة عن مراتبالصالة والزكاة.
 -العدل ،وذلك ملكانته الرفيعة واملركزية يف تعاليم الدين اإلسالمي.

 «حرية الرأي السيايس» ،وأساسها قول الرسول (ﷺ) «الدين نصيحة».((( حسن الترابي [وآخرون] ،اإلسالميون والمسألة السياسية ،سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ( 26بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2003 ،ص .29-27
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 املساواة ،إذ أكد اإلسالم يف نصوص كثرية عدم جواز التمييز بني الناس عىل أسس عرقية أو اجتامعيةأو دينية .

حياسب عىل أفعاله  ،وال يطاع يف معصية(((.
« -مسؤولية احلاكم أمام حمكوميه» ،ألن احلاكم يف اإلسالم َ

هذه القيم  -بالنسبة إىل العوا  -هي التي جيب أن نحتكم إليها« ،ونحن ندير النظر يف كيفية تأسيس النظم
السياسية املعارصة عىل هدى اإلسالم وتعاليمه .وفقه السابقني من األئمة املجتهدين معني لنا عىل الفهم،
ومؤنس عند الرتدد ،وهاد عند احلرية .فكام حققوا مصالح الناس يف اجتهادهم جيب عىل أهل كل عرص
أن جيتهدوا فيفعلوا مثل ما فعلوه»(((.

األمر الثاين هو عدم مالءمة القيم السياسية العاملية لنظام احلكم اإلسالمي .واملقصود بذلك أن الديمقراطية
ً
مثل يمكن أن نأخذ هبا بوصفها «طريقة حلل مشكالت احلكم» و«التخلص من احلكام املستبدين»،
(((
وحتقيق التداول السلمي للسلطة  ،ولكن بعد تكوين مرجعية إسالمية هلا ،وتكوين هذه املرجعية يقوم
عىل التمييز يف الديمقراطية بني السلطة واحلكم ،بحيث تكون السلطة للشعب واحلكم هلل .ويقصد العوا
هبذا التمييز أن احلاكم يصل إىل احلكم عن طريق الشورى وإمجاع األ ّمة ،وبذلك تكون السلطة للشعب،
غري أن احلاكم ملزم بأن حيكم «برشيعة اهلل بحكم النصوص القرآنية التفصيلية ،وبالنصوص البنيوية
الصحيحة التفصيلية ،وحيكم باجتهاد األئمة العلامء ممّا ليس فيه نص وهذا حكم اهلل»(((.

نصا
ولذلك جيد العوا أن هناك قيدين ال بد من وضعهام عىل الديمقراطية ،ومهاّ :أل ختالف الديمقراطية ً
تفصيل ًيا من نصوص القرآن والسنّةّ ،
وأل تؤدي إىل غري مصلحة املسلمني((( .وهذا يعني يف النهاية أن نظام
احلكم يف اإلسالم عند العوا «ال يقبل باألحزاب التي تتعارض مع املرجعية العامة للدولة»((( ،وما دامت
املرجعية الرشيعة اإلسالمية ،فإنه يرفض الرتخيص ألي حزب تتعارض منطلقاته مع تلك الرشيعة،
فإذا كانت «املرجعية يف الديمقراطية مطلقة بال حدود هلا[ ،..فإن] املرجعية يف اإلسالم حمدودة بالكتاب
والسنّة وبعقيدة اإلسالم ورشيعته»((( .أ ّما بالنسبة إىل الغرب ،فإن الذي حيدث هو «أن الناس يقررون ما
يشاءون من إباحة املحرمات ،وإجازة املنكرات ،وفتح باب الفساد ،هذا كله حيدث ،ألن القيمة املرجعية
هي رأي الناس وحدهم ،أ ّما القيمة املرجعية عندنا فهي كتاب ربنا ،وسنّة نبينا ً
أول ،تارخينا ،وفقهنا،
وتراثنا  ،وحضارتنا ،وإيامن الناس ثان ًيا»(((.
ٍ
رفض قاطع للدعوى بعاملية القيم اإلنسانية ،عىل الرغم
بناء عىل هذا ،فإن العوا ينتهي من ذلك كله إىل
من املشكالت الكربى التي تواجه بالد العرب واملسلمني ،وعىل الرغم من إقراره بإمكان االستفادة من

((( محمد سليم العوا وبرهان غليون ،النظام السياسي في اإلسالم (دمشق :دار الفكر ،)2008 ،ص .133-120
((( المصدر نفسه ،ص .133
((( مقابلة تلفزيونية أجرها د .حامد األنصاري مع محمد سليم العوا ،ضمن برنامج «الشريعة والحياة» تحت عنوان «اإلسالم
والديمقراطية» ،قناة الجزيرة ،تاريخ  ،1999/5/30نشرت على موقع الجزيرة نت اإللكتروني:
<.>http//:www.aljazeera.net/programs/pages/c8efdb3d-20bd-4d91-9d25-1432472e437f

((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
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يعب
جتارب احلضارات األخرى .ويعود ذلك الرفض إىل أن لكل فكرة أو قيمة منبتًا حضار ًيا ً
خاصا هبا ّ ،
عن روح تلك احلضارة وخصوصيتها .والقيم العاملية اليوم هي «قيم املسيحية الغربية» التي تتعارض
وختتلف مع قيم اإلسالم ،فإذا «كانت بالدنا جلها أو كلها  -تفتقر إىل النظم الديمقراطية يف اإلدارة
حتم أن نستوردها من الغرب حمملة بقيمها املسيحية الغربية حتت دعوى العاملية التي
والسياسة ،فإنه ليس ً
يروج هلا هؤالء الكتّاب يف كل مناسبة وغري مناسبة ....وهي ال حتتاج إىل فكرة املساواة املسيحية ،ولدهيا
نصوص القرآن التي تقرر أن الناس ُخلقوا من ذكر وأنثى ،وأهنم ُجعلوا شعو ًبا وقبائل ليتعارفوا»(.((1

األمر الثالث هو اعتقاد العوا بوجود «هجمة عاملية عىل اإلسالم» ،حتاول وصفه باإلرهاب تارة ،وبعدم
التسامح تارة ثانية ،وبعدم قدرته عىل جماراة متطلبات احلياة املعارصة تارة ثالثة .ومن يقرأ أطروحات
فوكوياما وهنتنغتون وغريمها ،سيالحظ برسعة العدوانية الشديدة التي يكنّها الغرب لإلسالم ،كام أن
املتابع لسياسات القوى العاملية رسعان ما يصدمه حجم املؤامرات واخلطط االستعامرية التي حتاك ضد
العامل العريب واإلسالمي .أ ّما سبل مواجهة تلك اهلجمة الرشسة ،فتكون لدى العوا بكشف زيف تلك
األطروحات وإظهار ما فيها من تناقض ورياء ،وبالرجوع إىل األصالة اإلسالمية وقيم التسامح والعدل
واملساواة وحرية الرأي والتعبري التي أكدها اإلسالم ،واالنطالق من تلك القيم لتأسيس هوية إسالمية
وتعب عن شخصيتهم احلضارية بموضوعية .ولذلك ،يمكن القول إن
تعطي اإلسالم واملسلمني حقهمّ ،
«رجوعنا إىل هذه القيم اإلسالمية األصيلة ،وذودنا عنها ،واعتزازنا هبا ،هو السالح الناجح يف مواجهة
هذه اهلجمة الفكرية وما قد يتبعها من هجامت بالقوة العسكرية»(.((1

إن األساس يف العالقة بالغرب هو «الرصاع» بكل أنواعه ،ألن الغرب ما عاد اليوم سوى قوى متوحشة
استعامريه ال تعرف ّإل مصاحلها ،وال هتتم ّإل بنهب الشعوب األخرى وتسخريها خلدمتها ،والشواهد
تكاد ال تعد وال حتىص ،وهذا ما دفع العوا إىل رفض أطروحة االندماج اإلسالمي بالعاملية ألنه اندماج
وحيولنا إىل سلعة تباع وتشرتى.
سيؤدي إىل ضياع هويتنا ومصاحلناّ ،

عىل الرغم من اجلهد الطيب الذي بذله العوا وزمالؤه من القائلني باخلصوصية اإلسالمية ،بغية جعل ديننا
اإلسالمي يواكب التطورات املعارصة ،وتكوين نظرية حتفظ هوية اإلسالم يف عرص املتغريات الكربى،
وعىل الرغم من العقالنية املنفتحة يف مناقشة قضايا ال يزال كثريون من اإلسالميني يرفضون حتى الدخول
يف مناقشتها ،أقول عىل الرغم من ذلك ،فإننا نرى أن هناك جمموعة من املالحظات عىل طرح اخلصوصية
اإلسالمية  ،يمكن حتديدها بام ييل:

 القول بـ«اخلصوصية اإلسالمية» يكتفي بالتأصيل لنفسه داخل القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفةواجتهاد العلامء ،ويتجاهل تعقيدات التجربة اإلسالمية يف التاريخ والسياسية ألربعة عرش قرنًا .فالعدل
يف القرآن الكريم يشء ،وعند االنتقال إىل الواقع وتشعباته وما فيه من رصاع للمصالح ومماحكات يشء
آخر .كام أن الشورى يف آيات القرآن الكريم أمر ،وتطبيقاهتا يف بعض احلاالت التارخيية أمر خمتلف متا ًما،
( ((1محمد سليم العوا« ،الهجمة على اإلسالم (( »،)3موقع الدكتور محمد سليم العوا) ،ص  ،3على الموقع اإللكتروني:

>http//:www.el-awa.com/new2/main.php?pg=search&act=show_article&art=46>.

