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 I . 
ما سخر املثقفون العرب وقوميوهم من شعاٍر كما سخروا َطواَل أربعة عقود     

)فيما بني األربعينات والثمانينات من القرن املاضي( من شعار "العيش املشرتك" 
الذي كان اخلطاب الرمسيُّ اللبناينُّ يتبناه ويدعو له. ولتلك السخرية املتساحمة 

م( أسباٌب عديدة 1976-1970، مث املتوّترة مع بداايت احلرب األهلية )أولا 
ل تنحصر ابلنزعة الندماجية والقْسرية يف الفكر القومي العريب. فالشعار 
املذكور كما فهمه املسيحيون اللبنانيون احملافظون، يعترب أّن لبنان ُبين على 

ا املسيحيون واملسلمون. عنصرين ثقافيني أو حضاريني متميزين ومتمايَزين مه
واملسيحيُة هبذا املعىن )مثل اإلسالم( ليست ديناا وحْسب، بل هي ثقافٌة 

وحضارٌة أيضاا. وهي أصيلٌة ومتجّذرٌة يف التاريخ والواقع، وهي اليت ََتُب لبناَن 
خصوصيَتُه ومسوَِّغ استقالله، وإلّ َلَوَجَب أن ينضمَّ إىل سورية، كما كان يف 

م على 1920جلغرافيا حىت زمن املتصرفية، مث قيام دولة لبنان عام التاريخ وا
أيدي الفرنسيني. وهكذا فقد كان شعاُر "العيش املشرتك" من صياغة املسيحيني 
سو  املعتدلني. بل إننا جنُد جذوراا له يف بيان "الفجر الصادق" الذي َأصدرُه مؤسِّّ

ذي جاء فيه أّن لبناَن مثل م، وال1876مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية عام 
الطائر الذي ل حيّلق إلّ جبناحني، واجلناُح املنطلُق والقويُّ هو اجلناُح املسيحي، 

وعلى املسلمني أن ينهضوا ابجلناح اآلَخر من طريق الرتبية احلديثة والتعليم 
احلديث الذي سبقهم إليه املسيحيون. بيد أّن الصراَع السياسيَّ فيما بني 

نات واخلمسينات من القرن العشرين، ما أبقى على هذه النفصالية الثالثي
القابلة للتالقي. ويرجُع ذلك إىل األدجلة اليت تطور إليها األمر لدى املسيحيني  



 كما لدى املسلمني. 
املسلمون اعتربوا لبنان وطناا عربياا خالصاا، كما اعتربوا شعبه شعباا واحداا     

حيُة الشرقيُة عربية، واملسيحيون اللبنانيون والسوريون وإن اختلف الدين. فاملسي
والفلسطينيون عرٌب أقحاح. ولذلك ل داعَي للتفرقة الثقافية أو السياسية. بيد 

أّن الُنَخب الثقافية املسيحية خشيْت على مواقعِّها من هذه التسوية الندماجية، 
فينيقية والكنعانية فخاضت يف نظرايٍت حول اخلصوصية السورية أو اللبنانية ال

طية، أو أّن لبنان منفصٌل ابجلبال الشرقية عن سورية، أو أنه وطُن  واملتوسِّّ
وهي األقلياُت اليت لذت جببال –احلرايت وملجؤها ومالُذ األقليات عرب التاريخ 

لبنان هرابا من الَغَلبة العربية أو اإلسالمية. وبلغ األمر ابألب سليم عبو )الذي 
م( عن 1959لجامعة اليسوعية يف التسعينات( أن ألَّف كتاابا )صار رئيساا ل

الثُنائية اللغوية أو اللسانية، ذهب فيه إىل أّن اخلصوصية املسيحية/ اللبنانية 
جتّلت لغوايا عندما حتدث املسيحيون عرب التاريخ بلغاٍت هي دائماا غري اللغة 

مسينات والستينات من العربية! ومع النزايحات السرتاتيجية اهلائلة يف اخل
القرن املاضي، استقرَّ الوعي العريب/ اإلسالمي لدى الُنَخب القومية العربية، وهو 
القائل بوجود األمة الواحدة والشعب الواحد، ول يسمح ل بتنوٍع ول بتعددية. 
وما خدَم هذا الوعي القومي الصعود السياسي لفكرة القومية العربية ومشروعها 

لعريب فقط؛ بل خدم أيضاا اإلسالمية السياسية اليت كانت حتمُِّل يف املشرق ا
على الغنب الواقع ابملسلمني ضمن النظام الطائفي اللبناين. وهكذا ففي حني 

نشأت عصبوايت طائفية مسيحية حلماية استقالل لبنان من املّد القومي العريب، 
ت الُنَخب اللبنانية العربية ومحاية موقع املسيحيني املتقدم يف الكيان اللبناين، أصرَّ 

واملتعربة على "العيش الواحد"، وعلى اعتبار لبنان جزءاا من األمة العربية 
الواحدة؛ ولذلك فقد جرى احتضاُن األحزاب والتيارات القومية العربية من 
البعث إىل القوميني العرب إىل الناصرين، وبعد انكسار مصر وسورية عام 

يون واليساريون اللبنانيون ضمن فصائل املقاومة م دخل الشبان القوم1967
الفلسطينية اليت كانت تستوعُبها منظمة التحرير بزعامة ايسر عرفات؛ ابعتبار 

القضية الفلسطينية هي القضية املركزية للعرب، واعتبار لبنان ساحةا مثاليةا 



 ملصارعة إسرائيل. 
م،  1975للبناين الذي انفجر عام ول ميكن الزْعُم طبعاا أّن النزاع الداخليَّ ا    

كان سببه الصراع بني شعاري العيش املشرتك والعيش الواحد، بل العبء الثقيل 
للقضية الفلسطينية على اجملتمع السياسي اللبناين. لكّن اختالف التصورات 
حول التعددية املمكنة وغري املمكنة أدَّى دوراا ابرزاا ول شّك يف شّل اإلرادة 

وابلتايل تعطيل قدرة الدولة على التحرك أبّي اجتاه. ويف احلرب السياسية، 
كما يف كّل احلروب املشاهبة ومنها احلرب األسبانية، والنزاع يف –األهلية اللبنانية 

 -اليوانن وعليها بعد احلرب الثانية، ونزاعات البلقان يف الثمانينات والتسعينات
اخنة. وقد أضرَّ ذلك ول شكَّ اسُتخدمت كلُّ أنواع األسلحة الباردة والس

بفكرة التعددية السياسية لدى القوميني العرب يف لبنان، كما لدى خصومهم. 
فمثال يف لبنان حىت العلمانية اليت هي فكرٌة اندماجيٌة يف األصل، استخدمها 
األيديولوجيون املسيحيون للحفاظ على الرتتيبات الطائفية اخلالدة يف الكيان 

ايم الفرنسيني. قال ُدعاة احلركة الوطنية اللبنانية من القوميني اللبناين منذ أ
واليساريني إبلغاء "الطائفية السياسية". وردَّ عليهم املسيحيون أبنه إّما العلمانية 
الكاملة )اليت ل يقبُلها املسلمون( أو اإلبقاء على النظام كما هو. وما جرت 

على الساحة اللبنانية حـول  بعد وقائع منتصف السبعينات نقاشاٌت جاّدةٌ 
التعـايش الوطين من ضمن التعددية الثقافية والسياسية. فحىت يف اتفاق الطائف، 

بقيت الرتتيباُت الطائفية، أو أنَّ التعددية ظّلت طائفية وليست سياسية؛ رغم 
ومن  -نّص الدستور اجلديد على العيش املشرتك، لكْن الديين وليس السياسي 

ة الرئيس سليم احلّص أنَّ يف لبناَن كثرياا من احلرية، وقليالا من هنا جاءت مقول
أمام عودة شعار إلغاء الطائفية  -الدميقراطية. وحتدَّث البطريرك املاروين

عن ضرورة إزالة الطائفية من النفوس قبل النصوص. وطرح البااب  -السياسية
م( مقولته 1997) الراحل يف السينودس املسيحي اللبناين، ويف زايرته للبنان

للعيش املشرتك القائمة على أّن لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة؛ بسبب تالقي 
 احلضارتني املسيحية واإلسالمية فيه. 

II . 



