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 حول فكرة املواطنة يف اجملتمع اإلسالمي
 أ.د/طو جابر العلواين

وادلفاىيم ادلختلفة اليت  «اذلُويّة»مشكلة جزًءا من  «ادلواطنة»موضوع لقد مّثل 
ارتبطت هبا منذ بدء احتكاكنا الفكرّي والثقايّف والسياسّي والعسكرّي ابلغرب يف القرن 

عيد الواقع منذ أن سبزقت الدولة العثمانية وإذا كانت ادلسألة قد حسمت على صادلاضي. 
وربولت أشالؤىا العربية وغَتىا إىل دول وحكومات قومية وإقليمية، فأّن ادلسألة مل تنتو على 
ادلستوى الفكري والثقايف، بل بقيت سؤاال كبَتًا يطرح بشكل ربّد أحياان وبشكل عذر أو 

الشكل الذي يطرح ادلوضوع وأاي كان ذريعة أحياان، كما يطرح بشكل تساؤل أحياان أخرى. 
شديد احلساسية كبَت اخلطر، حىت إذا بدأت مظاىر الشيخوخة والكرب  بو فقد بقي موضوعا

والفشل تبدو على قواعد الدولة القومية اإلقليمية الوطنية يف بالد ادلسلمُت بدأ احلديث يشتد 
كل قطر من قات بُت شعب  حول صيغ جديدة للهوية واالنتماء، وأفضل أساليب تنظيم العال

–أو عسكرية أو غَتىا حزبية كانت –انحية، وبينهم وبُت احلكومات ادلهيمنة على مقدراهتم 
   ىائل.من انحية أخرى. وتضاعف حجم ذلك السؤال كثَتًا ومنا بشكل 

ها بديالً ح بعض فصائلو نفسة يتحرك، وترشِّ يف األم   وحُت بدأ االذباه اإلسالميّ 
ل السؤال إىل مشكلة كربى تطرحها بوجو العاملُت وّ حُ  «سالم ىو احللاإل»د أّن سياسيًّا وتؤك

نيوي ة العلماني ة والد يف احلقل احلركّي والسياسّي اإلسالمّي على اختالفهم سائر الفصائل
يف العامل اإلسالمي  أدوات الصراع السياسيّ أخطر األخرى، وأصبحت ىذه القضّية أداة من 

ن احلكومات السائدة يف بالد ادلسلمُت ربتج بوجود أقلّيات غَت مسلمة كثَت مو  ،احلديث
ابدلئة من عدد السكان من حقها يف اختيار  9:نسبتها حلرمان األكثريّة ادلسلمة اليت تبلغ 

فضال  -وحده–، وكثَت منها تتهم احلركات اإلسالمية أبن وجودىا الشريعة اليت تتحاكم إليها
 «طوارئ قوانُت»يقتضي سن  «للوحدة الوطنّية» دافها يعترب هتديًدا عن مبادئها ومطالبها وأى

  .وتعطيل القوانُت ادلدنّية
ُىوِي ة للدولة  «الوطنّية»أساس االنتماء الذي أكد على  «ادلواطنة»لقد كانت 

الًتاب  فكل من ينتمون إىل ذلك ،ه حدود جغرافّيةانتماء إىل تراب ربد   «ادلواطنة»احلديثة. و
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ب على ىذه ادلواطنة من احلقوق والواجبات اليت تنظم بينهم نون يستحقون ما يًتتّ مواط
)دبقتضى ىذه النسبة( ال بشيء آخر سائر العالقات. فالرابطة بينهم رابطة علمانّية دنيويّة. 

ة دنيويّة زبضع دلقاييس النفع والضرر، نفع ينهم وبُت حكوماهتم رابطة علمانيّ وكذلك الرابطة ب
أدايهنم ومذاىبهم ومللهم  بكل-صبيًعا–نفع ادلواطن، وال بد من انصهار ادلواطنُت الوطن و 

وضللهم وجذورىم العرقي ة يف ىذه الرابطة الًتابّية النفعي ة، وكذلك تنازذلم عن أي ة خصوصي ات 
ىذه الرابطة هتن وتقوى دبقدار ما يتحقق من نفع لشركاء  تتعارض مع ىذا اإلطار. وألنّ 

بل ىي نزعة مشًتكة بُت اإلنسان وكثَت من  ؛هبا ل لإلنسان ميزة خيتص  وال سبثِّ  ،الواحد الًتاب
 العلمانّية»وبُت  «ادلواطني ة»فقد أوجد نوع من التالزم بُت  ؛فصائل احليواانت والطيور

-قق لتكون العلمانّية الدنيويّة مضموهنا الفكرّي. فادلواطنة دبفهومها ادلذكور ال تتح «الدنيويّة
يف ظل العلمانّية الدنيويّة ويف إطار سيادة مفاىيمها ونظامها ومنهجها يف  إال-أىلهاعند 

ادلتمثلة بوجود  اإلسالمّي أّن ىذه احلجة ون الدنيويّون يف العاملالعلمانيّ  ىنا ظنّ  احلياة. ومن
أقلّيات غَت مسلمة عصا موسى القادرة على لقف ومصادرة كل ما ينادي بو أصحاب 

. فتعالت األصوات برفض ادلشروع اإلسالمّي «تيّار األصالة»روع السياسّي اإلسالمّي أو ادلش
يف  الذي ىو نقيض اجملتمع الديٍتّ  «اجملتمع ادلدنّ »والتنديد بو، والتأكيد على وجوب بناء 

 .iنظرىم
الضجيج،  احتواء ذلك «اإلسالميّ  يّ ادلشروع السياس»ولقد حاول كثَت من قادة 

يف إطار -ادلطلوب  «اجملتمع ادلدنّ »لى أّن ادلشروع اإلسالمّي كفيل بتحقيق ع والتأكيد
العلمانّيون »وأهّنم مستعدون لتأصيل كثَت من دعائم اجملتمع الغريّب الذي يصر  -إسالميّ 

قنع الفصائل و مل يولكّن ذلك كلّ  .«للمجتمع ادلدنّ »ذج األوحد و مو النن  على أ «الدنيويّون
 «اإلسالميّ  السياسيّ ادلشروع »ومل يعلنوا قبوذلم أو رضاىم، أو تركهم  ،«ةدنيويّ العلمانّية ال»

جيتهدون ويواصلون اجتهاداهتم يف   سالمّيونير. وال يزال القادة وادلفكرون اإلدير يف أقل تقد
لكن بعض  ،اتيالعلمانّيون على ادلشروع السياسّي اإلسالمّي من إشكال كل ما طرحو

ادلشروع »االستماع إليهم أو تصديقهم، فلقد اجتهد كثَت من قيادات  العلمانّيُت يرفضون
لوا ذلا دون ربفظ صّ أوأعلنوا قبوذلم ذلا و  «قراطّيةالددي»يف مفهوم  «السياسّي اإلسالميّ 

وأعلنوا قبوذلا كدعامة من دعائم  «التعدديّة السياسّية»وشاركوا فيها. كما اجتهدوا يف 
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، كما أعلن بعضهم ذلك بدون ربفظ «احلراّيت العامة»م لفكرة الدديقراطّية. وأعلنوا قبوذل
ومن ىؤالء األخ األستاذ الشيخ راشد الغنوشي الذي أعلن  وقبلها بعضهم بتحفظ بسيط.

