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مشروع الدين والدولة
القس د.مرتي الراهب

مع أّن موضوع الدين والدولة كان يالحقين سنني كثريًة إّبان دراسيت يف أملانيا يف الثمانينات، 
مروًرا مبنتصف التسعينات عندما كنت جزًءا من حركة الالهوت املسيحي الفلسطيين إال أّن هذا 

املوضوع راح يطرق بشدة  بوابات بنات أفكاري يف منتصف العقد األخري، وانتابين شعوٌر ظل يتعّزز 
أكثر فأكثر بأّن موضوع الدين والدولة سيكون أحد املواضيع األهم اليت عليها سيتحّدد مصري 

شرقنا العربي واألوسطي. كما وزادت قناعيت أّن إجياد عالقٍة صحّيٍة بني الدائرتني الّسياسّية 
والدينّية أمٌر حيويٌّ إذا كان ملاليني الشباب والشابات العرب أن تكون هلم حياٌة ومستقبٌل 

ومساحٌة من احلرّيات املدنّية اليت تعّزز وجودهم على هذه األرض، وترّسخ أقداَمهم يف هذا الشرق 
وتطلق مواهَبهم وخياهَلم كي يبدعوا وخيلقوا وينتجوا فكًرا وأدًبا واقتصاًدا وانتماء .

وعندما رحت أطرق األبواب عند األكادمييني واملثقفني صعقت، إذ ظن البعض أّنين ما زلت أحبث 
ا. وظّن البعض اآلخر أّنين منهمٌك يف حلِّ  ا وحسم دينيًّ يف موضوع قد ُحسم منذ أمد بعيد، حسم قوميًّ

لغز فلسفي، تطّرق إليه الفالسفة قدمًيا وحديًثا وأّن ما ِمن جديد يف هذا املضمار حتى يستحوذ على 
كلِّ هذا االهتمام، كما ومسعت من البعض اآلخر ما يشبه التأنيب للتطّرق ملوضوع سيخرج اجلينَّ 
ا بغًنى عنها واألفضل هلا أن تبقى تغطُّ يف نوٍم عميق. من قمقمه كما وقد يوقُظ تياراٍت حنن حاليًّ

ولكننا يف دار الندوة الدولية أدركنا أّن هناك حاجًة ماّسًة ملن يقرع اجلرس، وملن يطرح السؤال وملن 
حياول أْن يبحث عن اجلواب. وهكذا بدأنا مبشروع الدين والدولة والذي استمر زهاء أربع سنوات.

مقدمة

(1)  Mitri Raheb(ED), God’s Reign and People’s Rule: Constitution, Religion, and Identity in Palestine, Berlin 2009. 
يضًا، إياد البرغوتي، الدين والدولة في فلسطين، رام هللا 2007 نظر اأ واأ
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الّدين والدولة    I.   مشروع 

كانت اخلطوُة األوىل هي مؤمتٌر دوليٌّ أقامته داُر الندوِة الّدولّية يف شهر آب من عام    
2007 حتت عنوان : »حاكمية اهلل وحكم الناس ». فقد مجع هذا املؤمتر حينها أكادمييني 

ومفّكرين من اثنيت عشرة دولًة ،ولكن وبسبب عقده يف مدينة بيت حلم / فلسطني مل يكن 
باستطاعة شركائنا من الدول العربّية احلضور . وهلذا جاءت التوصيُة بأهمّية عقد مؤمتٍر إقليميٍّ 

يعاجل مثَل هذا املوضوع يف سياقه الشرق أوسطي.

ويف خريف 2008 أقامت دار الندوة الدولّية وبالتعاون مع مؤسسة اولف باملة الدولّية يف اسطنبول 
مؤمترها الثاني حتت عنوان »الدين والدولة : البنى السياسية، اجلماعات الدينية واجملتمعات 
املدنية يف الشرق األوسط باشرتاك مديري أربعة عشر مركًزا شرق أوسطي يعملون يف هذا 

اجملال ، حيث مّت التباحث يف األسس القانونّية والتشريعّية والدينّية اليت حتّدد مثل هذه العالقة، 
ومّت الرتكيز حينها على موضوع املواطنة، كونها املنزلة بني املنزلتني على مفهوم اجملتمع املدني 

كونه املساحة املشرتكة بني مساحيت الدين والدولة. 

أما يف عام 2009، فقد عقدت دار الندوة الدولية باالشرتاك مع شركائها يف العامل العربي أربعة 
مؤمترات وورش عمل فُعقدت مؤمتراٌت وورشات عمل يف كل من مصر )2( واألردن )3( ولبنان 

وفلسطني. 

إن ما مّيز هذ املشروع عن غريه من املشاريع هو نظرته الّشمولية، حبيث سعينا اىل بلورة حوار 
اقليمي تشرتك فيه تياراٌت متنّوعة من دينّية وعلمانّية ، من حمافظة وليربالّية ومن تّياراٍت مقّربة 
اىل السلطة وأخرى أقرب اىل املعارضة امياًنا مّنا بأهمّية اخلروج من ثنائّية الّصراع احلالي إىل رحاب 
أفٍق جديٍد يقوم على املواَطنة والتعّددّية وسلطة القانون ومبا يضمن تعزيز السلم اجملتمعي.          

(2( عالقة الدين والدولة، التجربة المصرية، الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات اإلجتماعية 2011، )تحت الطبع(.
نبيل عبد الفتاح: الدين والدولة والطا�ئفية: مساهمة في نقد الخطاب المزدوج، مؤسسة المصري للمواطنة والحوار، القاهرة 2010.  

ردن نموذجًا، مركز القدس للدراسات السياسية، عمان 2010. (3( الدين والدولة، الأ
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II.    املوضوع:

1.   ال خيفى على أحٍد أّن موضوع العالقة بني األنظمة الّسياسّية احلاكمة واجلماعات الّدينّية 
ا ليس على مستوى املنطقة فحسب، بل  وكيفّية تفاعِلها وتفاعالِتها إّنا يشّكُل سؤااًل مصرييًّ

وعلى املستوى العاملي.

لقد تنبّأت األحباُث والّدراساُت واليت ُكتبت يف احُلقب الثالثة األوىل من القرن العشرين أّن 
العصرنة ال بّد وأن جترَّ وراءها َعلَمنة ، وأّن العامل الّديين سيخبو عاجاًل أم آجاًل وسيصبح من 

خمّلفات املاضي السحيق...

ولكن ومع بداية الثمانينات ومطلع التسعينات رجع موضوع الّدين والّدولة ليطرح نفَسه من 
جديٍد على طاولة البحث ويف أروقة املؤمترات ، ومراكز األحباث. بل وأظهرت احدى الّدراسات 

العاملّية )4(  ازدياًدا ملحوًظا  يف مستوى تدّخِل احلكومات يف اجلماعات الّدينية، كما ورصد 
ازدياد دعِم الكثري من احلكومات جلماعات دينّية معّينة.

وبالرغم من ذلك ال يوجد بعد اّتفاٌق على املبادئ اليت تؤّسُس لعالقٍة سليمٍة بني الّدين والّدولة، 
كما ال يوجد نظاٌم واحٌد ووحيٌد يعترب األفضل، بل هناك أناٌط واجتهاداٌت خمتلفٌة مرتبطٌة 
بالّسياق الّتارخيي والّثقايف واالجتماعي لكل البلد...فالنموذج األمريكي غري الفرنسي ، 

والّسويدي غري األملاني، واهلندي غري الياباني...والسويدي غري األندونيسي.

ولكن تبقى هناك عّدُة عوامَل وأسئلة تشّكل مبجموعها بارومرًتا ومقياًسا لعالقة الّدين 
بالّدولة:

الّدينّيَة  أّنها حتابي وتفّرق، أوتضايق اجلماعاِت  أم   ، الّدينّية  الّدولة حيادّيٌة يف األمور  •   هل 
وكيف تنّظم العالقة معها. 

للّدولة ، وماذا بالنسبة لباقي األديان؟ الّدستور على ديٍن معنّيٍ  •   هل ينصُّ 
الّدينّية؟  ، أو اضطهاٌد ومضايقاٌت جملموعة أواجملموعات  الّدينّية  انتهاٌك للحرّياِت  •   هل هناك 

الّدينّيِة ؟ اّلتشريعات  الّدولُة يف  •   هل تتدّخل 

 (4)   Jonathan Fox, A world survey of religion and the state, Columbia University Press, Cambridge, 2008
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•   هل هناك قواننٌي تصون حرّيَة املعتقد مبا فيه من إمكانّيِة تغيري املعتقد أو  اإلحلاد، وهل 
هناك   بدائُل مدنّيٌة بعيًدا عن احلركات الّدينّية؟

الّدينّيِة يف سياسات احلكومات، وما هو تأثرُيها على أنظمِة  •   ما هو مدى تدّخل اجلماعاِت 
الّدولة؟ 

هذه بعض العوامل اليت تتحّدُد مبوجبها عالقُة الّديِن بالّدولة.

2.   إن الدين والدولة ليسا بالضرورة خصمني وال نقيضني، والعالقة بينهما ديلكتيكية، إذ قد 
يبدو للعيان وللوهلة االوىل أّننا نعيش حالة استقطاب بني الدولة القطرية ) العلمانية القومية ( 

للحزب احلاكم من جهة واحلركات الدينية املعارضة من جهة أخرى، ولكن هذا االستقطاب ما هو 
اال خداٌع بصريٌّ اىل حد ما، فالدولُة القطرّيُة العربّيُة القومّيُة األصل أخذت يف االنزالق رويًدا رويًدا 

ا يتناقض مع مفاهيم احلرّيات وحقوِق ومواثيِق االنسان العاملّية، و  ا دينيًّ ، وراحت تلبس ثوًبا شرعيًّ
ما حُلمت به احلركاُت الّدينّيُة اإلسالمّيُة من تشريعاٍت حقّقته الّدولُة القطرّية املتعلمنة.

  
 ومن ناحية أخرى، مل ترَض احلركات الّدينّيُة بأْن يقتصَر دوُرها على الّدعوة، بل راحت رويًدا 

رويًدا تتّطلُع للحكم وحتلُم بالّسلطة وحتارُب من أجلها بل ويف بعض األحيان تستولي عليها تارًة 
بصناديق االقرتاع وتارًة أخرى بانقالب عسكري...

إذن وعلى ضوء ما سبق هناك  حركتان متضادتان يف االجتاه متوازيتان يف التطلعات ... الّدولُة 
تتدّيُن أكثر فأكثر ... والّدين يتسّلط أكثَر فأكثر، واحلركتان تقمعان مواطنيها تارًة 
حفاًظا على أمن الدولة وتارًة أخرى حفاًظا على نقاء العقيدة، تارًة باسم القانون وأخرى باسم 

الّشريعة والنتيجُة ذاُتها، وعلى األقل هذا هو واقُع أكثِر دوِل منطقِتنا.

3.   إّن كال الّدين والّدولة هما نتاُج سياٍق تارخييٍّ وجمتمعيٍّ شرق أوسطي وبالتالي من يقوُد 
دّفَة الّدولِة وَمن يقود دّفَة الّدين جمبوالن بالّطينة نفِسها، ويشربان من النبعة عينها، وهما مثرتاِن 

للقبيلِة ذاِتها وإْن بدا للوهلة األوىل أْن ال قرابَة بينهما... لذلك نعرف أّن احللَّ لن يتأّتى بالعصا 
السحرّية، وال باسترياد النماذج الغربّية منها أو الشرقّية، بل لن يكوَن احللُّ إاّل نتاَج خماٍض 

، ونضاٍل سلميٍّ جمتمعي، وحركِة حتّرٍر فكري،  Process جمتمعي، وعملّيَة وعيٍّ تراكميٍّ
شريطَة أْن يكوَن هلا بوصلٌة تشري بوضوٍح اىل جهٍة واضحٍة ال لبَس فيها...
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4.   كانت قناعُتنا ومنذ اللحظة األوىل أّن العالقَة بني الّدين والّدولة ليست جامدًة static بل هي 
ديناميكّية، كما أّن الكلمَة الفصَل مل ُتقل بعد ولن تقاَل أبًدا، وإْن دّل هذا على شيء إّنا 

يدلُّ على أّن حركَة التاريخ مل تأِت إىل نهايتها بعد بل سيبقى هذا املوضوُع يف حالة حراٍك دائم... 
وبالتالي ال يوجد جواٌب أبديٌّ أو معادلٌة ثابتٌة أو صحيحٌة بل توجُد بدائُل متعّددٌة ومساهماٌت ... 

ومقارباٌت وتفاعالتٌ.

ومْن كان يظنُّ يوًما أّن هذا املوضوَع هو موضوٌع شرق أوسطيٌّ حبٌت أو  هو عربٌي أو أن الشمال 
قد حلَّ هذه املعادلَة مّرًة واحدًة ولألبد اكتشف يف السنوات األخرية أّن هذا ما كان إال من أحالم 

اليقظة . فهذا املوضوع هو بال منازع أحُد أهمِّ مواضيع الّساعة وعلى النطاق الدولي والعاملي ... 
فالسويد مثاًل خاضت  عام 2000 هذا الّسؤال من جديد حيث قامت وللمّرِة األوىل بفصل الّدولة 

ا بل خماًضا أنتج طفاًل معافى.،كما إّن  عن الكنيسة اللوثرّية، ومل يكن هذا فصاًل قصريًّ
االستفتاء على حظر بناء املآذن يف سويسرا طرَح موضوَع عالقِة الّدين بالّدولة من جديد على 

الساحة األوروبّية، ناهيك أّن احلرب على اإلرهاب واحملافظني اجلدد قد أعادوا بعثرة أوراق الّدين 
والّدولة من جديد. 

5.   ومع هذا حتتل منطقتنا عامليًا مرتبة وإن كانت متأخرة جدًا بالنسبة لعالقة الدين بالدولة:
الّدولة ،  الّدين عن  املوقَع األخري يف موضوِع فصل  العاملي حتتّل هذه املنطقُة  •   على املستوى 

تليها منظومُة الّدول األرثودكسّية.
الدول الشرق أوسط العشرين. أّية دولة من  الدولة يف  •   ال يوجد فصل للدين عن 

•   لسبع عشرة)17( دولة من العشرين  دين هو اإلسالم 
التبشري وأربع عشرة )14(دولة جتّرم تغيري املعتقد.  •   إّن  تسع عشرة )19(دولة متنع 

•   هناك اثنيت عشرة )12( دولة متنع نشر كتٍب ألقلّيات ومجاعاٍت دينّية
القيادات  •   إّن  مخس  عشرة )15( دولة متنع وجود أحزاب دينّية ، وعشر)10( دول تالحق 

األصولّية. 
الدول متنع دين األقلّيات ودولٌة واحدة ال تسمح بدين ألّية جمموعة أخرى.  )6( من هذه  •   ستٌّ

ال جيوز أن ننظر اىل هذا املوضوع بعيًدا عن السياق العام، من ما يشبه غياب للدميقراطّية واحلداثة 
واالنتاج بكافة أشكاله ، وحاالت االستقطاب بني احلزب احلاكم الواحد والتّيارات الّدينّية واليت 
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تسعى للسيطرة على احلكم وعدم االكرتاث بشرعّية حقوق االنسان.

ا ألن تكون دولة دينّية  6.   يف قلب هذه املنطقة هناك ثالُث دول مميزة: السعودية واألقرب عامليًّ
، وايران اليت تعّرف نفسها كجمهورّية إسالمّيٍة واسرائيل اليت تعّرف نفسها كدولة يهودّية. إّن 

حماوالت نتنياهو بتسويق فكرة يهودّية الّدولة اإلسرائيلّية على الّصعيد العاملي ، باالضافة إىل 
ا  وعد وزير العدل االسرائيلي يعقوب نئمان إلعادة اجملد للماضي بإدخال قوانني التوراة تدرجييًّ
إىل اجملتمع االسرائيلي وحتويل الّشريعة اليهودّية إىل القانون امللزم يف دولة اسرائيل كوَن أّن  

التوراة فيها حلٌّ كامٌل لكّل األسئلة املطروحة يف اجملتمع االسرائيلي، مروًرا مبحاوالت حركة 
محاس تشريع بعض القوانني املدنّية اليت ختّص املرأة انطالًقا من مفهومها للشرع االهلي... كّل 

هذه إْن دّلت على شيء إّنا تدّل على أهمّية هذا املوضوع.

7.   لقد بدا لي احياًنا وأنا أستمع اىل بعض املداخالت يف الّسنني الثالثة األخرية وكأّننا أمام 
موضوع ترٍف فكريٍّ ...أو نقاش بيزنطيٍّ أو حواٍر نظريٍّ ... ولكننا نعتقد أّن هذا املوضوع هو 

موضوٌع مصرييٌّ ...وأّن العالقة الصحيحة بني الّدين والّدولة مهمة للتقّدم البشريِّ وللمستقبل 
الشرق أوسطي واختالل هذه العالقة يؤّثر على جودة احلياة، وينغّص العيش اليومي، ويؤّخر يف 

الرقي اجملتمعي ..فإذا اختّلت العالقة بني الّدين والّدولة دفعت املرأة مثًنا باهًظا ،واضطهدت األقلّيات 
وانتهكت كرامُة اإلنسان وحرياُته وانتفت التعّددية الفكرّية، هذا باالضافة إىل أّن جمتمَع 

القمع ال حيدُّ احلرّياِت الفردّيَة واجلماعّيَة فحسب بل حيدُّ من االنتاج وبالتالي يهدُر الّطاقاِت 
البشرّيَة بدل أْن يكتشفها ويفّجَرها ...

ورمبا فاتنا يف السنني األخرية أْن ندرس يف تأثري العالقة بني الّدين والّدولة على االقتصاد واالنتاج 
من جهة، وتفاعالِت الّسوق احلّرِة والعوملة على هذا احلراك من جهة أخرى.

وهنا ال بّد من التأكيد على أّن تأمني سعادة االنساِن وكرامِته هي يف النهاية حموُر الّدين 
والّدولة، فهل من املمكن خلقsynergy بني الّدين والّدولة كي يكون إلنساننا الّشرق أوسطّي 

حياٌة أفضل، هذا هو السؤال احملوري.
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8.   إّن حالة املخاض والثوراِت اليت متّر بها جمتمعاُتنا العربّية بدًءا من تونس ومروًرا مبصر وليبيا 
وحتى سوريا والبحرين إّنا تؤّكد أّن موضوع الّدين والّدولة أضحى املوضوَع األّوَل يف العامل 

العربي بال منازع، فمع رفض تعديل املادة الثانية من الدستور املصري واملتعّلقة بالّشريعة 
اإلسالمية، ومع صعود حزب اهلل إىل احلكم يف لبنان، وانفصال جنوب السودان عن مشاله خوًفا 
من حكم الشريعة اإلسالمية، ونغمة سيّن- شيعي يف البحرين واخلليج العربي، وسيّن- علوي يف 

ا هاجًسا يف  سوريا، ومسيحي- مسلم  يف العراق، إنا تشري كّلها إىل أّن هذا املوضوع يشّكل حاليًّ
فكر املواطن العربي والشرق األوسط.  

وما هذا الكتاب إال حماولة إلغناء احلوار اجلاري اليوم مبا خيّص الّدين والدولة. وال يشّكل هذا 
الكتاب دراسة متكاملة للموضوع وإّنا ننشر هنا بضع دراسات قمنا من خالل هذا املشروع 
بتمويلها أو مقاالت ألقيت يف السنني األربعة األخرية ضمن أحد مؤمتراتنا. وتدور مواضيع هذا 

الكتاب حول ثالثة حماور: 

أواًل احملور الالهوتي حيث حياول كاتبان كلٌّ من سياقه الّديين أن يضع أساًسا ملقاربة الهوتّية 
معاصرة لعالقة الّدين بالدولة. فيقدم د. أندريه زكي، رئيس اهليئة القبطية اإلجنيلية للخدمات 

اإلجتماعية مقاربة الهوتية سياسّية عربّية حول املفاهيم واألطرالّدينّية لعالقة الّدين بالّدولة. 
تعتمد املواَطنة الديناميكية والتعّددية الشاملة أساًسا لبنية سياسّية جديدة. أما الدكتور 

وجيه قنصو وهو أستاذ جامعي لبناني وشيعي فيلقي الضوء يف ورقته على الّدين والدولة السياق 
والراهن مقدمًا رؤيًة فقهّيًة معاصرة للمسرية التارخيّية هلذه العالقة ضمن السياق الثقايف واإلطار 
احلضاري هلا.  أّما احملوُرالثاني فيعاجل إنعكاس العالقة غري الصحّية بني الّدين والّدولة على وضع 
املرأة. فتقّدم األستاذة كارين القارح ورقتها اليت تبنّي فيها إنعكاس الشريعة على قوانني األحوال 

الشخصّية وتقّدم جتربًة لبنانّيًة ناجحة يف استنزاع قراٍر خيّول األم فتح حساب بنكي لولدها 
القاصر. أّما إبتسام العطيات فتلقي الضوء على املرأة والّدين والدولة يف املنطقة العربية وتقّدم 

ملشروع النسوية العربّية، كمشروع أصيل. أّما احملورالثالث واألخري فيتمحور حول اإلعالم وقضايا 
الّدين والّدولة. ويبنّي الباحثان الفلسطينييان نائلة خليل وغازي بين عودة يف حبثهما امليداني عن 
اإلعالم الفلسطيين وقضايا الّدين والّدولة الدورالسليب وغري الناقد لإلعالم يف طرحه ملوضوع فرض 

احلجاب يف قطاع غزة وكيفية جتاهله أو تواطئه مع األسلمة املتزايدة للمجتمع الفلسطيين 
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ليس يف غزة فحسب، بل يف الضفة الغربية أيضًا. أما املفّكر املصري نبيل عبد الفتاح فيعاجل 
يف ورقته عن الّدين والدولة واألمة التعبئة واملشاركة السياسية وتأثريها على اإلرث التعبوي 

ا أمام مشاركٍة حقيقّيٍة للشباب العربي،  السلطوي الّديين والّسياسي والذي يشّكل عائًقا بنيويًّ
كما ويطرح موضوَع أهمّية اآلليات اإلعالمّية اجلديدة يف تعبئة األجيال الشابة، وكأّن هذه 

ا.      الورقة كانت مبثابة استشراٍف للثورات العربّية احلاصلة حاليًّ

ويف اخلتام ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر اىل شريكنا الرئيسي الّسويدي، 
مركز اوالف باملة الدولي ولصندوق احلزب الوسطي الدولي، 

 وإن نسيت فلن أنسى شركاءنا يف العامل العربي :-

التنمية والثقافة واحلوار يف لبنان، •   منتدى 
القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعية يف مصر، •   اهليئة 

•   ومركز القدس للدراسات السياسية يف األردن،

وأخرًيا وليس آخًرا شكري لطاقم دار الندوة الدولّية وأخّص بالذكر السيد سليمان ابو دية 
و اآلنسة رنا خوري، والدكتورة لينا مخيس والسيد جريس أبو غنام واآلنسة هبة ناصرالذين 

ساهموا يف إجناح هذا املشروع، باإلضافة إىل السيد ميخائيل رمشاوي الذي نقح هذا الكتاب 
ا ليظهر يف حلته هذه.  لغويًّ

وكلنا أمٌل أْن يساهم هذا الكتاب يف إغناء احلوار العربي حول الّدين والّدولة بهدف بناء جمتمٍع 
عربيٍّ مدنيٍّ معاصٍر و منتج حيلو العيش فيه لصونه كرامَة املواطن مع إعطائه املساحة الكافية 

. لتطوير هويِته الثقافّية والّدينّية والّسياسّيِة يف إطاٍر تعّدديٍّ
 

                                                                                                                                                                     نيسان 2011 
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املفاهيم واأُلطر الدينّية لعالقة الّديِن بالدولة
د. ق. أندريه زكي

ترتّكز السلطُة السياسّية يف العامل العربي يف أيدي القّلة الذين ميلكون الثروَة والّسلطَة. 
كما يقوم استقراُر الدول على القّوِة العسكرّية واألمن الداخلي القوى. وتستبعُد مجاعات 

الّنخبُة السياسّية كلَّ اجلماعات األخرى من هيكِل ونفوذ الدولة. ومن الواضح أّن هيكل الدولِة 
واستقراَرها يقومان على القّوِة العسكرّيِة واالنتساباِت الدينّية والنخبِة السياسّيِة القوّية اليت 

تطابُق نفَسها بالدولة.

ال توجُد يف املنطقة أّيُة دولٍة تتمتُع بدميقراطيٍة ناضجٍة وتعمُل بكفاءٍة كاملة، ففي الشرق 
األوسط، ُتوجد أنظمٌة شبُه دميقراطية، تتمّسُح ببعِض مساِت الليربالية. إن الليرباليَة )التحررّية( 

تسمُح ببعِض احلرّيِة االقتصاديِة والسياسية، لكّنها ال تثمُر عن دميقراطيٍة كاملة، وهى 
وحَدها اليت متّكن كلَّ اجلماعات من التمتع مبشاركٍة سياسّيٍة حقيقية.

لقد أّدى تطّوُر اإلسالم السياسي كخطاٍب أيديولوجي إىل أسلمة القومّية. وصار احلكم واجًبا 
ا، كما أضحت املهمُة األساسية للدولِة اإلسالمّيِة هي الّدعوُة الدينيُة. وأصبح من السهِل  دينيًّ

تعميُم وصمِة »اجلاهلّية« و«الكفِر« على اجملتمع . وارتكز التفسرُي السلطوي الوحيُد للنص 
الّديين على مفهوِم وحدِة احلاكمّية والنظاِم السياسي اإلسالمي القائِم على حكِم اهلل. وجاء 

مفهوُم الفطرِة ليؤّكَد فكرَة احلاكمّيِة ويستلزَم خضوًعا مطلًقا حلكم اهلل. كما أّن عاملّيَة 
اإلسالِم دفعت اإلسالميني إىل االعتقاِد بأّن كلَّ البشِر عليهم أْن يقبلوا اإلسالم وميكُن تطبيقه 

على كّل اجملتمعات.
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من ثم يّتضُح أّن اإلسالَم السياسيَّ يشّكُل حتّدًيا أماَم الّدولة واألقّليات مثَل املسيحيني العرب. 
ومن خالِل أفكارِه الّسائدِة مثل »اإلسالم قومّية« و«الشريعة اإلسالمّية« و«اإلسالُم هو احلل« 

يعمُل على استبعاد املسيحيني العرب. عالوًة على ذلك جنُد أّن األشكاَل الثورّية لإلسالم 
السياسي  مثل اجلهاد حتطُّ من شأن الدوِر السياسي للمسيحيني العرب وذلك بأْن تستبعَدهم 

من عضويِة الّدولة من خالِل إبراِز وتأكيِد اإلسالِم باعتباِره مساوًيا للقومّية، وهذا يتضّمُن أّن 
املسيحيني العرَب غرباُء عن النظام السياسي اإلسالمي والذي يقوم على الّشريعة اإلسالمية. من 

ثم ُينظر إىل املسيحّيني العرب باعتبارهم »ِذّميني« )أقلّيًة حمميًة تابعًة( وخاضعني إلدارِة األغلبيِة 
املسلمِة بداًل من اعتبارهم مواطنني كاملي املواطنة.

يف العقوِد الثالثِة األخرية من القرن العشرين، عمل اإلسالُم السياسي على االستيالء على السلطة 
يف الدولة، سواء عرب اإلسقاِط العنيِف لألنظمة القائمِة أو بواسطة األسلمة التدرجيّية للمجتمع 

املدني وهياكل الدولة. وقد أثار نقّاُد اإلسالم السياسي اعرتاضاٍت على التفسري الُسلطوي الوحيد 
للنصوص الّدينية؛ كما أّن غياُب البعِد التارخييِّ دفع باملفّكرين املسلمني أمثال حممد سعيد 

العشماوي وتيزيين الطيب ونصر حامد أبو زيد إىل التوّصل إىل أّن اإلسالم السياسي استغّل الّنّص 
الّديين دون منِح اهتماٍم كاٍف بالتغريات يف اجملتمع.

يف هذا السياق، ميكن اإلشارُة إىل األقباط يف مصر كنموذٍج لبداية املشاركِة السياسية. فى 
ا. وانتقلت القيادة السياسية من  النصف الثاني من القرن العشرين صار األقباط مهّمشني سياسيًّ

العلمانيني إىل رجال الّدين وباتت الكنيسُة هي الصوَت الّسياسَي لألقباط. كلُّ هذا أّدى إىل نوٍع 
من الثيوقراطية السياسية، وشّجع اإلسالُم السياسيُّ حتى لو كان ذلك بصورٍة غري مباشرة. ولقد 

ا بعد ثورة 1952، مما دفع معظمهم  تعّرض األقباُط العلمانيون هلّزٍة عنيفة أضعفتهم اقتصاديًّ
لالنسحاب من احلياة السياسية؛ ويبدو أّن عودتهم احلالية إىل حالة الرخاء االقتصادي مل ُتِتح هلم أْن 

يستعيدوا دوَرهم السياسي. والكنيسُة اآلن هي الصوُت السياسيُّ لألقباط. ومثة مظهٌر آخُر مهمٌّ 
ُيربز الرّتاجَع السياسي لألقباط َويظهُر يف عدِم وجوِد أساٍس الهوتيٍّ )عقائدي( واضٍح للمشاركِة 

السياسّيِة ألّن الرّتكيَز ينصبُّ على الّتطلِع حنو ملكوِت السماوات بداًل من تغيري أحوال الظلم 
االجتماعي يف امللكوت الدنيوي )الدولة واجملتمع(. ومن ثّم فإّن األقباَط العلمانيني يتطّلعون 

حنو املزيد من املشاركِة الّسياسّية، ولكن هذه املشاركة الّسياسّية مل تتم  وذلك لطبيعة الدولة 
وكذا ظهور اإلسالم السياسي.
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أّما على مستوى األيديولوجية الّسياسية، فيمكُن التأكيُد أّنه خالل القرن املاضي، كانت 

القومّيُة العربّيُة هي األمَل السياسيَّ للعرب عموًما، وللمسيحيني العرب على وجه الّدقة. واليت 
قّدمت أيديولوجيًة سياسيًة جتاوزت الدين، أالهي العروبة اليت قامت على اللغِة والثقافة. وكانت 

حتلُم بوحدِة كلِّ الّدول العربيِة. بيد أّن القادَة العرَب تالعبوا بالقومّية العربّيِة واستغّلوها لتحقيق 
صاحلهم اخلاص؛ عالوًة على ذلك فإّن السياساِت املتضاربَة والتوّجهاِت العربيَة حنو الّدين أسهمت 

كذلك يف تراجِع وتدهّوِر القوميِة العربّيِة. لقد كافح املسيحّيون العرُب يف قضية صياغة اهلوية. 
إذ استبعدهم اإلسالُم الّسياسّي، حيث أصبح اإلسالُم هو ركيزَة اهلوية والبديَل عن القومية. وفى 

العقود الثالثة األخريِة من القرن العشرين ساند أقباُط مصَر مفهوًما جديًدا للمواطنة يستقي 
أفكاره  من خربة القومية العربّية وُيعترب مفهوًما أكثَر اّتساًعا من العروبة. فالعروبُة اليت تتضّمُن 

الّدين كانت مطلوبًة؛ بينما فشلت العروبة كبديٍل عن اإلسالم. ولكّن العروبَة الّضروريَة هي 
تلَك اليت تدمُج كّل أدياِن الّشرِق األوسط، فالتاريُخ العربي ليس حمدوًدا يف تاريخ شبه اجلزيرة 

العربية فقط، ففي الشرق األوسط مثة أصوٌل تارخييّة أخرى كالفرعونّيِة والفينيقّيِة والقبطية، 
ومجيُعها أسهمت يف العروبة يف شكلها احلالي. والعروبُة اجلديدُة سوف تضمُّ كلَّ ثقافاِت 

املنطقة، ألّن الثقافَة العربّيَة تأّثرت بالثقافات الشرق أوسطّية األخرى. واآلن، العروبُة وهى املفهوُم 
األكثُر اّتساًعا واألكثُر تعددّيًة سوف تقدُم أساًسا للهوية للمسلمني وكذلك للمسيحيني مًعا.

يف هذا السياق تأتي املواطنُة الديناميكية – باعتبارها األمَل الّسياسي يف العامل العربي. وهى 
تتأّسس على الكفاح املشرتِك من أجل احلرية. إّنها املسرية اليت يعمل فيها املسلمون واملسيحيون 

جنًبا إىل جنب سعًيا للحصول على حّريتهم واستقالهلم ومساواتهم. واملواطنُة الديناميكيُة عمليٌة 
ة وترّكز على النظام السياسي  اجتماعّيٌة واقتصادّيٌة وثقافّيٌة وسياسّيٌة تتجاوُز االختالفاِت الدينيَّ

القائم على الدميقراطّية.

تتحّقق املواَطنُة الديناميكّيُة على أرِض الواقع من خالِل اجملتمِع املدني والدميقراطّية. فاجملتمُع 
املدني هو: األرضّيُة اليت من خالهلا يتمّكُن األفراُد واجلماعاُت من تطويِر هواياِتهم ومهاراِتهم 

اإلبداعّيِة اليت متّكنهم من حتقيِق املساواِة والعدالِة والتعايِش املستقر. ومن أجل حتقيِق ذلك، جيب 
أْن تتمّتَع منظماُت اجملتمِع املدني باالستقالِل عن الّدولِة مع وجوِد بعِض الّطرِق للتواصل؛ كما 

ا  جيُب أْن يكوَن لديها القدرُة على تطويِر الوضِع االقتصادي؛ وكذلك عليها أْن ختلَق سياًقا ثقافيًّ
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يدعُم املفاهيَم اليت تعّزز الدميقراطيَة وتطّبُقها على املستوى الّداخلي. عالوًة على ذلك، جنُد أّن 
الّتفاعَل بني التنظيماِت القدميِة واجلديدِة يف اجملتمع املدني وكذلك التشابك بني تنظيماِت 

اجملتمع املدني سوف ختلُق تعدديًة على مستويات اهلوية،حيث تظهر اجلماعات اجلديدة اليت 
تتجاوز التقسيماِت التقليديَة منها والِعرقية، وسوف تيّسُر إعادة اهليكلة االجتماعية.

إّن اجملتمَع الذي يّتسم باالنقسام الديين لديه استعداٌد للصراع. ومثُل هذا اجملتمِع مع وجوِد 
اجلماعاِت والتنظيماِت اجلديدِة اليت تسانُد قضايا مثَل حقوِق اإلنسان والتنمية االجتماعّية 

واحلرّية االقتصادية واحلوار بني األدياِن واحلقوِق امِلْهنيِة واملساواِة بني الذكوِر واإلناِث ومحايِة 
البيئِة سوف ختلُق التزاماٍت ووالءاٍت متعّددًة. هذا اجملتمُع الذي حيتضُن الناس من خمتلِف اخللفياِت 

الّدينية والعرقية يف هوياٍت تعدديٍة سوف يتمّكن من جتاوز االنقساماِت التقليديِة وجتّنِب 
الصراعات.

إّن أيَّ مفهوٍم سياسيٍّ يف الوطن العربي ال يدعُمه سنٌد ثقايفٌّ يظُل حكًرا على عقوِل الُنخبِة 
السياسيِة وحَدها. وعلى اجلانب اآلخر، فإّن املمارساِت الثقافيَة سوف ختلُق عاداٍت وهويات 

اجتماعيًة جديدة، كما ستربُز العالقَة بني األفراد ونظاِم اإلنتاج مما يتيُح إمكانيَة تطبيق 
املواطنِة الديناميكّية.

إّن التعّدديَة اليت يتم ممارستها يف سياٍق من الّشمولية ختلُق متاسًكا وتكافاًل يتجاوُز الّديَن 
واألسرَة والقبيلة. وعندما يعمُل الناُس مًعا على حلِّ القضايا اليت تواجه اجملتمع، جندهم يوّحدون 

جهوَدهم للتغّلب على الصعوبات والتحديات. إّن الوطَن العربي يعانى من اخلالفاِت اليت تنجم عن 
االنقسامات الّدينية والِعرقية والثقافية، لكن التعددية تتجاوُز االنقساماِت التقليديَة وتشّجُع 

تنميَة اجملتمع املدني والدميقراطية عرب عمليِة املواطنة الديناميكية. وُيعّد التماسُك بني 
مجاعاِت اجملتمِع املختلفِة من بني نتاج مثِل هذه التعددية. والتماسُك يف هذا السياق هو مفهوٌم 

. وفى هذا السياق يتمّكن اجملتمع املدني – من خالل  اجتماعيٌّ واقتصاديٌّ وثقايفٌّ وسياسيٌّ وديينٌّ
هيكلِة وتنظيم الناس يف كياناٍت جديدٍة وخمتلفٍة بأهداف جديدة – من ترسيخ قدٍر من التماسك 

والتضامِن الذي يتجاوُز االنقساماِت التقليدّيَة.
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هنا الّشمولية )Inclusiveness( هي العنصُر الرئيسيُّ يف عمليِة تطويِر وتطبيِق املواطنِة 
الديناميكية. ولقد كان من املفرتِض أّن الّشموليَة هي الِسمُة األساسّية للعروبة ، بيد أّن النصَف 

الثاني من القرن العشرين اّتسم بأّن االنقساماِت والتحيزاِت االجتماعيَة والثقافّيَة والّسياسيَة 
والّدينّية كانت هي القوَة احملّركَة يف العامل العربي. وصار واضًحا أّن مجاعاِت النخبِة الّسياسّيِة 

تستبعُد اجلماعاِت الّسياسّيَة األخرى؛ واإلسالُم الّسياسُي يستبعُد غرَي املسلمني من ُعضوية الّدولِة 
ومن الوصوِل إىل املناصِب الّسياسيِة العليا؛ والعروبُة العلمانّية تستبعُد اإلسالَم، والتنظيماُت 

اجلديدُة للمجتمع املدني تستبعُد التنظيماِت القدميَة. ومن هنا يّتضُح أّن الّشموليَة اليت تّتسُم 
بالتعّدديِة أمٌر ال غًنى عنه يف الوطن العربي. إّن الّشموليَة هي أساُس العروبِة كسياٍق ثقايفٍّ 

واملواطنُة الّديناميكيُة كمسريٍة سياسّية سوَف ترّسُخ الّتعّدديَة على شّتى املستوياِت يف اجملتمع.

دَة  التعّدديُة الشاملُة اليت تّتسم بتعّدِد اهلوياِت سوف تربط بني العضويِة يف الّدولِة القومّيِة احملدَّ
ا وبني اجلماعاِت العرقّيِة والّدينّية امُلتنّوعة. وهذا ال يتعارُض مع االنتماِء األوسِع للعروبة اليت  جغرافيًّ
ا وفى اهلوية. هذا االرتباُط  تتعّمق جبذورها يف املواطنِة الديناميكّيِة وتقوُم على التعّددّية جغرافيًّ

ا النتماءاٍت أكثَر اّتساًعا، فالتعّددية  بني املواطنِة الديناميكّية والّدولِة القومّية ُيعدُّ أمًرا جوهريًّ
الّشاملُة ال تعنى مواطنًة بال قومّية أو الدعوة للمواطنِة الكونّيِة كبديٍل عن املواطنِة القومّية. 

دافع عنه اإلسالُم الّسياسيُّ هو عاملية اإلسالِم  وهو ما جنم عنه فقداُن قومّية الّدولِة القومّيِة لصاحِل 
الّدولِة اإلسالمية، لكّن املواطنَة الّديناميكيَة تتسم بالتعّدديِة اليت تقوُم على الّدولِة القومّيِة 

ا. وبعد ذلك يتأّتى االنتماُء للعروبة أو حّتى لألّمِة اإلسالمية من خالل  باعتبارها انتماًء جوهريًّ
االنتماء للدولِة القومّية. هنا االنتماُء للّدولِة القومّيِة ال يستأصُل أو يلغى االنتماَء للعروبة أو األمِة 

اإلسالمّيِة بل باألحرى هذه االنتماءاُت تسهُم يف ترسيخ االنتماِء للّدولِة القومّية. وهذا هو املقصوُد 
من تعبرِي التعّددية الشاملة. إّنه مفهوٌم يراعى التعّدديَة التارخيّية والثقافيَة والّدينيَة واجلغرافّية 

واهلوّية.

وفى ِخضِم هذا التطّوِر، يتوّجُب على املسيحيني العرَب التخّلي عن السلبّية والتحّول إىل أقلّية 
ديناميكّية، تتجاوُز مشكالِت املاضي وتسهُم يف املستقبل من خالِل تقديِم مفاهيَم دينّيٍة ترّسُخ 

الّتعدديَة والتضامن. ويتحّتُم من أجل املواطنِة الّديناميكيِة أْن يتمَّ تنميُة الهوٍت سياسيٍّ يعمُل 
على تطويِر لغٍة جديدٍة ويقّدُم أماًل جديًدا. والتعّددية ال تنحصر يف اجملال السياسي بل هي أيًضا 
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. إّن الوالء التعّددي اجلديد سوف يؤّكُد انتماَء املسيحيني العرِب لرتاِب وتاريِخ الّشرق   عقائديٌّ
ٌ
مبدأ

األوسط. هذا الوالُء سوف يتجاوُز احملّدداِت اليت تستبعد اآلخرين؛ كما أّنه سيقيُم جسًرا بني اإلخالص 
واالنتماء الروحي وبني العزم على إجراء تغيرياٍت لتحقيق حياٍة أفضَل على األرض من خالل إجياِد 

مشاركٍة سياسّيٍة أكثَر اّتساًعا.

هذه اللغُة اجلديدُة اخلاصة بالفكِر الالهوتي الّسياسي العربي جيُب أن تربَط التعّددية بالتضامن 
والتماسك، فالتماسُك هو املفهوُم احملوري الذي يتجاوز الوصّيَة التقليدّية: »أحبوا أعداءكم«. هذه 

التماسُك يقوم على أساس عقيدِة اخللق اليت تتضمن املساواَة والعدالة. وتطويَر هذا الالهوِت ميكن 
أن ُيوجَد ارتباًطا بني العقائِد الدينّية وبني التنمّية االجتماعّيِة واالقتصادّيِة والّسياسّية ويسهُم يف 

إضفاء الّطابع اجملتمعي على الكنيسِة وتكييِف دوِرها مع األوضاع اجلديدة.

إذن لتلخيص ما سبق، ميكُن للمرء أْن يتوّصل إىل أّن العالقَة بني الّدين والسياسة هي عالقٌة 
مركزّية. فالدين كنظام للقيم وُمزّود للمبادئ اليت يقوم عليها النظام السياسي هو عامٌل ضروريٌّ ال 
غًنى عنه يف التنمّيِة الّسياسّيِة يف الشرق األوسط. وباعتباِر املواَطنِة الديناميكّيِة عملّيًة سياسية، 

ينبغي على ُبنيِة الّدولة أْن تراعى الّدين باعتباره مصدًرا للشرعّية واالنتماِء القومي، ولكنه ليس 
املصدَر الوحيد. كما أّن العروبَة اليت تضمُّ خمتلَف الثقافاِت واألصوِل التارخيّيِة والّدينّيِة مفيدٌة أيًضا 
يف صياغة الّدولة، وميكن لإلسالِم و كذلك العقائِد األخرى أْن يسهم يف ترسيِخ أساِس الّدولِة بداًل 
من مساندِة السلطات الثيوقراطية، ففي حالة مصر، ميكن للثقافِة الفرعونّية والكنيسِة القبطّيِة 
واإلسالِم أن تسهما إسهاًما كبرًيا يف اجملتمع التعددي. وباملثل يف لبنان، ميكن للثقافة الفينيقيِة 

واملسيحّية واإلسالمّية أن تتعاوَن مجيًعا يف خلِق اجملتمِع التعّددي واملتنّوع. وجيب أْن يدمَج هيكُل 
الّدولة بني العروبِة مبعناها األوسِع كسياٍق ثقايف، وبني املواطنِة الديناميكية كعملّيٍة سياسّيٍة 
والدميقراطية. وفى هذا السياق، تصبُح الّدولُة مفهوًما يّتخُذ الّدين كإطاٍر أخالقيٍّ للنظام السياسي، 

ميّده باملبادئ اليت جتعُل النظاَم السياسي عاداًل، وتعكُس معتقداِت وآماِل اجلماهري.

واإلسالُم يف هذا السياِق حيتفظ مبكانته. وكما ذكرُت من قبل فإّن بعض املفّكرين اإلسالميني 
ا متبلوًرا. فيالحظ امحد  يساندون فكرَة أّن اإلسالم يقّدم املبادئ ولكّنه ال يقّدم نظاًما سياسيًّ

كمال أبو اجملد أّن »احلكم« يف اإلسالم ليس نظاًما ثابًتا ينبثُق بشكٍل كامٍل من داخل النص 
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الديين، كما أّنه ليس التفسرَي الوحيَد للتاريخ اإلسالمي. إن »احلكم« يف اإلسالم يقوُم على 
املبادئ املوجودِة يف القرآِن واألحاديث النبوية. ويتفق معه حممد سليم العوا عندما يذكر أّن 

ا واحًدا ميكن أْن ُيطلق عليه »النظام السياسي اإلسالمي«. ويرى  اإلسالم ال يشمل  نظاًما سياسيًّ
العوا أّن تعبري »اخلالفة« ال يعنى على املستوى السياسي أكثَر من جمّرد منظمِة الرئاسة للدولة 

اإلسالمية، واليت تشمل اختيار الرئيِس وحتديد حقوِقه وواجباِته بنفس الطريقة اليت اُتبعت خالَل 
الّدولِة اإلسالمّية األوىل )أثناء حكم الرسول(. كما يزعم العوا أّن الشريعَة اإلسالمّيَة ال تفرُض 

ا مفصاًل؛ ولكنها يف املقابل تطرح املبادَئ العامة للحكم. نظاًما سياسيًّ

إّن احللَّ للمشكلِة السياسّية القائمِة ال يكمُن يف الّدولة الّدينيِة وال العلمانيِة ولكّن الّدولَة 
القائمَة على الّدميقراطّيِة مع الّدين كمصدٍر لقيِم هذه الّدولِة هي املفهوُم اجلوهريُّ لصياغِة 

ا بداًل من أْن يفرَض  الّدولة يف الّشرق األوسط. وهنا ال غًنى عن فكرِة أّن الّديَن يقّدُم إطاًرا أخالقيًّ
نظًما اجتماعّيًة واقتصادّيًة وسياسّية. وإن قناعيت أّن كلَّ األنظمِة هي إبداعاٌت بشرّيٌة وليس 

ا فإّن ذلك يفرتُض  ا أو مسيحيًّ فيها نظاٌم كامٌل بال نقائص، أّما الّزعَم بأّن هناك اقتصاًدا إسالميًّ
ببساطٍة أّن هذه األنظمَة مقّدسٌة وهى تسمو فوَق كلِّ نقد. وهذا سوف يسمُح لقّلٍة من الناس أن 

يستغّلوا البقّيَة ويسيطروا علىيها باسم اهلل. ومن ثم فإنين أرى أّن الّدين ينبغي أن ُيستخدم إلبراز 
النقائِص والّزالت يف كلِّ األنظمة، وكذلك جتميعها وتوحيدها فيما يتعّلق بالعدالة والّرخاء 

واحلرّية واملساواة.

أخرًيا، لقد شهد العامُل العربيُّ يف القرن العشرين ظهوَر الّدولة القومّية، والقومّية العربّيُة وكذلك 
ظهوَر دميقراطّيٍة جزئيٍة وبزوَغ اإلسالِم الّسياسيِّ والتدخَل الغربيَّ وانهياَر الشيوعية. ومؤّخًرا، 

اجتاز العرُب خربَة احلرِب األهلّيِة اللبنانّيِة وحرَب اخلليِج الثانيِة وعمليَة السالِم والّرفاهّيَة 
االقتصادّيَة للبعض ،والتدهوَر االقتصاديَّ للبعِض اآلخِر وظهوَر دوٍل قوّيٍة قائمٍة على القّوِة 

العسكرّيِة واألوامِر القبليِة وأزماِت اهلوية لألقليات. ولقد ساند املسيحيوَن العرُب القومّيَة العربّيَة 
واملواطنَة يف أوقات عديدة، إال أّن القومّيَة العربّية تدهورت .مع هذا فإّن املواطنة الديناميكّيَة 

اقرتحت كمفهوٍم شامٍل يقوم على تنمية اجملتمِع املدني الذي يعمل على تطبيق املبادراِت مع 
املنظمات الوسطّية ومشاركِة املؤسسات. مثل هذه املبادرات سوف تعّزُز املواطنة الديناميكية 

وحتّقق املبادئ الدميقراطّيَة من القاعدة إىل أعلى.
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إّن املواطنَة الديناميكّيَة اليت تتلّقى دعَمها من القاعدة ألعلى عرب منظماِت وتنظيماِت اجملتمع 
املدني مع املمارسات الثقافية اليت تساندها سوف تؤثر يف األنظمة احلاكمة القائمة من أجل 

اإلصالح السياسي. وفى املاضي، كان يتم فرض الدميقراطية والدولة القومية من القمة بدعم من 
قوى خارجية. غري أن عملية املواطنة الديناميكية األهلية اليت تتسم بالشمولية والتعددية سوف 

تصلح السياق السياسي.

لقد أّكدت الدولة أّنها قادرٌة على مواجهة حتديات اإلسالم السياسي اليت ُتعدُّ أكثَر التحديات 
تهديًدا يف القرن العشرين. ولكّن الدولة اليت تقوم على القّوة العسكرّية واألمن الداخلي الصارم 

لن تستطيع التواؤم مع التغرياِت الثورّيِة ولكّنها باألحرى ستعمل على سحقها. بيد أّن التغيري 
الذي تدعمه املمارساُت الثقافّيُة سوف حيدث عاجاًل أم آجاًل. يف هذا السياق رمبا يأخذ التغيري 

التدرجيي -الذي يتنامى من القاع وحتى القمة-   وقًتا أطول، ولكن على املدى البعيد، هو السبيُل 
األكثُر فاعلّيًة وضماًنا للتغيري.
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الّسياق والّراهن
د. وجيه قانصو

مقدمة

ال يهدُف البحث يف العالقة بني الّدين والّدولة إىل رسم احلدود الفاصلة )أو الواصلة( بني مفهوِم 
الّدين من جهة من حيث هو منظومة قيٍم وتعليماٍت غيبّيٍة والتزاٍم إمياني، وبني مفهوم الدولة 

بصفتها مرجعّية أمر حصرّية يف إدارة الشأن العام من جهٍة أخرى. فاملقارنُة  بينهما التساعد على 
فكِّ التشابِك والتداخِل احلاصل بينهما، إذ أّن اخلطاَب الّديين، مل خيُل يف تاريخ وجوده من مضموِن 

ي شؤون الّدين جهًدا يف منافسِة الّسلطِة الّسياسية على  سلطٍة ومرجعيِة أمر، ومل يأل ُمسريِّ
صالحيتها العامة، كما أّن الّدولة مل ختُل حّتى اآلن من ممارساٍت طقوسّيٍة )كمراسيم التنصيب 
وأداِء اليمني الدستورّية( ذاِت طبيعٍة دينّية ومساِت تقديس، ومل يأُل نظاُم احلكم جهًدا يف إسناد 

مشروعيته إىل أمر اهلل وقضائه وقدِره  ) 5 (.

