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  "إ�	ح ا�
	م"د��وى 

  
دف هذه الورقة إىل رصد جوانـب االنتظـام يف          
اجلدل الفكري بني الرؤى اليت يقدمها الفاعلون السياسيون        

وباألخص يف املنطقـة    -وقادة الرأي يف اتمعات املسلمة      
اإلسـالم أو اخلطـاب     " إصـالح " بشأن كيفية    -العربية

أهم مكونات البيئـة    اإلسالمي، باعتباره يشكل واحدا من      
  .االجتماعية والسياسية واالقتصادية

وستنطلق هذه الورقة من افتراض أساسي مـضمونه        
أن هناك عملية انتقائية نصوصية تقوم عليها هذه املواقـف          
السياسية، اليت تسعى إىل إعادة صـياغة عالقـة اإلسـالم           
باتمعات اليت تسكنها أغلبية مسلمة، وأن هذه االنتقائيـة         

ت هلا نتائج سلبية على تقدم عملية التنظري يف اتمعات          كان
فالفكرة أنتجـت  . املسلمة، ملا أنتجته من ديالكتيك منقوص  

ضدها وصارعتها، لكنهما مل ينتجا فكرة ثالثة جتمـع بـني           
جوانب القوة يف الفكرتني األصليتني على حنو يدفع اتمـع         

دة مبا يؤثر سلبا   بل إن االنتقائية النصوصية من احل     . إىل األمام 
على احتماالت التعايش يف مناخ ليربايل بني أتباع الـرؤى          

  .املختلفة
هذه االنتقائية النصوصية تتم    وتوضح هذه الورقة أن     

إسالميني سلفيني  : بني تيارات ثالثة  (على أساس أيديولوجي    
تقليديني سواء تبنوا العنف أو رفضوه، وإسالميني معاصرين        

 سواء كـانوا ليـرباليني تعـددين أو         حتديثيني، وعلمانيني 
كما أا تتم على أساس سياسي وفقًا       ) أتوقراطيني دوالنيني 

خلريطة القوة السياسية على مستوى كل دولة، فضالً عـن          
أا قد تكون انتقائية طائفية يف اتمعات اليت تعـاين مـن            

بل هي  . انقسامات رأسية بني سنة وشيعة وأمحديني وائيني      
 نصوصية بني أتباع الديانات املختلفة يف حـوارهم         انتقائية

بشأن الدور الذي ميكن أن يلعبه أي دين، ويف حالتنا هـذه            
  .يف احلياة العامة) اإلسالم(

إذن هذه الورقة حتاول أن تكشف الدور الذي تقوم         
به عملية االنتقاء النصوصية يف خلق مساحات من التبـاين          

لدين الواحد، بالتطبيق علـى  بني املقوالت اليت ينتجها أبناء ا 
الدين اإلسالمي، أو يف املقوالت اليت يطلقها أتباع الديانات         

وعلى هـذا فـإن دعـاوى       . املختلفة على بعضهم البعض   
اإلصالح يف جوهرها ال تعين بالضرورة اخلروج على أصـل         
الدين؛ وإمنا تعين إعادة رسم العالقة بني النصوص الدينيـة،          

البعض ناسخا عند آخرين، ومـن      لتجعل من املنسوخ عند     
وعلى هذا ستنقـسم  . املطلق عند البعض، مقيدا عند آخرين    

  :الورقة إىل أجزاء ثالثة
التفاعل بني االنتقائية وبـني املواقـف الفكريـة          -1

بالتطبيق على ثالثة مدارس كربى اهتمت برصـد       
 . عالقة اإلسالم بالواقع املعاش

سي بالتطبيق  تفاعل هذه االنتقائية مع الواقع السيا      -2
 . على مصر

مالحظات منهاجية حول سوسولوجيا االنتقـاء       -3
  . النصوصي

 تيارات الفكر املعاصر علـى الـساحة        -أوالً
  اإلسالمية

وابتداًء، ال بد من مالحظة أن أي تصنيف نظري ال 
خيلو من التعميم، الذي يرتبط دائما بوجود هامش للخطأ؛ 

 أن تقدم رؤية ذاتية مبعىن أنه ميكن لقلة منتمية لتيار معني
مستقلة بشأن قضية أو أخرى؛ وهو ما يتطلب ممن يطبقون 
هذا التصنيف أن يعوا أنه ليس جامدا وليس معربا عن كافة 
احلاالت احملتملة على أرض الواقع؛ وإمنا هو إطار نظري أو 

لتوضيح نقاط االختالف ) Ideal types(أمناط مثالية 
وميكن تقسيم زعامات . يقواالتفاق بني املنتمني لكل فر
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التيارات الفكرية املعاصرة على الساحة السياسية العربية إىل 
تيارات ثالثة تنقسم إىل مخسة حينما يتعلق األمر باملسائل 

: السياسية؛ وهو ما ميكن توضيحه يف اجلدول التايل

  
 *تيارات الفكر يف اتمعات املسلمة

  

تنقسم هذه . وفيما يلي تفصيل اجلدول السابق
التيارات األساسية إىل تيار إسالمي تقليدي سلفي، ينقسم 
بدوره الحقًا إىل تيار فرعي يتبىن العنف، وآخر مسامل، 
وتيار إسالمي حتديثي أو معاصر، وتيار علماين ينقسم بدوره 

وفيما يلي . ر فرعي ليربايل وآخر أتوقراطي استبداديإىل تيا
تفصيل ألهم نقاط االختالف واالتفاق بني هذه التيارات، 

وسيتم مناقشة تفاصيل . وفقًا لوروده يف اجلدول املشار إليه
  .اجلدول أفقيا

أو مقبول " إسالمي"فيما يتعلق بتحديد ما هو ) 1
تى يف القرآن شرعا، يقرر السلفيون أنه قاصر على ما أ

، وحقق إمجاعا من العلماء، ρالكرمي وأحاديث الرسول 
وعلى هذا فإن مظاهر التحديث . وأصبح جزًءا من الشريعة

ومبا أن . اليت ال أصل هلا يف الشرع تعترب عندهم بدعة ابتداء
؛ فإن التحديث يف "كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار"

لها الرسول، أو أي من أمور مل ينص عليها الشرع أو مل يفع
صحابته فهي من البدع اليت ينبغي الوقوف ضدها حبذر، 

 اإلسالميون التحديثيون  العلمانيون 
  سالميون اإل

  التقليديون
 

يف صاحل اتمع بصرف النظر 
 .عن النص الديين

ال يناقض الشريعة وإن 
 .مل يكن له أصل

له أصل تدل عليه 
 .الشريعة صراحة

ليوصف الشيء بأنه ) 1
 إسالمي، جيب أن يكون

 . صمت الشريعة) 2 .مستحيل .فرصة لالجتهاد .عالمة لعدم قطعية الشريعة

األصول احملمية من ) 3 .الشريعة والفقه .ةالشريع .ال يوجد
 .الشك والنقد

ضروري لتحرير العقل من 
 .اآلراء النمطية

يعين القضاء على  .خطر ولكن حمتمل
 .وحدة ومتيز األمة

االختالف بني العلماء ) 4
 .يف القضايا الكربى

أفضل من التقليد األعمى 
 .للسابقني

يعين البحث عن 
 .احلكمة

مى يعين تقليدا أع
 .وبدعة

التبادل الثقايف مع غري ) 5
 .املسلمني

فهي : ليست خاضعة للشريعة
 .مسألة مالءمة

مشروطة حبدود 
 .الشريعة

 .الوالية السياسية للمرأة) 6 ال جتوز وفقًا للشريعة

يتبنون  مساملون إسالميون تعدديون ليرباليون أتوقراطيون
 العنف

 تقسيم فرعي) 7

 الدميقراطية هي) 8 ضد اإلسالم قابلة لألسلمة/ إسالمية ضرورية غري عملية
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وعليه يكون رفض القيم املرتبطة بالدميقراطية أو االشتراكية 
أو الرأمسالية من باب سد الذرائع إن مل تكن من قبيل حرمة 

  .االبتداع
ويذهب التيار اإلسالمي التحديثي املعاصر إىل اعتبار 

ميكن أن يطلق ليس فقط على ما ورد " إسالمي"أن وصف 
، )كما يقول السلفيون التقليديون(نصا يف القرآن والسنة 

ولكن أيضا على كل ما ال يتعارض مع هذه الشريعة، وهي 
فمثالً استخدام الرسول . بالطبع دائرة أوسع من سابقتها

) وهي أداة رومانية مستحدثة مل يبتدعها املسلمون(املنجنيق 
الغزوات مل يعترب بدعة وضاللة ألنه ال خيالف يف إحدى 

وهذا التعريف الواسع ملا هو مقبول شرعا هو ما . الشريعة
تبناه بن عقيل احلنبلي، حينما رد على حمدثه الذي ادعى أن 

وكان رد ابن عقيل بأن ". ال سياسة إال ما وافق الشرع"
فإذا كان . ضيق وواسع: هذا الكالم يحمل على حمملني

وهو (حدث يقصد أن ال سياسة إال ما نطق به الشرع املت
؛ فهو غلط وتغليط )موقف السلفيني التقليديني السابق بيانه