قد ل تكون العودُة إىل الوراء كثرياا مفيدةا فيما حنن بسبيله من قراءٍة     
رب ودوهلم اليوم. ملعضالت التعايش والوحدة الوطنية والتعددية يف أوطان الع

فقد تغرّيت األوضاع تغرياا كبرياا بعد سقوط الحتاد السوفيايت وهناية احلرب 
الباردة. وقد ضرْبُت فيما سبق لبنان مَثالا للنقاشات اليت دارت حىت السبعينات 

حول تصورات اجملتمع والدولة واجملتمع السياسي. لكّن لبنان يبدو ملراقبني 
خاصةا ل ميكن تعميمها. والطريف أّن النظام السوري وابحثني كثريين حالةا 

الذي سيطر على لبنان ملدة ثالثني عاماا تقريباا، كان ينظر إىل هذا األمر 
ابملنظار نفسه الذي حتدْثنا عنه. فقد كانوا يتحدثون إلينا طواَل الوقت عن 

ْزري للبنان يف ظّل النقسام الطائفي، وأنه ل مشكلَة على
ُ
اإلطالق يف  الوْضع امل

سورية اليت يندمُج شعُبها ويندعُم يف كتلٍة واحدٍة من وراء القائد. يقول ضابط 
املخابرات السوري للمسلم الذي يتحدث إليه: العروبةُ عميقٌة ومتجّذرٌة يف 
سورية ول خوَف على الوحدة الداخلية خبالفِّكم أنتم أيها اللبنانيون. ويقول 

ين: النظاُم السوريُّ نظاٌم علماينٌّ ل تفرقَة فيه بني الضابط نفُسه للمسيحي اللبنا
مسلٍم ومسيحي، ووجوُدان بلبنان ضمانٌة ومحايٌة لكم. ويف األزمات وأزمنة التوتر 
ُرها األزمُة اليت أخرجت اجليش السوري من لبنان، كان السوريون وأنصارُهم  وآخِّ

أو بني السنة  يتحدثون عن قرب اندلع نزاٍع بني املسيحيني واملسلمني،
والشيعة، إْن خرج السوريون الذين لعبوا دور احَلَكَم أو الضابط املؤََتَن على 

عروبة لبنان وسالمِّهِّ ووحدته الوطنية. ولسُت أذكر هذا كلَّه للتشنيع على النظام 
السوري إمنا ألطرح سؤالا آَخَر هو: هل أسهمت إندماجيُة الفكر القومي 

 طائفيٍة وإثنية كاليت نشهُدها اليوَم يف العراق وسورية القاسية يف بعث انقساماتٍ 
وبلداٍن عربيٍة ُأخرى؟ وما هو َدور األيديولوجيا الندماجية هذه يف قيام األنظمة 

التواتليتارية يف البلدان العربية؟ مث ما هو َدوُر الفكر القومي العريب يف ضرب 
ا الدميقراطية يف األربعني سنةا التعددية السياسية أو األحزاب السياسية وإمكانياَت

األخرية؟ ما عرف الفكر القومي العريب منّظرين كباراا. ومع ذلك ميكن احلديث 
استناداا إىل أفكار ساطع احلصري وأنطون سعادة وميشال عفلق وزكي 
األرسوزي، عن "نظرية قومية" أو تصور كوربورايت )مجعي( للمجتمعات 



زاٍت يف منطقتنا. وُأُسس التصور هذا ثقافيٌة ولغويٌة وانضوائها يف األمة دومنا َتايُ 
واترخييٌة بشكٍل عام. لكْن هناك ما يدلُّ على أّن هذه التصورات ما أثَّرت كثرياا 
يف الوعي العاّم، أو أّن التمييز بني القومية الندماجية، واألمة غري الندماجية، 

ُه "الوعي القومي" الذي  ظلَّ قائماا. فاجلمهور ظّلت الوحدة َُتمُُّه أكثر مما يُهمُّ
اعتربه األيديولوجيون القوميون شرطاا ضرورايا للنهوض العريب العاّم. وقد توّضح 
ُدُه بذلك. فقد حتدث  اجلدالُت بني البعثيني والناصريني يف الستينات ما أقصِّ

البعثيون عن "وحدٍة مدروسة"؟ يف حني رّكز الناصريون على إميان اجلمهور 
 ابلوحدة. ومع ذلك فإنَّ أساَس التصورات املختلفة واحد، مبعىن أّن العريب

الفريقني يعتربان الوعي اجلامَع الثقايفَّ والتارخييَّ مسلَّمُة ل ميكن تصوُُّر غياهبا 
وإلّ لنقضت مقولُة األُّمة ذات الرسالة اخلالدة. إمنا هل يعرتُف القوميون بوجود 

مة، حبيث يكوُن هناك منفٌذ أو تسويٌغ للتعددية "فئاٍت" أو "طبقاٍت" ضمن األ
السياسية أو احلزبية؟ يقول العقائديون القوميون ابلفئات، وعندما صاروا يساريني 
يف النصف الثاين من الستينات قالوا أيضاا ابلطبقات. لكّن الفئات أو الطبقات 

زاب عند القوميني العرب، ُنَسٌخ عن بعضها البعض، ولذلك ل داعَي لألح
املتنافسة واملتصارعة، بل هناك ضرورٌة لاللتفاف حول احلزب القائد أو القائد 

الفرد الذي يتفرد بتمثيل مصاحل كّل الفئات. فالقائد يف الفكرة العَقدية القومية 
يف الداير العربية ويف العاََل أساسيٌّ لتحقيق املشروع القومي. ولذلك احّتدت 

لناصري، كما احتدت يف اجلبهة الوطنية قوى الشعب العامل يف التصور ا
التقدمية لدى النظام السوري. فالدليُل على وحدة الشعب الكاملة وجوُد احلزب 

القائد، أو القائد ممّثل اجلميع دومنا حاجٍة حلزب. إمنا هل الَعَقديُة القومية 
مسؤولٌة فعالا عن الندماجية السياسية يف شخص القائد؟ الواقُع أّن احلرب 

باردة، والعقائدية اليسارية أو التقدمية مسؤولٌة أيضاا عن كوربوراتية التجربة ال
السياسية العربية ومشوليتها يف العقود ما بني اخلمسينات والتسعينات من القرن 

املاضي. وما أعنيه أّن فـََرضية "اجملتمع الندماجي" كان ميكن أن تشّجع 
نه ل خوَف من النقسام. ويظهُر هذا التعددية احلزبية أو السياسية، ابعتبار أ

األمر يف حالة مصر أو املغرب، أكثر من سورية والعراق. لكّن الذي حدث أّن 



الصطفاَف يف احلرب الباردة، والذي تفاَقَم منذ مطلع الستينات، شجََّع على 
اعتناق اأَلوحدية من القيادة إىل القاعدة، وخباصٍة أّن الحتاد السوفيايتَّ أنتج 

نظمةا على مثاله، وكان مستعداا لدعم النظام املنحاز إليه، بغّض النظر عن أ
 سياساته الداخلية. 

ول حيب الباحثون املصريون إحلاق مصر بنموذج التطور هذا. فهم يتحدثون     
عن "اجلماعة الوطنية" فيها ابعتبارها تطوراا خاصاا يف القدمي واحلديث وملصر 

جملتمع املصريُّ عندهم انقساماا طائفياا، كذلك ل وحدها. وكما ل ينقسُم ا
تتأسَُّس األحزاب السياسية على ُأُسٍس طائفيٍة شأن ما حدث بلبنان أو حىّت 

ابملغرب. أّما َضعُف احلركة فال يرجُع فقط إىل أوحدية النظام السياسي؛ بل إىل 
 احلديثة، وهو درجة التطور والتنوع الجتماعي والثقايف. فاحلزب تُنشُئُه الفئاتُ 

خمتلٌف يف الفكرة والبنية عن التنظيمات التقليدية يف اجملتمعات العربية 
يوليو، ألنه ما   23واإلسالمية. وقد كان حزب "الوفد" هو األجنح قبل ثورة 

 كانت له بنيٌة مغَلقٌة شأن األحزاب الشيوعية مث اإلسالمية. 
وحدة الوطنية وإمكان التعددية ولنُعْد مؤقتاا إىل مسألة العيش الوطين وال    

احلزبية يف ظّل هذه املقولة. لدينا من املرحلة املاضية مقولة القذايف: "َمْن حتزَّب 
خان". وللفكرة أو املقولة تعليالٌت يف "الكتاب األخضر"؛ بيد أّن ُأصول 

الفكرة تكُمُن فيما ُيظن يف املوروث التقليدي العريب واإلسالمي، أو إّن هذا 
حديٌث نْسبياا، ألّن اجملتمعات اإلسالمية الوسيطة كانت تعي اختالفاَتا،  الوعي

وحتّقق وحدََتا يف مشولية األمة، وتعددية التنظيمات الجتماعية والثقافية حتت 
سقفها. وقد ظّلت فكرة األمة عابرةا حىت للدول حني قامت على أرضها عدة 

حىت –ية. ومبعىنا آخر فإنَّ أحداا إمرباطورايت مثل العثمانية واألوزبكية واملغول
ما رأى أّن تعدد الدول يؤدي إىل انقسام األمة، أو تعدد  -عصر عبداحلميد

الطرق الصوفية، يؤدي إىل انقسام اجملتمع، أو تعدد املذاهب الفقهية يؤدي إىل 
النقسام الديين. يف عصر عبداحلميد، جرى العمُل بوعي على "اجلامعة 

َنت شكالا من أشكال التوحد بني األمة )اإلسالمية( والدولة اإلسالمية" اليت عَ 
)العثمانية(، شأن األفكار القومية السائدة يف أورواب آنذاك. وبذلك كان هناك 



عمٌل على فكرة "القومية العثمانية" على أساس املواطنة، وليس التوحد الديين أو 
الدولة حىت مراحلها  اإلثين الذي َل يكن ممكناا لتعدد الشعوب واألداين داخل

األخرية. ومع ذلك، فعندما حتطمت الدولة العثمانية أو بقاايها يف احلرب 
م، ما سقطت فكرُة الوحدة، لكنها صارت 1924األوىل، وأُلغيت اخلالفة عام 

إثنيةا أو دينيةا أو جغرافية أو سياسية. وبذلك تغريت وجهُة الندماج وحدوده، 
 ية شبه القومية.دون أن تتغري نزوعاته اجلمع

III . 
م، أي يف عّز املرحلة األوىل من النزاع الداخلي اللبناين، 1976يف عام     

كتاابا   -أعرق النوادي القومية بلبنان وبريوت–أصدر النادي الثقايف العريب 
تضمن أعماَل مؤَتٍر عنوانه: "لبنان، العيش الواحد". ويف الوقت نفسه صدرت 

س على "الختالف عن مؤَتر سيدة البري، و  هو َديٌر مسيحيٌّ، وثيقٌة تؤسِّّ
احلضاري" تعدديةا واسعةا يف كّل شيء، من احلياة السياسية وإىل الرتبية. 

