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كفيل  ،وهو وعي باملغاير ،باملنظومتين املراد عقد املقارنة بينهما ،عميق بوعي ،مارشكتاب أندرو  متازي

إلى أقص ى  ،منهما بكل   ،يتطلب الوصول بالوعي ،بالوصول إلى عمق املسألة املراد بحثها؛ ألن فهم املتغايرين

 مداه.

التي تعزو الصراعات إلى سبب مفرد، واألحكام  ،ابتعاد الكاتب عن األحكام االختزالية ،وميزته الثانية

 النمطية التي تجور على املنظومة املراد استنزاف إمكانياتها؛ بغية استكشاف آفاق جديدة فيها.

على نقاط تقاطع  ،العثور لى التحقق من مدى إمكانية ه يقتصر عنتجعل  ،كما يتحلى الكاتب بحيادية ونزاهة

 والتشريع اإلسلميين. وبين الرؤى املشتقة من العقيدة ،بين املواطنة الليبرالية

 

يقع في بؤرة مفاهيم نظرية  ،واملواطنة الليبرالية ،اإلجماع املتشابك الذي يبحث عنه الكاتب بين اإلسلم

الذي يسم املجتمعات الحديثة؛ ألن هذا الواقع وهو استجابة لواقع التعددية املعقولة  ،1العدالة الراولزية

يعني  ،فإن اإلجماع املتشابك ،ولذلك ؛ومؤيدوه ،منها أتباعه ينطوي على وجود عقائد شاملة مختلفة، ولكل  

 .ملفهوم سياس ي واحد ،تأييد هذه العقائد الشاملة

 عدالة يتطلب من كون مفهوم ال ،وتنبع صفة الضرورة التي تتصف بها فكرة اإلجماع املتشابك
ً

من  قبوال

 ،ما يهدد بتدمير النظام السياس ي ؛للتصالح -بحكم ماهيتها وشموليتها-غير قابلة  ،ومختلفة عقائد شاملة

 ما لم يوضع أساس عام للتسويغ في نظام دستوري. ،بسبب النزاعات العقائدية ؛شذر مذروتمزيقه 

 

 اإلسالميةخالقيات واأل مقدمة الكتاب بعنوان: الصراع األخالقي، الليبرالية السياسية، 

تجاه املواطنة  ،لى تحليل مواقف إسلميةإيسعى  ،إن هذا الكتاب جهد نظري  :في املقدمة يقول الكاتب

 .خلقيات السياسية املقارنةاأل من خلل منهجية  ،املشتركة

املعالجة السطحية  تجنب ،وفي الوقت نفسه ،اإلسلمية ألخلقياتلالنمطية لنظرة ايؤكد الكاتب تجنبه 

 .واألخلقية على تفسير الصراع السياس ي ،وتجنب املبالغة في قدرة العقائد الدينية ،للختلف األخلقي

 

 :ملنهاجيتهيضع الكاتب خطوتين أساسيتين 

 عزل العناصر األخلقية العقدية عن عناصر أخرى. :األولى

 .واإلسلمية املتنافسة بالضبط ،تحديد الدعاوى الليبرالية :الثانيةو 

تعاون نظرية بوصفها - ةبين الليبرالية السياسي   ،ن الدراسة تبحث عن نقاط التقاءأويؤكد الكاتب 

نه أمر ما على ألى إ ،املسلمون  ينظرالتي وفقها  ،ا لتقاليدها املنهجيةوفًق  ،العقيدة اإلسلميةو  -اجتماعي

 ا.جائز شرعً 
                                                           

وهي النظرية التي تطورت من عقيدة فلسفية شاملة للعدالة إلى مفهوم سياس ي للعدالة، يبحث عن أسس مشتركة   1

للتعاون بين املواطنين الذين يتبنون عقائد شاملة مختلفة، باستخدام منهج "االمتناع املعرفي" أي: االستغناء عن الدفاع 

 الفلسفي عن مبادئ العدالة.
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بين  ،وما املطلوب من أجل تسوية أخلقية مبدئية ،شرح فهمه للخلف األخلقي -حسب الكاتبب-الهدف 

 .منظومتين أخلقيتين

و أ ،لى سمات دينيةإن الصراع السياس ي يمكن اختزاله أ ؛الذي فحواه التبسيطي  ب الكاتب الحكم يتجن  

 أ ،خرال  والحكم التبسيطي   ،و أخلقيةأثقافية 
 
 .استعمارية ملقاومة هيمنةة ن الصراع دال

 

 
ً

 لى مواطنين ليبراليين؟إكيف يمكن تحويل مواطنين متدينين  :يطرح الكاتب سؤاال

 والجواب هو:

الدينية اعتقادات  العتقاداتلى اإف يضاو أ، دينية اعتقادات جديدةلا باالعتقاداتن يستبدل أا إم -

 .وحرية االعتقاد ،كحقوق في حرية التعبير ،والردة ،مشكلة مع التجديف وجدفل ت ؛أخرى 

 
ً

  يمكن ان تنبثق املواطنة الليبرالية من داخل الدين؟ لآخر: ه ا محوريً ويطرح سؤاال

 جواب راولز عن هذا السؤال: ويقدم

 ،نماوإ ،عندما نتقاسم عقيدة أخلقية مشتركة -بحسب راولز-وعة نالخلف األخلقي بين عقائد مت حل  يال 

 جماعً إعندما تصنع العقائد 
ً
وعندما ال تكون متطلبات العدالة في صراع مع اهتمامات املواطنين  ،اا متشابك

 .صليةاأل 

 

 النظرية السياسية التبريرية املقارنة :األول بعنوان الجزء

 النظرية التبريرية األخالقية املقارنةمتشابك من خالل جماع إالبحث عن 

 :الكتاب والطرق املستخدمة للوصول إليها في فصلينيبحث فيه الغاية من 

  ،ن حضور اإلسلم في الغربأ الكاتب يؤكد
 
فاملسلمون في الديمقراطيات  الليبرالية؛ا للحيادية يً ل تحد  يمث

 
 