( ((1المصدر نفسه ،ص .2
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وكثريا ما عانى خالفات واستقواء البعض عىل اآلخر ...إلخ .واملشكلة هنا أن تطبيق أي تفسري لنظرية
ً
ما ال بد من أن يراعي التجربة التارخيية واملامرسة العملية التي مرت هبا هذه النظرية خالل املراحل
الطويلة التي مرت هبا ،وهو ما يوحي أننا يف النهاية أمام «نموذج نظري مثايل» أكثر ممّا هو واقعي ،يتجنب
التعقيدات ملصلحة املتعة العقلية يف التنسيق.

فعىل سبيل املثال  ،نجد أن ذهاب تركيا باألخذ من منجزات العامل املعارص إىل أقىص احلدود ،مل يؤثر يف
خصوصيتها اإلسالمية ،ومل يمنع «أحزاب حمسوبة عىل اإلسالميني» من الوصول إىل السلطة .كام أن عيش
اجلوايل اإلسالمية يف بلدان غربية مل يمنعها من احلفاظ عىل هويتها اإلسالمية ،ومن الدفاع عن شخصيتها
اإلسالمية يف وجه كل من يريد أن ينال منها ،حتى أن احلرية التي يتمتع هبا املسلمون يف بالد الغرب
كثريا احلرية التي يعيشها املسلمون يف بلداهنم التي حتكمها حكومات تقول عن نفسها بأهنا حتكم
تتجاوز ً
وفق الرشيعة اإلسالمية.

معنى خمتل ًفا عن السياق الذي وردت فيه،
 إعطاء بعض آيات القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفةً
وحتميلها معاين قد ال تتحملها ،فاحلديث الرشيف «الدين نصيحة» ال يتضمن القول بـ«حرية الرأي
السيايس» ،ومقولة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» املأخوذة من آيات القرآن الكريم حتمل معاين
ٍ
معان سياسية أو تنظيمية  ،وليس فيها أي إمكان الستخراج «مبدأ
أخالقية ووعظية ،وال حتمل أي
مركزي» تُبنى عليه نظرية يف السياسة.

 االنجرار وراء إعطاء بعض املفاهيم اإلنسانية العاملية طاب ًعا دين ًيا حمد ًدا؛ فالعدل والتسامح واحلرية..معي قد خيضع لتعديالت تراعي الوضع
قيم عاملية وال خيتص هبا الدين املسيحي ،وتطبيقها يف بلد ّ
االجتامعي والسيايس للبلد ،ولكن ال يمكن احلديث عن خصوصية دينية لتلك املفاهيم .وكون مفكرين
غربيني معروفني ،من أمثال فوكوياما وهنتنغتون وماكس فيرب ...إلخ ،وقعوا يف مثل هذه املطبات ،ال يربر
الوقوف عىل القاعدة نفسها التي وقف عليها هؤالء.

فاحلديث عن خصوصية ما من جانب أي فريق ال يمكن ّإل أن يؤدي إىل العدوانية جتاه اآلخرين.
والالفت لالنتباه أن أنصار مقولة اخلصوصية يف كل دين ال يستشهدون عىل صحة أطروحاهتم ّإل بأنصار
اخلصوصية من الطرف اآلخر ،ألن الفريقني يؤمنان بأن «الرصاع» هو الذي يفرض نفسه عىل العالقة بني
احلضارات ،وأنه ال جمال للقاء ّإل عن طريق القوة .ولعل هذا ما يفرس عدوانية بعض املفكرين الغربيني
جتاه اإلسالم ،مثلام يفرس عدوانية االجتاه اخلصويص اإلسالمي جتاه الغرب ،وعدم قدرته عىل التمييز بني
الغرب بوصفه أرقى ما وصلت إليه احلضارات من تطور ،والسياسات الغربية االستعامرية التي عانتها
بالد العرب واملسلمني عقو ًدا طويلة.

في مبررات العالمية

ينطلق أصحاب التوجه العاملي من أن «قيم ومبادئ اإلسالم» هي قيم ومبادئ عاملية ،كام أن للقيم
جذورا واضحة األساس يف اإلسالم .بناء عىل ذلك ،ليس من مربر للحديث
واملبادئ اإلنسانية العاملية
ً
عن «خصوصية إسالمية» ،ألن األساس يف العالقة بني احلضارات هو أساس «اندماج» و«تالؤم» ال
رصاع وتناحر ،ومن ي ُعد إىل الثقافة العربية اإلسالمية جيد أهنا «ثقافة عاملية ظهرت يف هذا العامل ومرت
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باملراحل التي مرت هبا الثقافات الكربى ،ونحن اليوم جزء من هذا العامل وفيه ،ولسنا خارجه»( .((1كام أن
ً
وجمال لإلبداع اإلنساين ،واحلديث اليوم هو حديث عن «الرتابط
غنى
التوجهات العاملية اليوم تعترب التنوع ً
أيضا،
والتساند والتواصل بني احلضارات والثقافات واألمم ،ليس اليوم فحسب بل ومنذ آالف السنني ً
فالتنوعات أنساق فرعية عىل النسق العاملي العام»( .((1وعلينا اليوم أن نكون جز ًءا ال يتجزأ من «الكونية
الصاعدة» التي تتضمن «جماالت رحبة للنزوع اإلنساين نحو القيم الشاملة والرفيعة للمساواة وعدم
التمييز ،والتضامن البرشي ،والثقة بإمكانيات اإلنسان (فر ًدا ومجاعة) للعيش بسالم وحرية وانسجام»(.((1
أ ّما النزعة االستعامرية الغربية ورشاستها التي تزداد يف زمن ما بعد احلداثة ،فهام أمر واضح وجيب أن
نحسب له ألف حساب ،ولكن األمر ال يكون عرب التقوقع واالنكامش داخل هويات وخصوصيات ومهية
ومتومهة ،ولكن عرب التشديد عىل تقوية الذات من خالل نقدها ،وقراءة املستجدات العاملية قراءة واعية،
واالقتناع بأن العالقة مع العامل اخلارجي جيب أن تتجاوز الرصاع إىل البحث عن أسس تقام عليها حياة
مشرتكة ،وأن مشكالتنا مع اآلخر سببها أوضاعنا املرتدية وليس أي يشء آخر ،حتى أن رضوان السيد
ينظر إىل التوجه الذي يسري باإلسالم إىل العاملية والتوافق التام مع القيم اإلنسانية العاملية عىل أنه يعود إىل
العصور الوسطى ،وال سيام عند اجلوين والغزايل والشاطبي الذين اعتربوا أن الرشيعة إنام ُأنزلت من أجل
قوى مخس مصالح رضورية لبني البرش هي :النفس (حق احلياة) والعقل والدين وامل ْلك والنسل ،إىل درجة
خاصا أسامه املوافقات يف أصول الرشيعة ،ووجد فيه أن هذه الرضوريات أو
أن الشاطبي خصص هلا كتا ًبا ً
(((1
مقاصد الرشيعة أمر إنساين عام ،وليست خاصة بالرشيعة اإلسالمية ألهنا «مراعاة يف كل ملة» .
فمشكلة االجتاه اخلصويص اإلسالمي املعارص  -بالنسبة إىل السيد  -هي أنه ينشئ عقائدية إسالمية متعالية
عىل السياسة ورصاعاهتا ،األمر الذي يدفعها إىل اختزال العامل إىل عدو ،واختزال اإلسالم إىل أيديولوجيا
للمواجهة «ووضع املسلمني ودينهم بني حدَ ي السكني»( ،((1بحيث يعترب اإلسالم رهن ر ّدات األفعال،
إ ّما بحجة الفكر املتشدد وإ ّما بحجة سياسات اهليمنة الغربية.

ويذهب السيد إىل أن اجلدال حول اخلصوصية والعاملية ،وأن لإلسالم هوية خاصة به ،وانتشار شعارات
«اإلسالم هو احلل» ،وهل لإلسالم خصوصية متنعه من التالؤم أو االندماج بالعاملية ،كل ذلك يعود إىل
أسباب عدة يمكن إجيازها باآليت:
 األزمات التي يمر هبا العرب واملسلمون :فالدكتاتوريات منترشة يف كل مكان ،والقضية الفلسطينيةما زالت بال حل ،والفساد ينخر األجهزة اإلدارية ،والعدل االجتامعي غائب ،وشعور أغلبية املسلمني
بأن الدولة ال متثلهم ،والقمع الشديد الذي تعرض له اإلسالميون عىل أيدي السلطات مل يتوقف يو ًما،
وضعف املؤسسة الدينية السنية واستتباعها وصل إىل درجات غري مسبوقة ...إلخ( ،((1كل ذلك دفع

( ((1رضوان السيد ،الصراع على اإلسالم :األصولية واإلصالح والسياسات الدولية (بيروت :دار الكتاب العربي ،)2004 ،ص .13
( ((1المصدر نفسه ،ص .16
( ((1رضوان السيد وأحمد برقاوي ،المسألة الثقافية في العالم اإلسالمي ،حوارات لقرن جديد (دمشق :دار الفكر ،)1998 ،ص .118
( ((1رضوان السيد« ،اإلنسان وحقوقه لدى المسلمين والغربيين والمسؤوليات المشتركة »،التسامح (عمان) ،العدد ( 18ربيع
 ،)2007ص.11
( ((1رضوان السيد« ،مأزق الفكر اإلسالمي المعاصر واإلصالح والمسؤولية الجماعية »،التسامح ،العدد ( 9شتاء  ،)2005ص .64
( ((1رضوان السيد« ،الدين والدولة في زمن الثورات :المنظور النهضوي ومطالبه »،المستقبل العربي ،السنة  ،35العدد ( 406كانون
األول /ديسمبر  ،)2012ص .5
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بقطاع واسع من اإلسالميني إىل الظن أن حل تلك األزمات يكون عرب بناء نظام إسالمي شامل ،يستطيع
خمرجا جلميع تلك املشكالت .وهذا يعني أن االجتاه اخلصويص بالنسبة إىل السيد هو «فكر أزمة»،
أن جيد ً
يزول بزواهلا.

