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الحقوق واألديان في التقاطع املتوسطي)1)

عّمار دّيوب)2)

إن	منظومة	حقوق	اإلنسان	ومبدأ	املواطنة	هي	منظومة	حداثية	بامتياز،	كونها	لم	تكن	موجودة	
قبل	العصر	الحديث،	حيث	كانت	تخضع	بعض	الحقوق	املوجودة	إلى	التمايز	الطبقي	القار،	فللسادة	
عنها	 يتفرع	 ما	 وكل	 األديان	 الناس.	 بقية	 عن	 ومتمايزة	 مقدسة	 الثروات	حقوٌق	 وأصحاب	 واإلقطاع	
من	منظومات	معرفية	وفقهية	وسواها،	تحتمل	وجهان	في	مفهوماتها،	فهي	تؤول	تارة	كحافظٍة	لذلك	
التمايز،	أي	تشرطها	النسبية	والحوادث	التاريخية	واملصالح	بمختلف	أشكالها،	وتارة	أخرى	كرافضٍة	
الكاتب	 هللا.	 مع	 والعالقة	 املطلق	 زاوية	 من	 أي	 السامية،	 القيم	 زاوية	 من	 تؤول	 حينما	 وذلك	 لها،	
جديدة	 أنسية	 أجل	 من	 بينهما	 الجمع	 وكيفية	 واألديان،	 الحقوق	 بقضية	 معنٌي	 داماكو)3)	 غايتانو	
تليق	بالشخص	اإلنساني،	وتجمع	بين	حقوق	اإلنسان	وتعاليم	األديان،	وتحافظ	على	الحرية	الدينية	
كذلك،	بل	يعطي	دوًرا	أساسًيا	لألديان،	ويرى	أن	على	فقهها	أو	الهوتها	أن	يبدعا	أفكاًرا	تنسجم	مع	

منظومة	حقوق	اإلنسان	واملواطنة.

أسس فرضيات الكتاب

في	 الثنائي	 القطبية	 نظام	 سقوط	 إثر	 في	 كتابه،	 مقدمة	 تقول	 كما	 هذه،	 فرضياته	 كاتبنا	 يطرح	
التسعينيات،	والهجوم	على	برجي	التجارة	العاملية	2001،	والخوف	من	تحّول	ضفتي	البحر	املتوسط	إلى	
انهارت	 	معين،	وبسقوطها	 توازٍن	دولّيٍ القطبية	تحافظ	على	 إذ	كانت	 والتنافس	مجّدًدا؛	 للصراع	 مجاٍل	

)1)	داماكو	غايتانو،	الحقوق	واألديان	في	التقاطع	املتوسطي،	املجدي	محمد	)مترجًما(،	ط1،	)د.م:	دار	األطلس،	عام	2019).

)2)		كاتب	سوري.

)3)	الكاتب	غايتانو	داماكو،	إيطالي	الجنسية،	منشغل	بقضية	»الحقوق	واألديان«	ولديه	مجموعة	كبيرة	من	الكتب،	تتناول	القضية	

ذاتها	من	جوانب	مختلفة،	ولديه	مشاركات	ونشاط	كبير	في	اإلطار	ذاته.
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املعاهدات	واالتفاقات	كلها	التي	كان	العالم	ينتظم	وفقها،	ومن	ثم	ال	بد	من	رؤية	جديدة	لسكان	الضّفتين،	
وعاملنا	 يمكن	شطبها،	 ال	 العوملة،	 نتائج	 أن	 يجُد	 أيًضا	 عاملية	جديدة.	 أقطاب	 تحت	 وقوعهما	 يمنع	 بما	
ل	في	إثر	الوحدة	التي	خلقتها	العوملة،	أي	ليس	بمقدور	أي	دولة،	أو	مجموعة	دول،	االستقالل	

ّ
الراهن	تشك

واألفراد،	 والشعوب	 الدول	 بين	 واإلقليمية	 الدولية	 العالقات	 من	 متناهية	 ال	 أشكال	 هناك	 ا،	
ًً
إذ عنها.	

وضمن	ذلك	يصبح	ضرورًيا	البحث	عن	حضارٍة	جديدة،	وعن	عالقات	دولية	جديدة،	بما	يحافظ	على	
الخصوصيات	والثقافات	واألديان،	وينسجم	مع	حقوق	اإلنسان	والديمقراطية	ومبدأ	املواطنة.

