�أنوار من �أجل ر�ؤى حداثية �أ�صيلة
املدنس
املقدس والعلم
اسرتاتيجيات معرفية يف مواجهة اجلهل
ّ
ّ

حممد عزيز امل�ؤدب

اإلهـداء

إىل آباء احلداثة األصيلة
وإىل أبنائهم الذين ولدوا
والذين سيولدون

«ومن قواعد الفقه قول الفقهاء“ :الشارع متشوف للحرية” واستقراء
ذلك واضح من تصرفات الشريعة التي دلت على أن من أهم مقاصدها
إبطال العبودية وتعميم احلرية ،لكن دأب الشريعة في رعي املصالح
املشتركة وحفظ النظام وقف بها عن إبطال العبودية بوجه عام
وتعويضها باحلرية».
محمد الطاهر بن عاشور  :مقاصد الشريعة اإلسالمية

ّ
يحق لإلنسان احلديث أن يفخر به على سائر البشر
«إذا كان ثمّ ة شيء
السابقني فهو إميانه العميق باحلرية؛ بأنّه كائن ح ّر ال يدين بقدرته على
التفكير بنفسه ومن ثمّ على إعطاء قيمة خلقيّة ألفعاله أو ملصيره
اخلاص ،إلى أيّة جهة كانت مهما علت أو بسطت هيبتها على عقولنا.
وذلك تقديرا ً منه بأ ّن «ما ال يصدر عن ذات نفسه وحريته ،لن مينحه ّ
أي
عوض عن النقص الذي في ُخ ُلقيّته».
كانط :تصدير الطبعة األولى من كتاب الدين في حدود مجرّد العقل

«واعلم أ ّن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه
ال يعدوها ،واألمر في نفسه بخالف ذلك ،واحلق من ورائه ...وإذا علمت ذلك
فلعل هناك ضربا من اإلدراك غير مدركاتنا ،ألن إدراكاتنا مخلوقة عنده
وخلق اهلل أكبر من خلق الناس واحلصر مجهول والوجود أوسع نطاقا من
ذلك ،واهلل من ورائهم محيط...ومثال ذلك مثال رجل رأى امليزان الذي يوزن
به الذهب ،فطمع أن يزن به اجلبال ،وهذا ال على أن امليزان في أحكامه
غير صادق ،لكن للعقل ح ّد يقف عنده وال يتعدى طوره ،حتى يكون له أن
يحيط باهلل وبصفاته ،فإنه ذرة من ذرات الوجود احلاصل منه».
ابن خلدون :املقدمة

«على العقالنية أن تعترف بأهمية الوجدان واحلب والتوبة .العقالنية
احلقيقية هي التي تعي حدود املنطق والنزعة احلتمية والنزعة اآللية .إنها
تعلم جيدا أن العقل اإلنساني ال ميكنه معرفة كل شيء وأن الواقع يحبل
باأللغاز...باختصار إننا نتعرف على العقالنية احلقيقية في مدى قدرتها
على االعتراف بحدودها».
إدغار موران :تربية املستقبل
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ملاذا هذا الكتاب؟