 انتقال الفكر اإلسالمي من فكرة التقدم إىل هواجس اهلوية :فمتت ّبع التاريخ املعارص للفكر اإلسالمي منذأواخر القرن التاسع عرش وحتى اليوم ،جيد أن «فكرة التقدم» واللحاق بالركب العاملي ومعاجلة أسباب
تأخرنا احلضاري هي التي سيطرت عىل عقول مفكري اإلسالم منذ أيام الطهطاوي وحتى عرشينيات
حتول الفكر اإلسالمي إىل االهتامم بفكرة «اهلوية اإلسالمية» وإقامة نظام إسالمي
القرن العرشين .ثم ّ
شامل ،وذلك حتت ضغط وقوع أغلبية الدول العربية واإلسالمية حتت هيمنة االستعامر الغريب ،وعدم
اطمئنان اإلسالميني إىل «الدولة الوطنية» التي نشأت بني احلربني العامليتني واستمرت بعد ذلك  ،ألهنا
دولة مل تستكمل رشوط التحرر من االستعامر ،ومل تصن املصالح الوطنية الكربى ،ناهيك بأهنا كانت
معادية للدين ،أو حمايدة يف أحسن األحوال .كل ذلك دفع اإلسالميني «اإلحيائيني» إىل الشعور باخلوف
عىل هوية املجتمعات والدول اإلسالمية  ،بحيث أصبح ما يميز هذه املرحلة هو «اإلشكالية التي تقول
ليس كيف نتقدم ،بل كيف نحافظ عىل هويتنا وديننا»(.((1

 عدوانية الغرب والنزاع األيديولوجي معه :ذلك أن السياسات االستعامرية الغربية ،وزراعتها إلرسائيلكثريا ما تنال من العرب واملسلمني ،ناهيك
يف قلب العامل العريب ،باإلضافة إىل مقوالت «املسترشقني» التي ً
باألطروحات املعادية لإلسالم ،وال سيام أطروحات هنتنغتون وفوكوياما ،..كل ذلك كان له تأثري كبري
يف تأجيج «احلساسيات الدينية واخلصوصيات الثقافية ووسائل أخرى محيمية تتعلق بإحساس الناس
(((1
خاصا
يسميه السيد «نزا ًعا أيديولوج ًيا» ،ويف
ً
ومشاعرهم ،وما يعتربونه ً
وعزيزا» ؛ فالنزاع مع الغرب ّ
النزاعات األيديولوجية «يصعب التمييز والتفسري» ،بحيث ينجر الطرفان وراء وصف اآلخر بصفات
الأخالقية والعقالنية .حتى يف العامل الغريب نجد أن الكثري من األمريكيني (بعد هجامت  11أيلول/
سبتمرب  )2001ذهب إىل أن «القاعدة» هامجتهم ال بسبب سياسات اهليمنة األمريكية ،بل بسبب طرائقهم
يسمونه)
يف التفكري والترصف والعيش ،بحيث حتولت حرب األمريكيني عىل اإلسالم (أو اإلرهاب ،كام ّ
إىل حرب الدفاع عن قيم احلرية واإلنسانية واالختيار األخالقي احلر .وما قرصت «القاعدة» يف تغذية هذه
االهتامات باحلديث عن جماهدة الصليبيني واليهود ،وعن فسطا َطي الكفر واإليامن(.((2

لذلك نجد أن السيد يسعى جاهدً ا إىل استعادة مقولة التقدم يف الفكر اإلسالمي املعارص ً
بدل من مقولة
اهلوية ،ألن فكر اهلوية هو باألساس فكر «انفصايل» ،يفصل الذات عن العامل حلفظها وصوهنا .أ ّما مصدر
التهديد هلذه الذات فليس حمد ًدا بحيث يمكن مقاومته بدقة« ،إنه العامل كله»  ،امليلء بالرشور واملغامرات،
ولذلك نجد أن فكر اهلوية يتحول إىل «ثقافة طهورية» « ،ثقافة املقدس واملدنس» ،بحيث يتحول كل ما
وخي ،ويتحول كل ما ينتمي إىل العامل اآلخر إىل رش وفساد ،وهذا اآلخر قد
ينتمي إىل هويتنا إىل مقدَّ س ّ
يكون العامل اخلارجي ،وقد يكون «املجتمع األقرب» ،ألنه «انفصال القلة القليلة عن الكثرة الضالة»،
( ((1المصدر نفسه ،ص .3
( ((1السيد« ،اإلنسان وحقوقه لدى المسلمين »،ص .14
( ((2المصدر نفسه ،ص .14
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ألن القلة تعني اصطفا ًفا ال توحيه الكثرة أو ال توافقه( .((2هكذا جيد السيد أن فكر اهلوية غال ًبا ما
يستبعد «التغيري» ،كام أنه يقوم عىل «الرموز والشعائر» التي جتنح نحو التقديس ،ناهيك بأنه فكر ال يقبل
فكرا يعاين االفتقار إىل ثقافة النقد الذايت ،ونقص املعرفة بالعامل،
التسويات واملصاحلات  ،ولذلك سيبقى ً
والضغوطات املتناقضة التي ال يزال يتعرض هلا ذلك الفكر من األنظمة من جهة  ،ومجاهريه هو ،من جهة
خمرجا من «اخلصوصيات واالهتياج والثوران إال العودة جز ًءا من العامل
أخرى( .((2ولذلك ،ال جيد السيد ً
والعرص  ،وهنج التعارف اخلريي وعمله  ،..واملبادرة واملشاركة ، ..واعتناق العرص وتنظيامته وممارساته
يف تشكيل احلكم الصالح»( .((2والتعارف يستخرجه السيد من القرآن الكريم الذي جعل منه وسيلة
التعرف إىل
إلدارة اخلالفات ،واالعرتاف املتبادل بني األطراف املختلفة املصالح واالهتاممات ،مثلام يعني ّ
«املشرتكات التي يمكن التالقي حوهلا استنا ًدا إىل طبيعة اإلنسان الواحدة ،والرضورات الكامنة يف طبع
اخلليقة ،واملصالح املوجودة يف االجتامع اإلنساين»(.((2

فاملنهج القرآين عند السيد هو «املنهج الشمويل القائم عىل وحدة بني البرش ،والوحدة الكربى والعامة
للمفاهيم األساسية ،وبخاصة لدى أهل الكتب الساموية»( .((2والرسالة اإلسالمية هي «رسالة شاملة»
تستند إىل «وحدة الطبيعة اإلنسانية»؛ ففي اإلسالم ،ما دام اهلل خلق اجلميع من نفس واحدة ،والرسول (ﷺ)
رسل ّإل رمحة للعاملني ،فإنه ال بد من «التعامل بني البرش عىل قدم املساواة يف القيمة
ُأرسل إىل الناس مجي ًعا ومل ُي َ
اإلنسانية ،ويف احلقوق املرتتبة عىل ذلك ً
أيضا أنه ال أحد يمتلك
شكل وموضو ًعا»( .((2و«املساواة هنا تعني ً
احلقيقة املطلقة أو لديه تفوق أخالقي منفرد ،...وهكذا ال ميزة للموحدين عىل غريهم»( .((2وبذلك ينتهي
السيد من جمموعة من اآليات الكريمة إىل أن اإلسالم دين عاملي ،وأن قيمه تتضمن «رؤية للعامل» تقوم عىل
وحدة الطبيعة اإلنسانية ،والرسالة الشاملة ،والتعارف ،والتقوى ،والرمحة ،واملسؤولية اإلجيابية ...إلخ(.((2

في المبادئ المنظمة للعالقة بين الدين والدولة
ينعكس اخلالف بني االجتاهني اخلصويص والعاملي عىل قضايا سياسية واجتامعية إسالمية كثرية .وسوف
نقرص احلديث هنا عىل اخلالف بني ٍّ
كل منها لنظام احلكم يف اإلسالم ،ورؤيته للعالقة بني الدين والدولة،
ثم مفهوم املواطنة وحقوق اإلنسان .فاخلصوصية بالنسبة إىل االجتاه األول ترى يف جمال السياسة رضورة
إقامة «نظام حكم إسالمي املرجعية» ،بعكس االجتاه العاملي الذي ال يرى رضورة أن خيتص املسلمون
بنظام حكم هلم ،ألن نظام اخلالفة مل يكن نظا ًما دين ًيا ،وأن نظام احلكم اإلسالمي املعارص جيب أن يكون
( ((2رضوان السيد« ،اإلسالميون والعولمة :العالم في مرآة الهوية( »،دراسة ،موقع الدكتور رضوان السيد ،)2001 ،ص  ،141على
الموقع اإللكتروني:
<.>http//:www.ridwanalsayyid.com/ContentPage.aspx?id=76.#Up4k-9zALoY

