
 الغنوشي: دار اإلسالم هي اليت حترتم كرامتك 

  مسعود صربي
 

 
أوراب" من أبرز مالمح احلديث عن اإلسالم يف ما زال "املسلمون يف  -دبلن

هذا الواقع املعاش، خاصة بعد هذا التمازج الذي أحدثته العالقات بني 
الدول، وذبول الفكرة التارخيية اليت كانت تقسم العامل إىل قطبني: دار 

ال بني متباينا ومتداخ -بعيدا عن املعتقد الرئيسي للبلد-احلرب ودار اإلسالم، بل أضحى العامل 
فكرة اإلسالم واحلرب، فقد جيد املسلم حياته آمنا مطمئنا يف إظهار شعائر دينه يف بلد غري مسلم، 
يف الوقت الذي ال أيمن فيه على نفسه، وعلى إظهار كثري من شعائر دينه يف بلد يرفع راية 

  اإلسالم، وهو ما حيدث خلال يف تقسيم هذا العامل، وجيعلنا ندخل يف عامل آخر.

ما أن عيش املسلمني يف أوراب يولد لنا كثريا من التساؤالت حول نتيجة هذا االمتزاج ك
والتعايش، هل ذابوا أم أثروا فيمن حوهلم؟ وما دور املسلمني يف هذه البيئات اجلديدة؟ وما الذي 

    يقدمه اإلسالم هلم؟
لمون للعيش يف هذه اجملتمعات؟ وما دور ينظر املس  وكيف

  املؤسسات اإلسالمية والتيارات اإلسالمية للتعريف هبذا الدين؟
  الشيخ راشد الغنوشيكل هذه التساؤالت طرحتها على فضيلة املفكر اإلسالمي 

 وهو من أكرب الدعاة أبوراب، عضو اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث. 
حاورت الشيخ الغنوشي هبذه التساؤالت وغريها يف دبلن عاصمة أيرلندا، أثناء انعقاد الدورة 

 الثانية عشرة للمجلس األوريب لإلفتاء والبحوث.
 وإليكم نص احلوار:

ور الذي ترونه واجبا على املسلمني يف بالد فضيلة الشيخ، حبكم إقامتكم يف الغرب، ما الد
 الغرب؟
املسلمون يف كل مكان جيب عليهم أن حيفظوا دينهم، فهو عماد حياهتم وبقائهم،  -

والعاصم هلم من كل سوء، ويتأكد هذا يف حق األقليات املسلمة حيثما كانت، ابعتبار أهنا 
جيعل احملافظة على دينهم من تعيش يف بيئات ذات ثقافات مباينة لإلسالم، األمر الذي 

األولوايت يف حياهتم، خاصة ما يتعلق أببنائهم من األجيال اجلديدة اليت ترعرت خارج البالد، 

 

  الشيخ راشد الغنوشي

   :إىل احلوار كامالا  استمع
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وأشربت ثقافة غري إسالمية منذ نعومة أظفارهم، وهو ما جعلهم مهددين ابندماج وذوابن 
 الرتبة الغربية، خاصة شخصيتهم، وهذا ما حدث لكثري من أبناء املسلمني، بل أصبحوا مسادا يف

النموذج الفرنسي الذي يراهن على هذا االندماج، وال يرتك من الشخصية القومية إال األلوان، 
أما البواطن واملشاعر فال، فكيف هلذه األقلية أن حتافظ على دينها، فهذا حتد ٍّ كبري، حتد ٍّ 

 وجودي.
يسامهون يف خدمة القضااي مث أييت بعد ذلك بعض الواجبات، كيف يدعون لدينهم، وكيف 

العامة كقضية العراق وفلسطني، لكن هذه قضااي ستأيت بعد كنتيجة طبيعية للحفاظ على 
 دينهم.

إذا كان احلال كذلك، فكيف ترون احملافظة على اهلوية الثقافية اإلسالمية داخل اجملتمع 
 األوريب؟
مية، فاملسجد له يشكل املسجد وال شك احملور األساسي لتأسيس الشخصية اإلسال -

دور أساسي يف العبادة والتعلم، وله أغراض اجتماعية، فهو لألقلية املسلمة كل شيء تقريباا يف 
حياهتم، ففيه تقام األفراح واملآمت، وتتأسس داخله األمة اإلسالمية، فهو املصنع الذي تتأسس فيه 

بية، وينبثق عن املسجد أيضا الشخصية اإلسالمية، ويلحق به بعض املدارس اليت تعلم اللغة العر 
جمموعة من املناشط الشبابية واالجتماعية... إخل، فهو مركز الثقل يف حياة األقلية املسلمة، حىت 
إن احلكومات الغربية حني أرادت أن تنظم حياة املسلمني مل جتد غري املساجد، مثل بلجيكا 