للصحابة؛ ألن من الصحابة من أتى مبستحدثات من األمور 
 أو أقرها يف حياته، مثل ما فعله ρمل يكن قد فعلها الرسول 

طاب أبو بكر من حماربة مانعي الزكاة، أو نفي عمر بن اخل
لنصر بن حجاج، وإلغاء سهم املؤلفة قلوم، أو من مجع 
عثمان الناس على مصحف واحد، وإضافة آذان آخر لصالة 
اجلمعة مع اتساع املدينة، وحتريق علي بن أيب طالب للزنادقة 

ويعلق ابن القيم على قول ابن عقيل بأن قضية . يف األخاديد
 أو ثبت ضرره قبول اإلسالم ملا مل يرد فيه نص بالتحرمي

مذلة أقدام ومضلة أفهام : "القطعي هو من املسائل اليت تعترب
ومعترك صعب يف مقام ضنك، فرط فيه طائفة فعطلوا 
احلدود وضيعوا احلقوق، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تنهض 

فعند اإلسالميني التحديثيني ". مبصاحل العباد حمتاجة لغريها
ص، وأن الشريعة تتسع األصل أن الشيء حالل ما مل حيرمه ن

لكل مفيد ونافع طاملا مل يتعارض مع نص ثابت أو إمجاع ال 
  .لبس فيه

ويعترض السلفيون التقليديون على موقف 
اإلسالميني التحديثيني؛ حيث إن قبول ما ليس من الشريعة 
يفضي إىل تباينات واختالفات بني املسلمني، على حنو يظهر 

 . عن أصول دينهمالفنت ويفرق األمة، ويشغل الناس

وجيد العلمانيون يف اخلالف بني اإلسالميني السلفيني 
والتحديثيني دليالً على عدم انعقاد تعريف حمدد ملا يدخل يف 

فعند العلمانيني هناك . الشريعة مقارنة مبا هو خارجها
تفاوت واضح يف التفسريات على حنو جيعل الشريعة ليست 

.  هو الذي يتحدث بامسهاواضحة بذاا، وإمنا العقل البشري
ومن هنا حتدث بعض العلماء املسلمني عن الدميقراطية يف 
اإلسالم، وحتدث آخرون عن الدميقراطية باعتبارها خروجا 

كما ذهب البعض للحديث عن االشتراكية يف . عن اإلسالم
اإلسالم، ونعت الرسول بأنه إمام االشتراكيني، وذهب 

 يتناقض مع عدل اإلسالم آخرون إىل ظلم االشتراكية الذي
فيه؛ ) وهي جوهر نظام السوق(وحرمة امللكية اخلاصة 

وهؤالء وأولئك دعموا وجهات نظرهم بالعودة إىل نصوص 
. ، وأقوال العلماء والتابعنيρالقرآن وأحاديث الرسول 

ويرى العلمانيون أنه باسم اإلسالم ميكن تفسري الشيء 
خ األزهر السابق، واستشهدوا بالشيخ املراغي شي. ونقيضه

قل يل ما هو فيه خري اتمع وأنا أجد لك ما : "الذي قال
فالعلمانيون يعتقدون أنه ال يوجد ". يؤيده من القرآن والسنة

معىن حمدد بذاته لنصوص القرآن والسنة حىت يفرض عليهما 
فمجرد احملاولة أن تصنف هذا . العقل البشري هذا املعىن

ري مقبولة، فالتناقض بني العلماء إسالمي وهذا غري إسالمي غ
وقَاتلُوهم حتى الَ [[[[يف تفسري آيات القرآن احملورية مثل 

يف مقابل آية أخرى مثل ) 2آية : سورة البقرة (]]]]تكُونَ فتنةٌ
سورة ( ]]]]وإِن جنحواْ للسلْمِ فَاجنح لَها[[[[: قوله تعاىل

ص؛ مبعىن أا  يوضح تارخيية هذه النصو)61آية : األنفال
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كما . نزلت لوقتها وملعاجلة وقائع بذاا، وال ميكن تعميمها
أنه من املستحيل معرفة مىت تطبق آية دون أخرى يف حالة 

وليس أدل على ذلك اجلدل الذي دار بني اثنني من . بذاا
مفيت اململكة العربية (كبار علماء املسلمني الشيخ ابن باز 

احلاكم املسلم يف أن يوقع صلحا الذي أفىت حبق ) السعودية
 -وال يزال-مع إسرائيل، يف مواجهة الفتوى اليت تبناها 

الشيخ يوسف القرضاوي حبرمة مثل هذا الصلح، طاملا أن 
 .األرض املسلمة حمتلة، ولكل منهما أدلة من القرآن والسنة

 عن ةفيما يتعلق مبسألة صمت الشريعة اإلسالمي) 2
 يؤكد السلفيون على استحالة إصدار حكم يف مسألة ما؛

نص : صمت الشريعة اإلسالمية عن أي مسألة وذلك لسببني
القرآن الكرمي الذي يؤكد أن اهللا أنزل الكتاب تبيانا لكل 
شيء، وثانيا بسبب وجود القياس الذي يعين عندهم تطبيق 
حكم على أمر أو نازلة مل يرد فيها نص، قياسا على حكم 

وعلى هذا فأي . ص الشتراكهما يف العلةأو نازلة ورد فيها ن
حدث معاصر ميكن أن يقاس على حدث يف املاضي 

ومن هنا حترمي قيادة املرأة للسيارة؛ . الستخالص احلكم فيه
ألنه كخروجها من املرتل بدون حمرم، وحترمي األحزاب 
السياسية قياسا على حترمي الفرقة واالختالف من ناحية، 

ناصب السياسية من ناحية أخرى؛ وحترمي التكالب على امل
، وحترمي "املؤمنني أخوة" بكون -عندهم–وهو ما ال يليق 

وعلى هذا فمجال . فوائد البنوك على أا الربا احملرم شرعا
إعمال العقل البشري حمكوم وحمدود بنصوص الشريعة 

  .اإلسالمية
يرى اإلسالميون التحديثيون أن الشريعة ميكن أن 

هاد البشر، ومللء هذا الفراغ تصمت كفرصة الجت
التشريعي، وكدليل على أن الشريعة صاحلة لكل زمان 

ما وجدمت يف : "ρومن هنا قول الرسول الكرمي . ومكان
الكتاب من حالل فهو حالل، وما وجدمت يف الكتاب من 
حرام فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا عافيته، 

وما كَانَ [[[[:  قول اهللا تعاىلمث تال". فما كان اهللا لينسى شيئًا
وعلى هذا يرى . )64آية : سورة مرمي( ]]]]ربك نِسيا

اإلسالميون التحديثيون أن القياس مصدر من مصادر 
فنوازل وخمترعات . الشريعة، لكنه ال يستخدم بإطالقه

الوقت احلايل ال تشترك يف العلة بالضرورة مع ما كان عليه 
فقياس األحزاب السياسية على . الًاحلال يف أيام الصحابة مث

أنه الفرقة واالختالف املذمومني شرعا ليس من الصحة يف 
فاألحزاب املعاصرة ليست وسيلة إلحداث الفرقة؛ . شيء

. وإمنا أداة ملأسسة وتنظيم التنافس على املناصب السياسية
كما أن اإلسالميني التحديثيني يقفون موقف الناقد من 

وك بالربا على أساس أن فوائد البنوك مساواة فوائد البن
املترتبة على الودائع البنكية معاملة مستحدثة مل يرد فيها نص 

وعلى هذا فهي تدخل يف باب املصاحل . باالعتبار أو باإللغاء
املرسلة اليت يترك فيها األمر لويل األمر مبا حيقق الصاحل العام 

  .للمجتمع
دليل على أن أما العلمانيون فلهم يف صمت الشريعة 

األحكام الشرعية الواردة يف القرآن والسنة نزلت لعالج 
القضايا اليت كانت مطروحة يف ذاك الوقت دون غريها، 
وبالتايل حماولة اإلسالميني تصوير أن نصوص الشريعة 

أي اليت ال (املتناهية ميكن أن حتكم احلوادث غري املتناهية 
فالرسول قبل . ءتتناقض مع أصل األشيا) ميكن التنبؤ ا

وفاته حثنا على استخدام السواك قبل الصالة ومع ذلك مل 
يوضح لنا كيفية اختيار اخلليفة من بعده؛ وهي مسألة أجل 

فهناك . وهذا ال ميكن أن يكون عفوا أو مصادفة. وأهم
آيات تعاجل قضايا بذاا على حنو تفصيلي ال لبس فيه مثل 

ها، ومع ذلك هناك آيات كتابة الدين وصالة اخلوف وغري
سكوت عن مسائل سياسية كثرية كانت أوىل باالهتمام 
والتفصيل؛ مثل التعامل مع املعارضة السياسية، واحلريات 

وعلى هذا فالعودة . السياسية والعامة، وقواعد تداول السلطة
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إىل نصوص الشريعة اإلسالمية للبحث عن عالج للمشاكل 
  .املعاصرة ليس من احلكمة يف شيء

