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التعددية الدينية يف اإلسالم أو الوعي ابلغريية
إريك جوفروا
أستاذ الفكر اإلسالمي يف جامعة سرتازبورغ،
كاتب ،متخصص يف التصوف

التعددية الدينية يف اإلسالم أو الوعي ابلغريية

يدفعنا سلوك بعض األفراد أو اجلماعات امل ّدعني
االنتماء لإلسالم – ونقصد هنا على سبيل املثال
املسماة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام – إىل
ّ
التساؤل عن موقف هذا الدين من غري املسلمني،
ومن التعددية الدينية بشكل عام.
حادا بني
الواقع املعاصر يُ ِربُز ،ضرورًة ،تناقضا ً
املبادئ املعلنة يف القرآن ،كما تـمثـلمها الرسول (ص)
ُ
وطبّقتها اجملتمعات املسلمة بشكل واسع ،من
الدجالني املعاصرين
جهة ،ونفيها وخمالفتها من ّ
ابسم القيم األساسية لإلسالم ،من جهة أخرى.
نتبني املشهد ال بد إذا من االنطالق من
وحىت ّ
مر
تلك املبادئ املقدسة نفسها ،اليت مل تبق على ّ
جمرد رغبات طيبة ،بل تبنّاها – بشكل عام
القرون ّ
 املسلمون إىل حدود سنوات قليلة ماضية.][3
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منذ البدء كان اإلسالم منخرطا يف العاملية .يقول
تعاىل ﴿فأميْـنم مما تـُ مولُّوا فمـثمم مو ْجهُ هللا﴾ .1يعين ذلك
معًن ،وهو من
أن كل ما يوجد يف الكون حيمل ً
اإلشارات اإلهلية ،كما تذهب لذلك اآلية 148
من سورة البقرة﴿:ولِ ُكل ِو ْج مهةٌ هو ُم مولِّيها فاستبقوا
اخلريات﴾ .وابلتايل فإن املسلم ال يستطيع أن ُُيرج
أي دين أو أي ثقافة أو أي وجه من احلضرة
اإلهلية .ذاك كان تثُّ ُل األجيال األوىل للقرآن،
بت بِنمـ مهم كبري وبسرعة عجيبة قيم
تشر ْ
أجيال ّ
حضارات اليوانن القدمي ،وبيزنطة ،وبالد فارس،
وصوال إىل اهلند .إن مصطلح "إسالم" ،الذي يعين
يف جوهره "تسليم يقيين هلل" 2،أو أيضا "االخنراط
يرسم موق ًفا
الواعي والعملي يف السالم (هللا)"ُ ،
دينيًا كونيًا .هو ليس إمسًا مرادفا ،متعلقا بشخص،
( Ericبوذا؛
املسيحية
كما هو احلال يف البوذية أو
Note
Geoffroy
Note de bas de page n°2 p. 8

 )1سورة البقرة؛ آية 115

22(( Mohammed
MohammedTalbi
TalbietetGwendoline
GwendolineJarczyk,
Jarczyk,

Penseur libre en islam, Albin Michel, 2002, p.
p. 158.
158.

][4

8

التعددية الدينية يف اإلسالم أو الوعي ابلغريية

مشرتًكا" بني العباد ،كما يقول
املسيح) ،بل "امسًا م
3
العامل املصري حممد الغزايل (تــ.)1996 .
وهبذا املعًن فإن العلماء األكثر ُشهرًة يؤّكدون إن
اإلسالم ليس دينا جديدا - 4أو مل يكن عليه أن
يكون كذلك – بل هو "دعوة للعاملني" ،حىت
"ت ْذكر" البشرية هللا .إن املشروع امليتافيزيقي
لإلسالم حيدده إبعادة إحياء الوحي األول الذي
أرسله آلدم .وهذا هو املرياث األصلي املفارق
للدوغما (العقائد) – أو ما قبل الدوغما ،وعموده
الفقري الوحيد االعرتاف بوحدانية هللا ،الذي معنمـْتهُ
ِ
ك للدين حني ًفا فِطرة
اآلية القرآنية ﴿ :فأق ْم مو ْج مه م
هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك
5
الدين القيِّ ُم ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾.
ُ
صد ُر النظرية اإلسالمية للتعددية عن مبدأ
تم ُ
منطقي :مبا أن هللا يف اإلسالم واح ٌد أوحد،
يستحيل كل ما عداه ،أي خلقه ،إىل التعدد .غري
3
التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم.
) حممد الغزايل؛ ّ

دمشق2005 ،؛ ص 76

4
رد اإلسالم على
) أنظر على سبيل املثال صبحي الصاحل؛ ّ

حت ّدايت عصران (ابلفرنسة) .بريوت ،أرابيل1979 ،؛ ص 102؛
أيضا حممد الغزايل؛ نفسه .ص 77
 )5سورة الروم؛ آية 30
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أن الرمحة اإلهلية اليت ﴿وسعت كل شي ﴾ 6مل
ترتك أي قطيعة بني هذين املستويني .ميكن للكون
أن ينتشر متعددا ألنه قائم على أساس متني هو
التوحيد .ففي السورة األوىل من ُس مور القرآن يقدم
هللا نفسه كونه ﴿رب العاملني﴾ 7.وأوجه اخلمْلق
متعددة ألهنا تصدر عنه تعاىل وتذوب فيه .كثرية
عرب عن تلك العودة-
هي اآلايت القرآنية اليت تُ ّ
الذوابن يف هللا ،اليت تقوم هبا أنفس البشر ،ولكن
تفرقهم يف احلياة الدنيا .وإذا كانت
أيضا أسباب ّ
توحدها عصيّة على اإلدراك ،فإن
الذات اإلهلية يف ّ
هللا جيعل من نفسه متعددا يف جتلّيه ،مم ّكنا خ ْلقه
من التعرف عليه من خالل أمسائه وصفاته تعاىل.
هو جيعل من نفسه يف ُمتناول التع ّقل البشري،
وُيلق حالة من التضامن الراسخ بني املقامات
ُ
اإلهلية والبشرية .وابلنتيجة فإن االعرتاف
ابلوحدانية املطلوب من املسلم الورع ال بد أن
تضامن وترابط بني كل
يكون أثره املباشر يف العقل
ٌ
أحكام اخلمْلق .وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم
يف هذا املعًن" :اخل ْل ُق ُكلُّهم عيال هللا".
 )6سورة األعراف؛ آية 156

 )7سورة الفاحتة؛ آية 2

][6
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تعدد اخللق يف اإلسالم هي التعبرية اإلجيابية
اجلوهرية عن حرية الكائنات .وقد اقرتح القرآن
بذلك تصورا معاصرا جدا للعيش املشرتك القائم
على احرتام االختالف .وهو يبدأ ابإلعالن عن
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تعددية كونية ،فيها ترتبط خمتلف السلطات
ات السْب ُع
جبماعة املؤمنني﴿ :تُ مسبِّ ُح لمهُ الس مم ماو ُ
واألمرض ومن فِي ِهن وإِن ِمن شيء إِال يسبِح ِحبم ِدهِ
ُ مّ ُ م ْ
م ْ ُ مم
م ّ مْ
8
ِ
ِ
يح ُه ْم﴾ .مث تتمظهر
مولمكن ال تمـ ْف مق ُهو من تم ْسب م
التعددية ،على املستوى البشري ،يف اختالف
اس
األعراق والثقافات ﴿ :مولم ْو مشاء مربُّ م
ك مجلم مع مل الن م
9
ِِ
ِ
اس
أُمةً مواح مدةً موالم يـممزالُو من خمُْتملف م
ني﴾﴿ ،اي أميـُّ مها الن ُ
ِ
ِ
واب
إان مخلم ْقنما ُكم ّمن ذم مكر موأُنثمى مو مج مع ْلنما ُك ْم ُش ُع ً
وقمـبائِل لِتـعارفُوا إِن أم ْكرم ُكم ِع ِ
ِ
مم ْ م
ند اَّلل أمتْـ مقا ُك ْم إن اَّللم
م م م مم م
معلِ ٌيم مخبِ ٌري﴾؛ 10وقد يتمظهر يف اللغة ﴿ :موِم ْن
آايتِِه خ ْلق السماو ِ
ات مواأل ْمر ِ
الف أملْ ِسنمتِ ُك ْم
اختِ ُ
ض مو ْ
م م ُ مم
ِ
ِ ِِ
ني﴾؛ 11وميكن
موأملْ موانِ ُك ْم إِن ِيف مذل م
ك مآل مايت لّْل معالم م
طبعا أن يتمظهر يف الدين ،وهو البُعد الذي يهمنا
 )8سورة اإلسراء؛ آية 44
 )9سورة هود؛ آية 118

 )10سورة احلجرات؛ آية 13
 )11سورة الروم؛ آية 22
11
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هنا بشكل خاص.
االعرتاف ابلغريية الدينية

 )12سورة البقرة؛ آية 136
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أن تكون مسلما يعين أن تعرتف بصحة كل
األداين املوحاة قبل اإلسالم .وقد كان اإلسالم
صرحيا حول ذلك املرياث﴿ :قُولُواْ مآمنا ِابَّللِ مومما
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اق
يل موإِ ْس مح م
أُنزمل إلمْيـنما مومما أُنزمل إ مىل إبْـمراه ميم موإ ْمسماع م
ِ
ويـع ُقوب واأل ِ
اط ومما أ ِ
يسى مومما
ممْ م م ْ
ُوِتم ُم م
مسبم م
وسى موع م
ِ ِِ
أِ
محد ِّمْنـ ُه ْم مومَْن ُن
ُوِتم النبِيُّو من من رّهب ْم الم نـُ مفِّر ُق بـم ْم
ني أ م
لمهُ ُم ْسلِ ُمو من﴾ 12.وحممد (ص) هو "خامت" النبيني،
أي آخرهم ،وعدد هؤالء يربو حبسبه إىل 124

fondapol

قد يفاجئ األمر بعضهم ،ولكن القرآن هو
الكتاب املقدس الوحيد الذي يُِقـ ُّـر ،يف منطوقه
حىت ،بكونية الوحي وابلتنوع بني األداين .وأشار
عديد املالحظني إىل أننا ال جند لذلك مثيال يف
اليهودية أو يف املسيحية .ال بد من التذكري هنا أننا
نتحدث عن عصر كانت فيه الصرامة الدينية هي
املهيمنة ،وحيث كان كل دين أو حضارة منكفئا
على ذاته.