جد، حىت املؤسسات اليت متثل وفرنسا، فبدأت اإلحصاءات عن أعداد املسلمني من خالل املسا
املسلمني هي اتبعة للمساجد؛ ألهنا انطلقت منذ التأسيس من املساجد، بل الذي ال يرتدد على 

 املسجد ال يعترب من هذه األقلية.
إذا كان املسلم يعيش يف الغرب فهو يتنازعه أمران، أوهلما حمافظته على دينه، واثنيهما  

لذي يعيش فيه، فكيف يوفق املسلم بني االنتماء للدين واالنتماء إظهار نوع من االنتماء للبلد ا
 للوطن؟ وهل هناك تعارض بينهما؟

املواطنة تعين التوطن يف األرض، واملواطنة للمسلمني يف الغرب جزء من حياهتم، وهي  -
مدخل لتسوية أوضاعهم، لكن البعض منهم يظل حيدوهم شعور ابلغربة، وحيدوهم أمل للعودة 

حالة على املعاش، ومنذ السبعينيات وحنن حناول أن نقنع املسلمني أن يتخلوا عن هذا بعد اإل
الوهم، وأن يعتربوا أن هذه األرض وطنهم، وأن يؤسسوا ملستقبلهم ومستقبل أوالدهم فيها، وقد  
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كان هناك عدد من املسلمني يعيشون يف حالة فقر يف بالد أوراب، بينما يبنون "الِفَلل" يف 
فكنا نقول هلم: هذه فلل ستسكنها الفئران، فأبناؤكم لن يعودوا ليسكنوا فيها؛ ألن  بالدهم،

 اهلجرة هي االنتقال إىل األفضل دائماا.
فكيف يفك اإلسالم هذا التمزق بني احلنني للبلد األم، وبني 

 تعيش فيها حىت تستقر، فبالد اإلسالم االستقرار يف البالد اليت
يف احلقيقة هي اليت ميكن لك أن تعلن فيها دينك، وأن تعيش 
فيها بكرامتك، واملسلمون يف الغرب يرون أن شروط بالد 

اإلسالم تتحقق بشكل أكرب يف البالد اليت يعيشون فيها عن تلك البالد األصيلة اليت تعترب جزءاا 
  من بالد اإلسالم.

رون أن فكرة )الغرب بالد حرب( ما زالت مسيطرة على كثري ممن يعيشون يف تلك هل ت 
 البالد؟
فكرة دار احلرب ودار اإلسالم مرتبطة بظرفها التارخيي، وليست ملزمة للفكر اإلسالمي،  -

وليس فيها نصوص من الشرع، إمنا ظهرت ألنه مل يكن هناك قانون دويل حيكم العامل، بل كان 
هو احلاكم، وليست كل عالقة خارج البلد الذي نعيش فيه تصبح عالقة حرب، قانون القوة 

لكنها بعض هذه البالد، كما هو احلال بني العرب وإسرائيل، ولكن ليس املسلمون يف حالة 
 دولة يف العامل. 180حرب مع 

وبني البالد اإلسالمية تبادل دبلوماسي  فهناك دول حيدث بينها
  وجتاري واقتصادي، فهذه تسمى "داير عهد".

فمفهوم دار اإلسالم ودار احلرب مفهوم اترخيي، فكل دار 
أيمن فيها اإلنسان على نفسه وعرضه ودينه، فهي دار إسالم، 

 يها املسلمون.بل قد تكون اإلقامة يف هذه البالد أوىل من بعض داير اإلسالم اليت ُيضطهد ف
متنع احلجاب، بينما معظم البالد الغربية تعترب هذا من احلرية  -كتونس مثال-فبعض البالد 

 الشخصية.
 ما تقييمكم للعمل اإلسالمي يف الغرب خالل الفرتة السابقة؟ 

قد يؤخذ على العمل اإلسالمي بعض مظاهر الضعف، وهذا انتج عن نقل أساليب  -
وهو ما قد ينتج عنه نقل مشكالت أكثر من حلول، وخاصة ممن يرون شرقية إىل بالد الغرب، 

بالد اإلسالم هي اليت تعلن  "
 فيها دينك، وتعيش فيها

  .بكرامتك

فكرة دار احلرب ودار  "
اإلسالم ليست ملزمة للفكر 

  " .اإلسالمي
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أن الغرب دار حرب، فيستحلون االنتفاع مبا فيه من خريات، دون تقدمي خدمات له، لكن على  
 كل، فالعمل اإلسالمي له مثراته وله سلبياته.