 أما بشأن املساحة من الشريعة والفقه اليت ال )3
يسمح فيها للعقل البشري بالنقد والتشكك؛ فهي مساحة 

فمن وجهة نظر السلفيني . شديدة التباين بني املدارس الثالث
أي غري أهل العلماء (التقليديني؛ فإن العقل البشري للعوام 

عمل عقله ال حيق له أن ي) الثقات وفقًا ملعايري حمددة يتبنوا
فيما ليس له اختصاص به؛ فمذهبه هو مذهب من يفتيه، 
واألوىل له أال يرجح بني املذاهب يف قضية بذاا؛ ألنه ال 
. يصلح أن يعمل العقل؛ ألن العقل يف هذا املقام هوى

وبالتايل ال ميكن للعقل البشري غري املتخصص أن يصوب 
 إىل ما سهام النقد أو التشكك إىل نصوص الشريعة، أو حىت

ترتب عليها من أحكام فقهية استنبطها العلماء الثقات من 
إن حلوم : "األمة، وكما قال أحدهم نسبة إىل ابن عساكر

؛ مبا يعين أن توجيه النقد هلم ليس من "العلماء مسمومة
فالذي يوجه النقد للعلماء الثقات . املباح أو املقبول يف شيء

، والرأي عند السلفيني "رأي"من العوام يستند يف رأيه إىل 
وجتدر اإلشارة إىل أن عوام املسلمني . جيب اجتنابه" هوى"

. عند السلفيني قد يكونون علماء يف العلوم غري الشرعية
فعلماء التاريخ، واالجتماع، واالقتصاد، والطب، والقانون، 
والسياسة وغريهم عوام باملعىن الشرعي، وعليهم أال جيترئوا 

كك ألم ال ميلكون األدوات الشرعية على النقد أو التش
  .اليت تعينهم على فهم النصوص الدينية

ويضيق اإلسالميون التحديثيون من املساحة أو 
 احملصنة ضد النقد والتشكك لتنحصر فيما هو قطعي قاملناط

وهذه املساحة تشمل القرآن؛ حيث . الثبوت وقطعي الداللة
يشكك يف إنه كله قطعي الثبوت وال يستطيع أحد أن 

وجوده أو ثبوته، بيد أن بعض آياته حمكمة وبعضها متشابه 
كما أن القرآن ذاته طالب املؤمن أن . بنص القرآن ذاته

أما ما ينسب للرسول . يسأل أهل الذكر يف حالة جهله

الكرمي من أحاديث فهو ليس قطعي الثبوت؛ حيث إن 
الوضاعني أضافوا للحديث الشريف ما ليس منه، وهو ما 

طلب من أهل االختصاص وغريهم التدقيق والتشكك يف يت
إطار اهلدف األمسى؛ وهو احلفاظ على شرع اهللا مما هو 

  .غريب عليه وضار به
واتساقًا مع مواقف العلمانيني السابقة؛ فإنه ال توجد 
منطقة حمصنة من النقد أو التشكك؛ ألن القرآن والسنة قد 

ان الناس بلغتهم، ولو وجدا يف إطارمها التارخيي، وكانا خياطب
. كان نزل على قوم آخرين لكان نزل بلغتهم يف إطار آخر

وعلى هذا فالنقد والتشكك ضرورتان الستيعاب مقتضيات 
  .النص والقضايا اليت يثريها

4 (موبشأن االختالف بني العلماء يف اجتهادا 
الفقهية؛ فهو خطر من وجهة نظر السلفيني؛ ألنه يهدد 

زها عن غريها من األمم، كما أنه خيرج عن وحدة األمة ومتي
صريح توجيه القرآن للمسلمني بأال خيتلفوا حىت ال يذهب 

ويذهب السلفيون . رحيهم وتضيع قوم يف مواجهة أعدائهم
إىل أن حدوث االختالف بني العلماء عادة ما يرجع خلطأ 

وعلى . يف استدالل أحدهم، أو لغلبة اهلوى عليه يف أمر ما
يفرقون بني العلماء الثقات والعلماء الدخالء أو هذا فهم 

علماء السلطان، الذين يضلون ويفسدون من حيث ال 
  .وعلى هذا فالتحوط منهم ضروري. يشعرون

ويشارك اإلسالميون التحديثيون اإلسالميني السلفيني 
التقليديني خماوفهم من االختالف، بشأن القضايا الكلية 

ا ولكنهم أوسع صدرا وأكثر لألمة، باعتبارها خطرا دامهً
علماءهم (رحابة يف التعامل معه، من باب أن املسلمني 

ال بد أن يتعاونوا فيما اتفقوا عليه، ويعذر بعضهم ) وعامتهم
فال ميكن محل األمة على رأي واحد . بعضا فيما اختلفوا فيه

أو توجه واحد إال بقمع شديد له خماطر تفوق خماطر 
  .االختالف
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مانيون أن االختالف بني العلماء يف ويرى العل
القضايا الكربى يعين أن النص الديين متجدد ومتنوع، على 
حنو جيعل العقل البشري هو الفيصل فيه، وليس تغليب نص، 

فالعلماء خيتلفون . على نص أو االدعاء بنسخ نص لنص
ويستدلون بنصوص متنوعة، وأحيانا متضاربة، على حنو 

االدعاء بأن اآلراء النمطية اليت يكررها جيعل من غري املنطقي 
اإلسالميون هي فقط ما ميكن استدالله من النصوص الدينية، 
وأكرب دليل على ذلك املقاومة اليت يبديها اإلسالميون ألي 
رأي أو اجتهاد حمدث، بغض النظر عن وجاهته العلمية 
واملنطقية، طاملا أنه يتناقض مع تفسري ثابت عن أحد 

  .الفقهاء
 أما عن التبادل الثقايف بني املسلمني وغري )5

املسلمني والتعلم منهم، فيعتقد السلفيون أنه خطأ وجرمية؛ 
بسبب تعارضه مع عقيدة الوالء والرباء، اليت تعين النيل من 

بل . غري املسلمني والتضييق عليهم، وعدم ذكرهم خبري
 يصلون يف ذلك إىل حد حترمي أن يهنئ مسلم مسيحيا بأعياد

ومن باب . امليالد ملا يعنيه ذلك من إقرار له على عقيدته
أوىل فال جيوز للمسلم احلق أن يقف من غري املسلم موقف 
التلميذ، بالذات إذا كان التعلم يعين ضمنا أو صراحة 

ويعترض السلفيون . االعتراف بتقدم وسبق غري املسلم
ني بأن التقليديون على حجة اإلسالميني التحديثيني والعلماني

. منفعة املسلمني تتحقق باالسترياد أو التعلم من الغرب
ويرى السلفيون أن منفعة املسلمني احلقيقية مرتبطة 

الْيوم [[[[: باعتزازهم بدينهم ومتسكهم به ويقينهم بقوله تعاىل
 لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم

الَمااِإلسين3آية : سورة املائدة( ]]]] د(.  
أما عن التبادل الثقايف بني املسلمني وغري املسلمني 
والتعلم منهم؛ فاإلسالميون التحديثيون يعتقدون أن 
ضرورات احلياة العصرية تقتضي أن يتفاعل املسلم مع غريه، 

احلكمة ضالة املؤمن "ولسان حاهلم احلديثان املوضوعان 

". اطلبوا العلم ولو يف الصني"، أو " اأينما وجدها فهو أوىل
واحملظور الوحيد على التبادل الثقايف مع غري املسلمني؛ هو 
أال يكون نتاج هذا التبادل ما يتعارض مع أصل من أصول 

  .العقيدة، أو خلق كرمي حض عليه اإلسالم
أما عن التبادل الثقايف بني املسلمني وغري املسلمني 

انيني؛ فهي مسألة خارج إطار والتعلم منهم عند العلم
الشريعة والدين، فاملسلم إنسان قبل أي اعتبار آخر، وتفاعله 
اإلنساين مع غري املسلمني من مقتضيات احلاجات البشرية 
والتفاعل احلضاري بني كافة احلضارات، كما أن أهم 
مؤشرات تكلس أي حضارة ومن مث تراجعها؛ هو توقفها 

رج من التعلم من غري فال ح. عن التفاعل مع غريها
وعند العلمانيني إن تعلم أي شيء وكل شيء من . املسلمني

غري املسلمني أفضل من الرجوع للوراء مئات السنني يف 
فعند العلمانيني، . ظروف حياة خمالفة متاما للوقت احلاضر

من املنطقي واألفضل أن يتعلم املسلمون من فالسفة وعلماء 
لتري، روسو، وغريهم ممن هم أمثال أمرسون، جون لوك، فو

على دراية مبشاكل العصر احلاضر عن الرجوع إىل 
اجتهادات ابن تيمية وابن القيم والغزايل؛ فمشاكل العصر 

  .تقتضي التعلم من الغرب، وليس العودة إىل السلف
كاخلروج للتعليم (يف وضع املرأة من العمل العام ) 6

ون عليه قيودا يضع التقليدي) والعمل يف خمتلف امليادين
وقرن : "كثرية، تقرب إىل التحرمي، مستشهدين بآيات مثل