الحداثة	 إرث	 على	 وكذلك	 للعالم،	 ودينية	 ثقافية	 رؤية	 على	 فرضياته	 يبني	 داماكو،	 غايتانو	
والعلمانية،	ويشرط	الديمقراطية	بالعلمانية،	وأهمية	األخيرة	ليست	في	تحييدها	لألديان	كما	يشاع،	
الشعب	 ومشاركة	 السلطات	 وفصل	 القانون	 ودولة	 باالنتخابات	 أي	 بالديمقراطية،	 اقترانها	 في	 بل	
والتعايش	 واملساواة	 والعدالة	 الحوار	 قيم	 إعالء	 مجتهًدا	 ويحاول	 للدولة،	 املؤسساتي	 التشكيل	 في	
والسالم،	وعدم	رهن	عالقات	الشعوب	ببعضها	للمصالح	االقتصادية	والسياسية	ولتأبيد	السلطات	
الحاكمة؛	رؤيته	هذه،	تتجاهل،	وال	شك،	أن	العالم	محكوٌم	بهيمنة	النظام	الرأسمالي	العالمي،	وتتحكم	
،	ووفقها	تتشكل	بقية	العالقات	العاملية،	سياسية	وثقافية	

ً
فيه	منظومة	العالقات	االستغاللية	أوال

وسواها	ثانًيا.	املالحظة	األخيرة	ال	تتجاهل	بدورها،	أن	عالم	الثقافة	يحتضن	تياراٍت	ومشروعات	معرفية	
كثيرة،	ويعمل	إلعطاء	دوٍر	أكبر	للثقافة	واملعرفة	واألديان	كذلك،	ومن	ثم	كاتبنا	ال	يتجاهل	العالقات	
الرأسمالية،	ولكن	ال	ينتبه	إلى	وزنها	النوعي	“الهيمنة”	في	صوغ	عالقات	العالم	املعقدة	واملتشابكة	على	
هواها،	وإرساء	عالقات	دولية	وإقليمية	محّددة	وخاضعة	للفئات	األكثر	ثراًء	ضمن	الرأسمالية	ذاتها.

اإلسالم والديمقراطية

والعلمنة	 والحداثة	 اإلسالم	 سيما	 وال	 األديان،	 بين	 كالعالقة	 حساسة،	 قضايا	 مؤلفنا	 يناقش	
التعددية	 وقضية	 ونتائجه،	 العربي	 الربيع	 أسباب	 إلى	 اإلسهاب	 من	 بكثير	 ويتطرق	 والديمقراطية،	
وأسباب	 والحاضر	 املا�شي	 بين	 العالقة	 تخّص	 عدة	 أفكار	 تقديم	 ويحاول	 فيه،	 والثقافية	 الدينية	
الربيع،	ويتقدم	بفرضية	جانبية	يمكن	الوقوف	عليها	لو	أن	النص	يسمح	بذلك،	كأن	يقول	إن	أزمة	
	واحدة	

ً
أبًدا،	ووجدت	مرة تتغّير	 ثابتة	ال	 مجتمعاتنا	أزمة	هويات	بصورة	رئيسة،	وكأّن	هناك	هويات	

وإلى	األبد،	وكل	تغييب	لها،	يحجبها	مّدة	قصيرة،	وسرعان	ما	تتمظهر	مجّدًدا،	حينما	تتاح	لها	الفرصة	
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	وباطٌل،	والثورات	تعيد	 لذلك،	ولنقل	إن	الهويات	هي	الجوهر	وكل	ما	عداها	الظاهر،	واألخير	هام�شيٌّ
إلى	الجوهر	مجده	وحضوره	وتألقه،	ولكننا	لن	نناقشها	في	عجالتنا	هذه،	ونعود	إلى	األسئلة	التي	يتناولها	
كاتبنا	 ويشير	 العربية،	 للثورات	 والديمقراطية	سابق	 األديان	 بين	 العالقة	 إن	سؤال	 املقروء:	 الكتاب	
ا،	وجزًءا	من	

ً
نفسه،	إلى	أن	املسيحية	وتاريخ	أوروبا	أحدثا	تحييًدا	للدين	عن	السياسة،	وهذا	أصبح	إرث