وهم يتمتعون بالحقوق املشتقة من قيمة  ،ولغوية ،وعرقية ،لون مجموعات ثقافيةالليبرالية يمث

ولكن  ،وغيرهما ،"حرية االعتقاد"و ،لى الحق في التجديفإصل تي الت "حرية التعبير"كـ  ،االستقللية الفردية

كالحماية من  ،تريدهاالحقوق التي  ال تمنح الحيادية الليبرالية املجتمعات املسلمة كل   ،في الوقت نفسه

  .الكلم املؤذي

 

ون متطلبات املواطنة في كان املسلمون يعد   إذاي فيما وهو تحر   ،د الكاتب الهدف من هذا الكتابثم يحد  

ا كمتساوين سياسي  -والتعاون مع غير مسلمين  ،مثل الوالء لدولة غير مسلمة ،ديمقراطيات ليبرالية

 .امقبولة شرعً  -اواجتماعي  

 

ن جماع متشابك بيإوهو ضرورة البحث عن  ،د الكاتب الغرض من النظرية السياسية املقارنةثم يحد  

يمكن القول  -على معايير وقيم-جماع عابر للعقائد الشمولية إألنه عندما يوجد  ؛اسية شاملةمذاهب سي

 .ه القيم واملعاييرذه نواحد يوافق على ما يشتق م ألن كل   ؛بأنفسهم أنفسهمن املواطنين يحكمون إ
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، هابرماسنظرية  الكاتبيناقش ، خالقيات الخطاب والديمقراطية التداوليةأي فقرة مستقلة بعنوان ف

 .وتراثهم الثقافي ،شخاص مدركين مصالحهممن خلل حوار فعلي بين أ ،الذي تحدد األخلق لديه

ما إنها أهي  ،التي تبحث عن تأسيس مفهوم خاص للخير ،خلقيات الخطاب للنظرياتأوالتهمة التي توجهها 

 .او في الكسر العشوائي لسلسة االستدالل ،3و في التسلسل املستحيلأ ،2ن تقع في الدور املستحيلأ

 كل   ألنه يضم   ؛على مفهوم الحيادية ال يعتمد ،الراولزيةلخطاب على عكس النظرية ن اأ ،برماسهايرى 

وهو ما  ،وليس من استدالالت نظرية ،نبثق منه املعاييرت ،في بحث تعاوني عن الحقيقة ،املشاركين فيه

 .ار األخلقي ممكنً يجعل التبص  

فهي ليست قادرة على  ؛على منافسة الليبرالية السياسية -في نظر الكاتب-خلقيات الخطاب ال تقوى أ

نين م  خلقيين متض  مبدأين أ برماس يحددافه ؛قوية في الدفاع عن الحقوق الليبرالية األساسية حججتقديم 

   .واملعاملة باملثل ،هما االحترام العام ،خلقيات الخطابأفي 

  .التي يقترحها راولز ،عن مبادئ العدالة ن هذين املبدأين ليسا غائبينإ :الكاتبويقول 

من -في ديمقراطيات ليبرالية  ،ن االهتمام بمذهب املواطنة اإلسلميةأ  مفادها،لى نتيجة  إويخلص الكاتب 

 .هو مثل االنطلق من الليبرالية السياسية -خلقيات الخطابأمنطلق 

 

 :والشكوكية للتبرير الليبرالي ،والنسبية ،لى عرض االنتقادات التاريخيةإك ينتقل الكاتب بعد ذل

ال يمكن  ،ن املجتمعات الليبراليةأ بإدراكهيوحي  ،املتشابك باإلجماعن اهتمام راولز أفي نظر الكاتب  ال شك  

هو تطابقه مع  ،فما يبرر مفهوم العدالة ؛مساواتيةوغير  ،دون تنافس مع مذاهب سلطويةمن ن تزدهر أ

هي توضيحات فلسفية لوجهة ف ،واملعاملة باملثل ،ومبادئ االحترام الكوني ،ولطموحاتنا ،عمق لنااأل الفهم 

وهذه املبادئ ليست االفتراضات التي ال يشوبها  ،فق الحداثة التأويليأضمن  ،النظر األخلقية السائدة

 .عقلني االعتراف بها كل  والتي يتوجب على  ،اللبس

 
 
  ت

الذي ينكر  ،"رورتي"يركز الكاتب هنا على رؤية و  .4واسع لى هذه املبادئ من خلل عملية توازن تأمليإل وص 

  ،ية لكل البشركلأخلقي بطبيعة عقلنية  إلزاموجود أساس 
 
شرعية  لتفنيد ؛لى غيرهاإضاف وهي محاولة ت

 .الليبرالية وسلطتها املعنوية

                                                           
 ـ ب، وب علة لـ أهو أن يكون أ علة ل 2
 هو أن تحتاج علة الش يء إلى علة وتحتاج األخيرة إلى علة سابقة، ويتسلسل األمر إلى ما ال نهاية 3
ى الحكم“ مفهوم وهو مركزي، مفهوم تقوم على آلية  4 خذه إذا فيما هذه، صفته يكسب حكم فيه" وهو املرو 

 
 صاحبه ات

قات أي من دون  ع إذا وفيما نفسية، أو شعورية، أو فكرية، معو   بامتلك الحكم اتخاذ لحظة في الحكم هذا صاحب تمت 

خاذه، وبالرغبة الفرصة
 
ا .ذلك على وبالقدرة إليه، الوصول  في الت

ً
 ثقة يتخذه من فيه يثق الذي الحكم، هذا من وانطلق

  له تأمله حال في- وتامة آنية، غير
ً

 املوقف عمارة تبنى -النية األبستمية املعرقلت يسمى مما خال ظرف في عميًقا تأمل

ى األحكام بين التحرك يتم الواسع التأملي التوازن  ففي الراولزي الخلقي؛   إليها املشار فيها املرو 
ً
 وذهاًبا، وبين جيئة آنفا
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 ،نه ذو قيمة كبيرة في بيئة غنية بالخيارات التي تستحق االختيارأ على ،الستقلليةالخيار  5رؤية رازوعلى 