كان الأمل يف الثورة كبريا جدا ،ح ّملناه كل �أحالمنا املرتاكمة عرب عقود ،منذ
نك�سة حزيران -جوان � ،1967أودعنا فيها كل الغايات والأهداف القومية والوطنية،
من �إر�ساء نظام دميقراطي اجتماعي يكفل احلرية والكرامة واملعرفة وال�شغل
وال�صحة للجميع� ،إىل بناء �أر�ضية قومية�-إ�سالمية �صلبة من التكامل االقت�صادي
والتعاون العلمي والرتبوي والتبادل الثقايف والتن�سيق الأمني اال�سرتاتيجي ،ي�ستوي
عليها م�شروع حترير فل�سطني وتوحيد الأمة العربية لتحقيق نه�ضتها ال�شاملة،
مرورا ببناء وحدة املغرب العربي الإ�سالمي وتو�أمة ثورات الربيع العربي ...هكذا
كان �أملنا ،وهو ما زال ال حمالة قائما و�إن باندفاع �أقل ،ال لفتور يف الهمة ،ولكن
لإدراكنا �ضرورة اال�ستعداد �أكرث لإجناز هذه املهام التاريخية واحل�ضارية الكربى،
ال�صطدام هذه الأحالم اجلميلة امل�ص ّورة لطموحات م�شروعة بعقبات من �أنواع
�شتى ،يفرزها تعقد �أو�ضاعنا الداخلية و�صلتها يف الآن نف�سه ُمبع ّق ٍد من الأو�ضاع
اخلارجية .وما �سنوليه اهتمامنا يف هذه الإملاعات هو جانب من تعقد �أو�ضاعنا
الأهلية ،وهو اجلانب املرجعي يف التغيري و�إعادة البناء الوطني �أي اجلانب الثقايف
واملعريف.
لقد اختارت النخبة ال�سيا�سية والفكرية التون�سية يف بدايات اال�ستقالل التعويل
ب�صفة �شبه كاملة على النموذج التحديثي الأوروبي يف بناء الدولة الوطنية ،مع
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توطئة
مقاومة مل ت�صمد طويال من قبل �أن�صار النموذج الأ�صيل  ،1فمنهم من انخرط
يف مقاومة النظام اجلديد وتعر�ض للقمع ال�شديد ،ومنهم من ر�ضي منذ البداية
بالهزمية ،ومنهم من قبل بالتعاون مع التحديثني على �إجناز بع�ض املهام االنتقالية
يف جماالت الت�شريع والتعليم والإدارة والأمن .والآن بعد �أكرث من خم�سة عقود،
حدثت الثورة على النظام الذي حكم البالد طوال تلك الفرتة ،والذي بالرغم من
حتقيقه لعدة مكا�سب وطنية ،خ�صو�صا يف احلقبة البورقيبية ،يف جماالت التعليم
وال�صحة واملر�أة والطفولة� ،إال �أنه و�صل يف النهاية �إىل �أفق �شعبي م�سدود ،بعد ف�شله
ب�سبب تعاظم اال�ستبداد وتف�شي الف�ساد يف اال�ستجابة لكل الطموحات امل�شروعة
للجيل اجلديد ويف تذليل الفوارق التنموية بني اجلهات والفوارق االجتماعية بني
الطبقات ،خ�صو�صا مع ظهور طبقة ر�أ�سمالية طفيلية متمع�شة من ف�ضالت وهبات
�أ�سيادهم من الأ�سر احلاكمة ،مع ا�ضطهاده ال�شديد خل�صومه املعار�ضني من كل
االجتاهات ،يف كل مرة ينزل العذاب املهني بطائفة منهم.
وكان �شعار الثورة يف البدايات الأوىل �شعارا تنمويا متمحورا حول احلق
يف ال�شغل « :الت�شغيل ا�ستحقاق يا ع�صابة ال�سراق» ،ثم جمع بني احلرية واحلق
يف العي�ش الكرمي« :خبز -حرية -كرامة وطنية»� .أي �أنها ثورة ،فيما لو كتب لها
النجاح ،ذات توجه دميقراطي اجتماعي .ولكن �سرعان ما وقع حتويل وجهتها �إىل
منحى هووي مت�شنج قابلته حماوالت متكررة ومتوترة لتبديل القبلة غربا باجتاه الأم
املر�ضعة العلمانية اليعقوبية الليبريالية و�أختها الي�سارية ،عو�ضا عن التوجه �شرقا
�إىل ما يعتربه �أن�صار الهوية من الإ�سالميني �أُ ّما منجبة عربية �إ�سالمية ،لها ن�سخ
متعددة يف عدد من البلدان الإ�سالمية ،و�أخريا فقط يف تون�س .ويف كال احلالتني
هنالك ابتعاد عن عنوان الثورة الأبرز كما خطه �شباب الق�صبة على جدرانها وكما
هتفت به حناجرهم بقوة .وهكذا عو�ض االن�سجام بني �أ�صل الهوية ومطلب احلرية،
 -1لم يكن هذا النموذج األصيل موحدا في منهجه ورؤاه حتى وإن كان في الظاهر مستندا إلى أصول
كبرى واحدة .وما طغى عليه هو التقليد على حساب التجديد الذي نهض له شيوخ وعلماء أجالء
أمثال سالم بوحاجب ومحمد النخلي والطاهر بن عاشور من داخل مؤسسة الزيتونة ،كما نهض له
قادة أمراء أمثال ابن أبي الضياف وخير الدين واجلنرال حسني من داخل مؤسسة احلكم.
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وقع �صدام بني مدعي حماية الأوىل ومدعي رفع راية الثانية وح�صل ت�صدع يف
الوعي الثوري اجلماهريي الذي بلغ ذروته يف الق�صبتني ،عندما عاد كل واحد
بع�ض انف�ضا�ض اجلمع �إىل قبيلته ال�سيا�سية بكل ما حتمله من تقاليد ما قبل ثورية
دميقراطية.
ما ميكن ا�ستنتاجه بعيدا عن التحيز االيديولوجي �إىل هذا الطرف �أو ذاك،
ودون اتباع م�سلك حتليلي �سيا�سي يومي مبا�شر ،هو �أن هناك �سوء فهم كبري ،بني
هذين الطرفني ،وي�شتد هذا الأمر �أكرث مع من هو الأكرث تطرفا فيهما :ال�سلفية
بدرجاتها املختلفة الإخوانية والعلمية واجلهادية من جهة ،والأ�صولية العلمانية
ب�شقيها الليبريايل والي�ساري من جهة �أخرى.
�سوء الفهم الكبري هذا يتعلق �أ�سا�سا ب�إقامة حد فا�صل بني الهوية واحلرية ،بني
الإ�سالم والعلمانية ،وبني الأ�صالة واحلداثة� .أما الدميقراطية ،فقد �أ�صبحت جمرد
�أداة �إجرائية ت�ستخدم ب�صفة ال مبدئية ،من �أجل �إحراج الطرف املقابل و�إرباكه
وتخوينه متهيدا لإق�صائه .وعندما تف�شل هذه الطريقة ،ي�صبح العنف والعنف
امل�ضاد هو �سيد املوقف.
�إذا ما حيدنا ب�صفة م�ؤقتة على الأقل ،جملة العوامل اخلارجية املتدخلة يف ت�أزم
الأو�ضاع يف مرحلة االنتقال الدميقراطي ،ف�إن لدينا فر�ضية عن هذا الو�ضع املقلق
الذي و�صلنا �إليه يف بلدان ثورات الربيع العربي ،يف تون�س وم�صر خا�صة ،2
وهو �أن هنالك عمل كبري �سابق مل ينجز من �أجل رفع �سوء الفهم الكبري بني الإ�سالم
واحلرية ،وبني الدين والدميقراطية ،وبني الأ�صالة واحلداثة ،وحتى و�إن وجدت
حماوالت يف هذا االجتاه ،ف�إنها رمبا مل تكن بالرتاكم الكايف لإحداث النقلة النوعية
املنتظرة� ،أو �أنها مل تلفت االنتباه �إليها ب�شكل كاف� ،أو �أ�سيئ فهمها وتلقيها .3
 -2نقتصر على هذين املثالني ألن األوضاع في ليبيا أو سوريا هي بالتأكيد أكثر تعقيدا ومعاجلتها
تتطلب مقاربات من نوع مختلف في املرحلة احلالية على األقل.
 -3قام تيار اإلسالم التقدمي في مصر وفي تونس بعديد احملاوالت من هذا النوع ،مثل مشروع حسن
حنفي «التراث والتجديد» في مصر ومشروع مجلة  21/15في تونس بقيادة األستاذ احميدة النيفر،
وكتابات التيار اإلسالمي العقالني ،ككتابات الفيلسوف أبي يعرب املرزوقي الغزيرة والعميقة .وقد
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توطئة
ما نرمي �إليه �إذن من العمل الراهن هو تاليف قدر من نق�ص اال�شتغال على املنطقة
الو�سطى ال�صعبة اجلامعة بني �إ�شراقات الأ�صالة و�أنوار احلداثة ،والإ�سهام يف تقلي�ص
حدة �سوء الفهم القائم حول الإ�سالم وحول احلداثة معا .وهذه مهمة يكررها العقل
الإ�سالمي امل�ستنري يف كل حقبة من حقب التجديد ملا يدين به امل�سلمون من عقائد
وما يحملونه من ت�صورات عن العامل وعن الوجود وعن موقعهم فيه وعالقاتهم
ببع�ضهم البع�ض يف حيزه .فعل ذلك املعتزلة من خالل مبد�إ التح�سني والتقبيح
العقليني ،وقولهم «ما ر�آه امل�سلمون ح�سن فهو عند اهلل ح�سن» ،وفعل ذلك الغزايل،
عندما قرر يف «اإلحياء» �أنه «ال غنى بال�شرع عن العقل ،وال بالعقل عن ال�شرع»
وكذلك فعل يف «املستصفى» ويف «االقتصاد في االعتقاد» ،كما اجته ابن ر�شد الوجهة
نف�سها مع ت�شديد �أكرب على دور العقل يف «فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من
االتصال» ،وكذلك الطويف يف تقدميه للم�صلحة على الن�ص عند تعار�ضهما يف جمال
املعامالت ،فيما عرف عنه مببد�إ رعاية املصلحة� .أما ابن خلدون فقد عالج هذه
امل�س�ألة معاجلة تتجاوز املقاربة الفل�سفية الت�أملية �أو الأ�صولية الفقهية� ،إىل مقاربة
علمية �سو�سيولوجية ،بربطه بني مقاصد الشريعة وطبائع العمران البشري املحكومة
بتلبية م�صالح النا�س وحاجاتهم امل�ؤ ّمنة ملعا�شهم ال�صاحلة مبعادهم.
وهكذا الأمر و�صوال �إىل رواد النه�ضة العربية احلديثة �أمثال حممد عبده والطهطاوي
وخري الدين والطاهر بن عا�شور وغريهم.
حاول األستاذ راشد الغنوشي من خالل كتابات عديدة التوفيق بني اإلسالم والدميقراطية وعديد القيم
واملعاني احلديثة ،وهي كتابات تسجل نوعا من التقدم باملقارنة مع األدبيات اإلخوانية املعروفة ،ولكن
هذه احملاوالت بقيت في تقديرنا وفية ملنهج توفيقي ذا مرمى عملي براغماتي مباشر لم يتحرر كفاية
من ابستيمية الفكر ما قبل احلديث ،وتعامل مع مفردات احلداثة ومفاهيمها تعامال وسيليا أداتيا
تقنويا ،ال انطالقا من فلسفة جديدة تستوعبها ضمن األصيل املبدع من الفكر اإلسالمي اجلديد.كما
كتب محمد الشرفي «اإلسالم واحلرية :سوء التفاهم التاريخي» واجتهد أن يرفع فيه سوء التفاهم
ذاك ،ولكن يبدو أنه ألسباب مختلفة لم يلفت انتباه إيجابيا إليه خصوصا لدى الشباب اإلسالمي،
بغض النظر عن قيمته العلمية والفكرية .أما فيما يخصنا شخصيا فقد استشعرنا بدورنا قبل الثورة
بسنوات احلاجة إلى االشتغال في هذه املناطق املشكلة ،فكانت كتاباتنا عن «ختم النبوة» مبا هو رفع
للوصاية عن عقل اإلنسان ،وعن «إصالح العقل الديني» وعن «اإلسالم واحلداثة السياسية» وعن
تأصيل اإلصالح التربوي .ولكننا ندرك اآلن أنه ال بد من إعادة إبراز بعض األفكار التي سبق أن بلورناها
وتطوير أفكار أخرى وتعميقها
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وما �سنحاول القيام به هنا هو ا�ستئناف ل�سنة التجديد يف الفكر الإ�سالمي ولكن
لي�س من منظور الفتوى الفقهية �أو من قبيل املحاوالت التوفيقية ،بل على نحو نرجو
�أن يكون �أكرث منهجية وعمقا ،ب�إ�ضافة لبنات �إىل �صرح الرباديغم اجلديد الذي
بد�أنا نعي ت�شكله الآن ،وهو براديغم احلداثة الأ�صيلة �أو الأ�صالة املبدعة ،اجلامع
بني فل�سفة الذات �أو احلرية وبني مرجعية النحن �أو الهوية .وهو رهان ندرك حجمه،
وندرك �أنه «ثمة �صعوبة كبرية ال تزال متنع من �أن جنمع بني احلرية والأ�صالة معا.
�إذ ال ميكننا �أن نتحرر و�أن نحب يف �آن[...حيث] �إن التفل�سف هو حترر بال حنني.
حترر من كل �أبوية ولكن من دون ال�سقوط يف �أي عالقة �أمومية جديدة .وذلك
�ضرب متوعر من الر�شد [ ]...من اال�ستغناء عن اخل�ضوع واحلنني معا»  .4غري �أننا
�سنقبل التحدي ،ولو على نحو من التمرين الفكري ،لأنه ال خيار لنا يف �أن نفكر،
و�أن ن�ؤدي فري�ضة وواجب التفكري ،وعلى نحو مرح ،و�إن ب�صفة ا�ستقرائية جزئية،
فنخترب فر�ضية اجلمع بني الهوية واحلرية ،بني الذات والنحن .النحن املنطوية
على ذات مفكرة حرة علينا البحث عنها انطالقا من ذاتنا احلا�ضرة املتفاعلة
واملتوا�صلة مع الآخر ،من خالل بع�ض امل�سائل التي فكر فيها القدامى على نحو ما
والتي ما زالت حا�ضرة يف وجداننا املعا�صر� ،أو التي �أ�صبحت الآن مطروحة علينا
على نحو م�ستجد بالكامل ،كق�ضايا الدميقراطية والعلمانية وحقوق الإن�سان وحرية
ال�ضمري ،ولكن املوروث� ،أو بع�ضه الذي �ساد وهيمن طوال القرون املا�ضية ،يبدو
عائقا عن متثلها على نحو يرفع احلرج عن هذا الوجدان امل�سلم املعا�صر.
هذه هي رحلة الفكر التي نقرتحها عليك �أيها القارئ الكرمي ،والتي نرجو �أال
تكون مملة و�إن بدت لك �أحيانا �شاقة بع�ض ال�شيء ،حيث �ستتجول معنا ب�سبحات
فكرك من ب�ستان معريف �إىل �آخر ،نقطف من هذا ثمرة ،ونكتفي يف ذاك مبجرد
زرع بذرة ،ومنهد يف غريهما �أر�ضية العمل لآخرين ي�أتون من بعدنا.