صيرورة	الحداثة	والعلمانية،	ومن	ثم	الخطاب	الديني	األوروبي	والفاتيكان	ينطلقان	من	هذا	التراكم،	
ذلك	ال	 ولكن	 واملواطنة؛	 اإلنسان	 مع	حقوق	 بمعارضة	 يطرحانها	 املسيحية	مجّدًدا،	وال	 يسيسا	 وال	
ينطبق	على	العالم	العربي	واإلسالمي،	إذ	يطرح	األخير	قضية	العلمنة	من	زاوية	السياسة	ومؤسسات	
الدولة	والضرورة	التاريخية	ومصالح	الناس	والعالقات	الدولية،	بينما	األمر	في	أوروبا	أكثر	من	ذلك،	وله	
جانب	ثقافي	وفلسفي	وتاريخ	طويل	من	النقد	للدين	ولالهوت،	وهناك	رأسمالية	أصيلة	تبنت	مشروع	
الدين	وعالم	 بين	عالم	 الذي	يفصل	 ذاته	 املسيحي	 الدين	 الدين،	وهناك	 والعلمنة	وتحييد	 الحداثة	
	هناك	نموذًجا	 للديمقراطية،	وكأنَّ باملطلق	 بالقول	إن	اإلسالم	معاٍد	 السياسة،	ولكن	هذا	ال	يسمح	
واحًدا	للديمقراطية	وإسالًما	واحًدا	من	ناحية	أخرى.	ضمن	ذلك	يرى	أن	الديمقراطية	ديمقراطيات،	
يناقش	 طويل	 جدال	 هناك	 الحكم،	 ونظام	 اإلسالم	 وبخصوص	 وهذا	صحيح،	 إسالميات	 واإلسالم	
في	 الديني	 لقبه	 وليس	 الشخ�شي	 اسمه	 وكتابة	 محمد،	 النبي	 مجيء	 ومنذ	 اإلسالمي،	 الحكم	 ماهية	
ترويسة	صلح	الحديبية،	القصد	إن	النظام	كان	دنيوًيا	بامتياز،	ويخضع	ملصالح	األسر	والقبائل	التي	
الحكم	 نظام	 الشعب،	فكان	 لديمومة	سلطتها	ومصالحها	وإخضاع	 الدين	 دّجنت	 حكمت،	وهي	من	
دنيوًيا	ووضعًيا،	ووفق	علي	عبد	الرازق	في	كتابه	»اإلسالم	وأصول	الحكم«،	كان	مدنًيا؛	نستنتج	هنا:	أن	
الديمقراطية	أو	اإلسالم	واألديان	الحقة	ال	يمكنهم	التناقض	مع	القيم	السامية	التي	ترتقي	بالشخص	
اإلنساني	إلى	الهدف	من	مجيء	األديان،	وإلى	تطبيق	تلك	الحقوق.	هنا	مكمن	القوة	لدى	كاتبنا،	وهنا	
محاججته	القوية،	فهل	يمكن	لألديان	أن	تضحي	بالشخص	اإلنساني،	وهي	من	أتت	من	أجله؟	إن	هدر	
إيديولوجية	وسياسية	 مسألة	 كان	 الحديث،	 العصر	 قبل	 األديان،	 وباسم	 اإلنسان	وحقوقه	 كرامة	
بامتياز،	 إنسانية	 لهذه	األخيرة	مهمة	جديدة،	 تعاليم	األديان،	لذلك	 بامتياز،	ولم	تكن	منسجمة	مع	

وضمن	ذلك	ال	يمكنها	أن	تتعارض	مع	حقوق	اإلنسان	في	املواطنة	والديمقراطية.

شعوب	ضفتي	املتوسط،	تحتضنان	تنوًعا	دينًيا	وثقافًيا	كبيًرا،	وهذا	ما	يميزها،	وال	يمكن	ألي	شكٍل	
	للديمومة	إن	تجاهلته؛	رؤية	كاتبنا	هذه	تتناقض	

ً
من	أشكال	الديموقراطية	أن	يكون	حقيقًيا	وقابال

بدرجة	ما	مع	العلمانية	الجذرية	التي	تنّص	على	تحييٍد	كامٍل	لألديان	عن	الدولة،	وعدم	استغالل	األخيرة	
لـ«األديان	 نتاج	عملية	جمع	حسابية	 وليست	 ليست	بسيطة	 في	صراعاتها.	فرضيته	 للدين	وتوظيفه	
تتناقض	 أال	 عليها	 وأن	 اإلنسان،	 تطبيق	حقوق	 كيفية	 على	 ا	

ً
يضع	شروط وهو	 أبًدا،	 ال	 والحقوق«،	
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ا	على	األديان	بأال	تتناقض	مع	حقوق	اإلنسان؛	هنا	التمازج	
ً
مع	حرية	األديان	واملؤمنين،	ويضع	شرط