يبدأ حبُث العالقة بني الّدين والّدولة، بالتعامل مع كليهما بصفتهما مؤّسستني من مؤسسات 
اجملتمع، يّتخذ كلٌّ منهما وضعيًة ظاهرًة وشكاًل منّظًما ووظيفًة حمّددة داخله. ليكون 

باإلمكان، وفق هذه املقاربة، رسُم نقاط االتصال واالنفصال بينهما، رغم عدم إمكان ذلك على 
مستوى املفهوم واملعنى. حيث ينتقل سؤاُل العالقة بني الّدين والدولة من مستوى املفهوم إىل مستوى 

املفهوم واملعنى ،وحيث ينتقل سؤال العالقة بني الدين والدولة، من مستوى املفهوم، إىل مستوى 
العالقة بني اجلهات املنّظمة وامُلوكِل إليها تسيري شؤون كلٍّ منهما، إذ ميكن افرتاقهما يف 

الوظيفة واملهام رغم توجه خطتهما ونشاطاهما إىل موضوٍع مشرتٍك هو أفراد اجملتمع الواحد.

هذا ال يعين أّن الفصل بينهما هو أمٌر حتميٌّ وضروري، ويتخذ شكاًل موّحًدا يف كّل األزمنة 

(5) راجع: جورج بالنديه، النتربولوجيا السياسية، مركز اإلنماء القومي، بروت 1986، ص. 83-97.
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واألمكنة.  ألّن ذلك تابٌع ملسريتهما التارخيّية داخل فضاٍء ثقايفٍّ وإطاٍر حضاري خاّصني ؛أّي 
أّن العالقة بينهما ليست عالقًة نابعًة من حكم العقِل وقوانني املنطق، بل هي عالقة ثقافية  

تارخيّية أي عالقة ذات طبيعة انرتوبولوجية  تنطلق بشروط تأسيسّية ومترُّ مبنعطفاٍت تارخيّيٍة 
وحتّوالٍت اجتماعّية وتّتخذ أشكااًل وصوًرا متعّددة تبًعا للمتغريات اليت تلحق بكل منهما، سواء 

يف الشكل واهليئة أو يف اخلطاب واملضمون.

نتيجة لذلك، فإّن املدخل الطبيعي ملقاربة العالقة الّراهنة بني الّدين والّدولة يف العامل العربي، 
يكون بتتبع مساراِت العالقِة بني مؤّسسة الّدين ومؤّسسة السلطِة الّسياسية يف التاريخ 

اإلسالمي، والتعّرِف على رؤية الفقهية التأسيسيِة ملسألة احلكم، وصواًل إىل الرؤى الِفقهّية 
واملعاصرة حول موضوِع الّدين والّدولة، باإلضافة إىل البحث يف إشكالية اإلسالم العلمانّية وهذا 

ما سنبحثه تباًعا يف األقسام التالية.

2.   الّدين والّدولة يف التاريخ اإلسالمي

مع الّدعوة الّدينية األوىل، توّلدت سلطٌة سياسّيٌة ذاُت وظيفٍة دينّيٍة من أجل تأمني وتسيري شؤوِن 
الّدين اجلديد وتنظيِم أمور مجاعة املؤمنني، وهو ما جعلها أّوَل األمر تابعًة للمجال الّديين وحُمّددًة 

بتأويالت ودالالت النص الديين املؤّسس، وأصبحث بعد وفاة املؤّسس األول )النيب حممد( حموَر 
صراعاٍت وتناحراٍت بني املسلمني والقوى االجتماعية، حتى قال األشعري: »ما سّل سيٌف يف 

اإلسالم كما ُسلَّ يف اإلمامة« )6(

مبوت النيبِّ وتوّسع دائرِة االنتشار اإلسالمي وتوّلد )أو عودة( تضامناٍت عصبّيٍة تنافس التضامن 
الديين أخذ االندماُج بني احلقيقة الّدينية وحقيقِة الّسلطة يتفكك، وأخذ التمايُز يّتسع بني 

اجملاِل الّديين واجملاِل السياسي  )7(.  عندها أخذت الّسلطة تتحّول من ُمعربِّ عن ضروراِت اجلماعة 
املؤمنِة إىل سلطة العصبّيِة اليت توّفر امَلَنَعة والقوة، وانتقلت من سلطٍة تنعقد بالشورى إىل سلطة 

تفرض نفَسها بقّوة القهر والَغلبة، وأخذ الوعُي الّديين بها يتحّول من واقع إرادي إىل واقٍع جربيٍّ 
حمكوٍم لقضاء اهلل وقدره ) 8( .  أصبح التمايُز بني اجملاِل الّسياسي واضًحا يف احلكم األموي 

وهذا ما دفع الفقهاُء إىل اعتبار احلّكام األموينَي ملوًكا وليس خلفاء، وذهبوا إىل التخيري يف أداء 

شعري، مقالت اإلسالميين. (6(  الأ
(7(  رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة، دار ال�ئتاب العربي، لبنان، 1997.

(8(  محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية  بيروت لبنان، ص. 57-79.
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الّزكاة إّما إىل الّسلطان أو دفعها مباشرة إىل مستحّقيها، بل وظهر فريٌق ِفقهي آخُر يقول بعدم 
جواز ائتمام املسلِم  وراَء إماٍم ال ُيعتقد بصالحه وورعه، مسقطني املسؤولّية الّدينيَة عن الّسلطة 

الّسياسية ومنتزعني عنها شرعّيَتها يف آن واحد .) 9(

استمّر التمايز بني اجملالني ؛ الّدين والدولة، رغم الثورات املتالحقة وحركات االحتجاج املتعددة 
اليت كان حيّركها الوجدان الّديين بهدف  إيقاف التمايز املتنامي بني اجملالني، والستعادة 

السلطة إىل حظرية الدين، إىل أن جنحت الثورُة العّباسّية ذاُت الشعارات التقوّية يف تغيري املشهد 
السياسي بكامله.  بيد أّن انقالب العّباسيني مل يكن جمرد إزالة لسلطة واإلتيان بسلطٍة أخرى 

مكانها، بل كان قلًعا لكّل أركاِن الدولة ومظاهِر النظام السابق واإلتيان بنظاٍم آخر ودولة 
جديدة، حيث اقرتن القضاء على السلطة بالقضاء على  الدولة نفسها وذلك حبكم عدم  الفصل 

احلاصل منذ ذلك احلني إىل يومنا احلاضر بني شخص احلاكم ومؤسسة احلكم .) 10(  لذلك مل 
يكن تأسيس العباسيني يقتصر على استالم للسلطة بل كان تأسيًسا لدولة جديدة قائمة 

على أيديولوجية ومنطق جديدين وازَن فيها العباسيون بني إرادة اهلل وإرادة السلطان، وانتقلت 
إيديولوجية السلطة من فكرٍة غيبّيٍة مرتبطة بقضاء اهلل وقدره -كما روج لذلك األمويون - إىل 

فكرة ُمعقلنة قائمة على الضرورة الفلسفية، اليت متاثل بني تدبري اهلل للكون وتدبري السلطان 
للمجتمع واحلياة ، فكما أّن اهلل هو العلُة األوىل للكون والوجود، فإّن السلطاَن هو قطٌب وحموُر 
اجملتمع واحلياة ، وهو رأس اهلرم التدبريي ومبثابة القلِب من اجلسد لألمة . بهذا ومع اعتماد مقولِة 

اخلاصة اليت هي طبقة احلكام والعامة واليت هي بقية الناس يف اجملتمع، أصبحت السلطة يف 
احلكم العباسي أمًرا متعالًيا ذات شأن إهلي ال ينال شرفه إال من اختاره اهلل لذلك.

عملت السلطُة العباسّية على دمج اجملالني الّديين والسياسي  بقوٍة ومرجعيِة واحدة هي سلطة 
اخلليفة، مستعرية يف ذلك الفكرة الساسانية الفارسية اليت عرّب عنها اردشري بن بابك الساساني: 

»الدين وامللك تؤأمان ال قوام ألحدهما إال لصاحبه؛ ألّن الّدين أسٌّ وامللك حارٌس وال بّد للملك من أّسه 
وال بّد  لألّس من حارسه، ألن ما ال حارَس له ضائٌع وما ال أسَّ له مهدوم« )11(. أّدى دمج اجملالني الديين 

والسياسي وصهر مرجعيتهما يف يد اخلليفة، إىل تبعية اجملال الّديين للسلطة السياسّية، وإىل قوٍل 
فقهي يرى أّن الّدين ال تقوم له قائمة إال بسلطة تقيم أحكامه وحتميه، يقول املاوردي: »اخلالفة 

موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا« . )12(

(9(  الجماعة والمجتمع والدولة، مصدر سابق، ص. 357-412.
ولى، 1996، بيرو ت لبنان (10(برتراند بادي، الدولتان: الدولة والمجتمع في الغرب وفي دار السالم، ترجمة نخلة فريفر، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأ

 ص. 225-241.
خالقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، 2001، ص. 11-249. (11( محمد عابد الجابري، العقل الأ

ح�ام السلطانية، نشرة م�ئتبة الحلبي بمصر، 1966 ، ص. 5. (12( الماوردي، الأ
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ولى 1997، بيروت لبنان، ص. 269. (13( رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة، دار ال�ئتاب العربي، الطبعة الأ

بيد أّن االحتواء السياسي للدين مل يدم طوياًل، بل استعاد التمايز بني احلقيقة الدينية وبني 
الواقع السياسي مساَره، وتنامت القطيعُة بني الفقيه وبني الّسلطان، وأخذت املؤّسسة الّسياسية 

تنفصل يف تكوينها وبنيتها عن االعتبارات الّدينية، حتى اكتمل ذلك التمايز باالنفصال بني 
اخلالفِة والّسلطنة وظهوِر أمراء األمراء والسالطني واستتباب ترتيبات سياسّية ذاِت أبعاد طبقية، 
حيث استأثر بالسلطة أرباُب السيف وظلت املناصُب الّدينية وبعُض املواقع اإلدارية يف أيدي أرباب 
األقالم، فحدث »متايز بني اجملالني احدهما سياسي واآلخر ديين ولكل منهما أرباُبه«)13( . إال أّن 

التمايز هذا مل يسلك جمراه يف الوعي الِفقهي، بقدر ما جتّلى يف املسار العملي للحياة العامة، 
حيث أخذ اجملال السياسي ينشئ لنفسه مساحَة اشتغال خاصة به ذاَت قواعَد وشبكِة قّوى 

مستقّلة عن االعتبار الّديين، واقتصر القوُل الِفقهي على التكّيف مع تقلبات السلطة الّسياسّية، 
مع اإلصرار على وظيفتها الدينية يف »حراسة الّدين«.

رغم احتفاظ الفقيه بصالحيته احلصرّية يف رعاية النص الّديين وتأويله وإصدار الفتوى، إال أّنه 
مل يؤّسس لنفسه مرجعّيًة مستقّلة عن تدخل الّسلطة وحتكماتها يف اجملال الديين، بل استطاع 

اخلليفُة أو السلطاُن توظيَف موقف الفقيه يف دعم سلطته املطلقِة وإسناِد وظائَف دينّية إليها 
خيلع عليها صفَة القداسة، وقام باستحداِث مراكَز ومناصَب دينيٍة حتت إمرته، جعلت الفقيه 

عاماًل حتت إمرة السلطة، األمر الذي جعل العقَل الِفقهي يتخّلى عن ضرورة اإلمام العادل، وأخذ 
يرّبر سلطة الغَلبة والقهر، وترّسخ عرُفُ  يرى »السلطان القوي الظامل خرًيا من السلطان الضعيف 

العادل«.

كان املاوردي أّوَل من نقل مسألَة الّدولة من الكالم إىل الفقه خُمضًعا إّياها اىل قاعدة نظرية 
تظل له سلطٌة مرجعّية على سائر التأليفات الالحقة. كان فقه املاوردي يقوم هذه املرة على 

مقتضى الواقع الّسياسي ال على مقتضى الّنصوص الّدينية مما أّدى إىل انفصال الشرعّية عن 
القوة وصارت إمارُة االستيالء قوًة قاهرًة دونا شرعّية إال ما تناله من شرعّية من اخلليفة، ولكن 

هذه املرة بقوِة العسكر. فتحّولت الّسلطة إىل أمر واقع، ومل تعد مشروعيتها ُتستمد من الّنص، 
بل أصبحت مشروعيُتها حقيقًة موضوعّيًة مل يكن أمام الفقيه إاّل التسليم بها  دون أن مينحها 
املشروعّية الكاملة هلم، فأعلن الناس الطاعة لألئمة )احلكام( ما حافظوا على أمرين دينيني 

سياسيني: الصالِة واجلهاد، وهو ما ُعرف بالشوكة والكفاية: الشوكة ملنع الفتنة والكفاية 
لردع األعداء.
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خالقي العربي، مصدر سابق. ص. (14( العقل الأ
(15( الجماعة والمجتمع والدولة، مصدر سابق. ص. 357-412.

أخذت السياسُة وجمرياُت احلكم تأخذ لنفسها مساًرا مستقاًل عن الدين، سواء يف عوامل تسّلمها 
أو آلياِت تداوهِلا أو قواعَد مارستها. األمر الذي وضع الفقهاء يف مأزِق حتديد موقفهم من السلطة. إذ 

مل تعد ممارساُت احلاكم جتري وفَق أحكام الشريعة، ومل تعد آلياُت تداول السلطِة تراعي قواعَد 
الشورى ومبادئ البيعة الطوعّية. إال أّن هذا مل يدفع الفقهاء إىل الدعوة للخروج على احلاكم، بل 

اكتفى املوقف الِفقهي يف سْلِب الّشرعّية عن احلاكم، مبعنى عدم استناد حكمه إىل الدعم 
والتمثيل الّديين، وأوجب باملقابل طاعَة احلاكم الفاسق ما دام يقوم مبهمِة حفظ الصالة، ونشر 

الّدين عن طريق اجلهاد، والكفاية يف إدارة شؤون اجملتمع، والشوكة يف صد األعداء املرتّبصني 
باإلسالم واملسلمني. ويف ذلك يقول إبن مجاعة: »اإلمامة ضربان إختيارّية وقهرّية....فإن خال الوقت 

عن إمام فتصّدى هلا َمْن هو ليس من أهلها وقهَر الناس بشوكته وجنوده بغري بيعة أو استخالف 
انعقدت بيعُته ولزمت طاعُته لينّظم مشل املسلمني وجلمع كلمتهم وال يقدح يف ذلك كونه 

جاهاًل أو فاسًقا يف األصح. وإذا انعقدت اإلمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخُر فقهر األّوَل 
بشوكته وجنوده انعزل األوُل وصار الثاني إماًما ملا قدمناه من مصلحة املسلمني ومجع كلمتهم. 

لذلك قال إبن عمر يف أيام احلرب: حنن مع من غلب«.

قبول سلطة األمر الواقع، أحدث حتّواًل يف بناء الفقهاء أنفسهم، استناُد الشرعّية السياسّية من 
النص إىل العقل، فنجد املاوردي يقول يف تربير السلطة: »السلطة وجبت بالعقل ألنها تهدف إىل 
دفع الظلم وحل اخلالف«، ويقول هشام الفوطي وأبو بكر األصم: : إذا كّف الناس عن التظلم 

استغنوا عن السلطان.  لذلك عندما افتقرت السلطة لتسويغ وجودها لألسباب الّدينّية جلأت 
لألسباب العقلية أو الطبيعية العائدة للفلسفة اليونانية . )14(

ر من اخلروج على السلطان خوًفا من  مع التسليم باألمر الواقع، نشأ ابتداًء من املاوردي ِفقه ديينٌّ حُيذَّ
الفتنة؛ ألّن البديل عن قبول األمر الواقع هو َدرُس الّدين وضياُع امللة، ويرى أّن فسَق احلاكم ال يرّبر 

اخلروج عليه بل جتب الصالة خلفه ألّن البديل عن قبول األمر الواقع هو درس الدين وضياع امللة.  
وعلى هذا املبدأ سلك أكثر الفقهاء بعد املاوردي كالطرطوشي الذي يقول: »اخلليفة ِظّل اهلل 

على األرض يأوي إليه كلُّ مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له األجُر على الّرعّية والشكر وإذا 
جار عليه األمر وعلى الرعية الصرب«، والغزالي الذي يقول: »نظاُم الّدين ال حيصل إال بنظاِم الدنيا 

ونظام الدنيا ال حيصل إال بإماٍم ُمطاع«. )15(
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(16(  الجماعة والمجتمع والدولة، مصدر سابق.
(17(  الجماعة والمجتمع والدولة، مصدر سابق. ص. 357-412.

(18(  إبن خلدون، المقدمة

استمّر تسليم الفقهاء بسلطة األمر الواقع، مقابل تسليم السلطة للفقهاء بتمثيل اجملتمع 
وتوليتهم األوقاف واملدارس والقضاء والفتوى، أي استقّر األمر على توزيٍع وظيفيٍّ بني السلطِة 

وبني الفقهاء يشبه ما يسمى بالعرفيات للسلطان والشرعيات للفقيه، إال أّن هذا التوزيع سرعان 
ما تعّرض خلروقاٍت من السلطة نفِسها اليت التّفت على جماالت الفقيه وحاولت تضييق مساحة 

حضوره لصاحلها، فانتزعت منه قضاء املظامل واحلسبة، وتبلّور داخل مؤسسات احلكم ما يسمى 
بالسياسة الشرعّية اليت هي عبارٌة عن أحكام قضائية وإجرائية تتجاوز األحكاَم الشرعّية 

ا من غلبة السياسة على الشريعة يف اجملاالت اليت متسُّ  نفَسها، االمر الذي أثار احتجاًجا فقهائيًّ
اجملتمع واليت هي من اختصاص الشريعة اإلسالمّية وحدها . )16(

مع ظهور السياسة الشرعّية، صارت للسياسِة أحكاُمها وفقُهها اخلاص واستقّلت مبجاالٍت كثرية 
وسَط احتجاجاِت الفقهاء والقضاة اليت مل تعد تعين للسلطة شيًئا.  تضّمنت السياسة الشرعّية 

فكرًة جريئًة هي عدم كفاية أحكاِم الشريعة إلحالل العدالة يف اجملتمع.  أي ابتدع احلكام 
قضاء املظامل ليتجاوز بطَء القضاء الشرعي وعجزه، ثم وّسعوا من صالحيات احملتسب ليزيدوا 
من ُعزلة القاضي عن اجملتمع والتأثري فيه، واّدعت السلطة لنفسها حق األحكام واالعتبارات 

الشرعّية . )17(

طغت السياسة على الشريعة، وبدا للفقهاء أّن ما كان استثناًء صار قاعدًة أسقطت معها الكثري 
من أحكام الشريعة.  فأخذ الطرطوشي ميّيز بني السياسة والسياسة الشرعّية، وراح ابن خلدون 
يفّرق بني الوازع السلطاني أو العصباني وبني الوازع الّديين، يقول ابن خلدون يف مقدمته:  »وأن 
األمر كان يف أّوله خالفًة ووازُع كلِّ أحٍد فيها من نفسه هو الدين.  وكانوا يؤثرونه على أمور 

دنياهم وإن أفضت إىل هالكهم وحدهم دون الكافة.... ومل يظهر التغرّيُ إال يف الوازع الذي كان 
ديًنا ثم انقلب عصبّيًة وسيًفا وهكذا كان األمر ملعاوية ومروان وابنه عبد امللك... ثم ذهبت 

معاني اخلالفة ومل يبق إاّل امُسها وصار األمر ملكًا وجرت طبيعُة التغلب إىل غايتها.  واستعملت 
يف أغراضها من القهر والتغّلب يف الشهوات وامللذات . )18(

وقد أخذت جمريات الّسلطة يف عهد السالجقة والعثمانيني تتحّرك بعيًدا عن التوجيه أو االعتبار 
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الّديين.  وقد عرّب املقريزي يف عهد املماليك عن الّصورة اليت استقّرت يف العامل اإلسالمي: »إعلم 
أّن الناس يف زمننا ومنذ عهد الّدولة الرتكّية بديار مصر والشام يَرْون أّن األحكاَم على قسمن: 

حكُم الّشرع وحكُم اّلسياسة فحكم الّشريعة هو ما شّرع اهلل من الّدين والّسياسة هي القانوُن 
املوضوُع لرعاية اآلداب واملصاحل وانتظام األحوال )19( .  وهذا يدلُّ على ترّسخ الفصل يف الوعي 

اإلسالميِّ بني اجملالني الّسياسيِّ والّديين عن طريق احلكم بالّشريعة يف اجملتمع واالحتكام إىل 
أحكام الّسياسة يف الدولة.

بيد أن تصّور اجملال السياسي املستقل عن الصفة الدينية، مل يأخذ حيزه املعترَب يف التفكري 
السياسي، بل ظلت وظيفُة الّدولة مناطًة حبراسة الّدين وإقامة أحكامه،  كما أّن اإلقرار الفقهي 
بقيام الواقع السياسي على القهر والغلبة، مل يكن منطلًقا من تصّوٍر واضٍح حول طبيعِة السلطة 

ووظائفها، أو تأسيٍس فقهيٍّ بتمايز اجملالني.  بل كان إقرار الفقيه بقيام الواقع السياسي على 
الغلبة، أقرب إىل التكيف العملي معه النقاذ ما ميكُن إنقاذه، ال للتنّبه على أّن حدوث حتّول 

طبيعيٍّ يف حركة السلطة واحلكم »بانقالب النبوة إىل ملك«، مؤّشٌر تارخييٌّ وثقايفٌّ على 
حتّول السياسة إىل مؤّسسة قائمٍة بذاتها وذاِت منطٍق ودينامكّية خاصة مستقّلة وخمتلفة عن 

املنطلقات التأسيسية األوىل للّدعوة اإلسالمّية.بل ميكُن القوُل أّن املساكنة والفصل بني 
اجملالني الّديين والسياسي أّدى إىل إحلاق الّديين بالسياسي؛ أي تهميش اجملاِل الّديين لصاحل السلطة 

السياسية، وإىل حتويل الوعي الّديين حول اجملال العام إىل  خوٍف وحذٍر من التغيري من أجل جتّنب 
الوقوع يف الفتنة، األمر الذي وّلد يف فرتة سقوِط اخلالفة اإلسالمية يف القرن العشرين حالَة ارتباك 

مفهومي يف التعامل مع املتغرّيات السياسية والتكيف مع فكرة أو مشروع الّدولة احلديثة بعد 
أن سقطت مقوالت الفقه املاوردي، اليت تبنّي أّنها مل تنجح يف تأسيس واقٍع سياسيٍّ معقلن ومنّظم 

فحسب، بل اقتصر جناُحها على تأجيل حلظة التشظي والتفّكك.

3.   الّدولة ضرورٌة عقلّيٌة ووظيفٌة دينّيٌة

مل يكن التمييُز بني اجملال السياسي واجملال الّديين مبنأى عن وعي بعض فقهاء وعلماء 
املسلمني،  إذ استطاع كل من ابن خلدون واملاوردي، رؤيَة جماٍل سياسيٍّ غرِي ديين )عقلي( إىل 

جانب الوظيفِة الّدينية يف ممارسة السلطة.  فرأى ابن خلدون أّن »احلكم يستند تارًة  إىل شرع 

(19( المصدر نفسه
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(20(  راجع: رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة

ُمنزل من عند اهلل يوجُب انقيادهم إليه إميانهم بالثواب والعقاب على الذي جاء به ُمبلغه، وتارًة إىل 
سياسٍة عقلّية يوجب انقياَدهم إليه ما يتوقعونه من ثواب ذلك احلاكم بعد معرفته مبصاحلهم«.  

ا بذلك بوجود وظيفٍة غرِي دينّية »سياسة  وهو إقرار منه بوجوِد جماٍل غرِي ديينٍّ يف سياسة الدينا ُمقرًّ
الدنيا« ال ختتص باملسلمني وحَدهم. كما أّن قول ابن خلدون بانقالب النبوة إىل ملك مؤّشٌر واضٌح 

على املسار املستقلِّ الذي أخذت تشّقه الّسلطة بعد جتاوز املراحِل التأسيسية للدين.  كذلك، 
وخالفًا للمشهور، فقد رأى بعُض الفقهاء واملتكّلمني أيًضا إمكانية قيام الّدين دون سلطة، 

حيث رأى عمر الفوطي وأبو بكر األصم، أنه إذ كّف الناس عن التظامل استغنوا عن السلطان، إذ 
ما هي ضرورة السلطة إذا مل يتظامل الناس ؟ )20(

بذلك أخذ البحُث الِفقهي مييل إىل اعتبار أّن السلطة نابعٌة من العقل ال  من الشرع، مبعنى أّنها 
ضرورة يقتضيها عموُم االجتماع البشري ال اجتماع خاص أو أمة خاصة.  وهذا ما نفهمه من أقوال 

الكثري من الفقهاء البارزين.  فعن املاوردي، »اإلمامة وجبت بالعقل والّشرع.  فوجوُبها بالشرع 
لتنفيذ أحكامه.  لكن ذلك يدرُكه العقل حيث أّنها وجبت بالعقل امُلدرك للمصلحة العامة 

للجماعة.  ووجوُبها بالشرع بطريق التبع«.  فيكون ِمالك وأصُل الّسلطة، حبسب املاوردي، أمًرا 
ا، أما وجوبها الشرعي فمجرد وسيلِة وطريِق وتهيئِة املقدمات العقلّية لتطبيق أحكام  عقليًّ
الشرع دون أن ُتلحظ خبطاب شرعيٍّ مستقلٍّ وخاصٍّ بها.  ومن النصوص أيًضا ما ُنِقَل عن إبن 

مجاعة:« ألن اخللق ال يصلح أحواهُلم إال بسلطان يقوم بسياستهم ويتجّرد حلراستهم.  لذلك قال 
بعُض احلكماء: جوُرُ  بسلطان أربعني سنة ، خري من رعية ُمهملٍة ساعًة واحدة«.  وعن إبن تيمية: 

»فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باإلجتماِع حلاجة بعضهم إىل بعض ، وال بّد هلم عند االجتماع 
من رأس«.  وعن إبن خلدون أيًضا: »االجتماع للبشر ضروريٌّ وهو معنى العمران.  وأّنه ال بّد هلم 

يف االجتماع من وازع حاكٍم يرجعون إليه«.  وهي نصوٌص جتعل السلطَة من توابع ومستلزمات 
اإلجتماع البشري ، وليست مقصودًة أو قائمًة خبطاب ديينٍّ خاص.

من هنا فإن القول بأّن ضرورة السلطة حكم عقلي ال شرعي، ال ينفي عن السلطة وظيفتها 
الدينية لدى القائلني بعقليتها، وال يستلزم حبسب القول تصورهم القوَل بانفصاهلا عن اجملال 

الديين أو استقالهلا عنه.  بل رأى أكثر الفقهاء أّن السلطة العامة أو اإلمامة وظيفة دينية، وذلك 
حبكم توّفق قيام أحكام الدين عليها.  فعن إبن تيمية: »وألن اهلل تعاىل أوجب األمر باملعروف 



الدين والدولة                                                                                                                      

32

والنهي عن املنكر وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما أوجَبه من اجلهاد والعدل وإقامة 
احلج واألعياد ونصر املظلوم وإقامة احلدود ال تتم إال بالقوة واإلقامة.  وهلذا ُروي: أّن السلطان ظلُّ 

اهلل على األرض«.  يف الوقت الذي يعرتف فيه املاوردي بأن الّدين غري الدنيا، يصرُّ على مجع الدين 
والدنيا يف ظل اخلالفة اليت هي منصب ديين ألنها بنظره »خالفة النبوة«.  كذلك كان إبن 

خلدون يرى ضرورة الدولة يف اإلسالم لسببني: أحدهما تنفيذ أحكام الشريعة، وثانيهما إقامة 
اجلهاد كسبيل للسيطرة على سائر األمم وقهِرها. حبكم اندماج الوظيفة الدينية وانصارها 

يف وظيفة اإلمامة أو القيادة السياسية منذ فرتة املدينة املنورة، يف شخص النيب )ص(، ثم يف 
شخص اخللفاء الراشدين الذين كانت سلطُتهم منحصرًة يف إقامة الّدين ومحايته ونشِره، ترّسخ 
يف ذهن األصحاب والتابعني والفقهاء أّن وظيفة احلكم السياسي وظيفٌة دينية يتقرب بها إىل 
اهلل سواء يف ممارسِتها أو يف طاعة من ميثلها.  يقول إبن تيمية يف السياسة الشرعية: »فالواجب 

اختاذ اإلمارة ديًنا وُقربة يتقّرب بها إىل اهلل فإّن التقّرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات«.

نشري هنا إىل أّن إحلاق بعض الوظائِف الدينية بالدولة، مل يكن أمًرا جديًدا مقتصًرا على 
املسلمني آنذاك، بل لعّل هذا الدمج  مقتبٌس من النموذج الفارسي  الذي يرى أّن الدين وامللك 

توأمان، ال قوام ألحدهما إال باآلخر.  كما أّن احلكم البيزنطي أو احلكم الروماني كان أيًضا 
حكًما تناط به وظائُف دينية من قبيل محاية الكنيسة وحماربة البدع واهلرطقة، حتى قال 

أحدهم )جوناس دورليان(: »واجب امللك يكمن يف السهر بعناية على محاية الكهان وعلى 
قيامهم خبدمة اهلل...ويف الكنيسة شخصيتان رئيستان الشخصية اليت متّثل األكلريوس وتلك 

اليت متثل امللكية«.  كما أّن الدين يف تلك األزمنة كان عبارًة عن هوية وثقافة اجملتمع بأسره،  
ا؛  أي مل يكن انتقاء الدين ُيرتك  ا، بل كان قراًرا مجاعيًّ فلم يكن االعتقاد الديين خياًرا فرديًّ

لألفراد، بل كان ُيتخذ على مستوى مجعي عام؛ ألّنه كان ميثل للمجتمع هوية ونظام عالقات 
جديدين، يتم على أساسهما تقريُر شرائع اجملتمع وقوانيُنه ومبادُئه السياسية.

لذلك ميكن القوُل أّن اهلوّية االجتماعّية يف العصر اإلسالمي املبّكر مل تنفصل عن االنتماء 
الّديين ومل تستقل عنه، بل مل يكن هنالك متايٌز بينهما، فاهلوية الدينّية هي عني اهلوية 

االجتماعّية.  كذلك مل تكن الفكرُة السياسّية آنذاك مستقلًة عن املنظومة الدينية السائدة 
ا يقوم به الناس  ا وعماًل شعائريًّ يف اجملتمع، حيث كان تنصيب امللك أو احلاكم طقًسا دينيًّ
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كجزء من واجباِتهم الّدينّية.  وكانت الّدولة حينها، وما تزال، كما يقول هربرت سبنسر: 
ا« )21( .   ا حقيقيًّ »حتتفظ بشيء من طابع الكنيسة، وتصون بشكل ظاهر أو مقنع ديًنا سياسيًّ

هذا التالزم دفع لوك دي هوتش إىل القول أّن »علم السياسة نابٌع من علم األديان املقارن« )22(.

4.   الّدين والّدولة يف العصر احلديث: الّصدمة واالستيعاب

ُوِصَف إطالع املسلمني املباشر على الغرب احلديث، والذي متّثل حبملة نابليون بونابرت على 
مصر وبالبعثات الثقافية والعلمية إىل أوروبا،ُ وصف بصدمة الغرب، ألنه كشف عن مستوى 

املدنية املتقّدم لألوروبيني يف كل اجملاالت تقريًبا، وأظهر للعيان حالة التخّلف عن املسلمني يف 
كل اجملاالت تقريًبا، فانشغل الفكر منذ القرن التاسع عشر وما يزال بإشكالية: ملاذا تقدم 

الغرب وتأّخر املسلمون؟

ي بصدمة الغرب كان ذا وقع إجيابي على وعي املسلمني، حيث تلّقى املسلمون  الالفت أّن ما مُسّ
التونسي:  الغرب بالكثري من االنفتاح واإلقبال، والذي تلّخصه عبارة  – حضارة  – العرب حتديدًا 

»إن التمّدن األوروبي تدّفق سيله يف األرض فال يعارضه شيء إال استأصلته قّوة تياره املتتابع 
فيخشى على املمالك اجملاورة ألوروبا من ذلك التيار إال إذا حَذْوا حذوه وجَرْوا جمراه يف التنظيمات 

الدنيوّية فيمكن جناتهم من الغرق«. فتحّركت املسألُة الّسياسّية من جديد لتعيد صياغَة 
وظيفٍة حديثٍة للّدولة تتجاوز وظيفَة الكفاية والشوكة، وبدأ إعتناء الفقهاء باملصاحل املرسلة 

واملقاصد الشرعّية يف التنظري للمسألة السياسّية، اليت تعيد االعتبار لإلنسان على حساب 
مركزّية السلطان وتغّلب مصاحل اجملتمع على ضرورة الشوكة . )23(

لذلك جند أّن إحتكاك النخب اإلسالمّية بالغرب، وتعّرَفهم على نظٍم سياسّيٍة غرِي معهودة لديهم 
قد حّرك عند الكثري منهم مسألة السلطة، وأخذت اعتبارات التمثيل الشعيب واحلكم الدستوري 

وال شخصيانية احلكم وامليل إىل الدينية الدولة واعتبارها ذات مهام ميدانية تتعّلق بالّتنمية 
وحتقيق العدالة، واّتسم اخلطاب اإلسالمي اجلديد إبتداًء من القرن التاسع عشر. وبالتالي أخذ 

اإلسالم يف هذا اخلطاب، ولو من غري قصد مباشر فيه، يتحّول من حمّدد إيدولوجي للمجتمع، إىل 
حمّدد ثقايف له يضبط عالقاِته الشخصّية والسلوكية مع بقاء الّدولة يف حتديداتها البنيوية 

نتربولوجيا السياسية. (21( جورج بالنديه، الأ
(22(  المصدر نفسه.

(23(  عبد اإلله بلقزيز، الدولة في الف�ر العاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2002، ص. 36-19.
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ا وشأًنا جمتمًعا نتحكم فيه ظروفه التارخيية والثقافية. وبالتالي،  وقواعد حراكها أمًرا فنيًّ
أخذ التنّوع الّديين داخل اجملتمع ُينظر إليه نظرًة إجيابّية، وصار غري املسلمني يف هذا اخلطاب، 

شركاء أصلّيني يف صنع الواقع السياسي لألمة، سواء يف تقرير مبادئه أو يف تسيري شؤونه.

مل تكن العلمانية يف البداية ُمدرجًة ضمن إشكاالت الوعي الديين، إال أّن مظاهرها الّسياسّية 
والفكرّية كانت متجلية يف الواقع الغربي، سواء على مستوى فصل اجملالني السياسي والّديين 

أو على مستوى مرجعية العقل واملصاحل يف تنظيم األمور وتفسري معضالت احلياة أو على مستوى 
احلرّية اإلنسانية وحتّررها من قيود االعتقاد الديين، أي كانت عناصر العلمانّية ومتظهرها 

حملَّ تداوٍل يف فضاء الفكِر الّديين ويف جمال ممارسة احلكم رغم غياِب العلمانّية من التداول 
كمفهوٍم وتصّور ُمكتمل املعامل. فكانت االستجابة اإلجيابّيُة تتحّرك على املستوى السياسي 

ا -، وعلى املستوى الفكري أيًضا، عرب  عرَب جتربِة حممد علي باشا يف مصر وجتربة تونس – نسبيًّ
رؤى رفاعة الطهطاوي، وخري الدين التونسي؛ أي كانت االستجابُة للعلمانّية  حتصل باملمارسة 

ا  رغم غياب حضوِرها كوعيٍّ وتصّوٍر ،لذلك جنّد أّن حممد على باشا أخذ يعزل األزهر رمسيًّ
وبالتدريج عن جماالت احلياة واجملتمع، ومل حياول إصالحه بل قّلص دوَر علماء الّديِن يف شؤون 

الّدولة، وجعل اختيار شيِخ األزهر من اختصاصه، بل حاول فصَل الّدين ومؤّسساِته عن الّدولة 
وقضايا اجملتمع، وكان أّوَل حاكٍم يفصل بالكامل بني علوم الّدين ومركزها األزهر والعلوم 

العقلّية ومركُزها الّدراساُت التعليمّيُة احلديثُة اليت أنشأها .)24(

أّما خري الدين التونسي الذي استند بنسبٍه كبرية إىل أطروحِة رفاعة الطهطاوي يف أّن األّمَة ال 
ميكُن هلا أْن تستعيد قّوَتها إال إذا عرفت مصادَر قّوِة أوروبا وتبّنتها واليت تكمن يف تنظيماِتها 

الّسياسّية واالقتصادّيِة والرتبوّيِة والعسكرّية القائمِة على العلِم والعدالِة واحلرية.  يقول 
التونسي: »مل تكن احلضارُة األوروبّية لتتطوَر لوال اهتماُمها البالُغ بالّتعليم وتشجيُعها العلوم 

والفنون والّصناعة والتجارة وإنشاؤها املؤسسات املنّظمة للبالد وهي تدين بتطّورها وقدرِتها 
وثروِتها إىل التنظيمات الّسياسّية واالقتصادّيِة  القائمِة على العدالِة واحلرّية املستمّدِة من العقل 

والتجربة وليس الدين ، وعلى املسلمسن أاّل  يأخذوا العلوَم واملعارَف الّدنيويَة فقط بل أيًضا 
التنظيماِت الّسياسّيَة واالقتصادّيَة ألّن الشريعة ال تتنافى مع تأسيس مثِل هذه الّتنظيمات القوّيِة 
ألسباب التمّدن ونّو العمران... كما أّن العدَل واحلرّيَة هما ركنا الّدولة اللذان يكفالن توزيَع 

ولى 2002، بيروت لبنان، ص. 139. (24(حسن الضيقة، دولة محمد علي والغرب، اإلستحواذ واإلستقالل، المؤكز الثقافي العربي، الطبعة الأ
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الثروِة االجتماعّية« .)25(

يف النصف الثاني من القرن التاسع عشر  بدأت احلساسّية اإلسالمّية تتحّرك ضد العلمانّية  خاّصًة 
وانها جاءت يف سياق هجومي على الّدين اإلسالمي ، ومتّثل هذا  بقراءة بعض املستشرقني لإلسالم 

كأرنست رينان الذي رأى أّن اإلسالم ُمعاٍد للعلم والتقّدم ، وكجابرييل هانوتو الذي يقول: 
»إّن أحَد أسباب ختّلف املسلمني هو الّدمُج بني السلطتني الّدينّية والّزمنّية واعتبارهم الّرابطَة 

الّدينيَة أهمَّ وأمسى من الّرابطة املدنّية ، بينما تقّدمت أوروبا عندما فصلت بني الّسلطتني بعد 
نزاع دام ثالثَة قرون«.  هذا باإلضافة إىل بعض العرب املتحّمسني للعلمانية كفرح أنطون  الذي 

دفعه محاُسه إىل اعتبار اإلسالم كاملسيحّية معّوًقا للحضارة ولتقّدم اجملتمع ، وكقاسم أمني 
الذي اعترب أّن احلضارَة اإلسالمّيَة قد استنفدت أغراَضها بالكامل وأّن الّرهاَن احلاضر هو اقتباُس 

مقّوماِت احلضارِة عن الغرب مبا فيها العلمانّية .)26(

ردُّ املسلمني على طروحات العلمانّية الفًتا ، ويف مقدمهم حممد عبده الذي رّد على هانوتو وفرح 
أنطون، لكّنه، وبداًل من حماربِة أفكاِر العلمانّية وإنكار فكرِة فصل الّدين عن الّدولة فإذا به 

ينكر وجوَد سلطة دينّية يف اإلسالم ويعترب أّن الّسلطَة واحلكم يف اإلسالم أمٌر مدنيٌّ يف مجيع 
الوجوه. 

حاول عبده يف رّده هذا ربَط املسلم باحلضارِة الغربّيِة  دون املساس مبعتقداِته الّدينية، وعمل 
على الربهان بأّن اإلسالم ديٌن عقالنيٌّ يتماشى مع مبادِئ اخلضارة الغربّية اليت اعتقد أّن أصوهَلا 

مستمّدٌة من عقالنّية اإلسالم وعلومه، وأّن عقيدَة اجلرب والتواكل هي عقيدٌة وافدٌة وغربيٌة 
على املسلمني تسّربت من بالد اهلند والفرس.

أّما القوُل بأّن اإلسالَم جيمع بني الّسلطتني الّدينية والّسياسّية فريى عبده أّن هذا ال وجوَد له 
يف اإلسالم، فاإلسالُم جاء وسًطا بني الّروحانّيِة واملاّدّيِة اجلامدة، ومل يكن من أصوله أْن يدَع ما 

لقيصر لقيصر بل من شأنه أْن حياسب على مال احلاكم وعلى أعماله.  يقول عبده: إّن املسلمني 
مل يعرفوا يف تارخيهم الّسلطَة الّدينّيَة اليت كانت للبابا عّلُة األمم املسيحّية ألّن الّشريعَة قّررت 

حقوًقا للحاكم األعلى وهو اخلليفة أو الّسلطان وليست للقاضي صاحب الّسلطِة الّدينّية؛  

ولى 1994، ص. 87-104. (25( محمد كامل ضاهر، الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الف�ر العربي الحديث والمعاصر، دار البيروني، بيروت لبنان، الطبعة الأ
ردن، 1988 ، ص. 437. سس التقدم عند مف�ري اإلسالم، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان الأ (26(  فهمي جدعان، اأ
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فالّسلطان يدير سياسَة الّدوِل الّداخلّيِة ويدافع عنها باحلرب أو بالسياسِة اخلارجّية ورجال الّدين 
قائمون بوظائفهم وليس له عليهم إاّل التوليُة والعزل وال هلم عليه إاّل تنفيذ األحكام ورفع املظامل.  

الّسلطُة املدنّية هي صاحبُة الكلمة األوىل  لذلك رأى عبده أّنه ليس يف اإلسالم تلك الّسلطُة اليت 
كان للبابا عند األمم املسيحية ألّن النظام يف اإلسالم مدنيٌّ وما يبدو من سلطة دينّيٍة ال يعدو 

كوَنه جزًءا من األخالق واألمر باملعروف والّنهي عن املنكر وهو ليس حكًرا على أحٍد بل يشمل 
سائر املسلمني على تبايِن االختالف بينهم، فال كهانَة يف اإلسالم . )27(

رفض عبده اّدعاء فرح أنطون بأّن اإلسالم يقوم على سلطٍة دينّية يف اجملتمع، وقّدم احلجَج 
والرباهني على أّن القرآن يرتك لإلنسان احلرّيَة يف معتقده الّديين، كاآلية القرآنية: »ال إكراَه 
يف الدين«، واآلية: »وقل احلق من رّبكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«.  بل رأى عبده أّن 

من املهام األساسّية لإلسالم هي »قلُب الّسلطِة الّدينيِة واإلتيان عليها من أساسها حتى مل يبَق عليها 
يف اإلسالم إسم وال رسم«.  فليس يف اإلسالم بنظر عبده ما ُيسّمى عندهم بالّسلطة الّدينية أو 

املؤسسة الّدينية بوجٍه من الوجوه، ومل يعرف املسلمون يف عصِر تلك الوساطة الّدينية اليت كانت 
للبابا عند األمم املسيحية عندما يعزل امللوَك وحيرم األمراَء ويقّرر الّضرائَب على املمالك ويضُع 

هلا القواننَي اإلهلّيَة؛  فاحلاكُم هو حاكم مدنيٌّ من مجيع الوجوه، واختياُره وعزُله خيضعان لرأي 
الَبشِر ال احلقِّ اإلهليِّ الذي يستغّله هذا احلاكُم باسم اإلميان، وهذا ال يتنافى مع الّشرع فاإلسالم 

ديٌن وشرٌع.

أّما مصدُر السلطات ، فقد رأى عبده أّن األّمَة هي صاحبُة احلقِّ يف الّسيطرِة على احلاكم اليت 
ختلُعه متى رأت ذلك يف مصلحتها.  يقول: »ال جيوز لصحيٍح النظر للخليفِة عند املسلمني مبا 

يسّميه اإلفرنج »ثيوكراتيك« أي سلطان إهلي فإّن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الّشريعة 
من اهلل وله األثرُة والّتشريُع وله يف رقاب الّناس حقُّ الّطاعة ال البيعة«.  فال سلطَة يف اإلسالم ألّية 

مؤّسسة دينّية كالقضاء واإلفتاء، يقول عبده: »ال يهب اإلسالم القاضي واملفيت أّية سلطٍة يف 
العقائد وتقرير األحكام، وكل سلطة يتناوهلا هؤالِء هي سلطٌة مدنّيٌة قدرها الّشرُع اإلسالميُّ 
وال ُيسمح ألحٍد أْن يّدعَي حقَّ الّسيطرِة على إمياِن أحٍد أو عبادِته لرّبه او ينازعه يف نظره«.  من 

هنا كانت فكرُة توحيد الّسلطتني فكرًة دخيلًة على اإلسالم وهي أصٌل من األصول املسيحّيِة 
يف أصوهلا الكاثوليكّية«.

(27( محمد عبده، اإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية، دار الحداثة، الطبعة الثالثة 1988، بيروت لبنان.
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جاءت ردوُد حممد عبده على العلمانيني املتطّرفني، ال للتهّجِم على العلمانّية نفِسها بل للّدفاِع عن 
ا بالعلمانّية وبعدم تعارِض اإلسالم معها، كما يف قوله:  اإلسالم، بل نلمس يف خطابه قبواًل ضمنيًّ
»إّن علمانيَتكم اليت تبشرون بها  موجودٌة منذ البداية يف اإلسالم؛ ألّن اإلسالم مل مينح ألحٍد سلطًة 

باسم اهلل، ومل يكن هنالك أزمُة علٍم وازمُة ديٍن أو مشكلٌة ثنائّيٌة بني العقل واإلميان فاإلسالم 
يقوم على العقل واإلسالم روُح للعلم وشّجع عليه كما أّنه احرتم كرامَة اإلنسان وأقّر له حبرّيته 

وحّقه يف صنع مصرِيه الّسياسي«.  كما أّن إلنكاره ملقولة »أعط ما لقيصر لقيصر« مل تكن يف 
سياِق إنكاِر الفصل بني السلطات الّدينّية والّسياسّية ، بل يف سياق إنكار وجوِد سلطٍة دينّيٍة 

من األساس؛ أي ال توجُد إاّل سلطُة مدنّيٌة من مجيع الوجوه، وليس دوُر الّدين فيها سوى األخالق واألمر 
باملعروف والّنهي عن املنكر.

كلُّ ذلك يؤّكد أّن العلمانّية بعناوينها العريضِة كانت حملَّ قبوٍل وترحيٍب عند املسلمني يف 
فرتة تلّقيهم األوىل هلا.  ومل تكن معضلُة الوعيِّ آنذاك يف قبوِل العلمانّية، بل كانت يف اجياد 

ُمستنٍد شرعيٍّ يف قبوهلا،  لذلك وحني فصِل مصطفى كمال بني الّسلطتني وحّرم الّدعوة إىل 
تطبيق الشريعة )مادة 163( ثم ألغى بعد ذلك منصب اخلالفة عام 1924 تلّقى أكثُر العرب اخلطوَة 

بالكثري من الرّتحيب، وكانت مناسبًة وحمّفًزا لتأسيٍس فقهيٍّ أكثَر عمًقا وصراحًة ملوضوع 
العلمانّية يف الوعي الّديين، والذي كان رائُدها األبرُز عامًلا من علماء األزهر الشيخ علي عبد الرازق.

رأى عبد الرازق أّن اخلالفَة ليست من اإلسالم يف شيء، بل هي خطٌط دنيوّيٌة صرفٌة ال شأَن للدين 
بها، فهو – أي اإلسالم – مل يعرْفها ومل ينكْرها وال أمر بها  وال نهى عنها إّنا تركها لنا لنرجَع فيها 

إىل أحكاِم العقل وجتارِب األمم وقواعِد الّسياسة.؛ فاحلكومة وامللك من أغراض الّدنيا وال دخل 
للّرسول بها ألّن رسالته كانت دينّيًة فقط وانتهت مبوته، كما أّن ُنظم وشرائَع اإلسالم ليست 

مظهًرا حلكومٍة وال أسلوًبا يف احلكم والّسياسة وال نظاًما من أنظمة الّدولة املدنّية.  وكل ما جرى 
من أحاديِث الّنيب من ذكِر اإلمامِة أو اخلالفِة أو البيعِة ال يدلُّ على شيء أكثَر مما يدلُّ عليه املسيح 
حينما ذكَر بعَض األحكاِم الّشرعّية عن حكومة القيصر؛  فاخلالفُة مل تقم على الّتوجيه الّديين 

بل قامت على القهر والَغَلبة.

كذلك فإّن شعائَر اهلل وأحكاَمه هي بالنسبة لعبد الرزاق، » مظاهر دينية ال تتوافق مع ذلَك الّنوِع 
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من احلكومة الذي يسّميه الفقهاُء خالفًة وال على أولئك اّلذين يلّقُبهم الّناس خلفاء،  فصالُح 
املسلمني ال يتوّقف يف دنياهم على شيٍء من ذلك وليس من حاجٍة إىل تلك اخلالفة ألموِر ديننا وال 
أمور دنيانا، بل إّن اخلالفَة كانت وما تزال نكبًة على اإلسالم واملسلمني وينبوَع شرٍّ وفساد«.  

بهذا يكون عبد الرزاق أّول من فّك تلك املالزمَة بني ضرورِة احلكم وبني ممارسِة الّشعائر 
الّدينّية، واليت استقّر عليها الفقُه اإلسالميُّ لقروٍن طويلة.  فلم يعد امُللك والّدين توأمان، ومل تعد 

اخلالفُة موضوعًة خلالفِة الّنيوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا.  وإذا كان كال أّوَل من ألغى 
. اخلالفة من الواقع، فإّن عبد الرزاق يكون أّوَل من نسف أصوهَلا الّدينّيَة يف الوعيِّ الّديينِّ

كان عمُل عبد الرزاق يرتّكز على إجياد وعيٍّ ديينٍّ يتقّبُل العلمانّية، يف حني كان معاصُره 
طه حسني خيوُض غمار جتربٍة أكثَر حساسّيًة وخطورًة؛ حيث عمل على زحزحِة الّنص الّديينِّ 

عن مرجعيِته العلمّية يف فهِم وقراءِة الّتاريخ وبالتالي زحزحِة الّروايِة الّدينّية يف فهم احلقائق 
اإلنسانّيِة أو الكونّية.  كتب طه حسني يف كتابه الشعر اجلاهلي: »للتوراة أْن حتّدثنا عن 

إبراهيم وإمساعيل وللقرآن أْن حيّدثنا عنهما أيًضا ولكن ورود هذين اإلمسني يف التوارة والقرآن 
ال يكفي إلثبات وجودهما الّتارخيي، فضاًل عن إثبات هذِه القّصة اليت حتّدثنا بهجرة إمساعيل 

بن إبراهيم إىل مكة، ونشأة العرب املستعربة فيها«، كما وذهب يف نقده إىل التشكيك يف 
تعظيم نسِب الّنيبِّ حممد وأسرته ويف دور الّشعب العربي يف تاريخ البشرية« .)28(

مل يكن طه حسني، وهو خريج األزهر، أن يلغَي الّدين ولكن كان يهدف إىل حترير البحث 
العلميِّ من املصادرات الّدينية وبالتالي خلق مًدى عقليٍّ متحرر.  إال أّن خطوَة طه حسني يف العامل 

اإلسالمي كانت أشبَه بالقفزِة الكوانتية لواقٍع ما تزال الّروايُة الّدينية متّثُل مصدَر وعيِه الوحيِد 
يف تفسري وفهم حقائق احلياة والوجود، األمر الذي أثار ردوَد فعٍل غاضبة، تصُف مشروَع طه 

حسني بأّنه أخطُر مشروٍع إحلاديٍّ يهّدد اإلسالم واملسلمني )29( .  رمبا كان يف مشروع طه حسني 
حينها الكثرُي من الّتسرع، ألّنه مل يراِع وجوَد شروٍط حاوية لفكره.  ولعّل يف ردوِد الفعل ضَده 

دليٌل على أّن الوقت مل حِين بعد خللِق مرجعّيٍة علمّيٍة مستقّلٍة يف فهم مظاهر الوجود وتفسري 
. احلدث التارخيّي وتنظيمش احلياة مبعزل عن سلطة الّنّص الّديينِّ

مع عبده ومن ثم عبد الرزاق، اكتمل التصّوُر الّديين حول العلمانّية، حيث مّهد عقُل عبده وعبد 

(28(   طه حسين، الشعر الجاهلي.
(29(  الراع بين التيارين، مصدر سابق، ص. 266.
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الرزاق أرضّيًة ِفقهيًة كالمّية وأخالقّية، لقبول العلمانّية واعتمادها خياًرا يتناغم مغ فكرة 
الّدولة الوطنّية واالنتماء القومي اليت بدأت معامُلها تتضح مع قرِب سقوط اخلالفة العثمانّية.  إال أّن 

ا قد حصل يف الوعي الّديين اإلسالمي جعل اخلطاب الّديين ينحو وجهًة مغايرًة  حتّواًل مفاجًئا وحمرّيً
ملسار العقلنة الذي نهجُه الفكُر اإلصالحيُّ يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وهذا 

جعل أيًضا مسألة الدين والسياسة تدخل يف حلقة الفراغ. 