مفهوم "ادلواطنة" كما ىو يف الوعي ادلعاصر، ويدلل ذلذا القبول ويعلل اتساع اإلسالم لقبول 
 .iiا، تستجيب لو القلوب ادلسلمة وتقبلو العقولمعتربًا شرعً لو ويؤصلو ليكون اجتهاًدا 

من الفصائل العلمانّية الدنيويّة على مواقفها من  ةديدطوائف ع زالتفال ا ذىومع 
العيش يف  يفّضلبعضهم  إنّ بل  .رفض ادلشروع اإلسالمّي وزبوفها منو، وشكها يف أصحابو

مشروع سياسّي إسالمّي مهما  أيّ  ت السافرة وادلقن عة على قبولظل االستبداد والدكتاتوراي  
 أدخلت عليو من تعديالت.

ض لبعض جوانب ىذه االجتهادات ببعض ادلالحظات مالحظًا أود فيما يلي التعرّ و 
إىل مقصد سالمة ادلنطقات اإلسالمية أكثر من ادلصلحة السياسية ادلتحركة ادلتغَتة، ومنبًها 

ية للمشروع احلضاري اإلسالمي الذي الذي ىو الدعامة األساس ادلنطق اإلسالمي الفكري
ثوابت اإلسالم، ال على متغَتاتو، وحُت ينظر ادلشروع احلضاري اإلسالمي إىل يقوم على 

 .iiiالثوابتادلتغَتات فإمّنا ينظر إليها يف إطار تلك 
لو جذوره وأصولو الوثنّية وقواعده  سلتلف إن  استعارة مفاىيم من نسق حضاريّ 

ة ألفاظ عاديّة أو ترصبة مصطلحات ميكانيكّية، زراعّية أو صناعّية أو ادلغايرة ليس كاستعار 
ىناك أمور كثَتة ال بد  يف ىذه ادلصطلحاتحىت وإن كّنا نرى أنّو  ،وسائل وأدوات حضاريّة

وراء كل من اآللة واألداة وادلصطلح الذي يعرب عنها أفكارًا ال يسعنا  ألنّ من مالحظتها؛ 
يف التأثَت الفكرّي والعمراّن، لكن األمر يف ىذه قد يكون أىون ذباىلها أو إمهال دورىا 

ّية استعارة مفاىيم مشحونة جبملة من األفكار متصلة بكثَت من ماًن من علأقل شأخطرًا و 
 «ةالدديقراطيّ »و «ادلواطنة»ياة مثل ىل كثَت من اآلاثر يف سلتلف جوانب احلإالقواعد ومؤدية 

 وضلوىا.
بعض سلاطر استعارة ادلفاىيم احلضاريّة إىل القليلة التالية ما ينّبو من ادلالحظات  ولعلّ 

و ادلستعَتون إىل وجوب وضع الضوابط ادلناسبة، وادلعايَت من األنساق ادلغايرة حبيث يتنب  
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غَّتات يف إطار لئال تنهدم السدود بُت الثوابت وادلت ،الضروريّة ذلذا النوع من االستعارة
 .ةاحلوارات السياسيّ 

 ة سنةتداولو إاّل بعد الثورة الفرنسيّ  تعبَت مل يظهر ومل جيرِ  «مواطن»كلمة   إن   :أوال
إال تبًعا لشيء من –ا قبلها فالناس ملل وشعوب وقبائل ال يعترب الًتاب ، أمّ (م:89ٔ)

 وسيلًة من وسائل االرتباط.  -ذلك
ومنهاج حياة يقابل  كريّ ي ار فظهورىا وبروزىا كتإّن العلمانّية الدنيويّة بعد  ا:اثلث  

الدينّية ابلتقاطع أحيااًن، والتاليف والتحجيم والتجاوز أحيااًن أخرى، استهدفت فيما استهدفتو 
ديني ة كانت أو  -ألّن من شأن اخلصوصي ات والفوارق ؛إذابة الفوارق واخلصوصي ات بُت الناس

الفوارق وإقامة النظم الشاملة القائمة على فاعلي تها يف إذابة من  دّ أن ربو  -عنصري ة أو )إثني ة(
ادلصلحة واللذة وادلنفعة الدنيوي ة ال غَت؛ ألهّنا كّرست ىذه األمور ابعتبارىا البديل عن القيم 

 ة.الدينّية واخللقيّ 
إّن نصوص القرآن العظيم ادلتعلقة هبذا ادلوضوع وما ورد تطبيًقا ذلا وتنزيالً  :اثلثا

وما ُبٍت عليو من تصرفات اخللفاء الراشدين  iv«ميثاق ادلدينة»ثل ألحكامها على الواقع م
إىل  -شديد بوضوح–ها وقيادات الصحابة والتابعُت يف ادليادين ادلختلفة كانت تشَت كلّ 

حرص اإلسالم البالغ على مساعدة سائر أولئك الذين مل يقتنعوا بعد ابلدخول يف حظَتة 
 ّية والعرقّية واحملافظة عليها.اإلسالم، على ضباية خصوصي اهتم الدين

ضروراّيتو اخلمسة وحاجاتو وكمالّياتو. وبعقد الذم ة ضباية فباإلسالم يستحق ادلسلم  
مع االعًتاف لو خبصوصّيتو ادللِّّية والعرقّية وضبايتها والدفاع  -كّلو–يستحق غَت ادلسلم ذلك 