  .افتراضات االستقللية ليست مكتوبة في نسيج طبيعتنا البشريةأن  :لتي تنطوي على مسلمةاو 

 .بالسياقات االجتماعية املعينة ،لى ربط التبرير السياس يإد على الحاجة هذا املوقف يشد  

استيعاب املعايير  في -كحجة قوية-يخدم  الذي ،لليبراليةط التاريخي بهو التأكيد على الر  ،نقاش الكاتب

تعيش الشروط  ،ألن املجتمعات التي تعيش فيها هذه العقائد ؛افي عقائد سلطوية تقليدية تحديًد  الليبرالية

 .الليبرالية متماسكة التي تجعل ،نفسها التاريخية

ثبات املبادئ إتأكيد قدرة اإلسلم على  ،نه مطلوب من املسلمينأوفحواه:  ،الليبراليخر هو االنحياز االتهام ال 

مقيدة  ،ن األسئلة املطروحة في الكتاب على مفكرين إسلميينالقول: إويدفع الكاتب هذا االتهام ب ،الليبرالية

وهو  ،الليبرالية التعدديةجماع ضمن الديمقراطية إا لوجود نظرً  ؛تشابكامل جماعل لتطلبات املعقولة املب

    إسلمي. أي نص   على ليبراليةخر غير فرض اهتمامات آش يء 

هو تحديد أسباب  ،املسلمين املؤمنين بدينهم لدى أن تجده النظرية السياسية املقارنةتحاول ن ما إ

 .لتنظيم التعاون االجتماعي ،خلقية معقولةأه الكاتب مبادئ يعد   تأييد ماجل أمن  ؛إسلمية

هي استخدام مصادر إسلمية ذات أهمية كبيرة للمسلمين  ،ن ميزة البحث األساسيةإ :ويقول الكاتب

 .بجديةوللمفكرين اإلسلميين الذين يأخذون مشكلة املواطنة  ،املؤمنين

حول الشروط  ،مسلمين مؤمنين ى تبرير عام متبادل معإلجل الوصول أمن  ؛ن الهدف هو الدخول في نقاشإ

  .للتعاون االجتماعي عقولةملا

 

من ضمن العقيدة -العدالة ملبادئ الى تأييد إل و على محاولة الوص ،يه الكاتبإلوهناك اعتراض يشير 

 ،الكاتب هيؤكدوهو ما  ،واحد وال تجل   ،لها صيغة واحدة تن التقاليد الدينية والثقافية ليسأهو  -الشاملة

بما  ،و الثقافيأ ،التفسير األكثر معقولية للتقليد األخلقي لىإنه يسعى إ :بالقول  ،ولكنه يرد على االعتراض

بالشكل الذي يسمح  ،وال ش يء غيره ،والذي يجعله هو ،يحفظ العنصر األكثر أساسية في ذلك التقليد

 .لى نوع من التوافقإل و بالوص

 

  
 املقارنة:خالقيات د الكاتب بعد ذلك مبادئ األ يحد 

 
ً

نها أالرغم من على فهي  ؛موثوقية أكثرألن األولى  ؛ى األقلإلتقليدية  أكثرالبدء بالتنظير من مصادر  :أوال

 أال إ ،أكثرلى املحافظة إتميل 
 
 املؤمنون ها التي يعد   ،لفهم النصوص ؛اخلصً إل الجهد الفكري األكثر نها تمث

 .ى بها من هللاموحبها 

                                                           

 حججها مع واملبادئ األحكام بين الدائب التحرك هذا منها، وفي لكل   الفلسفية بالحجج املشفوعة الخلقية املبادئ

 هذه، وتلك. من مناسبة مجموعة بين يستكشف التلؤم الفلسفية،
 أحد أبرز منظري التعددية الثقافية املعاصرين، تتميز نظريته بتمحورها حول مبدأ "االستقلل الذاتي".  5
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ن السبب األساس ي إ :وهو يقول  ،بعملية تقشير البصل تقليدية، لى األقلإيشبه الكاتب التدرج من األكثر 

 .لليبرالية أعمقا ا أخلقيً نها تمثل تحديً أهو  ؛العتماده هذه الطريقة

بغية  ؛نما قراءتها بواسطة مؤلفين مسلمينوإ ،يذكر الكاتب هنا حرصه على عدم فرض مفاهيم مسبقة

 .وقياس هذه التفسيرات مقارنة بسابقاتها ،تفسيرهاجل إعادة أمن  ؛التحليل النقدي للدليل الذي يقدمونه

 .الشفافية وتعني الحزم في االستشهاد بالدليل املغاير لغايته ثانًيا:

ا:
ً
عن  ،التي يقرأ بها أعضاء التقليد النصوص ،وهو املبدأ الذي يحرص على امتلك الروح ،التعاطف ثالث

  .الفكري  همعامل والدخول في ،طريق التعاطف معهم

قد يكون على حساب التضحية باعتقادات  ذاتي البيـجماع اإل ن ألى إاالنتباه  ،ويعني به الكاتب ،التقييد بًعا:را

 .ا في مجتمع معينملا يعنيه كون املرء عضوً  ؛أساسية

 

 عدة أسس: تنطلق من ،منهجية الكاتب في التقويم

ولكنها  ،لدعم املؤسسات الليبرالية اسبابً أن الليبرالية السياسية ال تعنى بكون العقائد الشاملة تعطي أ -

   .امعقولة أخلقيً  ألسباب ،على دعم مؤسسات ليبرالية ،جماع من عقائد شموليةإمهتمة بوجود 

ن إ :االكتفاء بالقول نما إو  ،ن و ن مسلمو مواطنكتبها لنصوص إسلمية  ،التأكيد على عدم تقديم تفسير -

ال  وإنها -من وجهة نظر الليبرالية السياسية-ليست مبدئية كفاية  ،الحجج املشتقة من هذه التفسيرات