5.   الوعيُّ الّديين والتحّوالت املضادة

مع ثالثينات القرن العشرين، كان املشهُد الثقايفُّ يف العامل العربي ينقلب رأًسا على عقب 
مغادًرا ساحة اإلصالح ومنكفًئا على ذاته يف اسرتدادية تتصل باهلوية حيث نا العداء جتاه 

الغرب وتضّخمت الّدعوة إىل ذاتّية إسالمّية تريد بناء نفِسها مبعزٍل عن جمريات ذلك العامِل املهاجم 
اإلسالم، وذلك حني بدأ الّربط بني االستشراق واّلتبشري وبني اإلستعمار، ومت الرتويح لشعارات: 

اإلسالم هو احلل، والنظام الصاحل هو نظام الّدولة اإلسالمّية، والّدعوة إلحياء اخلالفة أو إقامة الّدولة 
اإلسالمّية امللتزمة بتطبيق الّشريعة.  يقول رضوان السيد: »أخذ املشروع اإلصالحيُّ بالضمور 

لصاحل البحث عن أصالِة منكمشة ومنفصلٍة عن احلاضر العامليِّ والغربيِّ وعن الّدولة املتكّونة 
يف ديار اإلسالم«. )30(

كانت أوىل عالمات الّتحول مع رشيد رضا الذي دعا إىل إحياء اخلالفة اإلسالمّية، اليت هي بنظره 
رئاسة احلكومة اإلسالمية ملصاحل الدين والدنيا، حيث جيب على املسلمني تنصيب اخلليفة 

املوكول أمرها إىل أهل احلل والعقد أي زعماء األمة أولي املكانة. ثم أخذت املسألة الّسياسّية بعد 
رشيد رضا، تتحّول إىل أطروحٍة عقائدّية بعدما كانت مسألًة فقهّيًة ومن الفروع، يقول حسن 

البنا: »احلكُم معدوٌد يف كتبنا الفقهّية من العقائد واألصول ال من الفرعيات والفقهيات«، 
ويقول حممد مبارك وعبد السالم ياسني أيضا: »الدولة ضرورة يف اإلسالم ألّن تنفيذ أحكام 
القرآن ممتنٌع  دون دولة، وألّن املفهوم القرآني للوجود البد له من إطاٍر إجتماعيٍّ لكي يتحّقَق 

وهو الّدولة اإلسالمّية«، ويقول حممد يوسف موسى: »ليس اإلسالم ديًنا فقط مع عقائده املعروفة 
بل هو ديٌن ودولٌة معا يوجب إقامة رئيٍس للّدولة يكون حاُكمها وجيري يف حكمه وتدبريه 

وسياسته ألموِر الّدولة على ما جاء به القرآُن والّسنة، احلكومة اإلسالمّية هي اليت يكون قانوُنها 
ا من القرآن والّسنة .)31( شرُع اإلسالم مستمدًّ

(30(  حسن البنا، مجموعة رسا�ل اإلمام الشهيد حسن البنا، مؤسسة الزغبي، بيروت لبنان، ص.7.
(31(   الدولة في الف�ر اإلسالمي المعاصر، مصدر سابق، ص. 140-125.
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كانت أوىل نتائِج القول بضرورة الّدولة اإلسالمّية، هو نقل املسألة السياسّية من جمال الِفقه العام 
إىل علم الكالم حبيث تصرُي مسألًة عقدية من مسائل أصول الدين، وتصبُح املسألة السياسّية 

مسألًة دينّيًة حمضة، فبعدما عمل عبده وعبد الرازق على تثبيت مدنّية الّسلطة، أصبح الّطرح 
اإلسالميُّ هو دينّية الّسلطِة الّسياسّيِة اليت ال تنبع ضرورُتها من كونها منّظمًة لشؤون اجملتمع، 

، بل  بل هي ضرورة لتسيري شؤون الّدين نفسه، بهذا مل ينقص الّطرح اإلسالمّي الفكر اإلصالحيَّ
أحداث انقالًبا على األحكام الّسلطانّية اليت أّسسها املاوردي واليت كان معمواًل بها لقروٍن طويلة، 

وأصبحت العلمانّية، أو كل دعوة للفصل بني اجملال الديين واجملال الّسياسي، من مظاهر اإلحلاِد 
َرْي  والكفر والزندقة والعمالة للغرب، وهي ألقاٌب ُمنحت لكل من عبد الرازق وطه حسني، ُمَبشِّ

العلمانّيِة الرئيسيني يف مطلع القرن العشرين.

مل تنقلب الّنخبُة الّدينية اجلديدة على الّسلطة والّدولة احلاكمة فقط بل انقلبت على 
املؤّسسة الفقهّية التقليدّية اليت آثرت االستمرار يف التحالف التقليديِّ مع السلطة. أخذ هؤالء 

اإلسالميون يستعملون الّنصوص اليت تّتصل مبسائِل الكفر واإلميان بالذات، وهي آياٌت وردت 
يف سياق الّصراع بني املسلمني باملدينة، بيانات عقدية يغيب فيها السياسي ويسيطر العقائدي 

واإليدولوجي.

وقد مّثل سيد قطب ذروَة اإلجتاه الّديين اجلديد، الذي دعا دعوًة صرحيًة لنقض أسس الّدولة يف 
البلدان اإلسالمّية والعامل إلقامة الّدولة اإلسالمّية اليت مل يطلعنا على شيء من تفاصيلها سوى 

أّنها تقوم على مبدأ احلاكمّية هلل وحده. يقول سيد قطب: أمران ال ثالث هلما: »إّما اإلستجابُة هلل 
وللرسول وإّما اّتباع اهلوى، إما حكم اهلل وإما حكم اجلاهلية«، وقد كانت الدميوقراطية حبسب 

حممد قطب أخو سيد قطب من تلك اجلاهلية. من عباءة سيد قطب كما يقول رضوان السيد، 
خرجت كل مجاعات اإلسالم النضالي املعاصرة اليت ال متلك تصّوًرا لبدائل األنظمة القائمة. 

استمّد سيد قطب مقولَة احلاكمّية من )أبو األعلى املوردي( وهو منّظُر وداعيُة الّدولة 
الباكستانّية احلديثة، حيث خلص املوردي فكرة احلاكمية بقوله: »األرض هلل ......دعامة 
الّنظريِة الّسياسّية يف اإلسالم هي نزُع مجيِع الّسلطات من أيدي البشر وال ُيؤذن ألحٍد منهم أْن 

ينّفَذ أمره يف بشٍر مثله فيطيعوه أو يشّرع قانوًنا فينقادوا له ويتبعوه فإّن ذلك أمٌر خمّتصٌّ باهلل 
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وحَده ال يشاركه فيه أحد غريه«. وأضاف سيد قطب إىل مقولة احلاكمّية ان ال بّد من تطبيق 
أحكامه، وإال عاش اجملتمُع جاهليته. فال إسالَم يف أرٍض  ال حيكمها اإلسالم مبنهِجه وقانوِنه 

وليس غري اإلميان إال الكفر، وليس دون اإلسالم إال اجلاهلية وليس بعد احلق إال الضالل. مل يعد 
سيد قطب بذلك يطالب بالتجديد أو باإلصالح، بل كان يطمح إىل قيام مملكة اهلل يف األرض 

إلزالة مملكة الشر.

إّن مقولُة احلاكمّية مع مقولة اجلاهلية، ساوت بني الّدولة ونظرية احلق اإلهلي اليت كانت 
ايدولوجيا سياسّية للّدولة الّدينية املسيحّية يف أوروبا قبل النهضة. فأصبحت الفكرُة الّسياسّية 

فكرًة دينّيًة صرفًة ال تقبل أنصاف احللول؛ إّما إسالمّية حمضة وإّما كفر حمض. لذلك وحني 
كان استبداُد السلطة واحلكم يف السابق مرّبًرا للفيلسوف وللفقيه مًعا من اعتزال السلطان ، 
فإن فكرتي احلاكمّية وجاهلّية اجملتمع مل تدفع مؤيديها إىل العزلة، بل خلقت فيهم اندفاًعا 

يغّذيه عمق اعتقادي ويقني راسخ بضرورة مواجهة هذا الواقع واالنقالب عليه وحماربته بأي مثن.

6.   منظوٌر ِفقهيٌّ جديٌد

إّن وصول اخلطاب اإلسالميِّ إىل الّطريق املسدود دفع الكثريين إىل إعادة الّنظر يف مسألة 
مفهوم السلطة، فبتنا نشهد مع مطلع مثانينات القرن العشرين تطّوًرا يف فكر بعض احلركات 
اإلسالمّية املعاصرة واليت أخذت تستعيد مقوالِت اإلصالحيني لتصبح الدميقراطّية بنظر البعض 

من أرقى مظاهر الّشورى، كما يف قول راشد الغنوشي: »الدميقراطّية تقّدم أفضَل آليٍة أو جهاٍز 
للحكم ميكن للمواطنني استعماله يف ممارسة احلرّيات الّسياسية، كما أّن الشورى ليست 

حكًما يف اإلسالم فحسب بل هي أصٌل من أصول الّدين ومن مقتضيات االستخالف«، وكما يف 
كالٍم مماثل حلسن الرتابي:

»الشورى حكم يصدر عن أصول الدين وقواعِده الكلّية قبل أن تقّرره الّدولة«.  مع هذا التطّور 
اجلديد احنسرت احلّساسية جتاه العلمانّية، وأخذ البعض يتداول فكرَة )علمانّية مؤمنة( ؛أي 

علمانّية غري ملحدة، يقّر اإلسالم وباقي األديان قيَمها، ولكّنها تقوم على إجياد سلطٍة سياسّيٍة 
مستقّلة بالكامل عن التأثري الّديين.
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يف هذا الّسياق، بدأ التفكري اإلسالمّي يفصل بني فكرِة اخلالفة اليت قد ترمز للّدولة وبني 
الّسلطة املشخصة، حبيث تكون الّدولة مشروع األّمة يف حني تكون الّسلطة عرضًة لإلنتقاض 

والنقد، ولعّل ذلك يشكل انطالقًة إجيابّيًة لوجود عقٍل ِفقهيٍّ سياسيٍّ مدعٍم برصيٍد فقهيٍّ 
تارخييٍّ يعترب الّدولَة مشروع اجملتمع وسبيَل حتّققه ونّوه واستمراريته، فال تنحصُر وظيفُة 
الّدولة يف كوِنها سلطة تبليٍغ أو دعوَة أو حتى إقامة احلدود الّدينية، وال تعود أداًة دينّية، بل 

تصبح حقيقًة تارخيّية قائمًة بذاتها تتوّلد وظائُفها من مقتضياِت وجودها اخلاص وجماالِت 
نشاطها الذاتّية.

وميكن التقاُط مواقَف فقهّيٍة حديثة حول عالقة الّدولة بالدين ينفي عن الّدولة أّية صفة أو 
دور دينيني.  منها قول الشيخ حممد مهدي مشس الدين يف كتابه »جتديد الفكر اإلسالمي«: 

ا ميارس سلطاٍت معينًة على اجملتمع فليس فيها  »الّدولة يف ذاتها باعتبارها تشكياًل تنظيميًّ
مقّدٌس على اإلطالق.  ال يوجد يف الفقه اإلسالمي على اإلطالق خطاباٌت شرعّية موّجهٌة إىل 

الدولة، فهي كائٌن خملوٌق لألمة وهي ليست تعبرًيا عن األمة...يف الفكر اإلسالمي ويف الّشرع 
اإلسالمي مل تلحظ الدولة باعتبارها مشروًعا مستقاًل بذاته ومفروًضا من فوق على اإلطالق كما 

هو الشأن يف مشروع الّدولة يف الفكر الغربي، وإنا هي مؤّسسٌة تنجزها األمة، فتنجح فيها أو 
تفشل«.  ومنها قول جواد ياسني يف كتاب »سلطة يف اإلسالم«: »نزعم مع الكثرة البالغة من 
ا عن تسمية حاكٍم أو التوصية له،  كما سكت عن  الباحثني أّن القرآن سكت سكوًتا تامًّ

تعيني نظاٍم للحكم بالسياسة، فاإلسالم ديُنُ  بالّدرجة األوىل والّسياسة أتت بالتبع، بل ذهب عبد 
الرزاق بعيًدا إىل القول أّن الّدولة ليست من مقاصد الّشرع أو ضروراته )32(.

ا به يف التاريخ اإلسالمي، مستقاًل  من هنا، ومثلما استطاع الواقع السياسي أن يسلك مساًرا خاصًّ
عن اإلجتهاداِت الفقهّية، ومنفصاًل عن البدايات التأسيسيِة األولة للّدعوة اإلسالمّية، اليت حبسب 

قناعاتي، قد استوفت حاجاِتها وشروطها مع نهاية عصِر اخللفاء الراشدين، وينتج ما يسمى 
باإليديولوجيا السلطانّية، اليت عاجلت املقتضياِت العقلّية والشرعّية واألخالقّية لنجاح نٍط خاصٍّ 

من احلكم الّسياسي مياثل وحياكي الّنماذج الّسياسّيَة األمرباطورّية اليت كانت معتمدًة 
حينها يف املمالك الواسعة االنتشار واملسيطرة.  كذلك فإنه باإلمكان ابتكاُر نوذٍج سياسيٍّ 

مياثل الّنظَم الّسياسّيَة املعاصرَة يعيد توزيع األدوار واملهام داخل مؤسسات اجملتمع، ويعيُد 

صول الح�م لعلي عبد   الرزاق، السلطة في اإلسالم لعبد الجواد  (32(   راجع التحديد في الف�ر اإلسالمي لإلمام محمد شمس الدين دار المنهل اللبناني، اإلسالم واأ
ياسين.



                                                                                                                                                                                   الّسياق والّراهن

43

تشكيل هوية اجملتمع على أساِس االنتماء الفردي، والتضامن الّطوعي، واهلوية املركبة من أكثر 
من ثقافٍة أو ديٍن أو ذاكرة.بذلك، ال يعود املشروع الّديين منحصًرا يف كونه حقيقَة سلطٍة أو 

حكٍم أو حتى تشريع، بل يتأّسس جماالن مستقاّلن، يلقي كل منهما بظالله على اآلخر  دون 
ًنا بنحو حصري لآلخر، حيث تنتفي احلاجة إىل دجمهما وصهرهما يف  أن يكون أيٌّ منهما ُمكوِّ

مؤّسسة واحدة مع بقاء هامش الّتفاعل اجملتمعي والّديين والّسياسي قائًما داخل ساحة االجتماع 
العامة،  وكما تتأّكد احلاجُة إىل فصل فكرِة الّدولة عن النظام السياسي تتأكد احلاجة أيًضا 

إىل فصل املؤّسسة الّدينية عن املؤّسسة الّسياسية مع بقائهما داخل نظاٍم سياسيٍّ موّحد، يعطي 
لكل منهما الفرصُة بالتكّيف مع ضروراِت ومتغريات وحتديات اآلخر.  فاملطلوب اليوم كما 

يقول رضوان السيد، هو الّتخّلي عن وهمني اثنني، وهما: إمكان استخدام اإلسالم لصاحل الّنظام 
ياسّي ، يف العاملني العربّي واإلسالمّي  ، وإمكان استبعاد اإلسالم من دائرة الّتأثرياالجتماعّي والسِّ

.)33(

7.   اإلسالم والعلمانّية: العالقة امللتبسة

هل بقي مشروع العلمانّية يف صيغته األوىل والساذجة الّداعية إىل أن يتخّلص العامل من املرتكزات 
الّدينية الغيبّية لصاحل نظرٍة ماّدّيٍة عمادها عقالنيةُّ الرؤيِة وحداثُة الّسوق وبريوقراطّية أو 

»عقالنّية« الّدولة  مستعينًة يف ذلك بعد حتويل بعض املقوالِت الفلسفّية )أو املعرفّية( إىل عناوين 
إيدولوجية، بشعار كانط التنويري: »لتكن لك الّشجاعُة يف أْن تستعمل فهَمك دون وصاية«، 

ورؤى هيغل حول احلركِة التصاعدّية ملسار الّروح، ومستعريًة مقولة الّتقدم من حتقيب أوجست 
كومت للوعي اإلنساني الذي ميّر من احلقبة األسطورّية الغيبّية إىل احلقبة امليتافيزيقية، إىل 

احلقبة الوضعّية. ومدعومَة بفكرة ماكس فيرب عن احلداثة اليت رأى أّن ضابطها هو يف االنسالخ 
املتزايد عن املنظورات الّسحرية للعامل ملصاحل مادّية جوهرّية واالعتماد على العمليات احلسابّية 

والرباغماتية للتحّكم يف عامل الّطبيعة وشروط الوجود اإلنساني. 

وهل  ما تزال قضية املعارضة للعلمانّية، يف عاملنا،  متمرتسة يف مرّبعها األّول بالدفاع عن الّدين 
واالنتصار له، والتصّدي ل«احلمالت الصليبية« ودعوات »التغريب« و«الغزو الثقايف«، أو القول بأن 

إشكالية العلمانّية مستوردة وغري ذات موضوع يف اإلسالم )مشس الدين، حممد عمارة( )34( ، 
مرّبرين ذلك بعدم وجود سلطٍة دينّيٍة يف اإلسالم )حممد عبده(، أو الذهاب بعيًدا إىل القول بأّن الّدين 

(33( رضوان السيد، الصراع على اإلسالم، دار ال�ئتاب العربي، بيروت لبنان.
(34( يقول محمد عمارةاحد رموز السالميين المعاصرين:«السالم لم يدع ما هلل هلل و ما لقيصر لقيصر، فالعلمانية في مفهومه فصل الدين عن الدولة،و بالتالي 

الدين عن السياسة، هي اصل من اصول المسيحية«،ثم يقول:« نحن لسنا مواجهين بتلك الثنا�ية المتناقضةول بذلك الستقطاب الحاد الذين شهدتهما الحضارة 
الوروبية و واقعها.
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هو الذي يضفي الشرعّية على الّدولة ومؤّسساتها وأّن الّسلطة الّزمنية تكون فاقدًة للشرعّية ما 
ة من سلطٍة أعلى منها تطيع القوانني اإلنسانّية، وفق هذا املنظور، هو مدى تطابق  مل تكن مستمدًّ

هذه القوانني مع القوانني اإلهلّية.

ومن الواضح أّن هذا اجملال فقد املسوغة التارخيّية واملوضوعّية معا رغم بقاء بعض آثاره ورواج 
أدبياته يف النشرات احلزبّية واملساجد واخلطاب »الديين« املتلّفز وعند بعض احلداثويني احملبطني، 

فإشكالية العلمانّية مل تعد متمحورة حول التقابل بني العقل والنقل، أو االنتصار لطريف 
الصراع: الدين والدولة ، أو حتى التوفيق بني الكيانني كمؤسستني اجتماعيتني، فقد حنّل 
مشكلة العالقة بينهما، ونبتكر إطاًرًا ناظًمًا لنشاطهما،  دون أْن تكون الّدولُة قادرًة على 

حل مشكلة اجملتمع وأزماته املتفاقمة أو أن حندَّ من معضلة االستبداد املتفاقم فيها  دون أن خترَج 
مؤّسسة التفسري الّديين عن سلطة »السلف« أو »التقليد« )عقلية تطابق األزمنة( ورتابِة اخلطاِب 

والعجز الفعلي عن توفريمعاٍن دينّيٍة تستجيب ملستجدات احلاضر وهواجسه وقلقه)35( .   وقد 
جند تواطئًا من كليهما يف توزيع موارد القوة بينهما، كما حصل يف التاريخ املسيحي الغربي، 

وحصل أيضًا يف التاريخ اإلسالمي أيضًا، حيث التحالف بينهما إىل تهميش اجملتمع وإلغاء فعالّيته 
وحضوره واستتباع كل الفعاليات والتضامنات االجتماعية حلسابه.

إّن العلمانّية ال خُتتصر مبجرد التوفيق بني الّدين والّدولة أو إقامة عالقة صحّية بينهما، بل هي 
رهاناٌت إنسانّيٌة جديدة اندفعت خللق سياقاٍت تارخيّيٍة وشروٍط  اجتماعية ومعرفّية ومظاهَر 

تضامنّية وذلك لغرض انتاج واقٍع حياتيٍّ وعالئقي جديدين.  هي رهاناٌت قد نلتقي مغ بعضها 
وختتلف مع بعضها اآلخر؛ ألنها بطبيعتها رهاناٍت معرفّيًة تكمن قّوتها يف جوانب خطئها كما 
يقول كارل بوبر، إال أّنه ال ميكن جتاهل أو القفز فوق األبعاد اجلديدة اليت استحدثتها وأثارها 

يف الوعي.  هي ليست نظريًة يف العلم والّدين والّسياسة واحلياة، بل هي موقٌف ووجهٌة وَخيار حول 
وضعّية حياتّية، تتحّدد برفع الوصاية عن اإلنسان، وحتديد جديٍد ملرجعيات املعنى، وإعادة ترتيب 

األولوّية يف جمال اجملتمع، وتوزيٍع خُمتلف لنظام وحركة القّوة فيه.  إّنها شروظ معرفٍة وجمتمٍع 
وأفُق عالقة، تعيد تشكيل الّذات يف عالقتها باآلخر والعامل ويف نظرتها إىل نفسها وإىل الوجود.

هذا يعين أّن العلمانّية شرٌط إنسانيٌّ وجمتمعيٌّ قبل أْن تكوَن وصفًة إجرائّيًة حلل أزمة العالقة 

نها دخلت في اإلستعمال اليومي إلى  باؤنا لم تعد تبعث فينا الحماسة ذاتها سواء لأ شياء ال�برى من الماضي تلك التي كان يتحمس لها اآ (35(   يقول دور كهايم: إن الأ
نها ل تستجيب لطموحاتنا الحالية.  إن الف�رة التي تتبناها المسيحية حول العدالة والخوة النسانية تترك اليوم م�انًا واسعًا  و لأ صبحنا ل نعيها كما ينبغي اأ ننا اأ درجة اأ
لهة القديمة تشيخ وتهرم  كئثر شجاعة وفعالية.  إن الآ فالطونية.  فنحن اليوم نريد رحمة اأ شاسعًا لالمساواة غير العادلة وإن رحمة المسيحيين تجاه المحرومين نعتبرها اأ

تي يوم تعرف فيه محتمعاتنا من جديد ساعات من الغليان الخالق حيث تبرز فيه مثالية جديدة.    لهة لم تولد بعد وسوف ياأ و تموت ول�ن هنالك اآ اأ
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بني أقوى وأخطر مؤّسستني يف اجملتمع،  وأّن معيار ومرجعّية العالقة الصحّية بينهما تأتي من 
خارج الّدولة ومن خارج الّدين معًا حبكم أّنهما ينزعان بذاتها إىل إطالق جمال نفوِذها وتأثرِيها.  

فالعلمانّية عملّية مستمّرٌة  Continuing Process ال تستقر على نوذج عالئقي ثابت 
أو فرضّية معًنى موّحد ؛ ألّنها حبكم حساسيتها من امُلْطلقات، اليت تتخذ لنفسها أية صورة أو 

تريب، تنزع إىل اخلروج عليها وجتاوزها. .  إّنها عملّية ال تتخّطى جمال سلطة املؤسسة الدينية 
فحسب، بل تتخطى املعنى الديين نفسه، وتتخطى الدولة، وتتخطى احلداثة أيًضا.

إّن هذا يفّسر حتّول العلمانّية من نفٍي لالعتقاد إىل حترير له من القيود واالكراهات اخلارجّية 
، ومن إقصاء الّدين إىل إستعادة بعده الّداخلي يف ظل العلمانّية بعد أْن كان قد تقّلص يف ظل 

الثيوقراطيات اآلفلة إىل جمرد طقوس خارجّية؛  أي حتّولت إىل وصفٍة معرفّية واجتماعية أثبتت 
جناَحها يف التنظيم الّديين والّسياسي ويف ربط الُبعد الّزمين باإلزلي،  بل استطاعت العلمانّيُة أْن 

ختّفف من غلوائها ضد الّدين واإلميان وذلك بأن حتّولت من نظاٍم ُيقصي الّدين إىل نظاٍم متحّرٍر 
من سلطِة الّرموز الّدينية ووصايتها على شؤون احلياة ، وإىل نظاٍم يقوم على التعّددّية الّدينية 

واحرتام املعتقدات اخلاصة.  فالعلمانّية شرٌط معريفٌّ يتخطى عملية إنتاج املعنى الديين، 
وشرط وظيفي يتخطى الدولة وشرط إنساني يتخطى العالقة بني الّدين والدولة.

لذلك مل تعد العلمانّية يف القرن العشرين تتخذ حالة صراٍع مع الّدين، أو تناقض بني العلم 
واإلميان، بل أصبحت عبارًة عن قضية جديدة للّدين داخل النظام اإلجتماعي والسياسي 

والثقايف،  فلم تعد فعَل إقصاء بل عملية احتواء للعناصر املضادة وفعَل تركيٍب بينها يف 
ًا ذا  كل جامع حَيفظ للمجتمع حيويته.  وهذا ما جيعل من العلمانّية كائناًً اصطناعيًّ
طبيعة مرّكبة، تتسم بالتوازن احلساس والقلق بني الوجهات املتعاكسة، حبيث تنتفي 

العلمانّية عندما خُتتزل ببعد واحد، وختتفي داللُتها حني نعّرفها كنقيض للدين.

ولعّل أكثر َمن ساهم يف خلِق التباٍس حول عالقة اإلسالم بالّدولة، أو نظرة اإلسالم إىل 
العلمانّية هما جهتان: املستشرقون واإلسالميون.  فاملستشرقون كأرنست رينان وهانوتو وزير 

اخلارجية الفرنسي السابق وبرنارد لويس املستشرق املعاصر، انطلقوا من فكرة تبسيطّية 
وإختزانية للعالقة بني الّدين والسياسة يف اإلسالم بالقول إّن اإلسالم ال ميلك يف داخله جمالني 
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منفصلني عن بعضهما البعض الّديين والّسياسي وأّن اإلسالم مل يعرف يف تارخيه موضوع فصل 
الدين عن السياسة ألّنه فاقد  للطرح القائل: )أعط ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر(.  كتب برنارد 
لويس: »اإلسالم الكالسيكي ال ميّيز بني الكنيسة والّدولة، بينما يف املسيحّية فإّن وجود 

السلطتني يعود إىل مؤّسسها الذي نصح أتباعه بأْن يعطوا ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر، فعلى 
امتداد تاريخ املسيحّية كانت دائمًا هنالك سلطتان هلل والقيصر )36(.

أما االسالميون، فقد قالوا كالًمًا يكاد يطابق قوَل املستشرقني، حيث قالوا بشيء من التباهي 
يف معرض نفيهم وحماربتهم للعلمانّية  بأّن اإلسالم مل يعرف سلطتني سلطًة زمنيًة وسلطًة 

روحّية، يقول حممد عمارة أحد رموز اإلسالمّيني املعاصرين: »اإلسالم مل يدع ما هلل هلل وما لقيصر 
لقيصر، فالعلمانّية يف مفهوم فصل الّدين عن الدولة، وبالتالي الدين عن السياسة  هي أصٌل من 
أصول املسيحّية«، ثم يقول: »حنن لسنا مواَجهني بتلك الثنائية املتناقضة وال بذلك االستقطاب 

احلاد للذين شهدتهما احلضارة األوروبّية وواقعها ،واللذان جعال األمور هناك: أبيض وأسود. 
علمانّية تفصل الّدين عن الّدولة أو تسعى هلدمه وانتزاع أثره من الّدولة واجملتمع معًا او كهانه 

وسلطة دينّية وحكم باحلق االهلي. فال وجود هلكذا مشكلة يف التجربة اإلسالمية ليكون 
هناك حل )37(.

لعل كاًل من املستشرقني و اإلسالميني  مل يدركوا أّن املسيح أمر بإ عطاء ما لقيصٍر لقيصر ألنه 
كان هنالك لقيصرسلطة شاملة زمن املسيح، يف حني أّن هذا القيصر مل يكن موجوًدا زمن النيب 

لكي يعطيه النيب ما له  ويعطي ما هلل هلل. فاإلسالميون حاكموا العلمانّية من خالل صيغة 
اإليدولوجية احلادة، ومل ينظروا يف رهاناتها املعرفّية واإلنسانّية، كما أّن املستشرقني حاكموا 

اإلسالم من خالل تصرحيات اإلسالميني املعاصرة أو من خالل نصوص ُمنتقاة  دون مراجعٍة 
دقيقٍة للواقع التارخيّي اإلسالمي الذي شهد ثنائية شبيهه باليت كانت قائمة يف العامل املسيحي 

بني السلطة والدين، حيث جند وجيه كوثراني مثال يستنتج بأّن السياقات العامة يف التاريخ 
اإلسالمي للعالقة بني الدين والسلطة ال حتتلف عن تلك اجملتمعات األوروبّية وأّن معطيات 

اإلسالم يف التاريخ ال خيتلف عن املسيحّية يف تديني الّسياسة وتسييس الّدين )38(.

املفارقة الغريبة يف حياة املنّظرين اإلسالميني أنهم يعيشون الفصل بني اجملال الديين واجملال 

(36(   وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان، دار الطليعة، بيروت 2001، ص. 18-10.
(37(   محمد عمارة، العمانية ونهضتنا الحديثة، دار الشروق، 1986، ص. 15، دار الشروق.

(38(   الفقيه والسلطان، مصدر سابق، ص. 12.
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السياسي يف واقعهم السياسي واحلياتي، يف حني أّن خطابهم الّديين ما يزال يدمج بني اجملالني 
ويصّر على أّن اإلسالم ديٌن ودولة. وهي مفارقة تؤّكد أزمة العالقة بني الوعي الذي يقفز فوق 

الواقع ويتطلع إىل مستقبل مليٍء باآلمال واألحالم، وبني الواقع اإلسالمي املعاش الذي حكمته يف 
السابق وحتكمه يف احلاضر قًوى وحتالفات الواقع املوضوعي.

التمايز بني اجملالني الّسياسي والّديين كان حقيقًة قائمًة يف التاريخ اإلسالمي، الذي عرّب عنه 
املقريزي حبكم الّشرع وحكم الّسياسة، ولكّن هذا التمايُز كان خيتلف عنه يف الّدائرة 

الغربية من جهة أّن اجملال الّديين يف التاريخ اإلسالمي كان تابًعا للمجال الّسياسي وخاضعا له، 
فلم يكن هنالك جماٌل ديينٌّ مستقلٌّ باملعنى املؤسسي كما كان يف الغرب بل كان املوقع 

الديين كشيخ اإلسالم وقاضي القضاة من املناصب التابعة للحاكم الّسياسي، وكما عرّب حممد 
عبده بأن: »رجال الدين قائمون بوظائفهم وليس له )أي السلطان( عليهم إال التولية والعزل وال هلم 

عليه إال تنفيذ األحكام ورفع املظامل«. وهذا على خالف الواقع الغربي – املسيحي الذي رأى أّن 
الفصل يقوم على ثنائية تكوينية يف اإلنسان، أي هو من مستتبعات طبيعية األمور. فنجد توما 

األكويين يعترب أّن اإلنسانَ عضٌو من أعضاء اإلنسانّية  وهو متباين عن اإلنسان املؤمن باملسيحّية، 
ا يتوّحد  وهو حمكوم لثنائّية تكوينّية يف كونه عضًوا يف املدينة؛ أي كونه عضًوا سياسيًّ

مع هيئة طبيعّية ويتمايز من حيث االنتماء عن اهليئة املتقّشفة اليت تشّكل الكنيسة )مجاعة 
اإلميان(. فاالنتماء إىل املدينة بنظر توما ال يكون ممكنًا إال إذا كان خمتلًفا عن االنتماء إىل 

الكنيسة، فال تعود بذلك ثنائية الزمن  والدين شقاًء، ولكنها جزء من نظام شاءه اهلل وعلى 
اإلنسان أْن يفكر وفق هذا النظام )39( . هذه الرؤية التوماوية مل تأت لتحل معضلة الّسياسي 

والّديين، بل لتقّرر أّن هذه الثنائية هي حقيقٌة تكوينّيٌة قائمٌة يف كل جمتمع.

مل يلتقط عبده تلك الثنائية كحقيقة إنسانية بل تلقاها كخصوصية غريبة، أي قام عبده 
بقراءة العلمانّية من خالل ظرفها التارخييِّ ومالبساتها املكانّية، ومل يقرأ الرهاناِت اإلنسانّية 

اليت تقف خلف األحداث والصراعاِت اليت أنتجت العلمانّية. كان نقاش عبده ألفكار العلمانية: 
بأّن ال كهانة يف اإلسالم، وبعدم وجود سلطة دينّية يف اإلسالم، ، وبعدم وجود صراع بني الّديين 

والسياسي، وبأّن أساس احلكم يف اإلسالم هو العقل والشورى. كل هذه الردود صارت مبثابِة 
الالزمة اليت اقتبسها منه املسلمون الحًقا يف الرّد على العلمانّية مفّوتني على أنفسهم فرصة 

(39(  برتراند بادي، الدولتان، ترجمة فريفر، المركز الثقافي العربي، صز 15..
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قراءة العلمانّية كرهاٍن إنسانيٍّ مل يولْدُه الصراع الزمين والديين بل أنتجته مرحلُة ُنضٍج إنسانيٍّ 
جعلت اإلنساَن سّيَد نفسه وصانَع مصريه، وكان الفصل بني اجملالني مثرًة إجرائّيًة لتلك املرحلة. 
ومفوتني على أنفسهم أيضا، قراءة اإلسالم يف معطاه التارخيي، حيث، كما يقول اجلابري، بداًل 

من أن يقرأوا الّدين من خالل التاريخ فإنهم قرأوا التاريخ مبنظور الّشرع، أي التاريخ مبا جيب أْن 
يكون ال مبا هو كائن.

لذلك كان أكثر اإلسالميني إن مل يكن مجيعهم يَرْون أّن العلمانّية مشكلٌة غربية، 
واعتربوا أّن مجيع مكّوناتها الفكرّية واالجتماعّية أجنبّيٌة عن الّتكوين الثقايفِّ واالجتماعيِّ 

للمسلمني، وبالتالي فهم غري معنيون بها. أّما يف اإلسالم، ورغم أنه ال يفصل أو يفّرق بني املعنى 
الّديين واملعنى السياسي، إال أّن غياب سلطِة كنيسٍة حُمّددة أو غياَب أي َجعل سلطوي للرموز 

الدينية، يعين بنظر هؤالء، غياب طريف الصراع اللذين أّديا إىل العلمانّية، ويعين أيًضا أّن احلكم 
الّسياسي يف اإلسالم يشبه إىل حدٍّ بعيد احلكم املدني، لقيامه على اعتبار املصاحل وحكم 

العقل اللذين ينتجان الفتوى ويرشدان احلكم السياسي. يقول حممد عمارة: »الّدولة يف ظل 
اإلسالم على عكس املسيحّية، ال يستقيم هلا علمانّية حبال من األحوال. فاإلسالم يقّدم املصلحَة 

على النص وحيكم العقل حتى يف إطار الّنصوص)40( ، ويقول الشيخ حممد مهدي مشس

الدين: »إن املرّبراِت الّنظريَة للعلمانّية اليت استنبطها الفكر األوروبي من جممل النظريات 
الفلسفّية واالجتماعّية والسياسّية اليت ظهرت بني الفالسفة واملفّكرين األوروبيني منذ القرن 

السادس عشر، هذه املرّبرات مل يوجد يف اإلسالم ما يدعو إليها على اإلطالق )41(.

ال ينكر أحٌد أّن العلمانّية مثرُة تاريٍخ غربيٍّ طويل، وأّن مجيع مكّوناتها  غربيٌة بامتياز، ما 
يعين أّن نقلها وزرَعها يف مكان آخر ذو شروطٍ تارخيّية خمتلفة، هي زراعة اصطناعّية ال حتمل 
مقوماِت احلياة واالستمرار، إال أّن منشأ وتاريخ العلمانّية يعرّبان عن ظروف تكّونها املوضوعّية 

والواقعّية، ولكنهما ال خيتزالن طبيعَتها املنطقّيَة ورهاناِتها اإلنسانّية، وال يلغيان داللتها 
ا، إذ إّن خصوصّيَة املورد ال ختصُّ الوارد كما يقول  ا وإنسانيًّ الّسياسّيَة اليت تّتخذ مًدى عامليًّ

فقهاء اإلسالم. فالعلمانّية ال تقوم على السلب مبعنى إلغاء سلطِة الكنيسة، بل تقوم على 
اإلجياب مبعنى جعِل اإلنسان سّيَد نفسه، وما الفصل بني اجملالني سوى الزمٍة من لوازمها العملّية 

(40(  محمد عمارة، العلمانية ونهضتنا الحديثة، دار الشروق، 1986، القاهرة، ص. 15.
بحاث، 1983 ، ص. 162. (41(  محمد مهدي شمس الّدين، العلمانية، المؤسسة الجامعية للدراسات والأ
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واإلجرائية، تهدف إىل إجياد حّيٍز إنسانيٍّ مستقلٍّ عن الوصاية واملسبقات املعرفّية، جتعل اإلنسان 
صانًعا ملصريه ومنجذًبا لوعيه بالوجود والعامل.

انصّبت نقاشات اإلسالميني حول العلمانية على أغراضها ومقاصدها وليس على األسس اليت 
تقوم أو ينبغي هلا أن تقوم عليها)42( ، أي مل تلحظ طبيعَتها املعرفّية والوجودّية، بقدر ما لوحظ 

أّنها كانت للتخلص من سلطة الكنيسة أو فصل الّدين عن الدولة، وهذا يستدعي ممن هم 
غري –غربيني أن يعيدوا تفّهم وتفحّص العلمانّية خارج ميدان السجال بني اإلسالم وبني الغرب 

الذي ُيصّنف يف دائرة إثبات الذات، أو دائرة التعويض عن جراحاتها التارخيية، وخارج ردود الفعل 
القاصرة والساذجة يف معاجلة أي قضّية مركّبة أو مسألة معرفّية.

كان تناوُل اخلطاب اإلسالميِّ للعلمانّية من خالل النظر إىل عناصرها املكّونة هلا، ولكنهم 
مل ينظروا إىل الّشرط الذي يقف وراَء كلِّ هذه العناصر ومل يتطلعوا إىل الرتكيب املعقد 

ًا جديًدًا، ومل يفّكروا يف الفعالّية  الذي جيمع هذه العناصَر وجيعل تركيَبها شرًطًا إنسانيًّ
املؤسساتّية اليت حتدثها العلمانّية يف تسيري شؤون احلياة ويف ضبط التناقضات، فالعقل اإلنساني 

الذي تدعو العلمانية إىل سيادته، ليس ذلك العقل الفلسفي واليقيين الذي  يقتصر على النخبة 
والقّلة ، بل هو تلك املمارسة الذهنّية اليت ميارسها اإلنسان يف تسيري شؤونه رغم تعّثره وكثرة 

أخطائه، هو ذلك العقل الذي يسعى دائًمًا إىل اكتشاف أو خلق اجلديد، هو عقُل االختالف 
والتنّوع والتعّدد.  ويف حني أّن العقل الذي يدعو إليه عبده وحتّدث عنه اخلطاب الّديين يف القرن 

العشرين، هو العقل املقتصر على اخلاصة من الناس،  هوعقل الفيلسوف أو الفقيه، الذي حُيرم 
على العامة تداوله واستعماله،    أي العقل الذي يعقل صاحبه عن الوقوع يف املهالك، أي حيبسه 

ويأسره وال يطلق كامل إمكاناته، هو عقل الّسلف الذي كان سائدًا قبل ظهور االختالف، أي 
عقل ما قبل ظهور العقل.  لذلك وكما يقول اجلابري: »هنالك ميدان واحد مل تتوجه إليه أصابع 

اإلتهام بعد، وهو تلك امَلَلكة أو األداة اليت يقرأ بها العربي أو يرى وحيلم ويفكربها وحياكم 
إنه العقل العربي ذاته.  لقد أغفلوا نقد العقل وراحوا يتصّورون للنهضة بعقول أعدت للماضي أو 

مبفاهيم أنتجها حاضر أوروبي غري حاضرهم )43(.

كذالك فإّن اإلختالَف احلاصل بني التكوين املنسي يف املسيحية من جهة، وشكل احلضور 

سس الفلسفية للعلمانية، دار الساقي، بيروت، 1998، ص. 75-37. (42(  عادل ضاهر، الأ

(43(    محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الخامسة 1994، بيروت ، ص. 42.
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ين يف اإلسالم من جهة أخرى لن يفيد حماولَة اإلسالميني يف التنّكر لوجود  اإلجتماعي لرجال الدِّ
سلطة دينّية يف اإلسالم ممثلة مبؤّسسة خاصة،  فسلطة الفقيه حاضرٌة باستمرار وبقّوة 

ًا داخل اجملتمع، وهذا ما  يف التاريخ واحلاضر اإلسالميني، وقد اختذت لنفسها طابًعًا مؤّسسيًّ
جيعل االختالف بني الكنيسة واملؤّسسات الفقهية اختالفًا يف شكل حضروهما التارخيي 

والتنظيمي، وليس اختالًفا يف وظيفة كّل منهما يف رعاية إرث املؤّسس األول )املسيح أو حممد( 
ومرجعيتهما يف ضبط املعنى الّديين وحتديد الوظيفة اإلميانية ، إذ وعلى الرغم من غياب 

الّشكل املنّظم والبنية الرتاتبّية داخل املذاهب اإلسالمّية كما هو احلال يف الكنيسة، إال أّن 
ًا ووضعت شروًطا أهلّية وصالحّيًة يف ممارسة التفكري الّديين  املذاهب اخّتذت لنفسها نظاًمًا علميًّ

وأنشأت قواعد »استقامٍة« يف تفسري الّنص الّديين واحتلت مناصَب رمسّية يف الّدولة كمناصب 
القضاء والفتوى وإدارة األوقاف وغريها مما جعلها تتخذ هيئًة تنظيمّيًة حمّددة تنسجم مع شبكة 

العالقات ونظام توزيع القوى اللذين تبلورا يف الّسياق اإلسالمي. إّن االختالف يف هيئة التمثيل 
الّديين بني اإلسالم واملسيحية ال يعين غياب سلطِة مؤّسسة دينية يف اإلسالم ، بل يعين تغاير 

شكل حضور املمثليات الّدينّية يف كل جمتمع تبًعًا للوضعّية العالئقية اليت تهب القوى 
املتنّوعة حيز وجود وشكل حضور ووظيفة أداء خاصة ومتمّيزة عن غريها.

من هنا، فإّن خطأ اإلسالميني، أنهم الحظوا الفارق الشكلي بني سلطة الكنيسة وقوى التعبري 
والتفسري الّديين يف اإلسالم ، ومل يلحظوا التمايل الوظيفي والتشاكل اخلطابي بني الديانتني 

املسيحية واإلسالم.  فالتغاير يف شكل السلكات الّدينّية يف اإلسالم واملسيحية ، يرجع يف 
أكثره إىل االختالف يف البيئة الّسياسّية واالجتماعّية لكل منهما، وإىل التغاير يف شروط 

البداية أكثر من رجوعه إىل االختالف يف جوهر اخلالص أو مضمون اخلطاب الّديين عند كل 
منهما.

فالعلمانّية رأت النور يف الغرب، حني تصارع امللك مع الكنيسة فانتصر امللك. إال أّن جناح اجملال 
السياسي يف أخذ حيز يف املستقبل وتكوين منطقته ونظامه اخلاصني، مل يتحقق إال حني 

تضامن اجملتمع مع السلطة فنزلت السلطة عن عليائها وحتّولت إىل إرادة عامة وعقد اجتماعي 
وجمتمع مدني يف حني أّن السلطة يف اإلسالم املمثلة باخلليفة حتالفت مع مؤسسة الفقيه 

على حساب اجملتمع، لتصبح سلطة مصطفاة من اهلل ويصبح املذهب عقيدة اهلل اخلالصة اليت 
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ال خالص خارجها، وحيث مل يكتف هذا التضامن جبعل اخلارج عنه خارًجا عن الّدين بل خارًجا 
عن اجملتمع كّله. وقد أّدى هذا التحالف إىل تهميش اجملتمع ألّنه رسخ يف داخله حسَّ القصور 

واإلحساس بالذنب واخلطأ، األمر الذي أعاقه دائمًا عن أن جيد لنفسه حقيقة أو معنى خارج سلطة 
اخلالفة اليت حتّولت طاعتها إىل نقطة ارتكاز أساسية يف اخلالص الديين )44(  . كما وأّدى 

التحالف بني السلطة والفقيه إىل ضبابّية املفهوم السياسي يف اإلسالم، وبقاء الشكل األمرباطوري 
للسلطة هو الشكل السائد واملتبع. كذلك أّدى احللف املقدس بني الفقيه والسلطان إىل تبعية 

املؤسسات الدينية للسلطلة املركزية، حيث ارتبط مصري املؤّسسة الدينية مبصري احلاكم ومزاج 
األمري، فعجزت املؤسسة الدينية عن صنع كيان مؤسساتي مستقل هلا، بل امتزجت حقيقة االنتماء 
الّديين حبقيقة السلطة احلاكمة، وفقَد العقل االجتهادي فرصة تكوين حّيزه اخلاص واملتحّرر من 

ضغط الّسلطة وإكراهات احلاكم.

كان حممد عبده مصيًبًا يف نفيه وجود جمالني ديين وسياسي وإصراره على وجود جمال واحدا 
فقط هو اجملال السياسي حبكم عدم وجود جمال ديين مستقل باملعنى املؤسسي، بل كان هنالك 

رجال دين تابعون لتدبري السلطة السياسية. هذا الغياب هو سبب االلتباس عند املنّظرين اإلسالميني 
يف القرن العشرين، حني اعتربوا غياب املؤّسسة الدينية وعدم استقالليتها يف التاريخ اإلسالمي 

يساوي دمج اجملالني السياسي والّديين بيد سلطة مركزية واحدة، وأّن اإلسالم مشروع سلطة 
وحكم مثلما هو مشروع هداية وخالص.

التأكيد على وجود متايز يف التاريخ اإلسالمي بني اجملالني، الديين والسياسي، ال يعين صحة تبين 
العلمانّية بصيغها الوافدة إلينا. فمثلما يكون فهم النص الّديين عملية مستمرة ال تتوّقف عند 
معنى نهائي وحاسم، ما يعين أّن صيغ العالقة بني اجملالني متحركة ومرنة يف الفضاء اإلسالمي، 
ا أو فعال تولويفيا بني قوى متزامنة، بل  فإّن العلمانّية أيًضًا ليست وصفة جاهزة أو اجتهاًدا قانونيًّ

هي حصيلة جدل تارخيي استقر على هيئة ووضعية معينة، أنتجت أشكال حياة جديدة. أي ليس 
املطلوب إثبات القبول املتبادل بني اإلسالم والعلمانّية، بل املطلوب هو الدخول يف جتربة تارخيّية 

تعيد رسم املشهد العالئقي بني قوى السلطة واجملتمع والّدين. فالعلمانّية ال ُتقرأ يف ترجتمها 
القانونية بل ُتقرأ يف شرطها التارخيي، اليت متى ما استكملت، فإّن تأثريها ال يقتصر على 

تغيري مستويات وطبيعة العالقات يف اجملتمع، بل يأخذ التغيري مداه داخل الوعي الّديين نفسه، 

هل السّنة والجماعة.   قصد هنا تحديدًا عقيدة اأ (44(  اأ
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لغرض خلق مزاج معريف ومنطلقات فلسفية جديدة ترى يف النص الّديين أبعاًدا جديدة مل تكن 
مستحضرة من قبل.

انتصرت العلمانية يف الغرب، إال أنها حتّولت إىل وصفة معرفّية واجتماعّية، أثبتت جناحها يف 
التنظيم الّديين والّسياسي ويف ربط  الزمين باألزلي. بل استطاعت العلمانّية أن ختّفف من غلوائها 

ضد الّدين واإلميان، بأن حتولت من نظام يقصي الدين، إىل نظام متحّرر من سلطة الّرموز الّدينية 
ووصايتها على شؤون احلياة، وإىل نظاٍم يقوم على التعّددية الّدينية واحرتام املعتقدات اخلاصة؛ 
أي استقرت العلمانّية على ما حيّددها عادل ضاهر بأنها: »رفض للطابع الكياني للّدولة الّدينية 

الذي يرتبط مفهومها جبعل االعتبارات الّدينية نهائية فيما خيص األمور الروحّية والزمنّية على 
حدٍّ سواء، وعلى إعطاء األولوّية لالعتبارات العقلّية يف كل ما له عالقة بالشؤون الدنيوّية، 

أي اعتبار أّن املعرفة املطلوبة لغرض تنظيم شؤوننا الدنيوّية ال ميكن أن جتد أساسها األخري يف 
ا عن الدين )45(. الدين، بل جتده يف جمموعة قيم ومعايري مستقلة استقالال منطقيًّ

ورغم أن أوىل مراحل العلمانّية قد اتسمت باملواقف احلاّدة ضد الّدين، وقد تبنّي للفكر الغربي 
خطأها الحقًا، إال أّن تعبريات العلمانّية املعاصرة تتسم باهلدوء والعقالنية، وتطرح وضعّية 

إجرائّية وحلواًل فنّية وتقنّية يف عالقة الديين بالسلطوي، فلم يعد هنالك ضرورة إىل تقليص 
مفهوم العلمانّية بأنها حرٌب ضد الدين، بل البّد من تفحص الوضعّية القانونّية والدستورّية اليت 

تطرحها يف تنظيم العالقة بني الّدين والسلطة يف اجملتمع. لقد انتقلت العلمانّية من خصم 
ونقيض للدين، إىل منّظٍم للشؤون العامة وضابٍط عمليٍّ لشبكة القوى السياسّية واملؤسسات 

االجتماعّية أو الّدينّية.