ك أيخذ غَت ادلسلم نصيبو غَتىم. وبذل أوسلمُت ادلعنها إىل حد القتال إذا ىددت من 
، أو قراره ابلبقاء على ما ىو عليو فيأخذالكامل من حريّة التفكَت والتدبّر والتأّمل وادلقارنة، 

ادلسلم من منظور رسالة اإلسالم قد نظر إىل غَت بل إّن  ؛اإلسالم حبري ة اتم ةإىل ل التحوّ 
ينِ فروع وترفضو يف األصول وال عادلّية تنفي اإلكراه بكل أشكالو  ال ِإْكَراَه يف الدِّ

. فالتشريع اإلسالمّي قام حبماية غَت ادلسلم مرتُت: مرة حُت بسط عليو ظّلو (652)البقرة:
ليو مرة أخرى حلماية إالوارف كبقّية ادلسلمُت ومنحو مثل ما منحهم من حقوق. مث نظر 
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نفسها اليت حيفظ فيها  اع عنها ابلقوةخصوصي اتو ادللِّي ة والعرقي ة من الذوابن أو اإلذابة والدف
للمسلم ذلك. فكأن لغَت ادلسلم ميزة على ادلسلم يف ىذا اإلطار!! فكيف ينظر إىل ادليزة أهّنا 

الكرامة، فإن   ىذه ادليزة وىذه الذمي  دلن ُمِنَحها؟! إنّو ال غرابة يف أن دينح اإلسالم امتهان 
نظرة تفاؤل  -كّلها–حدة وينظر إىل مستقبل البشري ة اإلسالم دين عادليٌّ ينظر للبشر نظرة وا

آلدم وآدم من  -كّلها–حد فيو ىذه البشريّة وتدرك أهّنا وأمل أبّن يوًما ما آت ال زلالة، تت  
. ولذلك فإن من ع وتعارفوأّن كل اخلصوصيّات ادلتمايزة إمّنا ىي خصوصّيات تنو   تراب،

ابت والصالت اليت حياول احلفاظ عليها بُت أىم خواص ىذا الدين تلك األرحام والقر 
األداين اإلبراىيمية من انحية، وبينها وبُت سواىا من انحية أخرى، حىت أييت الوقت ادلناسب 
ليجعل من كل ىذه األمور اليت تبدو متناقضات أشكال تنوع حيتويها يف إطاره، ويهيمن 

على الدين كلو، بعد أن توجد الصيغ ، ودين احلق احملتم ظهوره عتباره اذلدي الكاملعليها اب
الفكرية النابعة من منهجية القرآن العظيم ادلعرفية، واليت سبكن البشر بشعوهبم ادلتنوعة وعروقهم 
ادلختلفة وسائر وحدات االنتماء األخرى لديهم من إجياد الصيغ والقنوات ادلستوعبة حلركة 

 أبناء الًتاب.-ف بُت أبناء آدمالبشرية، وربويل ذلك التنوع إىل وسيلة تعارف وأتلي
جيتهدوا يف كل أمر من  أنال مانع دينع أىل االجتهاد من علماء ادلسلمُت من  :ارابع  

وال بد من أن يبدع علماء االجتماعّيات ادلسلمون يف سائر  ،األمور اليت جيوز االجتهاد فيها
هاد يف الشرعّيات واإلبداع . فاالجت«ادلشروع احلضارّي اإلسالميّ »اجملاالت ليسهموا يف بناء 

طرفا الديناميكّية يف حركة اإلسالم وعملّية بناء مشروعو احلضارّي،  مها االجتماعّياتيف 
صارم وال تقوم احلجة  لكّننا شديدو التوجس من قبول أفكار ال يضبطها منهج وقانون كليٌّ 

ُت اإلسالم وسواه، التساىل يف إطالق اجتهادات ادلواءمة ب أووالربىان على مشروعّيتها، 
واعتبار أّي اجتهاد بشرّي مهما كان، شلثاًل جلوىر اإلسالم أو معربًا عنو بشكل ال حيتمل 

، فسائر االجتهادات البشري ة ديكن أن يعًتيها من النقص ما يعًتيها، وذلك سوى ذلك
فكريهم وقصور أدواتو ووسائلو، ولذلك فإّن من اخلَت لعلماء ادلسلمُت وم لنسبّية اإلنسان

التأكيد الدائم على ىذه النقطة، وبيان أن ما جيتهدون فيو دلواجهة متطّلبات العمل السياسّي 
بل ىو إضافة لو وإمناء  ؛اليومّي ادلتحّرك ادلتغَّت ال يلغي ما استقر من أحكام أو فقو سابق

 أعلم.تعاىل وللتخطئة ، وهللا  بو وىو قبل ذلك وبعده قابل للتصويوبناء علي
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يصادر على من أييت بعدىم، وال حيول بينهم وبُت أن  ال-نفسو–أنّو يف الوقت كما 
 .جيتهدوا لزماهنم يف إطار تلك الثوابت وانطالقًا من تلك األصول

إن  من أكثر األحكام اليت تعرضت لسوء الفهم ولسوء القراءة يف عصران  :خامسا
قة بتقسيم العامل يف النظرة اإلسالمّية واألحكام ادلتعلّ  «أىل الذّمة»ىذا، ويف ادلاضي، أحكام 

ففي ادلاضي أساء الكثَتون فهم تلك األحكام وخرجوا من  .يف إطار عادلّية اإلسالم األوىل
ة ما يتعلق بفهم البعض لقولو ، خاصّ تعاىل النصوص الواردة يف ىذا اجملال دبا مل أيذن بو هللا

ُ َوَرُسولُُو َوال قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِ تعاىل:  َّللَِّ َوال ِبْليَ ْوِم اآلِخِر َوال ُُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَّ
 َيِديُنوَن ِديَن اْْلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُوا اْلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرونَ 

إىل اىا البسيط الذي يشَت حيث أخرجها بعض الفقهاء ادلتأخرين من معن (،69)التوبة:
االلتزام ابلنظام واخلضوع دلا تبن تو اجلماعة، إىل ربطها بنوع من اإلذالل قد يكون ىو الذي 
أوجد كثَتًا من تلك الرواسب اليت بعثت على كثَت من التساؤالت ادلتعلقة هبذا النوع من 

 .التشريع يف عصران ىذا
انّية الدنيويّة بكل فصائلها لعلماتعرضت ىذه األحكام لسخط ويف احلاضر 

