
 العنف الديين أم التعددية الدينية؟
 

 وليام غالستون
 

 (م 2006هـ / 1427  صيف ) لعدد اخلامس عشر جملة التسامح ، ا
 

إّن سؤال الساعة يتمثل يف قابلية التقليدية اإلسالمية بتقبل الدميقراطية. بيد أنَّ السؤال اأَلول 
طيع التقليديون اإلسالميون استيعاب ابلطرح رغم األمهية الفائقة للسؤال السالف الذكر: هل يست

التعددية الدينية وُصْنَع سالمهم معها، أو ُيصرون على متابعة رفض التالؤم، وإنشاب النزاعات اليت 
التنتهي؟! وقد كان املراقبون الغربيون مقتنعني دائماً أّن العنف ابسم الدين هو تصرٌُّف غري 

سة هي احللُّ األمَثُل للُمشِكل. وأُريُد هنا أن أقرتح اتّباَع عقالين، وأّن العقالنية يف التفكري واملمار 
مقاربٍة ُأخرى يف فهم األمر كلِّه. ذلك أنَّ تضاؤَل حجم العنف ابسم الدين يف أورواب ليس سببه 
انتصار األفكار العقالنية؛ بل التجارب التارخيية املريرة اليت أقنعت الناَس أبّن االعرتاف ابلتعددية 

أقّل ُكلفًة وضرراً من النزاعات، كما أقنعتهم بضرورة التسامح. والواقُع أّن هذه املمارسات الدينية 
من جهٍة اثنية قدَّمت نظرايً وعملياً دعماً للمؤسَّسات ولليربالية الدستورية. ولذلك تصبُح املسألةُ 

تعددية أمراً األساسيُة اليوم: هل هناك تطوراٌت داخل اإلسالم ميكن مع الوقت أن جتعل من ال
 جّذاابً وممكنًا، حىت ابلنسبة للمسلمني التقليديني الذين ال حيبون الليربالية الغربية؟!

السياسة، الدين، التعددية: من الناحيتني املوضوعية والعامة، هناك أحد ثالثة احتماالت      
 للعالقات بني السلطات السياسة والدينية.

اسية كلَّ شيٍء يف اجملتمع مبا يف ذلك املؤسسة الدينية حبيث تُعترُب األول أن تُسوَد السلطة السي     
املؤسسُة الدينيُة أداًة لدعم سلطة الدولة )وهلذا كثرياً ما تسمىَّ تلك السلطة : مدنية(. وهذا 

االحتمال يؤدي إىل عدة صعوابت ومشكالت ومن ضمنه أنه يسفر املضمون الديين أو الالهويت 
واملصاحل املدنية. وتشري النقاشات املشتعلة بفرن وبلدان أوروبية ُأخرى تسأل لإلميان للضرورات 

احلجاب والرموز الدينية يف املدارس العامة، إىل استمرار التناُفس والتجاُذب بني التقليد اجلمهوري 
 املدين أو العلماين من جهة، والوضع الديين أو الشعائري لدى املواطنني افراداً ومجاعات من جهةٍ 



 ُأخرى، وميول السياسي لالستيالء على الديين أو ضبطه.
واالحتمال الثاين: وهو احتماٌل معاكٌس لألول، ويتصور إمكان سيطرة الديين على السياسي      

يف اجملتمع، وإخضاعه لصاحله. ويف هذه احلالة يتكون شكٌل من أشكال الثيوقراطية. ويكون الديين 
 هويتٌّ واحٌد على حساب الفرقاء اآلخرين.املسيطر يف اجملتمع فريٌق ال

واالحتمال الثالث: تعاُيُش السياسي والديين، دون أن يسيطر أحُدمُها على اآلَخر. وإحدى      
ِصَيغ هذا التعاُيش تفرتض تقسيم احلياة االجتماعية إىل جماالٍت وأبعاٍد يتقاُُسها الطرفان ابتفاٍق أو 

صورات لذلك مقولة : أعِط ما لقيصر لقيصر وماهلل هلل! بيد أّن بدون اتفاق. وأحد األمثلة أو الت
احلياة اإلنسانية ال ميكن فْصُل جماالت أحدها عن اآلخر بعمليٍة جراحيٍة قاطعة، إذ يستمرُّ 

التداخل والتجاُذب وتستمرُّ دعاوى االختصاص والصالحيات. وحتتاج األمور يف هذه احلالة إىل 
 قانونية. إيضاحاٍت نظرية وتسويغاتٍ 

ومن جهٍة ُأخرى ال يقبل املؤمنون واملتدينون يف األغلب األعّم بوجهة النظر اجلمهورية      
العلمانية الراديكالية اليت تعزُل القيم الدينية عن معظم جماالت اجملتمع املدين. وُتشري تواريخ األُمم 

ًة عريقًة، أّن حماوالت عزل الدين األوروبية، وخباصٍة يف فرنسا وإيطاليا اليت متلك تقاليد مجهوري
 واعتباره مسألًة شخصيًة حبتًة، أدت إىل توتُّراٍت عميقة، ويف بعض األحيان إىل عنٍف ُمندِلع.

بيد أّن اخليار الثيوقراطي ال ميّثل حالًّ أفضل. وقد تكون الثيوقراطية خياراً مغرايً للمجتمعات      
وال شكَّ مشكالٍت أساسية يف اجملتمعات ذات التعددية ذات األوحدية الدينية، بيد أهنا تسّبب 

الدينية. يف مثل هذه احلالة حتاول املؤسسات الدينية القوية )وليس الرمزية أو الشكلية مثل كنيسة 
بريطانيا( أن تستخدم اإلرغام لفرض وجهات نظرها على اجلماعات اأُلخرى اليت ترُفُض ذلك. 