ًا وحلواًل إجرائية  لذلك ال متنع أوروبّية العلمانّية، أن ُيستخلص من جتربتها منطًقًا وضعيًّ
إلشكالّية السلطة يف عاملنا اإلسالمي وملعضلة العالقة بني الديين واإلنساني دون أن حتمل 

معها عّدتها الفكرّية الكاملة أو ترّوج لصيغة سياسّية تطابق صيغتها يف الغرب. فالعلمانّية 
يف عمق نتيجتها السياسّية، هي توزيُع أدوار ونظاُم حركة حيوالن دون اشتباك القوى ودون 

تفّجر تناقضتها. وهذا هو ما حنن حباجٍة إليه يف عامِلنا العربّي الذي تتداخل فيه األدوار وتتشابك 
الصالحيات، وهذا ما جيعل الواقع السياسي قاباًل لالهتزاز عند أية أزمة أو معضلة.

سس الفلسفية للعلمانية، مصدر سابق. (45(   عادل ضاهر، الأ
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ال بّد للعلمانّية من أن ُتدرس خارج دائرة الّشعور باهلوّية املهّددة من الغرب، وخارج دائرة تكديس 
الّطروحات الوافدة منه دون معاجلٍة ونقٍد وحتليل. وال بّد من تفحص العلمانّية مبا هو أبعد من 
شكليتها أو حرفيتها وظروفها التارخيّية اخلاصة، بل النظر يف أبعادها اإلنسانية اليت وضعت 

الغربي أمام خيارات مصريّية وصعبة حّفزته للكفاح لغرض حتقيق خياراٍت وشروِط حياٍة 
جديدة. العلمانّيُة ليست إيدولوجيا جاهزًة مليئًة باألجوبة اجلاهزة، بل هي فعُل تغيرٍي ذاتيٍّ 

ومشروُع نضاٍل إلنسان يرغب أن يكون صانع مصريه.

8.   خامتة

ما توصلنا إليه يف هذا البحث، هو أّن التاريخ اإلسالمي شهد أشكاال متعّددًة يف العالقة بني 
املمثليات الّدينّية والسلطة احلاكمة، وأّن البحث الِفقهي يف اجملال السياسي بدأ يف فرتة متأخرة 

لغرض التكّيفِ مع املتغريات السياسية، حيث نزع االجتاه الِفقهي إىل قبول الرتتيب السياسي 
القائم ، مهما كانت أسبابه ، حتى ولو كانت بالغلبة والقهر.  األمر الذي فرض االعرتاف والتعامل 

بواقعّيٍة مع ثنائية الّسياسي والّديين، لكل منهما جماُل عمِله ومرجعيُة نشاطه.

بيد أّن التحّوالِت اخلطريَة اليت شهدها العامل العربي واإلسالمي يف القرن العشرين، من سقوط 
للخالفة اإلسالمّية وحتّول الغرب املسيحي إىل قوى استعمار تسيء إدارَة البالد اإلسالمية وتستغل 

مواردها َخَلق حالَة خوف على اهلوية والوجود، انعكست بوعيٍّ ديينٍّ أصولي يطمح إىل دمج الّديين 
بالسياسي ويرفع شعار »اإلسالم دين ودولة«، وإىل توّلد حساسّية عالية من كل طروحات الغرب، 

األمر الذي أعاق فهم وقراءة التجربة العلمانّية، اليت مل حيسن ُدعاتها الرتويج هلا حبكمة.

هذا مل مينع وجود اجتاهات فقهية جمددة، وتيارات فكرية نقدية، تضع مسألة العالقة بني الّدين 
والّدولة يف مسارها الصحيح، بالعمل على النظر يف فهم التجربة الّسياسّية يف التاريخ اإلسالمي، 

وقراءة النصوص الّدينية اليت تتناول موضوع الّسلطة واحلكم وفهمهما فهًمًا عصريًا، وتعيد قراءة 
التجربة الّسياسّية يف الغرب، يف حتّوالتها اخلطرية والكبرية للوقوف على حمركاتها املعرفّية 

ورهاناتها اإلنسانّية.
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يبقى القول، بأّن عالقًة صحّيًة بني الّدين والّدولة، ال ُيقتصر فيها  تصّور تلك العالقة، بل يتطّلب 
الّدخول يف جتربة بناِء تلك العالقِة وجعلها جتربًة معيوشًة.  وهي عمليٌة مستمّرٌة ودائمة، تكون 

فيها الفائدة يف معرفة اخلطأ بنفس فائدة معرفة الّصواب، ويكون الوصوُل إىل تصّوٍر دقيٍق 
وترتيٍب صحيح للعالقة بني الّدين والّدولة مدخاًل للشروع يف بناء جتربة عالقة جديدة.
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حقوق املرأة يف قوانني األحوال الّشخصّية
كارين القارح

إن قواننَي األحوال الّشخصّية تبين وترسُم يف مجيع أحناء املنطقة دوَر اجلنسني والتسلسل 
الوظيفي يف مراكز الدولة والعالقات االجتماعية واملالّية واحلياتّية حبيث هي داللة  يف جمال 

حقوق املرأة، على دور الدين أكثر مما هي داللة على دور الدولة.   
   

   ويف معظم احلاالت إّن املواطنة وحقوق املواطنني، وشعوَرهم بهويتهم الوطنّية اليت تتخّطى حدود 
حميطهم الضّيق، والعضوية اجلماعية واالنتماء الّسياسي ليس واضًحًا أو ملزًمًا أو قاهًرًا كالقرابة 

احمللّية واالنتماءات الّدينّية أو العرقّية، لتحديد اهلوّية أو العمل السياسي.

   ويف لبنان، يستمد املواطن حقوقه من طائفته، فالّطائفة هي اليت تعطيه حقوَقه وليس الدولة.  
ويعترب االنتماء إىل الطائفة جزًءًا ال يتجّزأ من هوية املواطن اللبناني فهو يشّكل هويته ويعطيه 

ا أليٍّ إنسان سواء أكان  رجاًل أو  دوَره.  ونقيضه أّن اإلحلاد والعلمانّية ليسا خياًرا قانوًنا وإداريًّ
إمرأة.  ونتيجة لذلك، إْن أحلد أحُدهم وخرج عن طائفته، أو تّرّشح ملنصب وزيٍر أو لعضوية جملس 

الّنواب دون موافقة طائفته ،أو طلب وظيفة عامة ذاَت درجة عالية دون التماسها عرب طائفته 
ضاعت حقوقه.

وقد ُيعترب تعداد الطوائف واملذاهب يف لبنان )18 طائفة معرتف بها( عنصًرًا معادًيًا حلقوق املرأة 
حبيث ينظر مجيعها إىل املرأة نظرةً جمحفًة ولو بدرجات متفاوتة.  وال تعطي قوانني األحوال 

الشخصّية السلطات الّدينية والّطائفية واجلهات الّسياسية احملافظة صالحياٍت واسعًة إزاء املرأة يف 
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مسائل الّزواج  أو الطالق،أو احلضانة، أواإلرث فحسب، إنا تؤّكد أيًضا على دور املرأة كزوجة أو 
أّم أو إبنة على حساب دورها كمواطنة.  واألمثلة عديدة، منها:

-   الزنى: جّرم القانون فعل الزنى ومّيز بني املرأة والرجل حبيث أّن العقوبة ليست واحدة بالنسبة 
لإلثنني؛ حيث تصل عقوبة املرأة إىل سنتني، بينما ال تتعّدى عقوبة الرجل حّد السنة.  والتمييز 

يظهر أيًضًا يف حتقق شروط الّزني حبيث تعترب املرأة زانيًة دون شرط وال ُيعترب الزوج زانًيًا إال إذا 
ارتكب الّزنى يف البيت الزوجي أو اخّتذ له خليلة جهاًرًا يف أّي مكان.

-   الطالق: يصعب على املرأة أن تطلب من احملاكم الروحّية الطالق إال لألسباب اليت حّددتها 
قوانني األحوال الشخصية كإساءة الزوج إىل عّفة زوجته بتسهيله فعل الزنى هلا أو إذا اّدعى عليها 

بأنها ارتكبت الزنى وأن يثبت صحة ما اّدعاه لدى الطوائف الكاثوليكية.  أّما لدى الطوائف 
اإلسالمية، فالطالق بيد الرجل ولكن جيوز له أن يفّوض زوجته أثناء عقد الزواج أو بعد العقد 

بأن تطّلق نفسها وهذا مقبوٌل فقط لدى الُسّنة وال يقبل به ال الشيعة وال الدروز.

-   احلضانة: بغض النظر عن االنتماء الطائفي تكون حضانة األوالد لألب.  ومتلي القيم 
واملؤسسات األبوية يف املمارسة ويف القانون أّن لرّب العائلة حضانة األوالدة ألنهم يعّرفون قانونًا 

من نسب األب يف ظل قوانني األحوال الشخصية.  وحتتفظ األّم، عند حصول الطالق بني الزوجني 
حبضانة أوالدها حلني بلوغهم سّن املراهقة فينتقلون عندها للعيش مع عائلة والدهم.

-   اإلرث: خيتلف حقُّ كل شخص باإلرث وذلك وفًقا للقواعد القانونية اليت حتّددها كل طائفة 
على حدة.  لقد مّيزت الّطوائف اإلسالمّية بني الرجل واملرأة حبيث تكون حصُة الرجل اإلرثّية 

أكرب من حّصة املرأة فيضطرُّ بعض املسلمني من املذهب الُسين الذين مل ينجبوا إاّل بنات إىل تغيري 
مذهبهم لكي يتمّكنوا من إيالء إرثهم هُلّن وإاّل حصلن على حّصة أقل من اليت قد تؤول ألقربائهّن 

الذكور )كالعّم وأبناء العّم(.

ولعّل املثل األبرز يف هذا اخلصوص هو تغيري رئيس وزراء سابق ملذهبه، من املذهب السين إىل املذهب 
الشيعي، لكي تتمّكن ابنته من احلصول على حّصة أكرب من ثروته.
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-   جرمية »الشرف«: يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف 
جرم الزنى املشهود أو يف حالة اجلماع غري املشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغري عمد.

-   جرمية اإلغتصاب واخلطف: إشرتط قانون العقوبات ملعاقبة اجلاني يف جرمية اإلغتصاب بأن 
يكون مثة إغتصاب لغري زوجة، بالعنف أو التهديد واخلداع أو استغالل ضعف. واستثنى هذا 
القانون اغتصاب األزواج لزوجاتهم ومل جيّرمه كما مل يعاقب كّل من استغل سلطته كرب 

عمل أو غري ذلك وقام بالتحّرش اجلنسي.

أّما يف ما خيصُّ اخلطف فقد ورد يف قانون العقوبات بأّنه عند عقد زواج صحيح بني مرتكب 
جرمية اخلطف أو جرمية االغتصاب وبني املعتدى عليها أوقفت املالحقة وإذا كان قْد صدر 

احلكم بالقضية ُعلِّق تنفيذ العقوبة التى فرضت عليه.

هذه املادة هي من أشّد األحكام خطورًة يف حق املرأة، فبدل أن تكون  رادعًة إاّل أّنها تشّجع 
كّل رجل ال ميكن أن تقبل به إمراة ألّنه يقوم خبطفها. ويغيب عن بال البعض بأّن الزواج بعد 
ارتكاب هذه اجلرمية ال يزيل الفعل اجلرمي عن االغتصاب فهذا املعتدي مل يعتد على هذه املرأة 

فحسب إنا اعتدى على جمتمٍع بأكمله. فاملسألُة املطروحة هي مدى تأثري اعرتاف القوانني املدنّية 
حبقوق املراة على قوانني األحوال الشخصية. 

وتناول جدول أعمال مؤسسة جوستيسيت لإلناء وحقوق اإلنسان هذه املسألة حتت عناوين 
عديدة منها: اقرتاح قانون لإلقرار حبّق املولود من أمٍّ لبنانية جبنسيتها اللبنانية وهو املشروع 

القانوني الذي ما زال يشّكل مأساًة اجتماعّيًة ومعيشّيًة ونفسّيًة بالنسبة لألّم اللبنانية وابنها 
على حدٍّ سواء، ومنها أيضا: مواكبة تعديل قانون جرميِة الشرف ، والذي تناول العقوبة حبيث مل 

يعد مرتكب اجلرمية يستفيد من عذر حمل إنا من عذر خمّفف.

ولعّل الّدراسَة القانونّية اليت وضعتها أثناء عملي يف مؤّسسة جوستيسيا لإلناء وحقوق اإلنسان 
واملتعلقة بتخويل األم فتح حساب مصريف دائن لصاحل ولدها القاصر هي من أبرز ورش العمل اليت 

برز فيها دور الّدين وقوانني األحوال الشخصية. وأثبتت هذه الدراسُة القانونية أّن هذا احلساب ال 
ميسُّ بالقواعد واملبادئ اليت تضعها هذه القوانني، وتوضيح ما فعلته هو تفعيل نصوٍص قانونّية 



                                                                                                                                  حقوق املرأة يف قوانني األحوال الّشخصّية

59

ولدها القّصر، عدد 1000، تاريخ 18، كانون الول 2009  م تفتح حساب لأ ول اأ خبار«، اأ (46)   وجريدة »الأ
حوال الشخصية لدى جميع الطوا�ئف اللبنانية، ط1، 1986، ص 165. ح�ام الأ (47(  نهراء، يوسف، اأ

كانت موجودًة يف سبيل متكني املرأة من ممارسة حقوِقها كاملة. ونتيجة هلا فتحت السيدة بربرا 
بطلوني، وهي أم لبنانية أّول حساب مصريف لولديها القاصرين بعد التعميم على مجعية مصارف 

لبنان)46( .

لذلك أود مشاركتكم خربتي يف هذا اجملال والنجاح الذي القته هذه الدراسة القانونية، عوًضا عن 
مناقشة تعثرات لبنان اليت غالًبا إن مل نقل دائًما، تعرتيها السياسة ويقف وراءها السياسيون.

درجت املصارُف اللبنانية سابًقًا على عدم ختويل األم فتح حساب دائٍن لولدها القاصرحّتى ولو قامت 
هي بتغذية رصيد احلساب، وحصرت هذه املعاملة املصرفية باألب.  ومبراجعة إدارات املصارف عن 

السبب الكامن وراء ذلك كان اجلواب: الوالبة اجلربّية.

فاملسألة اليت طرحت آنذاك هي ختويل األم فتح حساب مصريف  دائن لصاحل ولدها القاصر ودون 
اللجوء إىل األب صاحب الوالية اجلربّية. واعرتضتنا أواًل يف وضع الدراسة معضلُة الوالية اجلربّية.  

فكان السؤال: كيف نتفاداها دون أن ُنلغيها؟

فالقوانني، ومعها احملاكم املدنّية والروحّية والشرعّية واملذهبّية تتفق على أعمال مبدأ الوالية 
اجلربية لألب 

على أوالده القاصرين.  وينسحب هذا املبدأ على العالقات املدنّية والتجارّية:

أ -   فعّرفت املادة 119 من قانون الطوائف الكاثوليكية من جهٍة الوالية اجلربّية بوضوح بأّنها 
»جمموعة حقوق الوالدين على أوالدهم وواجباتهم حنوهم يف النفس واملال إىل أْن يدركوا سّن 

الرشد«.  فتكون الوالية على نوعني: واليٍة على النفس وتتعّلق بشخٍص القاصِر ووالية على املال 
وختّص استثماَر أمواِله والتصّرَف بها وحفَظها.

غري أّنه يّتضح من املادتني 134 و 136 من القانون الّسالف الذكر أّن األّم ال مُتّحض هذه السلطة إاّل 
قضاًء عند إسقاط األب أو حرمانه منها مبوجب حكم، أو عند وفاته، وبعد إثبات أهلّيتها وقدرِتها 

على ممارسِة هذه الّسلطِة.
وكذلك لدى الطوائف اإلسالمّية، ميلك األب الواليَة على أوالِده وأمواهِلم ثّم يليه قرابة العصبة )47( 
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ب  -   ونصت  املاّدة 1106 من قانون املوجبات والعقود من جّهة أخرى )48(  على أن »مجيع أحكام 
»اجمللة« )49( وغريها من النصوص االشرتاعية اليت ختالف قانوَن املوجبات والعقود أو ال تتفق مع 

أحكامه، ألغيت وتبقى ملغاة«.  ونصت املادة 974 من جملة األحكام العدلّية اليت ما زالت سارية 
املفعول على أّن »ولي الصغري هو أواًل أبوه.  ثانيًا الوصي الذي اختاره أبوه ونّصبه يف حال حياته إذا 

مات أبوه. )...(«.
فيتبنّي لنا مّما تقّدم أّن الوالية اجلربّية وجدت مللِء فراغ، ما هو إذًن؟

   هو نقٌص يف اإلدراك يسّده أساًسًا أحد الوالدين املعّينني يف القانون، وهو األب.  وتاليًا خيتار 
ويلتزم هذا األخري باسم الولد القاصر، أي أّن الوالية اجلربية ُوجدت حلماية القاصر وأمواله.

لذا نستنتج ما يلي:

1-   الوالية اجلربّية مل توجد ملنع القاصر وإعاقِته يف حصوله على الّتربعات على سبيل تراكمّي 
ونفعي، وال هي لتحول دون إدارة أمواله مبا يعود عليه بالنفع، وباألوىل متى كان مصدُر املال هو 

األم – أقرب املقّربني إليه.

2-   إّن محاية األشخاص الذين أشار إليهم قانون املوجبات والعقود وهو القانون العام، -وخصوًصًا 
القاصر والشركة- إنا جاءت فلسفُتها حلماية الّذّمة املالية هلؤالء من أيِّ تبديد أو تفريط ومل 

تكن مطلًقًا ملنعهم من إجراء األعمال القانونية اليت تعود عليهم بالنفع احملض أو قبول احلقوق 
واألموال.

3-   أّما بالنسبة للمرأة، فإّن أهلّية أداء أو التزام املرأة قانوًنًا  غرُي منقوصٍة إذ أّن هذه األهلّيَة ختّوهلا 
إجراء مجيع التصرفات القانونّية وال سيما منها التفّرغات دون الرجوع إى الّزوج أو إىل أي ولّي آخر، 

ومن ذلك هبة أمواهلا املنقولة وغري املنقولة إىل ولدها.

ًا، وكلُّ ما تكتسبه عن طريق  4-   للمرأِة ذّمة مالّيٌة مستقّلٌة عن ذّمة الزوج تعطيها استقالاًل ماليًّ
عملها املأجور أو باإلرث أو بأي طريٍق آخر يدخل يف ذّمتها وتنفقه كما تشاء.

5-   إّن فتح حساب مصريّف، وباألخص دائن، ملصلحة الولد القاصر مل يتّم مقارنته من زاوية السلطة 

(48(  هو القانون الدني اللبناني الذي يرعىت العالقات التعاقدية التجارية والمدنية.
ح�امها سارية المفعول في لبنان. (49(  هي القانون المدني في الدولة العثمانية سابقًا وما زلت بعض اأ
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(50(  يراجع بهذا المعنى قرار مح�مة إستئناف بيروت المدنية السادسة، رقم 1526 تاريخ 1972/11/27، حاتم ج.141، ص 53 و54، حث جاء فيه:«وحيث 
ّن اإلجازة للصغير الممّيز بقبول  ن يقبل الهبة المجانية غير المقّيدة بشرط.  وحيث اأ يستفاد من المواد 516 و 51  و520  موجبات وعقود إنه يجوز للصغير الممّيز اأ

عاله )...(«. الهية بنفسه على الوجه المبّين اأ

الوالديه أو الوالية اجلربّية على القاصر بل من زاوية األعمال النافعة للقاصر.

6-   مبعنى آخر، فرقنا بني:
-   الوالية اجلربّية على القاصر اليت تنطوي على إعطاء األب سلطة تقديِر مصلحِة القاصر 

ومحايتها،
-   وبني األعمال النافعة نفعًا حمًضًا للقاصر واليت ال ميكن أن خيتلف اثنان على طابعها النافع.

إّن هذا يدفعنا إىل القول أّن فتَح حساٍب مصريفٍّ دائن ملصلحة القاصر من األعمال النافعة نفًعًا 
حمًضًا للقاصر وتصّب يف مصلحته املطلقة،واهلبة النقدّية املمنوحُة من األم لولدها إّنا حتتاج إىل 

وعاٍء يستقبل النقود وهو حساٌب مصريّف تودع فيه ليس إاّل.

عليه إّن  احلّل الّراهًن ليس يف تعديل القوانني املتعلقة بالوالية اجلربية إنا يف تفعيل سائر 
نصوص القانون الوضعّي اللبنانّي اليت جتيز للمرأة فتَح حساٍب ملصلحة ولِدها القاصر.والسند 
القانونّي يف ذلك ال يكمن يف أّن القانون اللبناني ال مينع األم صراحًة يف فتح حساب لولدها 

القاصر فحسب، بل ألّن األصل هو اإلباحُة، واملنع هو االستثناء، فما ليس ممنوًعا صراحًة يكون 
مباًحًا، وألّن ال عالقَة للوالية اجلربّية باهلبة النقدّية غري املقّيدة بشرٍط لصاحل القاصِر واليت تصحُّ 

بصورٍة أوىّل عندما يكون الواهب أّمه، كما ال عالقة لفتِح حساب مصريّف للقاصر بأنظمة 
األحوال الشخصية للّطوائف.وأيًضا كما للقاصر كامل احلق بقبول اهلبة اجملانّية بنفسه متى 
كانت تصّبّ  يف مصلحته وال ترّتب عليه أّية أعباء أو قيود أو تكاليف، كل ذلك استنادًا إىل 

أحكام قانون املوجبات والعقود)50( .

   وإن كاّن لبنان يتحّفظ يف إعطاء املرأة حقوَق الوالية على أوالدها إاّل أّنه مل يتحّفْظ قّط عن 
منحها حق إجراء اهلبات أو حق اإلدارة احملدودة لألموال اآليلة منها إىل أوالدها، وال بالتأكيد عن 

ختويلها حقَّ فتِح حساٍب تودع فيه هذه األموال.
   وبعد التوّصل إىل هذه النتيجة األولّية، كان من الضروري العودة إىل جدول حقوق املرأة.

1-   فليس من حمض الّصدف أن مسرية النضال يف سبيل حتصيل حقوِق املرأة يف لبنان مل تلحظ 
إجازَة فتح حساب مصريّف للولد من قبل أمه رغم أّن هذه املسرية لوحظت منذ اخلمسينات واليت مّرت 
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يف مراحل عديدة على هذا الدرب، منها:
-   احلقوق الّسياسّية عام 1953 )حق اإلنتخاب(.

-   املساواة يف اإلرث لغري احملمدّيني عام 1959.
-   حق املرأة يف خيار اجلنسية عام 1960.

-   حرّية التنّقل سنة 1974.
-   إلغاء األحكام املعاقبة ملنع احلمل عام 1983.

-   توحيد سن نهاية اخلدمة للرجال والنساء يف قانون الضمان االجتماعي عام 1987.
-   االعرتاف بأهلّية املرأة للشهادة يف السجل العقاري عام 1993.

-   االعرتاف بأهلّية املرأة املتزّوجة ملمارسة التجارة دون إجازة من زوجها عام 1994.
-   حّق املوّظفة يف الّسلك الدبلوماسي اليت تتزّوج من أجنيب مبتابعة مهامها عام 1994.

-   أهلّية املرأة املتزّوجة فيما يتعّلق بعقود الضمان على احلياة عام 1995.
-   إبرام اتفاقّية القضاء على مجيع أشكال الّتمييز ضد املرأة عام 1996.

فلم تكن مسألة حساب باسم  الولد أولصاحله مدرجًة قّط  يف جدول أعمال املرأة طوال نصف قرن 
من النضال  على اعتبار أّن ذلك ال يتطّلب بالضرورة ورشة تشريعية، ومرّد ذلك إىل أّن أحكام 

الدستور  تساوي بني اللبنانيني مجيًعًا، حبيث نّصت  املادة 7 منه على أّن »كل اللبنانيني سواء 
لدى القانون وهم يتمتعون بالّسواء باحلقوق املدنية والسياسية ويتحّملون الفرائض والواجبات 

العامة دون  فرق بينهم«، وكذلك املواثيق الدولّية اليت تعّهد لبنان االلتزام بها يف مقدمة الدستور، 
ومبادئ العدالة واإلنصاف، ونّية املشرتع الذي أراد مراعاة وحدة العائلة آخًذًا يف اإلعتبار مصلحة 

الولد نفسه.

2-   غري أّن التطبيقاِت احلالّية احلائلة دون ختويل املرأة فتح حساب مصريّف ملصلحة القاصر ختالف 
أحكام الدستور اللبناني واملواثيق الدولّية وال سيما اتفاقّية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

ضد املرأة اليت أبرمها لبنان، ولو بتحّفظ، مبوجب القانون رقم /572/ الصادر بتاريخ 1996/7/24.  وهذه 
املواثيق تعترب مكّملة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينّص يف املادة األوىل منه أّن للرجل 

واملرأة حقوًقًا متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله.
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ويف حال خمالفة التشريع الوطين ألحكام االتفاقّية، على القاصي أن يطّبق أحكاَم االتفاقّية 
ألّن هلا  حّق األولوّية على التشريع الوطين مبا يّتفق مع املادة الثانية من قانون أصول احملاكمات 

املدنّية اليت تنّص على ما يلي: 
 ويف حال خمالفة التشريع الوطين ألحكام االتفاقّية، على القاصي أن يطّبق أحكاَم االتفاقّية 

ألّن هلا  حّق األولوّية على التشريع الوطين مبا يّتفق مع املادة الثانية من قانون أصول احملاكمات 
املدنّية اليت تنّص على ما يلي:

وكان أيًضًا من الضروري إجراء حبٍث مقارٍن يف القوانني العربّية واألجنبية حيث تبنّي لنا أّن بعض 
املصارف اإلسالمّية والعربّية منها خرجت عن نطية التعامل املصريّف التقليدّي وعن نّصّية القاعدة 

القانونية بأْن فتحت حساباٍت مصرفّيًة باسم قاصرين – ولو بإذن وليهم اجلربّي )األب( – متجاوزة 
بذلك القواعد العامة اليت تعطي لألب وحَده الوالية اجلربّية على أوالده كونه احلارَس الطبيعي 

ًا خّوهلا فتح حساٍب مصريفٍّ ألوالدها  ًا مصرفيًّ على أنفسهم وماهلم وذلك بأن وّفّرت لألم إطاًرًا قانونيًّ
القاصرين بشروط حمّددة وحمصورة حفاًظًا على حقوقهم.

   وعلى سبيل املثال، جتربة بيت التمويل الكوييت Kuwait Financial House ، الذي أشأ 
حساب »بييت Baitii« لألطفال )51(  حبيث حيق لألم، مبعزل األب أو اجلّد اجلربية، وجملرد إبرازها 
ًا تديره وتغّذيه  شهادة والدة أصلية ألوالدها القاصرين وبطاقة اهلوية أن تفتح هلم حساًبًا مصرفيًّ

وحَدها دون األب.

كذلك، وضع مصرف ترفنكور )Travancore( )52(، عضو املصرف املركزي يف اهلند، يف 
ا للقاصرين ُتعنّي فيه األم كحارسة على موجودات هذا احلساب،   تصرف عمالئه حساًبا خاصًّ

وذلك تطبيًقًا لتعميم املصرف املركزّي)53( ، وضمانًة حلقوق القاصرين أعطيت األم احلقَّ 
بتحريك احلساب إيداًعا دون حقِّ الّسحب على حنو يكون فيه رصيد احلساب دوًما دائًنا لصاحل 

القاصر.
    ويف اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران، مّكن مصرف »بيت املسكن« )54( األم من فتح حساب 

توفري والغاية منه تأمني سكٍن لولدها القاصر.

مجيع هذه التجارب واألنظمة تعرتف باألصل بالوالية اجلربّية لألب  دون أن تشّكل إنتقاًصًا 

(51)www.kfh.com/aboutbaraem/index.asp-Justicia Foundation
(52)www.statebankoftravancore.com/domdep.htm/ (Savings Bank Account Rules
(53)www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx (July 2009 ,01: Master circular on Maintenance of deposit accounts UCBs)
(54) www.bank-maskan.ir
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بشيء من والية األب اجلربية كنظام محاية )Safeguard Law and Order(، بل على 
العكس متاًما، إنا هي تصّب يف خانة التصّرفات القانونّية اليت تعود بالنفع احملض على الولد 

القاصر.

مجيع هذه التجارب واألنظمة تعرتف باألصل بالوالية اجلربّية لألب  دون أن تشّكل إنتقاًصًا 
بشيء من والية األب اجلربية كنظام محاية )Safeguard Law and Order(، بل على 

العكس متاًما، إنا هي تصّب يف خانة التصّرفات القانونّية اليت تعود بالنفع احملض على الولد 
القاصر.

ُيعّرف العقد االنتمائي على أّنه »التصّرف الذي ينقل مبوجبه شخص يدعى املنشئ إىل 
شخص آخر ُيدعى املؤمتن، حقوقًا، فيلتزم هذا األخري مبمارستها بامسه الشخصّي ولكن وفًقًا 

لتعليمات أو توجيهات املنشئ وبإعادتها إىل هذا األخري أو إىل شخص ثالث سواه عند انتهاء العالقة 
اإلنتمائّية« )55(.

يستخلص من هذا التعريف:

أواًل:    بأن املنشئ )The assignor in trust( يسّلم إىل املؤمتن )The trustee( أموااًل وحقوًقا 
منقولة مبا فيها النقود.

ثانيًا:  بأّن األموال اليت ينقلها املنشئ إىل املؤمتن تشّكل ذّمًة مالّيًة تدار وفًقًا لتوجيهات املنشئ أي 
أّن أحكام  الوكالة تنّظم عالقة املنشئ باملؤمتن.

وثالثًا:   بأّن املؤمتن يلتزم بإعادة الذّمة املالّية مع نتائجها -عند حلول األجل احملّدد يف العقد- إىل 
املنشئ أو إىل أي شخص آخر يعّينه هذا األخري يف منت العقد، حبيث ُيضحي املستفيد )املنشئ أو أي 

شخص ثالث معنّي( دائًنا مباشًرا للمؤمتن. وأّما بالنسبة للمستفيد فكان يف حالتنا فهو القاصر 
مبجرد بلوغه سّن الرشد.

إّن تصّورنا هلذا احلساب املصريفِّ ال خيالف أّية قوانني أو أنظمة ال سيما قوانني اإلرث وقوانني 
األحوال الشخصّية، كما أّنه ينطبق على أحكام القانون رقم 1996/520 وهو يصّب يف مصلحة 

(55) Witz, Claude, Appreciation de la legislation libanaise sur les operations fiduciaires
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القاصر املمّيز الذي له أن يستفيد من الذّمة االئتمائّية عند حلول أجلها ولو حصلت وفاُة األم قبل 
ذلك التاريخ وذلك استناًدًا إىل أّن عالقة املؤمتن مع الغري أو فئة املستفدين من الذّمة االنتمائية 

ًا لتعليمات املنشئ ، إنا تبقى املرأة يف لبنان حتت وطأة الّدين وقوانني األحوال  هي خاضعة كليًّ
الّسخصية فال حيلولة منهم إاّل بتكييف القوانني مبا يرضي حاجاِتها وحقوَقها.

والدليل يف هذه املسألة قام على ذلك مبوجب تعميم مجعّية مصارف لبنان )ABL( رقم 2009/305 
تاريخ 2009/12/9، بناًء على رأي اللجنة القانونّية، على املصارف األعضاء، واملتعلق حبّق املرأِة بفتح 

ا ألمٍّ لبنانية  حساب لولِدها القاصر، فكان مصرف BBAC Sal أّوَل مصرٍف يفتح حسابًا مصرفيًّ
.)56(

ول 2009. ولدها، الجمعة 18 كانون الأ م لأ ول حساب مصرفي من اأ (56(  جريدة »المستقبل«، إفتتاح اأ
.The Daily Star news paper, Lebanese mother scores points for women’s rights, Friday, December 18, 2009, p.1
.Al Balad news paper, Compte pour les mineurs, Vendredi 18 December 2009, no. 355, p.11
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املرأُة والّديُن والّدولة يف املنطقة العربّية
د. ابتسام العطيات

        من املهم - وحنن نتداوُل موضوع املرأة والّدين والّدولة يف املنطقة العربية- أْن ندرك مركزّية 
مسألة املرأة للمشاريع الّسياسّية واالصالحّية العربّية وذلك منذ استقالل العديد من الدول العربية 

،وبدايات تشّكل الّدولة احلديثة فيها وحتى يومنا هذا، فقد كانت قضّية املرأة -والتزال- تفرض 
نفسها وباحلاح على األجندات الوطنّية يف كل دولة. ليس من الغريب اذن، وهذا هو احلال أْن 

جند أّن من نادى باالصالح كان قد نادى بتغيري واقع املرأة ايًضا، ولو ذهبنا لفحص هذه الفرضّية 
ا لوجدنا أّن وضع املرأة قذ احتلَّ اهمّية بالغًة يف طرح العديد من املفّكرين اإلصالحيني  تارخييًّ

الّشرعيني كمحمد عبده مثال، او »العلمانيني« كقاسم أمني حيث أّكد كالهما على 
أهمّية »حترير« النساء يف اجملالني العام واخلاص. فحني طالبا بتعليم النساء، جندهما قد حتدثا 

ا لتحرير األّمة   جبرأٍة بالغٍة ايًضا عن أهمّية إنهاء تعّدد الّزوجات معتربين »حتريَرها« شرًطا ضروريًّ
والّنهوض بها. ونفس الرتكيز وضعه تقرير الّتنمّية البشرّيِة الصادُر عام 2005 حتت عنوان »حنو 

الّنهوض باملرأة العربّية«، فقد جاء مؤّكدا على حقيقة أّن الّنهوض باملرأة شرٌط أساٌس ومطلٌبُ مهٌم 
لتحقيق التنمّية البشرّية واإلنسانّية املستدامة يف املنطقة.

ا.  هذه جمرد أمثلٍة لدعوات سبقتها، كما وتلتها أيضا دعواٌت كثٌر للّنهوض بواقِع الّنساء عربيًّ
ومن امللفت واملهم وحنن نناقش هذه الدعواِت أن نالحَظ أّن وعًيا أصيال بقضيِة املرأِة كان قد 

نشأ ومنذ بداياِت العمل على مشاريع الّدولِة الوطنيِة العربّية احلديثة. هذا الوعي حيمله رجاُل 
املنطقة ونساؤها على حد سواء. وأصالُة هذا الوعِي نابعٌة من حقيقة مؤداها أّن أوضاع الّنساء يف 

املنطقة العربّية حباجة إىل تغيري، وأّن هذا التغيري نابٌع من احتياج املنطقِة وليس بالّضرورة مشروَع 
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مؤامرٍة غربّيٍة صهيونيٍة أو حتى مشروع أمركة كما قد جيادل البعض يف معرضِ نقاشهم 
لقضّية املرأة.

وميكن وحنن بصدد مناقشِة  الوعي النسوي العربي أْن نصَف هذا الوعَي -باالضافة اىل أصالته- 
« بامتياز. ووصُفه بهذا الوصف مهم، أّوال: من باب أهمية توسيع فهمنا  بأنه أيًضا وعي »نسويٌّ

يف السياق العربي للنسوّية كفكر وحركة ومفهوم، وثانيا: من حيث توسيع دائرِة الّنسوّية 
واخراجها من الّدوائر الغربية اليت تشّكلت فيها حبيث أصبحت تعترب يف العديد من األحيان مرادفًا 
هلا بل واألخطر حكًرا عليها، باملعنى الذي قد يعتقده البعض بأّن الوعي الّنسوي الميكن له إاّل 

أْن ينشأ يف سياٍق غربيٍّ فقط.

وحّتى نقف على فهم افضل للنسوّية يكفي يف هذا السياق أْن نورد أبسط تعريفاتها وأكثرها 
شيوًعا . فالنسوّية ببساطة عبارٌة عن منظور للتحليل قائٍم على رؤية العامل من وجهِة نظر الّنساء، 

وهي موقٌف سياسيٌّ يعلن عن حالٍة من عدم الرضى بانعدام العدالة االجتماعيِة حبّق النساء. وهي 
أيضا -وان اختلفت مقارباتها غرًبا أو شرقًا، أو اشكاهلا بني ليربالية  وماركسية وراديكالية... 
اخل- اقراٌر بأّن العنف ضد النساء، وفقر النساء، والتمييز املمارس ضدهن عرب القانون واملرّبر من قبل 
الثقافة اجملتمعّية واملمنوح مشروعية اضافّية من خالل قراءات معّينة للدين غري مرّبٍر والبّد له من 

وقفٍة نقدّية على أقّل تقدير.

ا أو حراكا  ا، وفعال سياسيًّ وبهذا يتضّمن فهُم الّنسوّية باالضافة إىل كونها منتًجا معرفيًّ
اا معّيًنا بات مطلوًبا لتصويب أوضاع اّلنساء. ويف سياقنا العربّي يتعّدد املوافقون  اجتماعيًّ

ا لتصويب هذا الواقع، وبالتالي  ا وسياسيًّ على أّن وضع املرأة غرُي عادل، واملتحّركون اجتماعيًّ
الّنسويون والّنسويات يف العامل العربي ما هم اال منتجات أصيلة من منتجات التحّوالت اليت مّرت 

ومتّر بها املنطقة العربّية والعامل اإلسالمي ككل. وبناء على ذلك، فإّن ُتهم الّتغريب اليت ُتكال 
للنسوّية العربّية الميكن القول عنها سوى أّنها نابعٌة من رفض أي  رأي آخٍر خمتلف مغاير للسائد، 

رفض لتعبرٍي عن طرح غري مريح، عن رأي يغرّيأو يقابل هذا الرأي دائًما مبحاوالت جادة لتجريده 
»كجديد« و«اخر« من املشروعية.
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املرأة بني الّدولة والّدين: ثالثة أطر متييزّية

            تّدعي النسوّيُة العربّية  أّنهّن) النساء العربيات( يقعَن حتت ظلم التمييز على اقل تقدير، ومن 
اجلدير ذكُره هنا أّن النسوّية العربّية يف إعالنها هذا تعي متاًما إىل أّن واقَع املراة العربّية ال خيتلف 

كثرًيا عن واقِع املراِة يف مناطَق أخرى من العامل. ففاطمة املرنيسي )2001( مثاًل تّدعي يف كتابها 
ا للجمال يستند اىل العمر  »شهرزاد حني تذهب غربا« ))Mernissi أّن الغرب يوّظف نوذًجا مثاليًّ
واحلجم/الوزن يف متييزه ضد املرأة واضعا إيّاها أمام مقايضاٍت غرِي عادلٍة تتعّلق بالبيولوجيا، وال 

متلك النساُء يف ضوء هذا التمييِز ااّل االحندار إىل ممارساٍت غذائّية غري صحّيٍة للمحافظة على الوزن 
املثالي، أو التعّرض حلد سكني جّراح يصّحح أّي احنراٍف جلسدها الّطبيعي عن ذلك املثالي املروج 

له ضمن االعالم، ناهيك عن حرب الّنساء الّدائمة لعالمات التقّدم يف الّسن وما إىل ذلك من ممارساٍت 
تقّرب املراة إىل ذلك الّنموذج املثالي للجمال أو املراة املثالّية. املغزى من هذه املقارنة البسيطة هي أن 

نصل إىل قناعٍة مؤداها أّن التمييز ضد النساء ظاهرٌة عامليٌة هلا أشكاهُلا املختلفة،. وحتى يتسّنى 
لنا فهم واقِع املرأِة العربّية والتمييز امُلمارس ضّدها فال بّد من الّنظر إىل هذا التمييِز ضمن أطٍر اساسّية 

ثالثة هي: الدولة احلديثة ببنيتها وبأديولوجيات تشكيلها، والّدين ضمن إطاره املطبق، والثقافة 
اجملتمعّية املستندة إىل بنية أبوّية لرتكيب األسرة واجملتمع ككل.

اإلطار األّول: الّدولة احلديثة

قّسمت الّدولة العربّية احلديثُة منذ استقالهِلا اجملال اإلجتماعي إىل عاٍم وخاص. ويف حني ُتنظم 
عالقاُت اجملتمع يف اجملال العام )السياسة واالقتصاد والّتفاعل خارج حدود املنزل( من خالل قوانني 

»وضعّية« مدنية، ُيرتك اجملاُل اخلاص  )البيت واألسرة( لُيدار من خالل قواننَي دينّية ُمستندة إىل فهٍم 
ُمعنّيٍ للّشريعة اإلسالمّية، فقد تركت قوانني األحوال الّشخصّية يف خمتلف الّدول العربّية -ومن 

باب احملافظة على اهلوّية احلضارّية والثقافية- لتدار من خالِل مذهٍب فقهيٍّ ُمعنّيٍ مينح ُقدسّيًة على 
حساب آخر، خُمرجا بذلك اختيار املذهِب الفقهي من دائرة احلرّية الّشخصّية للفرد ومانًعا بذلك أّية 

إمكانّيٍة ألّي اجتهاٍد فردي. ويّتسع فهُم الّشريعة اإلسالمّيِة ضمن كلِّ إطاٍر ليشمل القرآَن والّسّنَة 
واالجتهاداِت الفقهّيَة األربعَة املعروفة لدى الّسنة واجلعفرّية لدى الشيعة ومينح الفقَه قدسّيَة القرآن 
ا خالًصا قاباًل للخطأ والصواب. وقد ثبت ذلك  والّسنة بالرغم من أّنه ليس أهال هلا كونه منتًجا بشريًّ
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من خالل رفض اإلمام مالك طلب العباس تبيّن املوطأ كإطاٍر قانونيٍّ جلميع املسلمني،  وترديد 
االمام )ابو حنيفة(: قد أخطئ ويصيب غريي، وقد أصيب وخيطئ غريي ...اخل 2002. وسنأتي على 

مناقشة هذه الفكرة يف اجلزء التالي أيًضا.

أّما القوانني الوضعّية فهي أيًضا ويف أحسن أحواهلا أبوّية تعّزز من دونّية النساء مقابل الرجال. 
فاالشكالّية االساس اليت يعكسها تنظيم اجملال اإلجتماعي ضمن هذه األطر هو إجياد شكٍل 

جندري نيوبطرياريكي ملفهوم املواطنة ، من الواضح أّن بنية الّدولة احلديثِة قد ساعدت املرأة على 
اخلروج للعمل والتعليم ولكّنها مل تفاوض امتيازات الّرجل يف اجملالني العام واخلاص، فمنحته 
حّق املوافقة على عمِلها وتعليِمها وحّتى سفِرها وترحاهِلا. وعلى عكس ما تّدعي الدساتري، ال 

تزال القوانني تعامل املرأة على أساس أّنها مواطن من الّدرجة الثانّية المتلك حّقض منِح اطفاهلا أو 
زوِجها جنسيتها كما هو احلال يف األردن مثال.

اإلطاُر الثاني للتمييز يأتي من عمليات تديني الّسياسِة وتسييس الّدين

إّن قوانني األحوال الّشخصّية مثاٌل مهمٌّ على تديني الّسياسة وهو خياٌر اّتبعته الّدولة من باب حفظ 
اهلوّية احلضارّية والّدينّية والّثقافّية أوال ومن باب املقايضة عليه مع قوى املعارضة )الّدينية 

حتديدا( ثانيا. مشكلة الّشريعة اإلسالمّية وتعامل الّدول العربّية مع قانون األحوال الّشخصّية 
نابٌع من اختالٍف يف الفهم والّتطبيق. فبعُض الّدوِل تتعامل مع الّشريعة اإلسالمّية على أّنها 

»أحكام« لنا أن نقّلَدها ونطّبَقها من غري نقٍد أو إخضاع للمنطِق أو العقل مغفلًة فكرَة أّن 
الفقه عملّيٌة أساُسها االجتهاد. ودول أخرى متنح القضاء سلطاٍت مطلقًة يف تفسري وتطبيق 

الّشريعِة )كما هو حال البحرين وقطر.. اخل(.

مسألُة التحفظات على سيداو مثاٌل مهمٌّ للمناقشة ضمن هذا اإلطار، فقد رفعت العديد من الّدول 
العربّية شعاًرا يتناقض مع الّسيد أو مع الشريعة اإلسالمّية مع أّن غالب الّتشريعات املمّيزة ضد 

النساء مدنية/غري دينية، فقوانني اجلنسّية مدنية، وقوانني العمل مدنّية أيًضا، وإذا ما أثرنا 
قضّية املذاهب الفقهّية وأهلّيتها للقدسية الّشرعّية فإّنه من املمكن اجلدل مبدنّية قوانني األحوال 

الّشخصّية أيًضا.
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أما تسييس الّدين أو الّدين الّسياسي فهو مفهوٌم ُيستخدم هنا لإلشارة إىل احلركات واجلماعات 
واألحزاب اليت تتبّنى قراءًة معّينة للّدين كأيدويولوجّية سياسّية.  ونسوق مجلة مالحظات 

ا بني أناط  هامة  يف إطار حتليل عالقة الّدين الّسياسي باملرأة مع الوعي الكامل بأّن تبايًنا مهمًّ
وأشكال الّتياراِت واإلجتاهات اليت تنطوي حتت هذا املفهوم: 1( إّن اإلسالم الّسياسي برغم ُمنجزه 
األهمِّ وهو فتُح باِب اإلجتهاد خارج حدود املذاهب الفقهّية املعروفة، حيّول قراءة معّينة للّدين/ مّرًة 

أخرى إىل أيديولوجّية سياسّية، وأيديولوجّية سياسّية مقّدسة غري قابلة للنقاش أو التغيري، 2( إّن 
اإلسالم الّسياسي كما هو حال الدولة العربّية يف إطار تعاملها مع الّدين يتعامل مع الّنص حبرفّية 

واعتباره حقائق، فالسياق مل ُيؤخذ بعني اإلعتبار ومقاصد الّشريعة كذلك. أما الفقه وهو جهد 
إنسانيٌّ حبت فإنه مُينح يف هذا السياق قدسيًة بالغة، 3( احتكاُر الّدين واحتكاُر النطق باسم اهلل: 

ففي املنطقة العربّية اليوم وعلى الرغم من تناقض ذلك مع الفهم العام للدين ومبدأ أّن ال كنيسة 
يف اإلسالم، هناك شكٌل معنّي، ولباس معني، وهرمّية معينة، وجنس معني للناطقني باسم اهلل. 

وهؤالء يعينون أنفسهم للنطق باسم اهلل، أو تعينهم الدولة لتوفري مرّبٍر شرعيٍّ الجراءات قد تكون 
إشكالّية، 4( واإلسالم امُلسيس بشكليه الّرمسي أو احلركي يقّدم اليوم قراءًة لإلسالم ممثلة 

النتقائّية ُمفرطة للمصادر ومنح الّرأي الّشخصي قدسّيًة أيًضا: خذ/ خذي مثال جل الفتاوى الّشرعّية 
اليت تصدر مؤّخًرا عن » رجال دين« ممثلني ملؤّسساٍت وجمالِس إفتاء من فتوى إرضاع الكبري لتسهيل 

دخول النساء سوق العمل إىل فتوى هدم املسجد احلرام بداعي منع االختالط، 5( يستند تسييس 
الّدين وتديني الّسياسة أيًضا إىل متييٍز غرِي أصيٍل ضد الّنساء تقّلص املرأة  من خالله من خملوٍق 
مساٍو للرجل يف اخَللق ويف حتّمِل املسؤلياِت الدينّيِة واالجتماعّية والسياسّية ال فرق بينها وبني 
غريها )الرجل( اال بالتقوى إىل موضوع جنٍس كما هو حال مفهوم »الفتنة« اليت اليربطها القرآن 

باملناسبة بالنساء وال باجلنس، كما ُحّولت من كائٍن كامل األهلّيِة ُمطالب بذات املتطلبات 
ا ورفيق سفر، كل ذلك  الّشرعّية من صوٍم وصالٍة وحج ... اخل إىل كائٍن ناقص األهلّية حتتاج وليًّ

من غري تقديِم ما يسند أو يثبت، او بدون اخلوض يف مقاصد الشريعة وسياق النص.

اإلطار الثالث: اإلرُث الّثقايف من عرٍف وعاداٍت وتقاليد

ا ضد النساء وهي  ا مهمًّ تلعب القبيلُة والعشريُة والعائلة بشكلها وتعريفها العربّي دوًرا متييزيًّ
ببنيتها األبوّية املتجّددة باستمرار  التزال تضع النساء على مرتبٍة دونّيٍة أو ثانوّية مقابل الّرجال، 
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فقد مارست العشريُة واألسرة العربّية والتزال جرائم الّشرف وختان البنات، باإلضافة  إىل احلرمان من 
ا ومشروًعا. واألخطر من ذلك أّن املؤسسة الّدينية ال تقف موقًفا  ا شرعيًّ اإلرث بالرغم من كونه حقًّ
حامًسا يف املنطقة العربّية من هذه املمارسات، بل وإّن القانون يف بعض األحيان يتحّسس ألهمية 

القيم العشائرّية ويتضمنها حتى يف يف بنية القوانني اليت ينبغي أن تكون مدنّية. خذ مثال قانون 
العقوبات األردني الذي يتعاطف مع العرف العشائري القاضي بقتل النساء على خلفية احملافظة 

على االسرة. 

األطر التمييزية الثالثة يف امليزان

ا هي ظهور تلك  التحالفات اليت ميكن  لعّل أهّم خمرجات هذه املنظومِة من األطر التمييزّية عربيًّ
أْن نطلق عليها حتالفاٍت أبويةًّ بني الدولة واإلسالميني والعشائريني ضد املرأة )مثال ذلك حتالف 
اإلسالميني مع العشائرين ضد دعوات تعديل قانون العقوبات األردني املنّظم جلرائِم الّشرِف عام 

1998، ومثاٌل آخر هو  حتالف اإلسالميني )حزب الوسط وحزب جبهة العمل اإلسالمي يف رفض رفع 
حتفظات األردن على اتفاقّية السيداو عام 2011(. كما أفرزت هذه املنظومُة أيًضا مقايضاٍت أبوّيًة 

اضطرت احلركاِت الّنسائّيَة  إىل الدخول فيها النعدام وجود بدائل: فهي إن مل تفعل ُتكّفر، وخُتّون 
وجُترد من هويتها. مثال ذلك مدونة املغرب والقبول بالتعديل على عالته وبرغم كونه اليرقى 

ملطالب محلة املليون توقيع اليت انطلقت عام 2004.