الجديد،	وهي	فرضيته	األصلية.	إن	سكان	الضّفتين	يحكمهما	تاريخ	طويل	من	الصراعات	والحروب،	
وفي	العصر	الحديث	هناك	أشكال	ال	متناهية	من	العالقات،	وال	تختصر	باالستعمار	أو	األصوليات؛	
فهناك	العالقات	التجارية	والتعليمية	والثقافية	والهجرة	والتاريخ	والجوار،	وهناك	املصلحة	املشتركة	
لسكان	الضّفتين	في	اجتراح	تجربة	جديدة	تبعد	الحروب	واالستعمارات	وتحاصر	كل	شكل	لإلرهاب	
والجديدة،	وهذا	 القديمة	 الهجرة	 ذلك	هي	موجات	 نحو	 يدفع	 وما	 األوروبية،	 واملركزية	 واألصوليات	
يفرض	على	أوروبا	بالتحديد	تحدي	الوصول	إلى	رؤية	جديدة،	تعترف	فيها	بتعّدد	األديان	والثقافات	
بما	 وقوانينها	 دستورها	 في	 النظر	 بإعادة	 معنية	 والعلمانية	 املتقدمة	 فأوروبا	 واحترام	خصوصياتها؛	
أنه	 ويرى	 نقطة،	 من	 أكثر	 في	 والقانون	 الدستور	 إلى	قضية	 كاتبنا	 هنا	 يتطرق	 التعدد.	 ذلك	 يتضمن	
ليس	هناك	دستوٌر	نهائٌي،	وال	قوانين	نهائية،	فأوروبا	غيرت	دستورها	أكثر	من	مرة،	في	مرحلة	تشكيل	
االتحاد	األوروبي،	وهي	تعّدل	وتبّدل	فيه	كثيًرا،	وال	سيما	بعد	انضمام	كثير	من	دول	أوروبا	الشرقية	أو	
دول	البلقان	إليه،	ومن	ثم	يستحّق	املهاجرون	من	املنطقة	العربية	وحوض	البحر	األبيض	املتوسط	
الجنوبيين	تغييًرا	جديًدا	في	دستور	االتحاد	والدول	األوروبية،	بما	يتيح	لهم	املحافظة	على	خصوصياتهم	

وتنوعهم	الديني	والثقافي	والقومي.	

التي	 ألوروبا،	 ملّحة	 حاجة	 هي	 بالتحديد	 والجديدة	 ذلك،	 تفترض	 والجديدة	 القديمة	 الهجرات	
هجرات	 وهناك	 املسنين،	 أجل	 من	 الضرائب	 ولتأمين	 الجديدة،	 الوالدات	 من	 كبير	 عدٍد	 إلى	 تفتقد	
واسعة	إليها،	من	ثم	لم	يعد	ممكًنا	التعامل	مع	املهاجرين	على	أرضية	أنهم	غرباء	وسيظلون	كذلك،	
ولو	أصبحوا	من	الجيل	الرابع	في	أوروبا،	وأنه	يجب	إعادتهم	إلى	أوطانهم،	ومن	دون	تهميش	اختالفاتهم	
الدينية	والثقافية؛	وكي	تتجاوز	املشكالت	والصراعات	الداخلية	ال	بد	من	تغيير	الدساتير	والقوانين،	

وأن	تتضمن	الحقوَق	املتساوية	للوافدين	الجدد،	وتشكيل	إنسية	وحضارة	جديدة	بالفعل.

 عن الحروب
ً

الحوار بديال

م	العالقات	بين	أوروبا	والعالم	العربي	واإلسالمي،	وأهمها	اتفاقية	برشلونة	
ّ
هناك	اتفاقات	مهّمة	تنظ

1995،	وفيها	نصوص	تشير	إلى	ضرورة	احترام	االختالفات،	وإقامة	االتفاقات	كافة	على	أرضية	التجاور	
والحوار	والعدالة	ورفض	كل	شكل	للهيمنة.	كاتبنا	يبني	عليها،	ويكّرر	أهميتها	وتحديًدا	بما	يتعلق	بتثمين	
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الضّفتين،	 لسكان	 	 نهائّيٍ استقراٍر	 بإرساء	 	
ً

منشغال كافة،	 املجاالت	 في	 للتفاوض	 أداة	 بوصفه	 الحوار	
دساتير	 في	 كبيًرا	 تغييًرا	 يقت�شي	 وهو	 والتعددية،	 بالتنوع	 االعتراف	 دون	 من	 ممكن	 غير	 هذا	 وطبًعا	
،	وبتلك	التعددية	ثانًيا،	

ً
دول	الضفتين	وقوانينها،	وما	يساعد	على	ذلك	االعتراف	باآلخر	كما	هو	أوال

والتخلص	من	نظريات	التمايز	والعنصرية	والتفاضل	كافة،	وتبّني	رؤية	تنطلق	من	االرتقاء	بالشخص	
	 إذ	مرَّ االتفاقات،	 الهزيلة	ملؤتمر	برشلونة	وبقية	 بالنتائج	 كاتبنا	جيًدا	 ق	

ّ
يدق ا.	طبًعا	ال	

ً
ثالث اإلنساني	

عليها	أكثر	من	ثالثين	عاًما،	وهناك	تصاعد	اليمين	الشعبي	في	أوروبا،	واندالع	ثورات	شعبية	عارمة	في	
العالم	العربي	منذ	أواخر	2010	بسبب	سياسات	اقتصادية	عاملية	وأنظمة	فاسدة	وناهبة	في	بالدنا،	
وهي	ذاتها	من	تنّفذ	تلك	السياسات،	وتقيم	صالت	تبعية	مع	الشركات	الكبرى	التي	تملك	دوًرا	مركزًيا	في	

العوملة	وآثارها	العاملية.	