  انمجة عن مقاومة سطوة املؤسسة الدينية أو السياسية املسيطرة.وهنا أيضاً قد تندلُع أحداُث عنفٍ 
والواقع أّن تفحُّص هذه اإلمكانيات مجيعاً يشري إىل أّن خيار التعاُيش هو اخلياُر اأَلوىل      

ابالعتناق، وهو خياٌر أفقيٌّ وليس هرمياً، ولن يرضى عنه الثيوقراطيون وال العلمانيون الراديكاليون. 
يٌر إذا ُأخذ على حممل اجلّد أن خيّفض العنف واإلرغام إىل أدىن حٍد ممكن. فالعنف لكنه جد

سية. وإذا قاراّن  َّ ّّ املماَرس ابسم الدين ال يُقاَوُم ابلعلمانية؛ بل يُقاَوُم ويُتجاَوُز ابلتعددية املؤّس
عشر والسابع  العنف اجلارَي يف الغرب اليوم ابسم الدين مبا كان عليه األمر يف القرنني السادس

عشر، فسوف جند أّن الوضع حتسَّن حتسُّناً كبرياً. ولذلك فقد ميكن بدراسة املسألة واترخيها اإلفادة 
من التجربة الغربية، يف الوصول إىل خفٍض للعنف ابسم الدين يف النواحي اليت ما يزال ملحوظًا 



 فيها يف أجزاء العاََل املختلفة.
ددية الدينية املؤسَّسَّية إذن وخفض العنف؟ إّن هذه مسألة تستحق ما هي العالقُة بني التع     

االهتمام واملعاجلة واإلجابة. وأريُد هنا أن أختلف مع الذين يعتربون الدين مصدراً مستقالً 
للنزاعات. إذ أُفّضُل أن أرى العامَل الديينَّ مبثابة شاشٍة تظهر عليها مظاَل وشكاوي وُعَقد عميقة 

قر واحلرمان وذكرايت االستعمار وأحاسيس اإلذالل. نعم، يفّضل كثريون من انجحة عن الف
( ؛ إذ 2001األمريكيني اللجوء إىل تعليالٍت أسهل ألحداث مثل احلادي عشر من سبتمرب )

يذهبون إىل أّن اإلرهابيني إمنا هامجوان ألهنم يكرهون حريتنا وأسلوَب حياتنا، وليس اهنم قاموا 
دون وجودان العسكريَّ ابململكة العربية السعودية. وإذا بدأان حماولة اإلجابة على بذلك ألهنم ال يري

مسألة التنوير، وجتاُوز العنف ابسم الدين، فأان أميُل بدايًة إىل عدم اعتبار التنوير ظاهرًة اترخييًة 
فلسفة متفردًة وواحدة )بغّض النظر عن الظاهرة األقدم واملتعلقة بلقاء الدايانت الثالث ابل

اإلغريقية(. هناك تنويريٌة راديكالية، ُملحدٌة نظرايً، وعلمانية عنيفة يف الواقع العملي. وقد أّدى 
ذلك بكثرٍي من الناس، الذين دعموا الثورة الفرنسية يف البداية، إىل اإلعراض عن ذلك عندما خربوا 

إىل سقوط سور برلني، تسبَب ما أاثرته من عنٍف حتت اسم ُمعاداة الدين. ومنذ الثورة الفرنسية و 
الراديكالياُت التنويرية يف عنٍف ما عرف التاريُخ البشريُّ مثيالً له على مدايٍت طويلة. لكْن كان 

هناك من انحيٍة اثنيٍة تنويريون معتدلون، أرادوا سواَد النزعة النقدية، وإاتحة احلرية للمختلفني 
ُرّْي. وبني هؤالء يقع أكثر آابء 

االستقالل األمريكي. أّما الراديكاليون بينهم هلذا اجلانب والتعدد امل
أو ذاك فقد اضطروا لالعتزال )أنظر منوذج توم يبني(. وأودُّ الذهاب هنا إىل أّن هؤالء التنويريني 
املعتدين كانوا يف احلقيقة من القائلني ابلتعددية الدينية وإن َل يستعملوا هذا املصطلح. فجيمس 

وصفه للضمري الديين، والذي صار جزءاً من التفكري السياسي والقانوين  ماديسون مثالً يف
األمريكي، يتحدث عن سلطتني متعايشتني، ال تستطيع إحدامها أن تُلغي اأُلخرى أو تسيطر 

عليها. ولكي نكون أكثر وضوحاً نقول إنه من اخلطأ اعتبار الليربالية املؤسسية متحكمًة ابلقناعات 
  منها.الدينية أو حمكومةً 

لكْن من اخلطأ أيضاً إعادة تضاؤل العنف ابسم الدين يف أورواب يف األزمنة املعاصرة إىل التنوير      
كان قرٌن من النزاعات الدينية قد ترك أورواب مرهقًة وشديدة اخليبة.   1640وحْسب. حوايل العام 

املتباَدل غري مقبوٍل وال معقول، ولو  وقد بدأ العقالء يتوصلون إىل قناعٍة مؤدَّ هلا أّن العنف الدييّن 
كان سببه أو علته إنقاذ األرواح الضالة. فالعنف ابسم الدين يشّكل مشكلًة أكرب من األمراض 



السياسية واألخالقية اأُلخرى. وقد وصف مفّكرون حُمَْدثون خمتلفون مثل جوديت شكلري 
ُسّاه ميكيا فيللي وكان سّباقاً يف ذلك: وليوشرتاوس كيف تغريت املواقُف األوروبيُة وحتولت ضدَّ ما

"الوحشية التقوية". ورغم أّن هذا احلكم كان أخالقياً أكثر مما هو نظري؛ فإنه فتح الطريق النتصار 
فكرة التسامح وأُفُقه. قال البعض أّن القهر ابسم اإلميان ينُقُض نفَسُه بنفِسه ولذلك فهو حمكوٌم 

 الفهم الصحيح للمسيحَيه جيعُل من املستحيل استخدام العنف عليه الفشل. بينما ذكر آَخرون أنّ 
لإلرغام على اعتناقها. وذهب بعض املفكرين الشجعان إىل أّن هللا ميكن الوصول إليه بطرٍق 

