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اإلسالم وقيم اجلمهورية
سعد اخلياري
ابحث وكاتب
‘‘جنمع حشدا كبريا حيث يصبح اإلنسان صدي ًقا’’
بول إلوارد

سعد اخلياري

اإلسالم وقيم اجلمهورية

حيس ُن بنا يف
قبل احلديث عن اجلمهورية وقيمها ،أال ُ
1
ـرس بوبليكا" ، res publica
األول تتبّع أصول الـ ـ" ْ
وابلتايل الفضاء املشرتك الذي يتقامسه السكان يف بلد
ما ؟ فاجلمهورية دولة حتكمها قوانني خيضع هلا بشكل
متساوي مجيع األفراد ،ابسم املصلحة العامة املق ّدمة
على املصاحل اخلاصة .وذلك اخلضوع الشخصي
يعاش ابعتباره إكراها ،كما توحي به عبارة
للقانون ال ُ
"خضوع" ،بل ابعتباره ممارسة الختيار حر يف مقاربة
دميقراطية .وتَـبَـ ًعا لذلك تصبح اجلمهورية الزمة
للدميقراطية ،اليت تصبح هي نفسها اختيارا ملصري،
حبكم ما حتمله من جممل الفضائل .ميكن للجمهورية
أن توجد خارج النظام اجلمهوري عينه ،يف ُملُكية
برملانية كما احلال يف بريطانيا أو أسبانيا ،ولكن بدون
" ) 1الشأن العام" ابلالتينية
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حرية كاملة يف ممارسة الدميقراطية فإهنا تبقى مشروعا
غري قابل للتحقق ،أو مثاليًا متاما ،كما نرى يف عديد
األنظمة اليت ت ّدعي الدميقراطية واجلمهورية.
يدفعنا ذلك إىل طرح شرط مسبق لكل جدل مفيد
حول اإلسالم واجلمهورية ،ضرورة تقاسم قيم مشرتكة
عترب أساسية ،ليس فقط لوسم نظام ُحكم ولكن
تُ ُ
أيضا لإلشارة إىل صيغة جمتمعية تقوم على قيم احلرية
رفع من شأن األبعاد الثقافية
واملساواة ،وفيها يُ ُ
الضرورية لوجود النظام السياسي نفسه واستمراره.
الغواية كبرية يف اختصار احلوار قبل أن يبدأ حىت،
وذلك ابجملادلة حول ضعف األنظمة السياسية يف
البالد اإلسالمية خبصوص مسألة الدميقراطية ،وابلتايل
وردان
يف مسائل حرية التعبري واملساواة أمام القانونّ .
احلاسم على ذلك هو أنه ال يوجد اليوم أي نظام
دميقراطي جدير هبذا الوصف ،أي أن القيم اإلنسية
فيه تتقدم حقيقة على أي اعتبار آخر ،وفيه حيتل
اإلنسان والقيم اإلنسانية مرتبة متعالية عن نزوات
التسلط واهليمنة من قبل فرد أو جمموعة من األفراد .ال
يتعلق األمر مبعرفة ما إذا كنا سنختار بني نظام غري
دميقراطي مبا يكفي ،وآخر غري دميقراطي أصال .يف
املقابل ،وهذا موضوع مسامهتنا ،ال بد من معرفة إ ْن
-4-
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كان من العدل واملشروعية وضع اإلسالم ابعتباره دينا
موحى – وابلتايل فهو من عند هللا – يف تعارض مع
بناء من وضع اإلنسان – اجلمهورية – ليقرر مصريه.
صحيح إن عنوان كتابنا "اإلسالم وقيم اجلمهورية"
يطرح سؤال التعايش ،ولكن من املهم التساؤل إن
مشوها أصال ،حبكم أننا نقتصر على
كان النقاش
ً
مراقبة الدين من بعيد عرب منظار أولئك الذين
يفرضون علينا قراءهتم ،أي املسلمني يف أصوهلم
املتنوعة ،ولغاهتم وثقافاهتم املختلفة ،وأننا نقبل
االنسياق حنو االنغالق يف السياج الذي أع ّده لنا
أوليفييه روا ،عندما قرر أن القرآن يقول ما يقول
املسلمون أنه يقوله .كأ ّن املسلمني يتكلمون بصوت
واحد ،وكأنه ينسب هلم "فاتيكان" غري موجود وال
ميكن أن يوجد عندهم .كما ال ميكن هلم أن يرضوا –
استسهاال  -ابحلُكم الذي يفرضه علينا
"املتخصصون" يف اإلسالم ،أولئك الذين ال حيملون
دائما نيّة طيبة ،بل هم أبعد عن ذلك.
أما ما عدا ذلك ،فإن املشككني اجلدد يف اإلسالم،
أو األكثر شراسة من بني هؤالء ،سواء كانوا سياسيني
أو مثقفني ،ال ميكن أن يكونوا – لألمانة – مؤهلني
لتسليط نظرة نقدية وموضوعية على املوضوع ،ألن
-5-
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قليال منهم ،ويف حاالت استثنائية جدا ،من حيسن
القراءة ابللغة العربية من جهة ،ومن جهة اثنية ألن
الرتمجات الفرنسية للقرآن ،إال ما ندر منها ،سيّئة
بقدر كبري .حنن نتحدث هنا ،طبعا ،عن الرتمجات
2
وليس عن التفسري.
هل جيب علينا املقارنة بني نصني :األول مقدس،
والثاين رغم أمهيته إال أنه يبقى ُدنياين :الدستور ؟ هل
املطلوب ،يف هذا االمتحان من املواجهة غري العادية،
أن نضع جنب إىل جنب ،أو وجها لوجه ،يف عرض
يتسم أبرفع مستوى من العدل املمكن ،لقيم
اجلمهورية من انحية وقيم اإلسالم نفسه من انحية
أخرى ،وليس قيم مجهورية افرتاضية من جهة ومسخ
لدولة من الدول اليت تدعي أهنا إسالمية من جهة
اثنية ،حىت وإن قبلنا – مرة أخرى – مقارنة ما ال
التعرف على من
يُ َ
قار ُن ابلضرورة ؟ أم هل سنحاول ّ
هو أكثر احرت ًاما لنص وروح ما يتّخذه قرابان أو
"دستورا" ،قادة مجهورية أم امللتزمون بدين ما ؟ أسئلة
كثرية ال ن ّدعي اإلجابة عنها ،ولكن سنحاول تعميق
 ) 2الرتمجات املنصوح هبا:

Le Noble Coran, trad. de Mohammed Chiadmi, Tawhid
Éditions, 2007 ; Le Coran, trad. nouvelle et
commentaires par le cheikh Si Hamza Boubakeur,
Fayard / Denoël, 2 vol., 1972

-6-
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ال شك أن واجهات البلدايت يف فرنسا قد تسببت
يف كثري من الغرية ضمن األمم .ففرنسا ،ابلنسبة للعامل
أمجع ،هي  ،1789وهي بلد حقوق اإلنسان .ومل
تكن لتجد مشروعية احلُلم ابألنفة أكثر منها يف بالد
فولتري وفكتور هيغو .لقد ختلص الشعب من قرون من
3
امللوك والظلم واإلهانة .مل يعد "للمع ّذبني يف األرض"
كثري من الراايت لرفعها يف االحتفال ،لذا ميكن القول
إن ثالثية "حرية ،مساواة ،إخاء" هو مبثابة الكأس
عمرين
السر ألجيال من ال ُـمستَ َ
املقدسة أو كلمة ّ
احملرومني من ذلك االحتفاء ،والذين أقسموا أن يكون
4
هلم أيضا "اقتحامهم لقلعة الباستيل".
"حرية ،مساواة ،إخاء" :كلمات ثالث تر ّن وكأهنا من
ِّ
ص ُل حوهلا
البديهيات .حنن ال نتخيل كيف أهنا ال ُحت ّ
إمجاع الناس ،مؤمنني كانوا أو ملحدين .تدعو
3

) Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, François
Maspéro, 1961

 ) 4املقصود أن تكون هلم ثورهتم [املرتجم]
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الدايانت الكتابية الثالثة ،كما ُخيرب القرآن عن ذلك،
إىل احلرية وإىل املساواة وإىل اإلخاء يف صيغ شبه
صرحية ،وهي موضوع أتويل قليل أو كثري .ولكن قبل
الذهاب بعيدا يف تلك املواجهة بني القيم ،ال بد من
توضيح مسألتني ذات أمهية.
تتمثل األوىل يف التذكري بضرورة احلذر من إخفاء
الطابع الالئكي هلذه اجلمهورية ،ما جيعل من فرنسا
حالة خاصة بني الدميقراطيات الغربية .من املهم إعادة
التذكري بذلك ألن مبدأ اجلمهورية ذاك – الالئكية –
الذي عرف يف األشهر األخرية يف فرنسا عملية
توظيف غريبة م ّكنت اليمني املتطرف من تقدمي نفسه
قائد السيمفونية واألكثر جدية يف الدفاع عن
الالئيكيةُُ ،ميال أبناء جيل فريي  Jules Ferryوأبناء
األرملة 5،إىل النسيان ،وهم املدافعون التقليديون عن
حرية التفكري (أو احلرية إبمجال) واملساواة واإلخاء.
ليس اهلدف من هذا التذكري التهدئة ،بل هو شهادة
عن االستغالل غري املقبول الذي تقوم به بعض
الدوائر السياسية والثقافية ألي سبب حىت تزرع