واملصالح	 والتعددية	 االختالف	 يؤكد	 إعالن	 أو	 معاهدة	 أو	 اتفاقية	 كل	 على	 فرضياته	 كاتبنا	 يبني	
يتجاهل	 ولنقل	 وزًنا،	 يقيم	 وال	 ودينية،	 ثقافية	 رؤية	 من	 ينطلق	 غايتانو،	 أن	 أعاله	 بينت	 املشتركة.	
التحليلية	هذه،	 أدوات	مؤلفنا	 العاملية.	 العوملية	 الرأسمالية	 العالقات	 تشكلها	 التي	 العامة	 األوضاع	
وعلى	الرغم	من	أنه	يشير	إلى	وقائع	بعينها	»مؤتمر	برشلونة،	الربيع	العربي،	معاهدات	حقوق	اإلنسان	
ه	ال	يقرأ	األعوام	التي	تلتها،	أو	تأثيرها	في	األنظمة،	ولهذا	أوضحت	

ّ
	أن

ّ
العاملية	والعربية	واإلسالمية«،	إال

أنه	يدافع	عن	فرضياته	من	زاوية	الثقافة	والدين.	لن	نسأل:	وما	قيمة	هذه	الزاوية	على	الحياة	اليومية	
للشعوب،	حيث	إن	للثقافة	واملعرفة	عاملها	كذلك،	وأخطر	ما	فيه	أن	تتقدم	بفرضياٍت	وظيفتها	إخفاء	
الواقع	الغارق	في	األزمات؛	كاتبنا،	ال	يقدم	رؤاه	من	هذه	الزوايا،	ولهذا	يطرح	رؤية	تعتمد	على	بعض	
الوقائع،	ويرفض	في	الوقت	ذاته	املصالح	االقتصادية	والسياسية	ومصالح	الطبقات	الثرية	في	أن	تكون	

هي	من	يصوغ	عاملنا،	وُيدخله	بمختلف	أشكال	الصراع	والهيمنة	والحروب.

العمل	 فرص	 وغياب	 والدكتاتورية	 كالفساد	 مباشرة،	 بأسباٍب	 	
ً
مرتبط العربي	 الربيع	 أن	 يرى	

دينية،	 قضايا	 على	 محموٌل	 الربيع	 هذا	 أن	 أيًضا	 يؤكد	 ولكنه	 واالجتماعية،	 االقتصادية	 واألزمات	
وبرأيه	أن	تلك	الثورات	طرحت	-وبقّوٍة-	املناقشة	التي	لم	تغادر	عاملنا	العربي	واإلسالمي	عن	العلمنة	
ا،	هناك	جانب	ديني	غيبته	الدكتاتوريات،	

ًً
والحداثة	والديمقراطية	والبناء	املؤس�شي	للدولة	وهكذا...	إذ

ل	عالقة	الدين	اإلسالمي	بالدساتير	العربية	قبل	
ّ
وهو	سبب	من	أسباب	تلك	الثورات،	ولهذا	نجده	يحل

رح	فعلًيا	في	دول	الثورات	
ُ
الثورات	وبعدها،	ويرى	أن	األخيرة	لم	تتجاهل	قضية	الدين	اإلسالمي،	وقد	ط

العربية	كافة؛	ففي	تونس	جرى	اإلقرار	بأن	الهوية	اإلسالمية	تشكل	هوية	الشعب	التون�شي،	وإن	كان	
	وكذلك	

ً
ذلك	ال	يقت�شي	القول	إن	الشريعة	هي	املصدر	األساس	للقوانين،	وفي	مصر	نوقش	األمر	طويال
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في	بقية	الدول	العربية،	من	ثم؛	وما	دام	للدين	وللجماعات	املؤمنة	به	هذا	الدور	كله،	يصبح	من	العبث	
تجاهل	وظيفة	الدين	اإلسالمي	ودوره	في	إرساء	الطريق	العربي	إلى	الديمقراطية،	وهذه	الفكرة	أهم	ما	
يطرحه	الكتاب،	وفي	مختلف	فصوله؛	الربيع	العربي	برأيه	يعمل	من	أجل	طريق	جديد	ومختلف	عن	
تجارب	العالم	الديمقراطية	األخرى.	التجربة	العربية	ال	يمكن	أن	تكون	نسخة	عن	أوروبا،	وأوروبا	ذاتها	
فيها	تعددية	بالديمقراطية،	وهناك	عوالم	عربية	متعّددة	وتقت�شي	ديمقراطيات	متعددة،	ويضيف	أن	
تمايز	تاريخ	الدول	العربية	ذاته	يدفع	إلى	القول	بوجود	تجارب	متمايزة،	وهي	تعكس	التنوع	والتعّدد	