( ((2المصدر نفسه ،ص .138
( ((2رضوان السيد« ،الدين والمجتمع والدولة في العالقات والمرجعيات والمصائر »،التسامح ،العدد ( 17شتاء  ،)2007ص
.22-21
( ((2المصدر نفسه ،ص .17-16
( ((2المصدر نفسه ،ص.18
( ((2السيد« ،الدين والمجتمع والدولة »،ص .17
( ((2المصدر نفسه ،ص .18-17
( ((2المصدر نفسه ،ص .18-16
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نظا ًما مستمدً ا من منجزات احلضارة املعارصة ،ومن التجربة اإلسالمية التارخيية .وتدلنا هذه التجربة عىل
أن اخلالفة مل تكن سلطة دينية ً
أول ،وعىل أن األ ّمة /اجلامعة ال الرشيعة كانت املرجعية للدولة ثان ًيا ،وعىل
أن الدولة مل تكن حارسة الدين وسائسة الدنيا ثال ًثا ،بل إن الدين هو الذي حرس الدولة ،وهو صاحب
الفضل عليها ،ولذلك ليس هنا من دواع دينية إلقامة دولة بمواصفات إسالمية حمددة.
 -اإلسالم دين ودولة

صاحب هذه املقولة االجتاه اخلصويص الذي يرى أن القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة «ال يتضمنان
عمن يع ّينهم من الناس عىل واليتهم
ً
نصا عن كيفية اختيار احلكام ،وكيفية حماسبتهم ،وكيفية عزهلم ،وال ّ
(((2
بالرأي (الشورى) وال بالعمل (الوظائف)»  .ولذلك ،يدعو هذا االجتاه إىل إقامة نظام حكم يف
اإلسالم خيضع لـ«االجتهاد» من طرف «العلامء املؤهلني» ،وأن هؤالء العلامء ب ّينوا أن احلاكم يف اإلسالم
معي ،ألن
اليوم يمكن أن يصل إىل احلكم عن طريق «االنتخابات» ،وأنه يمكن حتديد مدة واليته بزمن ّ
روح العرص مل تعد تقبل بحاكم إىل األبد ،كام انتهى االجتهاد إىل إحاطة احلاكم بكل ما يلزم للحد من
يبي العوا «أن رئيس الدولة اإلسالمية،
سلطانه ،وذلك للتخفيف من جور احلكام وظلمهم .ويف املقابلّ ،
جيب عليه االلتزام يف أداء مهامه بأحكام الرشيعة اإلسالمية ،وأن يبذل جهده كله لتحقيق مصالح الناس،
وعىل املسلمني أن يبذلوا له النصح ،ويلتزموا بطاعته فيام ال معصية هلل ورسوله فيه  ،وعليهم أن يأمروه
باملعروف وينهوه عن املنكر»(.((3

ويقصد العوا بالدولة «الرشيعة» ،ألن «اإلسالم دين يتع َبد به ويتقرب إىل اهلل بفعل مأموراته وترك
منهياته ،ويطلب الثواب اإلضايف باحلرص عىل مندوباته ونوافله ،ورشيعة قانونية حتكم ترصفات الناس
وأفعاهلم ..بحيث ال يكون املسلمون بحاجة إىل استرياد القانون من غريهم»(((3؛ فاملقصود بأن الدولة
رشيعة هو أن مرجعية الدولة الرشيعة ،وأن مهمتها األساسية هي تطبيق الرشيعة والعمل وفقها .أ ّما
الفصل بني الدين والسياسة أو بني الدين والدولة ،فهو فصل غري صحيح نظر ًيا وغري واقع عمل ًيا -
بالنسبة إىل العوا  -ألنه ال يدع لإلسالم ورشيعته أي مكان يف حياتنا الدنيوية .ولذلك نجده يرفض
رفضا قاط ًعا ،ألن املراد هبذه العبارة «إقصاء أحكام
مقولة «ال دين يف السياسة وال سياسة يف الدين» ً
الرشيعة والفقه اإلسالميني عن حكم حياة الناس وتنظيم خمتلف شؤوهنا .وهو مراد يؤول إىل إنكار
أحكام إسالمية قطعية الورود والداللة  ،ويؤول إىل ما هو أخطر من ذلك ،يؤول إىل إقصاء املرجعية
اإلسالمية العامة عن احلياة القانونية والسياسية»( ،((3حتى أن العوا يصل إىل درجة يؤكد فيها أن املرجعية
يف الدولة إن مل تكن إسالمية ،فإن االجتهاد ال يعود له وجود ً
أصل ،فامذا سيفعل املجتهدون إن ُعزلت
احلياة القانونية والسياسية عن املرجعية اإلسالمية(((3؟ ويف املقابل ،فإن الرشيعة هي الدولة والقانون،
ومن يفرس الرشيعة ويؤوهلا هم املؤهلون ،وهو ما يعني أن هؤالء العلامء هم الذين حيددون قانون الدولة
( ((2العوا وغليون ،ص .103
( ((3المصدر نفسه ،ص.107
( ((3العوا وغليون ،ص .105-104
( ((3المصدر نفسه ،ص .109-108
( ((3المصدر نفسه ،ص .109
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ويرشفون عىل تطبيقه ،وهم الذين حيددون شكل نظام احلكم وصالحيات كل طرف ،وطرق اختيار
احلاكم وعزله ،وهم الذين يضعون الدستور ،وكأن العوا يريد أن يبني دولة دينية ذات مرجعية دينية
ترشف عليها نخبة دينية من ألفها إىل يائها ،وهو ما حدث يف دول كثرية ،ومنها مجهورية إيران اإلسالمية
بعد الثورة ،عىل الرغم من أن التجربة اإليرانية مل تؤد إىل نشوء دولة إسالمية ديمقراطية ،بل أدت إىل نشوء
دولة إسالمية استبدادية .ثم ماذا سيقول العوا للعلامء املؤهلني الذين يرون أنه ليس من مهامت الدولة
تطبيق الرشيعة ،وأن نظام احلكم يف اإلسالم مدين ،بالطبع سيعتربهم علامء غري مؤهلني ،بل سيصفهم
بأهنم غري موحدين(.((3

لذلك ،نجد أن هناك من يقول إنه ليس لدى العوا ديمقراطية ألن «األخذ بمثل هذه النظرية يلغي نظرية
الدولة احلديثة نفسها ،ويعيدنا إىل مفهوم اجلامعة الدينية التي ال ترى يف الدولة ّإل أداة لفرض عقيدهتا
وتعميمها وضامن توسعها وانتشارها»(((3؛ فدولة العوا هي يف النهاية «دولة عقائدية» ،حتجب السياسة
كل ًيا عن الناس ،من دون أن تكف عن احلديث باسمهم ،يف حني تؤكد الدولة احلديثة أسبقية املجتمع
املدين عىل الدولة ،كام أن احلرية هي القيمة األساسية التي يقوم عليها النظام السيايس وليس «العلامء
هم سوى السيطرة عىل الدولة واملجتمع وإخضاعهام
املؤهلني» ،يف حني أن «دولة اجلامعة» ال يكون هلا من ٍّ
إلرادهتا .ويف النهاية ،إذا كانت أغلبية مواطني الدولة الديمقراطية من املسلمني ،فإن هذه الدولة ال
املعب عنها من خالل انتخابات
يمكنها «أن تعكس شي ًئا آخر سوى مصالح وقيم واختيارات مواطنيها ّ
تفرز أغلبية سياسية حاكمة»(.((3
 -الدولة مدنية في اإلسالم

أ ّما االجتاه العاملي ،فإنه يرفض مثل هذا الربط بني الدين والدولة ،ألن «احلكم مدين يف اإلسالم»( ،((3وأن
عىل األ ّمة ،ال الدولة ،أن تطبق الرشيعة ،ألن املرجعية يف التجربة اإلسالمية هي لأل ّمة وإمجاعها ال للرشيعة
اإلسالمية .أ ّما مقولة أن عىل الدولة تطبيق الرشيعة اإلسالمية ،فظهرت مع ظهور مقولة «احلاكمية» يف
منتصف القرن العرشين ،كام أن الرشيعة موجودة يف الدول اإلسالمية بوصفها رشيعة ال بد من مراعاهتا
ً
شامل» ال خيرج من حتت مظلته أي أمر .هبذا املعنى،
عند اشرتاع القوانني واألنظمة ،ال بوصفها «نظا ًما
(((3
مل تكن الرشيعة «هوية املجتمع والدولة» ،وليس هذا التضخيم للرشيعة جديدً ا عىل اإلسالم  ،كام أنه
خيفي داخله أطام ًعا سلطوية ،ألن املقصود به أن بالد املسلمني ال بد هلا من دولة تطبق الرشيعة اإلسالمية.
وغني عن البيان أن الدولة يف هذه احلالة ال بد أن تكون يف يد األحزاب والقوى اإلسالمية ،ألهنا األدرى
بطرق تطبيق الرشيعة.
بالنسبة إىل السيد ،إمجاع الناس هو املرجعية للدولة ،والتجربة اإلسالمية التقليدية تؤكد ذلك .أ ّما
القول بأن الرشيعة هي مرجعية الدولة ،فناتج من «الفوىض» يف حتديد املرجعيات ،واستقواء األحزاب
اإلسالمية عىل الـمجتمع بوصفه «ناقص دين» .ولذلك جرى استبعاد مفهوم «األ ّمة» من املعادلة ،ألن