 -4فتحي املسكيني ،الهوية واحلرية :نحو أنوار جديدة ،جداول ،بيروت ،1102 ،ص.11 .
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أوال :مدخل منهجي

لقد اتبعنا يف هذا الكتاب منهجا نقديا-بنائيا :نع ُر ُ�ض لبنية العقل الديني
الإ�سالمي يف خمتلف جتلياته العاملة واملتعاملة الكالمية منها والفقهية والإ�شراقية
والقيمية وال�سيا�سية والرتبوية ونحاول يف الآن نف�سه تفكيك هذه البنية و�إعادة
تركيبها على نحو مغاير ،يف �أفق حداثي جديد ،حماور للحداثة الغربية با�ستخدام
م�صادر الذات احلرة امل�شرئبة �إىل �أفقها الروحي التوحيدي واملت�سلحة ب�إمكانات
الفهم والتحليل والبناء التي �أتاحها العقل الإن�ساين احلديث مما ميكن �أن يكون
قا�سما م�شرتكا بني الثقافات والكونيات .وما نروم الو�صول �إليه من كل هذا هو
افتتاح مداخل متعددة لبناء حداثة مغايرة متحررة من قيد التعميم الق�سري
واملتع�سف لنموذج الفهم والتفكري والإميان الذي يراد فر�ضه من خالل �سرديات
احلداثة ذات الأفق الروحي امللي امل�سيحي  5واليهو ـ م�سيحي .هذه احلداثة التي
نروم الإ�سهام يف بنائها �إىل جانب �آخرين يف عاملنا الإ�سالمي هي ما ن�سميه احلداثة
األصيلة .وال ن�سميها �شيئا �آخر لأن «احلداثة هي منذ الآن املا�ضي الروحي الوحيد
للإن�سانية احلالية» .6
ويف احلقيقة ل�سنا ـ نحن العرب وامل�سلمون ـ �أول من فكر يف بناء حداثة �أ�صيلة
يف التاريخ الكوين ما بعد الو�سيط� ،إذ �إن خروج العقل الغربي من براديغم الفل�سفة
 - 5على نحو ما جند مع ميثولوجيا العقل الهيغلي املستند إلى «النحن» امللية املسيحية.
 - 6فتحي املسكيني ،الهوية واحلرية :نحو أنوار جديدة ،جداول ،بيروت ،2011 ،ص.22 .
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يواجه الفكر الديني يف الإ�سالم ومنذ عقود حتديات جمة يف م�ستوى الق�ضايا
الكربى التي ت�شغل الإن�سان املعا�صر ،وذلك يف جماالت ح�سا�سة كالأحوال ال�شخ�صية
وال�سيا�سة والعالقات الدولية واملر�أة و حقوق الإن�سان وغريها...
ويف كل مرة تطرح فيها مثل هذه الق�ضايا يثور ال�س�ؤال القدمي حول املدى الذي
ميكن �أن تبلغه حدود االجتهاد يف الإ�سالم�ٍ .آخر مرحلة و�صل �إليها الفكر الديني يف
تطوير الر�ؤى �إىل هذه الق�ضايا من داخل املنظومة الفقهية «التقليدية» هي مرحلة
«القراءة املقا�صدية لل�شريعة» .ولكن �إذا ما �أردنا دفع هذا ال�س�ؤال �إىل مداه الأق�صى
بح�سب الأفق الإب�ستيمي املعا�صر ،ف�إننا �سنعيد �صياغته بالعبارات التالية� :إىل �أي
مدى ميكن جتديد الفكر الديني بحيث ي�صل �إىل م�ستوى �أداء حداثي بالكامل؟
�إنه كما ترون �س�ؤال الإ�سالم واحلداثة :هل ميكن �أن يكون الإ�سالم حداثيا؟ وملاذا
نطرح ال�س�ؤال انطالقا من احلداثة؟ �أي ملاذا ن�سلم باحلداثة ثم نعرب عن رغبتنا
يف �أن يكون الإ�سالم حداثيا؟ �أال ميكن مثال قلب العالقة الإ�شكالية فنت�ساءل عن
مدى �إ�سالمية احلداثة؟
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ال�س�ؤال الأخري ذو طابع فقهي تقليدي من دون �شك� .إنه �س�ؤال من يطلب
فتوى للحداثة .وهذا يتنافى قطعا مع منطق احلداثة نف�سها ،لأن الفرد يف �أفق
احلداثة الذي يفكر بذاته لذاته ال يبحث عن فتاوى من �أي كان168 .
لذا ال ميكن الإجابة عن �س�ؤال الإ�سالم واحلداثة �إال ّ باخلروج من منطق
الفتوى وحماولة ت�أ�سي�س مفهوم الفرد يف الفكر الإ�سالمي بطريقة �أ�سا�سية وعقلية
حم�ض.
علينا �أ ّوال �أن نعي باملفارقة التي يطرحها الزوج «�إ�سالم-حداثة» .فلفظ
الإ�سالم ي�شري �إىل دين و �إىل ثقافة� ،أي �إىل ظاهرة قدمية ،مرت عليها الآن
قرون طويلة منذ ظهورها ،وم�صدرها متعال وقدمي هو الآخر(اهلل املوحي �إىل
عبده بالقر�آن الكرمي) .بينما احلداثة على عك�س ذلك �أمر حديث بداهة،
وتنبني على مفهومي الفرد والعقالنية ،كما يذكرنا بذلك �آالن توران
يف كتابه حول نقد احلداثة .فكيف ميكن احلديث عن �إ�سالم حداثي؟ عن
«قدمي حديث»؟ هنا تربز ق�ضية املطلق والن�سبي �أو املتعايل واملحايث.
لن ن�سرت�سل يف طرح هذه امل�س�ألة بطريقة فل�سفية جمردة �إىل النهاية،
و �إمنا �سنختار مظهرا �إجرائيا للحداثة ،منتحن من خالله مدى �إمكانية
ح�صول توافق بينها وبني الإ�سالم� .سنتحدث حتديدا عن العلمانية التي هي
مبد�أ ثابت يف �أي ت�صور حداثي مل�س�ألة احلكم ال�سيا�سي .املرحلة الأوىل من
هذا العر�ض املوجز �ستكون نظرية خال�صة� ،أما املرحلة الثانية ف�سيكون
فيها مراوحة بني التطبيقي والتنظريي .وذلك لأنّ التنظري يكون �أكرث عمقا
وو�ضوحا عندما ي�ستهدي بالفكر ال�سابق وبالتجربة الناجزة معا.
يتحدث عياض بن عاشور بدون متييز بني حتديث اإلسالم وأسلمة احلداثة (في مقال «نحو محور
-168
ّ
فكري مشترك حول احلداثة» ،مجلة الفكر العربي املعاصر ،عدد مزدوج  ،71-70نوفمبر /ديسمبر،
 ،)1989ونحن ال نوافقه على هذا اخللط ،حيث أن ما أسماه «التصالح مع رموز العقيدة واإلميان » من
عده أسلمة للحداثة ،بل مج ّرد تعايش بني منظومتني ميكن
قبل العلمانيني مبختلف أطيافهم ،ال ميكن ّ
أن يقوم بينهما حوار وتأثير وتأ ّثر.
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 -1األسس الفلسفية للعلمانية:

العلمانية مفهوم حديث� ،أي من ثمار فل�سفة احلداثة ،احلداثة ال�سيا�سية �أ�سا�سا.
ومل يت�شكل هذا املفهوم دفعة واحدة ،و�إنمّ ا خرج �إىل عامل الفكر ال�سيا�سي على
التدريج ،حتى و�إن خ�ضع منذ مراحله الأوىل ملبد�إ القطع مع الفكر الديني التقليدي
وهيمنة �إحدى ال�سلطتني ،ال�سيا�سية �أو الدينية� ،أحدهما على الأخرى.
لفظ علمانية «�سيكيالريزم »secularism/بالإجنليزية بد�أت مع م�صطلح
� secularسنة  1648مبعنى «علمنة ممتلكات الكني�سة» �أي«نقلها �إىل �سلطات
�سيا�سية غري دينية» ،ثم �أ�صبحت تعني «ف�صل الدين عن الدولة» قبل �أن ت�أخذ معنى
�أكرث �شموال مع ا�ستفحال النظرة املادية الأداتية للطبيعة وللإن�سان تاليا .169
ويف الفرن�سية ي�ستخدم خا�صة م�صطلح الئكية ،وقد ان�ضافت �إىل منت اللغة
الفرن�سية بداية من �سنة  »laïcité« .1871مبعنى« مبد�أ الف�صل بني املجتمع املدين
واملجتمع الديني ،بحيث ال متار�س الدولة �أي �سلطة دينية وال متار�س الكنائ�س �أي
�سلطة �سيا�سية» ،و« »laïcismeمنذ  ، 1842مبعنى مذهب قانوين �سيا�سي يجرد
امل�ؤ�س�سات منهجيا من �أي طابع ديني(معجم روبار) ،وكلمة « »laïcitéم�شتقة
من اليونانية « »laikosومن الالتينية املت�أخرة « »laicusالتي تعني العامي �أو ابن
ال�شعب� ،أي املدين غري املتعلم ،وذلك يف مقابل كلمة « »clercالتي كانت تطلق على
رجل الدين لأنه وحده املتعلم عمليا يف القرون الو�سطى .واللفظ العربي «علمانية»
م�ستحدث كمقابل للكلمتني الفرن�سيتني ال�سالفتني ،و�أ ّول من ا�ستحدثه بالعربية هو
�إليا�س بقطر وا�ضع املعجم الفرن�سي-العربي عام .170 1828
 -169يقترح املرحوم عبد الوهاب املسيري مفهوم العلمانية الشاملة-أي األصولية االستئصالية للدين
من كل مظاهر احلياة البشرية ،التي مييزها عن العلمانية اجلزئية -كمرحلة قصوى للعلمنة ويعرفها
كاآلتي« :فصل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية عن احلياة في جانبيها العام واخلاص» (العلمانية
اجلزئية والعلمانية الشاملة،ج ،1دار الشروق ،ط ،2002 ،1.ص .)6.وميكن اعتبار العلمانية اليعقوبية
شكال ّ
مبكرا للعلمانية الشاملة رغم افتقادها لبعض العناصر املوضوعية للشوملة كعدم التقدم
النسبي لتقنيات السيطرة املادية على اإلنسان واجملتمع.
 -170املوسوعة الفلسفية العربية ،1988،ص914.
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وخالفا لالعتقاد ال�شائع ،ف�إن كلمة علمانية غري م�شتقة من ال ِعلم ،بل من العالمَ ،
وعلى هذا ف�إن العلماين هو من ينت�سب �إىل العامل �أو العاملني �أي النا�س ،يف مقابل
الرباين املن�سوب �إىل الرب (امل�صدر نف�سه).
هنالك من يرى �أن امل�سيح عليه ال�سالم هو �أول منظر للعلمانية ،عندما دعا على
نحو ال يحتمل اللب�س �إىل الف�صل بني ال�سلطتني الزمنية والروحية بقوله� « :أعطوا ما
لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل» .ولكن لو قر�أنا هذا يف �سياق الإجنيل نف�سه ،لأدركنا �أنه
رمبا يكون جمرد ر ّد عن �س�ؤال وجه له بطريقة خمابراتية ،تخ ّل�ص به امل�سيح عليه
ال�سالم من م�ضايقات ال�سلطات الرومانية ،حتى ال ت�شغله عن بناء نفو�س النا�س ،يف
ّ
ما يرتك لهم بناء املدن واملعابد والطرقات واحلمامات وامل�سارح...الخ.
و�إ ّال ف�إنه ال يت�صور �أن يقبل هذا الر�سول العظيم ب�أن تكون لقي�صر ال�سلطة
املطلقة على ال�ش�أن الدنيوي من دون �أي خلفية �أخالقية قيمية �سامية ،كحد �أدنى
ال�سالم
و�أق�صى يف نف�س الوقت حل�ضور الديني يف الدنيوي .فم�شروع امل�سيح عليه ّ
كان م�شروعا روحيا �أخالقيا ،لتوفري القاعدة املعنوية للإ�صالح يف الأر�ض ،ولي�س
لال�ستقالة الكاملة عن حياة النا�س.
وعلى امل�ستوى الفل�سفي ،ميكن العثور مثال على خلفية نظرية فل�سفية متينة ووا�ضحة
للعلمانية يف �أحد ن�صو�ص الفيل�سوف الإنڤليزي جون لوك ( ،)1704-1632وهو ن�ص
�سبق ظهور لفظ العلمانية ذاته ،واحتوى �صراحة على جوهرها:
يقول لوك يف «رسالته حول التسامح» « :لي�س للحاكم املدين وال ل ّأي �إن�سان �آخر
�أن يكون و�صيا على النفو�س �أو راعيا لها .فاهلل مل يكلفه بذلك ،لأنه ال يت�ضح اهلل قد
منح مثل هذه ال�سلطة لأحد على �آخر بحيث يرغم الآخرين على اعتناق دينه...لأن
املنجي فيقوم على الإميان الباطن يف
كل �سلطة تقوم على الإكراه� .أما الدين احلق ّ
النف�س ،الذي بدونه ال قيمة ل�شيء عند اهلل ،و�إن من طبيعة العقل الإن�ساين �أنه ال
ميكنه �إكراهه بوا�سطة �أي قوة خارجية� .صادر �إن �شئت �أموال �إن�سان ،وا�سجن بدنه
�أو ّ
عذبه ،ف�إن �أمثال هذه العقوبات لن جتدي فتيال� ،إذا كنت ترجو من وراء ذلك
�أن حتمله على �أن يغري حكم عقله على الأ�شياء.
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�...إن الآراء الدينية التي يعتنقها الأمراء هي من التع ّدد واالختالف بحيث
�إنه ال بد �أن يكون الطريق والباب امل�ؤديان �إىل اجلنة �ضيقني ،ولي�سا مفتوحني �إال
لعدد قليل جدا من ومن �س ّكان �إقليم واحد ،و�أن تكون ال�سعادة الأبدية �أو العقاب
الأبدي راجعني �إىل �صدفة امليالد ،وهذا �أمر غري معقول مطلقا وال يليق باهلل �أبدا».
(�ص.)73-70.
 -2العلمانية الكمالية واإلسالم:

ملاذا البحث يف عالقة الإ�سالم بالعلمانية انطالقا من تركيا؟ لل�سبب املعروف
لدى اجلميع وهو انطالق �أول جتربة علمانية يف ديار الإ�سالم من تركيا بال ّذات.
وهذا ما �ضاعف االهتمام بامل�س�ألة الرتكية ب�صفة عامة داخليا وخارجيا ،عربيا
ودوليا ،منذ �سقوط اخلالفة وقيام اجلمهورية الرتكية �سنة  ،1924وال يزال هذا
االهتمام بارزا وحا�ضرا �إىل وقتنا احلايل.
قبل احلرب العاملية الأوىل كان يف تركيا تيار من امل�سلمني ي�شعر ب�أنه يعي�ش يف
ظل دولة �إ�سالمية ،رغم �ضعف هذه الدولة ،واختالف تقييم هذا التيار لها.
ورغم �أن �أفرادا من هذا التيار ومعهم جمموعة من امل�سلمني كانوا يعتقدون
�أن هذه الدولة ها�ضمة حلقوقهم ،ف�إنهم كانوا يتجهون ب�أب�صارهم �إىل �إ�صالحها،
عك�س التيار العلماين املغرتب الذي اخرتق النخبة العثمانية ،مدنييها وع�سكرييها،
منذ بداية القرن التا�سع ع�شر امليالدي بفكره الفل�سفي ومظاهره الأوروبية ،والذي
كان ي�سعى جاهدا �إىل تقوي�ض بنيان هذه الدولة التي مل تعد يف نظره قادرة على
الإم�ساك مبقاليد البالد.
هكذا برز يف �أواخر عهد الدولة العثمانية �صراع قوي بني تيارين :تيار علماين
حمل على كاهله الدعوة �إىل االلتحاق بالغرب والتما�س طريقه ،وتيار مثلته �شريحة
عري�ضة من ال�شعب الرتكي وعلى ر�أ�سها العلماء وزعماء الطرق ال�صوفية �أطلق
عليهم فيما بعد ا�سم «التيار الإ�سالمي» ،و»الإ�سالميون الأتراك» وعلى جزء منه
ا�سم «احلركة الإ�سالمية الرتكية» ،هذا التيار هو الذي �أخذ على كاهله مهمة الدفاع
عن الإ�سالم.
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�أن «االنت�صار» يف ال�شوط الأول من ال�صراع الذي بد�أ بني التيارين منذ تلك الفرتة
وال يزال م�ستمرا– كان ل�صالح احلركة الكمالية العلمانية عقب حرب اال�ستقالل،وتكون اجلمهورية الرتكية العلمانية مببادئها القائمة كلية و�صراحة على �إلغاء دور
الإ�سالم.
ولقد كان م�صطفى كمال �أتاتورك �صريحا يف ت�أكيد ذلك حينما ذكر يف جمل�س
الأمة الرتكي �أن هذه الدولة «مل تعد ت�أخذ مثالها من الغيبيات ،ومل تعد ت�أخذ
قوانينها مما يظن �أنها كتب جاءت من ال�سماء».
�أما ال�شوط الثاين بني هذين التيارين فقد �أخذ ال�صراع فيه معامل �أخرى دلت
يف جمموعها على بداية رجحان كفة االنت�صارات ل�صالح التيار الإ�سالمي.
مل يكن التيار الإ�سالمي يف تركيا �أو الإ�سالميون الأتراك -ح�سب بووانو -نبتة
دخيلة على الرتبة الرتكية وال نتيجة ظروف طارئة �أو ب�سبب معادالت خارجية..
حتى ي�ستغرب البع�ض اليوم �سر وجود هذا التيار يف ظل الدولة الرتكية احلديثة،
و�سر جناحاته و�صعود جنمه ال�سيا�سي يف الآونة الأخرية.
فوجه اال�ستغراب ،بح�سب الكاتب �إدري�س بووانو ،ينبغي �أن يتوجه �إىل البحث
عن �سر وجود خ�صمه ،وهو التيار العلماين ،يف بيئة وجمتمع غالبيته م�سلمة ،ظلت
تدين بالإ�سالم عبادة و�سلوكا لعدة قرون .فقد حملت النخبة املدنية من املثقفني
العثمانيني والنخبة الع�سكرية من ال�ضباط الع�سكريني الذين ا�ستكملوا تعليمهم
يف املدار�س الع�سكرية الأوروبية ،على كاهلها مهمة تثبيت �أركان الدولة العلمانية،
فقامت بدور ولو حمدود يف بروز ديناميكية وحركية التيار الإ�سالمي مبختلف
�شرائحه اجتاه ما �سعت «الإ�صالحات» الكمالية لتحقيقه من �أهداف كلها كانت
تروم الت�ضييق على الن�شاطات الإ�سالمية واجتثاث كل املظاهر الدالة عليها.
 -171صدر عن مؤسسة الرسالة ،بسوريا في السنة 2005
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ولقد ت�سببت ممار�سات التيار العلماين �أثناء تطبيقه «للإ�صالحات» الكمالية
وقبلها -منذ �أن �أ�صبحت حركة االحتاد والرتقي وتركيا الفتاة متنفذتني يف البالد-
يف حدوث �أثر �شديد وبليغ على امل�سلمني.
فقد اتخذت هذه املمار�سات يف بداياتها �شكل معاداة للدين ،وعقب ذلك ظهر رد
الفعل الإ�سالمي يف �شكل جتمعات دينية ،خا�صة مع �سقوط اخلالفة الذي ترك يف
نفو�س امل�سلمني جرحا كبريا مل يندمل رغم مرور العقود .لقد ظلت مع هذا ال�سقوط
املفاجئ لرمز �إ�سالمي -مكث �شاخما عدة قرون -جمموعة من الأ�سئلة تراود الكثري
من امل�سلمني� ،أ�سئلة ولدت لدى بع�ضهم ،بل الكثري منهم �ضرورة االلتفاف حول رمز
ما ،فهرعت كل جماعة وفئة تلتف حول كبري لها ،وتعتربه رمزا للخليفة.
وهكذا �أ�صبحت كل جماعة يتعاظم �ش�أنها ،ويكرث �أتباعها ومريدوها ،حتدث
كيانا م�ستقال ،لت�شكل جمتمعة ما �سمي بـ»التيار الإ�سالمي» .و�سي�ضطلع كل مكون
فيه مبهمة مواجهة املمار�سات العلمانية التي رافقت «الإ�صالحات» الكمالية انطالقا
من ر�ؤية كل منها �إىل الواقع و�سبل الت�صدي النحرافاته.
مل يكن �صراع التيار الإ�سالمي مع التيار العلماين بنخبتيه الع�سكرية واملدنية
�صراعا عاديا ،بل كان �صراعا عنيفا وقويا� ،أملت تفاعالته قدرا كبريا من الت�أثري
والت�أثر ،وتركت هذه التفاعالت ب�صمات وا�ضحة على م�سرية التيار الإ�سالمي الذي
عرف حتوالت هامة يف م�سريته.حيث عرفت ميالد توجه جديد ميثله حزب العدالة
والتنمية احلايل.
وهذا التوجه �أو هذه التجربة ت�شكل نقلة نوعية يف م�سار احلركة الإ�سالمية
عموما ،ويف م�سار التجربة ال�سيا�سية ذات املرجعية الإ�سالمية يف تركيا خ�صو�صا.
�إنها جتربة �أظهرت قدرا كبري من املرونة والواقعية ال�سيا�سية يف تعاطيها مع
الق�ضايا وامللفات املطروحة �سواء على امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي .وقد جتلت
هذه املرونة يف ما ر�آه الكثري واقعية واعتدال مواقف زعماء التجربة اجلديدة مما
�أهلها �إىل النجاح املعترب الذي حققته يف انتخابات نوفمرب  ،2002الذي مكنها من
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ت�شكيل حكومة ب�أغلبية مريحة ،وتبع ذلك فوزها بعدد كبري من البلديات مبا ن�سبته
 ،35%و هو ما تك ّر�س �أكرث �إثر جناحها الباهر يف انتخابات �صائفة .2007
وكان ثمن ذلك «تنازالت» ال ب�أ�س بها قدمها زعماء التجربة اجلديدة
كما ذكر ذلك كثري من �أبناء التيار الإ�سالمي خارج تركيا وداخلها .-نعطي مثاالعن ذلك عدم قدرته على تر�شيح بع�ض عنا�صره الن�سوية ملهام ر�سمية يف جهاز
الدولة الرتدائهن احلجاب� .أوردغان نف�سه بعث بابنته لدرا�سة الطب يف �أوروبا
ملنعها من دخول اجلامعة الرتكية مرتدية للحجاب .هذه تنازالت تعترب �صغرية
مقارنة بتنازالت �أخرى جوهرية يف م�ستوى نظام احلكم و العالقات الدولية.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح هنا ،هو ما هي املعادلة التي انتهى
�إليها حزب العدالة والتنمية يف م�ستوى العالقة التي يقيمها بني النهج العلماين
والإ�سالم؟
 -3اإلسالم والعلمانية في أداء حكومة «حزب العدالة والتنمية»