املقاربات الّنسوية العربّية

بعد هذا التحليل املختصر ألطر التمييز ضد النساء ومناقشة عالقاتِها املتداخلة واملتشابكة، بات من 
املهم فحُص وحتليُل املقاربات الّنسوية العربّية من منظور أخذها هلذه األطر التمييزية بعني االعتبار، 
فأحُد أهّم إفرزاِت الّتعامل مع أطٍر متييزّية بهذا التنّوع ظهور مقاربتني رئيستني تتداوالن قضايا املرأة 

وحقوقها. اوىل هذه املقاربات هي ما يطلق عليه )املقاربة احلقوقّية( وتستند اىل منهج مرجعيُته 
األجندة الدولّية اخلاصة حبقوق املرأة واليت تتناوهلا على اساس أّنها حقوق إنساٍن باالساس، أما الثانية 

ا على افرتاضات األوىل  ا ردًّ فتتوّلد-كما سنرى- من رحم نقد األوىل، وتأتي باتباعها منهًجا دينيًّ
منطلقًة يف تناوهلا لقضايا املرأة من سياٍق ثقايفٍّ وديينٍّ خاصٍّ باملنطقة العربّية واإلسالمّية.
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Rights Based Approach   املقاربة احلقوقّية

ا أدنى للحقوق البّد لإلنسان من أن يتمّتع بها والبّد للدول من  تنطلق املقاربُة احلقوقّية من أن حدًّ
االلتزام بتوفري هوامَش ملمارستها وأجهزٍة وأطٍر قانونّية حلمايتها حتقيًقا إلنسانّيته وعلى مستوى 

العامل، وأّنه ال ينبغي أن تستخدم الثقافة وخصوصيتها كمربر الي متييز أو اضطهاد ضد املرأة 
)كجرائم الشرف، او ختان البنات(. وعلى هذه األسس قامت فلسفة املواثيق واملعاهدات الّدولّية 

اخلاصة حبقوِق اإلنسان عموما وتلك اخلاصة باملرأة على وجه التحديد. إّن  جدل هذه املقاربِة 
الرئيس يستند إىل حقيقٍة أّن املرأة العربّية واملسلمة  اليوم مواطٌن باالساس باإلضافة اىل كونها 

ا وزوجة وأخت...اخل. واملواطنة كدور ومكانٍة حتّتم حقوًقا أساسّيًة البد للقانون واملؤسسات يف  إمًّ
الدولة من محايتها وتوفريها. إّن أهم ما مينع املرأة العربّية واألردنّية على وجه التحديد من ممارسة 

حقوِقها والتمتع بها هو التمييز امُلمارس ضدها، واالمتيازات اليت حيظى بها الرجال كطائفٍة وحُترم 
منها النساء. وتعتقد مناصراُت هذه املقاربة أّن عالقات القوة والتوزيع غري العادلة هلا هي األساس 

يف دونية مكانة املرأة ،لذا تتم الّدعوة كتطبيقات عملّية هلذه املقاربة إىل إنهاء كافة أشكال 
التمييز امُلمأسس وامُلمارس ضد املرأة والقابع يف البناءات االجتماعّية األساسّية للقّوة من خالل تعزيز 

دور املرأة يف السياسة وسوق العمل والتعليم، واستهداف القوانني جبعل االتفاقيات الدولّية )سيداو 
وبيجني( معياًرا يتّم على أساسه تعديلها والسيما تلك اخلاصة باألحوال الّشخصية واألسرة واليت 

جُيادل بأّنها حتدٍّ من استقاللية املرأة يف اجملالني العام واخلاص وترّبر التمييز ضد النساء ومتنح 
اضطهادهن مرّبراٍت رمسية وشرعّية.

ا أْن نلتفت إىل خلط حيدث غالًبا ويعترب هذا التيار »علمانيا«  من املهم وحنن نراجع هذه املقاربَة عربيًّ
بالضرورة وبأّنه يسعى لدفع الّدين خارج حيز الّسياسة والسيما خارج إطار تنظيم حياة النساء 

الشخصّية. هذا اخللط غرُي دقيق يف الواقع وعلى االقل ليس عربّيا، فليس بني النسويات يف املنطقة 
العربية اليوم من تطالب بعلمنة قانوِن األحوال الّشخصّية امُلنّظم من منظور شرعي. وبرغم هذا مل َتنج 
هذه املقاربُة من انتقادات جعلت مشروعّية األنشطة الّنسوّية املستندة اليها حمطَّ شكوٍك مستمرة، 

فاتهمت صاحباُت هذه املقاربة يف أسوأ األحوال »باسترياد« خطابهن من الغرب وبالعمالة ملشاريعه 
ِهْمن يف أحسنها »بالنخبوية« وباالنفصال عن قواعَد شعبّية المتثل  تُّ

ُ
االمربيالّية، كما أنهن أ

القضايا اليت يناضلن من أجلها ، بعض هذا النقد مل يقتصر على املنطقة العربّية وحسب بل إّن نقًدا 
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- ليس مسّلًما به  مماثال ملشروعّية املقاربة وحقيقة عامليتها -قد مّت إعالنه يف أكثَر من سياٍق ثقايفٍّ
بالضرورة. فاجلدل بأّن األجندة الّدولية حلقوق اإلنسان غربية اهلوية، »بيضاء« اللون، وعلمانّية، 
ترّكز على الفرد مقابل اجلماعة وعلى تطبيق »احلق« من خالل قانون »ُيفَرْض« )خمالفا بذلك 

الثقافات اليت يتم التفاعل االجتماعي فيها »باملقايضة« و«التفاوض«(، جدٌل يطلقه العديدون 
من أصحاب مقاربة النسبّية الثقافية. ويف العامل اإلسالمي متثل هذه النقاط أبعاًد أساسّيًة يف فهم 

مشكلة العامل اإلسالمي مع األجندات الّدولّية وأحد أهم تفسريات رّدها ورفضها.   

املقاربة الّدينّية Religion Based Approach : النسوّية اإلسالمّية

ا  من جممل النقد املوّجه للمقاربة احلقوقّية تتوّلد لدى العديد من املشتغالت على قضية املرأة -عربيًّ
ا وبشكل متزايد- قناعاٌت بأّن أيَّ منهٍج ناجع لتحسني أوضاع الّنساء البّد له  ا وحتى عامليًّ وإسالميًّ

من أن ينبثق من سياق اخلصوصّية الّثقافية لكّل مجاعة اجتماعية. وعليه فإّن  النساَء املسلماِت 
يعانني اشكالّية اجياد روابَط حقيقّيٍة بني جتاربهن، وحيواتهّن اليومّية وبني األجندة الّدولية 

حلقوق املرأة، بل إّن االسوأ من ذلك هو أّن األجنداِت الّدولّية باطارها العلماني الغربي واإلمربيالي غرِي 
املعَترِب ألهمّية الّدين يضع املرأَة املسلمة يف حالٍة من التضاد مع جمتمِعها وسياقها الّثقايف، ويف حالة 

أزمٍة للهوية هي يف غًنى عنها. 

نقطة اجلدل الرئيسة اليت يثريها هذا اّلتياُر يف )تركيا وايران وماليزيا وحتى مشال أمريكا 
وجنوب افريقيا( هي أّن اإلسالم بنصوصه ومصادره املختلفة )القران والسّنة النبوّية والفقه( قد 

فّسَر ومّتت قراءته -حتى يومنا هذا- من منظوراٍت أبوّية قّلصت هوامَش حقوِق الّنساء ومنحت التمييز 
ضدهن أغطيًة ومرّبراٍت »شرعّية«. آن األواُن إذن لتقديم قراءٍة نسائّيٍة يف الّنص األصيل )القرآن( 
وتعرِيته مما شابه من اجتهاٍد رجوليٍّ قابٍل لإلصابِة واخلطأ وانتمى لسياقاٍت تارخيّيٍة واجتماعّيٍة 

وثقافّيٍة ختتلف عن واقعنا اليوم.

املعرفة والصلة الوثيقة بالقرآن واإلملاُم بآليات تفسريه والتعامُل مع نصوصه هي األسس املعيارّية 
اليت ُيبنى عليها خطاُب النسويات اإلسالميات. وتعدُّ املساواُة بني الرجِل واملرأة نقطَة االنطالق 

احملورّية خلطابهن، وُيعود وضُع املرأة املسلمة اليوم واإلجحاُف القائُم حبقوقها إىل التفسريات األبوّية 
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للنصوص القرآنّية أوال، وثانًيا إىل الفقه املمنوح قدسّيًة ليس أهال هلا والذي تطّور منذ القرن التاسع 
امليالدي يف سياٍق حضاريٍّ تارخييٍّ خمتلٍف الينبطق على واقع النساء والرجال اليوم ومشبًعا بأبوّبة 

تفكرٍي ومُمارسة تلك الفرتة، وثالثا إىل ذلك اخللط بني املعتقدات الشعبّية والّدين وتغليف 
الّتقليد الشعيب بنصوٍص شرعّية وأحاديَث نبوّيٍة غرِي صحيحٍة أو ضعيفٍة أو ُمستخدمٍة خارج سياِقها 
الّتارخيي واحلدثي. وتستند النسويات اإلسالميات يف مشروعِهّن هذا إىل منهجّيٍة قواُمها أوال التفسري 

ها  واالجتهاد إىل استخدام أدواِت حتليل اللغة ودراسة التاريخ واألدب واالنثروبولوجيا الضرورّية كلِّ
إلعادة اختبار النصوِص املشّكلِة للشريعة اإلسالمية اليوم. وهّن يف اختبارهن للّشريعة ونصوِصها 

يستخدمن خرباِتهّن وجتارِبهّن كنساٍء يف مواجهة تاريٍخ طويٍل من التعامل مع الّنصوص الّشرعية من 
مناظرَي وخرباٍت رجولّية حبتة.	

ومثاٌل على هذه املنهجّية ترديُد نسويات هذا التياِر املستمر لآليات املؤّكدِة للمساواة بني الّنساء 
والرجال يف اخللق: )يا أيها الذين آمنوا اّتقوا رّبكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة(  و)يا أّيها 

الّناس إّنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند اهلل 
أتقاكم(. صدق اهلل العظيم. فجعل اهلل التقوى معياَر املفاضلة بني البشر وليس الفروق البيولوجّية. 
كما وتقرأ نسوياُت هذا التياِر بتمعٍن تلك اآليات املثرية للجدل واليت تتشّكل حول تفسريها ثقافًة 
شائعًة مُميزًة ضد املرأة، كتلك اآلية اليت تتحدث عن »القوامة«. فمن وجهة نظرهّن القوامة مل تكن 

أبًدا تشريًفا بل تكليًفا للرجال بالقيام على األنفاق على النساء خالل قيامهّن بعميليت اإلجناب 
ا عاما ملزًما لكّل زمان ومكان، ومل يقل أّن ليس بإمكان  وتربية األطفال فقط، ومل جيعلها نصًّ

الّنساء القيام على أنفسهن واإلنفاق على أَسِرهّن بالّصورة األبوّية اليت ُتفّسر فيها اآليُة.

ومن هذا املنطلق نشرت إسراء النعماني األمريكّية من أصوٍل أندونيسّية مسلمٍة وجمموعٌة من 
رفيقاِتها ُمدّونينِت حلقوق الّنساء األوىل يف املسجد والثانية يف البيت جتادالن بأّن الفصَل بني النساء 
والرجال يف املسجد مثال ليس له ما يثبته شرًعا، وأّن فصل املداخل واحٌد للنساء وآخُر للرجال ال أصل 

له يف القرآن، وأّن من أبسط حقوق النساء أْن يشَغْلَن منصَب إماٍم للمسجد ومؤذن، وُسق على ذلك 
حقوَق النساء الّسياسية والعامة. ويف اجملال اخلاص فإّن للنساء حسب امُلدونة حقوًقا تبدأ من حقِّ األجر 

مقابل العمل املنزلي ورعاية األطفال إىل حّق الّدخول يف عالقة جنسّيٍة مسنودٍة اىل قاعدة اإلجياب 
والقبول الفردي فقط. وتعرُي أخرياٌت - ضمَن هذا التيار )وحتديدا يف مصر(، ممن حياولن جتنب 



الدين والدولة                                                                                                                      

76

إشكالية عالقِة املسلمة بالفقه وقدرِتها »ضمن احلدود الشرعية« على االجتهاد- اهتماًما »للدين 
امُلمارس« وامُلختلط بوعٍي أو بغري وعٍي مع العادات والتقاليد امُلضطهدة للنساء، ويقدْمن ضمن هذا 
االطار شكال آخر للنسوية اإلسالمية يقوم على إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي بشكل ُيرَبز دوَر 

ا من منظور نسوي واٍع للقيم اإلسالمّية املؤّكدة ملبدأ »املساواة«  ا وسياسيًّ املرأة الفاعل اجتماعيًّ
بني النساء والّرجال يف التكليف واحلساب، وبالتالي أحقّية النساء بتلقي املعاملة »العادلة« 

وكامل االعرتاِف بدور جمتمعي فاعل. وصاحبات هذا اخلطاب مبجملهنَّ اذًن أقّل خجاًل يف اخلوض 
يف قضايا املرأة، وأكثُر راديكاليٍة وجرأٍة من خطاب احلركات الّنسوية العربّية السائد )املنعوت 

جزاًفا بالعلماني( الذي اليزال يستحي من طرِح فكرة »املساواة« و«ينادي«بالتكامل«.

وباستناد هذا التياِر إىل الّنصوص الّشرعّية والّتاريخ اإلسالميني كمرجعيات أساس، وبابتعاده 
قصًدا عن ما يسّمى باألجندات العاملّية حلقوق املرأة )مبا يف ذلك سيداو وبيجني(- يضع تيار 

الّنسوية اإلسالمية كحركٍة وفكٍر يف مواجهة موجٍة من التساؤالت تصبُّ يف عمق افرتاضاِتها 
ا من الّدين؟ وهل من املمكن  األساسّية: فهل النسوية بالضرورة فكرة »علمانية« متحّررة كليًّ

أن يشّكل الدين -املعروف أبًدا بأبويته )وهذا الوصف ينطبق على كّل األديان املعروفة 
وامُلمارسة(- إطاًرا لتحرير النساء من قيود جُيادل أنه ُمسِهم رئيس يف إحكامها؟ كما ويتحّدى 

هذا التياُر فكرة أن يعين منشأ النسوية الغربي -ككلمة ومفهوم- اقتصاُر ظهور »الوعي 
النسوي« على الّسياقات الثقافّية »الغربّية« وحدها، ويضعها )أي النسوية( أمام امتحاٍن للهوية، 

ا  فاحًتا حدودها ملختلف اخلصوصيات الّثقافية. وبهذا، يعترب ظهور الّنسوية اإلسالمية أيضا ردًّ
على العديدين ممن يعتربون أّن الّنساء يف العامل اإلسالمي وحبكم الّدين والثقافة الّراسخة 

عاجزاٌت عن حترير ذواتهن من قيود اإلضطهاد والتمييز والعنف. ويؤهل كل هذا -اخلطاَب النسوي 
اإلسالمّي- ألن يكوَن إغناًء للحراك الّنسوي يف املنطقة العربية، وجيعله -حسب قناعات بدأت 

ا -آليًة طال البحث عنها لتصويب  تتشكل لدى املشتغالت يف جمال الدفاع عن حقوق النساء عربيًّ
أوضاع النساء ومنِحِهّن حقوَقهن طاملا أّن علمنة األطر القانونّية التلوح يف االفق، وطاملا أّن شؤون 

الّنساء مبطلقها التزال ُتكال مبكيال الّدين والعادات والتقاليد.     

ويوّفر التيار أيًضا فرصًة للبحث عن صيٍغ توافقّيٍة بني الّدين واملواثيق الّدولية مما قد حيمي 
احلركة النسائّية من الرفض اجملتمعي والنقد املشار اليه مطلع هذا النص. ويف العامل العربي هناك 
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بوادُر قناعاٍت متزايدٍة بأهمية استخدام هذا املنهج، وخصوًصا بعد أن اثبت جناعُته حني ُعّدلت 
مدونة األسرة يف املغرب او حني ُعينت نساٌء كقاضياٍت شرعّياٍت يف فلسطني، وهناك حتالفاٌت 

نسوّيٌة أردنّيٌة سعت وتسعى اىل استخدام املنهج الّديين بشكل براغماتي يف طرح تعديالٍت 
لقانون األحوال الشخصية، ولكّن هذا الطرح بعيٌد عن الّشكل األصيل للّنسوية اإلسالمّية 

ويبحث يف الغالب عن غطاء شرعيٍّ يرّبر التوافق بني األجندة الّدولّية والّدين االسالمي. يبقى تبيّن 
ا حمفوًفا أيًضا بتحدياٍت أهمها أواًل: هل من املمكن أن نتجاوَز جدل فتِح مصادِر  هذا املشروِع عربيًّ
التشريع اإلسالمي للقراءة النسائّية أو الّنسوية وقضاؤنا الشرعي مازال نادًيا رجولًيا مغلًقا؟ وهل 

ا جلعل الّشريعِة اإلسالمّية موضوًعا لقراءٍة نسائية؟ وهل اجملال مفتوح لتقديم  آن االواُن عربيًّ
قراءٍة نسوّية؟

ومن املهم التفريُق بني الّنسوية اإلسالمّية كوحدٍة حتليليٍة نظرية، وكتعبرٍي عن هوّية فاعتباره 
بدياًل للنسوّية الغربّية اليغّطي ااّل نصف احلكاية، واحلقيقة أّن الّنسويَة اإلسالمّية كهويٍة 

التزال تثري العديَد من اإلشكاالت حتى بني َمن ُيصنْفن أو يعرتفن باالنتماء اليها والتعبري عن 
خطابها. فهناك َمن يعترْبن الّنسوية اإلسالمية تياًرا واضَح املعامل وهويًة تصف شكل الّنشاط 

الذي يقْمن به، ومثاُل هذا التيار النسوي أميمة ابو بكر وجتّمع النساء والذاكرة الذي متثله 
يف مصر، ومنظمة )اخوات يف االسالم( يف ماليزيا. وينتمي اىل هذا التيار أيضا اإليرانية شهلة 

شركات اليت أّسست جملة »زنان »)57( حيث تنتقد فيها كلَّ املمارساِت والقرءاِت األبوّية 
للشريعة اإلسالمّية، هذا باالضافة اىل جمموعٍة ترأسها مشيمة الشيخ يف جنوب إفريقيا، و إسراء 

النعماني يف أمريكا.   

وهناك أيًضا ضمن هذا اإلجتاه جمموعٌة ممن ُيصنفن )من باب التحليل النظري( نسوياٍت 
إسالمياٍت ويرفضن متاًما أن ُيدعني بنسويات، بل ويعترْبن أّن تسميًة هلّن من هذا القبيل هو 

امتهان ملا ميِثْلَنه من خطاٍب وممارسة. مثال هذا التيار أمينة ودود األمريكية من أصول افريقية 
واليت اعتنقت االسالم مؤّخرا نسبيا، والبعض قد يضيف أيًضا املصرية هبة رؤوف عزت  اليت رفضت  

عالنيًة يف مقابلة معها نشرت يف تقرير الشرق األوسط لقب نسوّية )Gawhary, 1994(، بالرغم 
من انشغاهلا بوضِع املرأة يف اإلسالم يف مقاالتها حتت عنوان »صوت املرأة« واليت كانت تنشر يف 

صحيفة الشعب التابعة حلزب العمال املصري.

ة” بالفارسية. مراأ (57(  وتعني “اأ
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وميكن تفسري رفِض هذا التيار ِللَّقب يستهدف مصطلح الّنسوية بسببني، األول يبنى على 
أساس أّن الّنسويَة ظاهرٌة غربيٌة ترتبط عموًما بصور نطّية تظهر الّنسويات وكأنهّن يف سعي 

هلدم أخالق اجملتمع »بتحرير« النساء أخالقّيا، وأّنهن »منحرفات«، وكارهاٌت ورافضاٌت للرجال 
عموًما، وهي صوٌر التتوافق مع ما تناضل ممثالت النسوية اإلسالمية ألجله. أما الثاني، فنابٌع من 

وعي خاّص باهلوّية العربّية واملسلمة، فهؤالء النسوة اليقلْدَن أّي تياٍر غربي واليسعنْي لتعريبه أو 
أسلمته، بقدر ما يصرْرن على أصالته ونبوِعه من سياق مسلم.     

ومن اجلدير ذكره هنا أّن رفض لقب النسوية الينطبق فقط على الناشطات الالتي يتخْذن 
من اإلسالم إطاًرا مرجعّيا بل وعلى العديد من الناشطات يف املنطقة العربّية أيًضا ممن يتبننْيَ 
أطًرا مرجعيًة دولية. فاّلصور الّنمطّيُة للنسوّية الغربّية اليت كّرستها وسائل اإلعالم والسيما 
يف السبعينيات بظهور املوجة الثانية للنسوّية الغربّية، وإظهارهن على أّنهّن كارهاٌت للّرجال 

اا وغرُي ممثالت للنساء عموًما جعلت من غري املشّجع محل هذا اللقب ولو كان  و«شاذاٌت« جنسيًّ
تعبرًيا عن اهلوية، كما أّن الصور النمطية اليت ُطّورت عربّيا للنسويات بأنهّن »متحررات أخالقيّا« 

وأنهّن يف سعيِهّن لتحرير النساء على الطريقة الغربّية سيقدن اجملتمع إىل االحنالل جعلت من هذا 
اللقب هداًما للمشاريع اليت قد يتبنينها ومعرضا هلا وبشكل سريع لالنتقاد والّرفض.

ا هو  ومن اإلشكاالت األخرى اليت يثريها اّتساع تداول مفهوم »الّنسوية اإلسالمية« وحضوره عامليًّ
ارتفاع اخللط بني اجّتاهات وخطاباٍت أرى أّن التفريق بينها ضروري يف حبث الّنسوية اإلسالمّية 

والّتعريف بها. واليوم تظهر يف جممل الكتابات حول املوضوع ثالثة مصطلحات رئيسة هي 
»النسويات املسلمات« و«نسويات إسالميات« و«النسويات االسالمويات« تستخدم لتشري اىل ذات 

الشيء مع أّن فروًقا جذرية البد من أخذها بعني االعتبار عند تناول كل فئة.

النسوية االسالموّية واإلسالمّية 

تفريٌق هاٌم قلما يشار اليه عند دراسة هذا النمط من النشاط النسوي، ولكّنه بالٌغ يف اخلطورة 
واألهمية. والفرق يظهره تعريف اإلجتاهني املنتميني إىل أيديولوجينت خمتلفتني. فالنسوّية 

اإلسالموية هي تعبرٌي عن النشاط النسائي يف اطار حركاِت اإلسالم السياسي، وأمثلة هذا النوع 
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كثرية، فهناك قسم لألخوات يف حركة اإلخوان املسلمني اقدم حركات اإلسالم السياسي 
يف العامل العربي املعاصر وأكثرها انتشاًرا. القسم بدأ مثال بتجنيد زينب الغزالي اليت »نذرت 

نفسها للحركة« بعد شفائها املعجزة من حروق متّكنت من جسدها وكادت تودي حبياتها. 
ومن اجلدير ذكره أّن الغزالي قبل اخنراطها باحلركة كانت قد بدأت نصرية لشعراوي وعضًوا 

فاعاًل يف احتاد املرأة العربّية ردت بشراسة على اتهامات بعض شيوخ األزهر خلطاب شعراوي 
بالتغريب. ويأتي اهتمام احلركات االسالموية بقضية املرأة على عكس ما استننج البعض 
)Moghadam( كرّد فعل على تطّور اخلطاب الّنسوي احلقوقي املستند إىل املرجعية الّدولية 
احلقوقية املنتقد للوضع القائم املكّرس للتمييز واالضطهاد ، فادعي أّن جتنيد الغزالي كان 
للحد من تأثري خطاب شعراوي ورفيقاتها وليس العكس مبعنى أّن خطاب شعرواي ومن تالها 
تبلور مبعزل عن اخلطاب الّنسوي االسالموي الذي تعزز ظهوره واستمّر يف التطور كلما عال 

صوت النساء يف العامل العربي واملسلم. ونشاطات االخوات املسلمات والتحوالت اهلامة اليت طرأت 
على مواقعهن داخل حركة اإلخوان املسلمني )اذا ما اخذنا حالة األردن على سبيل املثال( جاءت 

مؤّخرا فقط وكرّد فعل على ارتفاع أصوات النساء مطالبات مبزيٍد من احلقوق. هدف احلركة من 
تغيري كهذا هو ليس فقط توفري خطاٍب مواجه للخطاب النسوي احلقوقي األردني، بل وأيضا احلد 

من تأثريه وان مل يكن حتييده.  وهو بذلك أي اإلسالموي عبارة عن رد فعل وليس فعاًل يهدف إىل 
حتقيق املساواة أو حتى االعرتاف بوجود قضية للمراة بقدر ما أراد جعل اخلطاب النسوي العربي 

يبدو »علمانيا« وبالتالي يفقده مشروعيته.                                                                                                            

نسوّية إسالمّية مقابل نسوّية علمانّية

ا يف املنطقة  ا علمانيًّ وهنا تأتي ضرورة التوضيح بأن ليس هناك ما ميكن تسميته خطاًبا نسويًّ
ا وبالتالي  العربية. اذا ما عرفنا العلمانّية بأنها فصل بني الّدين والّدولة فهذا الفصل غري قائم عربيًّ
فإّن احلركاِت الّنسوية العربّية على اعتبار أّنها تعكس واقعها ال متلك أْن تتبنى هذا الفصل أو 

اجلدل بوجوبه. وهذا اخللط الثاني الذي يقع فيه غالبية املراقبني الغربيني للحراك النسوي العربي. 
اذ عادة ما مُييز بني اجتاهني »إسالمي« وعلماني«. ولعل ما يثبت خطَأ هذا املزِج هو حقيقة أّننا 

حتى اليوم مل نسمع يف أيِّ بلد عربيٍّ عن خطاٍب نسويٍّ يدعو إىل تبين قوانني وضعّية -مدنية- ، 
تستبدل بها قوانني األسرة املستندة إىل تفسريات معينة وقراءات للشريعة اإلسالمية أو حتى تلك 
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اليت تطّبق على الطوائف الدينّية األخرى. فكّل ما تتم الدعوة اليه ومناقشته حتى اليوم هو تبين 
وجهات نظٍر فقهّية اكثر اعتدااًل وانفتاًحا وبغض النظر عن خلفية املطالبات الدينّية أو السياسّية 
أو الفلسفية. واالحتفال بقانون األسرة املعّدل يف املغرب عام 2004 خري دليٍل على ذلك. فعلى الرغم 

من أهمية القانون املعّدل والذي يعترب أكثر عدالًة للنساء من أّي قانون آخَر مطّبق ومعمول به 
ا إال أنه أظهر وبوضوح أّن أّيَة حماولة القرتاب من بعض القضايا اليت متسُّ شكل األسرة  عربيًّ

الثمن.  العربي واملسلم- تعّد خطوًطا محراء وضريبتها باهظة  الرئيسية يف اجملتمع  البناء  –وحدة 
هذا كلُّه جيعل البحث يف أصلّية اخلطاب أو براغماتية مسألٍة غايٍة يف االهمية، اذ أنه يثبت 
حمدودّيَة القدرة على التحّرك يف تناول القضايا احلّساسة وفعالّية اخلطاِب املستنِد إىل الّدين.

نسويات مسلمات ونسويات اسالميات

. إذ أّن هناك حجًما متزايًدا من  اّما التفريق بني الّنسويات املسلمات واإلسالميات فهو أيًضا مهمٌّ
األدبيات باللغات الغربّيِة  واليت تشري إىل خمتلف أشكال الّتحّرك الّنسويِّ يف العامل العربي على 

أّنها إسالمّيٌة )Fearnea على سبيل املثال(. ومتزج بذلك بني اهلوّية اإلثنّية والّدينّية واهلوّيِة 
احلركّيِة للنسويات يف املنطقة العربية، ومتنح لقب نسوّية إسالمّية لكلِّ ناشطٍة مسلمٍة 
أو ناشطٍة يف الّسياق الثقايفِّ العربيِّ واملسلم دون البحِث يف تفاصيِل هوّياِت وأشكاِل حتّرٍك 

التتفق بالّضرورِة مع الّتعريف الذي قدمناه بدًءا بالنسوّية اإلسالمّية، فتدرج حتت مظّلِة هذا 
التعميِم اخلاطِئ مثال نسويات كنوال سعداوي اليت تعرتف علًنا بانعدام وجود مكاٍن للّدين يف 

نضاهلا وحراِكها. فالنسوّية اإلسالمّيُة يف ضوء هذه الّتفريقات- اذن- تياٌر الينبغي إدراَجه حتت 
مظّلِه حركاِت اإلسالم الّسياسي، والينبغي النظر إليه إىل أّنه تعبرٌي عن حراٍك حيدث يف منطقٍة 

جغرافّيٍة ترتسُم حدوُدها حول العامل العربي أو املسلم فقط، فهي حركٌة عاملّيٌة تتعّدى حدود الّدوَل 
القطرّية وتتبّنى خطاَبها نساٌء لسَن حتى بالّضرورة مسلماٍت واألهمُّ أنهّن لْسَن إسالمياٍت أيًضا.

ُبنيُة اخلطاِب الّنسوي اإلسالميِّ

املعرفُة والّصلُة الوثيقة بالقرآِن واإلملام بآلياِت تفسرِيه والتعامُل مع نصوِصه هي األسُس املعيارّيُة 
اليت ُيبنى عليها خطاُب الّنسويات اإلسالميات. وتعدُّ املساواُة بني الّرجِل واملرأِة نقطَة اإلنطالق 
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احملورّية خلطابهن، وُيِعدن وضَع املرأِة املسلمة اليوم واإلجحاَف القائَم حبقوقها إىل التفسرياِت األبوّيِة 
للنصوص القرآنية أوال، وإىل الفقه الذي تطّور منذ القرن التاسع امليالدي يف سياٍق حضاريٍّ تارخييٍّ 

خمتلٍف الينبطق على واقع النساِء والّرجال اليوم ومشبًعا بأبوبِة تفكرٍي وممارسة تلك الفرتة، 
وأخرًيا إىل ذلك اخللط بني املعتقدات الّشعبية والّدين وتغليِف الّتقليِد الّشعيبِّ بنصوٍص شرعّيٍة 

وأحاديَث نبوّيٍة غرِي صحيحة او ضعيفة او مستخدمة خارج سياقها التارخيي واحلدثي. ومتيز بدران 
)Badran 2007( بني ثالثة تيارات ضمن هذا االجتاه: التيار االول هو ما ميكن تسميته بالقرآنيات: 
حيث توجهت نسويات )كأمينة ودود، والسعودية فاطمة ناصيف، ورفعت حسن ()58( حنو القرآن 

وحاولَن أّوال إعادة تفسري اآليات القرآنية املتصلة باخللق وقصة حواء وآدم وعالقتهما اليت وكما 
يدعنَي مشوبٌة بقصٍص غري صحيحة وثقافة شائعة، وثانيا حتديُد وإبراُز النصوِص القرآنية اليت 
تؤّكد على املساواة بني املراة والرجل، وثالثا من خالل الرتكيز وإعادِة تفسري تللك اآليات اليت 

تظهر فروًقا بني الّنساء والّرجال وتقديم حتليٍل وقراءٍة من منظور نسويٍّ هلا يهدم تلك القراءاِت اليت 
متنح الرجاَل مراتَب شرفيًة على حساب النساء أو ترّبر سيطرتهم على حساب خضوع النساء. أما 

الّتيار الثاني من أمثال ) اللبنانية عزيزة احلربي )59(، والباكستانية سادرا علي( فقد رّكْزن على 
الّشريعة مبعناها األوسع والعام، وحاول الّربط بني الّتفسري األبوي للقرآن وتأثري ذلك على الفقه 

واإلفتاء ومصادِر الّشريعِة اإلسالمّية األخرى على اّتساعها.  ويرّكز التيار الثالث من أمثال فاطمة 
املرنيسي املغربية األصل والرتكّية هدايات توكسال( على احلديث النبوي وتبيان صّحته من 

ضعفه.

وتستند النسوياُت اإلسالمياُت يف مشروعهّن هذا إىل منهجيٍة قواُمها أوال التفسري واالجتهاُد اىل 
استخدام أدوات حتليِل اللغة ودراسة التاريخ واألدب واالنثروبولوجيا الّضرورية كّلها إلعادة اختبار 

الّنصوِص املشّكلة للشريعة اإلسالمية اليوم. وهّن يف اختباِرهّن للشيِعة ونصوِصها يستخدْمن 
خرباِتهن وجتارِبهّن كنساٍء يف مواجهة تاريخ طويٍل من التعامل مع النصوص الّشرعّيِة من مناظرَي 

.)2002 Barlas( وخرباٍت رجولّيٍة حبّتٍة
ومثاٌل على هذه املنهجّية، ترديُد نسويات هذا التيار لتلك اآلية من سورة احلجرات اليت تؤّكُد املساواة 

بني النساء والرجال يف اخللق: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(. صدق اهلل العظيم. فجعل اهلل التقوى معياَر املفاضلة 

بني البشر وليس الفروق البيولوجّية. ويقرأن بتمعن تلك اآليات املثرية للجدل واليت تتشّكل حول تفسريها 
ثقافة شائعة كاآلية اليت تتحدث عن »القوامة«. فمن وجهة نظِرهّن القوامة مل تكن أبًدا تشريًفا بل تكليًفا 

 Nasif, Fatima Umar. (1999). Women in Islam: A Discourse    58(  لمزيد من المعلومات حول ناصيف، انصح بمراجعة كئتاباتها حول الموضوع  ولسيما)
.in Rights and Obligations. Cairo: International Islamic Committee for Woman & Child

 Al-Hibri, Aziza )1982(, ”A Study of Islamic Herstory: Or How Did We Get Into This :            كئتابات عزيزة في هذا المجال عديدة: نذكر منها   )59)
 .Mess,“ in Islam and Women, Special Issue of Women’s Studies International Forum 5 )2(, pp. 207-219
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ا  ا عامًّ للرجال بالقيام على اإلنفاق على النساء يف قيامهّن بعميليت اإلجناب وتربيِة األطفال ومل جيعلها نصًّ
ُملزًما لكلِّ زماٍن ومكان، ومل يقل أّنه ليس بإمكان النساء القيام على أنفسهن واإلنفاق على أسرهّن 

بالصورة األبوّية اليت ُتفّسُر فيها اآليُة. واآليُة 71 من سورة التوبة تؤّكد هذا التفسرَي حيث تقول« ) واملؤمنون 
واملؤمنات بعُضهم أولياُء بعٍض يأمرون باملعروف وينهْوَن عن امُلنكر ويقيمون الصلواة ويؤتون الزكواة 

ويطيعون اهلل ورسوَله أولئك سريمحهم اهلل إّن اهلَل عزيٌز حكيم (.

وتشّكل ُمدّونُة حقوِق النساء يف غرف النوم وُمدّونُة حقوِقهن يف املسجد مثاٌل آخُر على هذه املنهجّيِة وإْن 
ظهرتا يف سياقاٍت غرِي عربّية. فنشرت إسراُء النعماني األمريكية من أصوٍل أندونيسّيٍة مسلمٍة وجمموعة 
من رفيقاتها هاتني املدونينت اللتني تظهرن بوضوٍح بالٍغ أّن الفصل بني النساء والّرجال يف املسجد ليس له ما 
يثبته شرًعا، أو أّن  فصل املداخل واحد للنساء وآخر للرجال بدعة ال اصل هلا يف القرآن وال املمارسة النبوية، 

وان من ابسط حقوق النساء أن يشغلن منصب امام للمسجد ومؤذن، وأّن للنساء حقوقا تبدأ من حقِّ احلصول 
على املتعة اجلنسّية، واختاذ قراراٍت حامسة فيما خيّص أجساَدهّن إىل حّق الّدخول يف عالقٍة جنسّيٍة مسنودٍة 

اىل قاعدة اإلجياب والقبول الفرديِّ فقط )60(. 

تّدعي صاحبات هذا التياِر أّن احللَّ يف قراءة القرآن مما دعا إىل الوقوف مطّواًل عند مفاهيم القوامة اليت حتمل 
ل املفهوم معاني بطريايكية ومنح  يف العربية معانَي تتبايُن بني« اخلدمة« واإلنفاق... اخل، وكيف مُحّ

الرجِل منزلًة فوقّيًة فوق املرأة. كما استدعى هذا التحليُل التوّقَف عند » اضربوهن« الذي قد يعين يف العربّية 
أيًضا الّضرَب يف االرض » الرتك«.

كما يدعو هذا اإلجتاه إىل قراءة نصّية غري حرفّية تستدعي السياق، واملقاصَد الّشرعية باإلضافة إىل 
استدعاء املمارسِة النبوّية ومن ثم إعمال الّنطق والعقِل انطالًقا من الفكرة األسياسية اليت مؤّداها أّن 

اإلسالم ديُن عدالة اجتماعّية بامتياز دعا إىل الّتنوع وإعمال العقل وانتقد التقليَد األعمى.

التحّدي الرئيس أمام هذا التيار يف ضوء اإلحتكار: أّية سلطٍة نتلكها –كنساء- إلعادة قراءِة الّنص 
وتوفري اجتهاٍد نسوي؟ وهل ُستحمل قراءتنا حممل اجلد؟ ستجرد بالّضرورة من كلِّ مشروعّيٍة ولكن هل 

للقراءِة الّذكورية للّشريعة اإلسالمّية أن تصمَد أمام األسئلة احمُلرجة املتزايدة اليت تطرحها التغيرياُت على 
حياة املرأة العربية املتجّددة باستمرار؟ هل ستصمد أمام احلركة املبطنة للنساء؟ بكالٍم خمتصٍر حنن 

حباجة اىل منهجّية لالجتهاد قائمٍة على إعادة إحيائه كعلم وعملّية. 

فباستناد هذا التيار إىل الّنصوص الّشرعّية اإلسالمّية -والسيما القرآن- كمرجعيٍة أساٍس يف تناوله 
لقضية املرأة، وبابتعاده قصًدا عن ما يسمى باألجندات العاملّية حلقوِق املرأة )مبا يف ذلك بيجني وسيداو( 

)61(- تضعنا الّنسويُة اإلسالمية اليوم يف مواجهِة موجٍة من التساؤالت اليت تصبُّ يف عمق االفرتاضات 
ا من الدين؟ وهل من املمكن  األساسّيِة للنسوية: فهل النسويُة بالضرورة فكرٌة »علمانّيٌة« متحّررة كليًّ
أن يشّكَل الّديُن -املعروف أبًدا بأبويته )وهذا الوصف ينطبق على كّل األديان املعروفة واملمارسة(- اطاًرا 
لتحرير الّنساء من قيود جُيادل انه ُمسِهم رئيس يف إحكامها؟ كما ويتحّدى هذا التيار املتواصل يف النمّو 

ا فكرة أن يعين منشأ النسوية   الغربي -ككلمة ومفهوم- اقتصار ظهوِر »الوعيِّ  والقّوة والتأثري عامليًّ

 Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women’s Rights,“ American University Journal of International Law and Policy 12, (59)
 An Introduction to Muslim Women’s Rights,“ in Gisela Webb )ed.( Windows of Faith: Muslim Women“ ,)2000( واخيرا لها في عام .pp. 1-44

   .(Scholar-Activists in North America (Syracuse University Press
http://www.asranomani.com/freedom/archives/bill_of_rights/in_the_bedroom/index.php :60(  راجع)
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النسوي« على الّسياقاِت الثقافّيِة االجتماعّية »الغربية« وحدها، ويضعها )أي النسوية( أمام امتحاٍن للهوية، 
ا على  فاحًتا حدوَدها ملختلف اخلصوصيات الثقافية. وبهذا، يعترُب ظهوُر خطاِب النسوية اإلسالمية أيضا، ردًّ
العديدين ممن يعتربون أّن النساء يف العامل اإلسالمي وحبكم الّدين والثقافة الراسخة عاجزاٌت عن حترير 

ذواتهن من قيود االضطهاد والتمييز والعنف.  

وعلى الصعيد العربي املسلم، يثري ظهوُر هذا التيار املتزايد يف دوٍل إسالمّيٍة متعددة كإيران وتركيا 
وماليزيا وجنوب افريقيا وانتشاره بني املسلمات الناشطات يف املهجر، وتوّسعه التدرجيي يف مصر ومشال 

افريقيا، وتبين خطاِبه من قبل العديد من املشرقيات وخصوصا يف محالتهن لتغيري قوانني االحوال الشخصية، 
مجلًة من التساؤالت حول حقيقِة ماهية هذا التيار وأهدافه؟ وهل هو تيار أصيٌل نشأ بالفعل حامال همَّ قضّية 
املرأة، أم أنه رّدُة فعٍل ظهرت -من جانب- نابعًة عن اشكالية »هوية يف ازمة« يف إطار العوملة، ومن جانب آخر 

كدفاٍع عن صورٍة باتت مشّوهًة لإلسالم مع تنامي احلركات اإلسالمّية الّراديكالية وربِطها باإلرهاب؟ ومع 
اإلقبال على تبين هذا اخلطاب من قبل تنظيماٍت نسوّيٍة »حقوقيٍة » تتبنى بالعادة األجندات الّدولّيَة اخلاصة 

حبقوق املراِة واإلنسان كأطٍر مرجعية خلطابها، يظهر تساؤٌل آخُر مّتصٌل مبدى إمكانية أن يكون هذا 
اخلطاُب جمّرَد اسرتاتيجّيٍة براغماتية باتت تستعملها احلركاُت النسائية يف املنطقة العربّية يف جمرد سعيٍّ 
لتغليف األجندات الّدولية بالّدين ال أكثر، والبحث عن صيٍغ توافقّيٍة بينهما حتى ال تلقى هي وخطاُبها رفًضا 

ا واقصاء؟ واذا كان احلال كذلك فأيُّ مثن تدفع النسوياُت مقابَل محل شعارات الّتوافق مع الّدين؟ جمتمعيًّ

خالصة

من الواضِح أّن لكلِّ مقاربٍة اجيابياتِها ولكّل واحدٍة أيًضا حتّدياٍت تواجهها. وبالعودة إىل الّسؤال الرئيس 
الذي يدوُر حوله هذا اجلدل: أّية مقاربٍة نتبنى؟ لعّل من الصواب أن الننظر إىل املقاربات بشكل منفصٍل 

مستقلٍّ ومتنافس؛ فوجودها دليٌل على تعّددية صحّيٍة بل وضرورية. املهم أن نتمّكن كمجتمع يعيش 
خماَض تغرّياِت القرن احلادي والعشرين أن حنّول هذا اجلدل إىل »تداوٍل« يدور يف دائرٍة واحدٍة وليس دوائر 
منفصلة، وأن حترتم يف هذه العملّية منطلقاِت كلِّ مقاربٍة أمال يف الوصول إىل مقاربٍة تكاملّية حتمل 

جزًءا من كلِّ اجّتاه. 

األمر املهّم االخر هو ضرورُة أْن تتولَد لدى مجيع القوى الفاعلة يف اجملال العام العربّي القناعُة احلقيقّيُة بأّن 
املشروع الّنسويَّ يف املنطقِة العربّيِة مشروٌع »اصيل« وليس بدخيٍل أو حتى ُمستورد، وأّنه البّد لنا مجيًعا من أن 

نشرتَك فيه ونشتبَك معه مهما اختلفت مرجعياُتنا. 

ة الذي عقد في المدينة الصينية بيجين. ويتضمن المنهاج 12 مجال تتطلب تدخل الدول  (61(  تنبثق منهاج عمل بيجين خالل اعمال المؤتمر العالمي الرابع للمراأ
ة في النزاعات المسلحة، الطفلة، حقوق النسان، العالم، القتصاد،  السريع لتصويب اوضاع النساء فيها وتشمل) التعليم، الصحة، المشاركة السياسية، العنف، المراأ

صناعة السياسة العامة من خالل اليات وطنية(. سيداو هي الختصار المتداول لالتفاقية الدولية للقضاء على كافة اش�ال التمييز ضد المراة والتي تبناها المجلس 
العمومي لالمم المتحدة في عام 1979، وتتضمن 30 بندا تفصل في اش�ال التمييز الممارس ضد المراة وتوضح ما التدخل المطلوب لمحاربته.   
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اإلعالُم الفلسطيينُّ وقضايا الّديِن والّدولة
)فرض احلجاب ومحلة الفضيلة نوذجا(

نائلة خليل و غازي بين عودة

منهجّيُة البحث

حاولت هذه الّدراسُة تقديَم صورٍة عن املشهد اإلعالميِّ الفلسطيين، وكيف تناول وعاجل قضايا 
الّدين والّدولة، ويف املقدمة منها قضية فرِض احلجاب وقانوِن األحوال الّشخصية، والتعّرِف على 

مدى اقرتاِب الّصحافة الفلسطينّيِة من القيام بدور الّسلطة الّرابعة، وكم كانت وفّيًة لرسالتها 
املّتصلِة بإعالم اجلمهور ومتكيِنه أو تقريِبه من املعرفة احلقيقّية كأساٍس ال بّد منه لتميكنه 

) اجلمهور( من اخّتاِذ مواقَف تعكس مصلحَته إزاء القضايا املطروحة؟ وأثَر كلِّ هذا على حال 
الّدميقراطّية يف اجملتمع؟

واعتمد الباحثان يف دراستهما ثالَث أدوات للبحث وهي: االستبيان، وحتليل املضمون، واملقابلة 
املطّولة بهدف تقديِم صورٍة أكثَر مشوليًة، ودّقًة، وعمًقا، وموضوعّيًة عن حال وسائِل اإلعالم 

الفلسطينّية، واجتاهها العام وتعاطيها مع القضّيِة موضِع البحث، حيث كانت كالتالي:

ا يف الّضفة  ا فلسطينيًّ أوال:  االستبيان: مّت تصميم استبيان رأٍي جرى توزيُعه على حنو 60 صحافيًّ
الغربّية وقطاع غزة من بني العاملني يف وسائل اإلعالم املختلفة للتعّرف على آرائهم واالسرتشاد 

بها يف القضايا اإلعالمية املطروحة )62(.

ولتحقيق درجٍة عاليٍة من احليادّية وامِلهنية فقد مّتت مراعاة مشوليِة عّينة البحث املختارة  لتمّثَل 
جممل العاملني يف الّصحافة حيث مشلت عاملني يف وسائل اإلعالم:  املكتوبِة، واملرئيِة، 

واملسموعِة، واأللكرتونّية من املستقلني، وأنصاٍر أو املقّربني من الّتيارات الّسياسّية املختلفة مبا 

(62(  انظر تفاصيل عينة البحث ونتا�ج الستطالع كاملة في الفصل الثاني والجداول المرفقة بهذه الدراسة )صفحة 19 وصفحة 69 )
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يف ذلك صحافيني يعملون يف مؤسساٍت إعالمّيٍة حزبّيٍة تتبع حركيت محاس وفتح والّسلطة 
الفلسطينّية، يف كلٍّ من الّضفة والقطاع، ومن كال اجلنسني.

ثانيا: حتليل املضمون: استهدف جمموعًة من وسائِل اإلعالم الرئيسة منها) الصحف اليومّية 
األربعة، األيام، القدس، احلياة اجلديدة، وفلسطني، ووكالة معا( على مدار حنو ثالثِة شهوٍر 

ترّكزت ما بني حزيران وأيلول من عام 2009 أي يف الفرتة اليت سبقت وواكبت صدوَر وتنفيَذ قراِر 
فرض احلجاب على احملامياِت وطالبات املدارس والفرتة اليت تليه. وقد راعت عملّيُة الّرصِد والّتحليِل 
أيًضا مشوليَتها جملموعٍة ُمنّوَعٍة من وسائل اإلعالم احمللّيِة ذات التوّجهات املختلفة واملتباينِة حبيث 

ضّمت مؤسساٍت إعالمّيًة تتبع محاس وأخرى تتبع فتح وثالثة مستقّلة ورابعة متخّصصة.
وتزامنت عمليُة الّرصِد مع متابعِة بعض الّصحف العربّيِة والّدولّية قضّية احلجاب من أجِل الّتعّرف 

على كيفّية معاجلِتها ومقارنة ذلك مبا فعلته وسائُل اإلعالم الفلسطينّية.

ثالثا: املقابلة: من أجل تكوين رأٍي أكثَر عمًقا ودّقًة فقد مّت إجراء جمموعٍة من احلوارات املوّسعِة 
مع عدٍد من اإلعالميني واخلرباء واملراقبني للشأن الفلسطيين وذلك للحصول على تشخيٍص عميٍق 

لدور وسائل اإلعالم يف القضايا اخلالفّية مثل أسلمة اجملتمع.

خالصة

لقد سعت هذه الّدراسُة اىلَ َتتُبع كيف عاجل اإلعالم الفلسطيين واحدًة من القضايا اهلاّمة اليت 
ُطرحت على الّساحة الفلسطينّيِة بقّوٍة مؤّخًرا وهي قضية فرِض احلجاب على احملاميات والطالبات 

يف قطاع غزة وما أطلق عليه محلة »الفضيلة« و » تأنيث املدارس« وما سبقها، ورافقها، وتالها 
من إجراءاٍت تصبُّ يف أسلمة اجملتمع، والظروف اليت أفضت لكلِّ هذا، وما يرتّتب عليه من مساٍس 

باحلقوق الفردّية والعامة.

وكشفت الّدراسُة -اليت استخدمت أدواٍت خمتلفًة- درجًة عاليًة من عدم الرضا إزاء أداء اإلعالم 
الفلسطيين، عرّب عنها اإلعالميون الذين قالوا أّن صحافَتهم الوطنّيَة مكّبلًة باألجندة احلزبّية 

بعيدًة عن أولويات اجلمهور وغري فاعلة.
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وأظهرت الّدراسُة أّن اإلعالم الفلسطيين فشل مبجمله يف لعِب دوٍر مؤّثٍر فيما يتعّلق بقضية 
احلجاب وتأثنيث املدارس وتداعيات أسلمِة اجملتمع يف غزة والّضفة، حيث مل يقم ببلورِة رأٍي عام 

واضح إزاء هذه القضية.

وحسب الّدارسة فإّن )76%( من الّصحافيني املستطلعة آراُؤهم قالوا أّن اإلعالم الفلسطيين أخفق يف 
بلورة رأٍي عام لدى اجلمهور الفلسطيين إزاء قضايا احلجاب ومحلة »الفضيلة« وما كان شهده 

قطاع غزة بعد اإلنقسام من عمليات تفجرٍي لبعض نوادي اإلنرتنت واملقاهي، وأن اإلعالم فشل يف 
فتح نقاٍش جمتمعيٍّ حيّدد مجيع األسباب احلقيقّية هلذه األحداث وعالَجها كما يفرتض، مقابل 
2% فقط قالوا أّن اإلعالم الفلسطيين عاجلها كما جيب وبشكل مهينًّ جيد.  ورأى 20%  أّن اإلعالم 

تابع هذه القضايا كما يتابع أيَّ حدٍث يوميٍّ عاديٍّ كما أظهرت نتائج االستطالع الذي أجري 
لصاحل هذه الّدراسِة بني الّصحافيني الفلسطينني يف الّضفة والقطاع.

وترتفع نسبة الذين يعتقدون بإخفاق اإلعالم يف معاجلِة هذه القضايا بني الّصحافني يف غزة 
عنها بني زمالئهم يف الضفة )بلغت على التوالي 77% و76%( كما وترتفُع نسبُة املعتقدين بإخفاق 

اإلعالم يف أوساط الّصحافيني العاملني يف الّصحافة املكتوبة )81% منهم يرْون بذلك مقابل صفر 
قالوا بأّنه تابعها كما جيب( وتهبط هذه النسبُة بني العاملني يف الصحافة  املسموعة ) الراديو( 

اىل 50%. وكانت حركُة محاس أظهرت منذ سيطرتها على غزة اجتاًها ألسلمة القوانني والّدولة، 
وقبل ذلك اجملتمع، األمُر الذي جتّلى  بأكثَر من شكل، كان من أبرز ذلك مشروُع قانون إسالميًّ 

للعقوبات ناقشه اجمللس التشريعي التابع حلركة محاس كمقدمة إلقراره.