( ((3العوا وغليون ،ص .109
( ((3المصدر نفسه ،ص .193
( ((3المصدر نفسه ،ص .205-204
( ((3رضوان السيد وعبد اإلله بلقزيز ،أزمة الفكر السياسي العربي ،حوارات لقرن جديد (دمشق :دار الفكر ،)2000 ،ص .30
( ((3السيد ،الصراع على اإلسالم ،ص .94
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لح عىل مفهوم تطبيق الرشيعة ،ألن الذي يط ّبقها هم اإلسالميون ،األمر
األ ّمة تعني الناس مجي ًعا ،بينام ُأ ّ
الذي يعطيهم سلطة مل تكن هلم يف عهود اإلسالم املاضية .ولذلك ينتهي السيد من وراء مناقشته للعالقة
بني الدين والدولة إىل أن «الشأن السيايس أو إدارته ال عالقة له بالشأن الديني ،الختالف املوضوعً ،
فضل
متاميزا عن املجال الديني يف احلضارة
عن اختالف املنطلقات والنتائج»( .((3حتى أن املجال السيايس كان
ً
اإلسالمية ،ولذلك «مل حيصل رصاع بينهام كام حصل يف الغرب الوسيط ،وألن املؤسسة الدينية اإلسالمية
ما ا ّدعت حق اإلمرة يف املجال العام»(.((4

أيضا ،ليس من مشكلة بني اإلسالم والدولة احلديثة ،فإذا كانت الدولة احلديثة يف
وبالنسبة إىل السيد ً
أوروبا قامت عىل أسس ومبادئ شمولية العقل ومرجعيته ،واحلق الطبيعي ،والعقد االجتامعي ،واحلقوق
الفردية ،..فإن شمولية العقل أمر يقول به اإلسالم ألنه يبني اإليامن عىل العقل ،كام أن الفقهاء أكدوا أن
الناس مجي ًعا متساوون يف العقل ،أ ّما بالنسبة إىل املبدأ الثاين املتعلق باحلق الطبيعي ،أي حقوق اإلنسان
يف العيش والرتقي والكرامة والتسامي واحلرية ،فإن القرآن الكريم حتدث يف مناسبات متعددة عن
كبريا بني مقولة احلق الطبيعي ومقاصد
«الكرامة والتسخري واالستخالف» ،حتى أن السيد يالحظ ً
شبها ً
الرشيعة عند الشاطبي .وبالعودة إىل مسألة «العقد االجتامعي» ،فإن مقوالت اإلسالم بشأن التعارف
كثريا عن املعنى العام للعقد
وتبادل االعرتاف بالوجود واحلرية والكرامة واملصالح هي أمور ال ختتلف ً
مرارا أن
االجتامعي ،أ ّما القول باحلقوق الفردية ،فإن اإلسالم مل يلح عىل هذه القضية ،لكن القرآن أكد ً
ِ
كل
امرئ بام كسب رهني ،وأنه ال تزر وازرة وزر أخرى(.((4

بناء عىل ذلك ،فإن القول بأن اإلسالم دين ودولة أمر خاص بفئة من اإلسالميني ،وأنه قول ال يعود إىل
إمجاع األ ّمة وال إىل التجربة اإلسالمية يف احلكم  ،كام أنه رهني بأزمات تعيشها األ ّمة .وقد الحظ السيد
كثريا ما يظهران يف «أوقات
أن إعادة النظر بالعالقة بني الدين والدولة وتأكيد مضمون الديني للدولة ً
األزمات اخلانقة بالذات»(((4؛ فهناك شبه تالزم بني ارتفاع وترية الدعوة إىل تطبيق الرشيعة وفرض احلل
الديني ،وبني تعرض األ ّمة لإلخفاقات الكربى .فالدعوات إىل أسلمة الدولة ظهرت عندما مرت الدولة
العباسية بمحنة ضعف اخلالفة ،وعندما حتولت االمرباطورية العثامنية إىل مجهورية علامنية ،وعندما
تعرض العرب واملسلمون املعارصون لالستعامر.

هل يقبل نظام الحكم في اإلسالم بالمواطنة
وحقوق اإلنسان؟
ال يمنع االجتاه اخلصويص من تق ّبل بعض املفاهيم املرافقة للدولة احلديثة ،وهذا أمر ُيسب له ،لكنه
يواصل يف الوقت نفسه عملية تأصيل تلك املفاهيم وإعطائها مرجعية إسالمية ،اعتقا ًدا منه أنه حيافظ عىل
اهلوية واخلصوصية اإلسالميتني ،وينفتح عىل التجربة السياسية العاملية.
( ((3رضوان السيد« ،اإلسالم ومشكالت الدولة الحديثة »،التسامح ،العدد ( 29شتاء  ،)2010ص .221
( ((4المصدر نفسه ،ص .230
( ((4المصدر نفسه ،ص .230-225
( ((4رضوان السيد ،الجماعة والمجتمع والدولة :سلطة األيديولوجيا في المجال السياسي العربي اإلسالمي (بيروت :دار الكتاب
العربي ،)1997 ،ص .360
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فبالنسبة إىل مفهوم املواطنة ،الذي يعني مساواة أبناء املجتمع الواحد يف احلقوق والواجبات ،من دون
أي اعتبار لدينهم أو عرقهم ،فإنه شهد بعض التعقيدات عندما ُأخضع للخصوصية اإلسالمية ،حتى أن
العوا ذهب إىل أن «تطبيق الرشيعة اإلسالمية» ال يضري املسيحيني يف يشء «ألهنا تراثنا م ًعا ،واالستمتاع
هبا واجبنا م ًعا»( .((4أ ّما مصدر استمتاع املسيحيني بالرشيعة اإلسالمية ،فناتج من أن إذا كان األقباط يف
مرص يتمسكون باملساواة الوطنية واإلنسانية يف النظام القائم (نظام حسني مبارك آنذاك) ،فإن املساواة
التي متنحها هلم الرشيعة اإلسالمية تزيد عىل مساواة النظام القائم أهنا «تستند إىل عدالة ساموية وليست
أرضية»( .((4ولذلك يدعو العوا املسيحيني إىل حوار شامل وعميق برشط أن يكون «داخل نظام هذه
الرشيعة ،ويف ظل أحكامها» ً
أول ،وأن «يراعي ٌّ
كل منا احرتام أصول عقيدة اآلخر وخصوصيات
األحكام املرتتبة عليها»( ((4ثان ًيا ،فللمسيحيني مثل ما للمسلمني ،وعليهم مثل ما عىل املسلمنيّ ،إل ما
استُثنى بنص أو إمجاع ثال ًثا ،وذلك مقتىض الرشاكة يف الوطن الواحد(.((4

يروجوا من األفكار ما ينايف
ويف ظل نظام الدولة اإلسالمية املرجوة ،جيب عىل املسيحيني أن «ال ّ
عقيدة الدولة ما مل يكن ذلك جز ًءا من دينهم ،كالتثليث والصليب عند النصارى ،وعىل أن يقترصوا
يف ذلك عىل أبناء م ّلتهم وال يذيعونه يف أبناء املسلمني ليفتنوهم عن دينهم»(((4؛ فاملسيحيون ذميون يف
اإلسالم  ،والذمة عقد عليه واجبات ،أوهلا «التزام أحكام القانون اإلسالمي ،ألنه قانون الدولة التي
هم مواطنوها ،وحيملون جنسيتها»  ،وثانيها «مراعاة شعور املسلمني»( ،((4فغري املسلمني «يف املجتمع
اإلسالمي مواطنون هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني ّإل ما كان تكلي ًفا بحراسة دين اإلسالم
ممّا ال جيوز أن يشق عليهم به ،كل ما يمنع منه غري املسلم من وظيفة قيادية يف الدولة أو يف اجليش أو حتى
من الزواج من غري املسلم»(.((4
عىل الرغم من أن حتديد العوا وضع املسيحيني يف النظام اإلسالمي حتديد تقليدي قال به كثري من الفقهاء
عىل اختالف عصورهم ،وأنه ال يالئم تطورات العرص واتساع الرؤية اإلسالمية اإلنسانية ،وال حيمل
أي جديد ،فإنه يصف هذا التحديد بأنه يراعي «األخوة اإلنسانية» ،وأنه يقوم عىل «الرشاكة يف الوطن
الواحد» ،كام أنه حتديد ال تغيب عنه «بدهييات اإلنسانية والوطنية»( ،((5ناهيك بوصف غري املسلمني
كثريا ما هياجم األقباط يف كتاباته ،إذ يصفهم بالسلبية
بـ«املواطنني» حتى أن متابع اهتاممات العوا جيد أنه ً
السياسية ألهنم مل يشاركوا يف االنتخابات سنة  ،1987عىل الرغم من أن «مرص  ]19[ 87إنام تنعم
بمناخ ديمقراطي مل تنعم به من قبل وال حيظى بأقل القليل منه وطن من األوطان العربية»( ،((5ثم يعود

( ((4محمد سليم العوا ،األقباط واإلسالم :حوار ( 1987القاهرة :دار الشروق ،)1987 ،ص .19
( ((4المصدر نفسه ،ص .16
( ((4المصدر نفسه ،ص .19
( ((4العوا ،األقباط واإلسالم ،ص .44
( ((4المصدر نفسه ،ص .44
( ((4المصدر نفسه ،ص .50
( ((4مقابلة تلفزيونية أجرها أحمد منصور مع محمد سليم العوا ،ضمن برنامج «الشريعة والحياة» ،قناة الجزيرة ،تاريخ ،1997/3/8
نشرت على موقع الجزيرة نت اإللكتروني.
( ((5المصدر نفسه ،ص .21
( ((5المصدر نفسه ،ص .22
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ويصفهم بأهنم يقفون إىل جانب احلزب الوطني يف االنتخابات ،وأهنم يعيشون أمجل العهود مع حسني
مبارك( .((5كام أنه اهتم الكنيسة قبل ثورة  25يناير بأشهر قليلة بالتغول عىل الدولة والقانون ،وأن
بعض رموزها مرتبط بإرسائيل ،ويأخذ السالح منها ،كام أهنا تقود فتنة تريد من خالهلا حرق األخرض
واليابس(.((5