سة  والطريف أّن القوميني واليساريني اللبنانيني كانوا يدُعون للدميقراطية املتأسِّّ
، على الوحدة اجملتمعية؛ يف حني كان املسيحيون يتجاهلون الشعار الد ميقراطيَّ

ويعترب متطرفوهم أّن هناك جمموعتني شعبيتني وليس هناك شعٌب لبناينٌّ يف 
احلقيقة، وإمنا عيٌش مشرتٌك يف اجملالت اليت َُتمُّ الطرفني املتغايَرين. والواقع أّن 

القومية واليسارية    عامة املسيحيني ما كانوا انقساميني، وإمنا كانت ُُنَبُـُهم
رات لتغّطي األعماَل احلربية الدائرة، واليت ما كان هناك كذلك. وجاءت الشعا

اتفاٌق على أهدافها أو أسباهبا حىت بني أهل الصّف الواحد. فقد بدأ النزاع 
بتحزب القوميني واليساريني حلماية املقاومة الفلسطينية؛ يف حني كان 

عمال السياسيون واحلزبيون املسيحيون يعتربون السالح الفلسطيين عمالا من أ
 اخلروج على الدولة، واستدراجاا إلسرائيل لغزو لبنان وختريبه. 

لكْن، كما سبق القول؛ فإّن لبناَن حالٌة خاّصٌة ل يصحُّ القياُس عليها يف     
ذاك الوقت، ول يف هذا الوقت. وإمنا كانت البيئُة الفلسطينيُة يف لبنان، حيث 

قاا للتوجهات القومية واليسارية جتمعت فصائُل منظمة التحرير، هي املمثّلة ح
وحىّت اإلسالمية السائدة يف الوطن العريب يف السبعينات. وقد جتمعت يف "فتح"  



كربى املنظمات الفلسطينية ثالثة أجنحة أحدها إسالمي واآلخر قومي والثالث 
يساري. املعروف أّن مؤّسسي حركة "فتح" الكبار، كانت ألكثرهم ميوٌل 

األصل أعضاء يف حركة اإلخوان املسلمني، إّما ألهنم أتثروا  إسالمية أو أهنم يف
م( أو ألهنم انضموا 1954هبا يف مصر يف زمن وجودها وعملها )حىت العام 

إليها أو تعاطفوا معها يف الكويت يف اخلمسينات والستينات. وأذكر أنين مسعُت 
لتنوع )عام يف أَوساط فتح ابلذات، وللمرة األوىل، نقاشاا يف التعددية أو ا

م(. كان هناك رأٌي يقول إنه ل حاجة إىل التعدد والتنوع والختالف 1977
مادامت املشكلة واحدة وغري خالفية: حترير فلسطني. مث يُورُد هؤلء أدلةا من 
القرآن والسنة على ُحرمة الختالف. مث يعودون لذكر مناذج من الختالف 

ة األخرى. لكن كان هناك من قال املذموم يف مقولت التنظيمات الفلسطيني
أيضاا )وإن كانوا قلة( إّن التعددية السياسية ل َخَطَر من ورائها، مث إهنا َتّثل 
املصاحل املشرتكة اليت خيتلف َنَظُر األفراد فيها، كما ختتلُف مصاحل الفئات، 
افية فتظهر احلاجة ألحزاٍب وتنظيماٍت متعددة. بيد أنَّ اخَلطَِّر هو التعددية الثق

اليت تعين انقسام الشعب واألمة. وهذا املنطق هو منطُق اإلسالميني املعتدلني، 
الذين محلوا اسم تيارات اإلسالم السياسي بعد السبعينات. لكْن يف الوقت 

الذي نتحّدث عنه ما كانت هناك أحزاٌب إسالميٌة مشروعٌة إلّ يف األردّن. وما  
ك أصحاَب نظريٍة يف التعددية السياسية؛ كان اإلخوان املسلمون األردنيون آنذا

لكنهم خاضوا النتخاابت، وكان هلم ممّثلون يف الربملان، ووزراء يف احلكومة. أما 
اإلخوان املسلمون املصريون فقد أبَوا دائماا اعتبار أنفسهم حزابا، وأصُّروا على 

 م1952/1953التسمية جبماعة اإلخوان املسلمني. ويعوُد ذلك إىل العام 
حينما شاركوا يف ثورة يوليو مع الضباط األحرار، وكافأَْتم الثورة يف شهورها 

األوىل بعدم حظرهم كما حظرت سائر األحزاب، ابعتبارهم مجعيةا َدَعويةا دينيةا 
ْنشية 1954وخرييةا وليست حزابا سياسياا. ويف العام 

َ
، وبعد حادثة امل

يف العضو ابلتنظيم السري ابإلسكندرية، واليت حاول فيها حممود عبداللط
لإلخوان اغتيال مجال عبدالناصر، جرى َحْظُر اجلماعة، والقبض على املعروفني 
للبوليس املصري من أعضائها، وما تزاُل حمظورةا حىت اليوم؛ وإن تكن تطوراٌت  



كثريٌة قد استجّدْت منذ مطالع السبعينات من القرن املاضي. وما جرى 
اإلسالم السياسي يف الوطن العريب، جرى على لإلخوان، أو أكرب مجاعات 

التنظيمات املشاهبة يف سائر أحناء البالد العربية، ابستثناء األردّن. لكْن أيضاا  
كان هناك توافٌق بني سائر اجلماعات اإلسالمية يف اخلمسينات والستينات بل 

ية السياسية إن والسبعينات، على أّن التعددية الثقافية، حمرَّمٌة دينياا، وأّن التعدد
يقول: )إّن  -سبحانه وتعاىل  -َل تكن حمظورة، فهي حموطٌة ابلكراهية. فاهلل 

هذه أمتكم أمٌة واحدٌة وأان ربكم فاعبدون). ومفرد احلزب يَرُِّد يف القرآن دائماا 
يف معرض الذّم أو السْلب. إمنا املهمُّ هو األساس، أي العقيدة والثقافة. 

ي أن تظلَّ األمُة واحدة، وكذلك الدولة واجملتمع. وقد  والعقيدة واحدٌة فينبغ
كانت هناك حريٌة يف مسألة التعددية الدينية. فقد أقرَّ القرآن وجوَد اليهود 

واملسيحيني يف اجملتمع اإلسالمي، وهم ُمغايرون للمسلمني دينياا وثقافياا. وقد 
رخيي أبشكاٍل واجه اإلخوان املسلمون املصريون والسوريون هذا التحدي التا

خمتلفـة. وقد مال اإلخوان السوريون بزعامة مصطفى السباعي، والذين َتتعوا 
م، 1958ببعض احلرية واملشروعية فيما بني الستقالل السوري والوحدة عام 

إىل إقرار التعددية الدينية، على أن تكون القيادُة يف اجملتمع لإلسالم ابعتباره 
ما اعتربوا التعددية  - ذلك شأن القوميني العربديَن األكثرية. لكنهم شأهنم يف

الدينية تعدديةا ثقافية؛ بل اعتربوا أّن املسيحيني العرب هم أقراٌن للمسلمني يف 
الثقافة، ول مربر لنشوء مجاعات ثقافية مسيحية أو أحزاب سياسية مسيحية. 

؛ بينما وقد أتثر اإلخوان املسلمون األردنيون والفلسطينيون ابلتنظري السوري
م: اجلماعة 1963أتخر اإلخوان املسلمون اللبنانيون )مسَّوا أنفسهم منذ العام 

اإلسالمية( يف التنظري للتعددية حىت الثمانينات، وحتت أتثري الجتهادات 
املصرية. والواقُع أّن هذا املوروث الندماجي أو الدجمي يف بالد الشام، ومن 

يه وأثَّر يف اآلَخرين تقي الدين النبهاين جانب القوميني واإلسالميني، سبق إل
س حزب التحرير، الداعي إلحياء اخلالفة، والقائل منذ العام  م 1953مؤسِّّ

إبدانة التعددية الثقافية والسياسية. وعندما مسَّى مجاعَتُه حزابا، ظلَّ يعترب احلزَب 
ثرية أو حزَب اخلالفة، وحيّرم فكرة الدميقراطية أو مبدأها القائل حبجية األك



إلّ لسلطة اخلالفة، واليت  -من وجهة نظره–سلطتها. إذ ل شرعية ألّي سلطة 
 ُتكَسُب ابلبيعة وليس ابلنتخاب أو ابلقرتاع.

IV . 
ما كانت لإلخوان املسلمني مبصر جتربةٌ إجيابيٌة مع النظام السياسي املصري،     

 موقُفُهم من التعددية ل يف العهد امللكي ول يف العهد اجلمهوري. ولذلك ظلَّ 
الثقافية والجتماعية والسياسية مرتدداا أايم امللكية، وسلبياا أايم مجال عبد 

الناصر. ويظهر ذلك على خري حنٍو يف الكتاابت السياسية حلسن البنا 
وعبدالقادر عودة وسيد قطب، ومنذ األربعينات وحىت أواسط الستينات. وما  

دام مع النظام السياسي كان حسن البنا مييُل كثرياا ل لتنظري، ول حيبُّ الصِّ
املصري. لكنه وجد نفَسه دائماا يف مواجهة حزب األغلبية، أي حزب الوفد. 

ولذلك ظلَّ موقُفُه من فكرة األغلبية أو اجلماعة )رغم اسم مجاعته( غامضاا أو 
"، وقد متأرجحاا. فالواضح أّن مفرد "اجلماعة" اترخيياا هو املضاّد ملفرد "الفتنة

عىن يف سياقاٍت كثرية: اإلمجاع. مث ينبغي أن ل ننسى أنه يقرتن ابلسنة يف 
التعبري عن األكثرية الساحقة للمسلمني منذ تسعة قرون: أهل السنة واجلماعة. 