مل يكن بالإمكان ولي�س بالإمكان يف الواقع الأخذ بالعلمانية منهجا يف احلكم �إال
ب�إعادة بناء الت�صور حول الإ�سالم من الأ�سا�س.
�إن �أقل ما ميكن التنازل عنه لتجنب اال�صطدام مع املنظومة العلمانية
وحتقيق التعاي�ش والتكيف معها هو التخلي عن ال�شريعة الإ�سالمية يف م�ستواها
الفقهي التقليدي ،والقبول فقط بعدم التعار�ض العام مع مقا�صدها الكربى،
وهذا ما يظهر مثال يف قبول حزب العدالة والتنمية بالعمل وفق القوانني
اجلاري بها العمل من قبل �صعودهم �إىل احلكم ثم ب�إعادة �صياغة املنظومة
القانونية الرتكية لتتطابق بالكامل مع املنظومة القانونية الأوروبية.
و�إذا ما حر�ص حزب العدالة والتنمية �أن يحرتم قواعد اللعبة الدميقراطية و�أن
ي�ستجيب بالكامل ملنظومة قوانني ال�سوق ،فذلك ليخرج يف النهاية حزبا ليرباليا
حمافظا على �شاكلة الأحزاب امل�سيحية الدميقراطية يف �أوروبا.
136

�أنوار من �أجل ر�ؤى حداثية �أ�صيلة

منزلة الإ�سالم يف ظل احلكومة الرتكية احلالية املتعاي�شة مع دوائر النفوذ
الكمالية ،هي �إذن منزلة خلفية تاريخية وهوية ثقافية و منظومة قيمية فردية
وعائلية ،تقد�س العمل واملبادرة الفردية كما هو ال�ش�أن يف امل�سيحية الربوت�ستانية،
وحتر�ص على نظافة اليد والك�سب ال�شريف بح�سب قوانني ال�سوق.
وال�صورة النموذجية لع�ضو ناجح ومثايل يف حزب التنمية والعدالة هو �صورة
املقاول �أو رجل الأعمال الناجح الذي ال ي�شرب اخلمر ويرف�ض �أخذ �أو �إعطاء
الر�شوة و يكت�سح كل يوم �أ�سواقا جديدة يف تركيا وخارجها.
�أ ّما �إذا �أردنا �أن نقيم عالقة تركيا احلالية بالعامل العربي الإ�سالمي ،ف�إننا
�سنفعل ذلك من خالل موقف احلكومة الرتكية من ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي.
هذا املوقف كان فاترا وال يتع ّدى حماوالت الو�ساطة بني �سوريا و�إ�سرائيل وبني
املقاومة الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،وذلك �إىل حدود االجتياح الإ�سرائيلي الأخري لغزّة،
حيث �ص ّعد رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أوردغان من لهجته �ض ّد �إ�سرائيل
وح ّملها م�س�ؤوليتها بالكامل عن اجلرائم التي ترتكبها يف غزّة ،بل و�صل به الأمر
�إىل ح ّد مقاطعة منتدى دافو�س  172احتجاجا على عدم متكينه من الر ّد بالكامل
على رئي�س الكيان ال�صهيوين �شمعون برييز ،وعاد مبا�شرة �إىل بالده حيث وجد
جماهري حا�شدة يف انتظاره لتعبرّ له عن م�ساندتها و�إكبارها ملواقفه اجلريئة �ض ّد
اجلرائم الإ�سرائيلية املرتكبة يف حق ال�شعب الفل�سطيني.
ويف املوقف الرتكي احلايل ت�صحيح جزئي لنكو�صها الوا�ضح عن برنامج جنم
الدين �أربكان نف�سه -الذي ان�شق عنه �أوردغان بعد �أن يئ�س من تفاهمه مع الكماليني-
وعن ت�صريحاته املتحم�سة حول «حترير �أ ّمة الإ�سالم من �أذربيجان حتى فل�سطني»،
وحول«عودة تركيا تدريجي ًا �إىل الإ�سالم» ،وتنويهاته بالعالقة « بني تركيا وجريانها
يف اجلنوب� ،سوريا ،والعراق ،و�إيران» .وعلى ك ّل ،ف�إنّ العودة التدريجية لالهتمام
ب�ش�ؤون امل�سلمني وخدمة ق�ضاياهم ،التي نلحظها الآن يف حت ّركات احلكومة الرتكية،
يتدعم يف امل�ستقبل ب�أ�شكال �أكرث فعالية ومن دون �أي نزعة
إيجابي ون�أمل �أن ّ
�أمر � ّ
 -172في  29جانفي .2009
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خا�صة عندما تختلط ب�أحداث
و�صائ ّية .وهذا �أمر �صعب بح�سابات ال�سيا�سة ال ّدولية ّ
حلف الناتو.
ولقد كنا ن�أمل �أن تلتزم تركيا �سيا�سة "�صفر م�شاكل خارج ّية" التي �أعلنتها
ال�سابقة.
فيال�سنوات ّ
مباذا نخرج من التجربة الإ�سالمية الرتكية احلالية ،كما يج�سدها �أداء حكومة
حزب العدالة والتنمية؟
�أرى �شخ�صيا �أن التجربة الإ�سالمية الرتكية ،على ما فيها من درو�س ميكن
ا�ستثمارها ،ال ت�صلح �أن تكون منوذجا �شامال لنه�ضة العرب وامل�سلمني .هذا �إذا ما
�أردنا النظر �إىل هذه الق�ضية �إىل �أبعد من جم ّرد الر�ؤية القطرية ال�ضيقة .حيث
�أن الوطن العربي -الذي هو قلب الأمة الإ�سالمية -يعي�ش ظروفا تاريخية و�سيا�سية
تختلف عن ظروف تركيا احلالية ،بحكم حالة اال�ستعمار يف فل�سطني ويف العراق
هم
هم احلرية عندنا ال ينف�صل عن ّ
وبحكم احلالتني اللبنانية وال�سورية .ولذا ف�إن ّ
التحرير .وقد قدمت املقاومة الإ�سالمية يف لبنان الدليل على �إمكانية ،بل و�ضرورة
التكامل بني امل�ستويني من احلرية :حرية الوطن وحرية املواطن ،و�أن �أحدهما هو
من الآخر �ضرورة.
وبخ�صو�ص املجتمع التون�سي بال ّذات ،ف�إين �أرى �أنه قد ف ّوت على نف�سه (بورقيبة
هو من فعل به ذلك) فر�صة القيام ب�إ�صالحات كبرية يف فكره ووجدانه الديني،
من خالل م�ؤ�س�سة الزيتونة ،التي �شهدت بداية �إ�صالح علمي ملفت للنظر على يد
العالمة الطاهر بن عا�شور وجنله الفا�ضل بن عا�شور ،بعد جمهودات �شيوخهما
امل�ستنريين �أمثال ال�شيخ �سامل بوحاجب وال�شيخ حممد النخلي الذي مات كمدا ملا
ر�آه من ت�ضييق على فكره احلر .وقد كان هذا الإ�صالح ممكنا خا�صة من خالل
التحول �إىل الفهم املقا�صدي للإ�سالم ،الذي ين�أى بالفكر بعيدا عن التعامل احلريف
مع الن�ص ،الذي هو علة انغالق وجمود وال تاريخية الفكر ال�سلفي املعا�صر .وما
جملة الأحوال ال�شخ�صية التون�سية �إال دليل على �إمكانية التعاون والتكامل بني الفكر
الإ�سالمي التجديدي والفكر ال�سيا�سي احلديث الذي تتبناه الدولة التون�سية.
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وثمة قلة من املفكرين ميكن اعتبارهم الآن من ورثة مدر�سة املقا�صد وهم
يتم�سكون بالإ�سالم كفل�سفة يف الوجود ومنهج يف احلياة والروحانية من جهة،
ويرف�ضون التمادي يف اعتماد ال�شريعة يف مكونها الفقهي املدر�سي امل�ؤ�س�سي ال�ضيق
من جهة ثانية ،ولعل امل�ؤرخ واملف ّكر حم ّمد الطالبي هو �أحد �أبرز ه�ؤالء ،من خالل
تب ّنيه ملفهوم القراءة ال�سهم ّية للإ�سالم ،هذه القراءة التي جعلته يعلن من دون
مواربة يف كتابه الأخري عن جتديد الفكر الإ�سالمي � 173أن «الإ�سالم ديانة علمانية»
(�ص ،)12 .وهو من الأمور التي نوافقه عليها (خالفا لبع�ض الأمور الأخرى)،
�إذ امل�شكلة لي�ست يف رف�ض الإ�سالم للعلمانية و�إنمّ ا يف رف�ض العلمانيات املتطرفة
للإ�سالم .174
وعلى كل فنحن بحاجة �إىل �إ�صالحات يف الفكر الديني من هذا النوع تتم من
داخل م�سلمات العقيدة الإ�سالمية الوجودية الأ�سا�سية� ،أي من داخل وعي �شهودي،
كما ينوه بذلك �أبو يعرب املرزوقي يف كتابه «شروط نهضة العرب واملسلمني» ،جماراة
ل�شيخه و�شيخنا ابن خلدون .وم�شكلة الفكر العلماين العربي عموما هو �أنه �صاحب
وعي جحودي � ،175أي منكر لوجود ما ال يقدر العقل على الو�صول �إليه ،بينما قد
يكون «الوجود �أو�سع نطاقا» كما يقول ابن خلدون .وطاملا هو كذلك –�أي الفكر
العلماين اجلحودي -ف�سيظل يف قطيعة مع اجلماهري الوا�سعة .وهذا �أمر ّ
تفطن
خلطورته بع�ض املفكرين العرب من غري التقليد الإ�سالموي� ،أمثال جورج قرم الذي
قال متجاوزا الأطروحات العلمانية املتط ّرفة« :على م ّر العقود والتع ّمق يف ّ
الظاهرة
173- Talbi, M., L’Islam n’est pas un voile : Il est culte, Cartaginoises, 2009.
 -174والعكس بالعكس بخصوص األصوليات اإلسالموية.