 ما الرؤية املستقبلية اليت تروهنا لإلسالم يف الغرب؟ 
اليت هتدد اإلسالم يف الغرب، أمهها اجلهات الصهيونية اليت تعلن يف  هناك كثري من األخطار

أكثر من مؤمتر أن وجود اإلسالم يف الغرب يهدد مصاحلها، ويصورون أن املسلمني هم سبب 
العداء واإلرهاب الذي يكتسح الغرب، لكن كثرياا من الغرب يعتقد أن اخلطر الذي يهدد السالم 

 احلقيقي هو إسرائيل.
ومع كل هذه املخاطر، فإن العمل اإلسالمي يف الغرب حيقق 
قفزات من النجاح، واملسلمون يدركون يوما بعد يوم واقعهم 
الذي يعيشون فيه، خاصة اجليل الثاين الذي يرى الغرب وطنه 

  أدرى أبساليب املعايشة والدعوة. الذي ولد فيه، فهو أدرى ابلواقع من غريه، وهو كذلك
 ما دور التيارات اإلسالمية يف تفعيل الوجود اإلسالمي يف الغرب؟ 

إذا كنا نبحث عن دور للتيارات اإلسالمية يف الغرب، فيجب اعتماد تيار الوسطية؛ ألنه  -
، أنسب التيارات للفطرة اإلنسانية يف الغرب، فهو الذي يستطيع أن يتعايش ويكون منتجاا

ويتفاعل مع من حوله، وينبغي أن تتفاعل هذه التيارات مع اجلاليات املسلمة، ومع غري 
املسلمني، وأن يكونوا مصابيح هدى، ينريون لغريهم الطريق، وأن يدعو لإلسالم ابحلسىن 

 واملوعظة احلسنة.
ل اليت يقابل املسلمون كثرياا من املشكالت يف حياهتم، وبعض املزالق يف دعوهتم، فما السب 

 تساعد املسلمني على جتنب مثل هذه املزالق واملشكالت يف الغرب؟
)َوَمن يَ ْعَتِصم اِبهلِل فَ َقْد ُهِدَي ِإىَل ِصرَاطٍّ مُّْسَتِقيمٍّ( فواجب على املسلمني أن يعتصموا  -

 بدينهم، وأن يتعمقوا يف معرفته، وأن يثقفوا شباهبم به، وأن يهتموا برتبيتهم وتربية نفوسهم، وال
شك أن املسجد يعترب أهم مؤسسة حمورية، فيوسعوا نشاطها، لتستوعب الشباب والفتيات، 
والكبار والصغار، والنشاط الثقايف واالجتماعي، وأن يتجنبوا فكرة التشدد ألن فكرة التشدد قد 
أتيت على األخضر واليابس، وأال تسيطر عليهم فكرة التكفري فيما بينهم، أو يف اجملتمعات اليت 
يعيشون فيها، كما جيب عليهم أن يتخذوا من احلوار واألساليب القانونية سبيال حلل املشكالت، 
وأن يعرضوا عن أساليب العنف الفكري والعملي ألن ذلك حمرقة للعمل اإلسالمي، وأال 

ل اإلسالمي يف الغرب العم"
  " .حيقق قفزات من النجاح
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يستعجلوا قطف الثمرات فستحصدها األجيال القادمة إن شاء هللا، وأن يعتصموا ابلرفق يف 
ا بينهم، ومع جرياهنم ومواطنيهم، وأن يلتزموا القانون فهو جزء من عهدهم مع هللا التعامل فيم

سبحانه وتعاىل وجزء من التزامهم الديين وحمافظة على األمن العام والسالم العام يف البيئات اليت 
 هم فيها، وأن ينتصروا للقضااي اإلسالمية من خالل ما تسمح به القوانني.

من أبرز املالمح يف هذه اآلونة، وقد كان هلا أثر  -وال تزال-اجلدد كانت ظاهرة الدعاة  
 يف الشرق والغرب، فما تقييمكم هلذه الظاهرة؟

إذا كان املقصود بظاهرة الدعاة اجلدد أهنم جمموعة الشباب  -
ساليب معاصرة وبسيطة وواضحة الذين فهموا دينهم وقدموه أب

ومشوقة، وقدموا منوذجا لإلسالم العصري، أحسب أن هذا 
شاهد على جتدد اإلسالم وقابليته للتطور والنمو، حمافظا على 
  جوهره، فهذه ظاهرة صحية وتبشر خبري ويرجى منها مثرات طيبة.