ويقف . وما شاها" ليس الذكر كاألنثى"و..." يف بيوتكن
اإلسالميون التحديثيون موقف املعارض ملا انتهى إليه 
السلفيون بشأن وضع املرأة من العمل العام؛ حيث يرى 

ة باجللوس يف البيت التحديثيون أن آيات القرآن امللزمة للمرأ
إمنا كانت موجهة إىل نساء الرسول فقط، وهي ليست 

ليس الذكر "ملزمة لباقي النساء، كما أن االستدالل بأن 
مردود؛ ألنه قول منسوب إىل امرأة عمران وليس " كاألنثى

كما أن آيات القوامة مل تنف عن املرأة دورها . هللا
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ذ البيعة، االجتماعي؛ بل والسياسي الذي متثل يف أخ
وقد ذكر ذلك البخاري يف فصل . ومشاركتهن يف املعارك

  ".فصل يف قتال النساء وقتاهلن: "بعنوان
أما بشأن رؤية العلمانيني حلق املرأة يف العمل العام؛ 

 الرتعة -اتساقًا مع مواقفهم السابقة-فقد قرر العلمانيون 
اء حنو تنحية النصوص الدينية عن املسألة، على أساس أن إعط

املرأة حقها الكامل مسألة ختضع لتطور كل جمتمع سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا، وليس مسألة تقررها النصوص اليت 
نزلت لعالج مشكالت اجتماعية تارخيية، مل تعد بالضرورة 

كما أن املرأة أثبتت جناحا . ذات اتصال بالواقع املعاش
  .دة والتشجيعملحوظًا يف جماالت عديدة تستحق منا اإلشا

وينقسم العلمانيون وفقًا ملوقفهم جتاه التعددية ) 7
فالفريق األول . السياسية يف اتمع إىل ليرباليني وأتوقراطيني

من العلمانيني يقبلون بالوجود الرمسي والشعيب لكافة 
التيارات السياسية والثقافية، حىت تلك اليت ختتلف معهم يف 

أن اجلميع يقبل بالتعايش التوجهات واملنطلقات، طاملا 
السلمي، وشعارهم يف هذا أن الليربالية احلقة تقبل كل فكر، 

بيد أن . وتتعايش مع كل وجهة، وحتترم حق االختالف
فريقًا آخر من العلمانيني له رؤية خمتلفة، تؤكد على 
االستقرار والوحدة، وتعلي من االنسجام، وترفض التباينات 

وهذا الفريق األخري . والسياسيةواالختالفات األيديولوجية 
. يرى يف االختالف فرقة ويف التنوع خلالً ويف التعدد خطرا

ومن هنا فهم يتبنون فكرة أن قمع االختالف ووجهات 
النظر املعارضة له ما يربره، من أجل أهداف أمسى؛ مثل 
حتقيق التنمية االقتصادية أو قتال عدو خارجي، أو حتقيق 

تتبىن كثري من النخب احلاكمة يف بلدان و. االستقالل الوطين
  .اجلنوب مثل هذا املوقف الفكري والسياسي

ورغما عن أن التقسيم النظري السابق يبدو وكأنه 
يبدو مسألة فقهية وفكرية؛ " إصالح اإلسالم"يكشف أن 

فإن إدخال تعقيدات الواقع السياسي يف جمتمع ما يكشف 

و ما ميكن رصده يف عن حقيقة أن الصورة أكثر تعقيدا؛ وه
  .اجلزء الثاين من هذه الورقة بالتطبيق على احلالة املصرية

 االنتقائية النصوصية وحرب املواقـع يف       -ثانيا
  :مصر

استخدم الفيلسوف املاركسي جرامشي مـصطلح      
حرب املواقع؛ ليشري إىل النضال طويل األمد من أجل الفوز          

، واعتـرب أن  بالعقول والقلوب، من خالل آليات الكر والفر   
هذه هي األداة األمثل كي تتمكن االشتراكية مـن حتقيـق           
إجنازات حقيقية يف ظل بيئـة معاديـة هلـا يف اتمعـات        

وبالتطبيق على احلالة يف اتمعات املسلمة؛ فـإن        . الرأمسالية
صاحب كل تيار فكري حياول عندما يطرح خطابه بـشأن          

د أتباعـه، بـني     اإلسالم أن يبين حتالفًا وأن حيش     " إصالح"
ترهيب وترغيب، من أجل احلصول على مواقع  متقدمة يف          

وميكن رصد خطابات ستة تتصارع من أجـل      . هذه احلرب 
إعادة رسم األدوار االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية        
والثقافية لإلسالم يف احلالة املصرية، وهو ما أعتقد صـعوبة          

ى ذات األغلبية   تعميمه إال حبذر شديد على اتمعات األخر      
واألصل يف هـذه األدوار الـيت يلعبـها         . املسلمة األخرى 

اإلسالم أا نتيجة تفاعل النص الديين مع العقل البـشري؛          
لتنتج ممارسات تتباين وفقًا الختيار العقل البشري؛ للـنص         

وعلى هذا فإنه ليس من املستبعد أن تقـوم         . الديين احلاكم 
لتفاعل بني االنتقائيـة    على مساحة من ا   " اإلصالح"دعاوى  

النصوصية وفقًـا للمواءمـات الـسياسية واالجتماعيـة         
  .واالقتصادية والثقافية

فهناك أوالً خطاب إسالمي شعائري، وهو خطـاب     
حيصر اإلسالم يف اجلوانب الشخصية، دون أن يكون له دور          
يف التقنني والفعل السياسي، وهو منوذج اإلسالم احملبوس يف         

يكون دوره قاصرا على قـضايا العقيـدة        مساجد العبادة، و  
ويتبىن هـذا  . واألخالق، وهو ما متثله احلالة التونسية منوذجا 

اخلطاب عادة العلمانيون اليساريون، وكثري مـن إخواننـا         
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األقباط الذين يرون أن اكتمال علمانيـة الدولـة، ومتـام           
االنسجام بني مكونات اجلماعة الوطنية املصرية يقتضي إلغاء        

دة الثانية من الدستور املصري؛ فاحنسار الـدور العـام           املا
والسياسي لإلسالم؛ هو مقدمة بناء دولة علمانية حديثة على         

 .النمط الغريب

وهناك ثانيا خطاب إسالمي شكلي، يطرح اإلسالم 
كنصوص رمزية ينص عليها يف الدساتري ويف بعض القوانني، 

ا تسعى من أجل إعطاء واجهة شكلية لنظام احلكم، وهن
النخبة احلاكمة لالستفادة من الشرعية املرتبطة باإلسالم دون 

وقد أعلن عبد الناصر عن احترامه لألزهر، . االلتزام بقيوده
يف حني أنه أطاح ببعض علمائه، بل وباستقالليته، حبجة أنه 
يغلب عليه الفكر الرجعي لرفض قياداته تأميم الشركات 

ت يف املادة الثانية من الوطنية، وكذا نص الرئيس السادا
الدستور املصري على جعل الشريعة اإلسالمية املصدر 
الرئيسي للتشريع، مع يقيننا مجيعا أنه ما كان ليطبق 

ومل يزل يتبىن احلزب احلاكم يف مصر هذا االجتاه . الشريعة
كوضع وسط بني مطالب العلمانيني واملسيحيني بإلغاء النص 

عائري ومطالب اإلسالميني وحصر اإلسالم يف اجلانب الش
  .بتفعيله

وهذان اخلطابان السابقان يعربان عن أهم خطابات 
التيار العلماين، ويف مقابلهما توجد أربعة خطابات تعرب عن 

  .حتمية إدماج اإلسالم يف احلياة العامة بصورة أكرب
فهناك ثالثًا خطاب إسالمي ضاغط، تتبناه مجاعات 

ل حتقيق مصاحل قصرية منظمة، أو حركات عفوية؛ من أج
املدى، مثل اخلروج يف مظاهرات من أجل منع تداول رواية 

ويبدو هذا . أو كتاب، أو لالحتجاج على قرار سياسي معني
اخلطاب الضاغط األداة املثلى للطالب يف اجلامعات، حىت 
وإن مل يكن قاصرا عليهم؛ فقد تلتقي رؤية املؤسسة 

ع رؤية اجلماعات م) مثل األزهر(اإلسالمية الرمسية 
اإلسالمية من أجل تبين مثل هذا اخلطاب، ضاغطة يف اجتاه 

وهذا الدور الضاغط ليس الوضع األمثل من وجهة . بذاته
فهو احلد األدىن من وجهة نظر اإلسالميني، . نظر أي طرف

وهو معيب من وجهة نظر العلمانيني؛ ألنه حيرك شبح 
 نظر الدولة ألنه ، كما أنه معيب من وجهة"الدولة الدينية"

يعين ضغوطًا متارس عليها وعليها أن تستجيب قمعا أو 
  .حوارا

وهناك رابعا خطاب إسالمي تأسيسي دستوري، 
جيعل من اإلسالم إطارا مرجعيا فوق الصراعات السياسية، 
مثلما متثل الليربالية إطارا تأسيسيا للحياة السياسية يف النظم 