ويتضّمُن مشروع القانون املؤّلف من 214 مادة، عقوباٍت باجللد وقطع األيدي والّصلب واإلعدام وهو 
أمر مّر عليه اإلعالم الفلسطيين احملّلي مروَر الكرام،وهذا ما ساهم يف متهيِد الطريق أمام اختاذ 

مزيٍد من اخلطوات على طريق أسلمة اجملتمع واملؤسسة وصوال إىل فرِض احلجاب على احملاميات 
والطالبات، ومنع ركوب النساء الّدراجات خلَف أزواجهّن وليس انتهاء بتخريج غزة، العاجزة عن 

توفري القرطاسية لطلبتها، 10 آالف حافظ قرآن خالل العام اجلاري.

لكن اإلعالَم الفلسطيين تقاعس يف االنتصار للحرّيات واحلقوق الفردّية والعامة فيما يتصل 
بالقضايا سالفة الذكر وغريها من القضايا املماثلة، واختار الّتضحيَة برسالته ومصاحِل وحّق 

الّناس يف املعرفة كي يتجّنب احتكاًكا أو صداًما حمتمال مع مراكز الّنفوذ.
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ومل يغادر اإلعالم الفلسطيين يف متابعة ومعاجلة قضية احلجاب، السطح والقشور، وترّكز جهده 
على تكراِر الشعارات الكبريِة كالتحذير من اقامة »محاس« إمارًة إسالمّيًة او طالبانية دون 

أن يغوَص يف تفاصيل وأبعاد احلدث الذي شهدته الّساحة الفلسطينية، عوًضا عن أّنه سرعان ما 
توّقف عن متابعة هذه القضية.

ويف املقابل، يف الضفة الغربية  فإّن الصحف اليومّيَة مل تسجل خالل الشهور الثالثة اليت مشلتها 
الّدراسة )من حزيران وحتى أيلول 2009( أّي تناوٍل جّديٍّ ملوضوع قانون األحوال الّشخصّية الذي يعترب 

من أهم القوانني ويثري جداًل واسًعا علًمًا أّن ُمَسّودة مشروِع هذا القانوِن موجودٌة اآلن على طاولة 
الرئيس الفلسطيين بغيَة إقراره، وتتصارع أكثر من وجهِة نظٍر بشان ماهيته بني األوساط الدينّيِة 

من جهة، واملؤسساِت الّنسوّية واحلقوقّية واألوساِط العلمانّية من جهة أخرى.

وبالعودة إىل بعض نتائِج االستطالع  فقد قال )86%( من الصحافيني أّن أولويات وسائل اإلعالم 
الفلسطينية ال تنسجم مع أولويات اجلمهور الفلسطيين واهتماماته، وأّنها تنطلق من أجندٍة 

وأولوياٍت حزبّيٍة وأيدولوجّية حتكم هيئات حتريِرها عند معاجلة خمتلف القضايا، وخاصة 
احليوّية منها مقابل 13% من الصحافيني فقط، يرْون أّن أولويات وسائل اإلعالم، تنسجم مع 

أولويات اجلمهور الفلسطيين.

ومن املالحظ أّن نسبة املعتقدين بأّن أولويات وسائل اإلعالم ال تنطلق من أولويات اجلمهور، وال 
تنسجم معها ترتفع إىل 100% بني فئة الّصحافيني الذين مضى على عملهم أكثُر من 20 عاًما.                                                             

وقال  53% من الّصحافيني الفلسطينني املستطلعة آراؤهم أّن وسائل اإلعالم الفلسطينّية تتعامل 
مع القضايا ذاِت الّطابع الّديين خبوٍف فيما قال 22% أنها تتعامل مع املسائل ذات الطابع الديين 

باحنياز، مقابل 13 % فقط، يرْون أنها تتعامل معها مبوضوعّية و4% يعتقدون أنها تتعامل مع هذه 
املسألة حبرّية. وترتفع نسبة املعتقدين خبوف وسائل االعالم بني فئة الصحافيني الذين مضى 
عملهم يف الصحافة ما بني 15-19 عاما، وأولئك العاملني منذ ما يزيد عن 20 عاما حيث وصلت 

النسبة بني هاتني الفئتني %75.

وُيضاف إىل ما سلف ما قالته غالبيٌة ساحقٌة من الّصحافيني )80%( من أّن عالقَة الّسلطِة 
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الفلسطينّية باملسائل الّدينية تقوم على ترضية األوساط الّدينية، وعدم االصطدام معها أو 
حتى جمرد جداهِلا يف القضايا احليوية للجمهور مقابل 16% ال يعتقدون بذلك. ويرى 64 % من 

الّصحافيني أّن السلطة حتابي األوساط الّدينية على حساب احلرّيات العامة، وال تكرتث باملطالب 
اليت قد تغضب األوساط الّدينية، مقابل 33% قالوا أنها ال حتابي األوساط الّدينية. ورمبا يفسر هذا 
األمر أحد أسباِب إغفال اإلعالم الفلسطيين معاجلة القضايا احليوّية ذات الطابع الديين، نظًرا ألن 

معظمه )اإلعالم( يتبع ويستظل بالسلطة واألحزاب ومراكز النفوذ، ضمن مشهد تغيب عنه 
االستقاللية احلقيقية واملهنية الّصحافية يف العمل.

وُيدلل على صّحة االستنتاج الّسابق ويعّززه مجلة من احلقائق اليت كشفتها عملّية رصِد 
وحتليل مضمون جمموعٍة من وسائل اإلعالم حيث تبنّي أّن بعضها قد امتنع حتى عن جمّرد تغطيِة 

قضيِة فرض احلجاب ومحلة »الفضيلة« عوًضا عن أّن اإلعالم الفلسطيين، سرعان ما جتاهل هذه 
القضايا وقفز إىل غريها بسرعة.

جري لصاحل هذِه الّدراسة أّن 59% من الّصحافيني قالوا أّنهم 
ُ
ومن الالفت يف نتائج االستطالع اّلذي أ

يعلمون او مسعوا بوجود إجراءاٍت متباينٍة تتعّلق بفرض سلوكياٍت مّتصلٍة بالّدين كارتداء 
احلجاِب واجللباب يف بعض مدارِس الّضفة من ِقبل بعض مديرات أو معّلمات املدارس وهو واحد من 

جمموعة كبرية من القضايا اليت ُتغفلها وسائُل اإلعالم.

وبيّنت الّدراسُة أّن الّصحافة الفلسطينية ال زالت أسرية احلزبّية، ومل ُتسّجل أّية نقلِة نوعّيٍة على 
طريق االستقاللّية واملهنّية، بل على النقيض من ذلك فإّن احلزبّية تعّززت كمحّرٍك رئيٍس ملعظِم 

وسائِل اإلعالم خالل السنوات املاضية، حيث باتت معاجلُة قضايا الّناس وحقوقهم أو الدفاع عنها  
ا مبدى انسجامها مع األجندة الّسياسية ومصاحِل هذه املؤسسات، وهيئات حتريِرها،  مرتبطًة طرّديًّ

واجلهات اليت تتبعها.

هكذا تعّزز وطّغى نٌط من املعاجلات الّصحفّية الّشكليِة منزوعَة القيمة، وسادت صحافُة 
العالقات العامة، وغرقت الّصحف بأخباٍر ومواضيَع ال ُتقرأ، وظّلت وسائُل اإلعالم الفلسطينية 

أسريَة  احلزبّية، واخلوِف، واالحنياِز ملراكز القوى دون اجلمهور والتزمت الّصمت، أو ظّل صوتها 
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)يف أحسن األحوال( خافًتا إزاَء القضايا احلّساسة اليت متسُّ جوهَر اهتمامات اجملتمع ومصاحِله سواء 
الّسياسية منها أو االقتصادّية أو االجتماعّية.

الفصل األّول

هناك مالمُح عاّمٌة جتمع خمتلُف وسائل اإلعالم الفلسطينّية -وتكاد تكون واحدة، رغم تباين 
واختالف، ال احد يستطيع إنكاره أو جتاهله- تتعّلق جبوهِر عمل الّصحافة، وأجندِتها، وأولوياِتها، 

وتوّجهاِتها، ومدى انسجام ذلك مع ما يتوّقعه اجلمهور منها.

هنا ال بّد أْن نشرَي إىل حزبّية معظم وسائل اإلعالم الفلسطينّية الذي أسهَم يف تدني سقف احلرّيات 
احلقيقّية املتاحة للّصحافة  ليضاَف إىل ضعف االستثمارات اليت ُتوّظف يف هذا امليدان، وسلبّيِة 

نظرة صانع القرار واملؤّسسة الفلسطينّية لإلعالم ودوره، وغياب املؤّسسة أو املؤّسسات املفرتض 
بها رعاية تطّور الّصحافة ومحاية مهنيتها الذي أنتج إعالًما ُمسّيًسًا ضعيفًا ُيرى بعيون السياسي 

ال الّصحفي.

ورغم مروِر حنو 15 عاًما على قيام الّسلطة الفلسطينّية، واملباشرة بإقامِة مؤّسسات الدولة إاّل أن 
وسائل االعالم الفلسطينية مل تغادر مواقَعها احلزبّية اليت كانت ُمرّبرة يف حقبٍة سابقة، بل إّنها 
عّززتها بصورٍة الفتٍة وخاصة بعد االنقسام الفلسطيين الداخلي، حيث مل يعد الّدفاع عن القانون 

واحلريّات العامة واملفاهيِم الّدميقراطّية وحقوِق اإلنسان هو احملّرك الّرئيس لوسائل اإلعالم )كما 
هو الدور املفرتض هلا( بل باتت أجنداُتها الّسياسية واحلزبّية هي حمّركها الرئيس يف تناوهلا ) 

دفاًعا أو هجوما( للقضايا املختلفة اليت تثار بني احلني واآلخر يف اجملتمع الفلسطيين.

ويف احملصلة، وكنتيجة هلذا، فإننا أصبحنا يف فلسطني أمام صحافة بعيدٍة يف جمملها عن 
املوضوعية واملهنية وبعيدة عن اهلموم احلقيقّية جلمهورها،ومصاحله، واهتماماته اليت ُيفرتض أْن 

تكون هادًيا وحمّرًكا هلا.

وبينما ينتظر اجملتمُع من الّصحافة أن تكوَن عيَنه اليت ترى، وأذَنه اليت تسمع، ولساَنه الذي 
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ينطق حبقيقة ما جيري كي حتظى بثقته، وتكون حبقٍّ السلطَة الّرابعة، فإنه مل يكن 
مفاجئًا ان تنطلق وسائل اإلعالم يف تناوهِلا ملختلف القضايا، مبا فيها احلريات العامة من منطلقاٍت 
ا يف غزة أو اجلدل الساخن يف  سياسّيٍة حزبّيٍة سواء يف معركة احلجاب اليت خسرتها محاس إعالميًّ
الضفة بشأن إقرار قانون أحواِل شخصّية عصرّي حيث أّن اإلعالم فشل يف لعب دوٍر مؤثر ينسجم مع 

اهتماماِت ومصاحل الناس، واحلرياِت العامة وقيم الدميقراطّية.

محاس… وأسلمة القوانني

أظهرت مسريُة محاس منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007 أّن هناك اجّتاًها واضًحا لدى احلركة 
ألسلمة القوانني وفرض نوذجها الّديين وأيدلوجيتها على اجملتمع الفلسطيين، األمر الذي ترمجته 

بفرض أناٍط معّينة من السلوك على سكان القطاع.

 وكانت جريدة »احلياة« اللندنّية ذكرت يف عددها الّصادر يوم 2008/12/24 أّن اجمللس الّتشريعي 
ا« للعقوبات قّدمته احلركة  بهدف تطبيق  التابع حلركة محاس يف غزة قد ناقش »قانوًنا إسالميًّ

احلدود، علًما أّن مشروَع القانون املذكور يتأّلف من 214 مادًة ويتضّمن عقوباٍت بينها اجللد وقطع 
األيدي، والّصلب واإلعدام.

واعتمد مشروع القانون هذا عقوبة اجللد لعدد من اجلرائم واملخالفات بينها »لعب امليسر واهانة 
العقائد الدينية وارتكاب األفعال الفاحشة والفاضحة واملخّلة باآلداب العامة وإشانة السمعة 

واإلساءة والسب« كما ونّص على أّن« كّل َمن يرتكب جرمية الّسرقة احلدّية ُتقطع اليد اليمنى 
من مفصل«.

ويف فصل عنوانه » الدّية« جاء يف مشروع القانون أّن » الّدّية مئٌة من اإلبل أو ما يعادهلا من النقود 
وفق ما يقّدره من حني اىل آخر القضاُء الّشرعيُّ بعد التشاور مع اجلهات املختصة« أما عقوبة اجللد، 

فقد جاءت يف عدٍد كبرٍي من موادِّ مشروع القانون إذ نّصت املادة رقم 84 مثال على أّن » كل من 
يشرب اخلمر او حيوزها أو يصنعها يعاقب باجللد أربعني جلدة إذا كان مسلًما ..وكل من يشرب 

مخًرا ويقوم باستفزاز مشاعر الغري أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها يف مكاٍن عامٍّ أو يأتي 
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ا وهو يف حال سكر يعاقب باجللد مبا ال يقل عن أربعني جلدة وبالسجن مدة ال تقل  مكاًنا عامًّ
عن ثالثة شهور«.

وقد مّر اإلعالُم الفلسطيينُّ على هذه القضية مرور الكرام، ومل يرتك أّيَة بصمٍة واضحٍة 
يف معاجلتها أو يف تشكيل رأٍي عامٍّ فلسطيينٍّ إزاء ذلك والذي مّهد الّطريق وشجع محاس 

وحكومَتها على املضي يف أسلمة اجملتمع الفلسطيين، وفرض رؤيِتها عليه حيث ما لبثت بعد 
ا بفرض احلجاب على احملاميات ومن ثم على الطالبات  عدة شهور من ذلك أن أصدرت قراًرا رمسيًّ

ضمن ما ُعرف حبملة » الفضيلة » اليت أطلقتها محاس.

هكذا، يف التاسع من حزيران 2009 أصدر رئيس احملكمة العليا، رئيس جملس العدل األعلى 
التابع للحكومة املقالة يف غزة قراًرا يفرُض من خالله ارتداَء احلجاب واجللباب على احملاميات 

ا يشمل  أثناء ظهورِهن أمام احملاكم يف قطاع غزة. وينصُّ القرار على أن يرتدي احملامون زيًّ
كسوًة من القماش األسود، املعروف بـ »الروب« وسرتًة قامتًة واملعروفة بـ »البدلة« وقميًصا أبيَض 

وربطة عنٍق غامقًة، أما بشان الّزيِّ الذي ُخّصَص للمحاميات كما جاء يف ذات القرار فإّنه ُحدَد 
بكسوة من القماش األسود املعروف بالروب وسرتة قامتة اللون املعروفة بـ » اجللباب- الذقم – 

البالطو( وغطاء حيجب الشعر)املنديل( او ما مُياثله.

ا وصرحًيا، ومكتوًبا ما جيعل إمكانّية التنّصل منه  وقد فتح صدوُر هذا القرار )الذي جاء علنيًّ
أو تأويله أمًرًا غرَي ممكن( الباَب على جممل اإلجراءات، والقرارات اليت اخّتذتها حركة محاس 

على طريق أسلمة جمتمع غزة، وفرِض نوذِجها اإلجتماعي، ُورؤيتها األيدولوجية على سكّان 
القطاع منذ سيطرتها على الّسلطة هناك منتصف العام 2007، وأصبح الّتسرّتُ على ما جيري أقّل 

بكثرٍي مما كان عليه احلال قبل صدور القرار الذي دفع البعض لرؤيته كانعطافة نوعّيٍة على 
طريق أسلمة غزة.

َوقّلص صدوُر هذا القرار وأضعف من قدرة حركة محاس وحكومتها يف غزة على استخدام 
ما اعتادت من أدوات دعايتها اليت َتضُع كلَّ َمن يعارض إجراءاِتها وسياساِتها يف خانة أدوات 

التشويش على املقاومة، وحرف مسار املعركة، وإعاقِة طريق التحرير ...اخل
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ولكن ورغم ذلك إاّل أّنه مل ميض طويُل وقت )حنو شهر( حتى َأْتبعت حكومُة محاس قراَرها فرض 
احلجاب على احملاميات، بقراٍر مماثل فرضت من خالله ارتداء اجللباب واحلجاب على طالبات املدارس 

الثانوية يف قطاع غزة، ولكّنها هذه املرة َحفظْت خط الّرجعة وَقدمْت ما جرى بشأن إلزام الطالبات 
باحلجاب واجللباب على أّنه اجتهاد أو فهم خاطئ من قبل بعض اإلدارات، نافية بذلك أن تكون 

أصدرت مثل هذا القرار.

ويف هذا السياق جاء إعالُن رئيس الوزراء يف احلكومة املقالة إمساعيل هنية خالل خطبة اجلمعة 
يوم )2009/7/24( أّن اجمللس التشريعي التابع حلركة محاس أقّر قواننَي جديدًة للحفاظ عما أمساُه 

» الّصورَة اجّلماليَة لشعبنا ومحاية اآلداب العامة والقيم واألخالق، وعدم اخلروج عن قواعِد السلوك 
الّسوي« ودعا سّكاَن قطاع غزة اىل االلتزام بهذه القوانني الفًتا إىل أّن حكومتهَ ستلتزم حبماية 

الناس وبتطبيق القوانني الّصادرة عن اجمللس التشريعي«.

اإلعالم ..محاس وفرض احلجاب

ولكن كيف عكست وسائُل اإلعالم الفلسطينّية كلَّ ما سبق؟ هل انتصرت للحرّياِت العاّمِة 
واملساحة الشخصّية لإلفراد اليت كفلتها مجيُع القوانني واّلتشريعات واملواثيُق الّدولية مبا يف ذلك 

القانون األساسي الفلسطيين كي يكون ااإلعالم بذلك قد احناز ملهّمته األساسّية يف اجملتمع، 
وهي الدفاع عن احلريات، وترسيخ قيم املساواة، وتقديم املعلومِة للجمهور متهيًدا لبلورة رأٍي عاٍم مع 

أو ضد ما جيري.

من خالل عملية رصد وحتليل مضموٍن- قمنا به لصاحل هذه الدراسة -استهدف جمموعة من وسائل 
اإلعالم الفلسطينية الرئيسة منذ صدور قراِر فرِض احلجاب على احملاميات يف حزيران 2009، كان 

من الواضح أّن أداء االعالم الفلسطيين مل خيرج عن نط الّتغطية الّسطحية غري الفاعلة، حيث 
انطلق اإلعالم من مواقَع حزبّيٍة يف إثارة هذه القضيِة ليجد اجلمهوُر نفَسه أمام معركٍة سياسّية 
أخرى بني حركيت محاس وفتح، أداُتها اإلعالم الذي جتّند لذلك على حساب مهمته األساسّية يف 

ترسيخ القانون وصيانة احلرّيات وخدمة اجلمهور.
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ونسّجل هنا أّنه مت يف اليومني األّول والثاني من بدء الدراسة يف قطاع غزة )24 و2009/8/25 ( نشُر 
مواضيَع يف صحف »األيام« و«احلياة اجلديدة« و«فلسطني« ووكاليت » وفا »و »معا« اإلخباريتني 

وغريها من وسائل االعالم حول مسالة احلجاب، ترّكزت مبجملها على تسليط الّضوء على ما 
ا تطبيُق قرار »محاس« إلزام  جرى يف اليوم األول من الّدراسة وسعى بعُضها لفحص ما إذا مّت فعليًّ

الّطالبات باحلجاب واجللباب.

وقد برز يف هذا السياق نطان للتغطية: أحدهما مّثلتُه وسائُل االعالم اليت تتبع حركة »محاس« 
كصحيفة »فلسطني« واّتسمت تغطيُتها بالتأكيد على نفي وجوِد قراٍر بفرض احلجاب، 

وحاولت جر اجلدل الذي تفّجر إثر هذا القرار إىل مساحات أخرى، واالبتعاد عن اخلوض يف تفاصيِل 
وجوهِر ما جرى، وعملت على تقدميه ضمن سياقاٍت غامضٍة غلب عليها التناقض، أّما النمط 

الثاني فقد ضّم معظم وسائل اإلعالم األخرى ويف مقدمتها تلك املقرّبة من حركة »فتح« والسلطة 
الفلسطينية او تتبعها.

واّتسمت تغطيُة هذه اجملموعة ) اجملموعة الثانية( من وسائل اإلعالم مبالحقة احلدث ونشر 
تقاريَر خمتلفٍة حوله رغم أّن هذه املواد تباينت بصورٍة الفتة من حيث حجِمها وعمِقها ومهنيتها، 

لكن الالفت أّنها مل تكن مبجملها غرَي موجٍة عابرٍة طارئٍة سرعان ما بدأت باالحنسار حتى 
تالشت. ما ُيؤخُذ على اإلعالم أّنه يتعامل مع معظم القضايا )مبا يف ذلك القضايا احليوّية 

والكبرية(  كردات فعل، وبنمطّية تسجيلّية ال تتعّدى حصر دوره يف كونه جمّرد مرآٍة صّمّاَء 
تعكس، وتنقل ميكانيكيا بعض ما جيري، دون ان يسعى )االعالم( كي حييط بالصورة 

من جوانبها املختلفة، ناهيك عن الغوص يف عمقها.

وبني هاتني اجملموعتني من وسائل االعالم، ميكن اإلشارة إىل نط ثالث ) اختار أسهل الطرق، 
وأراح نفسه من كل شيء، واعتصم باستقاللّية جوفاء، فكان مستقال عن اجلمهور والوظيفة 

امُلفرتض به تأديتها ( مّثلته جريدة »القدس« جبدارة وبشكل صارخ، فقد امتنعت » القدس« 
ذنيها عن الّصخب الذي أثاره 

ُ
عن نشر أّي خرب أو تقريٍر بشان قرار »محاس« فرض احلجاب واقفلت أ

هذا القرار بل إّنها ذهبت إىل أبعد من ذلك وجتاهلت حتى نشر أيٍّ من األخبار اليت أعدتها ووزعتها 
وكاالت األنباء احمللّية أو األجنبّية.
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ومل تتناول جريدة » القدس« هذا املوضوَع بأّي خرب يف ذلك اليوم )علًما أنه كان من أبرز القضايا 
املطروحة على الّساحِة الفلسطينية على مدار أسابيع( كما أّنه وللمفارقة شّكل أحد أبرِز 

القضايا اليت عاجلتها وكاالت أنباٍء وصحٍف دولّيٍة وعربّية كصحيفة »األخبار« اللبنانية 
ا كامال ضّم عدة مواّد ما بني اخلرب والّتقرير والّتحقيق  اليت أفردت هلذه القضية ملّفصا صحافيًّ

والّتحليل) 63 (.

وتقّدم هذه احلقيقُة نوذًجا واضًحا وموجًعا لسلوك اإلعالم الفلسطيين إزاء نظرته للجمهور وحّقه 
يف املعرفة اليت عادًة ما تهبط إىل آخر سّلم اهتماماته إن كان املوضوع سيفضي بها ألّية مواجهة 

أو احتكاك مع أية جهة والذي يضعه )اإلعالم( عادة أمام معادلِة االختيار بني حّق الناس يف 
املعرفة واملعلومة حيث ُيالحظ أّن وسائل اإلعالم عادة ما تغّلُب مصلحتها وبالتالي الّتضحية حبّق 

اجلمهور.   

وال بّد من اإلشارة هنا إىل أّن هذا السلوك اليقتصر على جريدة »القدس« بل يكاد يكون صفًة 
أصيلة يف خمتلف وسائل اإلعالم الفلسطينية اليت ال ترتّدد يف أن تغمض عينها عما ال يروُقها 

وما قد يتسّبُب هلا بأن تكوَن موضَع ضغوٍط أو خسائَر مادية )اإلعالنات مثال( والنتيجة التضحية 
حبق الناس يف املعرفة!! 

ا كانت هويُتها )سياسّية أو اقتصادية  ومينح هذا السلوك اإلعالمي، مراكز القوى والنفوذ أيًّ
ى عن أبسط اشكاِل 

ً
أو اجتماعية( بيئًة نوذجّيًة مرحية، وهامًشا واسًعا، يتيح هلا البقاء مبنأ

املسائلة اليت قد ترتّتب على جمّرد معرفِة الّناس مبا جيري.
ويف تفاصيِل التغطّية اإلعالمّية يف األّيام اإلوىل اليت أعقبت افتتاح املدارس وما اّتصل بذلك من 

تطبيٍق لقراِر فرض احلجاب فقد نشرت وكالة »معا« يوم 2009/8/24 على سبيل املثال تقريًرا قالت 
فيه احدى طالبات مدرسة بشري الّريس »أّنها وصديقاتها تعرْضن يف اليوم األّول من الّدراسة للعقاب 

بسبب ارتدائهن اجلينز، وقدُ طلب منهّن االلتزام يف اليوم التالي باجللباب واحلجاب وإاّل فإنهّن 
سيطردن«، وذكرت »أّن مجيع الطالبات اللواتي كن يرتدين اجلينز مّت استدعاؤهّن من قبل إدارة 

املدرسة َوُوجهت هلّن تعليماٌت بعدم خمالفة القرار اجلديد اخلاص بالّزي املدرسّي«.

(63(  انظر صحيفة الخبار اللبنانية، في عدديها الصادرين يومي 2009/8/24 و 2009/8/27 اي بعد يوم واحد واربعة ايام من فرض الحجاب على طالبات 
المدارس في غزة حيث نشرت صحيفة الخبار في العدد الول مادة مفصلة عما جرى في غزة كما ونشرت في العدد الثاني ملفا ضم عدة مواضيع حول فرض الحجاب 
واسلمة مجتمع غزة، وقد جاءت المواضيع المنشورة في هذين العددين تحت عنوان: »امارة اسالمية تطل براسها في غزة و »حماس تفرض الجلباب على الطالبات«.
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وقد شّكل هذا الّنمط من األخبار أو التقارير- اليت أشارت العديُد منها إىل أّن إعالنا كان قد ُوضع 
على مداخل بعض مدارس اإلناث حيّدد شروَط الّزيَّ املدرسّي للعام 2009-2010 )64( نوذًجا شبَه 
موّحد يف جوهره وحّتى  يف بعض تفاصيله يف العديد من الصحف ووسائل االعالم املستقلة، 

والبعيدة عن محاس. أّما تلك املقّربة منها، والتابعة هلا، فقد حتّولت إىل منرب َينقل حلقاٍت متتاليًة 
من مسلسل النفي والتأكيد باشرته »محاس« واحلكومة املقالة، يف حماولٍة منها لفرض نوٍع  من 

الغموض على حقيقة ما جرى كخطوٍة أوىل المتصاص رّدة  الفعل اجملتمعّية األوىل أساًسا.

واعتمدت حركة محاس وحكومتها يف غّزة على نفيِّ وجود قراٍر بفرض احلجاب أو الّزي 
اإلسالمّي وقد مّتت ترمجة هذا املوقِف من خالِل وسائل اإلعالم التابعة هلا وعرب سيل من 

الّتصرحيات الّرمسية رغم أّن اليوم األّول من الّدراسة كشف حقيقة ما جيري )65 (.

وبدت حركُة محاٍس وحكومُتها مرتبكًة يف تعاطيها اإلعالمي مع ردود الفعل اليت أثارها قرار 
فرض احلجاب، وهو أمر انعكس على تصرحيات مسؤوليها اليت جاءت متناقضة وتنفي بعُضها 

البعض.

وبينما أحالت حركة »محاس« كلَّ ما ّيتصل بتطبيق قرار فرِض احلجاب إىل مديرات بعض 
املدارس، واىل ما وصفته فهًما مغلوًطا لبعض التعليمات أو أّنه نتاُج اجتهاداٍت فردّية إال أّن وكالة 

األنباء الفرنسّية نقلت مثال عن احدى املسؤوالت يف واحدٍة من مدارس غرب غزة القول:« أّن الّزيَّ 
الّشرعيَّ إجباريٌّ على كّل الطالبات، وجيب االلتزام به وهذا ما أّكدناه صباح اليوم )2009/8/24( 

ولن ُيسمح اعتباًرا من غد أليِّ طالبة بدخول املدرسة  دون الّزي اجلديد«. وقالت » هناك قرار شفوي 
من مديرّية الرّتبّية والّتعليم بفرض الّزيِّ الّشرعي على مجيع الطالبات يف املرحلة الثانوّية  دون 

استثناء«.

وامتّدت التصرحيات املتناقضة إىل كبار املسؤولني يف حكومة محاس حيث كان وزير الرّتبّية 
والّتعليم يف احلكومة املقالة) حممد عسقول(قد  وصف إثارَة هذا املوضوِع بأّنه » زوبعٌة يف فنجان 

» مشرًيا إىل أّن »اجملتمع الفلسطيين ملتزٌم بطبعه، وال حيتاج إىل قراراٍت ُتفرض عليه« لكّن 
مدير الرتبّية لغرب غزة )حممود أبو حصرية( كان قد قال تعقيًبا على فرض احلجاب وأنثنة 

(64(  جاء هذا العالن الموقع من ادرات بعض المدارس على النحو التالي: اعالن هام للطالبات في خصوص الزي المدرسي للعام 2009 – 2010 ، شروط الزي 
المدرسي، جلباب كحلي فقط، اليشارب ابيض او شيلة بيضاء، وحذاء اسود  او ابيض..نرجو من جميع الطالبات التزام الشروط المعلنة. 

(65(  نقلت بعض وسا�ل العالم اخبارا تحدثت فيها عن استدعاء ادرات بعض المدارس للطالبات اللواتي لم يلتزمن بارتداء الحجاب وابلغتهن بانهن مخيرات بين 
اللتزام بارتداءه او الطرد..ما اثار ردود فعل مختلفة ومتباينة بين الطالبات وعا�التهن
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املدارس:« أّن هناك قراًرا من الرتبّية والّتعليم بتأنيث املدارس، وأننا نطالب مجيع الطالبات بالتزام 
الزي الفضفاض« وأضاف :« جمتمعنا مسلٌم واإلسالم يفرض علينا الّتفريق بني األخ وأخته بعد 
سن السابعة  فما بالك يف املدرسة، وحنن عملنا على هذا االساس وعلى توفري بديل للمعلمني 

مبعلمات«.

ورغم هذه وغريها من الثغرات يف خطاب »محاس« اال أّن اإلعالم احملّلي، بقي على السطح، 
وترّكز جهده على تكرار شعاراٍت عامة وكبرية دون أن خيوض يف تفاصيل ما جرى وأسباِبه 

وسبِل تفاديه أو مواجهته  ) 66( ال بل حاول أحياًنا أن يلعب أدواًرًا قد تبدو للوهلة األوىل أنها تعبرٌي 
عن حياد أو موضوعّيٍة.

ورغم أّن وكالة »معا« اليت ُتعّرف نفسها كمؤّسسة مستقلة، وحظيت بأعلى تقييم إجيابيٍّ بني 
عّد لصاحل هذه الدراسة )67 ( إاّل 

ُ
10 من وسائل االعالم الفلسطينية الرئيسة يف االستطالع الذي أ

أّنه يؤخذ عليها أنها ذهبت يف أحد تقاريرها على سبيل املثال إىل تناوٍل سطحيٍّ وليس إىل معاجلٍة 
عميقٍة ِمهنّية كما جيب حني ُعقدت مقارنٌة باهتٌة بني سياسة محاس وفرضها احلجاب على 

مدارِس احلكومة، وسياسة مدرسة مسيحّية خاّصة يف قطاع غزة،  قالت »معا« إنها حتظر على 
طالباتها ارتداء احلجاب أثناء الدوام.

وذكرت وكالة »معا« يف تقريرها املنشور يوم 8/25/ 2009 )يف ذروة اجلدل الدائر حول احلجاب( 
أّن »هذه املدرسة، ترفض ارتداء طالباتها املسلمات احلجاب يف مدارسها، وُتضطُر َبعُضهَن اىل خلعه 

واعادة ارتدائه بعد الدوام، مشريًة اىل أّن ذات اإلجراء ميارس على الطالبات املسيحيات يف املدارس 
احلكومية من باب احرتام قرارات الّدولة اليت يسكنون ضمن حدودها«.

وينطوي هذا األمر على حماولٍة غري مباشرة إلظهار ما تعتقد وكالة« مًعا« كما يبدو أّنه 
ا فال ميكن املقارنة بني  تأكيد على املوضوعّية أو احلياد رغم أّن املسالة املطروحة خمتلفٌة جذريًّ
قراٍر حكوميٍّ ُيناقض القانون األساسي الفلسطيين ستخضع له مجيع املدارس وخيضع له الطلبة 

على اختالف فئاِتهم ومعتقداِتهم ومشارِبهم وبني مدرسٍة خاّصة )إسالمّية او مسيحّية( مُيثل 
ا لفئة حمدودة ممن يرغبون وتعكس رؤيتها اخلاصة. االنتساب هلا َخياًرًا طوعيًّ

(66( برز بهذا الصدد الحديث عن اقامة امارة طالبانية او اسلمة مجتمع غزة دون الغوص في تفاصيل ما يجري على هذا الصعيد، هذا عوضا عن ان بعض وسا�ل 
العالم انجرت الى جدل بعيد اثارته حماس ودخلت في عملية محاججة حول مدى التزام اهل غزة وتمس�هم بالسلوكيات المحافظة وعدم حاجة الفلسطينين لفرض 

الحجاب عليهم او ضبط اخالقهم.
(67(  انظر الجدول رقم 14 صفحة 82 .
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ويّتضح من هذا النموذج ُطغياُن التربيريِة  اليت تسّيطر على وسائل االعالم عند معاجلتها كثري 
من القصص والقضايا سّيما اخلالفية منها أو تلك اليت قد تثري هذا أو ذاك من األطراف ) 68 (.

ويرتافق هذا مع نقٍل حريفٍّ ميكانيكي ألقوال بعيدٍة عن الواقع فها هي مثاًل وكالة »معا« 
تشري يف موضوع احلجاب إىل أّن خالد راضي الناطق باسم وزارة الرتبّية والتعليم ينفي إصدار قراٍر 

بفرض اجللباب واحلجاب على الطالبات ويقول بأّن »قرار الوزارة واضٌح بعدم الزام الطالباِت بزي 
معنّي«وإّن ما جرى » هو اجتهاٌد فرديٌّ لبعض املديرات اللواتي قامت الوزارة مبراجعِتهّن ألنهّن َتصّرفن 

بتصّرفاٍت ليس هلا عالقة بقرارات الوزارة املقالة، لكّنه يعرتف باخّتاِذ إجراءات » من باب احلرص 
على خصوصّية الفتيات يف مدارسهن، والنقص الشديد يف عدد املعلمني يف مدارس الّذكور بعد 

استنكاف عدد من املعلمني، مبّيًنا أّن جوهر عملية التأنيث هو من باب تعويِض مدارس الّطلبة 
مبعلمني وتعويض مدارس الطالباِت مبعلمات، لذلك كان قرار التأنيث«.

والالفت أّن اإلعالم، يف مثل هذه املسائل، ال ُيقدُم القصة من كافة جوانبها كي ميّكن القارَئ 
أو املشاهد من بلورة رأيٍّ ما  جتاه ما جيري، وبالتالي احلكم على صحته او خطئه، بل يكتفي، 

بتقديم نصف الّصورة أو معلوماٍت جمتزئة تقود لتشكيل صوٍر ناقصة مشّوهة. 

الفصل الثاني

أولويات اإلعالم وأولويات اجلمهور

أظهر سؤال الّصحافيني والّصحافيات يف الضفة الغربية وقطاع غزة حالًة واسعة من عدم الرضى 

جتاه أداء اإلعالم الفلسطيين يف متابعة ومعاجلة القضايا احليوّية للمجتمع الفلسطيين وإقراًرًا 
بضعف وسلبية الّدورالذي يقوم به اإلعالم الفلسطيين على صعيد بلورِة رأٍي عام فلسطيين.

جرَي لصاحل هذه الّدراسة ُهّوًة عميقة وحالًة من االغرتاب بني اإلعالم 
ُ
وكشف استطالع رأٍي أ

الفلسطيين ومجهوره حيث قال 86% من الّصحافيني الفلسطينيني الذين مشلهم هذا االستطالُع 
أّن أولويات إعالمهم الوطين غرُي منسجمة مع أولويات اجلمهور الفلسطيين فيما رأى 56 % من 

الصحافيني أّن وسائل اإلعالم الفلسطينية تتعامل خبوٍف مع القضايا ذاِت الطابع الّديين، وقال 

(68(  تلجاأ العديد من وسا�ل  العالم بصورة مبطنة الى تبرير قيامها بنشر بعض الخبار، عبر عملية استرضاء غير مباشرة لالطراف التي قد يزعجها نشر هذا او ذاك 
من الخبار، ويتم ذلك من خالل نشر اخبار مضادة او معاكسة لرضاء المنزعجين، ول�م هنا ان تدققوا مثال فيما ينشر عن تجاوزات حركة فتح او السلطة الفلسطينية 

التي عادة ما ُتقرُن بتجاوزات اشد ترت�بها حركة حماس والع�س صحيح.
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ثالثٌة من كّل أربعة صحافيني أّن اإلعالم الفلسطيين أخفَق يف معاجلة قضية فرِض احلجاب وما 
اصطلح عليه محلة » الفضيلة ومكافحة الرذيلة« اليت كانت اطلقتها حركة محاس يف غزة.

ومتّحور هذا االستطالع حول تعاطي اإلعالم الفلسطيين مع القضايا ذاِت الطابع الّديين وأسلمة 
اجملتمع  الفلسطيين وما كانت اختذته حركة »محاس« من اجراءاِت فرِض احلجاِب ومحلة 

الفضيلة، والطريقة اليت تعاملت وتتعاطى بها وسائل اإلعالم الفلسطينية مع مثل هذه القضايا، 
إضافًة اىل تقييم الصحافيني ألداء عشرٍة من وسائل اإلعالم الفلسطينية الّرئيسة. 

 
ا و 16 صحافّيًة( منهم 34  ا وصحافّية ) 43 صحافيًّ ومشل هذا االستطالع عينًة ضّمت 59 صحافيًّ
ا وصحافّيًة من العاملني يف الّضفة الغربية و25 من العاملني يف قطاع غزة، أّما بالنسبة  صحافيًّ
جملاالت عملهم األساسية يف الصحافة فقد توّزعت عينة البحث على 32 من العاملني أساًسا يف 

الّصحافة املكتوبة و12 يعلمون يف التلفزيون و 8 يعملون يف حمطات إذاعّيٍة و 7 يف الصحافة 
األلكرتونية علًما أّن غالبية الّصحافيني الذين مّت استطالع آرائهم جَيَمعون يف عملهم بني أكثر 

من وسيلة إعالم يف آٍن واحد، أّما خبصوص املدة الّزمنّية اليت انقضت على اخنراط املستطلعني يف 
العمل الصحايف فقد تفاوتت ما بني عام واحد وأكثر من 20 عاًما.  

وبنّي االستطالع أّن غالبية الّصحافيني الفلسطينني )76% منهم( يَرْون أّن اإلعالم الفلسطيين أخفق 
يف معاجلة قضايا احلجاب، ومحلة الفضيلة، وما كان شهده قطاع غزة بعد االنقسام من عمليات 
تفجرٍي لبعض نوادي اإلنرتنت وقالوا: إّن االعالم الفلسطيين أخفق يف معاجلة هذه القضايا، وفشل 

يف فتح نقاٍش جمتمعيٍّ حيّدد مجيع األسباب احلقيقية هلذه األحداث وعالجها كما يفرتض 
مقابل 2% فقط قالوا: إّن االعالم تابع هذه األحداث وعاجلها كما جيب وبشكٍل ِمهين جيد يف حني 

رأى 20% أنه تابعها كما يتابع أيَّ حدث عادي يومي.
 

وترتفع نسبة الذي يعتقدون بإخفاق اإلعالم يف معاجلة هذه القضايا وفشله يف فتح نقاٍش 
جمتمعيٍّ حيّدد مجيع األسباب احلقيقية هلذه األحداث وعالَجها كما يفرتض بني الصحافني يف 

غزة عنها بني زمالئهم يف الضفة )بلغت على التوالي 77% و76%( كما وترتفع نسبة املعتقدين 
بإخفاق اإلعالم يف اوساط الصحافيني العاملني يف الصحافة املكتوبة حيث قال بذلك 81% منهم 

يف حني هبطت هذه النسبة بني العاملني يف الصحافة  املسموعة ) االذاعات( اىل 50%  علما ان %13 
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فقط من العاملني يف االذاعات يَرون أّن اإلعالم الفلسطيين عاجل هذه املسائل كما جيب. ومن 
الالفت واهلام على حد سواء، أنه وبالنظر لفئات الّصحافيني من حيث املّدة الزمنية اليت انقضت على 
عملهم يف الصحافة فإّن 14% فقط من افراد الفئة الصغرى )من مضى ما بني عام واربعة اعوام على 

اخنراطهم يف العمل الصحفي( قالوا: »إّن االعالم الفلسطيين تابع هذه القضايا وعاجلها كما 
جيب، يف وقت مل يقل ايٌّ من الصحافيني اآلخرين بذلك إطالًقا.

اإلعالم واألوساط الّدينّية:

وأعربت غالبيٌة تضم 53% من الّصحافيني عن اعتقادهم أّن وسائل اإلعالم الفلسطينية تتعامل 
مع القضايا ذات الطابع الّديين خبوف، فيما قال 22% إّن وسائل االعالم تتعامل مع هذه املسألة 

باحنياز مقابل 13 % يرون أّنها تتعامل معها مبوضوعية، وفقط 4% يعتقدون انها تتعامل مع هذه 
طلق عليه 

ُ
املسألة حبرّية. وقال 51% إّن اإلعالم الفلسطيين أظهر تقصرًيًا يف متابعة ومعاجلة ما أ

محلة الفضيلة وما تضمنته بشأن الزام املواطنني يف قطاع غزة ببعض السلوكيات اليت قيل أنها 
مرتبطة بالدين، وفقط 9% يرْون أّن وسائل اإلعالم الفلسطينية عاجلت ما جرى ضمن األصول 

امِلهنّية الصحيحة وبصورة مرضية ومثلهم )9%( يعتقدون أّن أية عملية إكراٍه ازاء سلوك الناس مل 
ُتسجل يف غزة، يف حني قال 26% إّن االعالم ضّخم ما جرى يف قطاع غزة.

وترتفع نسبة املعتقدين خبوف وسائل االعالم الفلسطينية يف تعاملها مع القضايا ذات الطابع 
الديين بني فئة الصحافيني الذين مضى على عملهم يف الصحافة ما بني 15 -19 عاما وأولئك 

العاملني منذ ما يزيد عن 20 عاما حيث وصلت النسبة بني افراد هاتني الفئتني 75% قالوا خبوف 
االعالم بينما َهبطت اىل  56% بني الذين عملوا ما بني 10-14 عاما و50% بني الصحافني العاملني 

منذ 5-9 سنوات، واخنفضت اىل الصفر بني الصحافني الشباب )الذين يعملون منذ سنة اىل 4 
سنوات( حيث مل يقل اي منهم ان االعالم الفلسطيين يتعامل خبوف مع هذه  القضايا علما ان 

غالبية مرتفعة من صحافيي هذه الفئة )57% منهم( قالوا ان اإلعالم الفلسطيين يتعامل باحنياز مع 
القضايا ذات الطابع الّديين.

وفيما يتعّلق خبوف وسائل االعالم الفلسطينية يف تعاملها مع القضايا ذات الطابع الديين، فإّن 
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نسبة املعتقدين بذلك ترتفع كذلك بني صحايف قطاع غزة )55%( مقارنة مبا هي عليه بني 
زمالئهم  يف الضفة ) 52% ( كما وترتفع هذه النسبة بني الصحافيات عنها بني الصحافيني ) بلغت 

على التوالي 56% و51%( كما ترتفع بني العاملني يف الصحافة املكتوبة اىل 65% يف حني بلغت 
بني العاملني يف الصحافة املرئية ) التلفزيون( 56 % وبني العاملني يف االذاعات  38% وهبطت اىل 

14% بني العاملني يف الصحافة االلكرتونية.

ورأى 40% من الصحافيني أّن وسائل االعالم الفلسطينية أخفقت يف بلورة أي رأي عام لدى اجلمهور 
إزاء قضية قيام »محاس« واحلكومة املقالة بفرض احلجاب على احملاميات والطالبات ومايسّمى 

تأنيث املدارس يف قطاع غزة، بينما وصف 35% دور اإلعالم الفلسطيين بأّنه كان دون مستوى 
اهمية هذه القضية للمجتمع، وقال 16% إّن اإلعالم الفلسطيين جنح يف بلورة رأي عام معارض هلذا 

القرار، وفقط 9% من الصحافيني يرْون أّن وسائل االعالم الفلسطينية، جنحت يف بلورة رأي عام 
مناصر لقرار محاس واحلكومة املقالة سالف الذكر.  وترتفع نسبة املعتقدين بإخفاق اإلعالم 

الفلسطيين يف بلورة رأي عام إزاء هذه القضية بني صحافيي الضفة إىل ) 52%( عنها بني زمالئهم 
يف غزة )23%( بينما ترتفع نسبة من يعتقدون أّن دور اإلعالم الفلسطيين يف معاجلة هذه القضية 

كان دون مستوى أهميتها للمجتمع بني صحافيي غزة )41%( عنها بني صحافيي الضفة )%30 (.                                                      

وقال 55% ان وسائل اإلعالم الفلسطينية ترّكز على دور محاس واحلكومة املقالة يف أسلمة 
اجملتمع، وتتجاهل دور فتح والسلطة يف هذا اجملال، يف وقت قال 40% بعدم وجود أّية مظاهر أسلمة 
للمجتمع من قبل فتح والسلطة ومؤسساتها، وذلك يف وقت قال فيه 4% فقط من الصحافيني الذين 

مشلهم االستطالع انهم يعتقدون أّن االعالم الفلسطيين موضوعي وحيادي فيما ينقل بشان 
القضايا املتصلة بأسلمة اجملتمع. 

ويرى 86% من الصحافيني، أّن أولويات وسائل اإلعالم الفلسطينّية، غري منسجمة مع أولويات 
اجلمهور الفلسطيين وال تنسجم معها وأّن وسائل اإلعالم تنطلق من أجندة وأولويات حزبّية، 

وايدولوجية، حتكم هيئات حتريرها، عند معاجلة خمتلف القضايا وخاصة احليوية منها 
مقابل 13% فقط من الصحافيني يرْون أّن اولويات وسائل اإلعالم، تنسجم مع أولويات اجلمهور 

الفلسطيين. ومن املالحظ أّن نسبة املعتقدين بأن اولويات وسائل اإلعالم ال تنطلق من أولويات 
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اجلمهور وال تنسجم معها ترتفع بني فئة الصحافيني الذين مضى على عملهم أكثر من 20 عاما اىل 
.%100

اإلعالم واألسلمة يف الضفة الغربية   

وقال 58% من الصحافيني إنهم يعلمون أو مسعوا بوجود ممارساٍت متباينٍة من فرض سلوكيات 
مّتصلة بالّدين كارتداء احلجاب واجللباب على الطالبات يف بعض مدارس الضفة الغربية من قبل 

مديرات او معلمات، علًما أن 13% منهم قالوا إّن هذا االمر حمصور ببعض املعلمات، وقال حنو %24 
إنه حمصور ببعض املدارس يف حني قال 22% إن هذا األمر موجود يف معظم مدارس اإلناث يف الضفة، 

وفقط 35% من الصحافيني الذين مّت استطالع اراؤهم نفوا علمهم مبثل هذا األمر. وترتفع نسبة 
الذين قالوا إّنهم يعلمون أو مسعوا بوجود مثِل هذه املمارسات يف مدراَس بالضفة الغربية إىل %70 

بني صحافيي الضفة الغربية عنها بني زمالئهم يف قطاع غزة ) %46(.

و حنُن نعتقد أّن معرفة صحافيي الضفة بهذا األمر أكثَر مما هي عليه بني زمالئهم يف قطاع 
غزة،  هو أمٌر طبيعي يعود اىل ما يتيحه االحتكاك واملشاهدة اليومية من اطالع ومعرفة، ولكن 

وجود مثل هذه الفجوة بني الصحافيني أنفسهم بشأن معرفتهم أو جمرد مساعهم بوجود ممارسات 
تتصل بأسلمة اجملمتع يف الضفة يكشف جانًبا آخر من ضعف اإلعالم الفلسطيين وعدم التفاته 
ًا من وسائل اطالع اجلمهور  ا، وهامًّ إىل مثل هذه القضايا إال نادرا أو ملامًا  والذي  يعين أّن جزًءًا أساسيًّ

على العديد من القضايا احليوية بات حمصوًرا باالتصال الفردي املباشر نظًرا لغياب مثِل هذه 
القضايا عن أجندة اإلعالم، وابتعاده عن جزٍء هامٍّ من وظيفته. 

وأعربت غالبيٌة ساحقٌة من الصحافيني )80%( عن اعتقادهم أّن عالقة الّسلطة الفلسطينية 
باملسائل الدينية تقوم على ترضية األوساط الدينية، وعدم االصطدام معها أو حتى جمّرد 

جداهِلا يف القضايا احليوّية للجمهورمقابل 16% ال يعتقدون بذلك. وقال 27% إّن معيار السلطة 
الفلسطينية يف معاجلة القضايا احليوّية ذاِت الصبغة الدينية يستند اىل األسس الّدميقراطّية، 

واحلكم الرشيد مقابل غالبّيٍة مرتفعٍة تضم 66% قالوا بعكس ذلك. وقال 38% إّن السلطة ال 
ًا لدى اجلمهور الفلسطيين  ًا وهامًّ تتحّرج يف فتح أية قضية، هلا عالقة بالّدين إْن كان االمر حيويًّ

مقابل 53% قالوا بعكس ذلك.
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 وبكلماٍت أخرى، فإّن 53% يرْون أّن الّسلطة الفلسطينّية تتحرج من فتح مثِل هذه القضايا حّتى 
لو كانت حيوّيًة وهاّمًة للجمهور. وترتفع نسبة من يقول بذلك )أي حترج السلطة( يف الضفة عنها 

يف غزة ) بلغت على التوالي 58% يف الضفة و46 % يف غزة(.

وليس بعيًدًا عن السؤال السابق فإّن جمموعًة تضّم  64% من الصحافيني قالوا إّن السلطة حتابي 
األوساط الّدينّية على حساب احلرّيات العامة، وال تكرتث باملطالب اليت قد ُتغضب األوساط 

الدينية ورجال الدين، مقابل 33% يعتقدون بأّنها ال حتابي األوساط الّدينّية على حساب احلرّيات 
العامة. وتباينت آراء الّصحافيني بشأن أسباب عدم قيام اجمللس التشريعي الّسابق )الذي كانت 

غالبية أعضائه من حركة فتح وامتدت واليته حنو 10 سنوات( بالنظر يف عدة قوانني حيوّية 
مثل قانون األحوال الّشخصية الذي يستند إىل الّدين رغم مطالِب مؤّسسات اجملتمع املدني بتغيريه 

او تعديل بعض بنوده حيث قال 33% إّن نواب فتح، كانوا خائفني يف حينها من غضب األوساط 
الّدينية ورجال الّدين إن أقدموا على مثل هذه اخلطوة، بينما رأى 26% أّن السبب يف ذلك ناجٌم عن 

عدم قيام اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني بتمهيد الّطريق وإعداد اجملتمع الفلسطيين مبا يتيح 
لنواب فتح النظر يف قانون األحوال الّشخصّية جبرأة، وقال 16% إّن اجملتمع الفلسطيين غري ناضج 
ملثل هذا التغيري أو اخلطوة يف حني قال 22% منهم إّن حركة فتح حركٌة علمانّيٌة كما ورد يف 

ميثاقها لكّنها ليست كذلك يف الواقع.