ا	ال	نموذج	واحد	للديمقراطية	عاملًيا	وعربًيا.
ً
والتاريخ	املختلف	لكل	دولة	على	حدة؛	إذ

ليس من نموذٍج واحد للديمقراطية

إن	غياب	نموذج	واحد	للديمقراطية	من	ناحية،	ال	يعني	تغييب	حقوق	اإلنسان	واملواطنة	بوصفها	
أي	 أو	 األديان	 بمقدور	 أن	 ذلك	 يعني	 وال	 أخرى،	 ناحية	 من	 املتعّددة	 الديمقراطية	 للنماذج	 أساًسا	
جماعات	دينية	أو	طائفية	تجاهل	حقوق	اإلنسان	واملواطنة	والديمقراطية،	ومن	ثم	كل	تداخل	للدين	
بالدولة	والدستور	والقوانين،	ومهما	كان	شكل	التداخل،	ال	بد	أن	يعترف	باملساواة	واملواطنة	والعدالة	
	بمسألة	املشاركة	الشعبية	في	العملية	الديمقراطية،	وأال	يكون	هيمنًيا،	أي	الدين،	 االجتماعية،	ويقرُّ
التعددية	 مع	 والهيمنة	 التسامح	 ملفهوم	 رؤيته	 إلغاء	 يفترض	 وكذلك	 الذكر،	 السابقة	 املجاالت	 في	
العالم	 إن	 الحديث.	 العصر	 قبل	 ما	 ومتسامًحا	 مهيمًنا	 اإلسالم	 كان	 حينما	 أي	 القديمة،	 الدينية	
الجديد	والديمقراطية	يقتضيان	تسامًحا	جديًدا،	يساوي	بين	أفراد	املجتمع	ويلغي	كل	شكل	للتمايز	
بين	الناس،	وضمن	ذلك	يمكننا	إيجاد	تقاطع	حقيقي	بين	منظومة	األديان	والحقوق	الحداثية.	الحظنا	
أن	الكاتب	-في	الوقت	الذي	يبحث	فيه	في	خصوصية	العالم	العربي	واإلسالمي-	ال	يتجاهل	القوانين	
يدافع	عن	نموذج	 الحداثة	والعلمنة	والديمقراطية،	وهو	ال	 للتقدم،	أي	 العالمي	 الكونية،	والطريق	
ليست	خاصة	 رؤيته	هذه	 هذا؛	 العالمي	 الطريق	 إطار	 في	 تراكم	 مما	 ذاته	 الوقت	 في	 ويستقي	 بعينه،	
بأشكال	االختالف	 بامتياز،	أي	كيف	يمكن	االعتراف	 بل	هي	قضية	كونية	 العربي	واإلسالمي،	 بعاملنا	
كافة	بين	البشر،	وتضمين	ذلك	في	مختلف	األشكال	املؤسساتية	العاملية،	بما	يرفع	الغبن	عن	أي	فرٍد	

،	وبالتأكيد	عن	أي	شعوب	وبلدان. بشرّيٍ
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سقوط الخيار األمني

السوفياتية	 الدول	 سيما	 وال	 القطبية،	 سقوط	 أن	 إلى	 املهامة،	 فرضياته	 من	 واحدة	 في	 يشير،	
	من	أشكال	الحكم؛	ولكن	فكرته	هذه	تقت�شي	

ً
الشمولية،	تضّمن	سقوط	الخيار	األمني	بوصفه	شكال

بعض	املالحظات:	هناك	دراسات	كثيرة	تؤكد	أن	الثورات	التي	تلت	سقوط	القطبية	ناهضت	الشمولية	
األمني	بصورة	 النموذج	 لم	تجزم	بسقوط	 ولكنها	 الديموقراطية،	 وسميت	حينها	موجات	جديدة	من	
نهائية	من	العالم،	فهو	ما	زال	مستمًرا	من	التسعينيات	وإلى	اآلن!	كاتبنا	ذاته،	وبعد	صعود	داعش	وتشكل	
الدولي	ملحاربته،	ودخول	كل	من	سورية	وليبيا	واليمن	في	حروب	أهلية	وعبثية،	واالنقالب	 التحالف	
العسكري	في	مصر،	يقول	إن	املشكلة	األمنية	تقدمت	على	ضرورة	الديمقراطية،	وهو	محق	في	ذلك.	
فأميركا	شكلت	تحالًفا	دولًيا	ملحاربة	داعش،	بينما	لم	تتدخل	إليقاف	الحرب	في	الدول	الثالث	املذكورة،	
ولم	تحسم	األنظمة	خيارتها	نحو	الديمقراطية؛	فلبنان،	والعراق،	وإيران	انضمت	إليهما	مؤخًرا،	يسعى	
نظام	كل	منها	بالسبل	كلها	لإلبقاء	على	النظام	الطائفي،	ورفض	الهوية	الوطنية	التي	تتحرك	من	خاللها	
ا	ليس	