وتوجهاهتا، فرمتها تلك الفصائل بكل ما لديها من هتم التمييز والتجٍّت، ولو أن  ىذه 
األحكام أعيدت قراءهتا قراءة متأنية واستفيد يف ىذه القراءة دبعطيات العلوم االجتماعّية 

ىي أو ضلوىا اليت قد  شدىا، وأهّناادلعاصرة لردّبا وجد أهّنا ديكن أن تكون ضال ة البشريّة اليت تن
ة اليوم االنسجام بُت التوجهات ضلو بناء الكتل والقوى الكربى، واحملافظة على ربقق للبشريّ 

لو تتعرض خصوصّيات زلًتمة تتحول إىل مصدر قوة وتنوع يف إطار اجملموع، دون أي هتديد 
 .vيف أي وقت بُت العروق ادلختلفة وادلذاىب األخرى

األمريكية،  السالم واالطمئنان الذي نلحظو يف منوذج الوالايت ادلتحدة ىذا ن  إف
التعايش ادللحوظ بُت اجلذور ادلختلفة واألداين وادلذاىب ادلتباينة اليت تعتمد على مفهوم  وىذا

ّن احًتام اخلصوصّيات من خالل القناعة أو  ،اآلخرينحريّة الفرد تنتهي عند بداية حريّة  أن  
جزء من كلكل إنسان خصوصيّتو أو خصوصّياتو ولو أن رُبًتم خصوصيّاتو   والتسليم أبنّ 

ذباىل  أوخاطئ، وكذلك تصّور ىو تصور لحريّة هبذا ادلفهوم لتصور ال ىذا-اإلنسانحقوق 
هبذا الشكل فيو من الثغرات ما فيو. كما أّن تصّور انعدام ىذا التمايز  «حقوق اإلنسان»
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آخر.  أل خطهنائو وأنّو أفضل من تقنينو ديثّ تقنينو كفيل إبخطأ آخر. كذلك تصور أن  عدم 
من اجملتمعات توازن ديكن أن نسميو )بتوازن  وأمثالوفالتوازن القائم يف اجملتمع األمريكّي 

ل ربليل وتفسَت لكثَت من القضااي دخىذا يصلح ألن يكون م، وتوازن النمور  viالنمور(
الفكر الغريّب والفلسفة الغربّية طبيعة ثنائيّات صراعّية ادلوجودة يف اجملتمع الغريّب. فطبيعة 

تعترب عملّية طارئة  -حُت توجد-فعملّية التوازن  .جدلّية، تقوم على نفي اآلخر والقضاء عليو
يف ابدئ األمر قد  فاألبيض .ال تتحقق إال يف حالة وجود قوى متعادلة أو مصاٌف متعادلة

وادلرأة وسائر األقلّيات  و، واتبع سياسة التمييز مع ادلل ونحل زللو  ابدهأو الضعيف  نفى اذلنديّ 
األخرى.. وحُت يقيم توازاًن أو يفكر فيو فذلك يف إطار احللول اآلني ة اليت تفرضها مصاٌف 

االضطراب.. وإذا كان ما و  ختاللالراجحة مؤقتة، وابلتايل فهذا التوازن مهد د على الدوام اب
 ،وال تزال عملّيات االنشطار جارية د اهنار وعاد إىل دول عديدة،يعرف ابالرباد السوفييت ق

ة والضغط ودكتاتوريّ  على الصراع الطبقيّ  وفسر ذلك أبّن اإلطار الفلسفّي ادلاركسّي القائم
الربوليتاراي( مل يستطع أن يكبت ادلشاعر اإلنسانّية يف التطّلع إىل ربقيق الذات، فإّن النموذج )

سوف تتحول إىل رلرد  -وحدىا–ّن فكرة احلريّة أ)ميكروابت( شلاثلة، و  الغريّب اآلخر حيمل
منوذج للتوازن ادلؤقت القابل لالهنيار يف حاالت الضغوط واالحتقان اليت قد ذبعل احلريّة 

لفها، ووسيلتو ادلختلفة اليت تكون حصيلة آتوسيلة سلبّية ُتسخ ر يف تدمَت التوازن بُت الفئات 
م قوم اجتمعوا من سائر  حساسهمإاألساسّية  قاع األرض ليتوازنوا ويشكلوا رابطة فيما بأبهن 

 (، وأنّ ببينهم ىي عبارة عن عقد اجتماعّي أو رابطة تقوم على كوهنم صبيًعا )دافعي ضرائ
الصاٌف ىي أن يكون ملتزًما بدفع ضريبتو يف وقتها ودون نقصان.. ويف  «صفة ادلواطن»

 ة ذبمعهم صفة االستفادة هبا..يبىذه الضر  الوقت نفسو ىناك مستفيدون من
ألمراض الفكر واحلضارة الغربّيُت وقد سقطت،  ادلاركسّية كانت زلاولة تصحيح إنّ 

بل يعٍت أّن ادلريض قد تفاقمت  ؛فإذا سقط العالج فذلك ال يعٍت أن  ادلريض قد صح وعويف
 ك مصَته.يف حاجة إىل منقذ آخر وعالج جديد وإالّ كان اذلال وأصبحعلتو 

، وتقنُت وضع كل فرد يف إطار اجملموع فقد «النظام ادللِّي»اإلسالم فمن خالل  أّما
واألشواق الروحّية لكل مقيم على أرضو، فليس لألكثريّة لّّب احلاجات النفسية والتطلعات 

احلق يف أن سبحق شخصّية األقلّية أو أن تزيل مزاايىا وتذيب خصائصها.. ويف الوقت نفسو 
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ثبات خصوصيّاهتا من خالل االنتقاص من حقوق األكثريّة أو إلألقلّية أن تعمل على ليس 
تدمَت خصائصها أو استنكار سبتعها خبصوصّياهتا ومزاايىا. فالتوازن يف اجملتمع اإلسالمّي يقوم 

 ة االعًتاف ابخلصوصّيات وادلزااي لسائر ادلنتمُت إىل ىذا الكيان، وتقنُت ىذه ادلزاايعلى عملي  
، لتتحول ادلزااي قليّات ابلنمو واالزدىارواخلصوصّيات بشكل يسمح لألكثريّة واأل

  .واخلصوصّيات ادلختلفة إىل وسائل تنوع إجيابّية يف الكيان اجلماعيّ 
العلمانّية الدنيويّة ادلعاصرة تستهدف إذابة كل اخلصوصّيات لصاٌف  حُت صلد أن يف

ة ادلتصو رة اليت ديكن أن تتحقق أبي جزء فوق ولذلك تنتهي عادة لصاٌف األكثريّ  ؛سفتهافل
واحد بعد اخلمسُت ابدلئة يسقط شرعية وقانونية ما فصوت انتخايب أو تشريعي النصف )

يذىب إليو الباقون يف ىذا األمر، ذلك ألّن العمل السياسي يف إطار ىذه العلمانية يقوم 
انبثقت يف ابدئ األمر عن نظم الشركات اليت كانت تستخدم عمليات  على فكرة احلزبية اليت

حلفظ  وأداةكما تستخدم الشخصّية ادلعنويّة كوسيلة التصويت لتعاًف بعض مشكالهتا  
 حقوقها يف صراعها مع الشخصّية احلقيقّية، أو للتوازن معها.