سالم القطعية إطارا مرجعيا مثل وتكون نصوص اإل. الغربية
إعالن االستقالل األمريكي أو املاجنا كارتا الربيطانية واليت 

وهذا . تشكل قواعد آمرة ال جيوز االتفاق على خمالفتها
اخلطاب يعين بالتبعية إنتاج أطر قانونية من قبيل احملكمة 
الدستورية العليا يف الواليات املتحدة، من أجل الرقابة على 

ويقدم مثل هذا الطرح بعض املفكرين ." إسالمية القوانني"
اإلسالميني مثل املستشار طارق البشري والدكتور حممد 

 .سليم العوا

وهناك خامسا خطاب إسالمي حزيب يقدم الطرح 
اإلسالمي باعتباره بديالً من البدائل املتاحة أمام الناخبني؛ 

جزء من هذا ويكون . دف تكوين األغلبية يف الربملانات
اخلطاب هو صياغة برنامج حزيب له جوانب اقتصادية 
واجتماعية وثقافية باعتباره ميثل حال أفضل من احللول اليت 

وميثل حزب الوسط نسخة . تطرحها األحزاب القائمة
ليربالية تعرب عن هذا االجتاه كما تعرب عن حالة اإلخوان 

ل والتفكري غري املسلمني، كما لو كانوا يتمتعون بثراء اخليا
  .النمطي والقدرة على قراءة املستقبل

وهناك سادسا خطاب إسالمي ثوري انقاليب يهدف 
إىل نقض الوضع الراهن باعتباره خارجا على اإلسالم كما 
فهمه السلف، والقضاء على أي خطاب آخر باعتبار أن 

مثلما يقول اإلسالم (اإلسالم ليس بديالً وموضع اختيار 
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 الناخبني أو موقفًا فكريا يتبناه مثقفون؛ وهو بني) احلزيب
اخلطاب الذي تتبناه مجاعة اجلهاد ومعظم رموز اجلماعة 

  .اإلسالمية قبل املراجعات األخرية
بيد أن الصورة السابقة ليست جامدة؛ فخطاب 
اإلخوان املصنف يف هذا املقال باعتباره حزبيا متنافسا 

تحالف مع قوى يتحول إىل خطاب إسالمي ضاغط بال
حمافظة أخرى يف اتمع، من أجل حتقيق مكاسب جزئية، 
طاملا أا غري قادرة على أن تصل إىل السلطة باعتبارها حزبا 

واألمر كذلك بالنسبة للعلمانيني والكثري . ذا مرجعية دينية
من األقباط، الذين يتبنون من حيث األصل اخلطاب 

دور سياسي، ولكن الشعائري الذي ينفي عن اإلسالم أي 
ألم غري قادرين على حشد الطاقات السياسية من أجل 
حتقيق هذه النتيجة فإم يقبلون بأقل األضرار بدعم اخلطاب 

  .الرمسي السائد، والذي يتبىن خطابا إسالميا شكليا
إذن احلديث عن اإلصالح الديين ودور اإلسالم يف 

يقوم ا فقهاء فقط، احلياة العامة ليس مسألة قيمية نصوصية 
ومثقفون مبعزل عن صراعات اتمع؛ وإمنا هو موقف 
استراتيجي يتخذه كل فاعل سياسي وفقًا حلساباته الذاتية؛ 
ومن مث الفيصل يف القضية ليس صحة أوخطأ قراءة معينة؛ 
وإمنا هي مسألة تغليب قراءة على أخرى، وفقًا لتوازن 

 يف اتمع هي اليت ولكن توازن القوى. القوى يف اتمع
  .تدفع لصعود خطاب على حساب آخر

بيد أن هذه اخلطابات الستة تبدو وكأا جزء من 
صراع إسالمي علماين مستمر منذ ايار اخلالفة العثمانية، 
على حنو جيعلنا أمام مباراة صفرية ال ينتج عنها تطور إىل 

لة فاملشك. األمام، عكس ما يذهب إليه الديالكتيك اهليجلي
ليست يف حاجة مصر إىل نظام علماين أو إسالمي، قدر ما 
هي حباجة إىل نظام ليربايل حيترم اإلسالم وكافة األديان، 
ويصوب سهامه إىل أصل االستبداد وجوهره دينيا كان أو 

ومن هنا يكون اإلصالح احلقيقي هو يف وجود . علمانيا
  . إسالم ليربايل

  هل من إسالم ليربايل؟ 
ة العالقة بني الدولة واتمع يف مـصر، مـع          إن بني 

تعميم مقبول على معظم اتمعات العربية، تقوم على منطق         
واملقصود ذه العبارة أن السلطة احلاكمة      ". لكن... مستبد"

مع استثناءات قليلة مثل فترة ما بني       -يف مصر طوال تارخيها     
 كانت ختلق شرعية وجودهـا،      -1952 و 1919ثوريت  

 أساس شرعية االنتخاب؛ وإمنا على أساس شرعية        ليس على 
أو / فاحلاكم مستبد نعم، لكنه بطـل الثـورة، و        . الضرورة

أو نـصري   / أو بطل القومية العربية، و    / بطل االستقالل، و  
أو بطل احلرب والسالم، وكلها كمـا يبـدو         / الفقراء، و 

ال يتدخل فيها الدين، ولنا يف هتلر وصدام        " علمانية"حجج  
عشرات املستبدين العلمانيني أمثلة من الواقع تؤكد       حسني و 

كما ميكن أن   . أن العلمانية مل تكن كافية لضحد االستبداد      
يساهم االجتار بالدين يف صيانة االستبداد، فتارخينـا حيمـل       
الكثري من املقوالت والفتاوى واملواقف الفكرية اليت تعترب أن         

أي ليس من   االستبداد، وإن كان خطأ، لكنه ليس خطيئة؛        
بل وجدنا بني الفقهاء والعلماء مـن      . الكبائر وإمنا من اللمم   

ستون سـنة   "، و "حكم غشوم أفضل من فتنة تدوم     : "يقول
، بل هناك مـن     "يف ظل حاكم ظامل خري من ليلة بال حاكم        

بالغ يف االستدالل من بعض األحاديث اليت رفضت اخلروج         
مس العذر ملنطق  وقد ألت ". ما أقام الصالة فيكم   "على احلاكم   

أصحاب مثل هذه املقوالت حني قالوها؛ لكنه من السفه أن          
نظل حنكم حىت اليوم مبثل هذا املنطق الذي يدعم االستقرار          
املصحوب باالستبداد، وكأننا أمام بديلني، إمـا الفوضـى         

سواء -إن هذا املنطق   . الشاملة أو استبداد مفضٍ إىل استقرار     
ءة الالهوت الكنسي يف القـرون  اتشح برداء اإلسالم أو بعبا   

 يـشكل  -الوسطي أو باعتبارات علمانية بعيدة عن الـدين       
ومن هنا فقـد قلـت يف       . طريقة من التفكري البد أن تنتهي     
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أكثر من موضع إن اإلسالم شدد النقد علـى االسـتبداد،           
وجعله قرين الفساد، لكن املسلمني عجزوا عن أن يطـوروا        

رضة الـسلمية، ونظريـة يف      نظرية يف املعا  : نظريات ثالثة 
املشاركة السياسية، ونظرية يف التداول الـسلمي للـسلطة،    

أي تفعيـل   (ونظرية يف تعدد مراكز صنع القرار الـسياسي         
  ).الشورى ومؤسساا

ولـيس  " صـاحب رأي  "فال بد أن يكون احلاكم      
كما أوضح الدكتور زكي جنيب حممـود؛       " صاحب الرأي "

هل العلمانية شرط   : ساؤلوهو ما يقتضي أن نطرح هذه الت      
  ضروري وكاف لليربالية؟

وقبل أن أخوض يف األسـباب      .. ال: اإلجابة عندي 
فالعلمانيـة تعـين الفـصل    . أوضح ابتداء معىن املصطلحني   

املؤسسي بني دور العبادة ورجاهلا، وبني مراكز صنع القرار         
والتأكيد على الفصل املؤسسي له ما يربره،       . والقائمني عليها 

 أن يكون صانع القرار يف الربملان أو يف قمة الـسلطة    فيمكن
التنفيذية متدينا، لكن هذا ال يعين أنه ميلك احلق يف اختـاذ             
قرارات أو سن تشريعات على أسس دينية، بغض النظر عن          
القواعد املؤسسية املدنية والدستورية املتعـارف عليهـا يف         

  .الدول الدميقراطية
لمجتمع والدولة، تعلي من    أما الليربالية فهي نظرية ل    

شأن حقوق األفراد وحريام على قدم املساواة، مع وضـع          
. التنظيم القانوين والسياسي الذي يضمن مثل هذه احلقـوق        

وتشري التجارب املختلفة يف العامل إىل أن أفضل نظام حكم          
ومـن هنـا    . يوفر اإلطار التنظيمي لليربالية هو الدميقراطية     

شائعا لدرجـة أن ظـن      " طية الليربالية الدميقرا"أصبح تعبري   
. البعض أما قرينان حبكم النشأة، وهو ما ال يتفق مع الواقع          