متعددة، ولذلك الحّق ألحٍد بفرض السبيل الواحد. والواقع أّن الرؤية األكثر متثيالً لنفوذ التنوير 
بيعي" أو بتعبري عمانؤيل كانط : الدين يف حدود العقل وحده ! لكن يف هي فكرُة "الالهوت الط

والَكوَن لدى الفالسفة؛ فإهنا ترتك كثرياً من العناصر اليت تربط املؤمنني   حني تربر هذه النظرة اإلله
إىل اعتقادهم اخلاّص. بل واألسوأُ من ذلك، أّن املعجزات والوحي والتجسُّد ربطت وتربط بني هللا 

إلنسان. وقد أدرك كانط ذلك عندما ذهب إىل أّن هقده الشهري للعقل احملض أو اجملرَّد والذي وا
ضيَّقَّ حدود العقل كان املقصوُد به إعطاء مساحة لإلميان. ولذلك فقد يكوُن من املعقول القول 

حّل ذاك  إّن الفلسفَة ميكن أن ُتسهم يف فهم النزاع بني اإلميان والعقل؛ لكنها ليست قادرًة عن
النزاع. وألنه ال حلَّ هنائياً هلذه املشكلة؛ فإنَّ أيَّ إجابٍة سياسيٍة سوف حتيُط هبذا التوتر دون أن 

تستطيَع إهناءه. لكّن هذا األمر ابلذات تستطيع الليربالية املؤسَّسيُة إجنازه إن جرى األخُذ بصيغتها 
ميكن أن ينجح احللُّ التعاُيِش حىت لو كان كلُّ األكثر تقدماً وإنسانية. ففي ظل الليربالية املؤسسية 

الناس مؤمنني متدينني. لكْن يكوُن على هؤالء املؤمنني التسليم أبنَّ الدين احلّق ال يؤيد العنف أو 
. وهكذا ال تستطيع الدولة أن تُرغم أايً من مواطنيها على اعتناق  اإلكراه على اعتناق االجتاه املعنيَّ

ء على مذهٍب معني؛ بل يكون عليها أيضاً أن حتمي املواطنني من حماوالٍت  ديٍن معني أو البقا
كهذه. بيد أنَّ وقوف الدولة يف وجه اإلكراه ابسم الدين أو املذهب، يثري أيضاً أسئلًة حول املعىن 

واحلدود. فهناك من يقول إّن جمرد وجود دولة تنصر أو تدعم ديناً معيناً يعين اخرتاقاً ملبدأ احلرية 
الدينية، وعدم اإلكراه. بينما يذهب آخرون إىل أّن املؤسسات الدينية األوروبية أظهرت يف األزمنة 
احلديثة اقتناعاً عميقاً ابحلرايت الفردية؛ مبا يف ذلك الليربالية الدينية. وقد ذهبت احملكمة األمريكية 

ه، وهذا أقصى ما جرى التواصل العليا، إىل أّن تبيّن ديٍن معنٍي أو "دعمه" خيالف مبدأ عدم اإلكرا
إليه يف الليربالية املؤسَّسية. إّن مبدأ "ال إكراه" خيتلُف عن إنكار احلقيقة الدينية حبّد ذاهتا، كما 

خيتلف عن ممارسة التسامح إزاء التعددية ابعتبارها إجراًء عملياً مؤقتاً، جيري التخلي عنه إن تغريت 



 الظروف!
تمييزات : الدين : أريد أن أضع ثالثة متييزاٍت بني الدايانت. األول الدين والعنف : بعض ال     

ختتلف الدايانت يف بنيتها األساسية، فهناك دايانٌت تركز على العواَل الداخلية، بينما ترّكز دايانٌت 
ُأخرى على السلوك اخلارجي. وهذا التميز يسري على الشعائر التعبدية، كما على التعليمات اليت 

ياة العامة. والثاين ختتلف الدايانت من حيث دعواها أو نصيبها أوسيطرهتا على احلياة حتكم احل
العامة. فهناك دايانٌت تدعي السيطرة اجلزئية فقط )أعِط مالقيصر لقيصر..(. وهناك دايانٌت 
تدعي أو تطلب السيطرة على سائر مناحي احلياة. والثالث ختتلف الدايانت من حيث مشول 

 .1تعترب نفسها هنجاً للنجاة لسائر شعوب العاََل، أو أهنا ترتبُط بشعٍب معنيَّ  دعواها، وهل
إّن الذي أراه أّن كل متييٍز من هذه التمييزات يؤثّر يف موقف الدين وأهله من التعددية الدينية      

تبعون ديناً يف اجملتمع الذي يسود فيه. والذي يبدو يل أّن األسهل قَبوالً للتعددية هم أولئك الذين ي
يقول ابلتوجه الداخلي والشخصي، وبذلك فهم اليهتمون كثرياً للشأن السياسي، ويريدون أن 

ُيرتكوا شأهَنُم. وعلى العكس من ذلك؛ فإّن الدايانت اليت تتخذ صنعة القانون مضطرة لإلهتمام 
ون الديين والقانون ابلشأن العام مثل اليهودية التقليدية واإلسالم. ولذلك تصبح العالئق بني القان

العام رقيقًة ومتشابكٍة. واملسألة األخرى أّن دايانت اليت ترى أّن صالحيتها القانونية حمصورة من 
األرجح أن تتعايش براحبٍة أكرب مع التعددية من تلك اليت متلك دعوى مشولية. أّن الذين ميارسون 

أن السياسي ، جيد نفسه مضطراً يف ديٍن يعترب كلُّ شيٍء مهماً من تناول الطعام وإىل الش
إلستخدام القوة السياسية يف تطبيق دينه، أو على األقّل محاية ممارسته. وقد يؤثر ذلك يف 

ممارسات أهل الدايانت اأُلخرى، فضالً عن غري املتدينني داخل تلك اجلماعة السياسية. وبذلك 
ذا مشوليٍة توحيديٍة عامه، كما هو  فأّن صعوابت االعرتاف ابلتعدد أتيت من جه إعتبار الدين نفسه