ساء يُ  يف اإلسالم حينما يوضع يف إطاره الصحيح وال «أىل الذمة»إّن نظام 
 ،ل حاًل لكثَت من األزمات الكامنة يف اجملتمعات ادلعاصرةديثّ  -ابعتباره فكرة-استعمالو، فإنّو 

أزمات كامنة لن يستطيع النظام الغريّب حّلها بشكل  ، فثمة ة يف مثل اجملتمع األمريكيّ وخاص  
الصحيح يف  ناسبة، ووضعو يف إطاره اإلنسانّ سليم بدون تقنُت التنوع بصيغة من الصيغ ادل

تبقى وتستعصى بكل ثقافاهتا  أنوقت قريب. إّن األقلّيات يف العامل اإلسالمّي استطاعت 
وخصائصها على اإلذابة؛ ألّن ىذا النظام قن ن ذلا ىذه اخلصوصّيات وحفظها، فاستطاعت 

ة يف سائر البالد اليت عاشت بل واستطاعت أن تؤدي أدوارًا ىامّ  ؛تعيش كل ىذه القرون نأ
ذبد مدينة إسالمّية  أنىل مراكز مرموقة جًدا، وقل إفيها، ووصل أبناؤىا يف بعض الفًتات 

ليس فيها وجود متمّيز ملحوظ ألقلي ات دينّية تتمث ل يف أحياء كاملة ربمل كل السمات 
 أّما. «ياء اليهود والنصارى وسواىمأح أوحارات »الدينّية واالجتماعّية لتلك األقلّيات مثل 

لغرب فهناك ىجرات كثَتة ومهاجرون كثَتون قد ذابت خصوصيّاهتم الدينّية وغَتىا يف يف ا
  .viiاليت خلعت القداسة عن كل شيء «ظل العلمانّية الدىريّة»
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تغزو أفكار الناس  أناستطاعت  اذلجمة االستعمارية على العامل اإلسالميّ  إنّ 
فاىيم، وتُلبِّس على الناس دينهم، ن تعطي قراءهتا اخلاصة لكثَت من ادلأمسلمُت وغَتىم، و 

ة مهينة، وتفريًقا بُت ادلواطنُت، واندفع بعض فاعتربت ىذا التقنُت ادللّي يف داخل اجملتمع قضي  
قلّيات يف العمل على ىدم ىذا النظام؛ ألهّنم تصوروا أّن ىدمو سوف يضر ابألكثريّة أبناء األ
ات يف بالد ادلسلمُت، فأذيبت خصائص قليّ ولكن ىا ىو الضرر قد عم األكثريّة واأل وحدىا.

وما أفرزه من أطر عرقية وترابية، وتسلط احلاكمون  «الدنيويّ  ادلشروع العلمانّ »اجلميع لصاٌف 
 واستبدوا أبمر اجلميع، فتساوى الكل يف البؤس والشقاء يف ىذه الوضعيات البشرية.

جعة ىذه احلقائق قبل رفع قلّيات واألكثراّيت إىل مرانا ندعو صبيع األن  إولذلك ف
 .وأىدافهاالتنديد هبا دون وعي على طبيعتها  أوالعقائر برفض مثل ىذه التشريعات احلكيمة 

إنّنا نشكو من تصدّع ىائل يف حياتنا الفكريّة والثقافّية وتشت ت يف رؤاان احلضاريّة 
واحملافظة واألصالة.  وحرب فكريّة بُت فصائل احلداثة والعلمنة والدىريّة وبُت فصائل الًتاث

ليست حباجة إىل االضلياز ذلذا الفصيل  -ةنقول: إّن ىناك أم   أنإذا كان من اجلائز –واألّمة 
و ذاك لتحقيق موازانت أأو ذاك، أو تراجع ىذا الفصيل عن بعض ما يدعو إليو  أبنائهامن 

ا ادلرجعّي الذي تستمد منو  طارىإىل إدراك ذاهتا ادلتمّيزة، وربديد إبل ىي حباجة  ؛نّيةآسياسّية 
 اخلطأتها ومعايَت التحاكم لديها، وكيفّية ربديد كل فصائلها أصوذلا الفكريّة وشرعي  

والصواب، والصاٌف والضار لدى اجلميع، فقد تتفق سائر فصائل األم ة سياسي ا على ضرورة 
ول التصورات اليت مث زبتلف ح ،وغَتىا «ادلواطنة»و «النهضة»و «الدديقراطّية»و «احلريّة»

يف كل من  «الدديقراطّية»ترى كيف رُفضت  أال دوات.يم والوسائل واألتستدعيها ىذه ادلفاى
اختالف بسبب  بنتائج لصاٌف اإلسالمّيُت االقًتاعتونس واجلزائر حُت جاءت صناديق 

لة قوى علماني ة دنيويّة كثَتة مفض . وظاىرت على ىذا الرفض؟!ادلقاييس وتعّدد ادلوازين
االتفاق إىل حاجة قوى األّمة  نّ إفالدكتاتوراّيت العسكريّة على حكم اإلسالمّيُت، ولذلك 

صالح ح مناىج الفكر، وتصحيح القراءة وإصالإطار مرجعّي واحد، و إعلى مقياس واحد، و 
األسس الفكريّة والثقافّية والسياسّية واالجتماعّية، أكثر من حاجتها إىل مقارابت وموازانت 

وحدة والرؤى ما تنتهي بعدم وجود ما يسندىا ويقويها من البٌت الفكريّة والثقافّية ادل سرعان
 .viiiاحلضاريّة ادلشًتكة
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إنّنا ال نريد أن تضغط علينا متطلّبات احلوار بُت ادلتقابلُت السياسّيُت الديٍّت والقومّي 
مّي فيو شيًئا من ن يريدان االتفاق على حل وسط أيخذ اإلسالاذلأو اإلسالمّي والوطٍّت ال