وترتفع نسبة املعتقدين »خبوف نواب فتح« بني الصحافيني القدامى ) العاملني منذ ما يزيد على 
ًا من  20 عاما( لتصل اىل 63% وتهبط اىل 29% بني َمن عملوا ما بني 1-4 سنوات. ومن الالفت أّن أيًّ

الصحفيني القدامى مل يقل بأّن اجملتمع الفلسطيين غرُي ناضٍج ملثل هذه اخلطوة )قيام التشريعي 
بتغيري بعض القوانني كقانون األحوال الّشخصّية( أو أّن اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني ملُ تِعدَّ 

اجملتمع ملثل هذه اخلطوة.

وليس بعيًدا عما سبق من إشاراٍت أو اعتقاد بشأن خشية املؤّسسة الّرمسية الفلسطينّية من 
األوساط الّدينية، وعدم جرأتها، ورمبا عدم رغبتها بأّية مواجهة، أو حتى االحتكاك معها فإّن األمر 

يظهر أيًضا يف آراء الصحافيني الذين مشلهم االستطالع حنيُ سئلوا عن توقعاتهم بشأن اخلطوة 
اليت قد يقوم بها الّرئيس حممود عباس إزاء مطالبته من قبل وزارة شؤون املرأِة وائتالٍف من املؤسسات 
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الّنسوية واحلقوقية باستصدار مرسومٍ رئاسيٍّ ُيعطل مبوجبه مادَة العذر احمُلِل واملخّفف من قانون 
العقوبات )69( حيث قالت الغالبيُة العظمى من الصحافيني الذين مت استطالُع آرائهم )65% منهم( إّن 
الرئيس )أبو مازن( لن ُيصدر مثل هذا املرسوِم ألّنه سيثري غضَب ومعارضَة فئاٍت وأوساَط دينّيٍة وأّنه 
َسيتجاهل املطلب املرفوع له تالفًيا ألّي حرج أو مواجهٍة مع األوساط الّدينّية من جهٍة أو مع املؤسسات 

احلقوقّية والّنسوّية من جهة أخرى مقابل 22% فقط راْوا أّن الرئيسَ سيصدر مثَل هذا املرسوم ألّنه 
يتماشى مع حقوق اإلنسان والقانون األساسي الفلسطيين.

وسائل االعالم يف امليزان

وليس بعيًدا عن الصورة اليت رمسها الصحافيون لوسائل إعالمهم الوطنية كما عرّبوا عنها يف 
السطور السابقة ،فإّن تقييمهم لعشرٍة من وسائل االعالم الفلسطينية الرئيسة جاء خمّيًبا أيضا 

حيث مل تنجح تسٌع من أصل عشِر مؤسسات إعالمّيةُ سئل الصحافيون عنها يف هذا االستطالع يف 
بلوغ احلد األدنى من شروط حتّقق العمل امِلهين علًما أّن املؤسسة الوحيدة اليت جتاوزت احلد األدنى 

اإلجيابي يف التقييم مل تبتعد عنه كثرًيا !! 
ومشل هذا التقييم  عشًرا)10(من وسائل اإلعالم الفلسطينّية وهي:

وكالة »معا« اإلخبارية، وكالة االنباء الفلسطينية »وفا«، جريدة »احلياة اجلديدة«، جريدة 
»فلسطني« اليومية )تصدر يف غزة(، جريدة »القدس«، جريدة » األيام«، تلفزيون »فلسطني«، 

تلفزيون »االقصى«، موقع حركة فتح األلكرتوني، وموقع حركة محاس األلكرتوني.
وعلى سلم من 10 درجات فإّن تقييم الصحافيني حليادّية وموضوعّية ومدى قرِب كلِّ واحدٍة 

من وسائل اإلعالم املذكورة من اهتمامات اجلمهور الفلسطيين يف تغطيتها لألحداث والقضايا 
املختلفة على الساحة الفلسطينّية، فإّن النتائج جاءت على النحو التالي:

احتلت املركز االول وكالة »مًعا« اإلخبارّية بتقييم اجيابي بلغ 76ر5 درجة )وهي الوحيدة اليت 
جتاوزت احلد االدنى إذا ما افرتضنا أّن الرقم 5 ميثل مثل هذا احلد على سّلم من 10 درجات(، أما 
املؤسسات التسع األخرى، فقد جاءت مجيعها دون الّدرجة اخلامسة، من حيث التقييم اإلجيابي 

حلياديِتها وموضوعيِتها واهتمامها بقضايا اجلمهور.

وحّلت جريدة »األّيام« يف املكان الثاني بـ 81ر4 درجة، تلتها صحيفة »القدس« بـ 7ر4 درجة، 

(69(  تتيح مادة العذر الُمحل اصدار قرارات قضا�ية مخففة جدا ضد مرت�بي جرا�م القتل على خلفية ما يسمى شرف العا�لة او حتى افالت بعض المجرمين من مرت�بي 
هذه الجرا�م من العقاب، وتعتبر هذه المادة من اهم البنود التي تطالب الطر والمؤسسات النسوية والحقوقية الفلسطينية بالغا�ها.
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وجريدة »احلياة اجلديدة« بـ 34ر3 درجة، ووكالة األنباء الفلسطينية »وفا« بـ 5ر2 درجة، 
وتلفزيون »األقصى« بـ 43ر2 درجة، وتلفزيون »فلسطني« بـ 34ر2 درجة، وأخرًيا موقع حركة 

»محاس« األلكرتوني بـ 8ر1 درجة، وموقع حركة »فتح« األلكرتوني بـ 49ر1 درجة.

الفصل الثالث

األسلمة يف ظّل الّسلطة الفلسطينّية

قانون األحوال الشخصّية

وال تقتصُر مظاهُر األسلمة على ما جيري يف قطاع غزة وما حتاول محاس فرَضه هناك، بل إّن األمر 
وبدرجات متفاوتة ميتّد إىل املؤّسسة الّرمسّية الفلسطينية، والعديد من اجلهات، واألوساط األخرى.

ومن القضايا اليت تظهر موقف الّسلطة احلقيقي إزاء أسلمة اجملتمع تلك املرتبطُة بكيفّية 
تعاطيها مع موضوِع قانون األحوال الّشخصّية على سبيل املثال، وهو قانون يطالب قطاًعا واسًعا من 

. اجملتمع املدني بتغيريه منذ سنوات واستبداله بقانوٍن عصريٍّ

 املؤّسسة الّرمسية الفلسطينّية ودورها يف عملّية االسلمة  

يعترب قانوُن األحوال الّشخصية واحًدًا من أكثر حقول األلغام، اليت تتجّنبها الّسلطة الوطنّية 
حبكوماتها املتعاقبة واجمللس التشريعي الذي انعقد على مدار عشر سنوات )من 1996 اىل 2006(.

اخلوف من الّتعاطي مع مطالب احلركة النسوّية ومؤسساِت اجملتمع املدني يف إقراِر قانوِن أحوال 
شخصّية ،أو قانون أسرٍة  فلسطيينٍّ عصريٍّ يهتدي بوثيقِة االستقالِل الفلسطينّية، والقانون 

األساسي املعدل لعام 2003 يرتكز باألساس على حساباٍت تتعّلق مبدى رضى وغضِب األوساط 
الّدينّية، وليس مبدى شرعّية املطلب امُللح منذ سنوات، حيث ال يوجد قانوُن أحواٍل شخصّية 

فلسطيين، وتطّبق احملاكم الشرعّية يف الضفة الغربية قانون األحواِل الّشخصية األردني لعام 
1976 فيما ُيطبق يف قطاع غزة القانون املصري لعام 1954.
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هناك الكثري من القضايا اخلالفّية العالقة واليت يطالب بها اجملتمع املدنيُّ الفلسطيين، لكن 
ديوان قاضي القضاة )وهو اجلهة املخّولة حسب القانون األساسي بتطبيق قانون األحواِل الّشخصّيِة 

يف احملاكم الشرعية( ال يزال يرفُض بشّدٍة التعاطي مع هذه املطالِب حيث أّكد على لسان قاضي 
القضاِة الشيخ تيسري التميمي » أنه لن يقوَم بتطبيِق أيِّ مطلٍب يتعارض مع أحكاِم الّشريعِة 

اإلسالمّية« كما نقلت عنه صحيفُة »األيام« يف عددها الصادر يوم )2009/11/10(.

أساس القضايا اخلالفية، هو إصراُر األطِر الّنسوّية واملؤسساِت املدنّية واحلقوقّيِة على أن تكوَن 
الّشريعُة اإلسالمّيُة مصدًرا رئيًسا يف التشريع، وليست املصدَر الوحيَد متاما، كما هو األمر مع 

القانون األساسي الذي اعترب الّشريعَة اإلسالمّية مصدًرا رئيسًا له، وأيًضا كما هو األمر مع بقّيِة 
القوانني مثل قانوِن العقوبات،لكّن الشيخ التميمي ُيصّر على رفض ذلك، حيث جاء على لساِنه 
يف حواٌر مع بعض املؤّسسات الّنسوية نشرته  صحيفة »األيام« يف ذات العدد السابق )10/ 2009/11( 

ما يلي: »هل تريدون أْن أستعنَي بالقوانني األجنلو سكسونية اليت ُتهني املرأَة وتفقَدها حقوَقها« ؟

ومن أبرِز القضايا اخلالفّية املرتبطِة بقانون األحوال الّشخصّية، تلك املواُد اليت تعاجل قضايا تعّدد 
الزوجات والطالق واحلضانة و األموال املشرتكة بني الزوجني والوالية وسن الزواج.

 
بدأت املعارُك حوَل إقراِر قانون أحواٍل شخصّيٍة جديد بدأ فعلّيا منذ الربملان الّصوري عام 1998، 

وال تزال  منذ ذلك احلني تتأرجح ما بني مدٍّ وجزٍر حسبما يستجّد على هذا املوضوع، وما تتيحه 
بالتأكيد الّساحُة الفلسطينّية امُلتخمُة باملتغرّيات والّتطورات الّسريعة.

آخر املستجّدات اليت شهدها صيُف 2009 هو ضغُط ديواِن قاضي القضاة، ومطالبُته الّدائمة  للرئيس 
حممود عباس بأن يقوم بإصداِر قراٍر  يتمُّ مبوجبه إقراُر ُمَسّوّدِة قانون األحوال الّشخصية اليت أعّدها 
، لكّن الرئيَس رفض ذلك مؤّكًدًا على أهمّية أن تتّم هذه  ديواُن قاضي القضاة بشكٍل أساسيٍّ

اخلطوُة ) إقرار مسودة القانون( بالرتاضي ما بني ديوان قاضي القضاة واألطِر واملؤّسسات املدنّية 
واحلقوقّية اليت ترفُض غالبيُتها الكثري من بنوِد ُمَسّوَدة القانون هذه.

وتعزو هذه املؤسساُت رفَضها قيام الرئيِس بإقراِر القانون إىل أّن هذه امُلَسّودة ليست سوى إسقاط من 
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القديم يتم فيه تغيرُي تناوِل بعِض القضايا الّشكلية،  لكّنها بالتأكيد ليست القضايا اجلدلّية.
وملُ تسّجل الّصحف الفلسطينّية الثالثة الّصادرة يف الّضفة الغربية منذ حزيران وحّتى منتصِف 

تشرين الثاني 2009 أيَّ تناوٍل جّديٍّ هلذا املوضوع مكتفيًة بتغطّيٍة تقليدّية لعدٍد حمدوٍد من 
األنشطة، كبعض ورِش العمل، والندوات اليت تعقدها املؤسسات الّنسوّية واحلقوقّيُة حول املوضوع 

لتكوَن بذلك صحافًة متفاعلًة وليست فاعلًة، وهي مل تشّكل بأي حال من األحوال نصرًيًا ملؤّسسات 
. اجملتمع املدني يف معركتها مع ديوان قاضي القضاة لصياغة قانوِن أحواٍل شخصّية عصريٍّ

وُيصرُّ ديوان قاضي القضاة عند إثارة موضوِع قانوِن األحوال الّشخصية  على التمرتس وراَء الّدين 
والظهور مبظهِر املدافع عن الّشريعة اإلسالمّية ضدَّ َمن يريدون »تهميش الّدين، والّدعوة  لإلباحية«.

ويقوُد ذلك الّتفاِق املراقب بالّنهايِة مع ما قاله قاضي القضاة الشيخ تيسري التميمي« إّن قانون 
األحوال الشخصية مثل عش الدبابري، لذلك مل جيرؤ اجمللُس الّتشريعي السابق على جمّرد خوِض 

النقاش فيه« )أنظر صحيفة األيام تاريخ 10/ تشرين ثاني 2009 صفحة 13(.

ومل ُتسّجل يف الّصحف اليومّية الثالثة الّصادرة يف الّضفة الغربّية، ووكاليت األنباء سواَء الّرمسّية 
»وفا« أو املستقّلة »معا«  أّيَة معاجلٍة صحفّيٍة أليٍّ من القضايا اخلالفّية أو إثارة مدى اّتساِقُ مسودة 
قانون األحوال الشخصية مع وثيقِة االستقالل اليتُ تشّكل مرجعّيًة روحّية للقوانني الفلسطينّية.

وإذا كان ذلك حاُل الّصحف اليومّية، ووكاالِت األنباء احمللّية، فمن األكثر غرابًة كيف عاجلت 
صحيفٌة ُمتخّصصٌة هي« صوت النساء« موضوَع قانون األحوال الشخصّية على صفحاتها آخذين 

بعني االعتبار أّن هذه الصحيفَةَ تطرُح نفَسها صوًتا للنساء، وبالتالي فمن املفرتض أْن تكوَن 
األكثَر اهتماًما واحنياًزا لقضاياهّن وهموِمهن لكّن حتليَل مضموِن الّصحيفة أظهر عكس ذلك 

. ) 70 (

املؤّسسة  الّرمسّية.. مساهم آخر يف األسلمة

وال يتوّقُف األمر عند قانون األحوال الّشخصّيِة الذي يقف استبداُله بقانوٍن عصريٍّ يف مواجهٍة 

(70(   انظر تفاصيل ذلك في الفصل الرابع صفحة 45
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صرحيٍة مع األوساط الّدينّية، بل يتعّدى ذلك إىل مجلٍة من املمارسات ذاِت الّطابع الّرمسي اليت 
َتصبُّ يف أسلمِة اجملتمع.

وبغضِّ الّنظر عّما إذا كان ما تقوم به الّسلطُة على هذا الّصعيِد يأتي من باب اخلوف من األوساِط 
الّدينية )علًما أّن فتح اليت تقود الّسلطَة تعّرف نفَسها كحركٍة علمانّية( أو من باب املزاودة على 

ا، وبالتالي توظيفها كأحِد أسلحِة الّصراع السياسي بني احلركتني فإّنه  حركة »محاس« دينيًّ
يصبُّ يف احملصلة يف أسلمة اجملتمع.

ومن بعِض ما رصدته الّدراسة من ممارساٍت تصبُّ يف ميداِن أسلمِة املؤّسسِة الّرمسّيِة واجملتمع 
خالل الشهوِر املاضية  نشري- على سبيل املثال- إىل ما نشرته الّصحف الفلسطينّية ووكالة »معا« 

حول قياِم شرطة أرحيا خالل شهر رمضاَن املاضي بتوزيع قرآٍن لكّل رجل شرطة، كما وسّجلت 
وسائُل اإلعالم بعد حنو شهر من ذلك ) يوم 2009/10/26(  قياَم شرطة أرحيا أيًضا بتنظيم دورٍة 

لتجويد القراِن الكريم مّدتها سّتُة شهور لعدد من ضّباطها وعناصرها األمر الذي جيعل من جهاز 
الّشرطة رديًفا آخَر لألوقاف يف بعض مهاِمها.

وجاء يف خرٍب وّزعه مكتب العالقات العامة التابع لشرطة أرحيا يف السادس والعشرين من تشرين 
أّول 2009 أّن الّشرطة افتتحت يف ذلك اليوم هذه الّدورة لعدد من ضباطها ومنتسبيها، بالتنسيق مع 

دار االفتاء يف احملافظة.  وذكر تقريُر املكتب اإلعالمي للشرطة أّن الدورة ستستمر 6 شهور بواقع 
ا  وسيحاضر فيها مفيت احملافظة الشيخ حممود أبو الرب، وتهدف للنهوض بالوعي  لقائني أسبوعيًّ

الّديين للعاملني يف اجلهاز بشكٍل عام والرّتكيز على عدٍد من املشاركني ليكونوا حماضرين 
ووّعاًظا يف مرحلٍة الحقٍة وبعد أن ينهوا عدًدا من الّدورات املتخّصصة يف هذا اجملال.

وينقل اخلرب عن مدير شرطة ارحيا املقدم حممود صالح الدين قوله:« إّن الدورة تأتي يف اطار 
اخلطط اليت تنتهجها الشرطة لتطوير أدائها ويف كافة اجملاالت االجتماعية والّدينّية، وتنمية 

الكادر البشري ليكوَن مؤّهال ويتعاطى مع كافة االحتماالت«

ويضيف مديُر الّشرطة ويقول« هناك توّجٌه لدى قيادة الّشرطة لزيادة املعرفة يف عدٍد من العلوم، 
والقرآِن الكريم ، ونشر الثقافة اإلسالمّية والّتسامح الّديين«.
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وهنا يستوقف املراقَب والقارَئ أكثُر من أمٍر أوهّلا يتعّلق بوظيفة الّشرطة اليت ستتفرُغ جمموعٌة 
ا  سبوعيًّ

ُ
من عناصِرها وضباِطها لتعّلم جتويد القرآن الكريم على مدار نصف سنة بواقع يومني أ

) علًما أّن أسبوع العمل يتأّلف من مخسة أّيام( وثانيها مدى ارتباط ذلك بعمل الشرطة كجهاٍز 
، وهل أصبح جتويُد القرآن الكريم جزًءا من توّجهات الّشرطة الفلسطينّية، وخططها كما  أمينٍّ

ُيفهم من االقوال اليتُ نقلت عن مدير شرطة ارحيا؟ كل هذا بعيٌد عما توحي به عّدة أخبار 
بشأن الّتداخل بني دور املؤّسسة الدينّية، والّشرطة وحتديًدًا يف أرحيا حيث كان قد  سبق ومتَّ 

تنظيُم عملياِت توزيِع مصاحَف على الّشرطة خالل رمضان ) محلة مصحف لكل شرطي( األمر 
الذي أعقبه تنظيُم دورة جتويد القرآن هذه مع دار اإلفتاء، وذلك يف وقٍت أشار فيه اخلرب الصادر 
عن املكتب اإلعالمي لشرطة أرحيا إىل »أّن الّشرطة وداَر اإلفتاء أطلقتا العديد من الفعاليات 

ة لعدد جتاوز األربعني امراًة وفتاًة من أرحيا وضواحيها بهدف  والّدورات كان آخرها دورَة حموِّ أميٍّ
تعليم املشاركات القراءة والكتابة بشكل أساسي« مما يطرح السؤال بشأن منطقّية تنظيم 

مثل هذه الّدورات من قبل جهاز الشرطة سيّما أّنه مّت  تنسيق ذلك مع دار االفتاء وليس مع الرتبّية 
والتعليم جهة االختصاص األوىل يف هذا امليدان.

هذا األمر يعيدنا إىل ماتقوم به أجهزة ومؤّسسات السلطة املختلفة برغبٍة، أو برهبٍة، أو برياٍء، 
أو للحيلولة دون أْن تكون موضَع اّتهام من قبل اإلسالميني و«محاس« أو جهاٍت أخرى قد تطعن 

بهويِتها والتزامها وحرِصها على الّدين، وهنا نذكر مثاًل أّن وزارة األوقاف كانت  قد ذكرت على 
لسان الوزير قبل عدة سنوات أّن جمموع املنتسبني لُدور حتفيظ القرآن التابعة للوزارة جتاوز 40 

ريَد من هذا األمِر أْن يشّكل درع محاية للسلطة من االتهامات احملتملة او من أجل 
ُ
ألًفا، ورمبا أ

التمّلق للمجتمع من خالل خوض املواجهِة مع األحزاب الّدينية بأدوات األخرية ويف ميدانها، لكّن 
ذلك مل ُيؤِت مثاره بل إّنهُ سّجل حصاًدا خالًصا يف حساب تلك األحزاب أساًسا.

هنا تأتي كذلك مكرمُة الّرئيس حممود عباس لذوي مبعدي كنيسة املهد باحلّج وأبنائهم 
املبعدين من أجل اللقاء يف الكعبة، خالل موسم احلج لعام )2009(، وهو أمٌر ما لبث أّن تكّرر بذات 

الّطريقة لألسريات حيث أعلن وزير األوقاف حممود اهلباش خالل لقائه األسرية فاطمة الّزق يف 
مكة أّن » الرئيس حممود عباس يأمر مبكرمِة حجٍّ مماثلة لألسريات احملّررات خالل عام  2010 

كما قالت وكالة »معا« يف نبأ هلا نشرته يوم 2009/9/17.
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وال خيتلف حاُل الّسلطِة الفلسطينّية عن حال األنظمة العربّية حيث بادر امللك السعودي عام 2009 
مثاًل إىل اعالِن مكرمٍة لذوي الشهداء مشلت عائالت 2000 من شهداء الضفة وقطاع غزة للحج 

ضمن عملية ال خترج عن اسرتضاء اجملتمع.

وال حيّرك اإلعالُم الفلسطيين ساكًنًا إزاء هذه أو غريها من املظاهر واخلطوات املماثلة بل على 
العكس متاًما فإنه حتّول إىل جمّرد منرٍب للرتويج هلا يف كثري من األحيان، فوكالة »وفا » وبعض 

الصحف حترص مثاًل على نقل خرب وصورة الّرئيس حممود عباس أثناء أدائه صالة كّل يوم 
مجعة، باإلضافة عن قيام تلفزيون »فلسطني« بنقٍل شبه دائم لصالة اجلمعة من املقاطعة يف 

رام اهلل علًمًا أّن وزير األوقاف حممود اهلباش كثرًيًا ما يؤّدي خطبة اجلمعة،وهذا ما ُيظهر يف أحد 
جوانبه األخرى أيًضا مدى التداخل القائم سّيما وإّن الوزير اهلباشَ شغل منصيب األوقاف والشؤون 

االجتماعية يف ذات الوقت.

ويف املقابل فإّن تلفزيون »األقصى«َ ينشغُل هو اآلخر يف نقِل صالِة وخطبِة اجلمعة اليت عادًة ما 
يكون إماُمها وخطيُبها رئيس الوزراء رئيس احلكومة املقالة إمساعيل هنية.

وجبانب كّل هذا فإّن املؤسسة الّرمسّية الفلسطينّية ال تزال هي األخرى حائرًة يف هويتها 
ورغباتها وتوّجهاتها إزاء ما جيري من أسلمٍة للمجتمع الفلسطيين، ومل تتوّقف ) املؤّسسة الّرمسية 

ا منها أنها ستجرد  الفلسطينّية( عن مناكفة محاس واألوساط الّدينّية باستخدام أدوات األخرية ظنًّ
»محاس« من اسلحتها لكّن النتيجة ال تتعّدى يف حمصلتها مزيًدًا من النقاط لصاحل األحزاب 
الّدينّية واخلسائر للمجتمع، فها هي الّرئاسُة الفلسطينّية تعلن وكما نشرت ذلك صحيفة 

»القدس« يوم 9/22 /2009 يف خرب هلا جاء حتت عنوان:
املهد وذويهم ألداء فريضة احلج'' ''مكرمة رئاسية ملبعدي كنيسة 

هذا األمر مّت تربيُره من قبل املؤّسسة الفلسطينية على أّنه نوع من صلة الّرحم كي يتمّكن ذوو 
املبعدين من لقاء ابنائهم يف الّديار احلجازية كما ُيفهُم من نّص وسياِق اإلعالن الرئاسي.

ويف ذات السياق ويف نفس اليوم 9/22 /2009 فإّن جريدة »احلياة اجلديدة« نشرت خرًبًا آخر نقال عن 
وكالة »وفا« الفلسطينية لألنباء جاء حتت عنوان:
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ا يف 60 مدرسة'' النسائي يف األوقاف تنّفذ برناجًما وعّظيًّ '' نابلس: إدارة العمل 

نفس اخلرب السابق مت نشُره ونقال عن ذات املصدر )وكالة وفا( يف صحيفة »األّيام« ولكن حتت 
عنوان مغاير وخمّفف وهو:

ا لطالبات املدارس'' ''نابلس: األوقاف تنّفذ برناجًما وعظيًّ

ال خُيرج هذا كّله عن نطاق خوِض الّسلطة الفلسطينّية أو املؤّسسة الّرمسية الفلسطينية 
معركتها مع االحزاب الدينية، انطالًقا من املواقع اليت تتمرتس فيها هذه األحزاب وعموم األوساط 

اإلسالمية،  وهذا ما جيعل املؤّسسَة الّرمسّية تساهم بأسلمِة اجملتمع من خالل الّرياء لألوساط 
الّشعبية ضمن سعِيها وحماوالِتها )السلطة وفتح( ملناكفة محاس وتعطيل ادواِتها .

ويغيب عن هذه العمليِة او اللعبة الّسياسّيِة يف جوهرها التفاُت املؤّسسِة الّرمسّية الفلسطينية 
وحركة فتح اىل ما يقود له ذلك من إسهام مباشر، وغري مباشر يف أسلمة اجملتمع الذي يتحّول اىل 

اًا. ما يشبه ميداَن سباٍق بني الطرفني الثبات احلرِص على كلِّ ما هو ديينٍّ مهما كان شكليًّ

ًا منها  هكذا دخلت مجيُع األحزاب الفلسطينّية هذا امليداَن مسلحًة ببعض األدوات الّدينية ظنًّ
أّن هذا العتاد كفيٌل بتحسني مواقعها يف السباق السياسي الذي أظهر تقّدَم األحزاب الّدينية 

مما جعلنا نشهد مفارقاٍت تثري الضحك والشفقة يف آٍن واحد؛ كأن يبدأ حزٌب يساريٌّ يعتنق 
املاركسّية بياًنا له بآياٍت من القرآن الكريم!!

الفصل الرابع

الفلسطينّية'' الّتغطّيِة يف الصحف  ''إطاللٌة على مِسات واجتاهات 
الفلسطينية'' ''تغطية الصحف 
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صحيفة »األّيام«

وبرز يف هذا املقام دوُر صحيفة »األّيام« اليت تقّدمت صفوَف وسائِل اإلعالم الفلسطينية األخرى 
فيما يتعّلق مبعاجلِة قضّية احلجاب، وما يتصل بأسلمة جمتمع غزة، وما تنطوي عليه كلُّ هذه 

اإلجراءات من انتهاكاٍت حلقوق الناس.

وكتب مراسلو » األّيام » جمموعًة مّفّصلًة من التقارير واألخبار املرتبطِة بهذا امللف، كما ونشرت 
الصحيفُة عدًدًا آخَر من املواد اليت أنتجتها وكاالت أنباٍء )حملّية وأجنبّية( وصحٌف عربّية، هذا 

عوًضا عن أّن صحيفة »األيام«  شّكلت منرًبا لكّتاب الرأي الذين ساهموا بقسط وافٍر يف رسِم 
املالمِح احلقيقّيِة لصورِة ما جيري يف قطاع غزة ، وعموِم األراضي الفلسطينّية على هذا الصعيد.

ورغم أّن الّسياسة، وقرَب الّصحيفة من السلطة وفتح رمبا شّكال الّدافع الرئيس الذي كان 
حيرّكها يف متابعِتها ومعاجلِتها هذا امللف إاّل أّن ما نشرته »األيام« من موادَّ أنتجتها أو نقلتها عن 

صحٍف ووكاالت أنباء، أو مقاالت فتحت صفحاتها هلا رمبا كان األكثَر علمانّيًة بني وسائِل 
اإلعالم الفلسطينّية من حيث ارتباط الّتغطّية باحلقوق، واحلرّيات، ودرجة امِلهنّية اليت ابتعدت 

ا عن حسابات اخلشيِة من األوساط الّدينّية. نسبيًّ

ويعكس هذا األمر )بدرجة أو باخرى( تطّوًرًا شهده سلوك حركة »فتح« والسلطة الفلسطينّية 
إزاء قضايا أسلمِة اجملتمع، حيث ُيالحظ أّن املؤسسَة الّرمسّيَة الفلسطينّية حتاول على األقل 

االبتعاَد عن االسهام يف تكريس األسلمة واالنسحاب التدرجيي من هذا امليدان.

صحيفة »فلسطني«

ويف املقابل، وقفت وسائُل اإلعالم التابعة حلركة محاس، وحاولت قدَر اإلمكان جتاهَل قراِر 
فرض احلجاب انطالًقا كما يبدو من فرضّية أّن احلديث يف هذه القضية سيسهُم بشكٍل غرِي 

مباشٍر يف ابقائها حّيًة، وهو أمٌر مل يكن يف صاحل حركة محاس واحلكومة املقالة.
واتسم على سبيل املثال دوُر جريدة  »فلسطني« التابعة حلركة »محاس« يف تغطيتها قضيةَّ 
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احلجاب ومحلة »الفضيلة«كما يلي:

أوال:   لعبت الّصحيفة )كما يتضح من طابع وفحوى األخبار واملواد اليت نشرتها( دوَر الناطق باسم 
احلكومة املقالة و«محاس«، ورّددت مبيكانيكّيٍة اقواَل مسؤولي احلكومة و«محاس« الذين 

نفوا وأنكروا من خالهلا وجود مثل هذا القرار.

ْر من خالل ترويج فكرة أّن ما جرى ليس اال خطواٍت فردّيٍة أقدمت عليها بعض  ثانًيا:  لعبت دور امُلرَبِ
مديرات املدارس.

ثالثا:  سعت الّصحيفة للرّد على كّل َمن وقف قبالة رواية »محاس« واحلكومة املقالة او أبدى 
رفضه فكرة فرض احلجاب على الطالبات بل حّتى مهامجته ، وذلك عرب فتح صفحاتها لكّتابها 

وصحافييها للكتابة حتت هذا العنوان.

رابًعا:  تعاملت مع قضية احلجاب كمسألٍة مفتعلة، ووضعت إثارتها يف سياق احملاوالت املشبوهة 
اليت ترمي إىل تشتيت اجلهد الوطين، وحرف األنظار عما يتعّرض له الشعب الفلسطيين واألهل 

يف غزة، من حصاٍر وفقٍر...اخل وصواًل إىل اعتباِر احلديث يف هذا الشأن جزًءا من معركة الّسلطة 
الفلسطينية يف رام اهلل ضد »محاس«.

خامسا: تعاطت مع ما قالته احلكومة املقالة، والناطقني بامسها كُمَسّلمات ال ميكن الطعن 
فيها أو دحضها رغم أّن بعضها كان يناقض اآلخر وينفيه،وهذا باإلضافِة عن تناقض ما كان 

يصدر من تصرحيات مع ما جيري على األرض.

ويندرج يف هذا السياق مثال اخلرُب الذي نشرته صحيفة »فلسطني« يوم 2009/8/30 حتت عنوان:
النظرِي على صالة  إقباٍل منقطع  انفلونزا اخلنازير'' . يتحّدث اخلرُب عن  القاهرة تهزم  ''تراويح  

الرتاويح رغم اإلجراءاِت اهلادفة إىل تقليل التجّمعات ملنع تفّشي مرض إنفلونزا اخلنازير، ويشّدد 
هذا اخلرب على الدعوة إىل الرتويج الديين دون االلتفات ملنطق وجوهر الفكرة املرتبطة بتفشي 

املرض بسهولة بني الّتجمعات الكبرية.
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وليس بعيًدًا عن ذلك )وان كان من موقٍع مغاير( فإّن ذات الّصحيفة اختارت عنواًنا مرتبًطا مبقتل 
سيدة مصرية )مروة الشربيين( على يّد متطّرف أملاني يف إحدى احملاكم األملانّية حيث نشرت 

تقريًرًا تقلته عن وكاالت أنباٍء خارجّية  وكان العنوان:
''السلطات األملانّية جتري حمادثاٍت أمنّية قبيل حماكمة قاتل » شهيدة احلجاب«''

ومن الالفت هنا أّن نّص اخلرب ال حيمل أّية إشارٍة ملا جاء من وصٍف يف هذا العنوان )شهيدة  احلجاب( 
ومثل هذا الوصِف عادة ما تبتعد عنه وكاالت األنباء الّدولّية مما يرّجح احتمالية أْن يكون 

العنوان من إنتاِج و صياغة الصحيفة، فمنُح الضحّية صفة »شهيدة احلجاب« ينطوي على هالٍة من 
القداسة والرمزّية متتّد لكلِّ حمّجبٍة وللزيِّ ذاِته أيضا.

ويندرج يف ذات الّسياق خرٌب آخرُ نشُر يف ذات العدد وجاء حتت عنوان :
 ''يف الثمانني يتذوق »سنة أوىل رمضان« ''

وهو عبارٌة عن تقريٍر إخباريٍّ حول أمريكي عمره 81 عاًما اعتنق اإلسالم قبل مثانية شهور ويصوم 
رمضاَن للمرة األوىل علًمًا أّن اخلرب منقوٌل عن وكالة »رويرتز« إاّل أّنه من املرّجح أّن العنوان من 

صناعة الصحيفة أيًضا.

صحيفة فلسطني.. وثنائية القديس والشيطان

وُيالحظ أّن الّصحيفَة اليت ترّوج لكلِّ ما هو ديينٍّ ختوُض املعركة باجّتاه آخَر أيّضا مع بعض 
اإلسالميني الذين ال يروق خيارُهم حلركة محاس أو سياستها، ففي الوقت الذي جتري فيه مهامجُة 

كلِّ َمن يقف على يسار محاس )إن جاز التوصيف( فإّنها ال ترتّدد يف مواجهة َمن يقف على 
ميينها أيًضا.

ومن األخبار اليت تظهر ذلك ما نشرته صحيفة  »فلسطني« يف عددها الّصادر يوم 2009/9/4 حتت 
عنوان:

التوجيه السياسي علماء وخمتصون حيّذرون من خطورِة املغاالة  ''خالل ندوة عقدتها هيئة 
والّتطّرف يف الّدين.''
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هذا األمر يعين: أّنه وحتى تستقيم األمور جيبُّ أن تكون على مقاسنا، ومما نقرأه يف هذا الّتقرير 
قوُل أحدهم:« إّن الّديَن بريٌء من املغاالة والّتطرف، وأقام أحكاَم شريعته على اليسر والسهولة، واّن 

الذي يغالي ويتشّدد يف الّدين ال ينتمي  االنتماء اّلالئق والّرشيد لكتاب اهلل وسّنة رسوله ».

والّسؤال هنا طاملا أّن األمر كذلك فهل تطّبق »محاس« واحلكومة املقالة هذا األمَر ومن هو املخّول 
يف حتديد منسوب املغاالة، وكيف نقيسه؟ وهل هناك معياٌر موّحٌد لذلك، أم أّن األنا احلزبية هي 
اليت حتّدد ذلك وفق أهوائها ومصاحلها. كلُّ هذه األسئلِة بالّطبع وغرُيها ال ميكن أْن يتّم التطّرق 

هلا من ِقَبل اإلعالم الّتابع لألحزاب الدينّية والذي عادًة ما يتكّفل برتديد الفتاوى السياسية 
وتروجيها كما هي بل ويسعى إلجياد كلِّ ما ُيسوغها بعيًدا حّتى عن املنطق الّديين.

وبرز ذاُت املشهد جبالٍء وبصورٍة صارخٍة حني هامجت »محاس« وشرطُة احلكومِة املقالِة مجاعة 
»جند أنصار اهلل« بقيادة عبد اللطيف موسى يف مسجد برفح وقضت على بعضهم داخل املسجد    

) 71 ( مما يثري التساؤل حول محاية قدسّية املكان من ِقبل حركة »محاس« اليت ال تتوّرع يف 
انتقاد أبسط ما ميكن أْن تتعّرض له املساجد على أيدي اآلخرين حّتى لو كان جمّرد فكرٍة 
مامة( االلكرتوني التابع حلركة 

ُ
يف اخليال، وهذا يظهر مثال بوضوح يف تقريٍر وّزعه موقع )أ

»محاس« خالل شهر رمضان 2009 حتت عنوان:
''سجون عباس...وأنشطة مسجدّية ممنوعة''

ويبدأ التقرير على النحو التالي:
»باحلزن والفرح معًا استقبلت مساجُد الضفة الغربية حلوَل شهِر رمضان املبارك هلذا العام، فرٌح 

بشهر الصيام واالنتصارات والفتوحات العظيمة، شهُر الطاعة والغفران والّرمحة واإلحسان، 
وحزٌن وغّصٌة عظيمٌة لفراغ املساجد من رواِدها واملصّلني فيها وأئّمة الرّتاويِح املوّزعني بني سجون 

االحتالل وأجهزة أمن عباس«.

وقد جاء هذا التقرير حتت عدة عناوين فرعّية أخرى وهي:
•   أئمٌة ومصّلون معتقلون

•   دروٌس ومواعُظ ممنوعٌة ..وخطٌب معّدٌة سلًفا
•   ال افطارات مجاعّية وال أنشطة مسجدّية

.) الّصلوات ) 72   انتهاء  •   مساجُد مغلقة بعد 
(71(  اسفرت عملية مهاجمة حركة حماس وشرطة الح�ومة المقالة جماعة »جند انصار هللا » في رفح حسب مؤسسات حقوقية عن مقتل 28 شخصا واصابة نحو 

128 اخر بجروح.
(72(  نشر هذا التقرير وما جاء فيه من هجوم على السلطة الفلسطينية في الضفة وعناوين تشيطن الخر ارتباطا بئ« انتهاكات تتعرض لها المساجد والمصلين في 

الضفة« وفقا لما يقوله التقرير، في ذات الفترة التي كانت قضت فيها حركة حماس على جماعة« انصار هللا« الذين قتل بعضهم داخل مسجد رفح، ودون ان ت�ئترث 
الصحيفة الناطقة باسم »حماس« بان السلوك الذي تهاجمه باسم الدين في الضفة كانت تمارس »حماس« ما يماثله في غزة بل وبصورة اشد )مهاجمة مسجد رفح 

وقتل بعض الشخاص داخله(.
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ويف ذات السياق نقرأ مثال  يف عدد صحيفة » فلسطني« الّصادر يوم 9/17 /2009 اخلرب  التالي:
''تغلق بقرارات سياسية من » أوقاف«  حكومة رام اهلل..''

الّضفة تشكو قّلة رواِدها يف العشر األواخر من رمضان'' ''مساجد 

ا للّدين الّسياسي، وحماولًة لتكفري اآلخر؟ وهل جترؤ السلطة فعاًل  أليس هذا استخداًما نوذجيًّ
يف رام اهلل أو وزارة أوقافها على إغالِق مسجد )وليس مساجد الضفة كما يقول العنوان(، وهل 

فعال شهدت او شكت مساجُد الّضفة من قّلة الّرواد كي ُيصار إىل ترويج مثل هذا اخلرب؟ وحسب 
مشاهداِتنا فإننا مل نسّجل أّن هناك قّلًة أو تراجًعا يف عدد املصّلني خالل رمضاَن الفائت بل على 

الّنقيض من ذلك فإّن املساجد كعادتها كانت تغصُّ باملصّلني.

ومقابل شيطنة اآلخر، وجعله عنوانًا للسلبّية، ولكلِّ ما هو سّيئ ومرفوض، فإّن صورة الـ أنا 
ضمن هذا املشهد ال ميكن ااّل أْن تكوَن حاضرًة ومعاكسة، وهذا ما يتكّفل به اإلعالم احلزبيُّ 

حيث نقرأ مثال يف عدد جريدة »فلسطني« الصادر يوم 20009/9/6 العناوين التالية:
•   مساجدنا الدعوية: محايُة القدس أمانٌة يف عنق كل ُمسلم.

•   الّصالة على احلصري والّرمال هلا طعم آخر.
•   إقباٌل كبرٌي على مساجد غّزة املدمرة حتّدًيا لالحتالل.

ويثري العنوان األخري، )وهو ليس الوحيد الذي حيمل مثل هذا املعنى( الّسؤاَل عّما اذا حتّولت الّصالة 
إىل فعل مقاومة؟ أم أّنه مّت تقزيم العمل املقاوم ليصبَح جمّرد أداِء طقوٍس دينّية ترتجم العجَز على 

الفعل وتسوقه عند العامِة بعد منحه هالًة من القداسة.

ومل خيرج اخلرب الذي نشرته صحيفة »فلسطني« يف اليوم  التالي )2009/9/7(عن هذا السياق الذي 
تعمل األحزاب اإلسالمّية بوحيه حيث نقلت الّصحيفة خرًبا حتت العنوان التالي:
''  ) القران ) 73  ''هنية حيصل على » السند املتصل« عن رسول اهلل يف تالوة 

وقد جاء هذا اخلرب على الّنحو التالي: »حصل رئيس الوزراء إمساعيل هنية مؤّخًرًا على السند 
املتصل عن الّرسول حممد صلى اهلل عليه وسّلم يف تالوة القرآن الكريم على يد الدكتور عبد 

ستاذ ي�ون بدوره قد تتلمذ، على يد  ن ال�ريم وترتيله، وهي عملية تتم عبر التتلمذ من قبل شخص ما على يد اأ (73(   السند المتصل هي درجة من درجات تجويد القراآ
ها  خرى تعلم قراءة وترتيل القران ال�ريم بذات الطريقة التي كان يقراأ خر ضمن سلسلة تصل الى الرسول ال�ريم محمد صلى هللا عليه وسلم، وتعني ب�لمات اأ معلم اآ

ويرتلها بها الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم. 
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الرمحن اجلمل رئيس دار القرآن الكريم والّسّنة.

»وتلّقى رئيس الوزراء مجلًة من التهاني والتربيكات كان من بينها تهنئٌة من مدير عام اخلدمات 
الطبّية العسكرّية اللواء الدكتور عبد القادر العربيد الذي قال عن هنية:« إّنه رجٌل حيمل 

القرآن يف قلبه وصدره وعمله، وأضاف  العربيد«: إّن حصول هنّية على السند املتصل عن النيب 
يؤّكد أّن الّطريق الذي تسري عليه احلكومة هو طريق اإلسالم الوسطي الذي عّلمنا إّياه سيدنا 

حممد صلى اهلل عليه وسّلم وصحبه األخيار«.

هذا مربط الفرس كما ُيقال فاحلكومة متشي على خطى اإلسالم وقائده األّول الرسول، 
ورئيِسها خليفة النيب صلى اهلل عليه وسلم، إّنه جزٌء من عملية إضفاء القداسة على بعض الّرموز 
واألشخاص ) القادة خاصة( فهل وظيفُة رئيس الوزراء جتويد أو حفظ القران )الذي ال يعرتض أحد 

عليه( كاسأس لتقييم أدائه ومهنيته أم الطريقة اليت يدير بها البلد؟

وتوّضح ماهية بعض التقارير اليت ُنشرت يف زمحة اجلدل الذي أثارته قضية  احلجاب كيف 
يدير التيار اإلسالمي معركته اإلعالمّية، وهنا نشري مثاًل إىل تقريٍر يستند إىل ثنائية القديس 

والشيطان، اليت تعتمدها األحزاب الدينية يف خمتلف معارِكها دون أْن تقتصر هذه املمارسُة على 
- وإن بدرجات متفاوتة- إىل اإلعالم احلزبي برّمته. إعالم األحزاب الّدينية، بل إّنها متتدُّ

ومن األمثلة على ذلك ما نشرته جريدة »فلسطني« يف عددها الصادر يوم 2009/9/3 حتت عنوان:
امللتزمة« فمن ينتصر؟'' ''يف شهر رمضان  منازلٌة شرسٌة بني الفضائيات » اهلابطة« و » 

الربامج اإلباحّية« يف رمضان إلبعاد الصائمني عن عباداتهم'' ''السوسي:« اهلابطُة« تكّثف » 

أعّد هذا التقريَر مصطفى حبوش من غزة، ويبدأ على النحو التالي: » يف متام العاشرة مساء 
وبعد أداء صالة الرّتاويح، اجتمعت عائلة ابو حممد كاملعتاد أماَم شاشة التلفاز ملشاهدة بعض 

املسلسالت واملسابقات »الرمضانية« اليت ُتعرض تباًعًا على الفضائيات العربّية، وخالل مشاهدِة 
احد املسلسالت توّترت األجواء قليال فاألب وابنه األكرب رفضا بعَض املشاهد املخّلة باآلداب، وطلبا 

تغيري القناة إىل أخرى إسالمّية لكّن الزوجة رفضت بذريعة أّن براجَمها مملة«.
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ومما يثري االنتباه يف هذا النص عدُم منطقيته، وهل من امِلهنية أْن يصف الكاتب برامَج 
الفضائيات بأّنها خمّلة باآلداب وأّن النساء الغزّيات يقبلن عليها دون الرجال ورغًمًا عنهم؟

هنا نالحظ ثنائّيَة القّديس والشيطان الذي إْن مل يكن موجوًدا فعلينا إجياده كي تظهر صورُتنا 
أكثر مجاال وبهاء، فهناك فضائياٌت هابطة، وأخرى ملتزمة، واملعركة جتري بني الفريقني، وما 
حيمله ذلك من جتييٍش للمجتمع ودعوٍة مباشرة ألخذ مكاٍن بني القديسني، ورفع السالح يف 

وجه الّشياطني الذين متّثلهم هنا ما يصفها التقرير بالفضائيات اهلابطة، ليخلَص إىل النتيجة 
املطلوبة: هذه الفضائيات تستهدف املسلمني يف عبادتهم  وتتعّمد تكثيَف الربامج اإلباحّية خالل 

أكثِر الّشهور قداسًة) رمضان( إلبعاِدكم عن عبادتكم!

صحيفة » القدس »

وجبوار صحيفيت »األّيام« و«فلسطني« فإّن صحيفة »القدس« اليت ُتعترب أكثَر الّصحف 
الفلسطينّية توزيًعا، وبالتالي تأثرًيا فإّنها اختارت لنفسها طريًقا مغايًرا اّتسم بسلبّية ابتعادها عن 

أبسط شروط ومتطلبات العمل الصحفي امِلهين.

وامتازت تغطيُة صحيفة »القدس« لقضية احلجاب، والكيفيِة اليت تعاملت وتتعامل بها مع املواد 
املتعّلقة بالقضايا الّدينيِة وأسلمة اجملتمع مبا يلي:

أّوال: غياب أية رغبٍة أو اهتماٍم يف متابعة هذه القضية) فرض احلجاب( حيث خلْت صفحاُت 
»القدس« بصورٍة شبه تاّمة من املواد واألخبار املتصلة بها حني كانت القضّيُة يف ذروتها )يف 

األسبوع األخري من آب 2009(.

 ثانًيا: يف املقابل، أظهرت الصحيفُة اهتماًما واضًحا بالقضايا ذات الطابع الّديين احملافظ، أو تلك 
اليت تتصل بصورٍة أو بأخرى بأسلمة اجملتمع والرتويج ألناط سلوٍك وممارساٍت ال ختلتف يف 

جوهِرها عن مسالة فرض احلجاب.
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ثالًثا:  اّتسمت بعض االخبار اليت نقلتها الصحيفة، وجاءت متصلة بقضية فرض احلجاب -وهي 
حمدودة جدًا -  بالنقل امليكانيكي ملا قيَل دون إعماِل املنطق فيما يقال من تصرحيات.

وميثل اخلط التحريري الذي حيّدد ما ُينشر وما ُيهمل وكيفيَة النشر واملعاجلة مكّوًنا وجزًءا 
آخر من الوسائل اليت حتاول هيئات التحرير، والقائمني على هذه أو تلك من وسائل اإلعالم عربها 

التمّلَص من أية مسائلٍة أو مواجهٍة حمتملٍة مع مراكز النفوذ.

ورمبا يعود أحد أسباِب جتاهل صحيفة »القدس« قضّية احلجاب ألسباٍب ذاتّية تتصل مبوقٍف 
ُمسبق وواٍع إزاء القضية املطروحة قيد النقاش، حيث لوحظ أيًضا أّن الصحيفَة جتاهلت حتى 

نشر تقاريَر أنتجتها ووّزعتها وكاالت األنباء حول فرض احلجاب على الطالبات يف غزة وكانت 
)صحيفة القدس( سّباقًة يف الوقت ذاته يف نقل أخباٍر من الّسعودّية أو املغرب العربي ودول أخرى 
من أحناء املعمورِة حول قضايا شكلّية املضمون ال تتجاوز قيمتها اإلعالمّيُة يف أحسن األحوال 

حدوَد اإلثارة والتسلية علًما أنها )جمموعة األخبار هذه ( حتمل يف جوهرها جزًءا من رسالة األسلمة 
لبعض الفئات الشعبّية على األقل. 

ومن  األخبار اليت نقلتها الصحيفُة بشأِن فرِض احلجاب يف غّزة وهي حمدودٌة وسطحّية كما سبق 
وأشرنا، نذكر هذا اخلرب الذي نشر يف 9/1/ 2009 وجاء حتت العنوان التالي: 

ا حمّدًدا على  املقالة  تنفي فرضها زيًّ ''خالل لقاء مع اهليئة املستقلة حلقوق االنسان  »الرتبية« 
طالبات املدارس يف القطاع.''

هنا نالحُظ غياُب اّلّنقدية، والكسل يف التعاطي اإلعالمي مع هذه القضية، وبعض صور 
الّسطحّية الّدارجة يف اإلعالم الفلسطيين، وميكن اإلشارُة إىل مسألتني ارتباًطا بذلك: األوىل 

تتعّلق بفكرة النفي واعتمادها ونشِرها من قبل الصحيفة، كما جاءت دون التمحيص فيها، 
خاّصة وأّن قضّيَة فرِض احلجاب كان قد مضى عليها حنو عشرة أّيام حني ُنشر هذا اخلرب، 

وبالتالي مل تعد األمور حتتمل مزيًدا من الغموض إن وجد. أّما املسالة الثانية فإنها تتمّثل بإطالق 
تعبري )الزي املوّحد(( وعدم اإلشارة له بامسه »احلجاب او اجللباب« كما يفرتض، وهذا حيمل 

ا ومألوًفا،  تضليال )سواء حدث بقصٍد أو جبهل(، فحني نتحّدث عن زيٍّ ُموّحد فإّن األمر يصبح طبيعيًّ
ا حمّددًا وموّحدًا من حيث  بل ومرحٌب به، فكافة املدارس الفلسطينية كما هو معلوم تعتمد زيًّ
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النوع والشكل، لذا فإّن استخدام الّصحيفة ملثل هذا املصطلح وتقديم ما جيري يف مثل هذا 
القالب، يقود للتخفيف من وقِع ما جرى وتسويغه سواًء كانت ترغب بذلك أم ال.