][8
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ألف .يف حني أن القرآن ال يتحدث إال عن 27
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ول﴾ 13.ال بد إذا من
نبيا ،مؤكدا ﴿ مولِ ُك ِّل أُمة ر ُس ٌ
البحث عن البقية يف مستوى أوسع من اتريخ
اإلنسانية .ويرى علماء اإلسالم أن ال إشكال يف
اردشت وأخناتون أنبياء .وقالوا إن
اعتبار بوذا وز ُ
القرآن أشار إىل بوذا يف موضعني 14،بل ذهب
بعضهم إىل أن "اآلهلة اهلندية" ( )avatarsأو
جتسد اآلهلة عند البوذية مقابال ألنبياء اإلسالم.
تاما كما رأى العلماء اهلنود يف "الفيدا" – وهي
النصوص املقدسة لدى اهلندوس – إهلاما من هللا،
واعتربوا اهلندوس "أهل كتاب" ،أي شعواب عرفت
الوحي .ويف القدمي كان "أهل الكتاب" هم ُك ٌل من
اليهود والنصارى والصابئة والزرادشت .كان هؤالء
يتمتعون بوضعية مميزة ،أي – افرتاضا – وضعية
إجيابية مقارنة ابملشركني والوثنيني ،كما سنرى
الحقا.
أ ّكد الرسول (ص) كونية الوحي ،يف قوله " :مَْن ُن
مع ِ
اشر ْاألمنْبِياء أمومالد عالت ِديننما و ِ
احد ،وشرائعنا
م ْ م
مم
م
 )13سورة يوتس؛ آية 47

 )14سورة األنبياء؛ آية  .85وكذلك سورة التني
][9
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ولكن انفتاح الوحي على األداين قد يفاجئ
أحياان النيب نفسه .فعندما سأله الصحايب سلمان
الفارسي عن مصري أهل الورع من املزدكية الذين
خالطهم يف بالد فارس ومل يكونوا قد عرفوا
اإلسالم بعد ،أجابه النيب حممد (ص) أن مصريهم
انر جهنم .فأوحى هللا إليه اآلية  62من سورة
البقرة اليت تفتح الرمحة واملغفرة للمؤمنني بدايانت
ِ
ِ ِ
ص مارى
ين مه ُ
ادواْ موالن م
ين مآمنُواْ موالذ م
أخرى﴿ :إن الذ م
اآلخ ِر وع ِمل ص ِ
والصابِئِني من آمن ِابَّللِ والْيـوِم ِ
احلًا
مم م م
م مْ
م مْ مم
م
ِِ
ِ
ف معلمْي ِه ْم موالم ُه ْم
ند مرّهب ْم موالم مخ ْو ٌ
مجُرُه ْم ع م
فمـلم ُه ْم أ ْ
وتورُد نفس أسباب النزول يف تفسري
مْحيمزنُو من﴾ .م
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املوحدين
خمتلفة" .وهو ما جعله يرفع من احرتام ّ
اآلخرين " :ممن آذى ِذ ّمياً فقد آذاين ومن آذاين
كنت خصمه يوم القيامة" ،كما نُِق مل عنه (صلى
هللا عليه وسلم) أيضا " :أال من ظلم معاهدا أو
انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري
طيب نفس فأان حجيجه يوم القيامة" .وها هو
الرسول نفسه يقف لنعش يهودي ،فينبّهه أصحابه
املتوّف ليس من املسلمني ،فيجيبهم
إىل أن
ّ
كدا بذلك املساواة األصلية
"أليست نفساً ؟" ،مؤ ً
لكل البشر أمام هللا.

][10
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ِ ِ
ين مآمنُواْ
اآلية  69من سورة املائدة﴿ :إن الذ م
وال ِذين هادواْ والصابِؤو من والنصارى من آمن ِابَّللِ
م م م ُ م ُ م م م مْ مم
اآلخ ِر وع ِمل ص ِ
والْيـوِم ِ
ف معلمْي ِه ْم موالم
احلًا فمالم مخ ْو ٌ
مم م م
م مْ
ُه ْم مْحيمزنُو من﴾.
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وتعطي اآلايت  111و  112من سورة البقرة آفاقا
اجلمنةم إِال ممن
أرحب للخالص ﴿ :موقمالُواْ لمن يم ْد ُخ مل ْ
ك أ مممانِيُّـ ُه ْم قُ ْل مهاتُواْ
ص مارى تِْل م
مكا من ُه ً
ودا أ ْمو نم م
بـرهانم ُكم إِن ُكنتم ص ِادقِني بـلمى من أمسلمم وجهه َِّللِ
ُْ م م م م ْ ْ م م ْ م ُ
ُْ م ْ
ِ
ف معلمْي ِه ْم موالم
ند مربِِّه موالم مخ ْو ٌ
مجُرهُ ِع م
موُه مو ُْحمس ٌن فمـلمهُ أ ْ
عني
ُه ْم مْحيمزنُو من﴾ .وعبارة
"أسلم وجهه هلل" ال تُ ُّ
م
مذهبا خمصوصا ،بل تصف حاال دينيا كونيا.
وقد أربكت تلك التعددية الدينية اليت جاءت يف
بعض اآلايت عددا من املفسرين املسلمني ،ولكن
ال أحد ينفي الربهان الساطع .ومنها اآلية  48من
سورة املائدة﴿ :وأمنزلْنما إِلمي م ِ
ص ِّدقًا
مم ْ
اب ِاب ْحلم ِّق ُم م
ك الْكتم م
ِ
ِ
ِ
ني ي مديِْه ِمن الْكِتم ِ
اح ُكم
اب موُم مهْيمنًا معلمْيه فم ْ
لّ مما بـم ْ م م
م
ِ
اءه ْم معما مجاءم مك
منزمل اَّللُ موالم تمـتبِ ْع أ ْمه مو ُ
بـمْيـنمـ ُهم مبما أ م
ِمن ْ ِ
ِ
ِ
ِ
اجا مولم ْو
احلم ِّق ل ُك ّل مج مع ْلنما من ُك ْم ش ْر معةً مومْنـ مه ً
م
ِ
ِ
ِ
مشاء اَّللُ مجلممعلم ُك ْم أُمةً مواح مد ًة مولمكن لّيمـْبـلُ موُك ْم ِيف مما
اخليـر ِ
ات إِ مىل اَّلل مرِجع ُكم مِ
آات ُكم فم ْ ِ
َج ًيعا
م
مْ ُ ْ
استمب ُقوا ْمْ م
][11
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فمـيُـنمـبِّئُ ُكم ِمبما ُكنتُ ْم فِ ِيه مَتْتملِ ُفو من﴾ .وجند يف سياق
اآلايت السابقة ( 44و  )46وهي تصف التوراة
واإلجنيل ب ــ"اهلُدى" وب ــ"النور" ،أن املفسرين األكثر
تقييدا مل يستطيعوا إال االستنتاج أبن تعدد الطرق
تؤدي إىل احلق .بل إن بعض الكتاب املسلمني
املعاصرين رأ ْموا يف ذلك إشارة كون الفرد ميكن أن
15
ُيتار طريقه إىل هللا الذي يعتقد أنه األصلح.
| l’innovation politique
fondapol

ماذا إذا عن اآليتني املفتاح اللتني يعتمد عليهما
املسلمون احلصريون ،أولئك الذين يريدون إقصاء
املؤمنني غري املسلمني من حظرية اخلالص ،دون
اعتبار ألسباب نزول تلك اآلايت وسياقاها؟
الدين ِعن َد َِّ
ِ
اَّلل ا ِإل ْسالم﴾ [آل عمران]19 :
﴿إِ َّن َ

يعترب هؤالء املسلمني أن اإلسالم ،وهو آخر دين
موحى به للبشرية ،قد نسخ ما جاء قبله من
ً
دايانت ،ورفع عنها إمكانية النجاة ،كليًا أو جزئيا.
ولكننا إذا نظران يف أدبيات تفسري اآلية،
فسنالحظ أن عددا قليال من الكتّاب اختصروا
15 ) Farid Esack, Qur’ân, Liberation and