 ) 5هو اإلسم الذي يُطلَ ُق على املاسونيني
-8-
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الشك حول إمكانية تناسق اإلسالم مع قيم
اجلمهورية.
أما املسألة الثانية فهي إعادة موقعة املساءلة املتعلقة
ابإلسالم وبقيم اجلمهورية يف سياقها احلايل حملاولة فهم
أسباب هذا االهتمام املباغت ابإلسالم يف فرنسا،
ض فجأة ،بعد ثالثة عشر قران من ظهوره،
عر ُ
والذي يُ َ
ابعتباره دينا غري معروف ،مسكون ابلعنف
والظالمية ،يف حني كانت فرنسا ،يف العصر الذهيب
لإلمرباطورية االستعمارية واحملميات ،وهي االبنة البِّكر
للكنيسة والقوة االمربايلية العظمىُ ،تع ّج ابملسلمني
أكثر من املسيحيني .وكان املؤرخون يصفوهنا يف ذلك
الزمن ،وهم مصيبون يف ذلك ،ب ــ"القوة اإلسالمية".
ميكن االعرتاض علينا ابلقول أبحد احتمالني :إما أن
تغري.
يكون اإلسالم قد تغري ،أو أن املسلمني هم من ّ
وعندما نعلم إن القرآن ،ابلنسبة للمسلمني ،نص
مق ّدس وغري قابل للتحريف ،فإننا نستنتج أن
املسلمني هم الذين طاهلم التغيري ،ويف هذه احلالة فإننا
نشعر أبننا ُخدعنا نوعا ما حبضوران ملسرحية واسعة
ب األندلسيني وحكمت ابلنوم
دامت قروان ،خلبت لُ ّ
على جيل كامل من الفالسفة والالهوتيني ،ويبدو أهنا
برمتها ،وذلك ال
متكنت من مواصلة تضليل األرض ّ
-9-
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يقارن ابلكارثة اليت تسبب هبا بن الدن ،وهناية العامل
نصب نفسه خليفة.
اليت ّ
بشر هبا الداعشي الذي ّ
وقد كانت صحوة الغرب وحشية جدا بعد سبات
عميق دام قروان ،عنف دفعه للتخلص من الرضيع مع
ماء الغُسل ،مكتشفا أن اإلسالم مل يكن أكثر من
كذبة كبرية كانت ُختفي خلفها "صراعا هائال
للحضارات".
اهلدف من كل ذلك اإلشارة إىل فرصة احلوار املتوفرة
أمامنا ،ألهنا تستجيب ملطلب مجاعي ومتنوع يتمحور
حول دين يسيطر على جزء من الفضاء العام احلايل
يف فرنسا وال نعلم عنه الشيء الكثري ،إذا استثنينا ما
تتكرم به علينا وسائل اإلعالم أو يُعلمنا به متد ّخلون
ّ
آخرون .ال أحد يريد ُماكمة املسؤولني عن الرتبية
الوطنية على بالدة الذهن العامة يف جمال األداين ،يف
بلد حيتمي ابلالئكية لتحديد أولوايته ،وهو على يقني
أن الالئكية تعين نفي الدين .وقد حاول رجييس
دوبريه ،بال طائل ،إقرار مقرتح تدريس مادة اتريخ
األداين إلعداد األجيال احلالية واملقبلة إىل احلوارات
سم َع
قرأَ ويُ َ
األساسية القادمة :فهل أنمل يوما يف أن يُ َ
فهم ؟
ويُ َ
- 10 -
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ختاما ،نقطة أخرية ال بد من توضيحها قبل املضي
بعيدا :عرض املصادر اليت ال بد من العودة إليها إذا
ما أردان احلديث يف اإلسالم.
يتعلق األمر هنا ابلقرآن والسنّة ،ومها املصدران
األساسيان للشريعة اإلسالمية .وإذا كان األول نصا
مقدسا وال يناقشه املسلمون ،فإن الثاين ،وهو خيص
ً
اآلاثر اإلسالمية املستقاة من مثالية حياة الرسول،
واملرتكزة إىل األحاديث النبوية ،ابعتبار هذا األخري
قائد املؤمنني وإمامهم .وهذه األحاديث اليت ُرويت
ِّ
لت عرب الزمن قد تعرضت للتغيري قليال أو كثريا،
ونُق ْ
وأصبحت ابلتايل ُعرضة لالنتقاد ،ابستثناء األحاديث
الصحيحة أو احلسنة ،بعد أن وثّقها علماء العدل
والتجريح (مسلم ،والبخاري بشكل خاص).
ط
املصدر األخري هو االلتجاء إىل الشريعة ،اليت ُخيلَ ُ
غالبا بينها وبني الفقه ،يف حني أهنا – ببساطة –
التشفري الذي قام به اإلنسان للنص املقدس ،يف ظل
التأويالت اليت قام هبا فقهاء املذاهب اليت ينتمون
إليها .والتم ّكن من الفقه هو أحد الفروع الرئيسية
لعلوم التفسري اإلسالمي .وحيتوي ذلك العلم على
قواعد أربعة :القرآن والسنّة وإمجاع علماء املسلمني
والقياس.
- 11 -
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الشريعة ابختصار هي الشكل املعياري القرتان القرآن
ابحلديث النبوي ،إطار حيتوي على اجتهادات قام هبا
علماء الدين ترتكز إىل أتويالهتم الشخصية ،وهي
ليست دائما مستقلة عن السلطة الزمنية .من هنا
تواترت اخلالفات يف الغرب ،بل ويف البالد اإلسالمية
حىت ،حول هذا املوضوع أو ذاك ،حبسب ضرورات
اللحظة :الزان ،احلجاب ،صوم رمضان ،عقوبة
اإلعدام ،اإلجهاض ..اخل .وكما يؤكد الباحث بودوان
دوبري  Baudoin Dupretفإن "الشريعة اليوم غالبا
ما تتحول إىل شعار سياسي .ال يتعلق األمر بتحويلها
إىل قانون إسالمي أكثر منه شعار انتماء ضد
األنظمة وإسقاط املشروعية عنها ،حىت وإن كان
الدين جزءا من مشروعيتها .ويف الغالب ،ال جتد لدى
انجمًا
التنظيمات السياسية ال ُـمطالِّبة بتطبيق الشريعة بر َ
ِّ
ـفصالً ُمتواها ،وابلتايل ما جيب نقضه وتغيريه يف
ُم ّ
األنظمة القانونية املوجودة .تطبيق الشريعة مطلب
للقيم السياسية قبل كل شيء ،إظهار مرجعية أكثر
6
منها تطبيق برانمج دقيق".
6

) Baudoin Dupret, « La charia en dix point et

quelques raccourcis », intervention au séminaire
«La Charia: qu’est-ce à dire ? », organisée par la
Fondation Res Publica, Rabat, 15 avril 2013
=
- 12 -
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مدونة مشرتكة للفقه اإلسالمي لالستعمال
إن غياب ّ
يف مجيع البلدان اإلسالمية هو دليل على أن الشريعة
خاصة بكل دولة تتبناها ،طبقا للمذهب الذي تتبناه.
نستطيع القول اآلن ،بعد تلك التوضيحات ،إنه
إبمكاننا وضع القرآن يف مقابل الدستور .آية مقابل
البند ،قول مقدس يف مواجهة قول بشري .ولكن إذا
ما وجدان يف هناية اللقاء أن التفاهم كان وّداي والقيم
متشاهبة ،هل سننعم ابلسالم إىل أن يرث هللا األرض
ومن عليها ؟ كال ،ألن اإلنسان هو مركز اجلدل،
بنقصه ونسيانه ،ببديهياته وضعفه ،وحىت إذا ما
عولت مدرسة املقدس ومدرسة الزمين على كثري من
ّ
األمل يف العمل على الذات والكمال الذايت ،فإن
اإلنسان يبقى دائما على حافة "احلقيقة" ،ألن أهل
األرض قرروا أن الكمال طوابوية ،وأن املؤمنني قبلوا
أبن يكون هللا كامال.
حرية
احلرية هي أحد األقانيم الثالثة املكونة للجمهورية،
وال ُـمعتَـَرف هبا يف إعالن  26أوت  1789ابعتبارها
= www.fondation-res-publica.org/La-Charia-en-dixpoints-et-quelques-raccourcis_a724.html
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ح ّقا م ّكن اإلنسان من مغادرة وضعية العبد إىل
وضعية املواطن .وحترير اإلنسان فتَ َح له احلق يف
ص العبد من قيوده .وسيشارك
احلرية ،كما ُخيلَّ ُ
اإلنسان الذي أصبح مواطنا يف بناء مصريه .مل يعد
مفعوال به؛ هو يتحرك ويستفيق وعيه مبسؤوليته يف
اختياراته وأفعاله .خيضع للقانون الذي خطّه هو نفسه
يف الربملان ،ويقبل بقوانني لعبة الدميقراطية مبا أنه يتمتع
حبرية الرأي والتعبري ،وحرية القول ،وحرية املمارسة
الدينية ،وحرية العمل واالخنراط يف النقاابت.
ولكن بلد حقوق اإلنسان ،وكانت منذ زمن بعيد
ودائما رائدة يف القيم اإلنسية ،حيمل عيبا يف تركيبته
االدعاء أبنه السبّاق إىل حترير
اخلارجية .هو يواصل ّ
اإلنسان ،ابلرغم من مواصلة هتميشه للسكان احملليني
يدرسون
يف إمرباطوريته االستعمارية .فاملعلّمون ّ
األطفال الصغار التغين ابحلرية وهم على يقني إن
هؤالء حيلمون مبكانة غافروش ( 7،)Gavrocheوأهنم
سيحاربوهنم يوما ألهنم جترؤوا على تصديق معلميهم.
وقد دفع ذلك الكاتب والشاعر اجلزائري مالك حداد
(ت ـ  )1978إىل القول يف حرب اجلزائر" :عجيب أمر
) غافروش هو أحد أبطال رواية البؤساء لفكتور هوغو ،وممثل