منذ نشأا يف أثينا يف القرن اخلـامس قبـل          -فالدميقراطية  
 نظام حكم يقوم على املشاركة الشعبية وفقًا لقواعد         -امليالد

ن األغلبية، والتوازن بني السلطات، وتداول السلطة، بيـد أ        
بعض النظم الدميقراطية كانت غري ليربالية حبكم اسـتبعادها         

لفئات من اتمع على أساس النوع؛ مثل استبعاد النساء من          
، ويف  1920احلياة السياسية يف الواليات املتحدة حىت عام        

 رغما عن االلتزام بـاإلجراءات      1971سويسرا حىت عام    
ن مت استبعاد   كما حدث أ  . الشكلية لصنع القرار الدميقراطي   

فئات من املشاركة السياسية، على أسـاس العـرق؛ مثـل       
استبعاد السود يف جنوب إفريقيا حتت احلكـم العنـصري،          
وكذلك استبعاد األقليات من املشاركة يف احلياة السياسية يف    
. الواليات املتحدة حىت منتصف الستينيات من العقد املاضي       

. دميقراطية بصفتها تلك  أما الليربالية فهي أحدث كثريا من ال      
وميكن أن تنسب إىل منتصف القرن التاسع عشر حني ألف          

، والذي )On Liberty(جون ستيورت ميل كتابه الشهري 
أعطى فيه احلق لكل األفراد؛ رجاالً ونساًء، أحرارا وعبيدا،         
أغنياء وفقراء؛ احلق يف االعتقاد ويف التعـبري ويف املـشاركة    

ه عن مبادئ االقتصاد السياسي هي      كما أن كتاب  . السياسية
اليت أوحت للدولة بأن تتدخل يف عملية توزيع عوائد اإلنتاج        
مبا يضمن عدالته، ومبا يضمن عدم إساءة استغالل العمـال،        
وذلك من خالل فرض حد أقصى من ساعات العمل، وحد          
أدىن من األجر، وإعانات البطالة والـضرائب املتـصاعدة،         

ومن . يسمى بدولة الرفاه يف الغرب    واضعا بذلك أساس ما     
هنا فإن فضل الليربالية على الدميقراطية أن جعلـت عوائـد    
الدميقراطية أمشل، وفضل الليربالية على الرأمسالية أن أحلقت        
ا دولة الرفاه حىت يستفيد اجلميع من منجزات املـشروع          

ومن هنا فإن قـضية العدالـة       . اخلاص واإلبداع الشخصي  
بحت بفضل الليربالية واحدة من القيم الغربية       االجتماعية أص 

  .األساسية
وللمسلمني أن يفخروا أن دينهم كـان سـباقًا يف          
األخذ مبعظم هذه القيم اليت وصـلت إليهـا الليرباليـة يف            

فإن كان جوهر الليربالية هـو      . منتصف القرن التاسع عشر   
االرتفاع بشأن اإلنسان من حيث كونه إنسانا؛ فقد نـص          

صراحة على تكرمي اهللا لبين آدم، بغض النظـر عـن          القرآن  
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الدين والعرق والنوع، وكان هناك من ممارسات املـسلمني         
 ما يؤكـد أن يف      -ρعمالً دي الرسول الكرمي     -األوائل  

اإلسالم من األصول ما جيعله غري بعيد عن الليرباليـة كمـا    
بيد أن املشكلة اليت واجهت     . فهمها وطبقها الغرب املعاصر   

تمع املسلم أن اإلطار التنظيمي الالزم حلماية هذا التكرمي         ا
قد أصابه الكثري من العوار الذي مل نزل نشهده حـىت اآلن،        
فكانت املمارسة مضطربة يف احترام هذه القيم؛ لغياب األطر     

  .التنظيمية واملؤسسية امللزمة للحاكم واملراقبة لسلوكه
ملـستندة إىل  إن جوهر االستبداد، بالذات يف صيغته ا  

الدين أن اهللا أعطى احلاكم حقوقًا وأوجب طاعتـه علـى           
الناس، وعليه أن يرضي اهللا يف احلكم، ولو خرج الناس عليه           

وهي صيغة غري ليرباليـة بكـل وضـوح؛ ألن          . فإا الفتنة 
فاهللا قد أعطى احلقـوق     : الصيغة الليربالية تقوم على العكس    

ذه احلقوق حقه يف    لإلنسان حبكم كونه إنسانا ومن ضمن ه      
فاحلاكم ليس قدرا وليس قضاء؛     . أن خيتار حاكمه وأن يقيله    

  .وإمنا هو بديل ضمن بدائل واختيار ضمن اختيارات
ومن أسف؛ فقد تعامل معظم حكام العـرب مـع          
رعيتهم وكأم أرباب مع عبيدهم، وحيضرين قـول احلـق          

ولو بسط اهللا الرزق لعبـاده لبغـوا يف األرض،          : "سبحانه
حينما أرى " لكن يرتل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبري بصري      و

املمانعة اليت يتصرف ا الكثري من احلكام العـرب حينمـا           
ولو بسط احلاكم احلقوق لرعيتـه لبغـوا يف   : "يتبنون منطق 

فيوم أن رفض جملس قيادة الثورة حقوق العمـال         ." األرض
 مث  املتظاهرين يف كفر الدوار لدرجـة القتـل واإلعـدام،         

إعطائهم كل هذه احلقوق وأكثر يف القـوانني والدسـاتري          
أنا احلـاكم، أنـا     : "الالحقة؛ كان يقول للعمال وللجميع    

وهو ". أعطيكم ما أراه من حقوقكم حىت ال تبغوا يف األرض        
" عدم االستجابة للي الـذراع "و" اجلرعة جرعة"نفس منطق  

قول، غري  وهو منطق غري ليربايل، بل وأ     . اليت قال ا آخرون   
  .إنساين على اإلطالق

إن اإلسالم كما الليربالية كما الدميقراطية يقفون ضد       
وال . االستبداد، ويعلون من شأن اإلنسان، وحقوقه وحرياته      

بد أن أعلن احترامي للشيخ حممد الغزايل حينما وجه أسهم          
النقد الشديد للدستور الذي وضعه تقي الـدين النبـهاين،          

والذي يدعو إىل استعادة اخلالفـة      مؤسس حزب التحرير،    
على أسس أقرب إىل منط احلكم القائم على البيعـة وأهـل          

ومـدح  . إخل..احلل والعقد والشورى املعلمة وليست امللزمة     
 املأخوذ عن الدسـتور     1923الشيخ حممد الغزايل دستور     

البلجيكي على حد تعبريه رغما عن أنه مل يكن مليئًا باآليات    
وكـان  .  كان احلال يف دستور النبـهاين      واألحاديث مثلما 

تعليق الشيخ الغزايل أن الدستور البلجيكي أقـرب إىل روح         
اإلسالم وجوهره من مقاومة احلاكم املستبد ورقابتـه مـن          

 إسالميا؛ لكنـه يف جـوهره       -شكالً–الدستور الذي يبدو    
وأقـول يتنـاقض مـع روح       . يتناقض مع روح اإلسـالم    

  . أيضاالدميقراطية والليربالية
إننا حباجة إىل إعادة طرح املسألة، وأن نتخلص من 

سواء كانت املربرات دينية أو " لكن... مستبد "عقلية 
ولكن هل يعين ذلك أن العلمانية مقدمة ضرورية . علمانية

  .ويف األمر تفصيل. لليربالية؟ اإلجابة عندي بالنفي
فهناك ثالثة جماالت تتصل بشكل مباشر بعالقة الدين 

لفرد واتمع والدولة؛ أي عالقة الدين باال اخلاص، با
واال العام، واال التشريعي على الترتيب؛ فهناك أوالً 
اال اخلاص الذي ميارس فيه اإلنسان حريته يف التفكري 

أي دين مبا يف (واالعتقاد والعبادة، وأي قراءة عاقلة للدين 
، حبيث ال تتدخل فيه حتفظ هلذا اال قدسيته) ذلك اإلسالم

مؤسسات وعلماء الدين إال بالتوجيه العام، ومن هنا ذهب 
) مثل إبراهيم النخعي وسفيان الثوري(بعض علماء املسلمني 

طاملا أنه ال يبتغي بارتداده إثارة -إىل أن املرتد عن اإلسالم 
 يستتاب أبدا؛ أي يظل جزًءا من -فتنة أو بلبلة اآلخرين

بأن يتوب وأن يعود إىل أصل دينه، دون اتمع، مع نصحه 
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". من بدل دينه فاقتلوه: "أن خيضع مباشرة للحديث الشائع
ومن هنا فإن اإلسالم يف هذا اال اخلاص ال يبدو متناقضا 
مع الليربالية أو حىت العلمانية اليت تدعم حق اإلنسان التام يف 

  .السيطرة على جماله اخلاص
 فهو أكثر التباسا؛ حيث إنه -ثانيا–أما اال العام 
فهناك قراءة علمانية ترى أن األصل . تتنازعه عدة قراءات

يف اال العام أنه مدين؛ أي ال ينبغي أن يعكس ديانة دون 
أخرى، فال ينبغي أن يضطر املسلم أن يرى صليبا مثالً يف 
أحد امليادين العامة، أو أن يضطر ألن يقسم قسما ال يتفق 