( Oneworld, Oxford,القرآن ،حترر وتعددية) Pluralism,

][12

1997, p. 170.
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مصطلح "دين" يف الوحي الذي نزل على حممد
(ص) .أما ابلنسبة لغالبية املفسرين ،فإن "الدين"
يعين هنا االخنراط يف مبدأ التوحيد الذي ذ ّكر به
كل األنبياء 16.وقد خلص املفسر احلديث العراقي
حممود األلوسي (تـ ـ ـ  )1853ما سبقه من آراء،
اليت اعتربت "اإلسالم" املذكور هنا مصطلحا جيمع
املؤمنني وغري املسلمني 17.الرهان إذا هو حول
مبدأ التسليم الواعي هلل وللسنن الكونية ،ال حول
اإلسالم التارُيي الذي تظهر يف التقلبات املتأصلة
يف جتربة اإلنسان على األرض .وقد أكثر القول يف
ذلك عدد من مفسري القرآن املسلمني املعاصرين
مثل فضل الرمحان ،وحسن حنفي ،وحممد الطاليب،
وفريد إسحاق.
﴿وَمن يَ ْب تَ ِغ غَْي ر ا ِإل ْس ِ
الم ِدينًا فَلَن ي ْقبَ َل ِم ْنه َوه َو ِيف
أَ .
َ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ين﴾ [آل عمران]85 :
اْلَاس ِر َ
َ َ
 )16أنظر مثال الطربي؛ جامع البيان عن أتويل آي القرآن.
بريوت ،دت ،ج  ،3ص  .212حمي الدين بن عريب؛ فصوص
احلكم .بريوت ،دت ،ج ،1ص  .95-94الكاشاين؛ تفسري
القرآن الكرمي (منسوب البن عريب) .بريوت ،ج ،1ص .174
أمحد بن عجيبة؛ البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد .بريوت،
 ،2002ج ،1ص 300
 )17حممود األلوسي؛ روح املعاين .ج ،2ص 107
][13
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يبدو التأكيد على خصوصية الرمحة اإلسالمية هنا
أكثر إحلاحا .وتورد "أسباب نزول" أن الوحي نزل
هبذه اآلية عندما ارت ّد اثنا عشر رجال عن
االسالم ،مغادرين املدينة إىل مكة .ولكننا جند أن
واحدا من أوائل كبار املفسرين ،الطربي الفارسي
األصل (ت ـ ـ  )923أشار إىل أن املؤمنني من غري
املسلمني احلاضرين يف املدينة ،وخاصة اليهود،
اعرتفوا هبذا "اإلسالم" الذي يعدهم هم أيضا
ابجلنة (اخلالص) إذا ما اتبعوا تعاليم دينهم 18.بيد
أن عددا من الكتّاب الالحقني رفضوا قراءة طائفية
قرأم
لآلية .وهم يشريون إىل أن اآلية ال ميكن أن تُ م
خارج سياق تنزيلها ،أي دون الرجوع إىل اآلايت
 83و  .84تذكر اآلية " 83دين هللا" الذي يُسلِ ُم
له من يف السماء ومن يف األرض ،وهذا الدين
األساسي هو الذي معنمـْتهُ اآلية  .85وتؤكد اآلية
الوسيطة ( )84صحة تلك الرؤية ،ألهنا ،بعد أن
عددت مسرية األنبياء يف التاريخ ،ذ ّكرت أنه ال
تفضيل بينهم.
حتمل اآلية  85عند املفسرين إذا معًن الشمول،
معًن كونيا :اخلاسرون يف اآلخرة ليسوا أولئك
 )18الطربي؛ جامع البيان .نفسه ،ج ،3ص 339
][14
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الذين يعتنقون داينة أخرى غري اإلسالم ،بل الذين
ينكرون أصوهلم الروحية ووضعية العبودية اليت جيب
أن يكونوا عليها يف هذه األرض 19.ميكننا إذا أن
نتساءل هل إن اهلدف من ذكر القرآن لنوح
وإبراهيم ويعقوب ،وغريهم من األنبياء "املسلمني"
هو الرغبة يف اسرتدادهم ،أم ألن مصطلح إسالم
يشري إىل الدين الطبيعي ،األصلي ،قبل تعيني
الدين الذي أتى به حممد (ص) ؟
مسألة احلرية الدينية والردة

احلرية اإلنسانية يف اإلسالم مسألة حمورية ،من
وجهة نظر روحية ،وذلك لعدم وجود هيئة كهنوتية
تتدخل يف العالقة املباشرة بني اإلنسان وهللا.
فاإلنسان يتمتع بفضاء داخلي ال يستطيع أحد
اقتحامه .كل فرد ميارس على ذاته ،ومبقاييسه
اخلاصة ،سلطة اعتبارية مشاهبة ( mutatis
 )mutandisلتلك اليت تُعطي للبااب سلطته على
 )19نذكر من القدامى :الكاشاين ،نفسه .ج  ، 1ص 199؛
واأللوسي ،نفسه .ج  ،2ص 216؛ وأمحد بن معجيبة ،نفسه.
ج  ،1ص 343؛ ومن بني املعاصرين :رشيد رضا ،تفسري
املنار؛ والشيعي الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن؛ وفريد
إسحاق ،نفسه .ص 163
][15
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الكاثوليك .ولذلك وصف لويس ماسينيون
20
وعلمانية".
اإلسالم أبنه "ثيوقراطية تعادلية م
فاملطلق (هللا) يتجلى يف اإلنسان يف كل احلاالت:
21
﴿ موُه مو مم مع ُك ْم أميْ من مما ُكنتُ ْم﴾
تنفي عدد من اآلايت أي إكراه يف الدين ،آايت
احلم ُّق
نزلت على النيب (ص) وهو املعين هبا ﴿ :موقُ ِل ْ
ِمن ربِّ ُك ْم فم ممن مشاء فمـ ْليُـ ْؤِمن موممن مشاء
22
آلم من
فمـ ْليم ْك ُف ْر﴾ ،أو كذلك ﴿ :مولم ْو مشاء مربُّ م
ك م
ض ُكلُّهم مِ
ِ
َج ًيعا أمفمأ م ِ
اس محىت
ممن يف األ ْمر ِ ُ ْ
منت تُ ْكرهُ الن م
23
ِِ
ني﴾
يم ُكونُواْ ُم ْؤمن م
ولكن وجب أيضا هنا استدعاء اآلية الشهرية:
﴿الم إِ ْكمراهم ِيف ال ِّدي ِن﴾ 24،الذي كان أثرها ثوراي
حقيقة يف عصرها .كثرية هي السيناريوهات اليت

 )20وقد انقش لويس غارديه هذه الصيغة يف :الشيخ بوعمران
و لويس غارديه ،ابنوراما الفكر اإلسالمي ( Panorama de
 .)la pensée islamiqueابريس ،سندابد .1984 ،ص
185
 )21سورة احلديد؛ آية 4
 )22سورة الكهف؛ آية 29
 )23سورة يوتس؛ آية 99
 )24سورة البقرة؛ آية 256
][16
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يقع استدعاؤها عند احلديث عن أسباب نزول
هذه اآلية؛ لنذكر هنا اثنان منها:
 قبل اإلسالم ،كان سكان يثرب (اليتسيُطلم ُق عليها بعد ذلك اسم :املدينة)
يستأمنون أبناءهم لدى القبائل اليهودية ،ألن
مقدسا.
هذه األخرية كانت تلك كتااب
ً
وعندما جاء اإلسالم ،حاولوا إكراه أبنائهم
على اعتناق الدين اجلديد .وقد اعرتض
الرسول (ص) على موقفهم ،فنزلت اآلية
25
داعمة ملوقفه.
 كان ألحد أنصار النيب (ص) طفالن قدتنصرا حبكم خمالطتهم لتجار مسيحيني من
ّ
بالد الشام .فذهب أبوهم ،املسلم ،إىل النيب
(ص) طالبا منه دعوهما للدخول يف
اإلسالم .فنزلت اآلية .ويف رواية أخرى
اصطحب الرجل طفاله إىل النيب فاختصموا
26
أمامه؛ مث نزلت اآلية.
 )25أبو رشيد النيسابوري ،أسباب النزول .بريوت.1983 ،
ص 60؛ عبد الفتاح القاضي ،أسباب النزول .القاهرة،
 .2003ص 44
 )26أبو رشيد النيسابوري ،نفسه .ص 60؛ عبد الفتاح
القاضي ،نفسه .ص 45-44
][17
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 )27ابن كثري ،التفسري .بريوت .1981 ،ج  1ص 232

fondapol

كثريا ما وقع االستشهاد آبية ﴿ الم إِ ْكمر ماه ِيف
ً
ال ِّدي ِن﴾ على مر القرون ،عندما يسقط املسلمون
يف غواية فرض دينهم على اآلخرين .وكان اخلليفة
عمر بن اخلطاب (تـ ـ  )644نفسه يرددها عندما
رفض خادمه املسيحي الدخول يف اإلسالم بعد أن
كان دعاه لذلك؛ مث مل يعد يضغط عليه يف ذلك
27
أقرت احلرية
أبدا .أما فيما يتعلق ابآلايت اليت ّ
الدينية ،فإن املفكر التونسي حممد الشريف (ت ـ
 )2008يقول" :أمام أقوال إهلية هبذا الوضوح ،كنا
ننتظر من علماء اإلسالم بناء نظرية رائعة حول
حرية املعتقد .لكن مع األسف ،ال شيء من ذلك
قد مت .بل على العكس ،فقد تركوا لنا سلسلة من
القواعد اليت تتدخل يف حرية املعتقد ،جتاه
28
املسلمني وكذا جتاه أهل الكتاب وغريهم".
ويضيف" :كان علينا أن نرتقب الفاتيكان الثاين
حىت يتخلص املسيحيون من املبدأ القائل أ ْن (ال
خالص خارج الكنيسة) .كان ميكن للمسلمني
سبقهم إىل ذلك قبل أربعة عشر قران ،عندما أمرهم
) Mohamed Charfi, Islam et liberté. Le
(اإلسالم واحلرية؛ سوء تفاهم malentendu historique,