أيضا عن مفهوم حقوق اإلنسان ،واإلعالن العاملي الذي صدر
وما يقال عن مفهوم «املواطنة» يقال ً
سنة 1948؛ إذ يذهب العوا إىل تأكيد «سبق اإلسالم يف تقرير هذه احلقوق وإرساء دعائم احرتامها
استنا ًدا إىل نصوص ثابتة يف القرآن الكريم  -ال تقبل التغيري وال احلذف وال اإلضافة  -ونصوص
أساسا لبناء متكامل إلعالن عاملي حلقوق اإلنسان مستمد من
صحيحة يف السنّة النبوية الرشيفة تصلح
ً
اإلسالم»( .((5ولذلك نجد العوا يرحب بـ«البيان العاملي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم» الصادر عن
املجلس اإلسالمي يف أوروبا سنة  .1981ولكن ما هو الفارق بني البيانني؟ وملاذا ال يقبل العوا باإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان؟
يف البداية يوافق العوا ،بل يتحمس للعمل الذي تقوم به منظامت ومجعيات دولية تُصدر تقارير للكشف
عن املخالفات التي تقوم هبا الدول يف موضوع حقوق اإلنسان ،ألن الواجبات التي تقوم هبا هذه املنظامت
الب
يشبه ثالثة واجبات يف اإلسالم هي :واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ واجب التعاون عىل ِّ
والتقوى؛ واجب منع الظلم(.((5

غري أن االختالف الذي يريد العوا أن يؤكده بني «نظرة اإلسالم إىل حقوق اإلنسان ،ونظرة احلضارة
الغربية إليها هو أن احلضارة الغربية حققت أعظم إنجازاهتا يف هذا املجال بتحويل حقوق اإلنسان من
حقوق طبيعية إىل حقوق سياسية ،بينام جيعلها اإلسالم  -يف نصوص ثابتة حقوق ربانية  ..-فالرشيعة
اإلسالمية تنظر إىل حقوق اإلنسان عىل أهنا فرائض إهلية وواجبات رشعية»( .((5والفارق بني واجبات
الرشيعة وحقوق اإلنسان يف العامل الغريب هو أن احلقوق يمكن التنازل عنها ،وممارستها ليست ملزمة ،بينام
الواجبات ال يستطيع صاحبها إسقاطها ،ويأثم إن ّفرط فيها أو تنازل عنها(.((5

عىل الرغم من إشارة العوا إىل أن املشكلة احلقيقة هي يف التطبيق الفعيل ملبادئ حقوق اإلنسان ،عاملية
أكانت أم إسالمية ،فإنه ال يويل هذه املشكلة احلقيقية األمهية التي تستحق ،وإنام يكتفي بتشجيع عمل
املنظامت احلقوقية وإجياد الغطاء اإلسالمي هلا؛ فاملشكلة هي يف نوعية النظام السيايس ومدى احرتامه
للحريات ،وقبوله حقوق اإلنسان وصوهنا ،وهي قضية مرهونة عنده بتطبيق الرشيعة اإلسالمية طب ًعا،

( ((5مقابلة تلفزيونية أجرها أحمد منصور مع محمد سليم العوا ،ضمن برنامج «بال حدود» ،تحت عنوان «اتهام الكنيسة القبطية
بالتغول على الدولة والقانون» ،قناة الجزيرة ،تاريخ  ،2010/9/15نشرت على موقع الجزيرة نت اإللكتروني:
<.>http//:www.aljazeera.net/programs/pages/0d83d70c-ba17-4c66-824c-cfb6f4698d58

( ((5المصدر نفسه.
( ((5محمد سليم العوا« ،تنظيم الدفاع عن حقوق اإلنسان (محاولة للتأصيل من منظور إسالمي)( »،موقع الدكتور محمد سليم العوا)،
ص  ،1على الموقع اإللكتروني:
>.>http//:www.el-awa.com/new2/main.php?pg=search&act=show_article&art=206

( ((5المصدر نفسه ،ص .6
( ((5المصدر نفسه ،ص .6
( ((5المصدر نفسه ،ص .6
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ِ
يفض إىل أي حديث عن حقوق اإلنسان،
عىل الرغم من أن تطبيق الرشيعة من خالل جتارب تارخيية مل
باملعنى املعارص للمفهوم.

وال يكتفي العوا بتجاهل العالقة بني حقوق اإلنسان والسياسة ،وحماولة حل القضايا عن طريق تطبيق
الرشيعة اإلسالمية ،بل إنه يرص عىل تطبيق الرشيعة عىل حاالت جتاوزهتا احلياة املعارصة  ،ومل نعد نسمع
هبا ّإل من القليل ممن ال يزال يقارب األمور بطريقة تقليدية ،ونقصد هنا مفهوم «الر ّدة» .واملفاجأة التي
نجدها يف مقاربة مفهوم «الر ّدة» أن العوا يريد إحياء املوضوع من جديد ،وحتديد قواعد إسالمية تسمح
خصيصا هلذه القضية.
باهتام الناس بالر ّدة بنا ًء عىل اجتهادات عدد من «العلامء املؤهلني» ،وأنه أ ّلف كتا ًبا
ً
واملفاجأة تظهر عندما نطالع اسم العوا من بني أعضاء جلنة الدفاع عن أعضاء حمكمة النقض يف دعوى
املخاصمة التي رفعها نرص حامد أبو زيد ضد املحكمة التي أقرت التفرقة بينه وبني زوجته بحجة أنه
«مرتد» ،وأن أبحاثه ومؤلفاته تؤكد ذلك .أ ّما االستناد يف الدعوة ،فكان مذهب أيب حنيفة الذي يقرر «أن
الشهادة حسبة بال دعوة تقبل يف حقوق اهلل تبارك وتعاىل»( ،((5مثلام ورد يف بعض آيات القرآن الكريم،
جرى االستناد إليها يف تثبيت حكم االرتداد عىل أبو زيد ،ومنها قوله تعاىل ﴿كنتم خري ّأمة ُأخرجت
للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل﴾( ،((5عىل الرغم من تأكيد أبو زيد أنه مسلم
ويتمسك بدينه ،وأنه ينطق بالشهادتني( ،((6وأنه يرفض كل ما نُسب إليه من أقوال تستنبط بشكل فاسد
ً
وتفصيل ،وعىل الرغم من «رأي مفتي الديار املرصية بوجوب استتابة املرتد قبل التفريق بينه
أنه مرتد مجلة
(((6
وبني زوجته»  ،وهو ما مل حيصل مع أبو زيد.

بل إن العوا هييب بالدولة حماربة املرتد و«التصدي له ملنع األرضار املرتتبة عليه»( ،((6من دون أن يأبه
شخصا بأنه مرتد ،وكأن املسألة
للقواعد الرشعية التي ترتيث وتتمهل وتتيقن وتتحقق قبل أن تصف
ً
«نكاية وسوء نية»( ،((6كام قال أبو زيد .أ ّما العوا ،فإنه يطلب من أبو زيد  -حلل املوضوع  -أن يعود
إىل مرص ويتقدم من قايض األحوال الشخصية يف أي حمكمة بطلب احلكم بإثبات زواجه ،عىل أن يقول
أمام القايض «إن كل قول رأت فيه املحكمة ردة عن اإلسالم فهو راجع عنه»( ،((6من دون أن ينسى
العوا التشديد عىل أن «التفكري الديني تفكري بنّاء ،ونحن ندعو إليه ونؤيده ونسعى أن يسود بني الناس
مجي ًعا»(.((6

أ ّما بالنسبة إىل التوجه العاملي ،فإنه يقارب وضع املوا َطنة وحقوق اإلنسان والر ّدة يف نظام احلكم
اإلسالمي انطال ًقا من رؤيته العاملية لإلسالم؛ فـ«وحدة اخللق» يف اإلسالم قيمة نامجة عن وحدة اخلالق،
وهذه الوحدة تعني «الوحدة اإلنسانية ،أو املساواة هلذه اجلهة يف اخللق والطبيعة والوجود ،ممّا ينجم عن
( ((5محمد سليم العوا ،الحق في التعبير ،ط ( 2القاهرة :دار الشروق ،)2003 ،ص .84
( ((5القرآن الكريم« ،سورة آل عمران »،اآلية .110
( ((6العوا ،الحق في التعبير ،ص .127
( ((6المصدر نفسه ،ص .139
( ((6العوا ،الحق في التعبير ،ص .72
( ((6المصدر نفسه ،ص .140
( ((6المصدر نفسه ،ص .76
( ((6محمد سليم العوا« ،الفكر الديني وتقدم المجتمع( »،موقع الدكتور محمد سليم العوا) ،ص  ،2على الموقع اإللكتروني:
>.>http//:www.el-awa.com/new2/main.php?pg=library&act=show_article&art=76&cat=10&type=1
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ذلك من إمكانيات أو قدرات»( ،((6وهذا يعني بالنسبة إىل السيد أن البرش «متساوون يف القيمة واحلقوق
بغض النظر عن اختالفاهتم ،ألن االختالف اإلنساين طارئ وحاصل ال بسبب تغيري
والواجبات»(ّ ،((6
أو اختالف يف الوضع األصيل بل بسبب املساواة واحلرية .فاليوم ،مل يعد من املقبول جتاهل «شمولية
األخالقيات الدينية» ،أو النظر إىل النصوص الدينية بوصفها ال متلك «مشرتكات كربى» ،قد تتقدم حتى
عىل امل ُثل والقيم العقالنية والعلامنية يف رؤية العامل(.((6