أن بينها اختالف، من املعلوم أن التيارات اليت تعمل لإلسالم يف الغرب ليست واحدة، و  
 فهل ميكن مجع هذه التيارات حول مظلة واحدة، وما السبل املمكنة هلذا التوحد؟

على هذه اجلماعات التشرذم  -كشيخنا القرضاوي-كثريا ما نَعى الدعاة الكبار   -
والتفرق، فكل األقليات تسعى للتوحد، وتوجد السبل يف هذا، إال األقلية املسلمة، فرمبا كانت 

اخلارجية ال تساعدها لكي تكون متقاربة، وهذه ظاهرة مرضية، وهي انعكاس للعزلة  الضغوط
اليت يعيش فيها عدد من املسلمني يف الغرب حاملني لبضائع من العامل اإلسالمي ما زالت 
متشبثة هبم حسب ما تشربوها يف بيئاهتم، وهذه ساعدت يف عزهلم عن بيئتهم اجلديدة، 

لشرق نقلت أيضا إىل الغرب كتلك اخلصومات بني السلفيني فاخلصومات املوجودة يف ا
 والتجديديني، وخالفات ذات طابع حزيب موجودة يف العامل اإلسالمي.

تغادر هذا الغثاء، وتنفتح على حقيقة  -إىل حد كبري-لكن األجيال اجلديدة بدأت 
ابل الوجود اإلسالمي املشكالت املوجودة يف الغرب، وترى أنه ال ميكن مقابلة التحدايت اليت تق

دون توحيد الصف، حول ثوابت هذا الدين، وما يقابل هذه األقليات بكل طوائفها، لذلك 
بدأت تظهر مؤسسات، ففي فرنسا هناك جملس ميثل املسلمني، ويف بريطانيا، واجمللس اإلسالمي 

بة يف الوالايت األوريب، ورمبا كان األمر يف أمريكا أكثر تطورا، وأحسن وضعا، ابعتبار أن النخ
املتحدة أوسع وأرقى، فالوجود اإلسالمي يف أمريكا يتكون من خنب، خبالف الوجود اإلسالمي 

الدعاة اجلدد ظاهرة صحية، "
وتبشر خبري ويرَجى منها مثرات 

  " .طيبة
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يف أوراب الذي يغلب عليه الطابع العمايل، وهو ما جيعل توحدها قد يكون صعبا. لكن إىل هذا 
جيعلهم يبحثون تسري األمور اليوم، وقد بدأ املسلمون يشرتكون يف االنتخاابت، وهذا االشرتاك 

عما جيمعهم؛ وابلتايل يطرحون على أنفسهم مشكالت هذه الفئات اجلديدة، مثل كيف 
يضمنون ألنفسهم قيام مراكز ومدارس، وكيف يضمنون العمل لألجيال اجلديدة، فيحملون 
املرشَّحني على تقدمي خدمات هلم مقابل تقدمي أصواهتم هلم، فيجمعون أصواهتم على أساس ما 

 سلمني مجيعا بعيدا عن الطوائف.جيمع امل
ويف احلقيقة ليست هناك أمة هلا قواسم مشرتكة مثل األمة اإلسالمية، لكن املشكلة يف 
العقلية املتخلفة اليت تركز على نقاط االختالف بدال من الرتكيز على نقاط االشرتاك، فنقاط 

ابملائة،  10ملائة، وتركز على ال اب 90ابملائة، ولكن العقليات املتخلفة ترتك ال  90االتفاق متثل 
 ويؤسس على هذا االختالف احلرب والقطيعة.

بوصفكم عضوا يف اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث: ما الدور الذي ترون أنه ميكن  
 للمجلس القيام به يف تزكية العمل اإلسالمي يف الغرب؟

العمل اإلسالمي لتلبية  اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث مؤسسة حديثة، وأمثرها منو -
حاجة املسلمني إىل أن حيلوا مشكالهتم يف بيئاهتم اجلديدة يف إطار ثوابت الدين، ومعلوم أن 
الفقه اإلسالمي نشأ يف أطوار السيادة اإلسالمية املطلقة تقريبا، على حني أن هذه األقليات 

ستضعاف، فأظن أن اليوم مستضعفة، فهل فقه التمكني قادر ابلضرورة على حل مشكالت اال
هذه األخرية حتتاج إىل فقه يناسب مشكالهتا، ابلنظر إىل أن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان، 
وليس مذهبا واحدا، وابلتايل فاجمللس يسعى إىل أن يقيم احلوار والتواصل بني النصوص الثابتة 

اإلسالمي، وهناك مهمة وبني واقع املسلمني يف الغرب، مستفيدا من كل الرتاث املوجود يف الفقه 
أساسية أيضا، وهي إضفاء الشرعية على حياة املسلمني؛ ألن املسلم مطلوب منه أن يستظل 
دائما بظل الشرعية اإلسالمية، فال خيرج عنها أبدا، وهذا حيتاج إىل فقه متجدد، فال يعسر وال 

يِن  (، وهذا الفقه ليس ابلضرورة يقهر، وال جيد نفسه يف احلرج، )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ  ِمْن َحرَجٍّ
 أن يكون فقه الرخص والضرورات، ولكن هذه من أصول هذا الفقه.