الشأن يف اإلسالم التقليدي. فسيد حسني نصر العاَل املسلم املعروف يقول أن اإلسالم ال يعرتف 
ابلتمييز )خبالف املسيحية( بني الدين والدنيوي أو املقدس واملدنَّس؛ بل إنَّ كلَّ ذلك حيكمه مبدأٌ 

لك يعين إلغاء الفكرة القائلة بوجود عاٍَل من الدنيوية واحد. وإذا أخذان بوجهة النظر هذه فإّن ذ
واحلرية والتعددية املستقّل عن الدين. إّن ذلك حيمُل هتديداً مميتاً ابلوثنية أو اجلاهلية جاهد ضده 

 .2اإلسالم منذ نشوئه
ففي احلد  وأخرياً فأن الدايانت العاملية متتلك موقفاً أقّل تالؤماً إجتاه التعددية حينما ظهرت.     

األدين سيعمد إتباع الدين العاملي أو الذي ميتلك دعوًة عامًة إىل الدعوه والتبشري لتوسيع نطاق 



مجاعته. وإذا وجدوا منافسًة أو سهولًة أكرب فيمكن اللجوء إىل وسائل ضغٍط من أجل اعتناق 
الً يف كْسب األنصار الدين . ونعرُف من األلفي عام املاضية أنَّ بعض األداين استخدمت القوَة فع

للدين. أننا نتحدث هنا عن رؤيٍة أو موقٍف عاٍم وشامل. إذ متيل الدايانُت ذاُت التوجه اخلارجي 
والقانون العامل والدعوى الشاملة إىل اختاذ مواقف أقّل انفتاحاً جتاه التعدد والتنوع وقد تلجأ للقوة 

فإّن دعوهَتا العاملية أو نزعتها التبشريية العامة، ملنع ذلك. وفيما يتصل ببعض الِفَرق الربوتستانتية؛ 
تتوازُن بعض الشيء من خالل توجهها حنو التعبد الداخلي من جهة، وعدم ميلها الستخدام 

الصَف يف االنتشار من جهٍة اثنية. ورغم أّن اليهودية الربينية القدمية متيُل للرسوم والشعائر 
جزئيًة ذات خصوصية ألمور العاََل. ولذلك فإّن وجهة   ك نظرةً اخلارجية؛ فإهنا من انحيٍة اثنية متتل

نظري أّن اإلسالم والكاثوليكية مها األقّل ميالً لتقبُّل التعددية ولتجنُّب العنف. ولدى اإلسالم 
األمر أصعب، فالشريعة الشاملة تعبرٌي عن إرادة هللا اليت ال تتغري، وهي أكثر مشوالً وإلزاميًة من 

 ملدنية والدينية للكنيسة الكاثوليكية.التعليمات ا
العنف : إن التمييز الذي حتدثنا عنه بني اجملال املنحصر واآلَخر الشامل، واإلميان املتجه      

 للداخل واآلخر اخلارجي، يسمح لنا ابلتمييز بني العنف الديين الدفاعي واآلَخر اهلجومي.
صوصي تنسحُب من العمل يف اجملال العام، وال تشارك إّن األداين القائلة ابجملال املنحصر واخل     

فيه إالّ مع اآلَخرين، وال ترى داعياً ملمارسة العنف إالّ دفاعاً عن حرية ممارستها الدينية، وهي 
تتقبل التعددية حىت لو َل حتّبها ما دامت شعائرها وعباداهتا مصونًة وُحرَّة. أما الدايانت الشمولية 

، ومتيل الستخدام القوة لغرض سيطرهتا على اآلَخرين. وهناك أربع خصائص فهي دايانٌت هجوميةٌ 
إن توافرت صار األمر خطراً: الرؤية غري متساحَمه، واملوقف غري ممكن الرتاجع عنه، وتوقعاهتم 

مشولية، وتصرفاهتم عنيفة عندما يرون ذلك ضرورايً. وهذه "األمياانت" إن توافرت فيها أو جتّلت 
تكون ُمعاديًة للتعددية من أي نوع وتستحق احلَذر. وهناك خصيصٌة خامسٌة تلك اخلصائص 

أذكرها هنا للنقاش ألين غري متأكٍد منها: هناك دايانت تستخدم العنف بطريقٍة عمليٍة وعندما 
 ترى ذلك مفيداً.

ال شكَّ وهناك متدينون يستخدمون العنف غرائزايً أو تلقائياً عندما يرون شيئاً ال يعُجبهم. و      
أّن جتنَُّب العنف األداعي سهٌل من طريق عروٍض وإغراءاٍت وضغوط، أّما العنُف اآلَخُر التلقائي 

والذي يقّسم العاَل طهورايً إىل مقدٍَّس ومدنٍَّس فهو صعُب املعاجلة. ولنذكْر منوذجاً هلذا األمر سيد 
ن منط العالقات بني الذكور واإلانث قطب أبو األصولية العربية. فقد امشأّز جداً جبامعة كولورادو م



ر لديه سنواٍت بعد ذلك. وقد تكون مسالُة املرأة وحتررها  األمريكيني. وظّل هذا االنطباع املنضِّ
 إحدى املوضوعات الشائكة يف التحرر اإلسالمي.