28

 Albin Michel, 1999, p. 73-74اترُيي)
][18
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كتاهبم املقدس ابعتبار كل املفكرين األحرار ،ومن
ابب أوىل كل أتباع الدايانت التوحيدية ‘‘يف مأمن
من اخلوف’’ " 29.وها هو اخلليفة عمر بن
اخلطاب مرة أخرى يطلب من ابن أحد األقباط
أبن يقتص علنًا من ابن وايل مصر املسلم ،بعد أن
شكاه اعتداء هذا األخري عليه دون وجه حق،
فصاح عمر يف وجه الشاب املسلم" :مىت استعبدمت
الناس وقد ولدهم أمهاهم أحرارا" 30.مل يكن
الشاب القبطي عبدا للمسلم ،ولكن سلوك هذا
األخري اعتداء صارخ على الكرامة اإلنسانية
للقبطي.
كيف إذًا واحلال تلك ،يذهب بعض الفقهاء
املسلمني املتأخرين إىل إقرار عقوبة اإلعدام للمرتد،
تبني دراسات قام هبا
أي ملن ب ّدل دين اإلسالم ؟ ّ
علماء مسلمون معاصرون أن تلك العقوبة ال
تستند ألصل ،ال يف القرآن وال يف سنّة النيب
(ص) .ويستنتج طه جابر العلواين بعد استشهاده
ابآلية  29من سورة الكهف  ﴿ -موقُ ِل ا ْحلم ُّق ِمن
 )29نفسه .ص 74
 )30نشأت جعفر ،احلرية يف اإلسالم ..القاهرة .2002 ،ص
22
][19
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ربِّ ُك ْم فم ممن مشاء فمـ ْليُـ ْؤِمن موممن مشاء فمـ ْليم ْك ُف ْر ﴾ يف
دراسة له حول املسألة أنه" :من غري املعقول أن
يؤكد القرآن حرية االختيار للبشر يف أكثر من
مائيت آية ،مث يتخلى عن ذلك إبدانة من ميارس
حقه ويسلط عليه أقوى العقوابت [أي احلكم
31
الع مجمي يف نفس
ابلقتل]" .ويذهب الدكتور م
االجتاه ،كما ميكن أن نذكر غريهم كثري من
املؤلفني الذين يقومون بقراءة تنويرية للمعطيات
املقدسة يف اإلسالم" :ال وجود يف النص القرآين
لعقاب ضد الردة ،وأحرى أن ال يوجد حكم
ابلقتل ضد املرتد .بل على العكس من ذلك ،فإن
تصورا قرآنيًا جملتمع مثايل وواقعي يرتكز إىل ميثاق
32
سالم اجتماعي ،جيمع خمتلف مكوانته".
فكيف طُبِ مق ذلك امليثاق يف التاريخ.

Note Eric Geoffroy
Note 2 p. 8

( Mohammed Talbi et Gwendoline Jarczyk,
Penseur libre en islam, Albin Michel, 2002,
p. 158.
31
) Taha Jabir al-Alwani, L’Apostasie en islam.
Un
Fin réexamen
de la note critique
31 p. 24du corpus musulman,
2

(الردة يف اإلسالم ،إعادة قراءة نقدية يف املدونة اإلسالمية)

Le Scribe Harmattan, IESE Bruxelles, 2014, p.
p. 61
61
32
) Dr Moreno Al Ajami, Que dit vraiment le
Coran,
Zénith,
2011,
Fin de la
note 33
p. 26p. 77.
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Alfred-Louis de Prémare, Les Fondations de
l’islam. Entre écriture et histoire, Seuil, 2002,
p. 88-89.
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سياقات االعرتاف ابألداين األخرى

 .1عند النيب (ص)
صحيفة املدينة

التعددية الدينية يف اإلسالم أو الوعي ابلغريية

فرضت التعددية الدينية يف اجلزيرة العربية القرن
السابع نفسها على املسلمني ،وذلك لوجود اليهود
والنصارى بشكل خاص بينهم .وبعد أن اختار
املدينة دار هجرته ،كان على حممد (ص) أن
يؤاخي بني املسلمني فيما بينهم ،وبينهم وبني غري
املسلمني وخاصة من اليهود .كان ال بد من إقامة
املدينة – الدولة اليت حتمل مشروع اإلسالم .كان
اهلدف إقامة ثيوقراطية تعددية ،الضامن فيها
واحلم مك ُم حممد .إن اعرتاف اإلسالم ابلدايانت
األخرى ال ينسجم مع اهليمنة اليت سببها ،على
األقل يف امليدان السياسي .صحيح أننا جند يف
نص صحيفة املدينة أن مصطلح ّأمة يسطّر روابط
جديدة من التضامن تتجاوز االنتماءات القبلية
والدينية .وحبسب علي بن أيب طالب ،صهر النيب
(ص) واخلليفة الرابع ،فإن الصحيفة تثل الوثيقة
املكتوبة الوحيدة اليت تركها النيب (ص) ،بقطع
النظر عن القرآن .وجيب أن نعتربها نوعا من العقد
][21
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"دستورا" 33.ومع ذلك
االجتماعي ،أكثر منها
ً
ت أحياان مبثابة أول وثيقة
فإن تلك الصحيفة اعتُِ مرب ْ
34
يف القانون الدويل يف اتريخ البشرية.
املخطوطة األصلية مؤرخة ابلسنة األوىل أو الثانية
للهجرة ،أي بعد زمن قصري من وصول النيب إىل
يثرب  /املدينة .على املستوى السياسي ،ال جيعل
النص من األمة اجلماعة الوحيدة للمؤمنني اجلدد
35
من املسلمني ،بل ّاحتاد جيمع يهود املنطقة
والقبائل العربية اليت بقيت على وثنيتها وقتئذ .ما
اءاتEricاملتعلقة
يسرتعي انتباهنا هنا تلك اإلجر
Note
Geoffroy
ابليهود يف املنطقة .ففي الصحيفة جند أن هؤالء
Note 2 p. 8
الديين.
يُعتمـ مربون جزءا من َجاعة تعرتف ابلتعدد
2 ( Mohammed Talbi et Gwendoline Jarczyk,
Penseur
libre"en :islam,
Albin
Michel,
لليهود دينهم
كد أنه
منها يؤ
252002,
فالفصل
p. 158.
وللمسلمني دينهم" .بل إن يهود املدينة سبق هلم
Fin de la note 31 p. 24
االلتجاء إىل حتكيم حممد (ص) ،وكان هذا األخري
Le Scribe Harmattan, IESE Bruxelles, 2014,
p. 61
Fin de la note 33 p. 26

 )33كما يعرض إىل ذلك دو برميار يف كتابه:

Alfred-Louis de Prémare, Les Fondations de
l’islam. Entre écriture et histoire, Seuil, 2002, p.
88-89.
p.
88-89.
34
) Muhammad Hamidullah, Le Prophète de
Note
48 Sa
et 49
(النيب حممد :حياته وأثره) 36 œuvre
l’Islam.
vie,p.son
Club français du livre, 1959, p. 124.
48
) Françoise
Michaux,
article
« Dhimma
», in
نفسه .ص 97
، Alfred
-Louis
de Prémare
)35
Mohammad Ali Amir-Moezzi (dir.),
]Dictionnaire du Coran,[22
Robert Laffont, coll.
« Bouquins », 2007, p. 216.
49
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حيكم بينهم طبقا لشرائعهم 36.وقد نصت إحدى
نقاط الصحيفة على جمال مقدس ليهود املدينة ،ما
ضمن هلم احلماية .وبشكل عام فقد وقع التأكيد
على املساواة يف احلقوق بني خمتلف املعنيني
ابلصحيفةّ 37.روج النص ملا ميكن أن نسميه اليوم
بـ ــ"التضامن املواطين" ،بل إن البعض كان يرى فيه
األويل ملا نطلق عليه يف عصران
التشكل ّ
ب ــ"التعايش" بني األداين .بيد أنه ال بد من اإلشارة
إىل أن وظيفة هذا امليثاق ،يف سياق االضطهاد
الذي تعرض له املسلمون األوائل يف مكة قبل
املوحدين
هجرهم إىل املدينة ،صنع حلف املؤمنني ّ
يف مواجهة مشركي مكة.
أما يف حالة احلرب ،فقد كانت الصحيفة واضحة:
إما أن حيارب يهود املدينة إىل جانب املسلمني –
ويف هذا احلالة وجب على املسلمني محاية اليهود
تاما كما حيمون إخوهم يف الدين  ، -أو أن
ُيتاروا دفع اجلزية مقابل محاية املسلمني هلم .ولكن
اليهود قد أبدوا بعض التحفظ يف قبول بنود
الصحيفة ،ألن عددا قليال فقط من بينهم كانوا
 )36حممد محيد هللا ،نفسه .ص 129
 )37نفسه .ص 125
][23