وهكذا فقد كان هناك وعٌي عميٌق لدى هذه اجملموعة اإلحيائية الكبرية أهنا َتّثل 
لعريب بعد أن انتشرت فروعها يف سائر أحنائه. اإلسالم يف مصر، مث يف املشرق ا

لكْن يف الواقع السياسي، وواقع األنظمة، ظّلت اجلماعة أقليةا مهمَّشة، وتؤثّر يف 
ثقافة اجلمهور ووعيه الديين والرتبوي، أكثر مما تؤثّر يف وعيه وتصرفه السياسي. 

لتنظيم، ومع ذلك فقد كانت مجاعة اإلخوان املسلمني مجاعةا حديديةا يف ا
وأثّرت صالبُتها يف كل التنظيمات اإلسالمية الالحقة اليت قامت مجيعاا على 

سها.  مبدأ الطاعة لألمري وويل األمر؛ وهو يف العادة رأس اجلماعة أو مؤسِّّ
وفيماعدا األردّن حيث كان الولء مزدوجاا للملك وملرشد اجلماعة؛ فإنه يف سائر 

مري أو رأس اجلماعة. وبذلك فباإلضافة للعقدية البالد العربية، كانت البيعُة لأل
الدينية، اليت ل تشّجع على التعددية، ما كان الواقع السياسي يشّجع على 

ذلك، مث ُأضيفت إليه عقائديُة املشروع السياسي الذي اكتمل يف الستينات من 
القرن املاضي: الدولة اإلسالمية اليت تطبق الشريعة، وليس لدى اإلخوان 



يني فقط؛ بل ولدى سائر مجاعات اإلحياء يف الوطن العريب، ولدى املصر 
 اجلماعة اإلسالمية بباكستان، أكرب مجاعات اإلحياء خارج الوطن العريب. 

ومع أّن انتكاسة الستينات الَعَقدية والسياسية، انلت من اإلخوان املسلمني     
ي يف اخلمسينات ظّلت السوريني أيضاا؛ فإّن التجربة اإلجيابية مع النظام السور 

مؤثّرةا يف بعض قادَتم، وأبرُز هؤلء األستاذ حممد املبارك، الذي جترأ على التنظري 
للتعددية السياسية، مع استمراٍر يف إدانة وإنكار التعددية الثقافية. وما حدثت 

النقلة التدرجيية لدى اإلخوان املصريني إلّ بعد أواسط السبعينات، بعد أن 
اع بينهم وبني مجاعات التطرف املنشّقة يف أكثرها عنهم بسبب انفجر الصر 

املوقف من النظام املصري، ومن استخدام العنف. ما قال اإلخوان املسلمون 
املصريون صراحةا بشرعية النظام القائم. لكنهم حرَّموا العنف وسفك الدم، 

دومنا تنظرٍي  ورفضوا النقالب العنيف، وأظهروا رغبةا ابملشاركة يف النتخاابت،
 -صريٍح للتعددية السياسية أو احلزبية. ويف أواخر السبعينات بدأ عدُة ُكّتاب

التنظري لالختالف والتعدد، واستناداا إىل  -ذوو أصوٍل إخوانية أو إسالمية
حبسب حممد عمارة –القرآن، بعكس ما كانوا قد استنتجوا يف السابق. فالطبيعة 

متعددة، والبشر خمتلفون يف الطبائع  -وفهمي هويدي وحممد سليم العوا
واألداين والثقافات، وهذا التنوع الجتماعي والثقايف يُنتج تعدديةا سياسية؛ ومع 
ذلك يظلُّ اجملتمع واحداا. وملصر حبسب كثرٍي من الكّتاب اإلسالميني خصوصيٌة 

يف وحدة جمتمعها يف التاريخ واحلاضر. ولذلك ميكن القول جبماعٍة وطنيٍة 
ارق البشري( إمنا على أساس املواطنة، ابلتوحد الثقايف، والتعدد الديين )ط

والسياسي. ومع أّن اإلخوان مبصر َل يتخلَّوا عن أُطروحة الدولة اإلسالمية اليت 
تطبُِّق الشريعة؛ فقد أمكن هلم التحاُلف على التوايل مع حزب الوفد مث حزب 

من أعضائهم للربملان  وإيصال العشرات -ومها حزابن مشروعان–العمل 
م أصدروا وثيقةا صرَّحت ابلدعوة للدميقراطية؛ لكنهم 1994املصري. ويف العام 

ما لبثوا أن تراجعوا عنها أو جتاهلوها، مما دفع عدداا من شباهنم لالنفصال 
وحماولة أتسيس حزب "غري ديين" كما قالوا حتت اسم: حزب الوسط. وكما َل 

اليوم هلم ابحلّق يف إنشاء حزب سياسي، ابعتبار أهنم  تعرتف الدولُة املصرية حىت



مجاعٌة دينيٌة والدستور ل يُقرُّ قيام األحزاب على أساس ديين؛ فكذلك َل تعرتف 
م عادوا إلصدار وثيقٍة اثنيٍة 2002حبزب الوسط ألسباب متنوعة. ويف العام 

 2004يف العامني تقول ابلدولة املدنية، وابلتعددية السياسية واحلزبية. وحاولوا 
م الدخول إىل املشهد السياسي املصري دومنا حتالفاٍت عن طريق 2005و 

إصدار البياانت السياسية، مث القيام بتظاهراٍت من أجل احلرايت السياسية أو 
النقابية أو ما جيري يف فلسطني والعراق أو من أجل إسقاط أحكام الطوارئ أو 

الرائسة املصرية. لكنهم يف إحدى تعديل الدستور على مشارف انتخاابت 
التظاهرات قاموا برفع املصاحف، مث يف مفاوضات أحزاب املعارضة أخرياا على 
التحالف يف وجه احلزب احلاكم أصُّروا على التمايز بشعار: اإلسالُم هو احلّل! 
وقد استطاعوا يف النتخاابت الربملانية األخرية، ورغم إجراءات النظام القاسية 

، إيصال حوايل املائة عضو إىل الربملان، وكانت تلك مفاجأة كربى، ما ضدَّهم
غطَّى عليها التحشُّد األمين والسياسي من حول صناديق القرتاع؛ بل ظّلت 
ظاهرةا "غالّبة" ختطف األبصار، وتثري الرعب لدى األنظمة واألحزاب غري 

 الدينية. 
بياانٍت من املنفى تقول  ويستمر اإلخوان املسلمون السوريون يف إصدار    

ابحلرية والدميقراطية والتعددية، لكْن ليس من املعروف كيف جتري التطورات 
 1978بداخل تنظيمهم بعد الصدام املروّع هلم مع النظام السوري بني العامني 

م، والذي سقط فيه عشرات األلوف من الضحااي، وذهب بنتيجته 1983و
زعيمهم البارز سعيد حوى قد محل وقتها عشرات األلوف إىل املنايف. وكان 

على العلمانية والطائفية والطغيان والدميقراطية معاا! وقد شارك اإلخوان 
املسلمون اللبنانيون يف النتخاابت النيابية بعد هناية النزاع الداخلي، ولزعيمهم 

اآلن الشيخ فيصل مولوي آراء معتدلة يف التعايش الوطين، ويف الدميقراطية. 
هم ما عادوا يصرحون بشيٍء حول مسألة الدولة والشرعية والنظام واجملتمع لكن

املتعّدد. وكان زعيمهم التارخيي فتحي َيَكن قد قال إبمكان املشاركة يف 
النتخاابت النيابية، ألّن النائب يستطيع أن يظلَّ معارضاا وانقداا دائماا؛ لكْن 

لك اإلقرار بشرعية النظام بدون ليس ابلوسع املشاركة يف الوزارة ألّن معىن ذ



حتفظ! أّما اإلخواُن املسلمون األردنيون، والذين كانوا يشاركون يف النظام دومنا 
تنظرٍي كثرٍي؛ فقد حتطمت وحدَُتُم وعالقتُـُهم ابلنظام على صخرة قضية 

فلسطني، ومصاحلة النظام مع إسرائيل، والفرتاق الظاهر بني الفلسطينيني 
فوفهم. وقد بدت محاس وهي يف األصل من نتاج إخوان واألردنيني يف ص

ممزَّقة بني املشاركة يف  -األردن حىت قبل ثالثة أشهر من النتخاابت الفلسطينية
العملية السياسية، ومتابعة النضال املسلَّح ضّد الحتالل اإلسرائيلي. وقد مسْعُت 

اا على وثيقٍة توافقت حممود الزّهار أحد زعمائها يقول يف برانمج تلفزيوين تعليق
َر العام املاضي إّن أحد بنودها  عليها تنظيماٌت فلسطينيٌة بشأن النتخاابت آخِّ
الذاهب إىل حتييد املساجد، يعين عدم إمكان القول ابلولء والرباء! ول تعددية 

سياسيةا أو غريها مع هذا املبدأ الذي يشّدد عليه السلفيون، والذين سيطر 
ى عقول وقلوب كثريين من اإلخوان بفلسطني واألردّن فكرهم وسلوكهم عل

واليمن يف العقدين األخريين. واملعروف أّن حركة محاس شاركت يف النتخاب 
الفلسطينية، وحصلت على األكثرية يف الربملان بفارٍق كبري عن فتح يف حني 

ون لنجاح محاس النتخايب أتثريه رفضت حركة اجلهاد اإلسالمي املشاركة. وسيك
 على رأيها يف الدميقراطية حىت لو َل تنجح حكومتها يف البقاء يف ُسّدة احلكم . 