  .جماع متشابكإلى إتشير 

 .-من وجهة نظر ليبرالية-ن تكون معقولة أفهو اقتراح صياغات يمكن  ؛ما األساس الثالثأ -

 ".التشخيص" :ىوهذه األسس الثلثة تدع

 

و مجموعة أ ،سلسلة من الحجج إلىجماع املتشابك اإل و أ ،ن تستند عقيدة املواطنةأإمكانية فإن   ؛اأخيرً 

 "،التركيب"وهي مرحلة  ،زمنة املختلفةواأل  ،والباحثين ،من املواقف املشتقة من مجموعة من املصادر

و أعلى أسس معتمدة  وأ ،اتكون املواقف املتنوعة متعارضة مع بعضها بعضً  أالوالذي يشترط فيه 

  .منهجيات متعارضة

ويستشهد  ،عن أسئلة محددة ماجوبتهوأ ،واملعاصر ،ز على الفقه اإلسلمي الكلسيكينه يركأيؤكد 

ن القانون الرغم من أعلى نه إ :الذي يقول  ،في البحث منهاجيتهلدعم  ؛بالباحث األمريكي شيرمان جاكسون 

 املسلمينعداد متزايدة من أفي قلوب  ،لى النظام القانونيإبالنسبة  ،وهامش ي   ،اإلسلمي غير ذي صلة

 والواجبات. من حيث تعريف الحقوق سائدة،  تبقى ،ن سلطته الدينية والثقافيةفإ ،وعقولهم

وال يطالبه  ،ى الشخص مفهوم الليبرالية الشاملةن يتبن  أال يشترط  ،الليبراليةن تأكيد املواطنة أويؤكد 

 .ال يؤمن به بالتصريح باعتقاد  
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  "الليبراليةاإلسالم واملواطنة ": الثاني الجزء

 نماذج عدم االتفاق األخالقي والتسوية املبدئية

غير  ،يبحث االعتراضات اإلسلمية على املواطنة في ديمقراطيات ليبرالية ؛الثالثيتألف من فصلين: 

 .يبحث في تحديد عقيدة مواطنة إسلمية أنموذجية ؛والرابع، مسلمة

 
 
على دعم املواطنين الذين ال يجدون  -بشكل كبير-يعتمد  ،ن مفهوم العدالةأعلى  ،هيؤكد الكاتب في مستهل

ن وأ .تجسيدهالدى املسموح لهم للسعي املو  ،لكونهاتا غير قابل للتسوية بين مفاهيم الفضيلة التي يمتنازعً 

ا على قيودً  -اأيضً -تفرض  هاولكن فحسب، فراداأل للخير على  ،اتفرض الدولة مفهوًم  أالالليبرالية ال تتطلب 

 .لخيرعن ايب ملفهومهم يستج ،خرينال فرض سلوك على  يحاولوا األفراد؛ لكيل

 

 ،وال تعترف بحق أي سلطة دينية ،ا من الحقوق والحريات املدنيةواسعً  تؤسس الليبرالية مدًى  ؛باختصار

ولن تواجه  ،ةالدينية في الليبرالية حقوق محمي  لجماعات ؛ فلفرادها من هذه الحقوق أ في حرمانو ثقافية أ

األساس ي  بفاملتطل األكثريةة من اعتداءات ولهذا ستبقى محمي   ؛تهديدات صريحة لتقاليدها الدينية

  ؛راد ضمنهااألفن تعترف الجماعات بحقوق أهو  -في الديمقراطيات الليبرالية-للمواطنة 
 
ل لكي تشك

 .استقللية سياسية

 ن القوانين يجب أ ،مفهوم راولز
 

  ،تعتمد على نصوص دينية أال
 

 .تعتمد على تبرير مبادئ ميتافيزيقية وأال

 ،وسياسية ،واقتصادية ،سئلة اجتماعيةأجوبة قانونية عن وأ ،ن اإلسلم يتضمن رؤية سياسيةأوبما 

 ر  حياة و   ؛ من أجلوتشديد واضح على متطلبات اجتماعية
عقيدة  ضمن- البحث ،غري ملنه من افإ ؛ةع 

 .جماع متشابكإ عن -ليبراليةاملواطنة اإلسلمية في ديمقراطيات 

 

 "في ديمقراطيات ليبرالية غير مسلمة ،اعتراضات إسالمية على املواطنة" :الثالث الجزء

 يتألف من أربعة فصول:و 

 .قامة في دولة غير مسلمةاإل -1

 .الوالء لدولة غير مسلمة -2

 .والتعددية األخلقيةاالعتراف بدولة غير مسلمة  -3

 .التضامن مع غير مسلمين -4

 

 ،والوانشريزي  ،املازريمثل الفقيه املالكي  ،باإلقامةيتعلق  فيمامن الفقهاء  راء طيف واسعيناقش الكاتب آ

تحفظاتهم التي  ومن ضمن ،(دار الحرب ودار اإلسلماإلسلمية )ويستخدم املصطلحات  ،والسرخس ي

 :التعارض هذه األشكال منتشتق من 

وتقوية غير املسلمين  ،لى هيمنة غير املسلمين على املسلمينإن تؤدي أيمكن  ،اإلقامة في بلد غير مسلم ن  أ

 االعتراضات على الوالء:من ضمن و . (ثمةآوالحياة في بيئة  ،سوادهم )تكثير
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 .وضد دولة املواطنة التي يعيش فيها املسلم ،العنف املوجه ضد املسلمين -1

  الخدمة في جيش دولة املواطنة. -2

 :على التحفظات :التضامن مع غير املسلمين

  .رفض لوعد هللا ،لثقة في غير املؤمنيناوضع  -1

 .واملجتمعات اإلسلمية ،ينللمسلمخيانة  ،الصداقة مع غير املؤمنين -2

 .لى تشويه اإلسلمإا غير املؤمنين دائًم  سعي -3

 

لكي تبين مدى  ؛واختبارها ،ولكن بوضع فرضيات ،ليها في الفصل الثالثإيناقش الكاتب االعتراضات املشار 