التعددية والعنف الديين: دراسة ثالث حاالت: التتحدد األشياء واملوضوعات ابألفكار      
؛ بل ابلتطورات التارخيية أيضاً. ولذلك فسأذكر اخلامتة ثالث حاالٍت لبلورة العالئق بني وحْسب

 الدين والعنف.
تطورات الكاثوليكية: إّن الذين ينزعجون اليوم من تقليدية اإلسالم، وحصريته وال عقالنية      

اسع عشر كانت األكثر بعض األفكار واملمارسات، ينَسون أّن املسيحية الكاثوليكية حىت القرن الت
رجعيًة ومعارضًة لليربالية والتعددية والتنوير على ظهر األرض. وقد أشار ديفيد أو براين إىل ذلك 

عندما ذكر أن الكاثوليك ال يتقبلون اجملتمع التعددي ألنه مستحيٌل عليهم فرض رؤيتهم 
أّن أوبراين ال يتشدُد يف فهم . والواقع  3االجتماعية فيه وعلية. وذلك قبل جممع الفاتيكان الثاين

ًّ أراك فيه  1864املشكلة الكاثوليكية آنذاك . ففي العام  ًّ أصدر البااب بيوس التاسع وثيقًة
مبدأ سلطة الشعب وحرية التعبري وحرية الضمري والعبادة ، وذكر مثانيه ومهاً أو خطأً يف احلياة 

دة ، وضرورة مصاحلة البااب مع الربوتستانت الثقافية والعامة ينبغي تصحُيحه من حرية الضمري والعبا
صوالً جملمع الفاتيكان الثاين ضاقت اهلوُة بني ومع احلضارة احلديثة . لكن منذ ذلك احلني و 

الكاثوليك والليربالية والتعددية. ففي مقررات اجملمع الفاتيكاين حديٌث طويٌل عن كرامة اإلنسان 
والضمري اإلنساين واحلرية الدينية والتعددية. وهو ما ذكره أوبراين وفّصل القول فيه إليضاح الفروق 

الَحُظ أّن أكثر األمور لفتاً لالنتباه هو أتكيد 4الثاين وما بعدهبني ما قبل جممع الفاتيكان 
ُ
. وامل

الدينية اليت ظلت على مدى القرون  6، وأتكيده على قبول التعددية5اجملمع على حرية التعبري
املاضية أكثر احملرمات َهواًل. فما تريده الكنيسة اليوم ليس املوقع املفضَّل أو األول يف الدولة 

 بل اإلحساس ابحلماية للعيش وممارسة دورها ضمن اجملتمع التعددي. والعاَل؛
َّ أن قْدراً كبرياً من النفور بني الكاثوليكية والتعددية حىت القرن التاسع عشر يعود  والشك      ّّ

إىل السياسة الالدينية العنيفة للتنوير الراديكايل املعادي للكنيسة والكهنوت يف أورواب وقد وجدت 
كية يف الوالايت املتحدة حالًة متخلفًة عن أورواب. ففي الوالايت املتحدة أاُنٌس ضدَّ الكاثولي

املؤسسة الدينية والكهنوت القاِس، لكنهم ليسوا ضد الدين؛ وهذا هو التنوير املعتدل. وكما الحظ 
بني ألكسيس دي توكفيل ففي أمريكا بعد الثورة )خبالف فرنسا بعد الثورة( ما ظهر هناك تناُقٌض 

الدين واحلرية. وقد أدت هذه التجربة اجلديدة للعيش املشرتك أو املتعدد دينياً وسياسياً إىل التأثري 



يف التفكري الكاثوليكي شأن ما حدث مع جون كورتين موراي الذي حاول التوفيق بني كرامة 
الايت وحرايت الشخص اإلنساين، ومسائل اخلري العام. وجاء انتخاب جون كنيدي رئيساً للو 

املتحدة وهو كاثوليكي خامتًة للمسافة بني الكاثوليك واملواطنة األمريكية. وقد كان من نتائج ذلك 
( أايم يوحنا الثالث 1965-1962تصاحل البابوية مع احلداثة يف جممع الفاتيكان الثاين )

 والعشرين.
قراطيات الليربالية ما حصل والذي أراه أّن املسلمني ميكن أن حيصل هلم يف داير اهلجرة والدمي     

للكاثوليك يف الوالايت املتحدة من تقبٍل للتعددية، وخباصٍة أّن املسلمني ليس عندهم بناٌء هرميٌّ  
 كهنويت.

السياسة واإلميان يف اليهودية: قد خيطر للمراقب أّن اليهودية القدمية كانت متيُل للثيوقراطية.      
تفّضل هذا األمر. ولو سيطرت تلك التيارات لكان صعباً على وهناك فعالً تياراٌت بداخلها كانت 

اليهودية أن تقول ابلليربالية والسياسات الدستورية. لكْن يف الواقع هناك أتويالٌت توراتيٌة وتلمودية 
قادت يف النهاية للقول ابحلكومة املدنية. من الناحية النظرية فإّن السلطة اليت أسَّسها موسى كانت 

وإذا أخذان سْفري الُقضاة ابعتباره اترخياً فإن الثيوقراطية امتدت بني اليهود ألزمنٍة طويلة.  ثيوقراطية.
ْلك: لن أكون أان ملكاً عليِكَم 23:8ويف سفر الُقضاة )

ُ
( يقول جدعون للذين أرادوه أن يتوىل امل

من خالل أدواٍت  وكذلك اين ملككم الدائم هو هللا نفسه! لكْن إذا كان هللا هو احلاكم فإنه حيكم
بشرية أو ُوسطاء بشريني. وهؤالء الوسطاء أو الُقضاة يتوقف عليهم صالُح النظام فصموئيل آخري 
الُقضاة كان رجالً مستقيماً؛ لكّن أوالده َل يكونوا كذلك. واجتمع حكماء بين إسرائيل وطلبوا من 

رب. ورغم اعرتاض صموئيل فقد  صموئيل أن يويّل ملكاً عليم إلدارة شؤون العدالة وللقيادة يف احل
(. وهكذا وخالل التطورات الالحقة فإّن امللكية اعُتربت 8:1كان البد من ذلك )سفر صموئيل 

نظاماً مدنياً للحكم. وقد دعا ِنسيم غريوندي، زعيم يهود برشلونة إىل سلطتني: واحدة إلجراء 
العام. واحتج غريوندي أبّن ذلك   أحكام العدالة حبسب الشريعة اليهودية، واأُلخرى حلفظ النظام