27

| l’innovation politique
fondapol

مستعدين لقبول إمكانية أن يرسل هللا نبيا من غري
اليهود 38.فهل ذلك هو السبب الذي دفع بعدد
من القبائل احمليطة ابملدينة إىل خيانة التحالف
العسكري مع املسلمني أكثر من مرة ؟
ويف هذا السياق يتساءل بعضهم ملاذا مسح الرسول
(ص) بقتل ستمائة أسري يهودي سنة .627 / 5
كانت قبيلة بين قريضة اليهودية قد انقلبت على
املسلمني يف معركة اخلندق ،فعمد املسلمون إثر
ذلك إىل حماصرهم وتكنوا من اقتحام قلعتهم.
ض عليهم الدخول يف اإلسالم فرفضوا ،وحىت
ُع ِر م
يكون احلُكم على اليهود خفيفا أمر الرسول (ص)
األوس
أحد أكرب أصدقاء القبيلة ،وهو من قبيلة ْ
العربية املدينية مس ْعد بن ُمعاذ ،إبصداره؛ فقام هذا
األخري إبعدام رجال القبيلة بتهمة اخليانة العظمى،
وص ّدق الرسول على ُحكمه .ويف احلقيقة ،فإن
احلُكم الذي أصدره سعد ينخرط تاما يف منطوق
الشرائع اليهوديةِ .
فس ْفر التثنية يقرر خبصوص
حصار املدن ( " )12 : 20وإذا دفعها الرب إهلك
إىل يدك فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف؛ وأما النساء
) Martin Lings, Le Prophète Muhammad. Sa
vie d’après les sources les plus anciennes, Paris,
1986, p. 209- 210.
38
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الرب إهلك" 39.كان عقاب اخليانة املوصوفة دائما
هو املوت يف كل شرائع احلروب .أما الرمحة اليت
كان النيب (ص) يعتمدها إىل ذلك احلني كانت
دائما يف غري صاحله :فاحلفاظ على أرواح األسرى
يف معركة بدر على سبيل املثال كان ميكن أن
تكون عواقبه وخيمة على املسلمني يف املعارك
الالحقة .يف هذه املرة كانت الرسالة واضحة ،ومل
يعرف النيب يف حياته بعدها مثيال لتلك احلادثة.
زايرة وفد نصارى جنران إىل املدينة

تثل تلك احلادثة ،بال منازعة ،أول حوار إسالمي
– مسيحي ،حفظ الوحي القرآين حيثياته .ففي
شهر جانفي  ،631كان لقدوم وفد مسيحي إىل
يضم من ستني إىل
املدينة وقع كبري .كان الوفد ّ
سبعني شخصا ،ومن بينهم سبعة كهنة إضافة إىل
أسقف جنران 40.شق هؤالء طريقهم بني املسلمني،
وتبادلوا معهم التحااي ،قبل أن يستقبلهم الرسول
 )39نفسه .ص 384 - 381
 )40حممد محيد هللا ،نفسه .ص 414
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بعد صالة الظهر ،ويسمح هلم أبداء صلواهم
قص
داخل مسجده مستقبلني بيت املقدس .وقد ّ
بعض الشهود من املسلمني كيف أن أولئك
املؤمنني استقبلوا املشرق ألداء طقوسهم ،وال بد
من اإلشارة هنا إىل أن حترمي إقامة أماكن عبادة
لغري املسلمني يف اململكة العربية السعودية اليوم ال
أساس له ال يف القرآن وال يف السنّة النبوية .ومن
الغد ،انطلق اجلدل حول طبيعة املسيح ،وتدخل
الوحي يف ذلك النقاش :نزلت اآلايت  33إىل 63
تضم هذه
من سورة آل عمران هبذه املناسبةّ .
السورة أهم العناصر الالهوتية اإلسالمية املتعلقة
بنوة املسيح
ابملسيح .ففيها جند التأكيد على نفي ّ
هلل تعاىل :يذهب بعض علماء اإلسالم إىل أن
انتفاء وجود األب يف حالة املسيح ،أرضيا كان أم
مساواي ،ليس غريبا يف ذاته ،فآدم نفسه مل يكن له
أب وال أم ؛ وابلتايل فإن خلقه أعجب من خلق
عيسى (سورة آل عمران :آية .)59
وحبسب املصادر التارُيية ،فإن النيب (ص) ركز
حواره مع كاهنني مسيحيني .وعندما أراد وضع
حد للجدل أبمر من الوحي (آل عمران،)61 :
باهلمة ،على عادة
ض على النصارى القيام ابملـُ م
عر م
م
][26
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تلك األزمان .كان على املقدم يف كل فريق أن أيِت
ُ
يف وقت معلوم أبغلى مم ْن معه لديه ،وأن يدعو هللا
احلم مكم أبن يُنزل غضبه على الكاذب من بينهما.
كان املفرتض أن تكون املباهلة علنية ،إال أن الوفد
املسيحي اختار صبيحة يوم  15جانفي 621
التخلّي عنها ،طالبني تعويضها ابتفاقية استسالم
َنتفظ إىل اليوم بنصها .ويف مقابل استعدادهم
لتوفري الثياب واملعدات العسكرية للمسلمني يف
غزواهم ،وعدهم الرسول (ص) بـتأمني األشخاص،
ومحاية املمتلكات ،وحرية العبادة والدين ،واحرتام
األساقفة والكهنة والرهبان ،وعدم املساس
مبؤسساهم الدينية .كما أسقط عنهم اجلزية
واخلدمة العسكرية وتوفري املؤن" .وليس عليهم رهق
وال دم جاهلية ،وال حيشرون وال يعشرون وال يطأ
أرضهم جيش من سأل منهم حقا ،فبينهم
النصف ،غري ظاملني وال مظلومني" .وقد مثّلت
هذه املعاهدة مثاال ملا جاء بعدها من استسالم
أقوام ،وحفظت أرواح شعوب نصرانية خضعت
للدولة اإلسالمية لقرون عديدة ،مقابل أداء
41
اجلزية.
 )41جند نص املعاهدة كامال يف :حممد محيد هللا ،نفسه .ص
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ويف أثناء ذلك اللقاء ،نزلت اآلية  64من سورة
آل عمران ،اليت دعت إىل التقارب بني املؤمنني
املوحدين ،وفتحت أفقا حقيقيا جلماعة املؤمنني:
ّ
﴿قُل اي أ ْمهل الْ ِكتم ِ
اب تمـ معالمْوا إِ مىل مكلِ ممة مس مواء بـمْيـنمـنما
ْ م م
موبـمْيـنم ُك ْم أمال نـم ْعبُ مد إِال اَّللم موالم نُ ْش ِرمك بِِه مشْيـئًا موالم
ِ
ضا أمراباب ِمن د ِ
ون اَّللِ فمِإن تمـ مول ْوا
يـمتخ مذ بـم ْع ُ
ضنما بـم ْع ً ْ م ً ّ ُ
فمـ ُقولُواْ ا ْش مه ُدواْ ِأبمان ُم ْسلِ ُمو من﴾

fondapol

ابعتباره خاتة الدايانت ،كان على اإلسالم محاية
خمتلف أشكال اإلميان اليت سبقته .وبذلك فقد
كان أول ترخيص للمسلمني ابستعمال السالح
للدفاع عن أنفسهم  -فقط ضد مشركي مكة،
وليس ضد مؤمنني موحدين آخرين – مقرتان
ابلتأكيد على حتييد أماكن العبادة عامةً﴿ :أ ُِذ من
ِِ
ِ
ص ِرِه ْم
ين يـُ مقاتمـلُو من ِأبمنـ ُه ْم ظُل ُموا موإِن اَّللم معلمى نم ْ
للذ م
ِ
ِ
ُخ ِر ُجوا ِمن ِد ماي ِرِه ْم بِغم ِْري مح ّق إِال
ين أ ْ
لم مقديٌر  الذ م
42
ِ
ض ُهم
اس بـم ْع م
أمن يـم ُقولُوا مربـُّنما اَّللُ مولم ْوال مدفْ ُع اَّلل الن م
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 .2واجب محاية املؤمنني من غري املسلمنيِ :
الذم ة

416 – 415؛ وكذلك يف

Louis Gardet, La Cité musulmane, Vrin, 1961,
p. 344-345.