 :منطقية االستنتاجات الفقهية من النصوص

س النتائج التي يخلص ال تكر   ،تي تنص على تحريم اإلقامةلالنصوص املقدسة اترى أن   ؛الفرضية األولى

 أكثرنها أليها على إوتوجد أسباب للنظر  ،مناقضة حكامألى إنه توجد نصوص تقود أكما  ،ليها الفقهاءإ

  .موثوقية

ا   ،سياسية مسلمةفي غياب سلطة  ،دينلظهار اإجاز واجب إنمن املمكن  ؛ فترى أن  الفرضية الثانيةأم 

 .وسياسية غير مسلمة ،وتحت سلطة قانونية

هي الزاوية التي  ،وتقوية املسلمين ،نشر الدين العظيمة املتضمنة فين عد املنافع أ ؛الفرضية الثالثةوترى 

 .ليست الزاوية الوحيدة ولكنها ،لى اإلقامة في بلد غير مسلمإينظر من خللها 

أنظمتها ال تقيم اإلسلم،  ،عبد القادر، والقرضاوي، وابن البياع، وآخرون، يسمحون باإلقامة في بلدانف

ا، هو  توفيقي 
ً

لكن  -له يمكن للمسلمين أن يقيموا في هذه الدول  اوفًق املقيم  "األجنبي" ويقدمون شكل

 أن يتجنبوا أي شكل من التكامل السياس ي. -بشرط

 

عبادة؛ ألن  ومن بين الراء الطريفة رأي الشيخ الكندي "أحمد القوطي"، الذي يعد  اإلقامة في بلد غير مسلم

 وحرية ممارسة دينه. ،واجب الهجرة انتهى بعد فتح مكة، وهي عبادة طاملا تمتع املسلم باألمان

 للمسلم عن نفسه، ويصبح 
ً

ورأي املفكر السويسري "طارق رمضان"، الذي يعد  مبدأ الشهادة تعبيًرا كامل

ا، ويأخذ معناه الكامل في الغرب  .محوري 

ن يعترف بحق دولته غير املسلمة أن املسلم ال يمكن أ ،الكبرى من منظور الليبرالية السياسية الوالء مشكلة

حتى لو كان املعتدون غير  ،ن يدافع عنهاأه يمكن أنوال يشعر  ،وال يوجد أي واجب عليه تجاهها ،في الوجود

  .مسلمين

 

 ؟ة املواطنةوواجبه تجاه دول ،فما الطريقة لتحقيق التوازن بين والئه لجماعته

 توجد عدة اجتهادات للجواب عن هذا السؤال:
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وليس لتسهيل نشر  ،مبرر فقط في حالة الدفاع عن النفس ،عدوان املسلمين على دولة غير مسلمةإن   -1

 .و تغيير نظام حكم في بلد يعيش فيه املسلمون غير مضطهدينأ ،اإلسلم

يتخذ موقف ن أوقوة مسلمة يمكن للمسلم  ،فيها املسلمون  مسلمة يعيشغير  في الصراع بين دولة -2

  الحياد.

 

ومتى يكون  ،التي يعيش فيها املسلم ،ة الليبراليةلالعنف املوجه ضد الدو  -في هذا الفصل-ويناقش الكاتب 

 .غير منسجم مع املواطنة الليبرالية

رفضه  ولكن   ،ال يسمح له باتخاذ فعل عنيف ضد دولة املواطنة ،الحرب التي تشنها دولته ظاملة ن عد  إ

  ،للمشاركة فيها
 
 .يه عقيدة املواطنة الليبراليةال يقدح في تبن

أيضا حيادية  فهذه ،وتعهد بعدم مساعدة املسلمين ،رفض االشتراك مع دولته في قتال مسلمين وإذا

  .للدولة ر عن والء مدني  وتعب   ،مقبولة

 

ا، ا جماعً إالنتائج التالية من نقاش الكاتب تدعم 
ً
  -من ضمن املنظور اإلسلمي-متشابك

 ،حتى للدفاع عن دولة يعيش فيها غير مضطهد ،ن يقاتل في جيش غير مسلمأمن غير املسموح ملسلم ف

  .اثما قتل املسلم مسلًم إ االقرآن والحديث قد عد   مسلمة؛ ألنعندما تكون القوة األخرى 

 يمكن ف ؛دينه في تلك الدولة بإظهاره لمح وس   ،العدلبوعومل  ،املسلم األمان عطيأ إذاو 
 

قوات  إلى ينضم أال

  ،غازية مسلمة
 

ن أعليه  ألن ؛تي تدافع عن نفسهالالدولة غير املسلمة ا جهدينخرط في أفعال تدمير  وأال

 .يذاءاإل وقد تعاقد معها على عدم  ،لعيش في تلك الدولةاومنافع  ،يقبل الحماية

 ،الليبرالية السياسيةن النتيجة التي تحقق التوافق بين فإ ؛كانت القوة الغازية لدولته غير مسلمة إذاما أ

للدولة  ،جهد الدفاع عن النفس في ،محسوسةق ائن يساهم في طر أنه مسموح له أ ،سلميةوالعقيدة اإل 

  .غير املسلمة

ال  ألنهم ؛تجنب املساهمة في رفاه املواطنينفإن   ؛ومشكلته ،يتعلق بـ التضامن مع غير مسلمين فيما

على املساهمة في تقوية  ،اعتراض فقهي في اإلسلمهناك فإن   ؛و الحقيقيةأ ،رء مفهومه للخيرمليشاركون ا

لى الصيغة املتوافقة إ الكاتب ويخلص -على حساب املسلمين-ن هذا يزيد قوتهم أل  ؛همرفاهو  غير املسلمين

ن تكون أومن دون  ،ن يشارك في نظام سياس ي غير إسلميأمن املسموح للمسلم ": املتشابكجماع اإل مع 

 ".وغير مسلمين ،نما ملصالح مشتركة ملسلمينوإ ،إسلمي مجتمعهذه املشاركة وسيلة لخدمة مصالح 