صورة أطفال الشوارع [املرتجم]
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فرنسا كم هي مبدعة عندما تتخلى عن القيام
ابحلرب" .وذلك يدعوان إىل اإلشفاق على هؤالء
الذين يقومون مبحاكمة اإلسالم اليوم ،عوض أن
يلوموا أنفسهم على اعتباره غنيمة حرب فحسب ،ومل
يكلّفوا أنفسهم عناء التعرف إليه ،متجاهلني أن
املدرسة والقرآن كاان ُمقرتنـَ ْني دائما يف تقديس احلرية.
يف بنده األول ،يصرح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
واملواطن "يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي
احلقوق" ،ويوضح الحقا ،يف البند الرابع ،أن "كل
الناس أحرار واحلرية هي إابحة كل عمل ال يضر
أحداً" .أن تولد حرا يعين أن تتحكم يف مصريك ،وأن
متارس حقك ضمن احرتام القواعد اليت تُسنّها مع
اآلخرين يف هناية مسار دميقراطي اخرتمتوه .ومت ّك ُن
فردا ،من احلق يف
تلك احلرية اإلنسان ،ابعتباره ً
اختيار معتقداته ،وحياته الشخصية والعائلية ،وأن
يتنقل حبرية ،وأن تكون له إمكانية التملّك والعمل،
وأن يستعمل حقه يف اإلضراب ،وينخرط يف
النقاابت ،وأن يكون له كمواطن حق التصويت
واالجتماع ،ويتمتع حبرية التعبري.
يوسع
يذهب اإلعالن العاملي أبعد من ذلك ،عندما ّ
من جمال ممارسة احلرية ،وخاصة يف البند  11الذي
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ينص على أن "حرية نشر األفكار واآلراء حق من
ّ
حقوق كل إنسان .فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب
وينشر آراءه حبرية .ولكن عليه عهدة ما يكتبه يف
املسائل اليت ينص القانون عليها" .ال ميكن أن جند
تعريفا أكثر مشوال وحيادية من هذا التعريف .فهو
يذ ّكُر ابلقيود اليت جيب احرتامها ،واحلدود اليت ال
ميكن جتاوزها يف ممارسة تلك احلرية ،ويف حال العكس
نكون قد خرقنا القانون وحنن مطالبون حبمايته .عندها
ال بد من مساءلة أنفسنا عن أتويل ذلك القانون،
متاما كما نقوم به يف جمال أتويل اآلايت القرآنية ،مع
إدخال التعديالت الالزمة .ويف احلالتني فإن أصغر
متعم ًدا،
تشوه املعىن ،وإن كان َّ
خطر ُ
ينج ُم عنه ّ
سيُأخ ُذ على قصور اإلنسان وال عصمته .فهو من
أعطى لنفسه احلق "يف الكالم ،والكتابة ،والنشر بكل
حرية" ،وهو الذي لن يرتدد يف التصرف يف تلك
تبين أتويل غري
احلرية ،حبسب السياقات وغالبا مع ّ
دقيق الزوااي ملفهوم "إساءة تلك احلرية".
ذاك هو ،مع األسف الشديد ،االستنتاج احملزن الذي
نضطر اليوم إىل القيام به بعد سنوات من تنامي
تدرجيي للكراهية اليت بدأت تربز أكثر فأكثر لكل ما
ميس من قريب أو بعيد اإلسالم واملسلمني .فالبعض،
ّ
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وحتت ذريعة حرية التعبري ودون أي معرفة متينة
وحقيقية ابإلسالم وال اعتماد احل َذر ،بلغوا درجة
حتريف الرسالة القرآنية ،دون أن يكون ذلك انمجا
ابلضرورة عن ضغينة ،إىل درجة اعتبار املسلم عامل
فوضى وخطرا دائما على اجلمهورية .ففي فرنسا اليوم
حترر اخلطاب لدرجة أن شعورا حقيقيا ابحلقد جتاه
املسلمني مت ّكن من الظهور بشكل علين ،وهو ما
انتهينا إىل تسميته ابلــ"إسالموفوبيا" .وال ينزعج
ط من معرفة ما إذا كان
أصحاب هذا االحنراف ق ّ
"لزاما عليهم تربير ما أتَـ ْوهُ من جتاوز حلدود احلرية كما
هي مرسومة يف القانون" .بل إننا جند واحدا من كبار
احملررين يف اجمللة األسبوعية  8 Le Pointيفتخر علنا
أبنه إسالموفويب دون أن يتعرض ألي مساءلة،
مطمئنًا ال شك إىل عدم وجود قانون أصال يعاقب
اإلسالموفوبيا ،على خالف ما يـُتّخ ُذ من إجراءات
9
ضد من يعلن عن معاداته للسامية مثال.
Note Saad Khiari
Note 8 p. 17
88 ) Voir « Claude Imbert, encore lui ! », réponse de

) Voir « Claude Imbert, encore lui ! », réponse de

Saad Khiari à Claude Imbert, 9 mai 2004, Oumma.
Saad
Khiari à Claude Imbert, 9 mai 2004, Oumma.
Com (www.oumma.com/Claude-Imbert-encoreCom
(www.oumma.com/Claude-Imbert-encorelui).

 ) 9قانون  13جويلية  1990الذي ُجيّرم معاداة السامية
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وقد أشارت اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق
اإلنسان ( )CNCDHيف تقريرها لسنة " 2013إن
االختفاء وراء هذا التأثيث اجلديد قد دفع مجاعات
سياسية إىل استعمال مصطلح "إسالموفوبيا" لضم
مجهور أوسع من الناخبني ،واملطالبة حبق التعبري عن
كره الداينة اإلسالمية واملسلمني ]..[ .تصبح
اإلسالموفوبيا عندها من حقوق الرأي والتعبري،
وابلتايل فإن مظاهر احلقد اليت توحي هبا ،سواء جتاه
الداينة اإلسالمية أو معتنقيها ،ال تقع حتت طائلة
القانون اجلنائي" 10.وعلّق أديف بالانل Edwy
 Plenelعلى ذلك بقوله" :عندما نقارن عصران بزمن
ما قبل احلرب ،ميكننا القول إن املسلم اليوم ،ومن
عوض اليهودي يف التمثّالت
ورائه املغاريب ،قد ّ
11
وصناعة كبش الفداء".
ومن حسن احلظ ،وتلك إحدى كرامات النظام
الدميقراطي الذي ميثل عظمة اجلمهورية ،تقوم أصوات
ابستمرار للتذكري بضرورة احرتام احلرية كما يضمنها
10

de l’homme (CNCDH), La Lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2013, La
Documentation française, 2014, p. 18.
11
) Edwy Plenel, Pour les musulmans, La
Découverte, 2014, p.1
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أطلق عمر بن اخلطاب (ت ــ ،)644 .صاحب الرسول
واثين خلفائه على املسلمني من بعده ،قولته الشهرية
اليت توجه هبا إىل بعض املسلمني الذين أتخذهم
محاستهم بعيدا" :مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم
ّأمهاهتم أحرارا ؟" .حصل ذلك قبل عدة قرون من
إقرار البند األول من وثيقة إعالن حقوق اإلنسان
واملواطن ،وجعل من احلرية قيمة فطرية قبل أن تكون
مت احلرية يف تلك األزمان حرية يف
ُمكتسبة  ...فُ ِّه ْ
أن تؤمن أو أن تكفر ،يف وقت كان مطبوعا ابلوحي
اإلسالمي وبداايت الدخول يف الدين اجلديد ،ولكن
أيضا ببداايت رفض االستعباد واستهجان هيمنة
اإلنسان على أخيه اإلنسان.
ومبا أن اإلميان إبله واحد (التوحيد) مصطلح يتكرر
بكثرة يف القرآن ،فهو دائما يرتبط مبفهوم احلرية
اختيارا متحررا من كل اإلكراهات
ليُعتَ َم َد ابعتباره
ً
ض ُكلُّهم َِّ
ِّ
مج ًيعا
﴿ َولَ ْو َشاء َربُّ َ
ك َ
آلم َن َمن يف األ َْر ِّ ُ ْ
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ِّ ِّ
أَفَأ َ ِّ
ني﴾ 12.وجند
َّاس َح َّىت يَ ُكونُواْ ُم ْؤمن َ
َنت تُ ْكرهُ الن َ
نفس ذلك التحذير من اإلكراه يف اآلية ﴿الَ إِّ ْكَر َاه ِّيف
ال ِّّد ِّ
ين﴾ 13.إن األمهية املخصصة هنا حلرية االختيار،
وابلتايل حلرية اإلميان والكفر ،ستتعزز بعد ذلك
ِّ ِّ ِّ 14
ِّ
يل دين﴾.
بسنوات يف آية أخرى ﴿لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
إن التقريب بني هاتني اآليتني ،اللتَني نزلتا يف سياقات
اترخيية خمتلفة ،أمر مهم جدا لفهم أفضل للرسالة
القرآنية ،وذلك لألمهية اليت يوليها املفسرون ألسباب
النزول.
حر متاما يف اختيار عقائده ما مل يسع
اإلنسان ،إ ًذاٌّ ،
لفرضها على اآلخرين .وهو حر يف التعبري عن رأيه
تشجع على الفتنة وعلى
ونشر أفكاره بشرط أن ال ّ
العصيان املدين .ميكن أن نكون متشككني جدا ُجتاه
تلك التأكيدات خاصة وحنن نعلم حالة اخلراب اليت
 ) 12سورة يونس؛ آية 99
 ) 13سورة البقرة؛ آية  . 256يقول السيخ محزة بوبكر خبصوص
هذه اآلية إنه "ال ميكن إكراه أحد على اتّباع دين معني برغم أنفه،
أو منعه من اختيار ما يراه من دين .وهو ما دفع آبخر جملس
مسكوين ( ،)1964لدى املسيحيني ،ينتهي إىل إعالنه حتت ايفطة
‘‘احلرية الدينية’’ ( "...القرآن؛ ترمجة سي محزة بوبكر [إىل
الفرنسية] ،نفسه ،ص .159
 ) 14سورة الكافرون؛ آية 6
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عليها واقع حرية التعبري يف أغلب البلدان اإلسالمية،
والقيود املفروضة على املواطنني ،مبا يف ذلك حرية
ممارسة الطقوس الدينية .ميكن أن تبدو لنا تلك احلالة
متناقضة عندما نعلم أن تلك احلرايت مكفولة طيلة
قرون عديدة ،ومنذ اخلليفة األول ،وان بلداان كالعراق،
وسوراي ومصر مشهورة ابنفتاحها العقلي واحرتامها
الصارم والعقالين لتعاليم القرآن .كان ميكنك ارتياد
"بيت احلكمة" يف بغداد زمن اخلليفة املأمون يف القرن
الثامن لتجادل حبرية ،وهي مؤسسة شبيهة خبلية حنل
حقيقية ،جيتمع فيها العلماء من اختصاصات شىت
للعمل ،وفيها تُتداول اآلراء بكل حرية .انتشر هذا
املثال من بيوت املعرفة والتبادل يف كثري من بلدان
الشرق األوسط آنذاك كبالد الشام ومصر ،مث يف
قرطبة إىل هناية القرن اخلامس عشر.
ها حنن نعود إىل ذلك التناقض املخصوص ابلبلدان
اإلسالمية ،والذي نستغرب فيه أكثر فأكثر الفراغ
العميق بني قيم اإلسالم وممارسة تلك القيم ،سواء يف
املتعمد للرسالة
مستوى تفسري القرآن نفسه ،أو املسخ ّ
القرآنية لتحقيق أهداف سياسية أو غريها .إن العودة
ال ّدورية للعصر األندلسي الذهيب للتذكري بقيم اإلسالم
احلقيقية قد أصبح َه َو ًسا لدى قادة البلدان املسلمة ما
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ماضويني ،متمسكني حبُلم
دفعا إىل اعتبارهم َ
يدفعنا ً
اجلنة املوعودة ،هناك يف األندلس .وهو ما جعل
رجييس دوبريه ُم ًقا يف القول على سبيل املثال إن
ف هنضته قبل أن يعرف عصره
عر َ
اإلسالم قد َ
الوسيط.
بلى ،احلديث هنا عن "العصور الوسطى" ،وال نقصد
اإلساءة إىل متخصصي اإلسالميات وإىل املؤمنني
عندما نالحظ أن موقف قيادات البلدان اإلسالمية
وعلمائها ،يف نواحي كثرية ،وأمام عملية مسخ الكالم
املقدس للقرآن وظهور رؤية ُخميفة لإلسالمُ ،حتيلنا على
آفاق ال تبعث على االطمئنان ،وإىل عامل تقشعر منه
األبدان ،مثل مقدمة مشهد اخلراب الذي يبشران به
نصب نفسه خليفة داعش.
من ّ
ال ميكن أن أييت األمل إال من قراءة عقالنية للقرآن
الكرمي ،ومن مبادرة ميكن أن أتيت من املتصوفة مثال،
الحرتامهم لكالم هللا املقدس ،ووفائهم للطريقة
15
الس ّين ،فإن
ّ
احملمدية .ولغياب الكهنوت يف اإلسالم ُ
على احلُكماء من بني املسلمني وأكثرهم ختصصا
وعلما ،مسؤولية تدبّر اإلسالم .والفوارق الشاسعة
 )15التصوف هو طريق الروحانية ،الباطنية والظاهرية لإلسالم.
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جدا أحياان يف أتويل اآلايت القرآنية بني أصحاب
اإلسالم احلَْريف ،الظالمي واملاضوي ،املتمثل اليوم يف
األصوليني والسلفيني 16،واإلسالم الوسطي املتناغم
يقره القرآن ،يرتك اجملال لتقدمي إجاابت
مع ما ّ
متناقضة عن األسئلة اليت يطرحها الفرنسيون ،واملتعلقة
بوضعية جديدة ابلنسبة إليهم مع اقتحام حياهتم
اليومية من قبل إسالم عنيف أُخفي عنهم ،بشكل من
األشكال ،طابعه العنفي ذاك.
الربقُع وإقامة الصالة يف
فاحلجاب اإلسالمي والنقاب و ُ
الطرقات ،وغريها من األشياء احلادثة يف املشهد
الفرنسي تفرض نفسها حبق على مستمعني عاجزين
عن التفريق بني احلق والباطل .واحلجاب اإلسالمي
مثال صارخ على تلك املساءلة :هل يتعلق األمر هنا
بفرض شرعي ال بد للمرأة املسلمة من احرتامه حرفيا،
وإال فقد ارتكبت إمثا عظيما ؟ اجلواب ابلنفي ،وال