كان جارايً يف الزمن القدمي بوجود السنهدرين، وامللك يف الوقِت نفِسه. ويسّلم غريوندي للسلطة 
امللكية. حبق استخدام العنف، ولو بدا ذلك أحياانً غري متالئٍم مع التوراة. بل إنه رأى إمكان أن 

" أكثر فعاليًة يف حفظ النظام مما هو يف تكون هناك إجراءات وقوانني لدى "األمم األخرى
. بتشكل السلطتني صار مطروحاً السؤاُل عن العالقة بينهما؛ وخباصٍة بعد سقوط اجلماعة 8التوراة

اليهودية وانتشار اليهود يف العاَل. مشوئيل أحد أعالم الفرتة التلمودية املبكرة قال ما صار قانوانً شبه 



نون". وقد عىن ذلك مبعىًن ما تقدمي اإلجراء السياسي على اآلخر عام : "قانون اململكة هو القا
الديين يف حياة اجلماعة اليهودية. مث جاء موسى بن ميمون يف "مشنا التوراة" فتحدث عن احلماية 
املتباَدلة أو املتساوية, واليت جرى استخداُمها للتفرقة بني القوانني العادلة واأُلخرى التحكمية: فكل 

تخدمه امللك ليكون سارايً على اجلميع هو قانوٌن مقبول. أما ما أيخذه امللك من فانوٍن يس
. 9شخٍص منفرد ليس من خالل قانوٍن معروف، بل وبواسطة العنف؛ فإنه يُعرَب اغتصاابً وسرقة

وهكذا فالقانون ينبغي أن خيضع ملقتضيات العدالة، وإالّ كان للجماعة أن ال تطيعه أو تقبله، بل 
ومه إن كانت الظروف تسمح بذلك، وانطالقاً من هذا االعتبار حرب العمُل خالل وأن تقا

العصور على حتديداٍت للقانون الوضِعي أو املدين الذي يستحق الطاعة, أو كما قال إُساعيل من 
موداّن لنابليون بوانبرت عندما سأله عن حدود طاعة القانون لدى اليهود: لقد جرت تفسرياٌت  

. فالساري حىت 10ة مشوئيل، واحلٌق أننا نطيع القانون ما َل يتناقض مع شريعة التوراةكثريٌة ملقول
. 11اليوم بني املتدينني اليهودي أّن القانون املدين مشروٌع ما َل يتناقْض بوضوٍح مع أحكام التوراة

البد من  لكْن ليس معىن ذلك العصيان والتمرد للقوانني يف كل احلاالت. نعم يف حالٍة واحدٍة فقط
الثورة وذلك إذا جرى فرض عبادة اأَلواثن، أّما قيما عدا ذلك فيجُب النظُر يف الظروف ويف 

عواقب عدم الطاعة األفراد واجلماعة. والواقع أنه يف السنوات األلفني املاضية ما كانت لليهود 
ْلك معاً، وما عاد اليهود إح

ُ
يائها حىت بعد قيام دولة, وبذلك سقطت التقاليد الدينية وتقاليد امل

دولة إسرائيل. وقد أمَّل بَعض الالهوتيني عن قيام الدولة يف عودة القانون الديين أو الشريعة. وقد  
. وهو ما كان يرى وجوَد سلطتني أو إمكان 12كانت تلك وجهة نظر إسحاق هاليقي هرتزوغ

لدين والدولة، وهو تعاُيٌش . ويف النهاية قام نظاٌم للتعاُيش بني ا13ذلك مع وجود شريعة التوراة
مايزاُل صعباً ومتّعراً لكْن تسوُد اآلن اآللياُت املدنية والدستورية يف احلياة العامة. يف حني يسيطر 

اىل خام األكرب على األحوال الشخصية لليهود، ويعود لرجال الدين يف الدايانت اأُلخرى أمر 
اك زواٌج مدين. وليس من السهل القول إّن السيطرة على أحواهلم الشخصية؛ ففي إسرائيل ليس هن

الدميقراطية املدنية صارت هي السائدة هنائياً يف الدولة العربية. فهناك أتثرياٌت وصراعاٌت متبادلة. 
وما جرى حىت اآلن إمنا كان حتت أتثر التنوير األورويب الذي عمل فيه يهود كثريون، وحتت أتثري 

 الهويبٌّ وثيوقراطيٌّ قويٌّ مايزال يصارع ويقوى ويضُعف؛ بيد ضرورات الدولة احلديثة. وهناك روحٌ 
 أّن التعاُيش مستمرٌّ وساري املفعول.

التعددية والعنف واإلسالم التقليدي: إّن الذين يرون أّن للوصول إىل هللا طرقاً متعددة؛      



د الصراط املستقيم؛ هؤالء واآلخرين الذين يـََروَن أّن مقاصد هللا سبحانه الُتدَرك، وأنه هو الذي حيدّ 
جيدون أنه من السهولة مبكان تقبُّل التعددية الدينية. بيد أّن املسلمني التقليدين ال يستطيعون تقبُّل 

هذه األمور. ويف التقليد اإلسالمي يف احلقيقة نصوٌص وأعراٌف يتقبل بعضها التعددية وبعضها 
، لكْن هناك من يرى ِحلَّ ممارسة العنف. ويف يرفضها. وهناك َمْن يتقبل أنه ال إكراه يف الدين

القرآن اآليُة الشهريُة اليت تشري إىل تقبل الطرق املتعددة هلل والدين احلق: )إّن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصائبني من آمن منهم ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجرهم عند رهبم 

بل وهناك النصُّ الصريٌح الذي يقول إنه )ال إكراه يف الدين(. ويف  والخوف عليهم والهم حيزنون(.
مقالٍة حديثٍة يقول رضا أرسالن: لقد كان اإلسالم دائماً دين تعدد. أما ما يذهب إليه الوهابيون 
من أنه كان هناك عهٌد للسلف الصاحل على الدين الواحد الذي ال اختالف فيه، مث ظهرت ِفَرق 