وتبدو جتربة حسن الرتايب ابلسودان متميزة ومتمايزة. وقد تكون أكثر     
التجارب سلبيةا على اإلسالميني إىل جانب جتربة اجلزائر. فاإلسالميون 

صلوا للسلطة، أما حسن الرتايب فقد شارك يف السلطة أايم النمريي اجلزائريون َل ي
-1985ومسّاه أمري املؤمنني، مث شارك يف النقالب على التجربة الدميقراطية )

م. 2000م( مع الضباط، وساد يف النظام هناك حىت مشارف العام 1989
املتمردين وقد أيَد جتربة احلزب الواحد، أي حزبه هو، وخاض حرابا عنيفةا ضد 

جبنوب السودان على أساس األوحدية الدينية والسياسية. ويف أواخر التسعينات 
مال فجأةا للتفاوض فالتحاُلف مع جون قرنق، ودخل ابلتايل إىل السجن لدى 
تالمذته من العسكريني. وهو يقول اآلن إنه يقوُد حزابا معارِّضاا يف نظاٍم يريده 

 أن يكون تعددايا ودميقراطياا. 
هناك تياٌر رئيسٌي إذن لدى سائر اإلسالميني يف الوطن العريب. وهذا التيار     



% من 40والـ 30ضّد العنف، وضّد الديكتاتورية. وترتاوُح شعبيُتُه بني الـ
أصوات الناخبني يف عدة بلدان. لكنه ل ميلُِّك يف األعّم األغلب رؤيةا متناسقةا 

فية والسياسية. وهذا التيار ل يشّكُل ومقنعةا للعيش الوطين، والتعددية الثقا
ابلتأكيد قوةا تغيرييةا مستقبلية، لكنه يتجه إىل أن يكون رمبا مثل األحزاب 

الدميقراطية املسيحية يف أورواب بعد احلرب الثانية. ول شّك أّن هذه النتيجة بعد 
 مخسني سنةا من النضال، خميِّبٌة لآلمال.

V . 
الل التسعينات من القرن املاضي يف مصارعة اهنمك املثقفون العرب خ    

أطروحيت هناية التاريخ لفرانسيس فوكوايما، وصراع احلضارات هلنتنغتون. والواقع 
أّن إحدامها تكمل اأُلخرى. فاألوىل تقول  -رغم الختالف الظاهر بينهما –

ّلفة ابلنتصار الكاسح للدميقراطية الليربالية، والثانية ترى أّن هناك بؤراا متخ
وخمتلفة قد تكون ما تزاُل تشّكُل عقبةا أمام هذا النتصار، ويف طليعتها 

الكونفوشيوسية/ البوذية )الصني والياابن ودول الشرق األقصى( واإلسالم 
)والذي ميلُك ختوماا دموية(. وبذلك فقد قال هنتنغتون أبّن النزاعات مستمرة 

اََل املعاصر يتضمن ست أو سبع لكّن طبيعتها تغريت وصارت ثقافية! مث إّن الع
. وميكن عندما  حضارات أو ثقافات ابقية، وعماُد كل واحدٍة منها ديٌن معنيَّ

نفهم أطروحة صامويل هنتنغتون على حقيقتها أن ندرك أسباب ُسخط العرب 
واملسلمني عليها. إذ هي تتنبأُ أبّن صراعاا عاملياا سينشب بسبب عدوانية 

لك فإهنا جتعل من املسلمني هدفاا للعدوان. لكّن اإلسالم واملسلمني، وبذ
املشكلة كانت أّن اإلسالميني العرب الذين سارعوا ملواجهة األطروحة السطحية 

هذه، سبق هلم أن قضوا أربعة عقود وهم يذهبون إىل أّن الصراع بني اإلسالم 
 -شأن احملافظني الغربيني–والغرب صراٌع حضاري! وهكذا فقد كانوا يغلِّبون 

العوامل الثقافية يف اخلالفات والنقسامات. بينما الواقع أّن الصراع الدائر ذا 
أبعاٍد سياسيٍة واقتصاديٍة واسرتاتيجية، ول عالقة له ابلدين أو ابلثقافة. وعلى  

كل حال، فقد أجاب اإلسالميون ابلتحدث مطوَّلا عن بشاشة اإلسالم 
منا هنا؛ بل ما أريد التوصل إليه أنه وعدوانية الغرب. لكْن ليس هذا هو ما يـُهُّ 



إذا كانت الصراعات تدور من اجلانبني حول الثقافة واهلوية؛ فإّن ذلك يعين 
خْلق أجواء غري مالئمة للدميقراطية والتعددية. ورمبا كان ذلك وراء تراُجع 

م ما 1998م. ومنذ العام 1994اإلخوان املسلمني عن أطروحتهم املعتدلة عام 
وطأة "القاعدة وأطروحتها" وهجماَتا، والردود واملبادرات عليها، نزال حتت 

وكلُّها جتري حتت شعار اإلسالم، أي أّن املقاتلني يذكرون أّن دوافعهم إسالمية، 
كما أّن األمريكيني والربيطانيني   -وأهنم يردُّون على العدوان الصلييب أو اليهودي

ون عسكرايا وثقافياا على اإلسالم بل وكل األوروبيني، يقولون إهنم إمنا يردُّ 
املتطرف، ويريدون مساعدتنا على استعادة اإلسالم املعتدل. ويف كل األحوال، 
وكما سبق القول، هناك فئاٌت معتربٌة من اجلمهور ومن الُنَخب الثقافية تعترب أّن 

األمريكيني واألوروبيني إمنا ميتهنون اإلسالم ويهامجونه، أايا تكن دعاويهم ويف 
د الذي يَُظنُّ  ظروف "اخلطر" يصُعُب النفتاح أو تصُعُب السرتاحةُ إىل التعدُّ

 أنه يتهدُد اهلوية ويتهدد الوحدة والستقرار. 
لكْن ملاذا يقُف األمر عند هنتنغتون؟ فقد شهد مطلع التسعينات حرابا     

ها، ضاريةا على العراق بسبب غزوه الكويت. وقد هزَّت تلك احلرب املنطقة كلَّ 
وأخافت األنظمة كثرياا رغم أهنا تعاونت مع األمريكيني يف الغالب. وقد كان من 
آاثر تلك احلرب مهادنة الولايت املتحدة لألنظمة املتعاونة، أي أهنا أسقطت 

 عنها املطالبات ابحلرايت والتعددية .
سؤوٌل فالتعددية قد تكون سبيالا للمزيد من الخرتاق والنقسام؛ كما قال م    

عريبٌّ رداا على برانرد لويس الذي كان يطالب هبا. وهلذا فقد اتسمت حقبة 
التسعينات ابجلمود. إذ األنظمة يف هدنة، واإلسالميون ل يعرفون كيف 
يتصرفون مادامت الدميقراطية موضع شٍك كبري، والليرباليون والعلمانيون 

 شكَّ أّن مقولة اجملتمع منصرفون لتجذير مقولة اجملتمع املدين وممارساته. ول
املدين، َتلك أبعاداا تعدديةا ودميقراطية، لكنها محلت معها ُشبهة التغريب، مث 

 إهنا َل تستطْع أن ُتْضعَِّف من سلطة الدولة أو تدَعَم األحزاَب السياسية. 
م فتغريَّ املشهد َتاماا، وخرجت 2001سبتمرب عام  11مث حدث انفجار     

، لكْن إىل الكارثة. شّنت الولايت املتحدة وحلفاؤها، بل املنطقة من اجلمود



العاََلُ كلُّه حرابا على اإلرهاب )اإلسالمي(. وغزت أفغانستان والعراق حبجة 
اإلرهاب أيضاا. لكْن إىل جانب احلرب الفعلية، أراد األمريكيون مث األوروبيون 

ددية. واستناداا إىل شّن "حرب أفكار" تتمثل يف نشر احلرية والدميقراطية والتع
هذا اهلدف، الذي جرت من أجله اجتماعات كثريٌة ابلغرب، وحتدَّث عنه 

على  -بتشجيٍع من الدول–آلُف الكّتاب والباحثني، وأقبل املثقفون العرب 
إصدار الواثئق عن اإلصالح السياسي وعن التعددية والدميقراطية. وألنه كان 

سالم املعتدل، فقد ظهرت دراساٌت كثريٌة من ضمن الربامج املعدة النتصار لإل
تضُع الصورة املتشددة لإلسالم على حمّك النقد واملراجعة. ولذلك فقد كان 
هناك من قال ليس ابلتعددية السياسية فقط؛ بل وابلتعددية الثقافية. بيد أّن 
 الوقائع واآلاثر املهولة لغزو العراق، تركت أتثرياَتا أيضاا، وخباصٍة ما حدث من
انقساماٍت فظيعٍة بعد سقوط نظام احلكم العراقي؛ حبيث خاف كثريون من 

 ظهور الثُنائية السالفة: ديكتاتورية أو فوضى ابسم الدين أو العرقية! 
وما اعرتضت غالبية املثقفني العرب على األطروحة األمريكية حبّد ذاَتا. بل      

ن بذلك تغطية غزوهم. كان هناك من قال إّن األمريكيني كاذبون، وهم يريدو 
وكان هناك من قال إّن احلرية والدميقراطية ل تُفرضان؛ بل مها نتاج ظروف 

الداخل. وما يزال أكثر املثقفني العرب مصرين على أّن الغزو األمريكي للعراق 
ل، ولن تقوم دميقراطيٌة أو ما يشبهها. لكنهم صاروا أكثر محاساا للتغيري  فشِّ

ت مجاعات اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان السياسي، واتصلت نشاطا
ابألحزاب السياسية. وقد برز أمران اثنان يف السنوات األخرية: أّن اإلسالميني 

تقدموا العاملني يف اجملال السياسي املدين العام جلهتني؛ جلهة قبول فكرة املشاركة 
األمر يف النتخاابت أبي شكٍل، حىت لو َل جتاوز ضواُبطها احلدَّ األدىن. و 

اآلخر: النقد واملراجعة، مبعىن أّن اإلسالميني صاروا يطّورون مواقفهم استناداا 
 للتجربة، واستناداا لألخطاء أو نقد املقولت السابقة.