 )42يذهب املفسرون إىل أن سكان مكة كانوا يطاردون
][28
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بِبـعض هل ِّدمت صو ِامع وبِيع وصلموات ومس ِ
اج ُد
مْ
ُ م ْ مم ُ م م ٌ م م م ٌ مم م
ِ
ِ ِ
نصُرهُ إِن
يُ ْذ مكُر ف ميها ْ
نصمرن اَّللُ ممن يم ُ
اس ُم اَّلل مكث ًريا مولميم ُ
اَّللم لممق ِوي مع ِز ٌيز﴾ 43.وقد جعل هذا املقطع من
القرآن الدفاع عن احلرية الدينية العلّة الكربى اليت
ميكن اللجوء إىل محل السالح بسببها؛ ويتجاوز
مداها كثريا احلالة اإلسالمية.
ومن الطبيعي أن يكون "تعاطف" إله املسلمني
موجها قبل كل شيء إىل أهل الكتاب .فلما فتك
ّ
مشركوا بالد فارس مبسيحيي بيزنطة ،أتمل املسلمون
لذلك .فنزلت اآلية ﴿ :امل ُ غلِب ِ
وم ِ يف
ت ُّ
الر ُ
م
ِ
أ ْمد مَن األ ْمر ِ
ض موُهم ِّمن بـم ْع ِد مغلمبِ ِه ْم مسيمـ ْغلبُو من ِ يف
بِ ْ ِ ِ
ني َِّللِ األ ْممُر ِمن قمـْب ُل موِمن بـم ْع ُد مويـم ْوممئِذ
ض ِع سن م
44
تبني إن النبوءة
يـم ْفمر ُح الْ ُم ْؤِمنُو من﴾.
وقد ّ
صحت.
القرآنية قد ّ
وال ميكن إاثرة وضعية املؤمنني من غري املسلمني يف
دار اإلسالم دون الكالم عن ِ
الذ ّمة ،خاصة وأن
كثريا من اهلراء قد ُحِّرب يف هذا الشأن .يشري
املسلمني اجلدد الذين استقروا ابملدينة ،ولكن النيب (ص) كان
يرتقب األمر اإلهلي الستعمال القوة ضدهم.
 )43سورة احلج؛ آية 40 - 39
 )44سورة الروم؛ آية 4 – 1
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املصطلح ِ
[ذ ّم ــة] إىل نوع من العقود ميكن جتديده
إىل ما ال هناية ،ومن خالله توفر َجاعة املسلمني
كرم الضيافة واحلماية ألتباع الدايانت األخرى اليت
تتلك وحيا ،بشرط احرتام هؤالء هليمنة اإلسالم.
وقد وقع تطبيق ذلك العقد ،وهو نتاج املعاهدة
اليت أجراها النيب (ص) مع نصارى جنران ،ابتداء
من سنة  638مع اخلليفة عمر بن اخلطاب على
مسيحيي بيت املقدس 45.ويف مقابل وضعية
الذميون يتمتعون هبا (من قبل
"احلماية" اليت كان ّ
الدولة اإلسالمية يف حالة االعتداء اخلارجي مثال)،
كانوا أحرارا يف عباداهم وال يُ ملزمون ابخلدمة
العسكرية ،ولكنهم كانوا ملزمني بدفع اجلزية .وال
بد من اإلشارة هنا أن الزكاة اليت كان ُُيرجها
املسلمون ،وهي من أركان اإلسالم ،كان مقدارها
أرفع بكثري من معلوم اجلزية .أما القاعدة القانونية
األمة ،يدفع املسلمون
لذلك فهي " :للدفاع عن ّ
من دمائهم ،وتدفع األقليات الدينية ضريبة مالية".
الذمة ،حبسب األماكن واألزمان ،على
حيتوي عقد ّ
إجراءات تبدو لنا اليوم ُمهينة لغري املسلمني:
45
العمرية" مل تتبلور إال يف
"العهدة ُ
) يف حني يؤكد بعضهم أن ُ
القرن التاسع
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عالمات مميزة يف اللباس ،عالقات مقننة مع
املسلمني (غري مسموح للمسلمة – على سبيل
املثال – الزواج من ِذ ّم ــي) ،منع إعادة بناء أماكن
العبادة عند اهنيارها ...اخل) وعالوة على ذلك فإن
تلك اإلجراءات التمييزية مل تُطبق إال يف حاالت
قليلة ،كما تدل عليه الدعوات املتقطعة اليت
46
يصدرها السالطني أو العلماء بضرورة تطبيقها.
تقلد املسيحيون واليهود مناصب عليا ،وخاصة يف
اإلدارة ابلنسبة لألولني (وصوال إىل منصب الوزير
األكرب) ،ويف الشؤون املالية للدولة اإلسالمية
ابلنسبة لألخريين (وصوال إىل منصب كبري بيت
املال يف الدولة) .أما عن السالالت احلاكمة اليت
عرف فيها أهل الكتاب أفضل األوضاع املرحية
فهي الفاطميون يف مصر (ق  11و )12
والعثمانيون .يقول عبد الوهاب املؤدب " :عرف
اليهود فرتة ازدهار صنائعهم ،وتكنوا من التطور
داخل مؤسسات الدولة وممارسة أعلى الوظائف
السياسية والعسكرية ،واملشاركة يف أتلق اآلداب
والعلوم والفنون ،مع الدفاع عن اخلصوصية اليت
) Claude Cahen, article « Dhimma », in
Encyclopédie de l’Islam 2, tome II , p. 235.
46
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تلك األزمان املتقدمة (القرن الثامن وما بعده) ،ال
بد من تذكري اجلدل الذي َجع يف سنة  1550و
 1551القس الدومينيكي ابرتوليمي دوالس كازاس
( )Bartolomé de Las Casasواملتأله خوان
غينس دو سيبولفيدا ( Juan Ginés de
 )Sepúlvedaيف مناظرة بلد الوليد املشهورة يف
أسبانيا .كان األول يدافع عن النظرية القائلة إن
هنود أمريكا من خملوقات هللا ،ميلكون روحا كباقي
البشر؛ يف حني أن الثاين كان يعترب اهلنود من غري
نسل آدم وحواء .ويف كل احلاالت فإن هذا وذاك
يتفقان حول واجب هداية تلك الشعوب ،أي
دفعها العتناق املسيحية.
 .3مسألة "التسامح" مع غري املسلمني يف احلضارة
اإلسالمية الكالسيكية

يف سنة  ،1689ويف كتابه املعنون "رسالة حول
التسامح" ،استشهد الفيلسوف االجنليزي لوك (تـ ـ
الذمة "عندما حتدث عن املدينة
 )1704بعقد ّ
اليت حترتم األايم املقدسة لكل فئة ،واليت يستطيع
فيها اجلميع إقامة شعائرهم الدينية بسالم ،يوم
اجلمعة ابلنسبة للمسلمني ،والسبت لليهود،
][33
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واألحد للمسيحيني" 50.وفولتري نفسه كتب يف
مستهل حديثه عن "التسامح" يف كتابه" :القاموس
الفلسفي"" :الرتكي العظيم (ويقصد به اخلليفة
العثماين) حيكم خمتلف العقائد املتعددة اليت تسكن
51
أراضيه بكل وائم؛ لكل منها حقوقه وواجباته".
وميكن – بيُسر  -أن يبدو حرص الدولة
اإلسالمية على محاية غري املسلمني عمال مه ْـي ممنِــيًا
يقوم به اإلسالم ،ولكن التعاليم الصادرة عن ذلك
ت عليها
قطعا األسس اليت انْـبمـنم ْ
العمل ش ّكلت ً
قيمة التسامح اليت ميّزت اإلسالم الكالسيكي،
وحددت قواعده القانونية الدقيقة ،مثل" :هلم [غري
52
املسلمني] ما لنا ،وعليهم ما علينا".
عرب هذا العقل املنفتح عن نفسه بوضوح يف
وقد ّ
األوساط الثقافية والسياسية يف أوج العصر
العباسي (خصوصا يف القرن التاسع) ،ويف بغداد
حتديدا .فقد كانت تنعقد املناظرات ،يف دوائر
ضيقة أو يف مناسبات عامة ،بني خمتصني من
خمتلف مدارس الفكر الالهوِت .ويف تلك
 )50مذكور يف عبد الوهاب املؤدب ،نفسه .ص 125
 )51نفسه.
 )52قاعدة ذ ّكر هبا حممد الغزايل ،نفسه .ص 87
][34
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الصالوانت كنا نرى مسلمني جيادلون آخرين من
مذاهب خمتلفة ،ومسلمني يناظرون ممثلني عن
دايانت أخرى ،قد تكون أحياان من غري التوحيدية
(كاملانوية) .كما رأينا أيضا رجاالت احلُكم
ينظّمون تلك احللقات ،ويشاركون فيها أحياان .وال
نتصور يف أايمنا ،إمكانية أن يتحمس قادة العامل
اإلسالمي ملثل تلك الفورة الفكرية.
وعلى خطى الفالسفة األوربيني يف القرن ،18
ش ِهد عدد من املستشرقني بذلك الوعي ابلغريية
الدينية .وقد كتب عامل اإلسالميات اجملري إيغناس
غولدزيهر (تــ ،)1921 .وهو من املعروفني بنقدهم
الشديد والعلين لإلسالم ،ما يلي" :ال ميكن أن
ننكر أن اإلجراءات األوىل اليت فرضت نفسها
على املسلمني الفاحتني جتاه املنهزمني أتباع
الدايانت املخالفة كانت موصومة ،يف تلك املرحلة
األوىل من تطور القوانني اإلسالمية ،بروح من
التسامح [كذا] .وهو ما يقرتب إىل حد اليوم ،يف
العادات السياسية للدول اإلسالمية ،من التسامح
الديين – ظهور القانون العام يف اإلسالم ،الذي
الرحالة يف
غالبا ما نالحظ استحضاره يف مؤلفات ّ
القرن  – 18الذي يصدر عن مبدأ ،تشك مل منذ
][35
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 وهو حرية ممارسة،النصف األول من القرن السابع
املوحدين اآلخرين [من غري املسلمني] لشعائرهم
Note Eric Geoffroy
] وتوفر لنا األخبار اليت حبوزتنا عن...[ الدينية
Note 2 p. 8
مراحل اإلسالم األوىل عديد األمثلة حول التسامح
2 ( Mohammed Talbi et Gwendoline Jarczyk,
أتباع
الديين الذي كان يبديه اخللفاء األُول جتاه
Penseur libre مen islam, Albin Michel, 2002,
p.
158.
اايت
 مث استشهد إبحدى الرو53."الدايانت القدمية
Fin
p. 24 حلديث نبوي تعرضنا له
 ظلمdeمنla note
" أال31:سابقا
 منهScribe
أو أخذHarmattan,
فوق طاقتهIESE
كلفهBruxelles,
 انتقصه أو2014,
معاهدا أو
Le
p. 61
شيئا بغري طيب نفس فأان حجيجه يوم
Fin de la note 33 p. 26
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Alfred-Louis
de Prémare,
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الرت
و
،
آخر
مستشرق
وكتب
l’islam. Entre écriture et histoire, Seuil, 2002,
p.
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املعروفة
Note
et 49 p."إىل
36 : ما يلي،ديتها الكبرية
 عصر48حدود
ّ جب
48
اإلسالمي
العاملMichaux,
سيطر يفarticle
« ما،الصليبية
) Françoise
Dhimmaاحلروب
», in
Mohammad Ali Amir-Moezzi (dir.),
يكن مقبوال حىت
تسامح مل
 هو،الكتاب
جتاه أهل
Dictionnaire
du Coran,
Robert
Laffont, coll.
« Bouquins », 2007, p. 216.