 ) 16حييل مصطلح "السلفية" إىل مرجعية السلف الصاحل الذين
عايشوا النيب .وقد استوىل احملافظون اإلسالميون على تلك التسمية
لضمان قدر أكرب من التقدير .وهم ميثلون كارثة حقيقية ابلنسبة
للمسلمني ،ألهنم ينادون بعودة حرفية للوراء ،ومبا أن النساء هن أوىل
ضحاايهم ،فعليهن فرض سرت أنفسهن بشكل كامل والبقاء يف
بيوهتن.
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حنتاج يف ذلك إىل متخصص ابرع مل ّدان ابجلواب
الصحيح .تكفينا العودة إىل القرآن فحسب.
ولكن احلوار يصبح مستحيال ،سواء مع أتباع إسالم
ظالمي أو مع أعداء اإلسالم املشهورين .وفيما عدا
ذلك فإن الطرفني يستفيدان من تلك الفرصة غري
املتوقعة ليأمرا بيادقهم ابلتقدم ويدافعوا عن مواقع
متعارضة راديكاليًا ،ومن الغريب أهنم يتقامسون نفس
التواطؤ للتشكيك يف النظام الفرنسي لإلدماج ،الذي
يـُتّـ َف ُق على القول بشأنه إنه أفضل بكثري من املثال
األجنلو – سكسوين القائم على الطوائف ابلنسبة
"للعيش املشرتك".
احلرية قيمة جوهرية يف اإلسالم ،ألهنا حتدد جممل
أفعال املسلم اليت سيجيب عنها يف اليوم اآلخر ،إذا
ما استثنينا منها تلك اليت قام هبا حتت اإلكراه .حرية
أن يؤمن أو أن يكفر ،حرية املبادرة ،حرية التعبري،
حرية الرأي  ...ولكن مجيع احلرايت ُمدودة كما
ضبطها القرآن والسنّة ،ومقننة يف الشريعة اإلسالمية.
وإذا كان ال يزال إىل اليوم من بني الفقهاء من جيادل
بشأن أتويل عدد من األوامر والنواهي ،فألن أغلبهم
قد حاد قليال عن أُطر القرآن والسنّة لتكوين معيارية
مدونة قانون وضعي .ذاك هو احلال
جتعل من الفقه ّ
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مثال أثناء األحداث اليت عرفتها اجلزائر ،عندما ألقت
الشرطة القبض على شباب أفطر رمضان .لقد أصبح
سسا يف البلدان اإلسالمية إىل درجة التغافل
الديين ممَُأْ ً
عن أن الصوم فرض شعائري ديين وليس قانوين .كان
ال بد من محلة إعالمية كبرية يف اجلزائر ،وشجاعة
عدد من املثقفني لتحذير السلطات اجلزائرية من مغبة
إصدار حكم ميكن أن يـُتّ َخ َذ بتهمة اإلخالل ابألمن
العام ،ولكن يستحيل أن يكون بسبب خمالفة
الشريعة .وقد متكنوا بذلك من إدخال الشك يف
العقول بني االلتزام الديين وااللتزام القانوين ،وتسببوا
يف التواء خطري للحرية.
الردة ،وعن حبوب منع
ميكننا احلديث أيضا عن ّ
احلمل ،واإلجهاض ،والتدخني ،واملثلية ،واإلجناب
االصطناعي ...اخل .كثرية هي األمثلة اليت تعرف
صعوابت يف التقنني هلا ما مل حيصل إمجاع عام بني
علماء اإلسالم حول ضرورة نفض الغبار ،مهمة
يرتقبها الناس منذ قرون عديدة .ويف انتظار ذلك،
ومهما كانت األمكنة والعقائد والسياقات ،فال بد من
الدفاع عن احلرية أبي مثن.
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مساواة
"يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي احلقوق"
(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن؛ البند
األول) .ال ميكن فصل املساواة عن احلرية .والقيمتان
جزء من اإلرث الفردي منذ والدته .وميكن وصفهما،
بعبارة اليوم ،ب ــ"العالمات" ،وأهنما جزء من احلمض
النووي ( )ADNلكل مواطن فرنسي .قيمتان قويتان
ومتساوية القدرة ،تضمنهما قوانني اجلمهورية اليت
تضمن الولوج إىل نفس احلقوق للجميع .املساواة يف
الفرص عرب ارتياد املدرسة ،واحلق يف التكوين،
والعمل ،والسكن ،والرتفيه ،والرعاية الطبية ..اخل.
وابختصار ،تكون العدالة ،مبعناها الشامل ،قابلة
التحقق للجميع .أي أن القانون مي ّكن كل مواطن،
دون متييز ،من احلصول على نفس الفرص والتمتّع
بنفس احلصاانت.
منذ  1789واىل يومنا هذا ،حاولت كل األنظمة،
دون جناح كبري ،احرتام ما جاء يف إعالن حقوق
اإلنسان واملواطن من بنود ،والسهر على تطبيق
القانون .مل يكن ابإلمكان فعل شيء آخر ،إذ ال
وجود لنموذج واحد عن ذلك اجملتمع املثايل ،مبا يف
ذلك يف املناطق اخلاضعة حلكم الكنيسة اليت من
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املفرتض أن تُ ِّ
قاس َم الناس ُمثل العدل واملساواة .مل
ط من القضاء
تتمكن اجلمهورايت اخلمسة املتتابعة ق ّ
على التعسف ،وإساءة استخدام السلطة ،والظلم ،مبا
يف ذلك يف زمن كانت فيه الكنيسة ،ممثّلة اإلميان
وكالم هللا املقدس ،ال تزال متتلك بعضا من السلطات
للتذكري ابلقيم اجلوهرية للمسيحية .العكس متاما هو
ما حصل ،فممثلي اإلكلريوس كانوا يسعون بكل
جهد للحفاظ على ما تبقى هلم من امتيازات بعد ثورة
.1789
ومع مرور األايم اخنرط الرجال والنساء يف صراعات
كبرية الفتكاك حقوق سياسية أخرى ،مثل االقرتاع
املباشر للذكور سنة  ،1848وللنساء بعد ذلك مبدة
سنة  .1944واحلقوق اليت تبدو لنا اليوم أساسية،
كاحلقوق االقتصادية واالجتماعية ،مل تُفرض إال سنة
 1882ابلنسبة للحق يف التعليم ،و  1945للحق يف
التغطية االجتماعية ،إضافة إىل أن كل تلك احلقوق مل
تشمل النساء إال يف سنة  .1946وال ننسى التذكري
أبن تلك االنتصارات اليت حتققت بعنوان املساواة مل
تكن ممكنة إال بعد سنوات من الصراع والتضحيات.
وال تزال انتصارات أخرى تنتظر التحقيق مثل املساواة
بني الرجل واملرأة ،واحلق يف السكن ،ويف الصحة
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والرتفيه ابلنسبة للمحتاجني ،والقضاء على التمييز يف
التشغيل ،وعلى تشويه األقليات ،واإلصالح اجلبائي
والتغطية االجتماعية اليت تقوم يف تشغيلها ،ابسم
املساواة أمام اجلمهورية ،على إعادة التوزيع العادل
للثروة الوطنية وعلى متويل عادل ومتناسب مع
املداخيل احلقيقية للمواطن .واىل من هم أكثر تشاؤما
أولئك الذين سيهرعون للقول إن ذلك بعيد املنال،
ُجنيب إن التاريخ علّمنا أ ْن ال شيء ميكن احلصول
عليه بدون نضال ،وأن معارك أخرى ال بد من
خوضها يف عامل تسيطر عليه هينمة املال واحنسار
الروحانية أكثر فأكثر.
ويف احلقيقة ،ال يتعلق األمر هنا ابلقيام مبحاكمة
الطبيعة البشرية ،ولكن ابخلضوع إىل بداهة كون
حلما ويوتوبيا،
اجملتمع العادل واملتساوي ال يعدو كونه ً
وابالحتفاء بكل نصر يتحقق عند التقدم يف اجتاه
احلد من الظلم ومن التعسف ويف اجتاه تطبيق أقرب
ما يكون للعدل للقوانني الضامنة للمساواة للجميع.
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ما الذي يقوله اإلسالم ابلتحديد عن املساواة ؟
املساواة قيمة من القيم اجلوهرية يف القرآن .حيدثنا هذا
األخري عن "املساواة بني الناس" .وإذا كنا ،يف العامل
الدنياين للجمهورية ،ممنوعني من اخللط بني املساواة
ُ
ونزعة التماثل ،فأوىل أن يكون ذلك موقفا يف عامل
الديين ،وابلتايل يف اإلسالم ،ألن هللا تعاىل يعلن إن
العباد ليسوا متساوين ،وسيوجد دائما أغنياء وفقراء:
اَّللُ ِّ
الرْز َق لِّعِّبَ ِّادهِّ لَبَـغَ ْوا ِّيف األ َْر ِّ
ض َولَ ِّكن
﴿ َولَ ْو بَ َس َ
ط َّ ّ
17
يـنَـ ِّزُل بَِّق َدر َّما ي َشاء إِّنَّه بِّعِّب ِّادهِّ خبِّري ب ِّ
صري﴾.
ُّ
ُ َ َ َ
َ
ومبا أن اإلنسان مسؤول عن أفعاله أمام هللا ،فال بد
عليه أن يكون منصفا وعادال يف عالقته ابآلخرين،
وخباصة عندما يكون مطالبا بتطبيق العدالة .يُطلق
على املساواة يف اإلسالم بــ"القسط" ،وغالبا ما يرتدد
هذا املصطلح يف اآلايت القرآنية للتذكري ابألخالقية
اليت حتويها تلك القيمة املهمة ،خاصة وأهنا تذهب يف
معناها أبعد من جمرد قاعدة قانونية سارية ومن وضع
اإلنسان ،حىت وإن كانت متطابقة مع التعاليم
القرآنية .القسط يف اإلسالم ضامن للعدالة األكثر
عدال ،مبا أن عدالة اإلنسان قاصرة أصال ،حبكم ما