صحيٌح أن هناك أانساا من بينهم ما يزالون يتحفظون على "فلسفة"     
سان، وتسّوي بني اخلطأ الدميقراطية، أي الليربالية، ابعتبارها ُتسرف يف أتليه اإلن

والصواب. لكّن األكثرين يرون أنه ل داعَي ملثل هذه املماحكات، ما دام 



املقصود أن يتوىل الناس تدبري أمورهم أبنفسهم وليس من طريق الطليعة الثورية 
أو ما شابه. وقد عاد مجال البناّ )يف كتابه: التعددية يف اجملتمع اإلسالمي( 

ل أتويٍل جديٍد للقرآن. لكّن راشد الغنوشي، زعيم لقراءة املسألة من خال
اإلسالميني التونسيني ل يرى داعياا لذلك؛ بل املطلوب من وجهة نظره قيام 

اجملتمع السياسي التعددي، الذي تتكامل فيه الربامج واملصاحل. ول حاجة 
ة للتدليل على قول اإلسالم ابلختالف يف املسائل الفرعية، ممن قاموا ابحلرك

األوىل أواخر السبعينات إىل حدود القول من جديٍد مبرجعية اجلماعة بدلا من 
 الشريعة اليت اعتنقها اإلسالميون منذ الستينات.

إننا ُنطِّلُّ يف ما يتعلُق ابلتعايش الوطين والتعددية على مشهٍد جديد.     
ات ويوشك األمر للمرة األوىل أن يصل إىل حدود "العقد اجلديد" بني الفئ

الجتماعية واألنظمة السياسية. لكْن هناك خماوف عميقة على الوحدة 
والستقرار هلا ما يربّرها بسبب التصدعات اليت تنزل ابجملتمعات عند اهنيار 

األنظمة السياسية أو تعرضها ملشكالٍت قاسية. مث هناك اخلوف من "احلماقة 
 من أجل الدميقراطية، كما األمريكية" اليت تكون على استعداٍد ابألمس لغزو بلدٍ 

تكون على استعداٍد اليوم لضرب بلٍد آخر من أجل منعها. فال شكَّ أّن الدعوة 
األمريكية يف برانمج "الشرق األوسط األوسع" أو "الشرق األوسط اجلديد" 

للدميقراطية ما أفادت شيئاا، وكذلك مساعدات اجملتمع املدين، وجولت 
رُة عميقٌة يف العقول والنفوس واألجواء، ملا جيري الدبلوماسية العامة. فاملرا

ابلعراق وفلسطني ولبنان، ومن حتول الدميقراطية إىل بـُْعُبٍع لتخويف األنظمة، 
دومنا عمٍل جادٍّ على السري حنوها. ونتائج النتخاابت مبصر وفلِّسطني من 

 األدلة على ذلك. 
سياسي، ما بلغ مرحلة ويبقى أّن "العتدال اإلسالمي" ضمن اإلسالم ال    

 الطليعية أو الرايدة يف جمال التعددية، وملاذا يفعل ذلك وهو فريق األكثرية؟!
VI . 
جيتاز الفكر اإلسالمي املعاصر إذن، ويف العقدين األخريين من السنني،     

مرحلةا حّساسةا من مراحل تطوره بعد جتاوز سنوات التشدد يف السبعينات من 



ظهرت مسألة "التعددية" مطلع الثمانينات ابعتبارها قضيةا  القرن العشرين. وقد
سياسيةا حبتة. فقد بدأ بعض اإلسالميني آنذاك، ويف مصر وابكستان 

وإندونيسيا، ابإلقرار أو العرتاف ابلتنظيم احلزيب, وبتعدد األحزاب، وإبمكان 
التنافس السلمي على السلطة. وما كان ذلك ابألمر السهل، بسبب الطبيعة 

العقائدية للفكر احلزيب اإلسالمي، أو فكر التنظيمات احلزبية اإلسالمية. ففي 
اخلمسينات والستينات من القرن العشرين ظهرت نظرية احلاكمية على يد 
املودوي يف اجملال اإلسالمي العام، وعلى يد سيد قطب يف اجملال العريب. 

وهي تتلّخص يف  وصارت تلك النظرية جوهر فكر اجلماعات اإلسالمية كلها.
أّن اإلسالم هو ديُن هللا يف األرض, ولذلك فهو املرجعية العليا يف النظام 

اإلسالمي كّله. ومن هنا فالدولة اإلسالمية احلقيقية هي اليت تطّبق الشريعة اليت 
تعين نوعاا من احلكم اإلهلي املباشر أو النوموقراطية الدينية. وترتب على ذلك أّن 

اإلسالميني إمنا تكمن يف إعادة فرض اإلسالم )جبوانبه الشعائرية وظيفة احلزبيني 
والتشريعية والسياسية( يف اجملتمع والدولة. وقد احنصر اخلالف وقتها بني 

التنظيمات : هل"اخلروج" على الشريعة يشمل اجملتمعات اإلسالمية التارخيية، أم 
تمع والدولة، اخلارجة فقط هي أنظمة احلكم؟ املتطرفون قالوا بكفر اجمل

و"املعتدلون" قالوا بكفر الدولة فقط! وعندما بدأ اإلسالميون يف الثمانينات 
يعيدون النظر يف التعامل مع األوضاع السياسية يف اجملتمعات اإلسالمية، 

ويقّرون ابلتعددية السياسية، ما ختّلوا يف البداية عن نظرية احلاكمية. فقد ظلت 
وشريعته، لكن اعتربوا الشأن السياسي شأانا تدبريايا املرجعية العليا عندهم هلل 

ميكُن فيه للمصاحل والجتهادات يف حتقيقها، أن تلعب دوراا حمدوداا دون أن 
يعين ذلك التخلي عن اهلدف النهائي املتمّثل يف إقامة الدولة اإلسالمية اليت 

نظيم للقضااي تطبق الشريعة. وهلذا فقد اعتربوا الدميقراطية شكالا من أشكال الت
اليت َتّس مصاحل اجلمهور، ول تتصل مبسائل احلِّّل واحلُرمة )الدينية(. وعلى هذا 

األساس أقر التّيار الرئيسي بوجود أحزاب خمتلفة، ذات برامج خمتلفة، حتت 
سقف الشريعة. وشارك هؤلء يف النتخاابت، وأقاموا حتالفات مع أحزاب ل 

تكتيكاا سياسياا بناءا على الفهم اجلديد للعمل  تقول بتطبيق الشريعة. وكان ذلك



السياسي من جهة، ولتخفيف الضغوط الواقعة عليهم من أنظمة احلكم اليت 
استفردت هبم، ومن القوى األخرى يف اجملتمع، ولكي يستطيعوا التأثري يف 

جمرايت األمور، بدلا من انتظار الثورة الشاملة )مثلما حدث يف إيران(، أو 
 ب العسكري )مثلما حدث يف السودان( .النقال

وتغرّي املشهد يف التسعينات. فالنظام اإلسالمي يف إيران، نظام "ولية     
الفقيه" تعّرض لتحدايت من جانب الليرباليني اإلسالميني، الذين حظوا أبكثريٍة 

شعبيٍة يف النتخاابت. واستمر الضطراب يف السودان رغم سيطرة إسالميي 
لى نظام احلكم هناك. ونشبت حرٌب أهلية يف اجلزائر بسبب حصول الرتايب ع

اإلسالميني على أكثرية يف النتخاابت. وخروج الروس من أفغانستان عام 
م ونشب صراٌع بني تنظيمات اجملاهدين على السلطة رغم قوهلم مجيعاا 1989

 ابحلاكمية. ويف مصر خرج شباٌب من مجاعة "اإلخوان املسلمني", وحاولوا
إنشاء حزب مّسوه "حزب الوسط" فيه مسلمون ومسيحيون. وهكذا تبنيَّ 

لإلسالميني أنَّ الشأن السياسي ليس شأانا تدبريايَ حبتاَ، بل له عالقة بفكرة 
املرجعية أو ملن املرجعية؟ للنّص والشريعة، أم للجمهور واجلماعة؟ حتدث شباب 

ف", وعن العرتاف "حزب الوسط" عن اجملتمع املدين, وعن "حّق الختال
ابآلخر ليس يف السياسة وحسب، بل ويف الثقافة والدين أيضاٌ. وعمد الشيخ 
حممد مهدي مشس الدين, رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي يف لبنان, إىل طرح 
فكرة "ولية األمة على نفسها", وأتصيلها فقهياا من الفكرين الشيعي والّسين. 