49
53

) Claude Cahen, art « Dhimma », op. cit.,
Ignaz Goldziher, Le Dogme et la Loi dans
p. )234
l’Islam, L’Éclat & Geuthner, 2005 (rééd. de
1920), p. 29
Fin de la note 54 p. 40
54

؛ أنظر أيضا30  ص.) نفسه

Antoine Fattal, Le Statut légal des nonmusulmans en pays d’Islam, Imprimerie
catholique, Beyrouth, 1958 ; Bernard Lewis, Le
Retour de l’islam, Gallimard, 1985, p. 27, et
Juifs en terre
Calmann-Lévy, 1986,
1986, p.
terre d’islam,
d’islam, Calmann-Lévy,
71.71.
p.
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يف املسيحية املعاصرة .وبذلك وجدان على سبيل
55
املثال مسيحيني يعتلون أعلى املراتب الرمسية".
 .4يف حمك التاريخ
"ضع ثقتك يف الرجل الصاحل وإن مل يكن على دينك؛
واأنَ بنفسك عن الفاجر وإن كان على دينك"

ابن حزم (عامل أندلسي من القرن )11
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مع مرور الوقت ،سامهت الرهاانت السياسية
واملصاحل االقتصادية ،وأيضا احلروب الصليبية ،يف
تقويض املثُل اإلسالمية يف جمال االنفتاح على
ُ
األداين األخرى واالعرتاف هبا .فقد قاد مسار
التحجر البطيء للثقافة اإلسالمية الشعوب
ّ
املسلمة إىل انكفاء أكثر وضوحا على الذات.
وابتداء من القرن الثامن عشر ،زادت اإلمربايلية
األوربية ،مث االستعمار ،من ح ّدة اإلحباط
واالستياء لدى تلك اجملتمعات .ففي حني كانت
األجيال األوىل للمسلمني متعطّشة هلضم ما أيتيها
من احلضارات األخرى ،أصبح رفض "اآلخر"
أحياان يف األزمان الالحقة عوارض إلحساس
) Walther Björkman, in Encyclopédie de
l’Islam 2, tome IV, p. 426.
55

][37
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ابلضيق تعيشه تلك اجملتمعات .عندها ظهرت
عرف املؤمنني من غري
حاالت اخللط الكبري اليت تُ ّ
املسلمني ،مثال ،أبهنم ُك ّفار ،يف حني أن هذا
املصطلح كان يُطلم ُق على ُك ّفار مكة املعادين للنيب
(ص) .وعلى أي حال فقد أفرط املسلمون يف
إساءة استعمال هذا املصطلح هبدف تشويه عقائد
هذه الفرقة أو تلك من فرق املسلمني .وسواء كنا
مسلمني أم غري ذلك ،فال شك أننا دائما ما
نعمد تقريبا إىل "دفْ ــن" احلقيقة أو اإلميان ،ودائما
ما كنا "جاحدين" للطف اإلهلي بشكل من
األشكال :تلك هي املعاين األساسية للجذر
56
اللغوي ك ف ر.
ويف عصر كانت فيه كل َجاعة ثقافية ودينية
منكفئة يف الغالب على ذاها وتارس االنعزالية جتاه
غريها من اجلماعات ،قام اإلسالم الناشئ –
الدين واحلضارة – أبكثر من التسامح مع الدينمـ ْني
ِ
الكتابِيمـ ْني املتواجدين يف الشرق األوسط؛ لقد
اعرتف هبما ،وإن متّ ذلك يف سياقات خالفية.
 )56أنظر سورة احلديد؛ آية  ،20حيث ميكننا فهم مصطلح
"ك ّفار" على أنه يعين "الفالحني" ،أو بطريقة جمازية" ،أولئك
الذين دفنوا بذرة اإلميان"
][38
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كان ذلك االنفتاح اجلوهري على اآلخر يسمو
على كل خماطر سياسة بعض احل ّكام املسلمني،
وعلى التجاوزات السلوكية اليت رأيناها الحقا .وإذا
مل يكن لصحيفة املدينة إال التأثري اإلجيايب العابر
على العالقات اليهودية–اإلسالمية ،فإهنا أسست
على األقل الحرتام األقليات الدينية يف أرض
اإلسالم ومحايتها.
ومثلما رأينا فقد أظهرت احلداثة ،سليلة األنوار،
وخمزية،
للذمي ابعتبارها مهينة ُ
الوضعية القانونية ّ
ولكن ال بد من التذكري بطرق التعامل اليت
انتهجتها أوراب جتاه اليهود طيلة قرون عديدة،
والقائمة على النبذ والتنكيل .وليس من قبيل
الصدفة أن يقع طرد اليهود مع املسلمني من
األندلس سنة ّ 1492إابن حروب االسرتداد
 Reconquistaوأن يلجأ هؤالء اليهود بكثافة إىل
السلطان العثماين يف إسطنبول .يقول حممد
الشريف" :عرف اليهود يف البالد اإلسالمية وعلى
مدار القرون الوسطى نظاما أكثر تساحما وحفاوة
من أي مكان آخر يف العامل .وميكننا االستشهاد
يف هذا اجملال مبا كتبه أاب يبان  ،Abba Ebanوهو
السياسي اإلسرائيلي املعروف الذي ال ميكن الشك
][39
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يف كرهه لإلسالم وللعرب ،يف كتابه "اتريخ
اليهود" .فهو يعرتف أبن اليهود يف الشتات مل
يعرفوا فرتات ازدهار وحتقيق شخصيتهم إال مرتني:
اليوم يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وسابقا يف
األندلس املسلمة" 57.وكما قال يل أحد األصدقاء
من اليهود ،فإن الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيين
قمة النفي واالنقالب الدراماتيكي لذلك
ميثل ّ
التفاهم الضارب يف القدم.

fondapol

) Mohamed Charfi, op. cit., p. 75

57

][40
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عند عودته من إحدى غزواته ،قال النيب (ص)
لصحابته " :رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد
األكرب"؛ قالوا "وما اجلهاد األكرب؟" قال" :جهاد
القلب" ،ويف رواية أخرى "جهاد العبد هلواه".
وتذهب بعض األحاديث النبوية األخرى هذا
املنحى؛ يقول (ص)" :اجملاهد يف سبيل هللا من
جاهد نفسه" أو يف رواية أخرى" :أفضل اجلهاد
أن جياهد الرجل نفسه وهواه" .ويف احلقيقة ،فإن
معاين اجلذر العريب لكلمة ج ه د حتوم حول:
"ينطبق على""،جيتهد يف العمل"" ،يقوم مبجهود"،
"يسعى جاهدا" .وحييل نفس اجلذر على مصطلح
اجتهاد ،أو "اجلُهد الفكري والقانوين لفهم إرادة
هللا يف الوحي" ،ومصطلح ُجماهدة ،أو "االنضباط
الزهدي"" ،جماهدة الذات" .عديدة هي اآلايت
ِ
فصل يف ذلك اجلُهد املبدئي ،وهو
القرآنية اليت تُ ّ
ِ
اه ُدوا فِينما
ين مج م
روحي قبل كل شيء ﴿ :موالذ م
58
ِ
ِِ
ني﴾،
لمنمـ ْهديـمنـ ُه ْم ُسبُـلمنما موإِن اَّللم لم مم مع الْ ُم ْحسن م
ِ
اس ُج ُدوا
ين مآمنُوا ْارمك ُعوا مو ْ
وكذلك﴿ :اي أميـُّ مها الذ م
 )58سورة العنكبوت؛ آية 69
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ِ
حو من 
مو ْاعبُ ُدوا مرب ُك ْم موافْـ معلُوا ْ
اخلمْيـمر لم معل ُك ْم تُـ ْفل ُ