ويرى السيد أن قيم التعارف واملعروف املستخرجة من القرآن الكريم هي قيم شاملة «يف العالقة بني
البرش عىل اختالف أدياهنم وثقافاهتم وأخالقهم .فاآليات القرآنية تفرتض قواسم مشرتكة أساسية تتم ّثل
يف املساواة والكرامة واملعروف والتعارف»( .((6واملساواة تعني املساواة بني الناس من سائر الوجوه،
ً
وعمل -االبتعاد عن التمييز ،واالبتعاد عن الكربياء ،واعتبار
نظرا
«وهذا يقتيض من جانب املؤمن ً -
قيم أو مبادئ يف النظر،
حصول األمرين كبائر فظيعة ،قد توصل إىل الكفر والفساد واإلفساد ،إن صارت ً
وليس جمرد سلوكيات خمطئة»( .((7والقرآن واضح يف هذا األمر ،فإذا كانت قيم التعارف تقوم عىل أساس
«الندية» و«الرشاكة» ،فإن األمر يتعلق بالتعامل مع مجيع البرش« ،سوا ٌء أسلم الناس أم مل يسلموا ،وهذا
أيضا مقتىض قوله
مقتىض ومنطق االستباق يف اخلريات ،ومقتىض الدعوة باحلسنى إىل احلسنى ،وهو ً
صلوات اهلل وسالمه عليه :إنكم ال تسعون الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم ،فقبول اآلخر عىل ما هو
عليه ،والتعامل معه باملعروف والرشاكة ،هو رس قوة اإلسالم ،وقوة معنى األ ّمة فيه»(.((7
ضمن هذا املنظور ،ال جيد السيد من جدوى للحديث عن خصوصية وضع غري املسلمني ،أو حتديد
معي للمرتد وحقوق اإلنسان يف اإلسالم ،حتى أنه يذهب إىل القول إن نظام أهل الذ ّمة وحتديد
وضع ّ
وضع املرتد ،والقيود التي قيدت هبا املرأة يف اإلسالم هي يف أكثر وجوهها اجتهادية ال قرآنية(.((7
كبريا يف التمييز جتاه أولئك
ولذلك ،فإن «الظروف التارخيية» و«األوضاع السياسية» أ ّدت ً
دورا ً
األطراف؛ فبالنسبة إىل غري املسلمني ،أ ّدى نظام أهل الذ ّمة إىل إحلاق «احليف» هبم ،وإحاطة وضعهم
بنوع من « التوجس» .ولكن عىل الرغم من ذلك ،فإهنم متتعوا بحرية دينية واجتامعية ،كام أن التوجس
واحليف بقيا يف حدود بعض األوضاع الطارئة ،ومل يتحوال إىل «سياسة مقررة» ،وال سيام أن املسيحيني
كانوا أكثرية يف بالد الشام ومرص إىل عهد احلروب الصليبية( .((7أ ّما املرتدون ،فقد تعرضوا لـ«ظلم»
كانت أسبابه «غري دينية» ،بقدر ما كانت «نامجة عن ضغوط اجتامعية وحمافظة»( ،((7حتى أن السيد يؤكد
أن اإلعدامات التي حصلت ألسباب دينية تكاد ال تزيد عىل عدد أصابع اليدين ،األمر الذي يعكس
( ((6رضوان السيد« ،منظومة القيم والحياة األخالقية في الرؤية اإلسالمية »،التسامح ،العدد ( 28خريف  ،)2009ص .14
( ((6المصدر نفسه ،ص .14
( ((6المصدر نفسه ،ص .21
( ((6رضوان السيد« ،القرآن والتاريخ :الرؤية القرآنية في األمم والحضارات »،التفاهم ،العدد ( 32ربيع  ،)2011ص .18
( ((7المصدر نفسه ،ص .16
( ((7رضوان السيد« ،األمة واالنتماء والمشروع :األبعاد التاريخية والعالقات باألديان واألمم »،التسامح ،العدد ( 29شتاء ،)2010
ص .41-40
( ((7رضوان السيد« ،التعدد والتسامح واالعتراف :نظرة في الثوابت والفهم والتجربة التاريخية »،التسامح ،العدد ( 12خريف
 ،)2005ص .14
( ((7المصدر نفسه ،ص .15
( ((7المصدر نفسه ،ص .16
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أمهية احرتام حرية الرأي «حتى يف املسائل الدينية والتعبدية»( .((7ولذلك ،يأخذ السيد عىل الفقهاء أهنم
مل يتقدموا يف مسألة الر ّدة ،وأهنم كانوا يطالبون بام ال يطالب به القرآن الكريم ،وذلك بسبب سيطرة
دائم االحتكام إىل «احلرية الدينية ،وال يشرتع
هواجس «التبشري» عىل تفكريهم؛ فالقرآن الكريم يكرر ً
عقوبات دنيوية عىل املرتد»(.((7

أما بالنسبة إىل مسألة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومدى مالءمته للقيم اإلسالمية ،فإن السيد كعادته
ال يقول بالتوفيق فحسب ،بل إنه يرجع حجج اإلسالميني اإلحيائيني بمحاولتهم إنشاء إعالن إسالمي
خاص بحقوق اإلنسان ،وأن اإلعالن العاملي يؤسس مبادئه عىل «احلق الطبيعي» لإلنسان ،واإلسالم
تأليها له ألن تلك احلقوق تكليف من اهلل عز وجل وال عالقة له بطبيعة اإلنسان .يرجع ذلك
يعترب ذلك ً
كله إىل أن املسلمني فقدوا الثقة باألمم املتحدة يف منتصف القرن العرشين ،وذلك بسبب إقرارها تقسيم
فلسطني ،واستيالء اإلرسائيليني عىل ضعف املساحة التي ُأعطيت للعرب ،ناهيك بعدم تنفيذ القرارات
ّإل إذا أرادت الدول العظمى ذلك ،األمر الذي زاد من التشكيك يف كل ما هو عاملي .واملشكلة بالنسبة إىل
السيد «تكمن يف النظر إىل القيم اإلنسانية العاملية (ورمزها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) باعتبارها قيم
اآلخر املسيحي أو الغريب .وهي يف أحسن احلاالت ‹نسبية› ،وخاضعة إلعادة النظر يف كل مرة استنا ًدا إىل
سلوك املؤسسات الدولية ،وسلوك القوى الكربى الغربية ،جتاه قضايا العرب واملسلمني»(.((7

عىل الرغم من ذلك كله ،فإن السيد ال خيفي تفاؤله احلذر من أن هناك تقد ًما جلهة االحتكام إىل اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،وانتشار اجلمعيات واملنظامت التي تعمل من أجل ترسيخ قيم حقوق اإلنسان
ٍ
لتحمل املسؤولية مع العامل عن األمن
إرادة»
يسميها« ،بدايات
ّ
يف العاملني العريب واإلسالمي؛ فهناك ،كام ّ
واالستقرار والتقدم ،وإن تكن بدايات حافلة بالشكوك والتحفظات ،ومل تصل بعدُ إىل اآلفاق التي
قيم إنسانية واحدة(.((7
وضعها الشاطبي للقيم واإلسالمية بوصفها ً

خاتمة
 ال يمكن جتاوز اخلالفات بني االجتاهني اخلصويص والعاملي بالعودة إىل النصوص الدينية ،ألن كالاالجتاهني يستند إىل آيات القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة والتجربة اإلسالمية العريقة يف تأكيد
تفسرياته ورؤيته التي يريد أن يرى اإلسالم واملسلمون اليوم من خالهلا .وقد وصل األمر إىل أن مجيع
املختلفني يف فهم الوضع الذي جيب أن يكون عليه نظام احلكم يف اإلسالم يف العرص احلايل ،يستندون
إىل اآليات نفسها ،عىل الرغم من أن اختالفهم قد يصل يف بعض األحيان إىل حد التناقض ،وهو ما يعني
تفحص الرؤية السياسية والثقافية لكل فريق،
يف النهاية أنه ال بد من فهم االختالف بني االجتاهني عرب ّ
باإلضافة إىل اخللفيات االجتامعية والنفسية للمواقف التي يقدمها كل اجتاه.

فاالجتاه اخلصويص يكتسب مرشوعية أطروحاته من اعتقاد أغلبية املسلمني بأن الدين اإلسالمي هو الذي
سيخ ّلصهم من الظلم والقهر اللذين تفرضهام عليهم األنظمة االستبدادية القائمة ،وهو الذي سيساعدهم
( ((7السيد« ،التعدد والتسامح واالعتراف »،ص .16
( ((7المصدر نفسه ،ص .18
( ((7السيد« ،اإلنسان وحقوقه لدى المسلمين »،ص .17
( ((7المصدر نفسه ،ص .18
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تبوؤ مكانة مرموقة بني األمم .وما دامت الشعوب العربية واإلسالمية تعاين مشكالت كربى تتعلق
عىل ُّ
باألمية والفقر والبطالة والتخلف ،فإهنا شعوب مؤهلة ألن تسيطر عليها فئة «العلامء املؤهلني» ،خاصة
إذا كانت الوسيلة هي «تطبيق الرشيعة اإلسالمية»؛ فاالجتاه اخلصويص يقدم احلل عىل أن يكون املفتاح يف
يد رموزه فقط ،وأن تكون السلطة يف احلكم والترشيع واحلل من نصيبه ،وليس عىل العامة سوى الطاعة،
أو كام يقول العوا« :وشأن العامة  -حني جيد اجلد  -أن ينزلوا عند ما يبينه العلامء ،ويلتزموا به ،ال أن
يطاولوهم ،وجيادلوهم»(.((7
هكذا تتضح املعادلة :فالدولة تعني الرشعية ،وتطبيق الرشعية مسؤولية العلامء املؤهلني ،والعلامء املؤهلون
هم العوا ومن يتفق معه يف الرؤيا ،وتطبيق الرشيعة هو الوسيلة لوصوهلم إىل السلطة .وهذا ما يفرس توق
رموز االجتاه اخلصويص للسلطة؛ فـالعوا رشح نفسه لرئاسة اجلمهورية وشغل منصب مستشار الرئيس
السابق حممد مريس.