سة عن الشريعة، وليس الدين عن الدولة، وعمد آخرون للمطالبة بفصل السيا
وقالوا إنَّ هذا الفصل كان قائماا يف عصور اإلسالم الكالسيكية. وعندما 

ظهرت املشكلة بني نصر حامد أبو زيد واإلسالميني املتشددين، حتدَّث أانس 
عن "حق اإلنسان يف حتديد خياراته، مبا يف ذلك حقه يف الردَّة أو ترك 

دوا على ذلك بوضع ابن الراوندي يف القرن التاسع امليالدي. اإلسالم"! واستشه
ودار نقاٌش طويل بني أستاذ الفلسفة املصري حسن حنفي، وأستاذ الفلسفة 

املغريب حممد عابد اجلابري حول التعددية وسبب اختفائها من الفكر اإلسالمي؛ 
ات فذهب حسن حنفي إىل أّن فكرة "الفرقة الناجية" اليت حتملها اجلماع



اإلسالمية املعاصرة تعود يف أصوهلا إىل اإلسالم القدمي والتيار الشعري ابلذات؛ 
بينما رأى اجلابري أّن الفكرة حديثة وسببها الطبيعة العقائدية للفكر اإلسالمي 
احلديث؛ وإن تكن هلا جذوٌر قدميٌة يف بعض اآلايت واملمارسات. وبذلك صار 

مية، والتجربة اإلسالمية الوسيطة، وهل النقاش حول النصوص اإلسالمية القد
هي األصل يف ُمعاداة التعددية الفكرية والسياسية اليوم، أم أنَّ عواصف احلداثة 

 هي سبب املشكلة؟
**** 

شاعت يف منتصف القرن الثامن امليالدي مقولٌة لقاضي مدينة البصرة آنذاك     
ُمصيب! ومع أننا ل نعرف ُعبيد هللا بن احلسن العنربي، ونصُّها : كلُّ جمتهد 

البيئة والظروف اليت دفعت العنربي لتقرير ذلك أو الدعوة إليه، فالواضح أنَّ 
الرجل كان حياول إزالة أسباب النزاعات الدائرة ابلذهاب إىل نسبية احلقيقة، 

وابلتايل إىل جواز الختالف، وتعددية اخليارات. لكن : ما هو اخلالُف اجلائز، 
ود الفاصلة بني ما جيوُز وما ل جيوُز اخلالُف فيه؟ الظاهر أنَّ وأين تقع احلد

العنربي كان جُييُز اخلالف يف األصول والفروع أو بعبارة أخرى يف العقيدة, ويف 
الفقه. والذي يدلُّ على ذلك أنه ما كان هناك أحد يستنكر الختالف الفقهيَّ 

ة الناس اليومية، واليت ليس أي الختالف يف الفروع؛ وهي األمور املتعلقة حبيا
فيها نص أو أّن النصَّ حيتمل التفسريات املتعددة. وهكذا فقد كان الختالُف 

أو التعدد الذي يُثري املشكالت يتصُل بقضااي ذات هللا وصفاته والقضاء 
والقدر, والكفر واإلميان، وأجل اإلنسان والثواب والعقاب وكيف يتمَّان يوم 

لقضااي ابلذات ظهرت فِّرٌق متعدِّدة مثل الَقَدرية واجلربية القيامة؟ وحول هذه ا
واملعتزلة يف حني أدَّت اخلالفات السياسية إىل ظهور احملكمة والشيعة؛ الذين 

صارت لديهم أيضاا آراء عقائدية مييزون أنفسهم هبا عن اآلخرين. ول شكَّ أنَّ 
كسية هو مؤدَّى كل سؤال "النجاة" أو سؤال "العقيدة الصحيحة" أو األورثوذو 

تلك الختالفات. لكن هل قال العنربي بذلك إلميانه بنسبية احلقيقة، كما 
قدَّران، أم لستحال املعرفة اليقينية يف هذه املوضوعات الغيبية أو امليتافيزيقية؟ ل 
نعرُف ابلضبط ماذا كان يقصد؛ لكننا نعرف أنَّ خصوَمه ردُّوا عليه أبن احلقَّ يف 



عبارة أخرى : من بني اآلراء والجتهادات الكثرية، ل ميكن أن واحد, أو ب
يكون صحيحاا غري رأي أو اجتهاد واحد. ومعىن ذلك أن اآلراء والجتهادات 
ميكن أن تتعدَّد؛ لكن عندما يصل األمر إىل العمل, ل بد من األخذ بقوٍل أو 

كن أن يكون ل مي –حىت لو أخذان به  –رأٍي واحد. والرأي يف هذه احلالة 
يقينياا، بل هو َغَلبُة ظٍن َُتَكِّن رغم نسبيتها من العمل. وواضٌح أنَّ هذا ل يكون 

إلَّ يف الفروع أو يف مسائل احلياة اليومية, وليس يف العقائد اليت تتطلب يقيناا, 
 ول تقبل الشكَّ أو الرتدُّد, أو الجتهاد الذي ميكن أن خيطىَء أو ُيصيب .

ربيُّ متفرداا يف رأيه إذن حول نسبية احلقيقة. مث ظهرت كان العن     
لدى سائر الفِّرق اإلسالمية،  –كما يسميها حممد أركون   –األورثوذكسيات 

وبذلك شاع التفكري حىت داخل الفرقة الواحدة. بيد أنَّ الرثوذكسية السنية 
لدى صارت الجتاه الرئيسّي يف عهود السلطنات الرتكية، لدى السُّلطات مث 

اجلمهور، وما يزاُل األمر على ذلك حىت اليوم. ول شك أنَّ األورثوذكسية 
السنية كانت استيعابية إذ إهنا ل َتلك عقيدةا رمسيةا جُممعاا عليها داخل فئاَتا.  
كما أهنا تسمُح بتعدديٍة مقبولٍة بداخلها. فحىت يف املسائل العتقادية هناك 

السنة : األشعرية واملاتريدية والسلفيون أربعة توجهات معرتف هبا لدى أهل 
والصوفية. لكنها مارست )عرب املتكلمني والفقهاء( تكتيكات العزل والتهميش 

ابستمرار. فحىت الغزايل، أكرب متكلمي األشاعرة أواخر القرن الثاين عشر 
امليالدي وأوائل القرن الثالث عشر، والذي كتب رسالةا دعا فيها إىل عدم 

فري من رسالٍة يف اهلجوم على الباطنية. أما ابن تيمية، أكرب سلفيي ممارسة التك
القرن الرابع عشر امليالدي، فقد هاجم أكثر الجتاهات املخالِّفة لعتقاده حىت 

 يف التفاصيل, مبا يف ذلك األشاعرُة والصوفية .
ويريد بعُض مؤرِّخي الفكر اإلسالمي تعليل تراُجع حظوظ التعددية الدينية     

لدى أهل السنة يف العصور الوسطى املتأخرة إىل تعرض دار اإلسالم للهجمات 
الصليبية مث املغولية. بيد أنَّ ظهور أيديولوجيات اجلهاد، وتقسيم العاَل إىل دار 
إسالم، ودار حرب، سابقُة على ظهور الصليبيني يف املشرق. ول ميكن أيضاا 

اإلقصاء. فاملعتزلة املعتربون أهل العقل اعتبار السنيني رواداا يف مسائل التكفري و 



هم الذين بدأوا هذه املسألة إىل جانب احملكِّمة والشيعة ومنذ القرن الثامن 
امليالدي. وحدُهم املرجئة أبوا تكفري أحٍد من املسلمني مهما اختلفوا، ويقال إنَّ 

بني  العنربي ومعاصره حمارب بن داير كاان منهم. ول شكَّ أنَّ هناك َتايزات
مواقف السلطات، ومواقف املتكلمني والفقهاء. فالسلطة اإلسالميُة كانت 

بشكٍل عاٍم أكثر تساحماا جُتاه أهل الكتاب، وأهل الذمة, من الفقهاء. لكنَّ 
فقدت صالحياَتا  –ومنذ القرن التاسع امليالدي  –املشكلة أنَّ الدولة 

لسلطات احَلَسنة أو السيئة التشريعية لصاحل الفقهاء. ولذلك ما كانت تصرفات ا
تتحول إىل تشريع؛ بل تظلُّ إجيابياٍت أو مظاَلَ، تنتظر أحكام الفقهاء. على أنَّ 

ومنذ القرن  –اإلجيايبَّ يف هذه املسائل كلِّها، أنَّ فقهاء أهل السنة وضعوا 
صالحيات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بيد الدولة. فيستطيع  –التاسع 

يُدين هذا التصرف أو ذاك من جانب أحد أهل الذمة أو أحد الشيعة الفقيه أن 
أو اإلابضية؛ لكنَّ السلطة السياسية هي اليت َتلُك أن تعاقَب املتهم أو ل 

تُعاقبه. لذلك فكثرياا ما كانت الشرطة يف أايم املماليك أو العثمانيني هي اليت 
 ضها هذا الفقيه أو ذاك .حتمي األقليات الدينية من هجمات العامَّة اليت حرَّ 

أن يضع  –يف القرن العاشر امليالدي  –وقد حاول أبو احلسن العامري     
قاعدةا للتعامل مع مسألة الختالف الديين واملذهيب؛ فقال إنَّ الدين نصٌّ 

وتقليٌد واجتهاد. وهو يرى أنَّ النَّص القرآين يذكر ست دايانت غري اإلسالم، 
يحية والصابئة واجملوس وأهل الُبد )البوذيني واهلندوس( وهي : اليهودية واملس

رك. لكننا نعرُف أنَّ اإلسالم ما اعرتف لُعبَّاد األواثن ابلبقاء على  وأهل الشِّ
دينهم. كما أن املسلمني ما تعاملوا مع البوذيني واهلندوس على أساس العرتاف 

سلمني سلَّموا بوجود اجملوس املتبادل. أمَّا التقليد فهو أوسع؛ إذ إنَّ الفاحتني امل
والبوذيني واهلندوس؛ وإن تعاملوا مع اليهود واملسيحيني بطريقة أفضل جتاوزت 

التسليم ابلوجود، إىل أكل ذابئحهم والزواج من نسائهم. وقد استغلَّ رشيد 
الدين املؤرخ, الذي عمل وزيراا يف البالط اإليلخاين املغويل إاّبن إسالم املغول, 