 ) 17سورة الشورى؛ آية 27
33
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تُظهره من ثغرات أو من عدم كفاية .وهو يسهر على
متكني كل واحد ممّا يستحقه يف حيادية مطلقة:
ِّ ِّ ِّ ِّ 18
 ﴿قُ ْل أ ََمَر َر ّيب ابلْق ْسط﴾اإلحس ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان َوإِّيتَاء ِّذي
 ﴿ إِّ َّن َّاَّللَ َأيُْمُر ابلْ َع ْدل َو ْ َ
19
الْ ُق ْرَب﴾
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ف
 ﴿ َوأ َْوفُواْ الْ َكْي َل َوالْم َيزا َن ِّابلْق ْسط الَ نُ َكلّ ُ20
نـَ ْف ًسا إِّالَّ ُو ْس َع َها﴾
العدل بني الناس يعين إذًا تساوي العباد أمام هللا ،من
حيث أن هللا عدل مطلق ،وأن الرجال والنساء
ت أيديهم ،فكل واحد مسؤول عن
ُحيا َكمون مبا ق ّد َم ْ
ألي مسلم أن
أعماله ّ
اخلرية والقبيحة .وال ميكن ّ
يلعب دور احملاسب ألعمال اآلخرين ،أما أعماله
ب عليها حبسب نيّة فعلها .يطلب هللا من
فسيُ َ
حاس ُ
اإلنسان أن يكون ُُمسنا ومقسطا جتاه اآلخرين ،وأن
يثور ضد الظلم ،كما أخرب النيب‘‘ :من رأى منكم
منكرا فليغريه بيده  ،فإن مل يستطع فبلسانه  ،فإن مل
يستطع فبقلبه  ،وذلك أضعف اإلميان’’.
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ال مييّز هللا بني َخ ْلقه ،إال فيما أيتُوه من تقوى والتزام
َّاس إِّ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِّّمن ذَ َكر َوأُنثَى
أبوامره﴿ :اي أَيـُّ َها الن ُ
اَّللِّ
ِّ
ند َّ
واب َوقَـبَائِّ َل لتَـ َع َارفُوا إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّع َ
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
21
أَتْـ َقا ُك ْم﴾.
بيد أن مفهوم العدل يف اجملال الديين ال عالقة له
ابلعدل بني الناس ،ألن اإلنسان املكلّف بتطبيق
القانون ُملزم ابلعودة إىل اجملتمع الذي كلّفه بتلك
ب تعاىل عن
املهمة ،أو بذلك التشريف ،وهللا ال ُحي َ
اس ُ
سأل عن أوامره
لطائفه اليت يوزعها على خلقه ،وال يُ ُ
وعن نواهيه للمؤمنني .جيب على اإلنسان أن يكون
سلوكه قائما على القسط ،وإذا طُلب منه إقامة
يعرض نفسه
العدالة أن حيكم ابلعدل ،وإال فإنه ّ
للغضب اإلهلي يوم احلساب.
املرجوة يف هذه املقاربة
ويف هناية املطاف فإن املصلحة ّ
الدنياين (اجلمهورية) ويف
ملفهوم املساواة يف العامل ُ
اإلسالم هي إشكالية املساواة بني الرجال والنساء
أكثر منها مفهوم العدل نفسه بني األفراد يف جمتمع
معني ،وهو أمر نعلم أنه مستحيل التحقق يف املطلق.
وهذا هو املوضوع الرئيسي الذي يهتم به املعرتضون

 ) 21سورة احلجرات؛ آية 13
35
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على اإلسالم ،وهم ليسوا الوحيدين ،وإن كانوا األكثر
يشمون يف هذا املفصل
ترقبا وأش ّد نـَ َه ًما ،خاصة وأهنم ّ
ض تعاملهم مع نسائهم
فرصة للحسم يف من يُفتَـَر ُ
ك ُكتلة مهملة ،غري ذات قيمة ،ابلرغم من تواجدهم
يف جمتمع غريب دميقراطي يطالبون فيه ابملواطنة
الكاملة.
ال أحد حباجة إىل االخنراط يف ُخطبة عصماء للتذكري
أبن اإلسالم حرر املرأة ومنحها حرايت مل تعرفها املرأة
يف السابق .صحيح أن جماالت ع ّدة ال تزال يف حاجة
إىل كثري من التطوير ،وأن احلُكم كما يف العامل كله هو
بني يدي الرجال ،وال غرابة يف أن ُح ّكام البالد
عجلَة من أمرهم للتخلي عن
اإلسالمية ليسوا على َ
ُسلُطاهتم لفائدة املرأة .وللتذكري ،فإن الدولة الوحيدة
اليت مل تُصادق على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الذي أعلنته األمم املتحدة يف سنة  1948هي
اململكة العربية السعودية ،وذلك لرفضها القبول
ابملساواة بني الرجال والنساء .أمر ال يُص َّدق ،ولكنه
حقيقة واقعة !
وأتسيسا على ما سبق ،ولنفهم جيدا رهاانت تلك
املواجهة بني قيم اجلمهورية واإلسالم ،يبدو لنا ضروراي
التذكريُ ببعض املعطيات التارخيية .نؤر ُخ للعامل
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اإلسالمي يف تركيبته احلالية بـ ـ ـ  ،1962السنة اليت
استقل فيها آخر بلد رزح حتت نري االستعمار:
اجلزائر .فقد حصلت معظم البلدان اإلسالمية على
استقالهلا بُعيد احلرب العاملية الثانية .البلد الوحيد
الذي بقي سيّد نفسه قبل تلك الفرتات هو تركيا،
اليت اختارت هنائيا الالئكية مع مصطفى كمال
ت من
وجِّّرَد ْ
أاتتورك ،بعد أن ختلت عن اخلالفة ُ
إمرباطوريتها .هذا التذكري ليس هيّـنًا ،ألنه مي ّكن من
األعم حول مجود
تعديل االنتقادات ّ
اجملرتة يف الغالب ّ
اجملتمعات اإلسالمية اليت يُعاب عليها عدم قيامها ،يف
زمن قصري نسبيا ،بتق ّدم شبيه يف جمال وضعية املرأة مبا
حصل يف فرنسا على امتداد القرنني األخريين مثال.
بدأت فرنسا ثورهتا سنة  ،1789يف بيئة غربية متيزت
بتقدم علمي وتقين وصناعي ،ولكنها بقيت ترتقب
أكثر من قرن ( )1907لتتمكن املرأة أخريا من التمتع
براتبها .أما اإلسالم ،ومنذ نزوله قبل أربعة عشر قران،
حرم على الرجل االعتداء على ِّملك زوجته أو
فقد ّ
أجرهتا ،وقرر أن هذه األخرية ُحرة يف التصرف يف ما
يعود إليها ،وهي ليست ملزمة إبنفاقه على بيتها.
تلك املهمة موكولة للرجل ،فهو رب العائلة .وكان
على فرنسا أن ترتقب سنة  1942لتتمكن املرأة فيها
- 33 -

37

| l’innovation politique
fondapol

من احلصول على حق مسك حساب بنكي ،وسنة
 1965على حق ممارسة نشاط مهين ،والتصرف يف
ممتلكاهتا اخلاصة ،وفتح حساب بنكي دون احلصول
على إذن زوجها.
املنطق واحلكمة تفرضان علينا أن نرتك ،على األقل،
نفس الوقت للبلدان املتحررة حديثا واليت يرأسها
شبااب
حكام مستبدون أو فاسدون ،ولكنها تعرف ً
مسكوان ابلرغبة يف التقدم والدميقراطية ويرتقب فرصته
األوىل للقيام بثورته ،وُماولة حتريك املياه الراكدة.
ستمر تلك الثورة ابلضرورة ابختاذ إجراءات ضرورية
ّ
لتحرير املرأة ،عرب إعادة قراءة عقالنية للقرآن ،وحرب
ال هوادة فيها ضد اجلماعات اإلرهابية اليت تدعي
احلديث ابسم اإلسالم ،وعرب فضح األنظمة الداعمة
هلا .ال يتعلق األمر هنا مبحاكمة البلدان الغربية عندما
نشري إىل جزء املسؤولية الذي تتحمله يف وضعية
الركود احلايل للعامل اإلسالمي وهي من كانت تتحكم
يف إدارته لعقود عديدة ،وتواصل دعم ح ّكام خنرهم
السوس يف بلدان ال ترتك هلا مصاحلها املالية
ّ
مكاان للعواطف وملعسول الكالم.
واإلسرتاتيجية ً
عرفت كثري من البلدان اإلسالمية ،على مجيع
األصعدة االجتماعية ،جمهودا حقيقيا يف تدبّر وضعية
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املرأة ويف موضوع املساواة بني الرجل واملرأة .وال نتورع
عن العودة إىل النصوص األصلية ،وعدم االكتفاء
ابلتفسريات املفروضة منذ قرون واليت تسببت يف هذا
اجلمود الذي نعزوه حبق إىل اإلسالم .تقول أمساء
ملرابط يف سياق حديثها عن املساواة يف اإلسالم:
"األمر القرآين ال لُبس فيه :أتسيس مفهوم جديد
للعالقات بني الرجل واملرأة مبا فيها املشاركة يف ّاختاذ
القرار السياسي .هذا املفهوم ثوري حقا وتق ّدمي،
وذلك مبقاييس حداثتنا حىت ،اليت تُعترب املساواة يف
جمال حقوق املشاركة السياسية على النطاق العاملي
22
بعد !".
فيها غري مضمونة ُ
ويف احلقيقة فإن اجلدل الدائر اليوم يف الغرب ،ويف
فرنسا بشكل خاص ،قائم حول معرفة الطبيعة
احلقيقية لإلسالم حىت يشكل عقيدته – إذا جاز
تصوُر اليوم أنه أيديولوجية
التعبري – خبصوص ما يُ َّ
خطرية تثري خماوف حقيقية صلب جمتمع يطرح على
نفسه بكل تلقائية سؤال التعايش احملفوف ابملخاطر
كما يُعتَـ َقد.
) Asma Lamrabet, « Les 11 concepts clés de