ويعب عن
أما االجتاه العاملي ،فإنه إذ يؤكد مالءمة قيم اإلسالم وتوافقها مع القيم اإلنسانية العاملية،
ّ
انفتاحه الدائم عىل تلك القيم والبحث عن املشرتكات ،فإنه ال يميل إىل إعطاء «السلطة» أمهية كبرية يف
كثريا بإعطاء السلطة لـ«األمة» ،أي الناس ،وأن
رؤيته لإلسالم املعارص .ولذلك ،نجد أن السيد أهتم ً
هذا هو األمر يف النصوص اإلسالمية ،ويف التجربة اإلسالمية املبكرة ،يف حني أعطى العوا األولوية
كبريا
لتطبيق الرشيعة اإلسالمية ،أي للعلامء الذين يرشفون عىل التطبيق ،وهذا ما يعتربه السيد تراج ًعا ً
كثريا .فمركز السلطة عند العوا هو العلامء املؤهلون ،وعند السيد هو الناس أو
ستعاين األ ّمة
َ
نتائجه ً
األ ّمة أو اإلمجاع ،أي إن السيد يعطيهم السلطة بينام يطلب منهم العوا الطاعة وااللتزام بتعاليم العلامء،
ومعرفة حدودهم.

إن االجتاه اخلصويص ،وبحجة املحافظة عىل اهلوية ،حيمل يف داخله نزو ًعا تسلط ًيا ،ويتجاهل مقولة
اإلنسان وتكريمه واستخالفه التي قال هبا القرآن الكريم ،ملصلحة فئة حمددة ،وكأنه يريد بناء نظرية
سلطوية كهنوتية تذكّرنا بالعصور الوسطى املسيحية ،أو بنظام احلكم يف مجهورية إيران اإلسالمية.

يضاف إىل ذلك أن عدم إيامن االجتاه اخلصويص بالناس ومصاحلهم ،وتركيزه عىل السلطة وتطبيق الرشيعة،
مها ما دفعا العوا إىل التأكيد ذات يوم أنه ال يؤمن بالثورة كوسيلة لتحرر الشعوب ووصوهلا إىل احلكم،
تسمى يف فقهنا «فتنة» ،والعلامء القدماء قالوا «جور سنة خري من فتنة ساعة»( ،((8ولذلك اعتقد
ألن الثورة ّ
العوا أنه إذا كانت «الديمقراطية صنعتها الشعوب الغربية بالقوة وأخذهتا عن طريق الثورات ،ومل يقدمها
إليهم أحد عىل طبق من فضة ،فإن الشعوب اإلسالمية تصل إىل حتقيق الديمقراطية بطريقة سلمية ،ألنه
ّملا الشعوب األوروبية عملت ثورات ،وفتنًا ،ومصائب حتى حتقق الديمقراطية مل يكن هناك نموذج أو
يطور ويق َّلد ويؤخذ منه ،...أنام الشعوب اإلسالمية اآلن لن حتتاج إىل مثل ما احتاجت إليه الشعوب
مثال َّ
(((8
األوروبية»  .بناء عىل ذلك ،فإن عىل الرغم من أن الثورات العربية اليوم فاجأت الكثريين ،فإنه مل يكن
ثمة من كان ال يرغب فيها ،بغية الوصول إىل احلرية ،فاجلميع كان يتمناها ،ولكنه كان يعتقد أهنا بعيدة
( ((7العوا ،الحق في التعبير ،ص .75
( ((8مقابلة تلفزيونية أجرها د .حامد األنصاري مع محمد سليم العوا ،ضمن برنامج «الشريعة والحياة» تحت عنوان «اإلسالم
والديمقراطية» ،قناة الجزيرة ،تاريخ .1999/5/30
( ((8المصدر نفسه ،ص .30
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املنال .أ ّما االجتاه اخلصويص ،فإنه يفاجئنا بأنه ألغاها من كل حساباته واعتربها فتنة ،وهذا يعني أنه لن
يقبل بنتائجها ّإل إذا أوصلت «العلامء املؤهلني» إىل السلطة.

كثريا ببناء آرائه ومواقفه عن طريق االستئناس بالعلوم
 من الواضح أن االجتاه اخلصويص ال هيتم ًاإلنسانية املعارصة؛ فهو يفهم النصوص الدينية ويفرسها بالعودة إىل النصوص نفسها ،أو إىل التجربة
كثريا بقراءة النصوص الدينية يف
اإلسالمية وآراء بعض الفقهاء ،يف حني نجد أن االجتاه العاملي هيتم ً
«قيم إنسانية عاملية» ً
أول ،وهي التي
ضوء ما أنجزته العلوم اإلنسانية املعارصة التي تقول اليوم إن هناك ً
تربط بني ازدهار الشعوب واحلرية ثان ًيا .وإذا كان االجتاه اخلصويص يستبعد تلك الفكرتني عىل الرغم
من إمكان استخراجهام من النصوص اإلسالمية بسهولة ،فإن االجتاه العاملي ال يكتفي باستخراجهام بل
أيضا يف إمكان حتويلهام إىل قيم عاملية .واالجتاه اخلصويص يريد إغالق العامل اإلسالمي ،ومنع أي
يبحث ً
تأثري قادم من اخلارج  -عىل الطريقة السوفياتية  -وهذا اإلغالق ال يمكن إدامته وحتصينه ّإل بتخويف
الشعوب اإلسالمية عىل هويتها ،وهتويل املخاطر التي تنتظرها من اآلخر .وغني عن البيان أن العلوم
تبي بوضوح أن اخلوف يؤدي إىل الضعف وعدم القدرة عىل التفكري والرتكيز ،ونشوء
النفسية املعارصة ّ
شخصية منقادة ال متيل إىل حتمل املسؤولية ،بل تفضل أن يتحمل مسؤوليتها أشخاص آخرون يتولون
كثريا ما اشتغلت عليها األنظمة االستبدادية.
قيادهتا .وهذه النقطة ً
يف املقابل ،توضح العلوم اإلنسانية املعارصة أن ال تنمية من دون حرية( ،((8وال تقد َم من دون حرية،
وال عدالة من دون حرية ،وال مساواة من دون حرية ...إلخ؛ فاحلرية هي القيمة األساسية التي البد من
البحث عنها داخل اإلسالم ويف التجربة التارخيية اإلسالمية ،وهي موجودة بقوة ،ولكن اإلنسان ال جيد
ّإل ما يريد أن جيده.

 يضاف إىل ذلك أننا نالحظ عىل االجتاهني اختالفهام يف رؤيتهم لدور املثقف يف احلياة العامة؛ إذ منالواضح أن االجتاه العاملي يؤمن بدور «فوكوي» للمثقف ينطلق من أن عليه أن يعيد تشكيل احلقائق
ً
رسوخا يف أذهاهنم؛ فاملثقف اليوم
يف وعي الناس ،ويدفعهم إىل التفكري النقدي حتى يف أكثر البدهييات
هو الذي يبدع طر ًقا جديدة لتساعد عىل حل مشكالت قديمة ،وهو الذي يعيش مهوم الناس حتى أكثر
فهم خمتل ًفا لنظام احلكم يف ديار اإلسالم،
من الناس أنفسهم .ولذلك نجد أنصار هذا االجتاه يطرحون ً
ويبدعون يف استخراج معان عاملية من النصوص القرآنية ،ويف الكشف عن أوهام وأمراض «اهلوية» ،وعن
السلطة اخلفية املوجودة يف خطابات بعض الرموز الدينية .ويف املقابل ،فإن رؤية االجتاه اخلصويص لدور
تصور أن املثقف هو الذي عليه أن يعظ املجتمع ويرسم
املثقف هي رؤية تقليدية خطابية بطولية ،تقوم عىل ّ
له الطريق الصحيحة ،وما عىل الناس سوى االنبهار به وتنفيذ توجيهاته؛ فاألول هو الذي يتيح للناس
يعبوا عن أنفسهم ويبنوا مستقبلهم ،والثاين حياول السيطرة عليهم والنطق باسمهم ،ولذلك يمكن
أن ّ
تصنيف االجتاه الثاين بـ «االجتاه الشعبوي» ،والشعبوية هي اجتاه يف التفكري منترش لدى بعض املثقفني،
يقوم عىل قول كل ما يريض الناس العاديني ،وجياري أحالمهم السياسية ،وأوهامهم األيديولوجية ،عرب
دغدغة مشاعرهم الدينية والقومية ،وذلك بغية اهليمنة عليهم  ،وقيادهتم إىل الوجهة التي يريدها املثقف
من دون أي اهتامم بجوهر الثقافة ،أال وهو «النقد».
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