ألة الجتهاد ليعيد قراءة اآلايت القرآنية الداعية للعنف, واألخرى استغلَّ مس
الداعية للمساملة, للذهاب إىل أنَّ القتال كان خاصاا مبشركي العرب الذين َل 



يعودوا موجودين؛ ولذلك َل يبَق سارايا غري آايت املساملة واملوادعة. إذ إن 
. وقد رد عليه ابن تيمية أبن املغول اإلسالم ديُن دعوٍة ول يُقِّرُّ اإلكراه يف الدين

خُتالف أفعاهلُم أقواهلم؛ ولذلك فهم ليسوا صادقني. لكن ذلك مينع حَتَوُّل املغول 
والتتار إىل جزء من األمة. ويذكِّر موقف رشيد الدين مبوقف السيد أمحد خان 

يف ستينات القرن التاسع عشر, عندما أفىت مسلمي اهلند بعدم جواز مقاتلة 
 م .1857ليز خشية اإلابدة اجلماعية بعد فشل َترد العام اإلجن

VII . 
إن الواضح اليوم أنَّ جلوء اإلسالميني املتشددين إىل النصوص األوىل     

للتصدِّي لالنفتاح والنسبية يف الدين والفقه والسياسة، إمنا هو جلوٌء على سبيل 
اإلصالحيون الرمز، إذ املشكلة حىت يف وعيهم هي مشكلة حديثة. أما 

والتحديثيون فيلجأون اليوم إىل مقاصد الشريعة، وإىل مبدأ املصلحة أو املصاحل. 
بيد أن هؤلء اإلصالحيني ما استطاعوا التصدِّي بوضوح وصراحة ملسألة 

اإلطالقية يف العقيدة، كما حدث يف اجملمع الفاتيكاين الثاين. ومن هنا أييت 
قرتحات حوهلا مقتصرةا على  العجز عن حلِّّ مشكلة "الردة" مثالا 

ُ
اليت ما تزاُل امل

احليل الفقهية. بيد أنَّ "اإلطالقية" واإلقتصائية العقائدية، ل تعين ابلضرورة 
عدمت قبول اآلخر، أو عدم العرتاف به على النحو الذي يريده هو لنفسه؛ 

ك كافراا، هذا ما يقوله طارق البشري مثالا. بيد أنَّ ذاك اآلخر ما يزاُل ابلنسبة ل
فهل تستطيع النظر إليه بنديٍة وأرحييٍة واحرتام، رغم أنه من أهل النار؟ على أنَّ 

القضية السياسية منفصلٌة فعالا عن القضيتني الدينية والثقافية. وقد صارت 
التعددية السياسية واحلزبية مسلَّمةا لدى األكثرية الساحقة من التيارات واحلركات 

 اإلسالمية .
ى أن ل يعريِّّ اخلارُج أو الداخل اإلسالميني أبهنم ل يقبلون التعددية فيبق    

والنتخاابت ألّن الطرفني ما كاان منوذجاا يف ذلك، وألّن التجربة، جتربة املشاركة 
احلرة والشفافة ُمفتقرٌة حىت اآلن. واحلديث اليوم كثري عن فـَُرص الدميقراطية 

نه ل بد من توافر "ثفافة دميقراطية"! وهذه والتعددية. لكّن املتحدثني يقولون إ
يف كثرٍي من األحيان حيلٌة ملنع اإلسالميني من املشاركة يف النتخاابت، ويف 



أحياٍن ُأخرى حىت ملنع حدوث النتخاابت ذاَتا. فقبل ثالثة عقود اعتقد 
الدكتور قسطنطني زريق أنه يستطيع الدفاع عن القومية العربية أبّن الفشل ليس 

نبها، أي ذنب الفكرة؛ بل سبب الفشل إمنا هو غياُب الوعي القومي. ولو ذ
أتْملنا الوعي القوميَّ عند زريق ملا رأيناه خيتلُف عن "ثقافة الدميقراطية" السالفة 

الذكر. فلتجر النتخاابت احلرة ابلواتئر الدستورية, وأان على ثقٍة أبّن الثقافة 
 دومنا تردد أو خوف : الدميقراطية والتعددية ستأيت معها

 فيا دارها ابخليف إّن مزارها    
 قريٌب ولكْن دون ذلك أهوالُ         
     

**** 
     
قامت مقولة التعددية يف اجملتمعات الدميقراطية العريقة على أساسني اثنني:     

 –املواطنة، والدولة القومية الواحدة اليت تسيطر من طريق التواُفق أو العقد 
على جمتمٍع متعدد الفئات الجتماعية والسياسية, لكنه يتمتُع  -روّسوحبسب 

بقْدٍر كبرٍي أو متوسٍط من التماُسك، أو غياب املشاريع النفصالية القوية. بيد 
أّن مخسة عقوٍد من األنظمة الستبدادية يف الدول العربية الرئيسية ضربت فكرة 

عية والقانون واستقاللية القضاء, املواطنة يف الصميم, بسبب غياب مفاهيم الشر 
وعلنية اجملال السياسي وحريته. ولذلك فقد انكمش لدى مواطين أكثر الدول 

العربية الوعي ابحلماية والضمان املتباَدلني بني اجملال العاّم واجملال اخلاّص. إذ مع 
اختفاء اجملال العاّم أو تضاؤله مابقي غري اجملال اخلاّص أو ماحتت السياسي، 
والذي يتصل بوسائل األمان اأُلَسرية واإلثنية، أو ما فوق السياسي، والذي 
ُثل الدينية. وهبذا فإّن اجملتمعات العربية شهدْت حالةا من 

ُ
يتصل ابلعقائد وامل

اللبننة ليس ألنَّ الدولَة ضعيفٌة فيها مثل لبنان؛ بل ألنَّ الدولَة تغولت على 
. ونتيجَة ذلك قامت عالقاٌت َزبونيٌة بني اجملتمعات يف أكثر الكياانت العربية

النظام السياسي، وفئة اجتماعية أو أكثر، للسيطرة األمنية والقتصادية ُأَسرايا أو 
 إثنياا أو فئوايا أو مذهبياا .



وهكذا فإنَّ النقساَم الجتماعيَّ الذي حفرْت له الشموليات ضرب     
الديين(, ومهَّد لتحطُّم الكياانت التارخيية أو التماُسَك التارخييَّ والقوميَّ )وأحياانا 

املستجّدة عند أول ضغٍط حيُصُل، نتيجَة الصراعات الداخلية اليت تُفّكُك 
السطوَة الستبدادية، أو نتيجة الغزو اخلارجي، كما حدث يف الصومال وما يزاُل 

اَن والقلوب. حيُدث، وكما حدَث يف العراق وما تزاُل وقائُعُه تُروِّع العيوَن واألذ
 واملعروف أّن السودان أيضاا يرتاوُح بني الستبدادية والفوضى .

لقد أخافت ظواهُر التفكك املتزايدة كثرياا من القوميني اإلسالميني. ويف     
حني كانوا خيَشون من قبُل املستبدِّين الذين يقمعوهَنم ويقمعون اجلمهور، صاروا 

القوى األجنبية، ومن األقليات الدينية  من –أو ازدادت خشيتُـُهْم  -خيَشون 
واإلثنية والقومية، واليت ميكن أن تستعني ابألجنيب من أجل املطالبة حبّق تقرير 

 املصري أو ابلفيدرالية اليت يعتربها هؤلء تعدديةا واسعةا نوعاا ما .
وقد قّل يف السنوات األخرية اخلَْلُط بني الدميقراطية والتعددية. فقد فهم     

اإلسالميون أّن الدميقراطية تعين سلطة األكثرية؛ وهي يف كل األحوال يف العاََل 
العريب إسالمية. ولذلك فليس غريباا أن يقولوا هبا وميارسوها مادامت أكثريةُ 

الناخبني معهم. أما التعدديُة فتعين اآلَخَر الديينَّ أو اإلثينَّ أو السياسي. وهو 
واألحزاب التقليدية أو احلزبية؛ وإْن ابسم  يوشكون على جتاُوز السياسيني

الدميقراطية، بعد أن جتاوزوا عقدة صندوق القرتاع. لكّن مظاهَر وشواهَد 
التفكُّك الجتماعي حىت يف األوطان العريقة مثل مصر, تثري لديُهم خماوَف  
كثرية من التعددية اليت َل تـَُعْد تعين يف اعتبارهم "حقوق األقليات" أو كما 

ولون هم : امتيازاَتا! وقد مسعُت هذا الكالَم يف اجلزائر ومسعُتُه يف املغرب يق
ومسعُتُه يف مصر ومسعُتُه يف سوراي : هم يقولون : ليس عندان مشكلة مع 

الدميقراطية بل مشكُلتنا مع التعددية، والتعددية الثقافية ابلذات؛ ألهنا تعين 
نُت أقول جُميباا على ذلك : لكنكم ل تفكيك اجملتمع َتهيداا خلْلق الدويالت. وك

ترون مانعاا يف التعددية السياسية من الناحية النظرية؛ فإذا وصل األمر إىل 
صناديق القرتاع، ل حيُصُل اآلَخُر الديين أو اإلثين على َتثيل صحيح أو معترب. 

وهم يُقرون أبّن هذه مشكلة فعالا، سيكون عليهم التفكري فيها جيداا ويف 



ريب العاجل. ومع ذلك فهم يسارعون للقول : لسنا حنن من أحداث الق
املشكلة، بل األنظمة السائدة. وهذا صحيٌح؛ لكْن ل جيوُز البقاُء بني أحد 

ثالث واقعات : الستبداد أو الفوضى أو الستيالء على السلطة ابسم الدين؛ 
 وايحسرةا على العراق!

 