22

» l’égalité femmes-hommes dans le Coran

www.asmalamrabet.com/articles/les-11-concepts-cles-del-egalite-femme-hommes-dans-le-coran
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إخاء
على عكس مصطلحات "حرية" و "مساواة" فإن
كلمة "إخاء" مل تكن موجودة يف إعالن حقوق
اإلنسان واملواطن لسنة  .1789كان ذلك الرمز
الثوري قد سقط يف طيات اإلمهال قبل أن يعود إىل
الظهور يف ثورة  ،1848ولكن بنكهة مسيحية مل
صل حوهلا اإلمجاع .وكان ال بد من ترقب 14
ُحت ّ
ضم َن يف الواجهات املق ّو َسة
جويلية  1880حىت يُ َّ
للمباين الرمسية.
األخوة الطبيعي ،وشعور
يعر ُ
ف اإلخاء على أنه "رابط ّ
ّ
ِّ
ض فيه ذلك،
املوحد ،أو يُفتَـَر ُ
التضامن والصحبة ّ
أعضاء العائلة الواحدة اليت ميثّلها اجلنس البشري.
ويؤدي ذلك إىل التسامح واالحرتام املتبادل
23
لالختالفات ،ويساهم ابلتايل يف إحالل السالم".
إن اإلحالة على العالقة البشرية يعطيها طابعا أكثر
كونية من التضامن ،املؤدي عند ربطه مبصطلحات
كون جتعل منه قيمة
التسامح واالحرتام املتبادل إىل ُم َّ
كونية جوهرية .مناسبة إضافية لإلشادة ابلثورة الفرنسة
وابجلمهورية.
23
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ولكن اإلخاء ،على خالف احلرية واملساواة ،ال ميكن
تصوُره عند
ضمانه ابلقانون ،على عكس ما ميكن ّ
قراءة البند األول من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
(الذي تبنّته األمم املتحدة يف  ،)1948والذي يقرر
"يولد مجيع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة
واحلقوق ،وقد وهبوا عقالً وضمرياً وعليهم أن يعاملوا
بعضهم بعضاً بروح اإلخاء" .وفيما تعلّق مبفهوم
اإلخاء ،ال بد من أخذ ما جاء يف هذا البند ابعتباره
فرضا ،حبكم ما حيمله من بُعد
ملحة أكثر منه ً
دعوة ّ
أخالقي واستحالة احلكم القاطع يف هذا اجملال.
تبدو الكلمة يف فرنسا اليوم مرتوكةً ،اللهم إال لدى
األوساط املتدينة ويف بعض املنظمات واجلمعيات ،أو
لدى القوات املسلحة اليت تستعمل مصطلح "إخوة
السالح".
ما الذي يقوله اإلسالم خبصوص اإلخاء ؟
اإلخاء يف اإلسالم يعين االنتماء إىل العائلة البشرية،
(األمة) ،اليت تتقاسم
إىل مجاعة املؤمنني املسلمني ّ
بينها التعاون والرمحة والتآزر .وميثل اإلخاء لدى
املسلمني القاسم املشرتك األكرب الذي يضمنه االنتماء
األمة ،وميثل له يف نفس الوقت ملجأً أمام
إىل ّ
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حوادث احلياة وكوارثها ،وأمام الظلم البشري .وهو
عم ُل كإشارة للمسلم يف أي مكان كان من العامل
يُستَ َ
ابلتجمع ،ويفتح أمامه ابب التضامن ابسم اإلسالم.
ّ
يويل القرآن واحلديث النبوي هلذا املصطلح نفس
االهتمام الذي يوليه لواجبات أخرى كالتقوى
والتكافل واإلحسان:
 ﴿إََِّّّنَا الْمؤِّمنو َن إِّخوة فَأ َِّخ َويْ ُك ْم
ُْ ُ
َصل ُحوا بـَ ْ َ
ْ
ني أ َ
َْ
24
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تـُْر َمحُو َن﴾
َواتـَّ ُقوا َّ
اَّللِّ َِّ
 ﴿و ْاعتَ ِّص ُمواْ ِّحبَْب ِّل َّ
مج ًيعا َوالَ تَـ َفَّرقُواْ َواذْ ُكُرواْ
َ
نِّعمةَ َِّّ
ني
اَّلل َعلَْي ُك ْم إِّ ْذ ُكنتُ ْم أ َْع َداء فَأَلَّ َ
ف بـَ ْ َ
َْ
25
َصبَ ْحتُم بِّنِّ ْع َمتِّ ِّه إِّ ْخ َو ًاان﴾
قُـلُوبِّ ُك ْم فَأ ْ
اخلَِّْري َو َأيْ ُمُرو َن
﴿ولْتَ ُكن ِّّمن ُك ْم أ َُّمة يَ ْد ُعو َن إِّ َىل ْ
 َِّ 26
ِّابلْمعرو ِّ
ف َويـَْنـ َه ْو َن َع ِّن الْ ُمن َكر﴾
َ ُْ
ِّ ِّ
ني ِّيف تَـ َو ِّّاد ِّه ْم
 يقول النيب (ص) (( َمثَ ُل الْ ُم ْؤمن َامح ِّهم وتـَعاطُِّف ِّهم مثل ْ ِّ
ِّ
ِّ
اجلَ َسد؛ إِّذَا ا ْشتَ َكى مْنهُ
َوتَـَر ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
احلُ َّمى))
لس َه ِّر َو ْ
اعى لَهُ َسائُِّر ْ
اجلَ َس ِّد ِّاب َّ
ُع ْ
ضو تَ َد َ
حيب ألخيه
ؤمن أح ُدكم حىت َّ
 ويقول (ص) ((ال يُ ُحيب لنفسه))
ما ُّ
 ) 24سورة احلجرات؛ آية 10
 ) 25سورة آل عمران؛ آية 103
 ) 26سورة آل عمران؛ آية 104
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شد ْبع ُ
ضهُ
َُ
ُ ُ ُ
بـَ ْعضاً))
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القيم والقيم املضادة أو القيم املشرتكة ؟
ال بد أن نُضيف إىل الشعار اجلمهوري "حرية،
مساواة ،إخاء" ضرورةً العلمانية اليت متثّل جزءا من
قاعدة اجلمهورية .صحيح أن املصطلح مل يظهر رمسيا
إال يف البند األول من دستور سنة " :1958فرنسا
مجهورية علمانية دميقراطية اجتماعية غري قابلة
للتجزئة" .ما يهمنا هنا يف هذا اجلدل هو التذكري إن
العلمنَة تضمن حياد الدولة يف جمال الدين ،وهي أيضا
َ
إيطيقا تقوم على حرية الضمري ،واملعتقد ،واملمارسة
الدينية .ال متييز إذن وال تشويه ألي دين ،وكل
احرتمت قوانني
املمارسات الدينية مضمونة متاما ما
ْ
اجلمهورية.
ما الذي حصل إذا للتشكيك يف توازن وانسجام مل
لتخجل منه ؟ هذا هو السؤال الذي يربز
تكن فرنسا
َ
متاما يف خلفية طرح "اإلسالم وقيم اجلمهورية" .ولكن
املواجهة ،وكما هو منتظَر ،بني قيم اجلمهورية وقيم
اإلسالم مل تُظهر إىل السطح جزئيات مل تكن يف وارد
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علمنا ،وال ع َقبَات عصية على التجاوز حنو تعايش
هادئ ومطْ َمئِّ ّن.
نعم ،احلرية موجودة حتت مساء فرنسا.نعم توجد
اإلدعاء أننا
مساواة وإخاء أيضا .ولكن من ميكنه ّ
تقدمنا مبا يكفي يف طريق اجملتمع الفاضل الذي مل
نتوقف على ختيّله منذ  1789؟ ال شك أن الطريق ال
تزال طويلة ،ويتفق اجلميع حول إن فرنسا ،كاألمم
األخرى ،ال ميكنها التخلص من الرايح املعاكسة ومن
قوة املال العصيّة عن التح ّكم يف وجهها األقل
صالحا.
ً
بلى ،ال ب ّد أن خيرج العامل اإلسالمي من سباته .بلى،
اإلسالم يف حاجة إىل إعادة قراءة بدءًا ،قبل ا ّدعاء
إعادة تشكيله .بلى ،حتتاج طقوسه إىل التكيف مع
حيثيات احلياة املعاصرة .بلى ،تعرف وضعية املرأة
فارقا أمام احلاجة إىل التحرر والتقدم .هل يش ّكل كل
ذلك أسبااب معقولة لنبذ اآلخر ،أو نكرانه أصال ؟
كال ،أل ْن ليس يف اإلسالم ابلطبع عاهة ُمقعِّدة ،فهو
يدعو إىل استعمال العقل ،ويرتك لإلنسان حرية
التصرف للذهاب أبعد مدى يف حبثه عن احلقيقة.
ومرة أخرى ليس متثل اخلصوصيات املذكورة أي عائق
ّ
عصي عن جتاوزه ،بل إن القيم املتبادلة بني اإلسالم
ّ
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واجلمهورية قادرة متاما إذا قام كال الطرفني ابلتخلي
عن كل التوتّرات واملاقبليات ،وإذا كانت اإلرادة يف
ختطي تلك احلدود االفرتاضية واقعية وحاصلة.
إن املسؤولية عن االنسداد اخلايل يتحملها الطرفان،
وتعود يف البداية إىل الفاعلني املختلفني الذين افتقدوا
للشجاعة يف مواجهة ذلك الوضع اجلديد ،والقيام
بعمل بيداغوجي كان ميكن أن خيتصر املسافات
وجينبنا الكثري من املآسي.
بديهي أن يتحمل املسلمون جزءا من املسؤولية ،ألن
السلطات الدينية يف العامل اإلسالمي مل تكن يف
هزت العامل
املستوى يف حلظات األزمات اخلطرية اليت ّ
يف هناية القرن املاضي ،واليت ال تزال أضرارها الكارثية
ماثلة إىل اليوم .مل نسمع عن أي إدانة صارمة
وإمجاعية صدرت عن العامل اإلسالمي لرببرية
"اجلماعات اإلسالمية املسلحة" ( )GIAيف اجلزائر
ّإابن العشرية السوداء املشهورة (.)2001-1991
ومنذ ذلك احلني مل تتواىن بعض السلطات اإلسالمية،
مثل شيخ األزهر يف القاهرة ،عن اإلدانة الشديدة
جلهاديي داعش.
اهلرمية الكهنوتية
الس ّين ال يعرف َ
صحيح إن اإلسالم ُ
اليت كان ميكن أن تتكلم ابسم اإلسالم ،وأن متيّز بني
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الغث والسمني فيه ،ولكنه يعرف يف مصر ويف
ّ
اململكة العربية السعودية مثال هيئات دينية عليا هلا
من السلطة االعتبارية ما ميكن أن يساعدان على
توضيح الصورة وعلى هتذيب مسائل كاحلجاب
اإلسالمي ،والصالة يف الطرق العامة ،وتنظيم أوقات
متس
العمل يف شهر رمضان ،وغريها من القضااي اليت ّ
مباشرة حياة الفرنسيني.
وعلى العكس متاما ،فإن غياب القول املطابق للرسالة
القرآنية قد ترك املكان فارغا لألصولية ،وهي عامل
ُمزيل متاما للروحانية ،وللمتطرفني من كل اجلهات
لنشر أفكارهم الرجعية واهل ّدامة .وقد كان التمرين من
السهولة ابلنسبة هلم إىل درجة أن فرنسا ،وهي بلد
علماين ،مل تر فائدة وال مناسبًا ،يف اللحظة الفاصلة،
القيام ابحلد األدىن من العمل البيداغوجي الذي تفسر
مبوجبه للعامل اإلسالمي مفهومها لالئيكية .كان ذلك
سيجنّبنا كثريا من سوء الفهم عندما أفقنا ،يف العامل
اإلسالمي كما يف فرنسا ،أن غالبية األشخاص
جوبِّني كانوا مقتنعني أن الالئيكية تعين منع
املستَ َ
الصالة ،وأن التشريعات املتعلّقة حبمل الشارات
اخلارجية ذات اهلوية الدينية مل تكن غري طريقة ُمو َاربَة
جلعل ممارسة املسلمني لطقوسهم الدينية أكثر صعوبة.
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عمدت احلكومات الفرنسية املتعاقبة دائما إىل
التمرتس خلف احلياد الذي تفرضه عليهم القوانني
واحرتام حرية التعبري لتربير عدم التدخل يف النقاش
الدائر .ولعل ذلك احلياد الذي مل يكن مكشوفا مبا
يكفي ،على األقل يف أعني غالبية املسلمني ،يف
خمتلف األزمات التالية إلصدار القانون املتعلق
ابلشارات الدينية الظاهرة يف األماكن العمومية ،هو ما
اعتُِّ َرب عالمة على رفض داينتهم .إن غياب أماكن
العبادة ،واملربعات اإلسالمية يف املقابر ،واملدارس
اخلاصة املقننة  ...وابختصار فإن الفرق يف التعامل
بني اإلسالم (وهو الدين الثاين يف فرنسا) وبني
املسيحية واليهودية يزيد أكثر فأكثر من اخللط يف
ذهن غالبية املسلمني الذين ال يفهمون حجة "الثبات
البابوي" .فالقانون الذي وضعه اإلنسان ميكن أن