ذبري يف  فنحن ندرك أن ىذه احملاوالت ،فيو شيًئا آخر من اإلسالمي أو الوطٍتّ  ،القوميّ 
 وانعكاساهتا نفسها عادليًّا بكل خلفّياهتا وظالذلا إطار سيادة ثقافة دنيويّة غربّية فرضت

اًما من فلسفة  وتفاصيل. ثقافة علمانّية دنيويّة استبعدت الدين سبمواقفها من الدين كاّل و 
 ، وادلركز العادليّ بتعميم وتكريس عادليُت   ربظىالعلم ونظراّيتو وقوانينو ومعاجلاتو، وىذه الثقافة 

ّن سيادة ىذه الثقافة واكتساحها لكل ما عداىا أ( يرى األمريكية )الوالايت ادلتحدة اجلديد
 .«ابلنظام العادلّي اجلديد»اه أساسّية دلا سّ شرط ضروريٌّ ودعامة 

والقضااي األخرى ادلماثلة  «ةالدديقراطي  »و «ادلواطنة»ولو أن  ىذه االجتهادات يف 
مركزية حضارة إسالمية أو تكافؤ حضاري وثقايف على أقل  جرت يف إطار عادلّية إسالمّية أو

. أما الوضع أو لوجدان على كثَت منها جوااًب مالئًما ادلالحظات تقدير ألمكن ذباوز كثَت من
كل الذي نعرف فإن احلذر ضروري حيث إن طوائف العلمانيُت الدىريُت الدنيويُت ابلش

ىم رلرد رلموعة من ادلًتصبُت للنقد العريب بصفة خاصة الفكرية يف العامل اإلسالمي والعامل 
، وىم يعيدون صياغة ذلك النقد بلغة عربّية أورابىويّت الكنسّي يف لفكر الديٍّت الالّ لالغريب 

كام الفقهّية، وال إبداع لديهم يف نّية واألحاديث النبويّة واألحآعلى النصوص القر ويسقطونو 
سب أن تشغل القيادات اإلسالمّية الفكريّة نفسها وشبُت ناشيء شلا يقولون. فليس من ادل

 «ادلشروع احلضارّي اإلسالمّي العادليّ »و «منهجّية القرآن العظيم ادلعرفّية»عن بناء  أوقاهتا
 .ىؤالء الاّلىوتّية الدنيا كّلها دبناقشة ترصبات أطروحاتم بو على ادلنبثق عنها والتقد   ادلتكامل

 كمثل قول القائل:   «العلمانّيُت الدنيوّيُت رفاقنا»فمثلنا ومثل 
 ألن الذي هنواه ليس بذي ودِّ  *****  بكل تداوينا فلم يشف ما بنا

ة سالمّيون ىذه ادلواقع االجتهاديّ حُت أيخذ اإل «الدنيوي ون العلماني ون»فهؤالء 
بذات النصوص اليت  سًت ىل احتالل مواقع ادلاضوّيُت والتمإالتأويلّية ادلتقدمة يسارعون ىم 

اليت ادلساواة ادلطلقة  ... كنّا نعرف ابلطبع أنّ »س ادلاضوي ون وراءىا، يقول أحدىم: ًت يتم
تتحدث  واألحاديث، واآلايت الثورّي غَت صحيحة شرًعا يتحدث عنها التيار اإلسالميّ 
 .ix«بوضوح عن تفاوت الدرجات..
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ة الضوء بُت نظري   "ةري  تصو  "إجياد عالقة  -رضبو هللاي–وحُت حاول الشيخ ندمي اجلسر 
يف  يف ملحقها األسبوعيّ  ةبناني  اللّ  «النهار»ووجود ادلالئكة واجلن يف مقالة نشرهتا صحيفة 

 «نقد الفكر الديٍتّ »كتابو   دق جالل العظم يف( رد عليو د. صا98:ٔ/ٖ/ٕٔبَتوت )
ىل إأتويل عصرّي يسحب معانيها  ومعانيو غَت قابلة أليّ اجمليد ن آنصوص القر  أنّ ًدا على مؤكّ 

خارج عصر التنزيل وادلفاىيم السائدة فيو، وأّكد على حصر مفهوم العلم الذي أمر الكتاب 
 مستشهًدا بتعريف الغزايلّ  يف العلم الشرعيّ ة حبث الناس على طلبو الكرمي بو، وجاءت السن  

. ولو تتبعا ىذه x«إحياء علوم الدين»م( للعلم يف كتابو ٔٔٔٔادلوافق ) (ىـ5ٓ5)سنة  ادلتوىف
 أنتوقع تالحتجنا لدراسة خاصة هبا، ولذلك فال  «العلمانّيُت الدنيوّيُت»النماذج من مواقف 

اإلسالمّيون دبا تستحقو من اىتمام، لكن  يقابل ىؤالء مثل ىذه االجتهادات اليت يقدمها
ىل مثلها إذا وضعت يف سياقها إل من أمهّية ىذه االجتهادات واحلاجة ال يقلّ  -كّلو–ذلك 

يهدف إلخراج العقل ادلسلم من دوائر التقليد وتدريبو على  معريفّ  ووظفت يف نسق منهجيّ 
 صيب إن شاء هللا تعاىل.ناالجتهاد واإلبداع ولكل رلتهد 

فكر ادلقارابت الذي عمل منذ  ن  : أذكرىا يف ىذا ادلدخل ىي أودّ  أخَتةمالحظة و : ادساس
ابلغرب حىت عقود قليلة على ردم اذلوة بُت فكر ادلسلمُت ومعطيات الفكر  بدأ احتكاكنا

ة األوىل اليت  عن عمق الصدمة احلضاري  دوره وانتهت مرحلتو وعرّب  أدىقد  ُتواحلضارة الغربيّ 
. وقد غلب جانب السلب فيو بدء احتكاكنا ابلثقافة واحلضارة والفكر الغريبّ منذ ذلا تعرضنا 
 ، وثبت فشلو.تعاىل ة مرحلتو بفضل هللاجياب وذباوزت األمّ على اإل

يف  خراآلومعطيات الفكر  فكر ادلقارانت بُت قضااي الفكر اإلسالميّ  كما أنّ 
ذا كان فكر إمرحلتو دبا لو وما عليو. و ة القضااي نفسها أو ما شاهبها قد ذباوزت األم  