واألمر بالنسبة للتراث اإلسالمي شديد . مع عقيدته
االلتباس؛ فهناك من يعود إىل تاريخ املسلمني األوائل يف 

اال العام، " مدنية"بعض ممارسام اليت ال تتفق مع احترام 
حبكم أن غري املسلم كان عليه أن يرتدي مالبس متيزه، وأن 
 عليه أن يوسع للمسلمني يف الطرقات، وأال يرفعوا أصوات
كنائسهم مبا يؤذي املسلمني؛ كما جاء يف العهدة العمرية 

بيد أن هذه القراءة تتناقض مع نصوص وممارسات . الشهرية
" مدنية"أخرى فعلها املسلمون األوائل على أساس احترام 

اال العام، واحترام حق كل ذي ديانة يف أن يدير شئونه 
قواعد الشخصية، على النحو الذي يتفق مع عقيدته؛ مثل 

ويف احلالة املصرية يف . وطقوس الزواج والطالق واملرياث
 حتديدا حىت ما قبل السبعينيات 1919مرحلة ما بعد ثورة 

كان اال العام املصري حمايدا مبا محى الوحدة الوطنية بل 
 -بغض النظر عن الدين-فاملصريون . وعظم من دورها

عامة يف احلكم على كانوا يلتزمون بنفس املعايري األخالقية ال
األشياء؛ فاحلالل واحلرام كانا متسقني بغض النظر عن 
الديانة؛ ألن اال العام كان يستوعب اجلميع بغض النظر 

أما االختالفات الالهوتية فكانت جزًءا من . عن العقيدة
  .اال اخلاص لكل شخص

واخلطر احلقيقي يبدأ عندما تزعم أي طائفة حقا هلا 
 لكل اتمع باسم الدين، وهو اال الثالث يف أن تشرع

املشار إليه، ويف حدود تفسريها الضيق لبعض نصوصه غري 
عابئة حبقوق األفراد من الديانات األخرى، أو من داخل 
نفس الدين؛ يف أن يكون هلم جماهلم اخلاص وجماهلم العام، 

وهنا يكون الدين قد حتول إىل . املدين الذي يتحركون فيه
 قمع ال حتكم فقط االني اخلاص والعام ولكن السياسة أداة

وليس -ومن هنا تأيت أمهية الليربالية . واحلكم والتشريع أيضا
 حيث إا تضع قيودا على االستبداد باسم الدين -العلمانية

واالجتار به، كما ترفض أن يكون البديل عن االستبداد باسم 
 متصاحلة مع الدين حتترمه فالليربالية. الدين استبدادا بغريه

وتضعه يف مكانه الالئق به، سواء على املستوى الفردي، أو 
كإطار عام حلياة الناس يف جمتمعهم، دون أن يسمح للسلطة 

أما العلمانية فقد شهدت صيغا . بالتعسف يف استخدامه
ثالث مل تكن كلها ليربالية، وإن كانت كلها جتعل الدين 

  .هتمامهاومؤسساته ورجاله حمور ا
 Freedom" (احلرية ضد الدين"فهناك علمانية 

against religion( ؛ وهي الصيغة السوفيتية ومعها التركية
الكمالية؛ حيث ترى النخبة القابضة على الدولة أن الدين يف 

وهي صيغة متراجعة . ذاته خطر، وأن التدين مؤشر ختلف
أن يكون هلم تارخييا ألا بذاا تتناقض مع حق األفراد يف 

فالدولة . جماهلم اخلاص والعام، الذي ال تتدخل فيه الدولة
استغلت اختصاصها التشريعي واحتكارها للعنف كي تقبض 

فالفرد ذا ما مارس حقه الطبيعي يف . على هذين االني
االعتقاد والتدين، وما كانت الدولة حامية ملثل هذا احلق 

  .باعتبارها املنتهكة األوىل له
 Freedom" (احلرية من الدين"ناك ثانيا علمانية وه

from religion( ؛ وهي صيغة علمانية ختشى من أن الدين
ال ميكن أن يظل بعيدا عن اال العام، وبالتايل ال بد أن 
تتدخل الدولة من آن آلخر كي تضمن أن يالزم الدين جماله 

وعادة ما يكون هدف مثل هذه السياسات هو دمج . اخلاص
ومصطلح الدمج يف هذا املقام . جلميع يف بوتقة العلمانيةا
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مصطلح تقين له سياساته يف جماالت التعليم واإلعالم والثقافة 
ومن هنا كان القانون الفرنسي مبنع ارتداء الفتيات . العامة

والطالب للرموز الدينية داخل املدارس العامة، وكذا حكم 
ة أن ترتدي املدرسة أي احملكمة األملانية العليا بعدم دستوري

زي ديين مثل احلجاب يف املدارس العامة، وكذا قرارات 
احلرية من "وبطبيعة احلال، علمانية . مماثلة يف تركيا احلالية

أقل استعدادا النتهاك اال اخلاص لألفراد من " الدين
ال " احلرية من الدين"فعلمانية ". احلرية ضد الدين"علمانية 

سياق الليربايل العام، لكنها ترى أن الليربالية تزال ملتزمة بال
مهددة خبروج الدين عن سياقه األصيل؛ وهو تنظيم العالقة 

  .اإلنسانية الربانية بني الفرد وخالقه
 Freedom of" (حرية الدين"وهناك ثالثًا، علمانية 

religion( ؛ وهي النموذج الليربايل األصيل كما هو يف
ريكية والكندية واألسترالية؛ حيث الصيغة الربيطانية واألم

حتترم الدولة االني اخلاص والعام متاما بضابطني اثنني؛ ومها 
أال حتايب الدولة دينا على حساب دين آخر، وال تسمح 
الدولة بأن يكره اال العام شخصا على الشعور باحلرج من 

فالدولة . التعبري عن رموزه الدينية أو تبين دين دون آخر
دخل بالتشريع حلماية حقوق األفراد، وال ترى أن عليها تت

مسئولية يف دمج أبناء الديانات يف اتمع بإجبارهم على 
التخلي عن رموزهم ومعتقدام، ولكنها دف إىل التعايش 

  .بينهم
: وهنا يكون السؤال املطروح على اتمعات العربية

انية حرية هل من املمكن أن نصل إىل الصيغة الثالثة؟ علم
الدين، دون أن منر بصيغة العلمانية املفروضة قسرا من أعلى 
على النمطني التركي والتونسي، أو أن تكون لنا خربة 
اتمعات الغربية يف حروب دينية يتعلم منها اجلميع أنه 
كلما خرج الدين من اإلطار اخلاص إىل العام مث إىل 

وكال . فر فرصاالتشريعي؛ فإنه خيلق حتديات أكثر مما يو
الطريقني دموي؟ أعتقد أن فرصة التعديالت الدستورية 

احلالية تتيح لنا إمكانية حتقيق مثل هذه الصيغة الليربالية اليت 
  . حتترم اإلسالم، وتأخذ من العلمانية أفضل صيغة هلا

  :  حماولة لفهم ديناميكيات االنتقائية-ثالثًا
ألعراض هناك مالحظتان تبدوان ملحتني يف فهم ا

امليدانية لدور اإلسالم يف احلياة العامة، وما يرتبط ا من 
  .حاجة لإلصالح

الفقه اإلسالمي مقيد بالنصوص، يف فأوالً يبدو أن 
حني أن أفكار املسلمني وما يعتريهم من حوادث من 
السرعة حبيث جيد الفقه اإلسالمي نفسه دائما مسبوقًا 

ألمر بالنسبة للمسلمني باألحداث فيالحقها بفتاواه، وكذا ا
الذين يسبقون مؤسسام الدينية بالتصرف مث يرجعون إليها 

وتبدو أن هذه مشكلة تارخيية ترتب عليها عدم . لتقدم رأيها
تصدي الفكر اإلسالمي تارخييا ملهمة تطوير نظريات يف 
املشاركة السياسية، ويف املعارضة السلمية، ويف التداول 

ة أقل يف وجود قواعد مؤسسية السلمي للسلطة، وبدرج
لتعدد مراكز صنع القرار، مبا ترك الساحة مفتوحة السترياد 

  .النظريات واألطر التنظيمية من الغرب
ثانيا، حتدث يف الدين ويف قضاياه كل صاحب رأي 

فالدين من فرط يسره "وكل صاحب فكر ومن مل ميلكهما؛ 
انته على حنو جعل اإلسالم يفقد مك" قد احتوى مسيلمة

لصاحل الفلكلور الشعيب واملوضات الغربية، ومعتقدات 
ويزيد األمر سوًءا تنوع الفتاوى وتضارا، على حنو . العامة

جعل مظلة اإلسالم ميكن أن تستوعب من يقول حبل نقل 
األعضاء وحرمتها، حبل فوائد البنوك وحرمتها، وحل 

/ ئيةاالنتخابات والربملانات وحرمتها، وحل العمليات الفدا
االنتحارية وحرمتها، بل وحل مساع األغاين 