على السبيل احلّق؛ فذلك وهٌم ليس له أصٌل اترخيي. ذلك أّن الشيعة والصوفية على الِبدَع واخلروج 
سبيل املثال كانوا موجودين منذ احلقبة األوىل لإلسالم. وكال التقليدي جيد مستنداً له يف الكتاب 

 . وهكذا فإّن األمر14وسرية الرسول. فاهلل واحٌد أصالً أما اإلسالم التارخيي فليس لذلك قطعاً 
يتوقف على مقدرة املسلمني القائلني ابلتعددية على كْسب اجلمهور املسلم هلذه املقاربة. وهذا أمٌر 
صعٌب فيما يبدو. ألّن التطورات التارخيية يف اجملتمعات اإلسالمية، مث الظروف املعاصرة؛ كلُّ ذلك 

ف ما حصل وحيصل يف جيعُل من التقليدين املسلمني أكثر ميالً للمقاربة الثيوقراطية وذلك خبال
 الدين اليهودي ولدى اليهود التقليديني وألسباٍب اترخييٍة وليست نصيًة أيضاً.

فخالُل العصور الوسطى واألزمنة احلديثة انصّب جهد اليهود التقليديني على إبراز استقاللية      
وأحكام التوراة اجلماعة اليهودية, وختفيف التناقضات بني القوانني واألنظمة احلديثة من جهة، 

وتعاليمها من جهٍة اثنية. وقد اّتسمت تلك اجلهوُد مجيعاً ابلصبغة الدفاعية للحفاظ على متاُسك 
اجلماعة، وما كانت أبداً هجومية. وعندما قامت الدولة اليهودية بعد احلرب الثانية، ما كان ممكناً 

يلٌة على التهميش السياسي، والرتكز إجياد تقاليد ثيولوجية للكيان اجلديد بعد أن مضت أَْعُصٌر طو 
الديين الداخلي. فباإلضافة للطبيعة القومية احلديثة للتنظيم الصهيوين، ما كان متصَّوراً يف هذه املدة 

للضرورات  –إذ يتطلب ذلك مراجعًة راديُكالية  –القصرية تطويع الدين اليهودي التارخيي كلِّه 
ناحية التارخيية قطعاً ابلنسبة لإلسالم وشريعته وفقهه. فقد السياسية البازغة. وخيتلف األمر من ال

تطور الفقه اإلسالمي الكالسيكي يف ظّل كياٍن سياسٍي إسالمٍي كبري، ويف جمتمعاٍت سياسيٍة 
غالبيتها إسالمية. ولذلك فإّن بينة الفقه متلك توقعاٍت تشمل اجلوانب الشخصية والداخلية كما 



ك فإنَّ األمر كان كما قال خالد أبو الفضل أّن الفقهاء املسلمني تضمُّ اجملاَل العاّم. وبذل
الكالسيكيني اعتربوا أّن أفضل أنظمة احلكم هو "نظام اخلالفة القائم على تطبيق الشريعة، والذي 

حيقق العدالة واملشروعية ويلتزم به احلكام واحملكومون". ولذلك فقد كانت فكرة النظام املدين الذي 
الشريعُة من جهة، وختضع له من جانٍب آخر، صعبة اهلضم ابلنسبة للفقهاء املتمسكني  تتمايُز عنه

مبثال الدولة اإلسالمية الكالسيكية اليت اعتادوا عليها وعملوا يف ظّلها. وقد كانت ردة الفعل على 
النظام  َحَدث الدولة احلديثة اعتبار تلك الدولة غريبًة وغربية. وكمثاٍل على هذه املقاومة ملسألة

عندما قام اجلنرال عبد الكرمي قاسم  1958املدين احلديث، ما جرى يف العراق بعد ثورة العام 
ابشرتاع قانوٍن موحٍَّد لألحوال الشخصية ُيصادُم الشريعة يف مسأليت تعدد الزوجات واإلرث. 

ك املقاومة أحد وكانت النتيجة أّن الفقهاء السنة والشيعة ابلعراق قاوموا ذلك القانون، وكانت تل
أسباب سقوط نظام عبدالكرمي قاسم، حيث قام االنقالبيون على قاسم إبلغاء ذلك القانون بعد 

؛ فإّن 1968. وعندما وصل البعثيون منفردين إىل السلطة عام 1963جناحهم يف قتله عام 
بني  صدَّام حسني حتدث عن عدم مناقضة الشريعة، لكنه شّجع إىل حٍد بعيٍد مسألة املساواة

اجلنسني. واستناداً إىل التطورات الكالسيكية واملعاصرة؛ فإّن الدعوَة إىل أتسيس القانون املدين على 
الشريعة أقوى بكثرٍي يف أوساط املسلمني، منها يف أوساط اليهود حىت املتدينني منهم. فمن 

ت األكثرية الشيعية املعروف أنه على مشارف االنتخاابت العراقية واشرتاع الدستور اجلديد، أصرَّ 
على أتسيس القوانني على الشريعة وعلى األخّص يف جمال األحوال الشخصية. هكذا ذكر الشيخ  

كاشف الغطاء وآخرون عن عملوا ويعملون يف التأثري على صياغة الدستور والقوانني. ولذلك 
طالق واإلرث فسيظل رجال الدين الشيعة والسنة يتحكمون وحدهم تقريباً يف مسائل الزواج وال

والوصاية على األطفال وحقوق املرأة. وقد وقع األمريكيون املسيطرون يف العراق اليوم بني تناقضني: 
احرتام نتائج االنتخاابت والعملية الدميقراطية من جهة، ومراعاة حقوق اإلنسان األساسية كما 

اق عن خيبة أمله هلذه يفهموهنا من جهٍة ُأخرى. وقد عربَّ بعض املسؤولني األمريكيني ابلعر 
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بيد أّن هذه التطورات ال ينبغي أن توحيَلنا لنتائج أو استنتاجاٍت سريعة أو متسّرِعة مفاُدها أّن      
التقليدية اإلسالمية تقتضي االحتفاظ بقْدٍر من النزوع الثيوقراطي الذي جيعُل من التعددية بعيدَة 