حلالة االستالب  أبنائناتنا وهتيئة نفوس ادلاليُت من ادلقارابت قد ساعد على ثلم شخصي  
نفوس  أفكر ادلقارانت قد ساعد وىي نّ إمن جانب منو، ف واحلضاريّ  والثقايفّ  الفكريّ 

تسميتها حبالة )التقدم إىل  ليو ديكنإالكثَتين لالستالب إىل ادلاضي، وربقيق حالة ارذباع 
نا، وبيننا وبُت معاصرينا  يىل التاريخ(، وتوسيع اذلوة بيننا وبُت عصر إوراء( أو )استالب 

 كذلك.
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ة لدى األم   «االجتهاد واإلبداع»حالة إطار  كل فكر ال يؤدي إىل ربقيق تقدم يفف 
حيكم عليو ، إن مل ثَتو فكر ال يضيف الكنّ إخراجها من حالة اجلمود واجلحود والتقليد فإو 

 ة.صلازات ديكن أن حيققها يف اطر جزئي  إ وأيّ لنظر عن اابلفشل بقطع 
 ةأسلم»و «xiةنيّ آة القر ة ادلعرفيّ ادلنهجي  »ىي مرحلة  -اآلن–ادلرحلة اليت ضلن فيها  إن  

ا ذبعل من رلرد زلاولة العودة إىل فكر ادلقارابت ىم خصائص ىذه ادلرحلة أهنّ أ. و «ادلعرفة
ن  إالكامل، و  «اإلسالميّ  ادلشروع احلضاريّ »طار ة ذبري خارج إارانت زلاولة تراجعي  ادلقو 

والفرق كبَت  «أو قوميّ  زلدود إقليميّ  طار مشروع سياسيّ إ»كان من ادلمكن إدراجها يف 
 عات ادلشروعُت.بُت قواعد وأطر وتطلّ 

  «ةأىل الذمّ »لق بقضااي ة للفقو ادلتع فيما ذكرت من جوانب إجيابي  ال يظن  ظان أنّ 
قصده ومل أأحاول تكريس ذلك الفقو، كال فذلك شلا مل  أوكنت أدافع عن فقو قدمي موروث 

وجود مداخل على  التأكيدإىل ٍت قصدت رم إليو حىت لو أفاده بعض ما ذكرت، لكن  أ
سالم ة أخرى لإلبداع واالجتهاد يف ىذا اجملال وغَته ديكن سلوكها لبيان قدرة اإلمنهاجيّ 

 أو قليم معُت  إ، ال على مستوى مستوى ادلعمورة كلهاعلى  دايتالفائقة على استيعاب التعد  
وفيما صح عن رسول هللا  (تعاىل)ة الكامنة يف كتاب هللا دة. وىذه القدرة والقابلي  ة زلد  قومي  

تشكل  ،ةة نبويّ نيّ آة قر ة معرفيّ ل يف منهاجي  من سنتو وبيانو تتمثّ  (موسلّ وآلو صلى هللا عليو )
اليت تؤدي إىل ضبط األفكار وضبايتها من  «ادلعرفة ومناىجها ةألسلم»القاعدة األساس 

 .ةوالتوفيقي  ة هات االنتقائي  التوج  
من ذباوز  ة ىي اليت مكنت اإلمام الرازي من القول دبا مل نره ألحد قبلووىذه ادلنهجي  
دار اثلثة  ، أو إبضافةن: دار إسالم ودار حربقدمُت لألرض على داريتقسيمات الفقهاء األ
 يف ادلرحلة اليت كان فيها( :)أيرض مرحليًّا ألل ن  أ -عليو رضبة هللا-ىي دار العهد ليقرر 

البشريّة قد تتجاوز حالة  أنّ ىل إو ينبّ  أن أرادو بذلك وكأن   .«دار إسالم ودار دعوة»  ؛داران
لتتم ضباية دين احلق واذلدى  ، حالة التدافع احلضاريّ ىلإ واإلكراه اإلنسانّ  الصراع الدمويّ 

–حيمي الصوامع وادلساجد والبيع والصلوات  االحتماء بو يف إطار تدافع حضاريّ  أووالنور 
و، البالغ ما بلغ الليل على الدين كلّ  -ال زلالة-يف ظل دين احلق واذلدى الظاىر  -مًعا

مهتد مناقض  إنسانّ اخل لكل بيت، على ضلو ت، الدداي  والنهار، ادلستوعب لكل التعد  



13 

 

لشعوب أبسرىا أو إجبارىا على قبول قيم  إابدهتادلناىج احلضارات السابقة والالحقة يف 
ابلنظام »ي ات، ومنها ما سّ ي  سلتلف األساء وشىت ادلسم عليها ربت ادلتسلطُت وأفكار

 سيلة نقل األفكار وتبادذلا.ة ادلتصلة و نسانيّ . ولتكون احلوارات اإل«اجلديد ادليّ الع
علوم لابن تيمية تصنيًفا لشيخ اإلسالم على  أملتة ىي اليت ة ادلعرفي  وىذه ادلنهجي  

خالل ذلك  د منة، و"حد  ي  لّ ة ومِ ة وشرعيّ ىل علوم عقليّ إفها حيث صن   زمانو أىلانفرد بو عن 
م دون حرج أو تتناقلها األمالعلوم اليت ديكن أن طالق والعموم يف التصنيف للعلم مواضع اإل

ة مشًتًكا ووض ح الفرق بُت النسبيّ ك اليت ديكن أن تشكل رصيًدا تها كتلوي  إخالل هبُ 
لتنوع والتمايز بُت اة تتيح قدرًا معلوًما من ة وفكريّ ة ووج و النظر إىل قاعدة معرفيّ واخلصوصي  

ا ذلا من حكمة ونفع سباًما. كما وذلا م من سنن هللا يف خلقو، التنوع ن  إحيث  ،صباعة وأخرى
ة، والعموم والتخصص يف ربديد قاعدة الوحدة من تلك السنن، وما بُت اإلطالق والنسبي   أن  

ادلساحات ادلتداخلة وادلتشابكة اليت ال ىي  توجد أيًضا ،صنيف زلاورىا ودوائرىاالعلوم وت
ات من حيث ما ذبمعو ل يف الشرعي  تتمث  واليت ديكن أن  ة،ات كليّ لي  ات احملضة وال ابدلّ ابلعقلي  