ها "املولوي" غير مسموحة  إذا كانت -من ضمن ما يستلزمه التضامن، العاطفة تجاه غير املسلمين، التي يعد 

   أما إذا لم يكن يقاتل املسلمين، ولديه صفات إيجابية، فل ضير. -موجهة نحو كافر يقاتل املسلمين

ه الكاتب متوافًقا مع املفهوم الليبرالي القاسم  -فوفًقا للمولوي - املواطنينللتضامن بين  ،وهو رأي يعد 

املشتركة؛ فروابط املصلحة املشتركة، والحب املشترك بين املفاهيم الليبرالية واإلسلمية، هو كونيتهما 

 .يمكن أن تتطور في أي مكان، ومن دون النظر إلى فروق إثنية أو عرقية، أو ثقافية
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، فإن أهم ما جاء في هذه الفقرة، هو رؤية املسلم األمريكي "شرمان غير مسلمة الدائم بدول االعتراف أما 

جاكسون" الذي يدعو إلى ضرورة معاملة اليات في سياقها؛ ألن املعالجة القرآنية للحرب، عكست الوقائع 

ذلك سلمي ملالسياسية، واالجتماعية، والتاريخية للقرن السابع الهجري، وهي تعكس الحاجات الخاصة 

  .بالتوافق مع األنموذج السائد آنذاك للحياةالزمان، 

 

لدعم دعواه بضرورة تغيير العقائد اإلسلمية، وهو  ؛ويعمد جاكسون إلى اللجوء إلى مناهج أصول الفقه

شهاب "أن الدينامية الحركية هي افتراض طبيعي للقانون اإلسلمي، ويقتبس من الفقيه املالكي  يعتقد

إن تبني أحكام مستنتجة على أساس تقليد  :االجتهاد القائل -القرن الثالث عشرمن فقهاء - "الدين القرافي

 .هو انتهاك للجماع -أو العرف حتى بعد تغير التقليد-

 

 يعرض الكاتب محاولة يوسف القرضاوي لفك   ،األخلقية االعتراف بالتعدديةلى علقة إاالنتقال في و

 سبًبافي الخلف الديني  فالقرضاوي ال يرى  ،وبين الدعوة للتسامح معهم ،العقدة بين تكفير غير املسلمين

الليبرالية  تتطلبهعما  ،ه الكاتب رؤية قاصرةوهو ما يعد   ،إلهين الخلف الديني قضاء أل  ؛عدم التسامحل

 .السياسية

 

ثلثة  الكاتب يناقش، "جتمعاتملا العدالة عبر " تندرج تحت مسألة االعتراف وهي: مسألةلى إاالنتقال في 

 :احتماالت

  .لغة بلغية ،غير املسلمين العدالة معلتزام ان لغة أ :األول 

 .ن يدخلوا في عقود تضمن العدالة لهمأن غير املسلمين يمكن أ :الثاني

بالتنظير  "،فضل هللا"و "،املولوي "و "،الغنوش ي"يعبر عنها  ،وجود رغبة لدى مدارس إسلمية :الثالث

  .ومع املجتمعات غير اإلسلمية ،شمولية مع غير املسلمين أكثرلعلقة أخلقية 

 

الذي يشيد بقيم  "ابن البياع"رؤية  ،والتي تناقش املواالة ،ومن ضمن الرؤى املميزة التي يعرضها الكاتب

 ،وق اإلنسانية الجمعيةواالعتراف بالحق ،والحيادية بين األديان ،التي هي احترام القوانين ،العلمانية

 ،لنيل حقه ؛ى املحكمةإلوحق الفرد في اللجوء  ،والتنوع ،وحق االختلف ،وحماية الدولة لها ،والفردية

لبناء املؤسسات والدفاع ضد  ،الوطني دالجهواملشاركة في  ،ودفع الضرائب ،ون القانوالتزام الفرد باحترام 

 .العدوان

فالليبرالية  ؛ال يتحفظ على اعتراضات املنظرين اإلسلميين ،الليبرالين النظام السياس ي أيؤكد الكاتب 

 .حساب مجتمعاتهم والؤهم، علىن يكون أ ،ال تطلب من املواطنين املسلمين ،السياسية

 ،واالمتناع املعرفي ،ن الليبرالية ملتزمة بالحياديةأل  عقيدتهم؛عقيدة الخر على  يقدموان أ موال تطلب منه

 .ا للعدالةأي دعوى ميتافيزيقية أساًس  وهي ال تعد  
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يلحظ لدى املداس اإلسلمية بالتفكير في العلقات  ،اا واضًح ن اهتماًم أ :نتيجة إلى يخلص الكاتب

عن الدخول في أنواع علقات  ،ولكنها تميز هذه العلقات ،بعدل ومساواة ،مع غير املسلمين ،األخلقية

بحسب ، ا بمفاهيم ليبرالية للعدالةرؤى هذه املدارس ال تقدم التزاًم ف ؛وفي النهاية .تعاقدية معينة معهم

  الكاتب.

  :يعرض الكاتب موقفين، فيما يتعلق باملشاركة في حكومات غير إسلمية

شكال أ سعًيا إلى ؛معهم في قضايا دنيوية تعاون لألن ا ؛يتبنى عدم تحريم املشاركة مع غير املؤمنين اموقًف  -

  عليه الدين. يحض  سعي  ،من الرفاه والعدل

  وهم ،للظالما ن فيها دعًم أل  ؛ملشاركةاتحريم  ا يرى وموقًف  -
ً

ألن  ؛يعدون االستشهاد بقصة يوسف باطل

 .ا من الخضوع لهوألن يوسف كان متحرًر  ؛افرعون يوسف كان صالًح 

 

 ،"املقاصد الشاطبية"الذي تعتمد رؤيته على نظرية  "الغنوش ي"رأي  ،الراء التي يعرضها الكاتب أبرز ومن 

لتركيز على مفهوم أوسع اهو تشجيع املسلمين على  ،ألن املطلوب األساس ي ؛التي يشتق منها جواز املشاركة