حيسنه اإلنسان أو يلغيه .وما ال ميكن القيام به دون
ّ
إرادة إلصالح مظلمة حبجم مظلمة منع املسلمني من
إقامة مؤسسات تعليمية تعاقدية يف وقت تواصل
اجلمهورية الالئيكية متويل مئات من املدارس اخلاصة
اليت تديرها األداين األخرى ،وذلك من املال العام.
ألول مرة ،يصبح "الكيل مبكيالني" قول مقبول،
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وابلتايل فإن أي تفسري لن يصمد أمام الشعور ابلظلم
والتمييز العنصري.
وتنضاف إىل تلك املالحظات عدائية بعض وسائل
اإلعالم ،وخاصة بعض األحزاب واجلمعيات السياسية
اليت تعكف على عمل كل شيء لتهميش املسلمني،
دون أ ن تالقي أدىن ص ّد من أي كان .ومل تكن
"قضية احلجاب اإلسالمي" يف احلقيقة سوى القادح
كم األحاسيس املرتاكمة
الذي مسح ابلكشف عن ّ
لدى هذا اجلانب أو ذاك ،الناجتة عن االقتحام
العنيف لإلشكالية اإلسالمية مع هناية القرن العشرين،
واليت بدأت يف احلقيقة بُعيد احلرب العاملية الثانية:
طرد الفلسطينيني من أراضيهم وقيام دولة إسرائيل
كتعويض عن اجلرائم اليت ارتكبتها الدول األوروبية،
مشاكل إهناء االحتالل ،أزمة النفط ،عدم كفاءة
احلكام املسلمني ..اخل.
وفجأة ،وجد مسلمو فرنسا أنفسهم يف وضعية
متناقضة :االخنراط الكامل يف قيم الالئيكية ،ويف نفس
الوقت ضرورة االختفاء ألداء الصالة أو على األقل
التنازل عن تراثهم وأصوهلم .أما من اختار من بني
هؤالء اجلنسية الفرنسية ،واندمج ابلتايل وبشكل
حاسم يف اجملتمع فيجد نفسه اليوم مضطرا ،ابلقوة،
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لالختيار النهائي بني االستيعاب أو التهميش .مل يكن
ب منهم ،أي
هلم من خيار آخر سوى إدراك ما يـُتَـَرقَّ ُ
التخلي عن هويتهم ،واالنقطاع عن جذورهم،
وببساطة التخلي عن اترخيهم .ويف نفس السياق
يضيف أديف بالانل" :جيد مواطنوان من املسلمني
أنفسهم ،يف نفس احلركةُ ،ماصرين يف أصوهلم
نظر هلم على أساس
وممنوعني من التعبري عن ذلك .يُ ُ
عرقي وهم يف نفس الوقت موصومني ابلعار من أجل
ذلكُُ .مالون إىل هوية ُملتبسةُ ،ميحى منها ضرورةً
تنوعهم الذايت وتنوع انتماءاهتم ،ويُنبذون حاملا يتبنـ َّْوَهنا
ّ
27
ويطرحون أنفسهم كما هم".
اهلوة اليت ما فتئت تتوسع بني املسلمني وبقية
إن ّ
الس ّكان الفرنسيني ليست ابلضرورة قَ َد ًرا حتميا ،حىت
وإن أخذان بعني االعتبار عوامل خارجية عرضنا هلا
أعاله .وجودها بدأ مع قصر نظر احلكومات املتعاقبة،
وعدم التقدير اجليد لعودة الروحانية ،واللعبة اخلطرية
اليت تلعبها األحزاب السياسية ،وأخريا غياب ممثلني
حقيقيني ملسلمي فرنسا يف تنوع أصوهلم وعاداهتم.
ِّ
ذت لتشكيل هيئة ممثلة أو
ال شك أن مبادرات ُاخت ْ
أكثر لتسهيل احلوار بني املسلمني والسلطات
) Edwy Plenel, op. cit., p. 118
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العمومية .ولكن غياب القناعة وسوء تقدير الرهاانت،
إضافة إىل األالعيب السياسية ذات العالقة ابلتوظيف
االنتخايب ،قد فضحت بسرعة حدودها ،وفتحت
الثغرة لصراعات داخلية بني املسلمني ،وإىل تسلل
احلركات املتطرفة والظالمية ،وإىل ظهور علين ملوجة
وضخمها
كبرية ذات خلفية معادية لإلسالم أاثرها
ّ
اليمني املتطرف ،ولكن ليس وحده.
وابملقابل ،فإن تواطؤ بعض الدول اإلسالمية ،سواء
من خالل سكوهتا أو تساُمها ،أو من خالل إعاانهتا
املالية ال ُـمبطّنَة ،قد مسحت للجماعات املتطرفة بدفع
منسوب اجلرأة لديها إىل درجة سعيها لفرض طريقة
حياة يف بلد غالبا ما كانوا – لقسم منهم – ضيوفا
فيهُ ،متقرين قوانني بلد االستقبال .وابلنهاية فإن
عددا من أولئك املتطرفني الرافضني االنصياع لقوانني
ونصه
اجلمهورية هم يف تناقض اتم مع روح اإلسالم ّ
الذي يوصي ابخلضوع لقوانني وقواعد البلد الذي
جيدون أنفسهم فيه ضمن األقلية .أن تفرض وجود
طبيبة امرأة لتكشف عن زوجة "سلفي" أمر مرفوض
متاما .إن هذا الصنف من السلوك ،مثل ذاك الذي
يريد أن يفرض أبي مثن ارتداء احلجاب الكامل (مل
يوجد يف التاريخ اإلسالمي أصال) ،ال ميكن إال أن
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يثري توتر الشعب الفرنسي جتاه ذلك اإلسالم ،ويربر
التعود على سلوكات ظالمية متخلفة.
حت ّفظه من ّ
وهكذا فإن استبياان للرأي قامت به إبسوس ()Ipsos
ونشر يف صحيفة لوموند بداية  ،2013أظهر أن
الدين اإلسالمي يتعرض ملوجة عميقة من الرفض.
ستجوبني يرون
وهو خيربان أيضا أن " 74ابملائة من ال ُـم َ
اإلسالم غري متالئم مع قيم اجلمهورية" ،وأن  8من
أصل  10فرنسيني يعتقدون إن الدين اإلسالمي
يبحث عن "فرض أسلوب حياة على اآلخرين" ،وأن
املسلمني ،لدى  54ابملائة من املستَ ْج َوبني ،هم
أصوليون .احلُكم مزعج .إنه يرتجم عن شعور عام
يستفز ،ال شك ،املسلمني ،ولكنه يُسائل أيضا جممل
الفرنسيني الذين ال جيدون أنفسهم مع خطاب اليمني
املتطرف وال مع اخلطاب األقل عنفا ولكنه حيمل
نفس اخلطورة الصادر عن قسم من اليمني اجلمهوري،
نسميهم "الالئيكيون
وال يف هذاين أولئك الذين ّ
اجلدد" .أحتدث هنا عن أولئك الذين اكتشفوا يف
أنفسهم ،على شاكلة السيدة مارين لوابن Marine
 ،Le Penموهبة متأخرة ولكن مفيدة جدا لعزل
املسلمني أكثر فأكثر ،بتعلّة الدفاع عن الالئيكية.
قليلة هي األصوات ،ابلنهاية ،اليت اهتمت برؤية أتباع
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جان ماري لوابن ،قتَـلَة املسلمني ،يتجشمون لوحدهم
الدفاع عن الالئيكية ،يف حني غريت اجلبهة الوطنية،
يف احلقيقة ،من أسلحتها وقررت أن ترّكز معركتها ضد
اإلسالم وضد اهلجرة يف ملعب جديد ،يف انتظار
توسيع املعركة الحقا إىل اللحم احلالل ،وغريها.
ال يوجد يف فرنسا ممثلون رمسيون لإلسالم ،وإذا
ُوجدت مجعيات ومنظمات ،فإهنا يف احلقيقة ال متلك
األهلية وال الكفاءة للحديث ابسم مجاعة واسعة
العدد ومتعددة وقليلة اخلربة يف اجلدل املفتوح .ومع
ذلك جند ،من حسن احلظ ،ابحثني ومتخصصي
إسالميات أك ّفاء مستعدين للتعبري إذا ما مكنّاهم من
ذلك ،أو إذا توجهت هلم إدارات التحرير يف وسائل
اإلعالم ابلدعوة .ولكن العكس هو احلاصل ،فقد
الحظنا أن القنوات التلفزية الرئيسية جتد متعة خبيثة
نصبوا
يف دعوة ،وخاصة يف ساعات الذروة ،أئمة ّ
أنفسهم ،غري أكفاء وغري متمكنني مبا يكفي من
اللغة الفرنسية ،يف حال مل يكونوا بكل بساطة أبواقا
ألعداء اإلسالم.
هل حنتاج ،كذلك ،إىل التذكري أبن املسلمني يف فرنسا
يعرتضون ،يف غالبيتهم ،على تشويه داينتهم،
وُماوالت توظيفها وحتريفها حنو أهداف سياسية .وإذا
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العرض السريع هلذا اللقاء بني قيم اجلمهورية واإلسالم
ربز جيدا كم هو صعب الوقوف على احلياد املطلق،
يُ ُ
خاصة وأن حجج هذا الفريق أو ذاك تبدو متصلبة،
سرب قلوب
أو على األقل قليلة التمايز .صحيح أن ْ
املشرعني الفرنسيني أسهل من الولوج يف طريق
ّ
الرمحان ،ولكن ميكننا اليوم لوم املسؤولني السياسيني
والدينيني عدم أخذ املبادرة إلعادة تقييم مشرتك
لسؤال مل تعد أولويته موضع شك ،وهو املتعلق
بوضعية اإلسالم يف فرنسا ،يف ضوء االضطراابت اليت
هتز العامل منذ بعض الوقت .ستصلح هذه املقاربة
ّ
جللب سكينة أكرب وهدوء أمشل وتفاهم متبادل ،وهي
الضامن الوحيد لعيش مشرتك أفضل.
حيتاج ذلك قبل كل شيء التعاطف ،مبعىن القدرة
على أخذ وجهة النظر املقابلة وفهمها بدون التخلي
عن الذات والذوابن يف اآلخر ،وإظهار أقدار من
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التواضع لالعرتاف آباثمه وأخطائه التقديرية أو بنقص
الوضوح لديه.
فهم املسلمون أنه ال يكفي أن تكون داينتهم هي
لإلدعاء أبهنم الوحيدون الذين ميلكون
الوحي األخري ّ
ماسة إىل العودة
احلقيقة كاملة .فهل فهموا أهنم حباجة ّ
ابستمرار إىل االجتهاد عوض الرضوخ املستمر لقيود
أتويالت جامدة منذ قرون ؟ هل فهموا أن املسؤولية
تعود إليهم ابلدرجة األوىل للتشهري بكل أولئك
اخلطرين اجملرمني الذين يدعون االنتماء إىل نفس
دينهم وُماربتهم ؟ هل فهموا ضرورة أن يفتحوا كل
الفضاءات املتوفرة لتمكني املرأة من أخذ دورها يف
الصراع من أجل التقدم ؟
ومن جهة أخرى مىت ندرك يف فرنسا أنه ال ميكننا
تكوين ُحكم موضوعي حول دين جنهله ،وأن احلوار
أفضل يف كل احلاالت من التشويه ؟ هل فهمنا أن
"الوجود اإلسالمي يف بلدان غالبيتها من غري
املسلمني قد دفع إىل إبراز عديد األسئلة .بعضها ذو
طبيعة قانونية ويهتم ابالعرتاف ابحلقوق اليت تلهمها
الشريعة اإلسالمية يف دول ُدنيانية بشكل واسع.
وبعضها اآلخر ميس ممارسة الدين وإمكانية أن تعيش
إميانك يف جمتمعات هتيمن فيها مرجعية حقوق
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اإلنسان ومبدأ حياد الدولة يف املسألة الدينية .ال
عالقة أساسا ملسألة املعيارية اإلسالمية ابجملال
القانوين ،فهي ذو طبيعة إيطيقية وأخالقية عامة.
يتعلق األمر مبعرفة كيف نعيش يف تناغم مع قناعاتنا
يف أوضاع ال نتقاسم فيها ابلضرورة تلك القناعات مع
28
غالبية السكان".
هل نسينا أنه يف سنة  1793يف فرنسا ،تقرر أن
املسيحية غري متالئمة مع اجلمهورية ،وأن الدين ال
ميكنه أن يسري جنبا إىل جنب مع الدميقراطية ؟ أال
يكون َحرًاي بنا أن نستلهم الدروس من اتريخ فرنسا
فخ اليقينيات املتسرعة والتعميمات
وذلك بتجنب ّ
حنمل اإلسالم كدين كل اجلرائم املرتكبة
البدائية عندما ّ
ابمسه ؟ مىت سنقرر التوقف عن إاثرة عدم األمان أو
اإلرهاب كلما بدأان احلديث عن اإلسالم؟
ص
فـ ـ ـ ــ"اختصار مسلمي فرنسا يف إسالم هو نفسه يُقلَّ ُ
يف اإلرهاب واألصولية  -كما يقول أديف بالانل –
لن يساهم أبدا يف محايتنا ،بل سيكون هدية نق ّدمها
إىل الراديكاليات الدينية ،يف لعبة مرااي يصبح فيه تركيز