 ".xiiالفروع عددد وتمن وحدة األصول وتعد  
 حاطة والدقة والشمول ووضوح الرؤية ونفاذىا يف اجملال ادلعريفّ "وىنا صلد ادلرونة واإل
البيئة  توأولواي  مات دلامو دبقدّ ، وإاإلسالميّ  ار ادلرجعيّ لو لإلطالذي يستمده صاحبو من سبثّ 

ة ة واإلنسانيّ سع للتعامل مع الظواىر االجتماعيّ ة اليت تت  ة اإلسالمي  ة احلضاري  عي  االجتما
، مقدمة د يف أبعادىا وعمقها"ة بكل ما تتسم بو من تعقد وتعدّ ة والعمرانيّ والظاىرة احلضاريّ 

 تها ادلباركة.حىت تصل إىل بناء عادلي  
ة لضبط مناىج نا الوسائل الضروري  ة" سيقدم لإن االلتزام بـ"منهجية الوحي ادلعرفي  

ومن ساحات  ىل اإلطار الكليّ إة طر اجلزئي  ينقل معاجلتنا من األسو  ،األفكارالتفكَت، وتقنُت 
وخيرجنا من حالة الدفاع عن النفس  ،العادليّ  ىل ميادين ادلأزق احلضاريّ إقة ات الضيِّ اخلصوصيّ 

ة ادلنعكسة عن احلضارة ل مع الظواىر اجلزئيّ ة ابلتعامادلعاصرة العادليّ  أمام ربدايت احلضارة
مظاىر  أوة سات االقتصاديّ ة ألنظمة احلكم أو ادلؤسّ فيما يتعلق ابألشكال الدستوريّ  ةالعادليّ 

 .واألخالقيّ  السلوك االجتماعيّ 
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ا وادلفاىيم والنظرات ضبطة منهجيًّ نذلك سيمكننا من إنتاج األفكار ادل كما أن  
 ، وعادليتنا ادلرتقبة.اليت نواجو هبا متطلبات شهودان احلضاريّ  ،ةة االجتهادي  اإلبداعي  

 ؛حول قضية ادلواطنة ىذه رلرد مالحظات عامة وددت أن أضعها بُت يدي القارئ 
إعادة القراءة لفقهنا وتراثنا ضرورة أخرى  ن  إة فو إذا كان االجتهاد ضرورة إسالميّ ن  أألؤكد 

ىي احلل البديل عن كل من  "ةة الوحي ادلعرفيّ منهجيّ " لون،كما أنّ ذلا ادلؤىّ  رَ فِ نْ يَـ  أنالبد من 
 ." الثنائيةادلقارابت وادلقارانت"

                                                           
i

أنظر ما ٌتعلق بمفهوم "المواطنة" ونشأته بحثنا فً )التجنس بجنسٌة البالد غٌر اإلسالمٌة( المقدم للمجلس الفقهً ألمرٌكا  

 لشمالٌة. ا

ii
انظر: الغنوشً، راشد. حقوق المواطنة: حقوق غٌر المسلم فً المجتمع اإلسالمً. واشنطن: المعهد العالمً للفطر  

 .  1993اإلسالمً،

iii
درجنا على التفرٌق بٌن "المشروع الحضاري اإلسالمً" الذي ٌقوم على ثوابت اإلسالم وقواعده األساسٌة وٌسعى 

لتقدٌم معالجات أو مشارٌع سٌاسٌة فً أطر إقلٌمٌة أو قومٌة  أصحابهاالسٌاسٌة اإلسالمٌة" التً ٌسعى  شارٌعلتحقٌق عالمٌته وبٌن "الم
ا مناسًبا لعالمٌة المشروع اإلسالمً وخصوصٌات المشارٌع السٌاسٌة لفئات إسالمٌة.  ًٌ     محدودة. ونرى فً هذه التفرقة ملجًظا منهج

iv
أو )السٌرة النبوٌة الصحٌحة( الذي جمع متفرقات هذا المٌثاق وحققها  (فً عهد النبوة راجع البحث القٌم )المجتمع المدنً 

وبنى علٌها الكثٌر من االستنباطات والدروس المستفادة، لمؤلفه الدكتور/ أكرم ضٌاء العمر، ط.المدٌنة وقطر ونشر ترجمته اإلنكلٌزٌة 
 م. 1991المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، 

v
التً نشرت بمجلة )المصور( بعنوان: كتور عبد الوهاب المسٌري )الفردوس األرضً( ومقاالته األربعة راجع بحث الد 

 "هكذا تضٌع األحالم" وقارن بما كتبه األستاذ فهمً هوٌدي حول األحداث نفسها.

vi
 اصطالح استعمله الشهٌد إسماعٌل الفاروقً فً محاضرته المعنونة )نحن والغرب(. 

vii
ٌم عن العلمانٌة ومفهومها وآثارها فً النموذج المعرفً واألخالقً للدكتور عبد الوهاب المسٌري الذي ٌراجع البحث الق 

سٌصدره المعهد العاملً للفكر اإلسالمً فً إطار المقدمات النظرٌة لموسوعة )المفاهٌم والمصطلحات الصهٌونٌة( كما صدر لها فً 
 مجلة )منبر الشرق( القاهرٌة.

viii
م للمستشار طارق البشري )مشكلتان( حول اضطراب رؤى فصائل األمة واختالفاتها. وراجع بحثه انظر البحث القٌ 

 المنشور فً )مستقبل الحوار اإلسالمً العلمانً(

ix
انظر مقالة الدكتور خلٌل علً حٌدر فً صحٌفة )الوطن( الكوٌتٌة نقال عن )األزمة الفكرٌة فً الواقع العربً الراهن(  

 م حاج حمد.لألستاذ أبو القاس

  
x

 انظر )نقد الفكر الدٌنً( للدكتور صادق جالل العظم.              

xi
راجع كتاب )منهجٌة القرآن المعرفٌة( للدكتور أبو القاسم حاج حمد، وٌراجع أٌضا كتابه اآلخر قٌد اإلعداد )األزمة  

 الفكرٌة والحضارٌة فً الواقع العربً المعاصر(

xii
التنمٌة السٌاسٌة: دراسة نقدٌة فً ضوء المنظور الحضاري اإلسالمً( لمؤلفه نصر محمد انظر مقدمة كتاب )نظرٌات  

 م.1992عارف، تقدٌم د.منى أبو الفضل، ط. المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، 