 .وحى به هللاأ من الرغبة في الحكم بحرفية ما أكثر ،للحاجات البشرية

ن أل  ؛قريبة من الحكومة اإلسلمية تعد   -حتى لو لم تكن إسلمية-ن الحكومة العادلة أويؤكد الغنوش ي 

 .ا من الرؤية الليبرالية السياسيةا جًد ا قريبً ه رأيً وهو رأي يعد  . هم سمة للحكومة اإلسلميةأالعدل 

هيبرز موقف املجلس األوربي للفتوى والبحثاملعاصرة ملدارس إلى ابالنسبة 
 
 ، الذي يرى أن

ا وعقود وفًق  ،ومعاهدات سلم ،في صفقات تجارية ،املسلمينن ينخرطوا مع غير أمن املسموح للمسلمين "

 ".والشروط السائدة في هذه البلدان ،لألحكام

ودفع  ،ه يندرج في التعاون على البر  أنى إلإضافة  ،واجب قومي ،مشاركة املسلمين في االنتخابات"ويرى أن  

 ".األذى

 

على املشاركة السياسية، وهذا من ضمن حمل رأي رمضان، الذي يشجع املسلمين في الغرب  -كذلك-ويبرز 

ه رمضان موجًبا للنخراط في املجتمع
في مناطق البطالة والتهميش، وفي إصلح النظم  ،الشهادة، الذي يعد 

-بحسب الكاتب-القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية. وهو موقف أكثر ليبرالية مما هو مطلوب 

. 

ا جماعً إوتحقق  ،متوافقة مع الليبرالية السياسية ،راءشاركة السياسية في هذه ال ن دوافع املأويرى الكاتب 

 
ً
  .امتشابك

 

  



 
 12 

 نتائج

 :جت بها املدارس املعاصرة التناقض مع املصادر الكلسيكيةلعامناهج  ةثلث

ن  خالد عبد "أبحاث ، منها وتوضيح ،متبوعة بشرح ،محافظة ،عبارات واسعة عامة :األول املنهج يتضم 

 ،مثال واضح على هذا السبيل الذي يعرض الراء الرافضة لفكرة املواطنةوهي  ،عن فقه األقليات "القادر

تضعف بشكل كبير الرفض  ،ثم يتبع العرض بمعالجات مفصلة لحاالت محددة ،ر املسلمينلغيو الوالء أ

التي تستجيب  ،انون اإلسلميالتقليدية للق مع املمارسة ،اا األسلوب متوافًق ذه وعبد القادر يعد   ،ولياأل 

وهذه العملية  ،ملجتمع موجود ضمن سياق تاريخي معين ،االجتماعيةو  لديناميات السياسيةل بشكل خلق

  ،ار عنها من خلل تفاصيل لغوية دقيقة جًد يعب  
 
ن يستطيع تقويم أفلن يمكن للمرء  ؛ز عليهاما لم يرك

 .ديناميات الخطاب القانوني

 

ضح في 
 
دون استدعاء ، ومن الشريعةفي  ينتمتأصلوبراغماتية  الدعوة العامة بمرونة ،املنهج الثانيفيما يت

جل أمن  ؛املوازنات( التكاليف )فقه-هنا على تحليل املنافع التركيزيكون و   .مذهب عام عن مقاصد الشريعة

 ،فهما يحثان على املرونة ؛ممثلي هذا املنهج أبرز من  ،وابن البياع ،القرضاوي ، ويعد  كل ممارسة فردية

 .من دون تطوير عقيدة للخير مستقلة عن القواعد الكلسيكية ،لتجنب النزاع ؛والبراغماتية

 

وراشد  ،طارق رمضان ،ممثلي هذا املنهج وأبرز  ،هو الذي يركز على مقاصد الشريعة :املنهج الثالث

مرجعية هذا املنهج ، و ورشيد رضا ،وابن البياع ،ن يصنف ضمن متبعيه القرضاوي أنه يمكن أمع  ،يش الغنو 

 .ندلس ياأل الشاطبي 

 

 :مقاربات أربعيقترح الكاتب  ،مقارنات مع النظرية األخلقية الغربية جل عقدأمن 

 ،ى استدعاء األوامر اإللهية املوجودة في الوحيإلبالنظر  ،اا أخلقي  لزاًم إتلزم غير املسلمين  اتقاربأولى امل -

 لعدة ؛و إشكالية في نظر الكاتبأ ،وهي مقاربة غير كافية، التي تقدم أجوبة مباشرة عن أسئلة أخلقية

راء آ ومثالها،من غير املسلمين  6"البراء"ن تتعايش مع موقف أمن املرجح  ،هذه املقاربةأن  :أهمها أسباب

 .مع غيرهم هو الحرب ،ن األصل في علقة املسلمينأالذي يرى  ،"الجربوععبد العزيز "

 

 ،تؤكد على ضرورة احترام املسلمين ،حكاموأواملشتقة من نصوص  ،هي التعاقدية :املقاربة الثانية -

وليس  ،هي التأكيد على عدالة شروط العقد ،والسمة األخلقية لهذه املقاربة ،لعقودهم مع غير املسلمين

 .على املنافع الثانوية من التوافق

                                                           
 إلنذار.معتقد إسلمي، يعده بعض العلماء ركًنا من أركان اإلسلم، ويعني البعد، والعداوة، بعد اإلعذار وا  6
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و علقة أ ،هذه املقاربة التعاقدية من بناء عقيدة مواطنة تمنع ،محددات الكاتب عدةتوجد في نظر 

 ،ن يفسرألزام األخلقي يمكن اإلهذا أن  ، أهمهافي مجتمعات غير مسلمة ،أخلقية شاملة مع غير مسلمين

 .وليس تجاه غير املسلمين ،تجاه فكرة العقد إلزامنه بأ

 

ورشيد  ،وابن البياع ،ممثليها القرضاوي  أبرز الكاتب  والتي يعد   ،البراغماتيةقاربة هي امل :املقاربة الثالثة -