 -175ميكن القول أن اجلحودية في أبرز صورها متثلها الفلسفية الوضعية الكالسيكية .وتقع املقاربة
الفنومنولوجية في نهاية الطور اجلحودي وبداية الطور الشهودي ،لتعاطفها مع موضوعها وتفهمها
لضرب املعقولية اخلاص به .ويعد املؤرخ واملفكر التونسي هشام جعيط من أبرز مطبقي املقاربة
الفنومنولوجية في مجال العلوم اإلنسانية :التاريخ العربي اإلسالمي على وجه التحديد ،ولو أنه في
كتابه األخير»تاريخ الدعوة احملمدية في مكة» قد عاد إلى ضرب من الوضعية اجلديدة ،حيث ال يبحث
عن املعنى إال من داخل حركة العقل العلمي ذاته .بينما ال يعنى العلم في الواقع إال بشكل احلقيقة
املتفهم.
وال مبحتواها أو بوظيفتها النفسية والتأويلية ،وهذه خسارة للفكر
ّ
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ال ّدينية� ،سواء يف منطقتنا العربية �أو يف مناطق �أخرى من العامل ،قد �أ�صبحت على
لب امل�شكلة عندنا ومفتاح ح ّل العقد النف�سانية احلا ّدة حول هذا
قناعة تا ّمة ب�أنّ ّ
املو�ضوع [مو�ضوع العلمانية] يكمنان يف بذل جهد �إ�ضا ّيف لطرح �إ�شكالية العلمنة يف
ال�سياق
البيئة العربية ،وب�شكل �أ�شمل يف ال ّديانة الإ�سالمية� ،ضمن �سياق م�ستق ّل عن ّ
الذي مت ّيزت به يف املجتمعات الغربية ،لكون ال ّديانة الإ�سالم ّية خمتلفة عن ال ّديانة
ال�سيا�س ّية وال ّدين ّية يف ك ّل من البيئة
امل�سيحية من جهة ،ولكون التجربة التّاريخ ّية ّ
العرب ّية والبيئة الغرب ّية خمتلفة هي �أي�ضا متاما ،ولو �أنّ لل ّديانات التّوحيد ّية �سمات
م�شرتكة .وما مل نقم بهذا اجلهد ،ف�إنّ العلمانية �س ُينظر ليها دائما كج�سم غريب
عن جمتمعاتنا» .176
بل �إنّ مف ّكرا تون�سيا المعا  -هو ه�شام جعيط -قد حت ّفظ على العلمانية ذات
العقالنية التي �س ّماها بدائية « واملعادية للدين ب�صورة ن�سقية»  ،177ولذا فهو يقرتح
يف نف�س ال�سياق«العلمانية ب�صورة من ال�صور ،علمانية غري معادية للإ�سالم بحيث
لن ت�ستم ّد دافعها من �شعور ال�إ�سالمي ».
وما ن�سعى للقيام به يف ما يلي من الورقة احلالية هو بذل نوع من اجلهد
يف االجتاه الذي �أ�شارت �إليه �أقوال كل من جورج قرم وه�شام جعيط ،و�إن على نحو
ال ن ّدعي موافقتهما عليه �ضرورة .وعلى ك ّل فال�صور املمكنة لهذا االجتاه متع ّددة.
نبدأ بطرح ّ
السؤال ال ّتالي :أال ميكن التفكير في علمانية مؤمنة؟! هل يوجد ما مينع هذا
في اإلسالم بالذات؟
إننا نعتقد أن هذا أمر ممكن للغاية طاملا أ ّن الرّوحي ال ميثل في اإلسالم إال خلفية أخالقية
طوعية لل ّزمني .ومعنى هذا الكالم هو �أنّ الديني ميثل  -يف احلالة الإ�سالمية-

الأر�ضية الواقعة حتت �أر�ضية ال�سيا�سي ،تغ ّذيها قيميا وثقافيا ب�أ�شكال خمتلفة ولكن
السابق ،ص.7
 -176جورج قرم املصدر ّ

 -177جعيط ،اإلصالح والتجديد الديني ،مجلة االجتهاد ،العددان  10و ،1991 ،11ص .)222 .وهم هنا
يتوافق مع الطرح الالحق لعبد الوهاب املسيري ( )200عن العلمانية الشاملة التي هي علمانية
متطرفة توتاليتارية امبريالية.
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دون �أخذ �صبغة ر�سمية� ،إذ املدين وحده يمُ َ َّث ُل �سيا�سيا �أما العقدي فال .وهذا ما
يف�سر لنا مثال تاريخيا وجود وزراء وم�س�ؤولني يهود �أو م�سيحيني يف الدولة الإ�سالمية
بالأندل�س .واملطلوب اليوم هو اعتماد هذا اخليار منهجيا ،بحيث ال ي�ستثني � ّأي رتبة
يف �س ّلم امل�س�ؤوليات ال�سيا�سية يف الدولة مبا فيها الرئا�سة .وهذا نذكره من باب
تقرير مبد�أ علماين ال جدال فيه ،مهما كان نوع هذه العلمانية� ،أما واقعيا فاخليار
للأغلبية ،ال يف اعتماد هذا املبد�أ-الذي يجب �أن يكون بفعل التوافق مبد�أ د�ستوريا
ثابتا -و�إنمّ ا يف الت�صويت ملن ير�ضونه حاكما عليهم مل ّدة معينة.
�إن بناء نظرية وا�ضحة املالمح حول علمانية �إ�سالمية م�ؤمنة مي ّر عرب بناء
مسطح محايثة استخالفي ملعنى التوحيد يزيح وهم السلطة الدينية املزعوم امتالكها
من قبل «حرّاس الشريعة» .كما يتطلب بناء العلمانية امل�ؤمنة اال�شتغال على مفهوم

ختم النبوة الذي ينهي فصال طويال من الوصاية على العقل اإلنساني ،وهو ما قمنا
به يف كتاب يحمل هذه الت�سمية(�سنة  ،)2002ثم ا�سرتجعنا �أهم ما جاء فيه يف
الف�صلني التاليني يف هذا الكتاب(عن الدميقراطية وحقوق الإن�سان).
و�إذا ما �أردنا �أن ن�ضبط مق ّومات هذه العلمانية امل�ؤمنة  178ف�إننا نقوم بذلك
كالآتي:

 -178لقد استخدمنا-من دون نسخ عن مثال سابق -هذا املفهوم في مطلع سنة  2006في ندوة «تركيا
والعرب» ،التي انعقدت مبنتدى اجلاحظ بتونس والتي شارك فيها املفكر التركي خيري أوغلو والباحث
االستراتيجي محمد العادل والباحث السوري عبد اهلل التركماني ورئيس منتدى اجلاحظ صالح الدين
اجلورشي وأنا شخصيا .وقد اقتبسه عنّا بعض الباحثني الذين حضروا ذلك اللقاء وكتبوا عنه في
مجالت عربية خارج تونس(في لبنان حتديدا) وفي بعض مواقع االنترنات .ثم جند اآلن بعض األعمال
األكادميية التي باتت تستعمل هذا املصطلح ،مثال ذلك دراسة الدكتورا جلبرا الشوملي املنشورة سنة
 2008عن مركز دراسات الوحدة العربية ،حتت عنوان «العلمانية في الفكر العربي املعاصر :دراسة
حالة فلسطني» .واألرجح أن األمر يعود هنا إلى مج ّرد توافق في األفكار ،متّ مبحض الصدفة ،رمبا قياسا
واملهم
مبدة –من دون علمنا-
على «وجودية ملحدة» و«وجود ّية مؤمنة» .وقد يوجد من استخدمه قبلنا ّ
ّ
من كل هذا هو أن هذا املفهوم قد أصبح يحظى بإجماع بات يتسع شيئا فشيئا لدى الباحثني في
مجال الفكر السياسي العربي.
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� -1إنها فكرة تعرب عن روح الثقافة العربية الإ�سالمية ،التي ت�ستلهم معاين
االجتهاد واحلكمة العملية والتعددية والكرامة الإن�سانية من القر�آن الكرمي ،وال
بال�صواب والنجاعة ،لأن
تنغلق �إزاء اجتهادات الفكر الإن�ساين احلديث املكللة ّ
احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أينما وجدها التقطها.
�   -2إنها ال تعني «ف�صل الدين عن الدولة»  ،179و�إمنا «رفع ال�سلطة الدينية عن
ر�أ�س الدولة» ،فال يتحكم �أحد بخيارات الدولة واملجتمع با�سم اهلل� ،أو حتى با�سم
ال�سهر على �إنفاذ �أوامر اهلل � ،180إذ �أن هذه الأوامر يختلف فهمها من عامل �إىل �آخر
ّ
ومن �سياق �إىل �آخر ومن زمن �إىل �آخر .بل ُتدار هذه اخليارات على قاعدة رعاية
امل�صلحة الو�ضعية والأخذ بالأ�سباب املو�ضوعية .ولذا فنحن نوافق �أحمد خلف
اهلل يف تعريفه للعلمانية على �أ ّنها «حركة ف�صل ال�سلطة ال�سيا�سية والتنفيذية عن
ال�سلطة الدينية ،ولي�ست ف�صل الدين عن الدولة» ،وهذا ما يجعلنا بنف�س املنا�سبة
نفرق العلمانية امل�ؤمنة عن العلمانية اجلزئية التي حت ّدث عنها املرحوم امل�سريي
والتي يعرفها بكونها « ف�صل الدين عن الدولة».
ف�صل ال�سلطة الدينية عن ال�سلطة ال�سيا�سية ،يقوم بداهة على التمييز املبدئي
بني هذين النوعني من ال�سلطة –الذين تقوم بينهما مع ذلك عالقات مو�ضوعية،-
وهو يندرج فيما �س ّماه �ألفراد �ستيبان  Alfred Stepanبـ«الت�سامح املزدوج » ،181
ويق�صد به الت�سامح املتبادل :ت�سامح الدولة مع الدين واعرتافها به ظاهرة روحية
جم�سدة من خالل �أ�شكال تعبريية طق�سية وثقافية
واعتقادية فردية وجماعيةّ -
معينة -وت�سامح املتدينني مع الدولة بتفوي�ض كامل ال�سلطة ال�سيا�سية لها ،مع
 -179ال فصل في تونس العلمانية مثال للدين عن الدولة ،بل إحلاق لشؤونه بها (وزارة الشؤون
الدينية).
محمد اخلضر حسني في كتاباته.
 -180كما يذهب إلى ذلك ،عن خطئ حسب رأينا ،الشيخ
ّ

181- Stepan, A., La religion, la démocratie et la « Double tolérance », In L. Diamon, ,
F. M. Plattner,. & J. P. Costpoulos, J. P.(Dir)., Les religions du monde et la démocratie,
Traduit de l’anglais par Berry, M., Nouveaux Horizons, Paris, 2008, Pp. 25- .51.
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االحتفاظ بحق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية-مبا هم مواطنون �أفرادا �أو منخرطون
يف فعاليات املجتمع املدين -والت�أثري غري املبا�شر يف ال�سيا�سات املتبعة مبا يتوافق
مع القوانني اجلاري بها العمل.
� -3إنها ت�ستهدف بناء دولة مدنية تقوم على القانون وامل�ؤ�س�سات ،وتر�سي
الأ�س�س القانونية واملادية ملجتمع دميقراطي يحرتم التعددية واالختالف ،وتكفل
حق امل�ؤمنني -على خمتلف �أديانهم� ،أفرادا وجماعات -يف �إميانهم ويف ممار�سة
مقت�ضيات ذلك الإميان روحيا وثقافيا وماديا ،ما دامت ال تلحق ّ
ال�ضرر املا ّدي �أو
املعنوي باملجتمع -وهي بهذا تختلف عن العلمانية اليعقوبية املعادية منهجيا للدين-
كما ت�ضمن لكل املواطنني مهما كانت قناعاتهم ال�شخ�صية ،الدينية وال�سيا�سية
والفكرية ،احل�صول على كل احلقوق التي �أق ّرها البيان العاملي حلقوق الإن�سان ،لأنّ
تلك احلقوق جاءت معبرّ ة عن الكرامة واحلرية الإن�سانية التني �أ�شاد بهما القر�آن
الكرمي للنا�س كافة ذكورا و�إناثا.
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نظم املعهد العربي حلقوق الإن�سان بالتعاون مع جمعية منتدى اجلاحظ (تون�س)
ومركز الدرا�سات حول الإ�سالم والدميقراطية (وا�شنطن) يف �أواخر �سنة 2004
ندوة فكرية حول“:اإلسالم والدميقراطية :أسئلة العالقة وآفاقها” ،وقد كان يل �شرف
تلقي دعوة من الأ�صدقاء امل�شرفني على هذه الندوة ملواكبة �أ�شغالها.
ا�ستمعنا طوال يومني �إىل مداخالت ثرية و�شهادات حية مثرية .وما خرجت به
من هذه الندوة مفرح من جهة وخميب للآمال من جهة ثانية� .أما الفرح فهو لبلوغ
مثقفينا ومفكرينا م�ستوى عال من التزام �آداب احلوار احل�ضاري النزيه وال�صريح
و�أما املحزن فهو الف�شل يف حتقيق �إجناز نظري حقيقي يحل م�شكل عالقة الإ�سالم
بالدميقراطية.
ف�أغلب الورقات وقعت يف �إحدى كبوتني :ف�إما نفي كل عالقة ممكنة بني الإ�سالم
والدميقراطية-وهذا موقف العلمانيني املتطرفني وال�سلفيني املت�ش ّددين على ح ّد
�سواء ،كل بح�سب منطلقاته -و�إما ادعاء ا�شتمال الإ�سالم على املبادئ الأ�سا�سية
لها كامل�ساواة املتع�سفة بني الدميقراطية وال�شورى �أو اال�ست�شهاد لهما ببع�ض
الأقوال �أو احلوارات العر�ضية بني بع�ض رموز احلكم يف الإ�سالم الأول وبني بع�ض
رعاياهم...الخ .والأدهى من كل ذلك هو اال�ست�شهاد ببع�ض حاالت التكيف التي
يبديها ال�سلفيون الإ�سالميون مع املنظومة الدميقراطية يف هذا البلد الإ�سالمي
147