وج ِ
اه ُدوا ِيف اَّللِ محق ِج مه ِادهِ ﴾.
مم
ال يعين مصطلح "جهاد" أبي حال من األحوال
إ ًذا احلرب أو املعركة اجلسدية .هو يهتم حبشد
فردا كان أم َجاعة ،وتسيريها َنو
طاقة اإلنسانً ،
هللا ،يف َجيع مناحي احلياة .وقد ع ّده بعض علماء
اإلسالم سادس "أركان" اإلسالم ،ألنه يشتمل
على األركان اخلمسة األخرى :فـ ـ ــ"الشهادة"،
والصلوات اليومية اخلمسة ،والصيام ،والزكاة،
واحلج حتتاج َجيعها إىل بذل اجلُهد .جيب أن
نرتجم مصطلح جهاد إ ًذا بـ ـ ــ"اجلُهد املقدس"،
وليس ب ــ"احلرب املقدسة".
حالة احلرب ليست إال واحدا من أبعاد ذلك
"اجلُهد"؛ ويف الواقع ،فهو ليس أكثر من ظاهرة
عارضة .وألنه جزء أصيل يف الطبيعة البشرية ،فقد
أ ُِخ مذ ابالعتبار يف االقتصاد العام للوحي ،تاما كما
هو الشأن يف دايانت أخرى :فإذا اقتصران على
يسوغ لبعض
قراءة حرفية لإلجنيل ،لقلنا إن هللا ّ
أشكال العداوة ،وأن ال بهاغافاد غيتا Bhagavad-
 ،Gîtaأحد الكتب املقدسة عند اهلندوس ،حتتوي
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على سيناريو معركة بني َجاعات متنافسة يف اهلند
القدمية.
وحبسب نظرية فقهاء اإلسالم ،فإن "اجلهاد
األصغر" جهاد أفقي ،عسكري ،وال يتعلق إال

التعددية الدينية يف اإلسالم أو الوعي ابلغريية

يهاج ُم اإلسالم يف
ابلقتال الدفاعي ،أي عندما م
عقر داره .وابلفعل ،فإن "اآلية األوىل اليت أمرت
املسلمني ابلقتال جاءت متأخرة عن زمن إقامة
احلاضرة – الدولة يف املدينة ،أي بعد أكثر من 14
سنة من بداية الدعوة احملمدية .كان األمر متعلقا
ابلتصدي هلجوم مسلح مؤكد [هجوم ُمشركي
مكة] ،وأوردت اآلية بشكل واضح أن القتال،
وهي املرة األوىل اليت يُـقــرُر فيهاُ ،يضع لشروط:
ِ ِِ
ين يـُ مقاتمـلُو من ِأبمنـ ُه ْم ظُلِ ُموا موإِن اَّللم معلمى
﴿ أُذ من للذ م
ص ِرِه ْم لم مق ِد ٌير﴾" 60.مث تتالت اآلايت هبذا الشأن
نم ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ين يـُ مقاتِلُونم ُك ْم موالم
مثل ﴿ :موقماتلُواْ يف مسب ِيل اَّلل الذ م
ِ
ين﴾ 61 .لقد مخمر مق
تمـ ْعتم ُدواْ إِن اَّللم الم ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْعتمد م
مشركوا مكة السلم .وجيب استعادة حالة السالم
ِ
اجنم ْح مهلما
يف أقرب اآلجال ﴿ :موإِن مجنم ُحواْ للس ْل ِم فم ْ
واآلية

) Dr Moreno Al Ajami, op. cit., p. 114.

60

املعنية هنا هي اآلية  39من سورة احلج
 )61سورة البقرة؛ آية 190
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ِ
ِِ
يع الْ معلِ ُيم﴾.
موتمـ موك ْل معلمى اَّلل إنهُ ُه مو السم ُ
ذاك ما ذ ّكر به  120عاملا مسلما من القارات
اخلمسة ،يف بيان مشرتك أصدروه يوم  27سبتمرب
 ،2014على إثر األعمال اليت قامت هبا ما
يُ مس ّمى بـ ــ"الدولة اإلسالمية" .ويؤكدون يف البيان
أن "اجلهاد يف اإلسالم هي حرب دفاعية .وهو
مرفوض بدون هدف نبيل ،وبدون حق موضوعي،
وبدون قواعد سلوك حمددة" .وذ ّكر أولئك العلماء
"حيرُم يف اإلسالم اإلساءة إىل
أيضا ابلدليل التايلُ :
املسيحيني أو أهل الكتاب أو اضطهادهم []...
63
كما ُحيِّرُم اإلسالم إكراههم على تغيري دينهم".
ماذا إذا عن "آية السيف" املشهورة (سورة التوبة؛
آية  )5اليت يرجع إليها "اجلهاديون" كثريا ﴿:فمِإ مذا
ِ
ث
انسلم مخ األم ْش ُهُر ْ
ني محْي ُ
احلُُرُم فماقْـتُـلُواْ الْ ُم ْش ِرك م
م
مو مج ُّ
وه ْم مواقْـ ُع ُدواْ مهلُْم ُكل
صُر ُ
وه ْم مو ُخ ُذ ُ
دتُ ُ
وه ْم مو ْ
اح ُ
صد﴾؟ وكما هو احلال ابلنسبة لعدد كبري من
مم ْر م
اآلايت القرآنية ،فإننا ال ميكن أن نقرأ وأن نفهم
هذه اآلية دون الرجوع إىل أسباب النزول .قام
62
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 )62سورة األنفال؛ آية 61

) « 120 savants musulmans s’insurgent contre
“l’État islamique”, le Coran à l’appui », sur le
site Oumma.com.

63
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مشركوا مكة بنقض اهلدنة من طرف واحد،
ومهاَجة َجاعة من املسلمني .ليس املعًن الذي
تعطيه هذه اآلية إ ًذا ترخيص عام ابلعدوان ،بل
جواب خمصوص عن نقض ملعاهدة .ال نزال يف
سياق اجلهاد الدفاعي .ينسى اجلهاديون اإلشارة
ِ
ِ
ِ
ني
مح ٌد ّم من الْ ُم ْش ِرك م
إىل اآلية التالية ﴿ :موإ ْن أ م
ِ
ِ
ِ
الم اَّلل ُمث أمبْل ْغهُ
ْ
استم مج مارمك فمأمج ْرهُ محىت يم ْس مم مع مك م
ِ
ك ِأبمنـ ُه ْم قمـ ْوٌم ال يـم ْعلم ُمو من﴾ .وتقدم لنا
ممأْ ممنمهُ ذمل م
اآلية  13من نفس السورة وبكل وضوح ،السياق
ف "آبية السيف" ﴿ :أمالم
عر ُ
الذي ّ
تنزلت فيه ما يُ م
تُـ مقاتِلُو من قمـوما ن مكثُواْ أمْميمانـمهم وممهُّواْ إبِِ ْخر ِاج الرس ِ
ول
ًْ
ُ
ُْ م
م
موُهم بم مد ُؤوُك ْم أمو مل ممرة﴾.
كتب املفكر الكبري والشاعر األملاين غوتة رسالة
إىل ابنه مؤرخة بسنة  1814يقول له فيها" :إذا
كان اإلسالم يعين اخلضوع هلل ،فإننا َجيعا َنيا
ومنوت يف اإلسالم" 64.كما يُعزى له القول التايل:
"إذا كان هذا هو اإلسالم ،فنحن َجيعا
مسلمون" .فما الذي جعل إدراك اإلسالم يعرف
هذا االنقالب يف املعاين يف العقود األخرية ؟
 )64توجد هذه الرسالة أيضا يف ديوان الشاعر:

Östlicher Divan
49
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ويظهر انقالب املعًن ذاك بوضوح يف االنزايحات
املعاصرة ملصطلح جهاد ،كما رأينا.
إن التيارات اجلهادية املعاصرة تثل يف احلقيقة نفيًا
مميّـًزا للجهاد الفعلي ،وللقيمة العليا لإلسالم:
الرمحة؛ ابلرغم من أن إله اإلسالم يق ّدم نفسه يف
مستهل كل سورة قرآنية ابعتباره "الرمحان الرمحني"،
وابلرغم من أن اآلية  107من سورة األنبياء
َتاطب الرسول ﴿ :مومما أ ْمر مس ْلنم م
اك إِال مر ْمحمةً
ِ ِ
ني﴾ .التيارات اجلهادية احلالية هي الصورة
لّْل معالمم م
املشوهة عن الوهابية السعودية ،اليت دعمها
ّ
الغربيون – وعلى رأسهم األمريكيون – بشكل
الدمل قد ُولِد ،يف
غري أخالقي .ال شك أن هذا ّ
بالد اإلسالم ،نتيجة لقلق حضاري ما بعد
استعماري ،ولكن مع العوملة واالنتشار اإلعالمي
الواسع ،بدأ يعرض نفسه كعقيدة عدمية يف لبوس
ديين.
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مؤسسة التجديد السياسي
ثنك تانك ليبرالي ،تقدمي أوروبي
تقدم مؤسسة التجديد السياسي فضاء مستقال من الخبرة الفنية والتفكير
والتبادل ،متوجهة نحو إنتاج األفكار والمقترحات وتوزيعها .وهي
تساهم في تعددية الفكر وتنمية الحوار العمومي ضمن توجه ليبرالي،
تقدمي أوروبي .وتعطي المؤسسة األولوية إلى أربعة رهانات كبرى:
التنمية االقتصادية؛ اإليكولوجيا؛ القيم؛ والرقمية.
يضع الموقع الرسمي www.fondapol.org
 www.fondapol.orgعلى ذمة الجمهور
صتها المعلوماتية "" Data fondapol
ُ ""Data.fondapolمتاحة
جميع أعماله .وتجعل من ّ
للجميع للولوج واستعمال المعلومات ال ُم َجــ َّم َعة في مختلف مراحل
االستبيانات وبمختلف اللغات ،عندما يتعلق األمر بدراسة عالمية.
Trop Libre
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نقدية يومية على األحداث اليومية وحراك األفكارLibre"" .
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الممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر تخصيص
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(اإلحياء الرقمي)" وكانت تسمى سابقا2.0 :
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