ً
تظاهرات	الشعبين،	الساعيين	نحو	نظام	ديمقراطي	وعدالة	اجتماعية	وتطبيق	العلمانية.	إذ

من	الصحيح	القول	بأن	هناك	أشكال	نهائية	للحكم	تتقدم،	وأخرى	تتراجع،	وفي	هذا	هناك	مناقشة	
للديمقراطية	 رافضة	 والعالمي،	 األوروبي	 الشعبي	 واليمين	 وروسيا	 الصين	 من	 كل	 بين	 تربط	 دولية	
ومؤيدة	للتسلطية،	وعدا	عن	ذلك،	هناك	تراجع	كبير	في	أعداد	املشاركين	في	االنتخابات	الديمقراطية	
الليبرالية.	أوضح	 الديمقراطية	 ُر	لسقوط	 ِ

ّ
ُينظ تلك	االنتخابات،	وهناك	من	 في	 الشعبية	 أو	املشاركة	

أكثر،	هناك	خطان	متعاكسان:	فهناك	كتل	بشرية	كبيرة	تتجه	نحو	عّد	الديمقراطية	الخيار	األفضل	
للشعوب	وللوصول	إلى	حقوقها،	ولكنها	تقت�شي	تطويًرا	يشمل	مسألة	توزيع	الثروة	وتحقيق	العدالة	
االجتماعية،	هذا	من	ناحية،	وهناك	من	ناحية	أخرى	األنظمة	التسلطية	ومافياتها	وبعض	التيارات	
	من	الدول	التي	تقدم	 الشعبوية	التي	تفضل	التسلطية،	إضافة	إلى	الصين،	وهي	دولة	وزانة	عاملًيا،	وتعدُّ
عّد	 يمكن	 ال	 ذلك،	 الرغم	من	 أيًضا،	وعلى	 العالم.	 السيطرة	على	 في	 الالحقة	 للقطبية	 قائدة	 نفسها	
التسلطية	أو	الخيار	األمني	خياًرا	نهائًيا	للصين	أو	روسيا،	وكذلك	ال	يمكن	عّد	الحروب	األهلية	املشتعلة	
عّد	خياًرا	من	خياراٍت	متعددة	للشعوب؛	أبًدا،	فهي	الخيار	

ُ
سبًبا	نهائًيا	لتتراجع	قيمة	الديمقراطية،	أو	ت

األمثل،	ومهما	تعقدت	األوضاع	في	ليبيا	أو	سورية	أو	اليمن	أو	اشتدت	التسلطية	في	الصين	وروسيا	
وتفضيالت	اليمين	الشعبوي	له.	إن	ذلك	كله	ال	يسمح	بالتخلي	عن	الديمقراطية،	ومن	ثم	هناك	تراجع	
للخيار	األمني	عاملًيا،	وهذا	يتطلب	-وال	شك	-تدقيًقا	في	ممارسات	القوى	والفاعليات	التي	تثور	وتضحي	
وتناضل	من	أجل	تشكيل	عالقات	دولية	وإقليمية،	وتنطلق	من	قضايا	السالم	والحوار	والتعايش	بين	
الشعوب،	وعّد	األخيرة	املدخل	نحو	حضارة	أنسية	جديدة،	وبعيًدا	عن	األشكال	القديمة	في	العالقات	
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كاالستعمار	والحروب	واألصوليات	والتسلطية	والتبشير	الديني	وسواه.

في	الفصل	األخير	من	الكتاب	املقروء،	يستعرض	الكاتب	التجارب	الثورية	في	كل	من	»مصر	وتونس	
وليبيا	وسورية«،	ويتناول	كيفية	استعادة	الدين	والتعددية	الدينية	والثقافية	لنفسها	في	سياق	التطور	
الثوري	والصراعي،	ويوّضح،	من	خالل	كافة	حججه،	أن	هناك	تنوًعا	مختلًفا	لكيفية	طرح	الدساتير	
عبر	 تجاهله	 أو	 تغييبه	 يمكن	 ال	 التنوع،	 هذا	 وأن	 الدينية،	 والتعددية	 اإلسالمي	 والدين	 والقوانين	
فحينما	سقطت	 نهائًيا،	 التعددية	 إلغاء	 يمكن	 ال	 ا	