وهو ما يلزم معه أن يقوم اإلسالميون . إخل...وحرمتها
التحديثيون حتديدا بدورهم يف تقنني رؤيتهم وحتديدها، على 

  .حنو يرفع االلتباس وحيدد املسار
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إن الوصول إىل صيغة اإلسالم الليربايل تقتضي ابتداًء        
لـديالكتيكي بـني التيـارات      استيعاب أسباب الصراع ا   

فهناك عالقة تفاعلية بني العقل البشري      . واخلطابات املختلفة 
والنص الديين يف السياق التارخيي للتفاعل، مبا حيدده من أي          
نص يكون هو األصل، وأي نص يوضع يف خانة االستثناء،          

ومـن  . وطبيعة العالقة بني الناسخ واملنسوخ واملطلق واملقيد      
ينات الفكرية ليس فقط بني األديـان، ولكـن         هنا جند التبا  

كذلك داخل الدين الواحد؛ وهو ما ميكن فهمه من خـالل      
املالحظات التالية اليت هي أقرب إىل أفكار علـى مائـدة            

  .البحث، وحماوالت للفهم
 محالة  -واإلسالم ليس استثناء  -معظم النصوص الدينية     -1

 أتباع  أوجه؛  حبيث إا ال حتمل معىن واحدا يف أذهان         
الدين، مبا جيعل العقل البشري يتدخل بـصبغ الـنص          

ال : "ولنأخذ مثال اآلية الكرميـة    . الديين برؤيته الذاتية  
-فهذه اآلية فهمت من قبل الفقهـاء        " إكراه يف الدين  

 ومن قبل التيارات  -وهو ما ال يعنينا كثريا يف هذا املقام       
ي فعنـد التيـار الـسلف     . الفكرية املختلفة مبعان عدة   

التقليدي فهي تعين أن ال يستطيع املسلم أن جيرب غـري           
املسلم على الدخول يف اإلسالم، لكن من املمكن لويل         
األمر مثالً أن جيرب املسلم على ممارسة الشعائر الدينيـة          
على منط هيئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر يف          

يف حني أن نفس هذا اجلـزء       . اململكة العربية السعودية  
اآلية محل معىن آخر عند فريق مـن اإلسـالميني          من  

التحديثيني؛ فعندهم ال ميكن إجبار غري املـسلم علـى         
الدخول يف اإلسالم، كما ال ميكن إجبار املسلم علـى          
ممارسة شعائر دينه؛ وإمنا يكتفـي املـرء بالنـصيحة          

وقـد  . والتوجيه والتأديب عند من له وصاية علـيهم       
ن أحـدا ال ينبغـي أن   فهمت عند العلمانيني لـتعين أ    

يتدخل يف الشئون الدينية لآلخرين بغض النظر عن أي         
  .تفاصيل من أي نوع

مييل املتدينون يف كل دين أو طائفـة إىل الـتفكري يف             -2
دينهم أو طائفتهم مبنطق ما ينبغي أن يكون، ويرتعـون   
إىل التفكري يف األديان أو الطوائف األخرى مبنطق أسوأ         

ن غري املسيحي إىل ربط املسيحية      فيميل املتدي . ما كان 
بأسوأ ما ارتبط ا من صكوك الغفـران واحلـروب          
الصليبية واحلروب الدينية، وحماكم التفتيش واالستعمار      
واإلبادة العرقية، أكثر من ذكره ألي دور اجيـايب قـد     
تكون لعبته يف تارخيها، وكذا بالنسبة لإلسالم فهنـاك         

ملسلمني للـربط بـني     عادة ميل عند املتدينني من غري ا      
اإلسالم واستخدام العنف والنظـرة الدونيـة للمـرأة         

فحني يتحدث املسلم امللتزم بدينه عن دينه       . واإلرهاب
فإنه يذكر واقعة من قبيل أن أبا بكر قد أرسل إىل خالد       

بلغين أنك قـد  : "بن الوليد يعنفه ألنه فزع النحل قائالً      
 إذا أتيت ممرا فيه     فزعت حنالً أمل تعلم أنه من خلق اهللا،       

جبل أو مجة أو شجر فأرسل طالعا لريى أفيه من خلق           
اهللا، ما ال جيوز تفزيعه أم ال، وأنا بـريء ممـا فعلـتم      

بيد أن املسلم املعتز بدينـه ال حيـاول أن          . )1("بالنحل
يفكر يف دينه مبنطق ما كان من قتل املسلمني بعـضهم          

ا حـوادث   بعضا يف اجلمل وصفني وكربالء، باعتباره     
ليست من اإلسالم، مع أن من شاركوا فيها صـحابة          

 والذين منهم نأخذ الكـثري مـن تعـاليم          ρالرسول  
وكذا فاملسيحي امللتزم بدينه يذكرنا دائما بأن       . اإلسالم

اهللا حمبة، وأن علينا أن حنب أعداءنا؛ لكنـه ينـسى أو    
يتناسى ما ينسب للسيد املسيح من أنـه جـاء هلـذه            

وليس من أجل السالم، وأنه طلب من       األرض بسيف،   
أحد أتباعه أن يبيع ما ميلك وأن يشتري سيفًا، ومهـا           
املقولتان اللتان اختذتا من كثري من باباوات الكنيـسة         
الغربية كرخـصة السـتخدام الـسيف يف مواجهـة          

 .)2(أعدائها
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إن األدوار السياسية لألديان تتطور وتتغري على ضـوء          -3
ومن هنا فليس   . قات اتمعية األوضاع التارخيية والسيا  

من املستغرب أن نتحدث عن اإلسالم كمـا خلفـه          
الرسول الكرمي، مث ما عمل بـه الـصحابة يف صـدر            
اإلسالم، مث حتول حدود دوره وطبيعتـه يف القـرون          
الالحقة، مث اإلسالم الذي نعيشه اآلن؛ وكأـا أدوار         
خمتلفة هلا نفس املصدر، لكنها ماصدقات خمتلفة علـى         

رض الواقع، حبكم تفاعل العقل البشري مـع الـنص          أ
الديين يف سياق تارخيي بذاته؛ وهو ما ميكن أن نتحدث          

فاملسيحية الروحية اليت   . عنه يف كافة األديان السماوية    
خيتلف عـن   ) اإلصدار األول هلا  (خلفها السيد املسيح    

اإلصدار الذي بشرت به الكنيسة األرثوذكسية الشرقية       
، وهو ما خيتلف مع اإلصدار اآلخـر        )يناإلصدار الثا (

الذي أنتجته املمارسات الكاثوليكية يف القرون الوسطى     
، وهو ما خيتلف بالقطع عن مسيحية       )اإلصدار الثالث (

، وكأـا   )اإلصـدار الرابـع   (الربوتسانتية األوروبية   
إصدارات خمتلفة من تفاعالت املسيحية األم مع الواقع        

اإلصـدار  (يحية العلمانيـة    األورويب، مث أخريا املـس    
ولن يكف البشر عن إنتاج إصدارات جديدة       ). اخلامس

بالعودة إىل نفس األصول، طاملا أن السياقات التارخيية        
متغرية والعقول البشرية متفاعلة، والنـصوص الدينيـة        

 .محالة أوجه

يقوم الدين بدوره احلضاري كلما كان مبتكرا وخالقًا         -4
ل اخلـالق مـع احلـضارات       وقادرا على إدارة التفاع   

األخرى، مبا يتضمنه ذلك بالـضرورة مـن اسـتقبال     
األفكار اجلديدة وذيبها وتوظيفها، وليس فقط رفضها       
وزجر أصحاا من باب التأكيد على الثوابت ورفـض        

ومن هنا فإن مؤشرين هامني مـن مؤشـرات         . الفنت
: تكلس أي حضارة؛ ومن مث تراجعها ورمبا ايارهـا         

وقف على التفاعل مع احلـضارات األخـرى،        أوالً الت 
وثانيا تضييق احلضارة لـدائرة     . بدوافع دينية أو غريها   

ـ   "حنن"الـ ، سواء ألسـباب  "هم"، وتوسيعها لدائرة ال
ومن هنا فاحلضارة القادرة على التقدم      . دينية أو لغريها  

واالزدهار إما أن حتيد دور الدين يف تقسيمه للمجتمع         
 Civic بيل فكرة الدين املـدين  على أسس دينية من ق

religion           الذي نادى به روسو، أو أن تتخـذ منـه
أساسا للتعايش املتكافئ من قبيل قول علـي بـن أيب           

وال تكونن سـبعا    : "طالب حلاكمه األشتر على مصر    
ضاريا، فهم إما أخ لك يف الـدين أو نظـري لـك يف          

 ".اخللق

ت الدينية  حبكم حسابات املكسب واخلسارة جتد األقليا      -5
نفسها مضطرة إىل تبين استراتيجية متزج بني اجتـاهني؛         
فهي من ناحية تؤكد على اجلانب املتسامح يف دينها يف          
عالقاا باألغلبية من أتباع الديانات األخرى، وتكون       
ثانيا، أكثر اندفاعا حنو تبين املقوالت الليربالية، ملا هلـا          

 .ساواة القانونيةمن دور يف بناء اتمع القائم على امل
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