) Baudoin Dupret, art. cit
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ال ُكره ضد األجانب مربرا للرتكيز على اهلوية وجعلها
29
معركة حياة أو موت".
لعل الفرصة ال تزال متاحة أمام السلطات احلكومية
إلرسال إشارات للمسلمني الذين يعيشون يف فرنسا
لطمأنتهم خبصوص حياد اجلمهورية ،إذا كان هؤالء
مؤمنون إن القانون الذي يعرتفون بنجاعته يف ُماربة
النزعة املعادية للسامية هو وحده القادر على وضع
حد لتلك اإلسالموفوبيا املفتوحة واملعلنة .صحيح أن
ذلك يعود يف هناية املطاف إىل مبادرة من الربملان
عندما تعجز احلكومة عن إدراك الوضع اإلستعجايل
لتلك احلالة ،ولكن تشجيعات السلطة التنفيذية ُأت َخ ُذ
دائما بعني االعتبار عندما تلتهم النريان البيت.
قام ممثلو العامل اإلسالمي إبرسال إشارة أوىل مشجعة
جدا إىل العامل يوم  27سبتمرب  ،2014وذلك من
خالل إعالن مشرتك أمضاه  120عامل مسلم ينتمون
إىل القارات اخلمسة ،نددوا فيه بوهم وجود الدولة
اإلسالمية أصال .وفيه يذ ّكرون "بتحرمي اإلسالم بقتل

29

 - 5256
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املسيحيني وأهل الكتاب وإساءة معاملتهم [ ]..كما
30
ُمينع يف اإلسالم إجبار الناس على اعتناقه".
ويف وقت يلتحق فيه شباب فرنسيون لالخنراط يف
كتائب داعش ،ال بد على اجلميع وبشكل عاجل
أخذ كل التدابري حملاربة مستمرة لكل مظاهر العنف
إىل أي دين انتمى .ومن املستعجل أيضا التوقف عن
وصم املسلمني ابإلرهابيني احملتملني ،والتسلّح
ابلكياسة للتمييز بني الدين ومن يتبنونه بشكل سيء،
بني النصوص وأتويالهتا ،بني حامل الراية والراية
ودية لغري
نفسها .ومن املفيد أيضا إرسال إشارة ّ
املؤمنني من االشرتاكيني املوجودين يف السلطة اليوم،
لالحتفاء جبان جوراس القائل" :العدل نفحة رّابنية
تكفي لتنوير كل الشموس".

) « 120 savants musulmans s’insurgent contre

30

“l'État islamique”, le Coran à l’appui », umma.com,
26 septembre 2014

www.oumma.com/213639/120-savants-musulmans-sinsurgent-contre-l-etat-islam
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أحمد بويردان

أفريل 2015

جانفي 2015

قيم اإلسالم

4

قيم اإلسالم

أفريل 2015

5

قيم اإلسالم

التصوف:
روحانية ومواطنة

اإلسالم
والميثاق االجتماعي

اإلسالم
وقيم الجمهورية

باريزا الخياري

فيليب موليني

سعد الخياري

أوت 2015

جوان 2015

قيم اإلسالم

7

قيم اإلسالم

3

6

جوان 2015

8

قيم اإلسالم

9

التـ ـ ــربية في اإلس ـ ــالم

النس ــاء واإلس ــالم،
رؤي ــة إصالحيــة

اإلسالم والديمقراطية:
األسس

مصطفى الشريف

أسماء المرابط

أحمد الريسوني

أكتوبر 2015

أكتوبر 2015

قيم اإلسالم

10

قيم اإلسالم

اإلسالم والديمقراطية
في مواجهة الحداثة

الشيعة والسنّة:
سالم مستحيل ؟

محمد ب ّدي ابنو

تيرييه
ماتيو ّ

ديسمبر 2015

نوفمبر 2015

11

جانفي 2016
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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
 " "Tropيسلط نظرة
وباإلضافة إلى ذلك فإن موقعنا اإلعالمي ""Libre
" TropLibre
نقدية يومية على األحداث اليومية وحراك األفكارLibre"" .
"Trop
تقترح أيضا يقظة مستمرة لمتابعة تداعيات الثورة الرقمية على
الممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر تخصيص
" Renaissancenumérique
خانة خاصة في الموقع يحمل تسمية "" numérique
Renaissance
.Politique 2.0
(اإلحياء الرقمي)" وكانت تسمى سابقا2.0 :
.Politique
مؤسسة التجديد السياسي مؤسسة غير ربحية ،وتخضع لنظام الخدمة
العامة .وهي مستقلة وال تخضع في تمويلها إلى أي حزب سياسي.
مواردها عمومية وخاصة ،وتتمتع بدعم من الشركات ومن الخواص،
وبشكل رئيس من تنمية نشاطاتها.

La Fondation pour l’innovation politique
Le site internet

Les données en open data

www.fondapol.org
Les médias

11, rue de Grenelle
75007 Paris – France
Tél. : 33 (0)1 47 53 67 00
contact@fondapol.org