ً
إذ ذاتها؛	 الحروب	 أو	 االستعمار	 أو	 الدكتاتوريات	

لتكون	فاعلة	ومؤثرة	ومانعة	من	 القبلية	والجهوية	 الهويات	 انبعثت	 ليبيا،	 في	حالة	 الدكتاتورية	كما	
الحوادث	 في	 كبير	 فاعل	 وهو	 الخارج	 دور	 وعدا	عن	 أعاله،	 املذكورة	 الدول	 مجدًدا.	 الوحدة	 تحقيق	
بقوٍة،	 ويستعاد	 مجدًدا،	 ينتقم	 وهو	 التعدد،	 لذلك	 التاريخي	 التغييب	 تعاني	 وتطوراتها،	 الداخلية	
املناقشة	 الكاتب،	من	كل	هذه	 يهم	 الخارج.	 التقسيم	والحروب	املستمرة	وتحكم	 إلى	 وهذا	قد	يؤدي	
-وكتابه	 األربع	 الدول	 في	 مختلفة	 نهايات	 إلى	 وتطوراتها	ووصولها	 الثورات	 كيفية	حدوث	 في	 والتدقيق	
يغطي	الحوادث	حتى	نهاية	عام	)201-	أنه	ال	يمكن	بحال	من	األحوال	إعادة	التاريخ	إلى	سياقه	الطبيعي	
	للحكم	ولو	بحدودها	الدنيا،	أي	مشاركة	

ً
والتطور	التاريخي	من	دون	اعتماد	الديمقراطية	بوصفها	شكال

الشعب	كله	في	االنتخابات	واعتماد	القانون	واالعتراف	بحقوق	اإلنسان	واملواطنة	كأساس	للدستور،	
وكذلك	االعتراف	بالتعددية	الدينية	والثقافية	وأن	تنسجم	مع	ما	ذكرنا.

إعالنات حقوق اإلنسان

أم	 الدول	 أصدرتها	 التي	 سواء	 األساسية،	 اإلنسان	 لحقوق	 األساسية	 اإلعالنات	 املؤلف	 يقرأ	
املنظمات،	في	أوروبا	أو	العالم	العربي،	والخاصة	بالعالم	العربي	واإلسالمي،	كـ«امليثاق	العربي	لحقوق	
اإلسالمي	 القاهرة	 و«إعالن	 	،1981 اإلنسان«	 لحقوق	 اإلسالمي	 باريس	 و«إعالن	 	،199( اإلنسان«	
لحقوق	االنسان«	1990،	وسواها،	ويجد	أن	ما	تضمنته	قد	طرحته	أهداف	ثورات	2011،	ويرى	أنها	
تغطي	في	بعض	أوجهها	كيفية	تحقيق	الطريق	العربي	للديمقراطية،	من	دون	تناقض	بين	خصوصيات	
أعاله،	 اإلعالنات	 بعض	 بنود	 الكاتب	 يقرأ	 اإلسالمي.	 ودينها	 الدينية	 وتعدديتها	 العربية	 البلدان	 هذه	
اإلسالمي	 الدين	 ورود	 وأن	 والقوانين،	 الدساتير	 مصدر	 هي	 الشريعة	 أن	 على	 تنص	 ال	 أنها	 ليوضح	
والشريعة	في	تلك	الدساتير	ال	يأتي	بصيغة	إلزاميٍة،	أو	بوصفه	مصدًرا	وحيًدا.	يريد	بذلك	القول	إن	



291

العدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019مراجعات الكتب

العالم	تغّير	كثيًرا،	ولم	يعد	ممكًنا	ألي	دين	أن	يقدم	نفسه	مرجعية	وحيدة	للدساتير	أو	للحياة	بعامة،	
وأن	هذه	الحياة،	أصبحت	محكومة	لتطورات	عاملية	وتاريخية	وتراكمية،	وجميعها	تؤكد	أن	الدين	هو	
جانب	من	جوانب	الحياة	وليس	الجانب	األسا�شي	فيها،	وأن	من	أكبر	األخطاء	تحييده	كلًيا،	بل	األصح	

استعادة	دوره	على	قاعدة	القيم	السامية،	وحقوق	اإلنسان	واملواطنة.

ال	شك	في	أن	فرضية	الكاتب	املركزية،	االعتراف	املتبادل	بين	»الحقوق	واألديان«	ليست	جديدة،	
أي	 فإّنها،	 طرحه،	 في	 الثقافي	 الجانب	 من	 الرغم	 وعلى	 ما،	 بمكان	 جديدة	 لها	 طرحه	 طريقة	 ولكن	
ختصُر	برأينا،	في	كيفية	استيعاب	الدين	في	عوالم	

ُ
الفرضية،	تناقش	موضوعها	في	منتهى	الجدية،	وت

الثقافة	والسياسة	والحقوق	والعالقات	بين	دول	العالم،	وكيفية	احترام	الشعوب	واألفراد	لتمايزاتهم	
واختالفاتهم،	وهي	قضية	ما	زالت	بعيدة	عن	رؤانا	وعقولنا.