 
  ابحث شرعي بكلية دار العلوم وشبكة إسالم أون الين.نت.
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ومن أبرز أساتذة هذا التيار التجديدي املبارك كذلك، الدكتور راشد الغنوشي، وأفكاره الرائعة يف 
الشرعية، واجتهاده يف مجلة من القضااي املعاصرة، ومنها: مسألة دار احلرب ودار جانب السياسة 

اإلسالم، وأن هذه النظرية اإلسالمية انسبت زمناا مضى، وظروفاا ول ت وأدبرت، وميكن أن 
نستعيض عنها يف زماننا بدار أخرى أال وهي دار األمان، فحيثما وجد املسلم األمان والسالم 

العقيدة فهي داره، وهذا االجتهاد من الغنوشي أحسب إنشاء هللا أن صاحبه له وحرية التدين و 
األجر مرتني، أجر االجتهاد، وأجر الصواب، فأي دار لإلسالم هذه اليت يسميها البعض بدار 
اإلسالم فيما املساجد فيها واألسواق واملدارس واملستشفيات .. اخل تكاد تكون معسكراا أمنياا 

ق مصادرة وحرية العبادة ممنوعة، واخلوف والقلق خييم على كل فرد فيها، فأي دار واحداا، واحلقو 
لإلسالم هذه؟!!، إن تسميتها هبذا االسم مغالطة للواقع والتاريخ، وظلم عظيم لإلسالم، الذي 

 حيرم يف كل تشريعاته هذه الصورة . 

فسه وماله وعرضه وفكره، أكثر وأي دار للحرب هذه اليت جيد فيها املسلم  األمان واحلرية على ن 
 من بلده ووطنه، وجيد فيها املواطنة الكرمية، واحلماية واألمن واالستقرار!!. 

إنه حبق اجتهاد حباجة إىل دراسة من جمامع الفقه اإلسالمي والبحوث والدراسات، ال سيما وقد  
بار دول العامل كل ها دوالا اتفق مجيع حك ام املسلمني بعد دخوهلم يف مواثيق األمم املتحدة على اعت

 معاهدة وليست دار حرب، كما قال العالمة فيصل مولوي . 
 ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام:  

ما ذكره املرحوم الشيخ حممد أبو زهرة يف رسالة عن نظرية احلرب يف اإلسالم حيث ذكر رأاين 
 حنيفة وهو :  للفقهاء يف دار اإلسالم ودار احلرب. مث اختار رأَي أيب

أن مدار احلكم هو أمن املسلم، فإن كان آمناا بوصف كونه مسلماا فالدار دار إسالم، وإال فهي  
 دار حرب. وقال: إنه األقرب إىل معىن اإلسالم.." . 

وابلتايل فما ذهب إىل الشيخ الغنوشي ومن وافقه يف مسألة إعادة النظر يف التقسيم التارخيي 
إسالم ودار حرب، ودار عهد ..اخل، وغريها من التقسيمات هي تقسيمات  للدور، من كوهنا دار

 اترخيية، وليست شرعية الزمة . 
وإمنا أشرت إىل هذا املثال حلاجتنا املاسة إليه يف زماننا، حيث ابتت حرية العبادة والتدين ثقافة 

فمآذن املساجد  -خرا وإن ضاقت به بعض األوطان واملدارس الغربية مؤ  -عاملية ودينا مسل ماا به 
وبناايهتا يف بعض البلدان األوربية، كأملانيا، أعظم وأكرب من بعض الكنائس، ورغم ذلك مل يستطع 
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املسلمون االستفادة من هذه الثقافة العاملية، يف نشر دينهم وثقافتهم وأخالقهم، سيما يف الفرتة 
الحقة، لكن يبقى لكالم الغنوشي ومن السابقة، وإن كان األمر قد تغري إىل حد كبري يف الفرتة ال

ذهب مذهبه، وجه وحظ كبري من النظر والتمعن والدراسة، ويعكس ثقافة الدعوة والتسامح 
 اإلسالمي، يف املرحلة الراهنة . 
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