بتسارية أو العنيفة. ذلك أنه ميكُن ببعض التبصُّر والتعقُّل املنال، ويفسح اجملال للخيارات اال
واإلصغاء للمصاحل االسرتاتيجية إفساح اجملال لتعدديٍة ورحابٍة من نوٍع ما سبق لإلسالم 



الكالسيكي أن عرفهما. لكّن هذه الصيغة اليت ما تزال غامضة تفرتُق عن احلّل األاتتوركي العلماين 
ي قطعاً؛ كما أهنا ال تتطابُق والفصَل الودود القائم بني الدين والدولة يف العنيف أو الثوري الفرنس

التجربة األمريكية. إنين أستطيع أن أصوَّر حالًّ إسالمياً ُمشاهباً ملا جرى يف هولندا، حيث حتظى 
مكانية دايانٌت ومجاعاٌت خمتلفٌة مبساعدة الدولة من الناحية املادية، وابلذات يف اجملال الرتبوي. واإل

اأُلخرى اليت ميكُن تصوُُّرها نظاُم املَِلل الذي كان سائراً يف الدولة العثمانية )وأُعيد إنتاُجُه يف الدولة 
العربية املعاصرة مع تعديالت(. ويف هذا النظام هناك فئٌة مسيطرٌة، لكنها ُتشارك اجملاَل العامَّ مع 

 يف جمال األحوال الشخصية. ما أذهُب إليه دايانٍت ومذاهب ُأخرى تتمتع ابستقالليٍة وُسُلطاتٍ 
هنا ليس بعيَد التصور بل تدلُّ عليه وثيقتان إسالميتان مها إعالن القاهرة حلقوق الغنسان يف 

يقوالن بتفوق الدين   اإلسالم. واإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان. صحيٌح أنَّ اإلعالنيه
ا من جهٍة ُأخرى ويف ابب "حقوق األمكيات"، اإلسالمي يف جمال حقوق اإلنسان؛ لكنهم

)الفصل العاشر( يؤكدان على أنه "ال إكراه يف الدين" كما يؤكدان على احلرايت الدينية 
واالجتماعية للجماعات الدينية اأُلخرى، وحّقها يف االستقالل أبحواهلا الشخصية. وهكذا فال 

ميش لآلخرين أو الضغط عليهم. يقول نوح سبَب يدعو لالعتقاد أّن "سيادة الشريعة" تعين الته
فيلدمان يف كتابه :"مابعد اجلهاد، أمريكا والكفاح من أجل الدميقراطية اإلسالمية" : "إذا كان  

كثريون يف الغرب يعتقدون أن ال دميقراطية بدون فصٍل بني الدين والدولة؛ فإّن كثريين يف العاََل 
يف جمتمعاهتم التتأمُن هبذه الطريقة. ومن حسن احلظ أنه  اإلسالمي جيدون أّن الشرعية الدميقراطية

الشيء يف الدميقراطية يفرض الفصل بني الدين والدولة. ذلك أنَّ احلكم الدميقراطي يقوم على 
حرية الضمري واالعتقاد، ومها األمران الضروراين لثبات النظام وتطوره. وإذا كانت الداينُة السائدُة 

هتّمُشُهْم دينياً أو بدوافع دينية، وتنحفظ حقوق مواطنتهم؛ فإنَّ اإلسالم ال تضطهد اآلخرين وال 
 يتالءُم بسهولة "مع الدميقراطية".

والذي أراُه أّن نوح فيلدمان حُمقٌّ يف املبدأ. وهناك مفكرون مسلمون عديدون يقولون      
. بيد أّن املشكلة أّن ابلتعددية، ويؤسسوهنا على املبادئ اإلسالمية، وليس على املرياث الغريب

هؤالء مايزالون قليلني، وما تزال أصواهتم غري مسموعٍة لدى اجلمهور املسلم اأَلوسع. وتتحدث 
جوسلني سيزاري عن مشكلة اجلاليات اإلسالمية ابلغرب املعاصر، وأهنم يواجهون قضااي 

. وترى 18لية، كما أهنم يشعرون ابلغربة والتهميش، فتتصاعد لديهم امليول األصو 17جديدة
سيزاري أن الشأَن يف اإلسالم، مثل الشأن مع الكاثوليك والربوتستانت والذين تطورت لديهم 



تقاليد وممارسات للفردية والشخصية اإلنَسانّية والدميقراطية والتعددية حتت وطأة التطورات وقضااي 
جهون الظروف نفَسها احلداثة والعصرنة. ويوشُك هذا األمر أن حيدَث لدى املسلمني، ألهنم يوا

وإْن اختلفت التجربة التارخيية. وتسّمي سيزاري هؤالء املسلمني الذين تثري لديهم احلداثة تلك 
، وأتمل أن يصبحوا أكثر إفصاحاً 19األفكار التطويرية منذ القرن التاسع عشر: األقلية الصامتة

املفكرين الكاثوليك مثل جون   وجرأًة وشعبية. ولقد سبق أن ذكرُت أتثريات النظام األمريكي على
كورتين موراي. لكّن اإلسالم خيتلف عن الكاثوليكية يف أنه ال ميلك هرميًة مركزيًة إذا تعصرنت 

تعْصر ممارساُت املتدينني؛ فهل ميكن أن يكون هناك جممٌع إسالميٌّ على شاكلة جممع الفاتيكان 
داخل اإلسالم رمبا يكوُن نتاَج عمليٍة ( ؟! إّن اأَلوىل واملأموَل حدوثُه 1965-1962الثاين )

طويلٍة املدى بدأت قبل مدة، ويقوُم هبا مسلمون يعرفون الغرب بعمٍق، ويستطيعون اإليضاح 
إلخوهتم املسلمني فوائد االنفتاح وهجران اخلصوصيات الضيقة، وأّن ذاك االنفتاح والتسامح يتالءُم 

 مع دينهم فكراً وممارسة .
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