 .للمنفعةا تجاه املجتمعات غير املسلمة وفًق  ،وهي مقاربة تشرعن االلتزام األخلقي، رضا

 :أنواع املنفعة املتحصلة من هذا االلتزام ثلثة

 ؛مثل نقاش السرخس ي عن جواز القتال مع حاكم غير مسلم ،أكبرتحقيق واجبات إسلمية دينية  -1

 .وممتلكاتهم ،املسلمين واتيحلحماية 

 .الدعوة من واجبات والسياسية اإلسلمية كواجب ،تقديم بعض األهداف االجتماعية -2

 .كسبيل لتأمين حريات سياسية ،مثل نقاش رضا عن الخدمة العسكرية ،رفاه املسلمين -3

ا بما ليس واضًح  ،ن االلتزام األخلقي تجاه املجتمعات غير املسلمةأ هو ؛تعانيه هذه املقاربةالنقص الذي 

وليس فيها أي حكم يقض ي بصلحية  .ا بمصالح غير املسلمينا ضعيًف فهي تعكس اهتماًم  ؛فيه الكفاية

 .شروط التعاون االجتماعي الليبرالي

 

والخير  ،تؤكد هذه املقاربة مركزية واجب الدعوة: تركز على الغاية من العلقة االجتماعية :املقاربة األخيرة -

 .دمآف بني وشر   ،ألن هللا قد بارك ؛الناس تحقيقه لكل  ل يسعى املسلمون ن أالذي يجب 

وليس ، املجتمع والدولةتحويل في ن تنطوي على رغبة أنها يمكن أ يه ،الدعوة فاعليةاالعتراضات على 

ن تنطوي أالخوف من  ولكن   ،فهي ممارسة مسموحة في املجتمع الليبرالي ؛دعوةلاالعتراض على ممارسة ا

 و معلى اعتراف تكتيكي 
 
 .وعدم تبن مخلص للمواطنة الليبرالية ،باملجتمعات غير املسلمةت ق

تعكس محاولة لتقديم تفسير إسلمي شامل للعلقة  ،املعالجات اإلسلمية ملمارسة وغرض الدعوة

 .ى منطق تشريعي وثيولوجيإل دمستن ،األخلقية مع غير املسلمين

ملتزمة  ألنها ؛خلقيات الخطابأال تختلف عن  ،دعوة بالحكمة واملوعظة الحسنةلافي نظر الكاتب، 

 .واملساواة بين الداعي واملدعو ،واالحترام ،والشرف ،بالشفافية

 

معتمدة على ممارسة جدل  ،الباحثون اإلسلميون منظرين لعلقة أخلقية مع غير املسلمين ن يعد  أيمكن 

كعلقة  ،ومجتمعات ،افرادً أمع غير املسلمين علقة إلى الن ينظروا أكما يمكن للباحثين اإلسلميين  .أخلقي

مناظرة ملفهوم كون ين أيمكن  ،ملى اإلسل إفحديث املولوي عن العاطفة تجاه من يدعون  .صداقة مدنية

 .التضامن
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دعوة ملعرفة  0هي، و بطريقة تتناسب مع الظروف االجتماعية لآلخرالحكمة هي دعوة فإن   ؛بشكل مشابه

ن الصيغ يقول: إفاملولوي  ؛والتضامن ،لى االعترافإوالذي هو نزوع  ،وسعوالتكامل مع املجتمع األ  ،خرال 

 .والتعاون  ،والتعايش ،هي التعارف ،وغير املسلمين ،املسلميناألساسية للعلقة بين 

فباحثون إسلميون يعدون املشاركة في رفاه  ؛تتقاطع فكرة الدعوة مع فكرة املشاركة في أنظمة غير مسلمة

  .والكونية األخلقية اإلسلمية ،للمسلمين امللتزمين بالدعوة ادينيً ا اهتماًم  ،غير املسلمين

 وإمكانية إلجماع متشابك. ا لدعاوى الليبرالية السياسيةنجد تبريرً  ،هناو 

 

 نقد

التي يقول راولز  ،تكمن في آلية التوازن التأملي الواسع ،ثمة نقطة ضعف ال يشير إليها الكاتب في نظرية راولز

ى في ونقطة الضعف هذه ،استخدامها إلى مبدأي العدالة ساطةبو إنه وصل 
 
 تتجل

توصل إليهما، عبر آلية التوازن التأملي الواسع؛ فالبدء بأحكام  أن مبدأي العدالة في الليبرالية السياسية ي 

ى فيها، والتحرك منها إلى املبادئ مع حججها الفلسفية، واختيار ما ينسجم من هذه املبادئ مع األحكام  مرو 

ى فيها، هو ا عي رفضه لألسسية، ولكنه يعاني من ، وهو لكفيل بالتوصل إلى مبادئ العدالةاملرو 
منهج، يد 

ى فيه نقطة ضعف تتمثل في أن هروبه من املوقف األسس ي، غير ممكن؛ ألنه إذا افترض وجود حكم مرو  

ا به، وهذه الثقة من القوة، بحيث لم تزعزعها 
ً
اعتبارات نظرية نابعة  أي  لدى الشخص، وكان حكًما موثوق

لتها؛ فإن من النظريات املتضمنة في املجمو 
 
عي آلية التوازن التأملي الواسع أنها شك عة املتماسكة، التي تد 

ى فيها  قادر على تجريد مجموعة متماسكة بكاملها من أي أساس لتسويغها؛  اواحًد هذا يعني: أن حكًما مرو 

ملي بحسب ما تفترض آلية التوازن التأ –ألن هذا الحكم غير متلئم مع املجموعة، وعدم تلؤمه يعني 

ى فيها مع املبادئ  –الواسع  غة؛ ألن شرط تسويغها، هو تلؤم األحكام املرو  أن املجموعة غير مسو 

  والنظريات.

إن قدرة حكم واحد على فعل هذا، هو موقف أسس ي، تقع فيه آلية راولز في التوازن التأملي الواسع، بينما 

 تحاول الهروب منه.

 