ويف الوقت الذي تتجاهل فيه صحيفة »القدس« ما جيري يف فلسطني حيث ُ َتوزُع  فإنها تنشر يف 
ذروة اجلدل الذي أثاره فرض احلجاب على طالبات غزة )يوم 2009/8/27( خرًبا من السعودية حتت 

عنوان:
'' الّصيف بالسعودية  ''شرطة األمر باملعروف والّنهي عن املنكر حتارب مهرجانات 

وتنشر الصحيفة هذا العنوان  دون أْن تكّلف الّصحيفة نفسها باإلشارة إىل ما جيري يف البيت 
الفلسطيين من فعٍل مماثٍل ضمن ما يسمى محلة »الفضيلة ومكافحة الّرذيلة« اليت طالت 

حتى متاثيل عرض األلبسة )املانيكني( واإلعالنات املختلفة اليت تظهر فيها النساء حيث جتّندت 
جمموعاٌت من الشبان لتنظيف أسواِق قطاع غزة منها ومن مظاهر أخرى مماثلة.

وكانت صحيفُة »القدس« نشرت يف اليوم السابق )2099/9/27( خرًبًا مغايًرًا لكّنه يوّضح جانًبًا 
آخر من اخلط التحريري الذي تتبعه الصحيفة والقائم على أساس أّنه: ال بأس لو كتبنا عن عيوب 

اآلخرين طاملا أّننا ال نتعّرُض أليِّ حرج، أما ما قد يضعنا أمام املسائلة من أّي طرف مؤّثر فعلينا جتنّبه 
ا جلمهور القّراء. حتى لو كان مثل هذا احلدث حيويًّ

وقد جاء هذا اخلرب حتت العنوان التالي:
''الزدحام املساجد بشدة يف رمضان تأييد أزهري لصالة املسلمني يف معبد يهودي بالواليات 

املتحدة''

وبالطبع فإّن صحيفة »القدس« وعدًدا آخر من وسائل اإلعالم الفلسطينّية اليت نشرت ذات اخلرب مل 
جترؤ على اإلشارة ضمن هذا السياق إىل السؤال الذي قد يطرح نفسه هنا واملتصل بأداء املسلمني 
الصالة يف معبٍد لليهود اال وهو: ماذا لو كانت الصورة عكسّية هل سيتقبل أحٌد من املسلمني 
اآلخر، سواء كان يهوديا أو مسيحيا أو بوذيا ناهيك عن فكرة صالته يف مسجد حتت أي ظرف 

كان؟ وهل سبق مثال وأن تناولت أيٌّ من وسائل اإلعالم الفلسطينّية  دعاَء بعض خطباء املساجد 
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بهزمية وإبادة )النصارى( الذينُ يقرنوَن باليهود واالحتالل متجاهلني ما يشّكله املسيحيون 
الفلسطينيون العرب جزًءا أصياًل من جمتمعهم، ووطنهم الذي يدعو له خطباء املساجد بالّنصر!!

ويتجّسد النزوع حنو مساِر حمافٍظ خيدُم أسلمَة اجملتمِع يف عشرات األخبار اليت تنشرها الّصحيفة 
بصورٍة شبه يومّية، ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف عدد »القدس« الّصادر يوم 2009/8/29.

وبينما جتاهلت صحيفُة »القدس« ما جرى يف قطاع غّزة وامتنعت عن متابعته  يف هذا العدد 
الذي جاء بعد مخسِة أّيام من فرِض احلجاب على طالبات غزة كما يف األعداد اليت سبقته، فإّنها 

ًا- نقَل جمموعة األخبار الّتالية يف العدد املشار له ) عدد  اختارت -وبانتقائّيٍة ال ميكن تربيُرها ِمْهنيًّ
8/29( وهي:

1(   أوسلو تسمح بـ« املايوه الّشرعي« يف املسابح 
2(   اجلالبّية املغربّية تتفّوق على » اجلينز« و » الّتنورة«   يف رمضان

3(   حتت شعار » بيئة نظيفة ومشاهدة مفيدة«....  شّبان سعودّيون يطلقون » يوتيوب نقي« 
يراعي أحكام اإلسالم

وتستدعي األخباُر سالفُة الّذكر مجلًة من التساؤالت، واملالحظات املتصلة باختيار هذه األخبار، 
واملصطلحات املستخدمة. وُيثار الّسؤال )فيما يتصل باخلرب األول( عّما إذا كانت أوسلو متنع 
ارتداء املايوه كي ُينشر خرُب مساِحها به أم إّن اإلحياءبذلك يرمي إىل استهداف كلِّ ما يّتصل 

باألوساط الدينّية واإلسالمّية هو املطلوب؟ وتكريس فكرة أّن هذا الّدين مالحٌق مما يستدعي 
من أبنائه مزيًدًا من الّتمسك بكلِّ شيٍء حّتى زيِّ الّسباحة الذي بات بهويتني شرعّية وغرِي 

شرعّية؟!!!

أّما اخلرب الثاني املّتصل باجلالبّية املغربية، فإّن قراءته ال ميكن أْن تتم بعيًدًا عّما كان دائًرًا يف 
غزة بشأن فرض اجللباب واحلجاب على طالباتها، فاخلرُب حيمل رسالًة تتحّدث عن مواجهٍة ينتصر 

فيها الّزيُّ ذو الطابع »الّشرعي« أو » اإلسالمي« أمام غرِيه وبصورٍة دميقراطّيٍة دون تدّخل، فلماذا 
ثري بشأن حجاِب غّزة.

ُ
إذن الّضجيج الذي أ



الدين والدولة                                                                                                                      

122

ويف اخلرب الثالث نشاهد كيف يتّم تسويُق فكرِة اخلرِي والّشر، الشرعي وغرِي الّشرعي، البيئة 
الّنظيفة اليت ال شك تقابلها بيئٌة قذرة وعليك االختياُر وربُط ذلَك كّله مبراعاة األحكام الّدينّية 

كما جاء يف اخلرب...«يوتيوب نقيٌّ يراعي أحكام اإلسالم«!! 

ويف ذات السياق نشرت صحيفة »القدس« يف الثالث من أيلول 2009 خرًبًا عن مدينٍة دولّيٍة إسالمّية 
الّطراز جيري تشييُدها يف الّصني كما ونشرت يف ذاِت العدد من الّسعودية اخلرب التالي:

ارتداء »البناطيل  ''بعد انتشار سراويل »طيحين« و« يا بابا ساحمين« و » احتداك تعرفين«..  منع 
املخّلة« من الصالة يف مساجد السعودّية''.

ومن املفارقاِت اليت ميكن أْن ُتسّجل هنا أيضا قياُم نقابِة الّصحافيني الفلسطينيني وعلى لساِن 
رئيِسها نعيم الطوباسي مبهامجة وكالة الصحافة الفرنسّية، واّتهامها بتعّمِد اإلساءة إىل اإلسالم، 

واالحنياز إلسرائيل بسبِب نشرها صورًة للهالل يظهر وسُطها علم إسرائيل كما جاء يف خرٍب 
نشرته صحيفُة »احلياة اجلديدة« يف عددها الصادر يوم 2009/8/27 حتت عنوان:

الفرنسّية باإلساءة لإلسالم واالحنياز إلسرائيل'' الّصحافة  ''نقابة الصحافيني تتهم وكالة 

ومتّثُل مثُل هذه اخلطوِة اليت قامت بها نقابة الصحافيني -املفرتض بها أْن تكون األكثَر قدرًة 
وتفّهًما يف التعاطي مع القضايا ذات الّطابع اإلعالمي- نوذًجا للشعوبّية ؟؟؟ والّرياء للمجتمع 

واألوساط الّدينية، فنقابة الّصحافيني الفلسطينيني تغفُل هي األخرى كلَّ مآسي اإلعالم 
الفلسطيين، وتذهُب ملوضوٍع كان من املمكن تفّهُمه لو جاء على لسان خطيب مسجٍد، علًمًا أّن 

أحدًا آخر مل يتوّقف عند هذه الصورة اليت يبدو أّنها مل تلفت انتباَه أحٍد غرَي نقيب الّصحافيني!

وضمن ذات السلوك الذي يرى البعيد، وال يشاهُد ما يتّم يف البيت نشرت »القدس« مثاًل يف عددها 
الصادر يوم 2009/9/12 خرًبا حتت عنوان:

''مدارس يف منطقة بلجيكا حتظر احلجاب اإلسالمي''

وهنا يطرح السؤال: هل هناك حجاٌب بوذيٌّ أو قبطي مثال؟ أم أّن األمَر يندرج ضمن عمليِة صياغة 
مجلٍة من الّرموز واملصطلحات اليت تتيُح وضَع الّناس أمام هويتني: واحدٍة تتسم باخلري واإلجيابّية، 
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وأخرى مرفوضٍة ومنبوذٍة تقف على الّطرف اآلخر، وليست غرَي وعاٍء يّتسع لكل ما هو سليب.

ويف هذا الّسياق، ويف نتاِج عمٍل دؤوٍب جنحت احلركاُت واألحزاُب اإلسالمّية- عرب عمليٍة 
ممتدة ومتشعّبة- بتكريِس جمموعٍة من التوصيفات، واملظاهر، وحّتى املؤسسات اليت متّثل 

بعًضا من مالمح وأدواِت »اهلوّية اإلجيابّية« اليت تسعى لتكريسها كالبنوك اإلسالمّية، والّزّي 
اإلسالمّي، واملدارس اإلسالمّية، وصواًل إىل درجِة أّن البعَض بدأ يتداوُل احلديَث عن صحافٍة 
إسالمّيٍة وذلك كجزٍء من عتاٍد ال بّد منه خلوض املعركِة الّسياسيِة استناًدا لأليدولوجّية 

الّدينّية.

وأّدى ويؤّدي ترسيخ هذِه األدواِت كحقائَق على األرض اليت أصبَح اإلعالم يرّددها ببغائّية إىل 
ًا  جتنيد معظِم وسائِل اإلعالم الفلسطينّية - جبهٍل أو بعلٍم- يف خدمة األحزاب الّدينّية دعائيًّ

واإلسهام يف تكريس مجلٍة من الّصور النمطية، خالصِة اإلجيابّية والقداسِة يف عقِل ووجداِن 
املتلّقي جتاه كلِّ ما يتمُّ جعله موصوًفا بأّنه إسالميٌّ أو ربطه بذلك )بنوٌك إسالمّية،وصحافٌة 

،أو زيٌّ اسالمي ...اخل(. ، أوعرٌس إسالميٌّ إسالمّية،أو تعليٌم إسالميٌّ

وليس بعيًدا عن هذا، ها هي جريدة »القدس« تعلن على لساِن الفنانِة عفاف شعيب أّن :« 
الفنانات احملّجبات أكثُر تطّوًرا مع الفن« كما جاء يف عنوان اخلرب الذي نشرته الصحيفة يوم 

!!2009/9/3

صحيفة »احلال«

ًا عن مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت باستغالل  متتاز صحيفُة احلال اليت تصدر شهريًّ
سقف احلرّية املتاح إىل أبعد احلدود املمكنة، وتسعى ملعاجلِة العديد من املواضيع الّساخنة اليت 

ا جريًئًا، واألهم هنا أّن  ًا واجتماعيًّ تتجّنبها الّصحف الفلسطينّية اليومّية، ومتارس نقًدًا سياسيًّ
ا أليِّ فصيل. وفيما يتعّلق ، بقضيِة حجاب احملاميات وتأنيث  هذه الصحيفَة غرُي منحازٍة سياسيًّ

املدارِس اليت حنن بصددها فإّن أداَء صحيفة »احلال« كان دون املستوى املطلوب واملتوّقع.
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أثناء تفاعِل  قضّيِة احلجاب )خالل  شهور متوز وآب وأيلول وتشرين أول( نشرت الّصحيفة 
موضوعني وثالثَة مقاالت رأٍي يف عددي شهري آب وتشرين أول، بينما خلت أعداُد أشهر متوز 

وأيلول من أّية تغطيٍة أو إشارٍة ملسالة احلجاب رغم أّن عدد أيلول صدر بعد حنِو أسبوٍع من بدء 
الّدراسة يف غزة، وما رافقه من تداعياٍت ّمتصلٍة بفرض احلجاب على الطالبات.

ويف موضوع حجاب احملاميات الذي أثار جداًل كبرًيا اكتفت الّصحيفة مباّدة عادّيٍة اقتصرت على 
احلقوقيني والكّتاب واألكادميني  فقط، نش رت حتت عنوان:

''» حتجيب حماميات غزة »... جسُّ نبٍض أولي أم قّصة طالبانية جديدة.''

ورغَم جرأِة العنوان إاّل أّن املضمون مل يرتِق للعنوان، هذا ناهيك عن أّن الّصحيفة مل تضع املوضوع 
يف صفحاٍت متقّدمٍة بل مّت نشُره يف الصفحة السادسة.

ويف ذات العدد، وذات الصفحة، نشرت صحيفُة » احلال« موضوًعا عن مصادرة احلرّيات يف قطاع 
غزة، جاء حتت عنوان:

املواطنني«'' ''» إجراءاٌت أمنّية يف غزة .. كبٌت للحرّيات وتشكيٌك بأخالقيات 

وتطّرق هذا املوضوع النتهاِك حركة محاس للحرّية الّشخصية للمواطنني يف غزة، ومالحقة 
الّرجاِل والّنساء يف املطاعم وعلى شاطئ البحر للتأّكد من أّنهم أقرباء، أو أزواٌج ال أصدقاء أو تربطهم 

عالقاٌت عاطفّية، وبالتالي يكون مصريهم الشرطة، والتحقيق بتهمة »املساس باآلداب العامة«.

أّما بالنسبة لآلراء واملقاالت، فقد نشرت الّصحيفة، ثالث مقاالت حول موضوع احلجاب وتأنيث 
املدارس، حيث احتوى عدُد شهر آب مقااًل ناقًدًا للكاتب عارف حجاوي بعنوان:

الّصالة بالعصا... والعصا ملن عصى«.''  «''

وجاء يف هذا املقال أّن« محاس أدخلت غزة يف حمنة »اهلندسة االجتماعّية«، تريد أن تقول للناس 
كيف يعيشون، وكيف يفّكرون، وكيف يؤمنون، وكيف يلبسون، وهذا ال يروقين أبًدا، 

بعد قليل جتدون املطاوعة يطوفون شوارَع غزة بالعصي يسوقون الناس للصالة سوَق البهائم، 
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صالٍة بال ثواٍب ألنها بال وضوء«.

ويف عدد تشرين أّول، نشرت الّصحيفة مقاال آخر حلجاوي، حول تأنيث املدارس، ورغم أّنه مل يكن 
مباشًرًا، ومل يذكر صراحًة قرار »محاس« بتأنيث املدارس، إاّل أّن القارئ يفهم أّنه يعين ما حدث يف 

قطاع غزة.

ويقول حّجاوي يف مقاله هذا« التعليم املختلط ُيعلُم أكثر، وُيؤّدُب اكثر، وجيعل اإلنسان دائَم 
التوتر، دائَم التطلع، لكّنه توّتٌر خفيٌف منتج، وتطّلٌع مؤّدٌب مبهٌج ».

ويضيف« ولكّننا نغار على املرأة، نريد أْن حنجب فتنَتها، وواهلل لو ألبسناها صندوَق خشٍب 
كصناديق الشاي الكبرية، ولو ألبسناها على رأسها خوذَة رجِل فضاء، وجعلنا يف قدميها بدَل 

احلذاءين صندوقني من صناديِق األحذية الكرتونّية لرأينا فيها فتنًة، ولراقبنا تثيّن جسِمها بعني 
اخليال«.

أما املقال الثّالث الذي نشرته الّصحيفُة يف تشرين أّول 2009 للكاتب مهند عبد احلميد فكان عن 
حجاب الطالبات لكن ليس يف قطاع غّزة بل يف الّضفة الغربية، حيث ينتقد الكاتُب صمت 

وزارة الرتبّية والّتعليم على قيام بعض إدارات  املدارس وبعض املعّلمات بإرغام الطالبات على ارتداء 
اجللباب بدل الّزي املدرسي.

ويقول عبد احلميد يف مقاله الذي جاء حتت عنوان:« رسالة اىل السيدة الوزيرة مليس العلمي« 
مطلوٌب احرتاُم احلرّيات على قاعدة االلتزام بالقانون، فأّي قانوٍن تريد وزارة الرتبّية والّتعليم عتماده 

وتطبيقه؟ لتعلْن الوزارُة عن اعتماد زيٍّ مدرسيٍّ واحد، أو إلغاء الّزي املدرسي، واالستسالم الصريح 
للتحّول الذي جرى، وجيري من حتت أقدام املسؤولني ويف مقدمتهم الوزراء، ال نريد من الوزارة مترير 

اجللباب، كبديٍل للمريول بالّسكوت، كما كان عليه الّسكوت يف إحالل اجللباب مكان 
الثوب الفالحّي«.

ونلخص مّما سبق إىل أّن صحيفة »احلال« كان بإمكانها أْن تقوم بتغطيٍة أفضَل وأوسَع وأكثَر 
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تأثرًيًا، فهي اليت عادة ما تقوم بنشر ما تتحاشاه الّصحافة احمللّية من مواضيَع مثل االعتقال 
الّسياسي، واإلقصاء الوظيفي، وموت املعتقلني الّسياسيني يف سجون السلطة، لكن تغطيتها 

لقضايا احلرّيات واحلجاب ومحلة الفضيلة كانت دون املتوّقع.

صحيفة »صوت النساء«

قامت الّدراسة بتحليل مضموٍن لعشرة أعداد من صحيفة »صوت النساء« )تصدر بشكل شهري( 
وهي حسب التاريخ من كانون الثاني 2009 )عدد 303(، إىل تشرين أول 2009 )عدد 312(.

وقد تبنّي أّن مثانيًة من األعداد العشرة مل  تتطّرق ال من بعيٍد وال من قريٍب ملوضوع قانون األحوال 
الّشخصية، ومل يقتصر األمر على قضّية قانون األحوال الّشخصّية فقط، بل إّن قضّية فرِض 

احلجاب يف قطاع غزة ومحلة الفضيلة اليت رافقته- وهما جزٌء من مجلة قضايا طرحت صيف هذا 
العام بقوة على الساحة الفلسطينية- مل حتظيا بالّتغطية، واملعاجلة املتوّقعِة من الصحيفة اليت 

تقّدم نفَسها على أّنها صوٌت للنساء.

وأظهرت عمليُة رصد أعداِد »صوت النساء« منذ مطلع العام 2009 وحتى تشرين أّول من نفس العام 
أّن موضوع فرض احلجاب ظهر فقط يف اثنني من أصل عشرة اعداد، وكان ذلك عرب تقريريِن 

َصحِفَيني ومقاليت رأٍي فقط.

وازدحم عددا الصحيفة لشهري كانون الثاني وشباط، بتقاريَر وصوٍر عن حرِب غزة فيما يشبه 
بالضبط أية تغطية سياسّية للّصحف اليومّية، إضافة إىل بعض املواد األخرى، من شعٍر ونثر 

ومقاالٍت عن أموٍر شّتى مثل املخدرات، والشباب املقدسيني، وليس نهاية بغذاء املرأة احلامل وفوائد 
عصري الّرمان.

وتطّرق عددا متوز وحزيران إىل اتفاقية إلغاِء كلِّ أشكال الّتمييز ضد املرأة )اتفاقية سيداو(، 
حيث خّصصت الّصحيفة يف صفتحها قبل األخرية، نصف صفحة للتعريف ببنود »سيداو«، بينما 

تضّمن عدد حزيران تقريًرا مطّواًل عن قانون العقوبات وأهمّية أْن تتّم صياغة قانون عقوباٍت 
. فلسطيينٍّ عصريٍّ
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إّن املتابع لـ« صوت النساء« انتظر من عدد كانون الثاني وحّتى شهر آب أي حنو  سبعة شهور ليقرأ 
للمّرة األوىل ماّدًة إعالمّيًة تتطرق لقانون األحوال الشخصّية، فقد نشرت الّصحيفة يف عدد آب 

على الصفحة األوىل مقاال للمشرفة العامة على الّصحيفة السيدة روز شوملي بعنوان »قانون 
األحوال الشخصّية وأولوية إصالحه«، املقال ُنشر اىل جانب أربع صوٍر خمتلفة االحجام عن مؤمتِر 

حركة فتح، وعنوان الفت  »مؤمتر فتح ... خطوة أوىل«.

ال يوجد تربيٌرمهين، أو نسويٌّ للّصحيفة لتضع على صفحتها األوىل الصور والعنوان، وال توجد أّية 
عالقة مفهومة ما بني املقال والصور وعنوان الصفحة األوىل.

وتأمل شوملي يف مقاهلا الذي يعترب مقال رأي » أن يلتئم مشل اجمللس التشريعي الفلسطيين 
املنتخب وأن يتابع امللفات املرتاكمة للعديد من القوانني، وأن يكون قانون األحوال الّشخصّية 

على قائمة تلك القوانني اليت ستناقش«.

وتقول يف مقاهلا« إّن امُلسّوغات األساسّية اليت تستوجب إصالح قانون األحوال الّشخصية وتعديله 
تتعّلق بتغيري واقع النساء يف القرن احلادي والعشرين«. وإذا كان هذا موقُف املشرفة العامة 

للصحيفة، ملاذا مل تفرد صحيفُة »صوت النساء« صفحاٍت أكثر، ومعاجلًة أعمَق هلذا القانون؟ 
وملاذا ال تتطّرق له وهي  الصحيفة النسوية الوحيدة املتخّصصة بشؤون املرأة بدل أْن ينتظر املتابع هلا 

سبعة شهور حتى يقرأ على األقل مقال رأي مثل الذي ُنشر عن قانون األحوال الّشخصّية.

يف ذات العدد )عدد 310 - آب 2009( نشرت الصحيفة على صفحتها الثانية حتت عنوان »إضاءات 
نسوية ... النساء يف غزة يستنكرن التمييز العنصري ضّدهّن« مادة إعالمية ما بني االنطباعات، 

واملشاهدات، والتقرير عن قرار املباحث، يف احلكومة املقالة يف قطاع غزة، منع النساء، من تدخني 
األرجلية يف املطاعم والكويف شوب.

جاء القرار، حسب التقرير« عرب رسالة شفوية، تلقاها أصحاب املطاعم، والكويف شوب، من 
جمموعٍة من املسلحني يرتدون املالبس املدنّية،عّرفوا  أنفسهم أنهم من املباحث العامة، وحيملون قراًرا 

ا مفاده: منع النساء من تدخني األرجيلة يف املطاعم والكويف شوب واألماكن العامة«!! شفويًّ



الدين والدولة                                                                                                                      

128

مل حيمل التقرير اسم كاتبه، وأكتفت الصحيفة باإلشارة له كتقرير خاص بـ«صوت النساء« 
، قام بتعّقب قصة أمرأة احتّجت على القرار، واشتكت لوزارة السياحة، اليت أّكدت بدورها وجوَد 
مثل هذا القرار الشفوي قبل أن تبذل جهًدا كبرًيا )أي وزارة السياحة( لوقف أو تعليق القرار بسبب 

خسائر أصحاب املطاعم.

وجاء يف التقرير »إّن صحيفة صوت النساء بدأت حتقيًقا واسًعا حول القضية ومن يقف وراءها«.

إّن املتابع لتقرير هذا العدد واألعداد الالحقة يتساءل أين هذا التحقيق الواسع؟ إال إذا اعتربت 
الّصحيفة أّن التقرير الذي ُنشر يف ذات العدد وال يتجاوز)500 كلمة( ومت فيه سؤال بعض أصحاب 

املطاعم ووزارة السياحة هو بالفعل التحقيق الواسع املقصود!

وجاء يف  التقرير« تطّرقت صحيفة النساء اىل هذه القضية اهلامة، واليت اعتربتها جزًءًا ال يتجزأ من 
القضايا األساسّية للتمييز السائد ضد املرأة يف غزة، خصوًصا بعد قرار احلكومة املقالة فرض 

احلجاب على النساء احملاميات يف غزة«.

وتعقيًبا على االقتباس الّسابق فقد ذكر التقرير قضية إرغام احملاميات على ارتداء احلجاب، 
لكن هذه اإلشارة جاءت عجولة وخجولة، ليس فقط يف هذا التقرير، بل يف مجيع صفحات العدد 

اليت احتوت على مقال رأي فقط يتطّرق لقضية حجاب احملاميات.

جاء مقال الرأي هذا الذي نشر يف الصفحة السادسة من ذات العدد بقلم الكاتب أمحد عرار  حتت 
عنوان« فرض احلجاب والعودة اىل الصفر«، وكان جمّرد استعراٍض الرتباط احلجاب عرب تارخيه 

بالّنمط السياسي للحكم، مدلاًل على ذلك بالتجربة اإليرانية، والوهابّية اليت انطلقت من 
السعودية وغريها، دون أْن يتطّرق الكاتب اىل انعكاس فرض احلجاب على احلريّات الفردّية 

وتناقضه مع القانون األساسي الفلسطيين وغريه من القوانني، ليكون مقال الرأي ليس أكثر 
ا عرب املراحل التارخيّية  من حتليٍل تارخييٍّ ملا يقول عنه الكاتب« انه توظيف احلجاب سياسيًّ

.» املختلفة كرمز سياسيٍّ حضاريٍّ
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أما بالنسبة لعدد شهر أيلول من« صوت النساء« والذي جاء متزامًنا مع قرار حكومة محاس بتأنيث 
املدارس، حيث كان من املتوّقع أْن ختّصص الّصحيفة اجلزء األكرب من صفحاتها  لنقاش هذه 

القضية وإثارة الرأي العام إزاءها، لكن العدد كان مفاجًئا على حنو سليب ودون مستوى احلدث 
بكثري.

 وخّصصت الصفحة األوىل من هذا العدد لصورٍة كبرية  للدكتورة  حنان عشراوي وهي تضحك 
بصحبة الناشطة النسوية )خدجية أبو علي( والنائب يف اجمللس التشريعي قيس عبد الكريم، 

وجاءت حتت عنوان: 
امرأٍة   أْن مّت اختيارها كأّول  املناسب«، وذلك بعد  املناسبة يف املنصب  املرأة   : ''» حنان عشراوي 

لعضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.''

وجرى اقتطاع جزٍء من الّصفحة األوىل لكلمة الطاقم اليت تأتي دائما حتت عنوان رئيسي هو » 
صوتنا« حيث حتّدث املقال الذي جاء حتت عنوان« ال زالت اجملازر مستمرة«  عن ذكرى جمزرة صربا 

وشاتيال، واملمارسات اإلسرائيلّية املتعلقة بفصل أجزاء الضفة عن بعضها البعض.

أما قرار احلكومة املقالة تأنيث املدارس فقد ُخصص له نصف الصفحة الثانية، مقابل ختصيص 
صفحة ونصف للحديث عن انفلونزا اخلنازير، أعراضها وكيفية الوقاية منها!!

وجاء التقرير حتت عنوان فرعي« احلكومة املقالة تنفي القرار ولكن هناك تطبيق على أرض 
الواقع«، وعنوان رئيسي« تأنيث املدارس وفرض اللباس الشرعي متييز ضد النساء«، تغطية 

صحفّية عكست آراء الطالبات واملؤسسات احلقوقية وأولياء األمور إزاء القرار.

وليس من باب الصدفة أْن ال يظهر اسم الصحفي أو الصحفّية على التقرير حيث اكتفت الصحيفة 
بكلمة خاص/ صوت النساء، رغم أّن الّتقرير كان خالًيا من النقد بل جمّرد توصيف وسرد 

معلومات حول تطّور القرار و تفاعالِته يف أوساط الطالبات واملؤّسسات احلقوقّية.

ومن أبرز ما جاء يف التقرير حتت عنوان فرعي« تهديد« على لسان إحدى مديرات مدرسة ثانوية 
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يف مدينة غزة قوهلا إلحدى الفتيات كما جاء يف التقرير » اللي بكرة مش حتيجي البسة الزي 
الّشرعي اجلديد، راح امزع مريوهلا خلص، وىّل عهد الفوضى والفلتان، حنن مع احلكومة الربانّية«.

ونلخص إىل أّنه إذا كان هذا حال صحيفة متخّصصة مثل »صوت النساء« اليت تصدر عن طاقم 
شؤون املرأة وهو مؤسسة أهلّية غري رحبّية تشغل جملس إدارتها خنبة نسوّية ُمثّقفة، ومنفتحة 

ا، يف خلق وبلورة رأي عاٍم  ا أن تساهم جديًّ ا، وال تستطيع هذه الصحيفة املدعومة ماديًّ فكريًّ
لنصرة قضايا النساء فأّية وسيلة إعالٍم تستطيع فعل ذلك أو ميكن أْن ينتظر منها ذلك؟؟ 
ويفرض هذا طرح سؤال بديهيٍّ عن مدى انسجام هذه الصحيفة مع رسالتها اليت نشرتها على 

صفحتها األوىل يف عدد شباط 2009 ومفادها: رسالتنا هي تطوير اخلطاب الّنسوي يف إطاٍر وطينٍّ 
حترري مرتكٍز إىل املرجعيات الوطنّية، ويف مقدمتها وثيقة االستقالل وإعالن مبادئ حقوق املرأة 

الفلسطينّية!

اإلعالم والقضايا الدينية

تظهر متابعُة ومعاجلُة وسائِل اإلعالم الفلسطينّية للقضايا ذاِت الّصبغة الّدينية ترّدًدًا، وضعًفا 
ًا يف بلورة رأي عام فاعٍل، ومؤّثٍر، ما جيعل اإلعالم الفلسطيين يبدو معزواًل عن القضايا اليت  مهنيًّ

تهّم اجملتمع حيث ُيسّجل عليه أّنه مل خيض معارك تذكر فيما يتعّلق باحلقوق واحلرّيات العامة 
ألّنه آثر االبتعاَد عن كلِّ ما يعتربه شائًكًا.

وحتى عندما ُفرضت املواجهة على اإلعالم بسبب ممارساٍت وسياساٍت حزبّيٍة مّست جوهَر احلرّيات 
الفردّية، وحقوق اإلنسان فإّن اإلعالم الفلسطيين انقسم بشأنها، ففي حني فّضلت بعض وسائِل 

اإلعالم االبتعاَد عن »وجع الرأس« ومتّلصت من مسؤولياِتها اجملتمعّية ورسالتها امِلهنية خاضت 
وسائُل إعالم أخرى املواجهة ولكن بهدٍف وحتت غطاٍء سياسيٍّ كانت فيه احلرّيات وحقوُق اإلنسان 

حتصيَل حاصل، ومل تكن هدًفا حبدِّ ذاِتها.

وجند ذلك واضًحا يف العديد من القضايا احلقوقّية اهلاّمة، أو ذاِت الطابع اإلشكالي، مثل اإلعتقال 
الّسياسي وفرض احلجاب ومحلة »الفضيلة«، حيث أغفلت بعُض وسائل اإلعالِم ملّف اإلعتقال 



                                                                                                                                اإلعالُم الفلسطيينُّ وقضايا الّديِن والّدولة

131

السياسي بشكٍل كبري لدرجة أّنه وبعد عاٍم ونصٍف من سيطرة »محاس« على قطاع غزة، 
وظهوِر اإلعتقال الّسياسي ألنصار الطرفني بدأت بعُض وسائِل اإلعالم الّرئيسة اإلشارة له حتت 

مصطلح » احتجاز » ومل ُيسّجْل لإلعالم أّيُة حماولٍة جاّدٍة إلثارِة األمر أو معاجلِته.

تكّرراالمُر ذاُته  مع قضّية احلجاب ومحلة الفضيلة، فرغم أّنها حظيت بتغطيٍة إعالمّيٍة أكرَب 
قلياًل من اإلعتقال الّسياسي إاّل أّنها مل ترَق اىل درجة املعاجلة العميقة، وتشكيل رأٍي عاٍم إزءها، 

وهذا مما يثري التساؤل حول أسباِب ودوافِع وسائِل اإلعالم للقيام بذلك، وما إذا كان هذا األمُر نتاَج 
مواقَف واعيٍة جتّسد قناعاٍت خاّصًة بالقائمني على وسائل اإلعالم أم أّن ذلك مل يكن غرَي مساٍر 

رغم اإلعالم على سلوِكه محايًة ملصاحله الّذاتّية.
ُ
أ

ورغم ما أشرنا له من مساٍت مشرتكٍة جامعٍة جململ وسائِل اإِلعالم الفلسطينية، ااّل أّن تسليَط 
الّضوء بصورٍة مفّصلٍة على القضية اليت حنن بصددها ) اإلعالم وقضايا الّدين والّدولة والّتغطية 

الصحافّية  املّتصلة بفرض احلجاب ومحلة الفضيلة ( ُتظهر تبايًنًا واضًحا يف طريقة واجّتاه 
الّتغطية، واملعاجلِة الّصحفّية هلا مروًرا ببعض املصطلحات املستخدمة حيث مت استحضاُر لغة 

االنقسام.

وتتحّكم مباهّية هذه التغطية منطلقاٌت ايدولوجّية، وحزبّيٌة خمتلفٌة ومتباينٌة هليئات الّتحرير 
أو اجلهات اليت تتبعها وسيلُة اإلعالم قيد البحث، وهذا ما يلمس املّتتبع انعكاسه بوضوٍح يف نوع 

وكّم املادِة اإلخبارّية والّصحفّية املنشورة، وطريقِة معاجلِتها، واحليز واملكان الذي خُيّصص هلا، 
واجّتاه الّتغطية يف هذه أو تلك من وسائِل اإلعالم.

ا عن جريدة  هكذا جند مثال أّن صحيفة »فلسطني« التابعة حلركة »محاس« ختتلف جوهريًّ
»األّيام« املقربة من حركة »فتح« والسلطة وهذه ختتلف عن جريدة » القدس« )  74 ( » اليت تقّدم 

نفسها كجريدٍة مستقّلٍة حتاول احلفاظ على مسافٍة »متساويٍة » أو » مرحيٍة« مع خمتلف اجلهات 
رغم أّن متابعَتنا للطريقة اليت عاجلت بها قضيَة احلجاب، وقضيَة األسلمة بشكل عام تقود 

لالستنتاج أّنها تسلك طريًقا بعيًدًا عن القارئ واجملتمِع، وهمومه، ومصاحِله، لتحظى باستقاللّيٍة 
ال تتجاوز الّشكَل، استقاللّيًة معاكسة، جتعلها حتّقق شعاَرها كصحيفٍة مستقّلة 

ّن الستثناء الوحيد في الصحافة الفلسطينية يتمثل بجريدة  داء العالم الفلسطيني اأ جريت لصالح هذه الدراسة حول اأ (74(  يقول الدكئتور جورج جقمان في مقابلة اأ
ردني، وهذا نمط يم�ن تبيانه بوضوح عند متابعة الصحيفة )انظر تفاصيل  » القدس« التي لها خط سياسي واضح وهو خط متوازن ل�نه غير فلسطيني بل امري�ي اأ

حديث الدكئتور جقمان صفحة 51).
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ولكن عن القارئ واجلمهور، وهو أمٌر ينطبق بدرجاٍت متباينة، على الّصحف ووسائل اإلعالم 
الفلسطينية األخرى اليت تتغّنى باستقالليتها ومهنيتها.

واىل جانب اهلوية احلزبّية األيدولوجية كأحِد أهمِّ حمددات نط الّتغطيِة الّصحفية، فإننا نالحظ 
يف ميدان العمل أّن سقَف احلرّيات املنخفض وما يفرضه على اجملتمع من قمٍع مباشٍر وغرِي مباشر 
حلرية الرأي يرتك بصماٍت واضحًة من اخلوِف واخلشيِة عند مجيِع وسائل اإلعالم الضعيفة أصاًل.

خرى البتزاز األوساط الّدينّية اليت حُتّلل 
ُ
وعليه فإّننا جند اإلعالم الفلسطيين خيضُع بدرجة او بأ

وحُتّرم حتى جمرد ما ميكن أْن يناقش أو يعرض يف الصحافة مما ما جيعل األخرية ال جترؤ حتى 
على نقل ما يتصل ببعض  األخبار أو األحداث أحياًنا )75(.

ومتتدُّ مسألة االبتزاز واخلشية لتطال أحياًنا املؤسسة الرمسية واليت ال جترؤ هي األخرى على 
مواجهة األوساط الّدينية رغم أّن منسوب جاهزيِتها )املؤسسة الرمسية( وجرأِتها قد شهد تقّدًمًا على 
هامش حالِة االنقسام والّصراع الّداخلي، وما أفرزه من مواقَف ومستجّدات على الّساحة الفلسطينّية.

وأمام هذا التبايِن النسيّب بني وسائل اإلعالم الفلسطينية فإّن الّسماِت اجلوهرية والعامة تكاُد 
تكوُن موحّدًة هلا مجيعا، فال كبري فرق فيما ُتقّدمه معظم وسائل اإلعالم اليت تعمل مبجملها 
حتت مظّلة واحدٍة، وضمن أساليَب، ورًؤى تكاُد تكون موحّدة، جوهرها يتلّخص بعبارة ) عدم 

االستعداد خلوض أّية معركة أو مواجهة مع أي طرٍف مؤّثٍر او ذي نفوذٍ من أجل اجلمهور، او كشِف 
 نقيٌض ملا ُوِجَدت الصحافة من أجله.

ٌ
احلقيقة وصناعة الرأي العام( وهذا مبدأ

وّيتضُح هذا االمر جبالٍء عند النظر للقضايا ذات الّطابع اإلشكالي اليت جيري اقصاؤها، وتغييبها، 
من على صفحات صحفنا، وموجاِت إذاعاِتنا، وإْن مّتت اإلشارُة ملثل هذه القضايا حتت ضغوٍط 

قد تفرضها قّوة األحداث أحياًنا فإّن وسائل اإلعالم الفلسطينّية وحني جتد نفَسها مرغمًة على 
النشر، فإّنها تتمّلص من واجبها امِلهين، وتقّدم ما ال ترغب يف معاجلته ضمن سياقاٍت وقوالَب منزوعِة 
القيمة، ومسّطحٍة، وباهتٍة كي ُتسقط عبئًا مل جتد سبياًل للتنّصل منه، ولكي تقول للجمهور: 

ها حنن كتبنا عن كذا وكذا حتى ال تكوَن يف مواضع حرج، سّيما وأّن الفضائياِت، ووسائَل 

بو صلب ضمن برنامج »  ة لالرشاد القانوني والجتماعي حليمة اأ (75(  انظر مثال كيف ذهب قاضي القضاة تيسير التميمي في لقاء اذاعي كان جمعه ومحامية مركز المراأ
اسمعونا« الذي تبثه شب�ة »معا » الذاعية ونقلت وكالة »معا » الخبارية خبرًا عنه يوم 2009/10/24 ، حيث ذهب ) التميمي( الى حدود التهام والتهديد لمجرد 

ن العمل جار على تغييره منذ 10  ن المحامية المذكورة اشارت في حديثها الى ضرورة تغيير قانون الحوال الشخصية الذي اعترف التميمي في نفس اللقاء اأ (75( اأ
ن.   سنوات وانه حتى تم اخذ ما قدمه مركز الرشاد ) المتهم..او المشبوه ( من مالحظات واف�ار بهذا الشاأ
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إعالٍم خارجّية تتابُع باهتمام شديٍد مثَل هذه القضايا!! وبالعودة إىل مسألة احلجاب وأسلمة 
اجملتمع، فاّن إطاللًة مفّصلة لللتغطّية اإلعالمّية هلذه املسالة ُتظهر بوضوح بعًضا مما سبق.

املشهد اإلعالمي الفلسطيين يف عيون املراقبني

يف طرح اإلعالم الفلسطيين جململ القضايا املتصلة بأمسلة اجملتمع، وحتديًدًا قضية احلجاب 
و«محلة الفضيلة« كانت املداخُل الّصحيحة املفرتضة للنقاش مفقودًة، حيث كان من األجدى 

باإلعالم أْن يناقش إن كانت الصالحيات القانونّية للحكومة خُتّوهلا أْن تفرض على الناس 
نًطا من الّزي أم أّن القانون حيمي ذلك كخيار فردي،لكن ما حصل أّن املوضوع مبجمله قد 

َتسيَس، حيث استغلت بعض األطراف القضية للهجوم على محاس اليت رّدت على ذلك انطالًقا من 
ذات الدوافع، واستخدمت الّدين كدرٍع واِق قبل أْنَ تتمّلص بالنهاية وتقول اّنه خياٌر فرديٌّ إلدارات 

املدارس وُتبقي بعض القرارات شفوّية.

ويرى الدكتور جورج جقمان مدير املؤسسة الفلسطينية لدراسات الدميقراطّية »مواطن«، أّن 
اإلعالم  الفلسطيين اجنّر وراء َتسييس املوضوع؛ ألّنه يف الغالب غري حُمايد، بينما اختارت بعض 

وسائل اإلعالم أّن تتهّرب من املوضوع وخافت أن ختوض فيه؛ ألنّها ترى فيه« وجعة رأس«.

ويقول« على سبيل املثال صحيفة »القدس« كانت تسعى أْن تأخذ موقًفًا حمايًدًا يف هذا املوضوع، 
ا لكّن موقَفها هذا جاء على أساس أّن اهلروب فيه سالمة«. رغم أّنها حمايدة سياسيًّ

ويستنتج جقمان«أّن مواقف اإلعالم إزاء هذه القضية تسّببت بوجود مساحٍة مفقودٍة للنقاش 
العقالني حول: »أين تبدأ احلدود بني ما هو خيار فردي وما هو ُمناط باحلكومة؟

ويلخص املراقب إىل أّن اإلعالم الفلسطيين أثبت ضعفه؛ ألّنه كان من السهل عليه التحّزب، 
واإلبتعاُد عّما ُيعترب قضايا خالفية، وهو بذلك ال يبتعد كثرًيًا عن اإلعالم العربي امٌلسيس 

بغالبيتِه رغّم أّن األخريُ يظهر تبايًنا يف املستوى وطرح القضايا وحتديًدا عرب الفضائيات.

وال يزال اإلعالُم الفلسطيين متمسًكا بتقاليَد منّظمة التحرير اليت ُولد يف كنفها منذ والدة 
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الثورة الفلسطينية، وكان اهلدف منه عرُض وجهاِت نظر الفصائل السياسية والّدفاع عنها.

وهذا تسّبب يف إضعاف الرؤية، والّدور احلقيقي لإلعالم الذي انتقل الحًقا أو ُولد مع نشأة السلطة 
الوطنّية  يف األراضي الفلسطينّية عام 1995.

ولعل الرجوَع إىل سياق تطّور اإلعالم الفلسطيينُ يفسر بشكٍل كبري ذلك؛ حيث ُحرم اإلعالم 
من فرصِة الّتطّور الطبيعي اليت كانت موجودًة عند اجملتمعات األخرى بفعِل الّنكبة واالحتالل 

اإلسرائيلي، ومؤّخًرًا  بفعل االنقسام الداخلي. ويف ظّل هذه الظروف َيسهل أْن يكوَن اإلعالم 
جمّنًدا إما ضد االحتالل أو ضد فصائَل سياسّيٍة بسبب حّدة الّصراع. وحسب جقمان فإّنه رغم 
الّسياق التارخيي الذي كان يفتقد لالستقرار إاّل أّن ذلك جيب أْن ال مينَع أو يعفي بشكٍل 

كليٍّ ظهوَر بعض البدايات لإلعالم ليمارَس دوَره، ورؤيَته يف محاية احلرّيات وليس اإلنغماس يف 
اللعبة الّسياسّية كما هو حاصل«.

وهذا يقود لسؤاٍل بديهي هل ميلك اإلعالم الفلسطيين دوًرا ورؤيًة جتاه قضايا اجملتمع؟

تتعّدُد اإلجاباُت لكّنها تبقى تدور يف فلٍك واحٍد وهو أّن هناك ضعًفًا يف رؤية اإلعالم لدوره حيث 
ال زال بعيًدًا عن الّشعور أّنه سلطٌة رابعٌة، وإال ملا قام بعُضهِ بَتسييس القضايا اليت متسُّ احلرّيات 

واحلقوق، واختار بعُضه اآلخَر اهلرَب وجتاهَل ما جيري.

ويعّلق جقمان« من الواضح أّن وسائَل اإلعالم الفلسطينّية ال تشعر أّن  معاجلة القضايا 
اجملتمعّية، وبلورَة رأيٍّ عاٍم  جتاهها  يقع على مسؤولّيتها«.

ولعل دور اإلعالم مرتبط بشكل أساسي بوجود رؤية تقود الدور وختلق حمدداته، لكن من 
خيلق الرؤية لوسائل اإلعالم؟

ويتساءل جقمان« ال أعرف ماذا تفعل كلّيات ومراكُز اإلعالم  الفلسطينّية؟ أليست وظيفُتها 
وضَع رؤيٍة واضحٍة لإلعالم، وتذكرِيه باستمرار  بالّدور املنوط به«.
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وإىل جانب كلّياِت ومراكِز اإلعالم، هناك جزٌء من الدور ملًقى على عاتق املؤّسسات غرِي 
احلكومّية بصفتها أحَد ركائز اجملتمع املدني احلديث، لكن يبدو أّن هذِه املؤسساِت ختّلت 

عن ذلك وانغمست يف أجندِتها اخلاصة، بل ويف أحياٍن كثريٍة قامت باستخدام اإلعالم للرتويج 
لرباجمها للحصول على مزيٍد من الدعم.

ويقول جقمان«  إّن املؤسساِت األهلّيَة ذاَت العالقة باإلعالم قليلٌة جدًا، وهي مبجملها تلعب 
أدواًرًا خمتلفًة إغاثّيًة وحقوقّيًة، وحّتى املؤسسات اليت يكون اإلعالم جزٌءا من عملها لديها 

حماوالٌت ضعيفٌة يف هذا اإلجتاه، وأنا غرُي متأّكٍد أّنها متلك رؤيًة واضحة لدور اإلعالم يف الّسياق 
الفلسطيين«.

خرى ) حيث يرى دوره ضمن أطٍر تضّم مؤسساٍت حقوقّيًة 
ُ
وعلى النقيض من اإلعالِم يف بلدان أ

وأحزاًبا سياسية ومجهوًرا ضاغًطا(، فإّن كلَّ العناصِر السابقِة مبا يف ذلك اجلمهور تساهم يف 
ًا للضغط على  إضعاِف اإلعالِم بشكٍل غري مباشر حيث ال يشّكل اجلمهور عنصًرًا إضافيًّ
اإلعالم، ليذّكَره باستمرار بدوره ومسؤولياته، وهذا يعود لظروٍف تارخيّيٍة عاش يف سياقها 

اإلعالم الفلسطيين، وأّثرت به اىل حدٍّ بعيد وجوهريٍّ أهمها االحتالل.

اإلعالم..اجملتمع ..والعلمانّية

يّدعي بعض القائمني على وسائل اإلعالم الفلسطينية بأّن سقف حرّية اإلعالم الفلسطيين 
أعلى من نظريه يف بعض الدول العربية، حيث ميكن أْن ُنسمَع أصواتنًا، أو نقرأ مقاالٍت يف 

فلسطني )غالبًا ما تظهر على املواقع اإللكرتونية( تنتقد سياسَة احلكومة وأحياًنا أداء مؤّسسة 
الرئاسة والّرئيس ذاته، ولكن هذه األصواِت أو املقاالِت اليت تظهر من وقٍت إىل آخر ال ميكن القياس 

ا قد تبلور يف الّصحافة  عليها لالستنتاج أّن احلرّية متاحٌة يف فلسطني، وأّن هناك تّياًرا علمانيًّ
احمللّية الفلسطينّية.

ويعّلق الكاتب )خليل شاهني( أحُد احملّررين الرئيسيني يف صحيفة »األيام« على ذلك بالقول: 
» احلديُث عن صحافٍة علمانّيٍة  هو جمرد بدعٍة تأتي ضمن بدعٍة أكرَب مّت استخداُمها بعد فوز 
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حركِة »محاس«، ضمن أسلحِة الّصراع الّسياسي الفتحاوية ملواجهة انتصار احلركة، لكن 
جتليات العلمانّية غرُي موجودٍة يف الربامج الّسياسّية واالجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية للقوى 

الّسياسية بشكٍل واضٍح وحمّدد«.

وحول عالقة اإلعالم بالعلمانّية على وجه اخلصوص يؤّكد  شاهني« أّنه ال ميكن لإلعالم 
الفلسطيين أن حيسب نفَسه أّنه إعالٌم علماني، فكيف ميكن له ذلك ؟ وهو الّسباُق يف نشِر 

صفحاٍت دينّيٍة بشكٍل أسبوعيٍّ منتظم مثل ما تفعل »صحيفة القدس« أو نشِر ملحقاٍت 
دينّيٍة يف رمضاَن تنطوي على أفكاٍر يتبّناها التياُر اإلسالميُّ الوَسطي  مثل ما تقوم به صحيفة 

.» »األّيام«، باإلضافة إىل أّن هذا اإلعالم، نادًرا ما خاض معارَك ذاَت طابٍع علمانيٍّ

ومن أبرِز مظاهِر غياب تّياٍر علمانيٍّ يف اإلعالم الفلسطيين  هوعدُم قياِمه بدوِره يف الّضغط 
لتعديل قانوِن األحواِل الّشخصّية الذي يستمدُّ بنوَده من الّشريعة اإلسالمّية عندما كانت 

حركة »فتح« )اليت تعّرف نفَسها أّنها علمانّية( متتلُك األغلبّيَة الّساحقة فيه، ويف ظلِّ مقاطعة 
»محاس« للمشاركة يف الّسلطة« لكّن هذا الواقَع- ورغمَ قتامته- ال يعين أّن اإلعالم مل يقم بني 

احلني واآلخر بإثارِة قضايا ذاِت بعٍد علمانيٍّ حيث خاض اإلعالم الفلسطيين يف األعوام القليلة 
املاضية بعَض املعارك اهلاّمة، منها على سبيل املثال تلك اليت ارتبطت مبنع وزيِر الرّتبية والتعليم 

العالي احملسوب على »محاس« الدكتور ناصر الدين الشاعر كتاب »قول يا طري« وسحبه من 
مكتبات املدارس، واملعركة األخرية اليت جاءت على خلفية »محلة الفضيلة« وفرض احلجاب 

على احملاميات والطالبات يف غزة.

وهناك عدٌد حمدوٌد من الكّتاب الذين حاولوا فتح نقاٍش حول قضايا هلا عالقة بالدين، أو متسُّ 
بعَض املمارساِت الّتعليمّية الّدينية مثل ما فعل الكاتب واألديب زكريا حممد يف أحد مقاالِته 

- قبل فوز محاس يف االنتخابات التشريعية األخرية- حني انتقد تعليم الّتجويد بشكٍل إلزاميٍّ 
لطلبة الصف العاشر، حيث تعّرض بسبب ذلك حلمالت انتقاٍد شديدة من قبل األوساط الّدينّية، 

وقوى اإلسالم الّسياسي بلغت يف بعضها حّد  تكفرِيه.

ويقول شاهني:«  هذه احملاوالُت أو املعارك مل تكن جزًءا من اسرتاتيجّية ميكن أْن حتملها القوى 
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اًا ضد موجات  الّسياسّية واالجتماعّية واملؤسسات اإلعالمّية لتبين عليها الحًقًا نضااًل علمانيًّ
األسلمة اليت تتزايد، وبالتالي ال توجد هناك أّيُة معركٍة حقيقّيٍة ما بني الّتيار اإلسالمي أو 

األوساط الّدينّيِة سواء السياسّية أو االجتماعّية وبني َمن ميّثُل العلمانّية يف اجملتمع الفلسطيين«.

وخيلص إىل القول:« ما سبق يؤّكد أّنه ال توجد ممارساٌت إعالمّية علمانّية، بل شطحاٌت 
علمانّيٌة مل تكن كافيًة خللق تّياٍر إعالميٍّ نستطيع وصفه بـ« العلماني«، مما عّزز قدرَة 

التياراِت اإلسالمّيَة على استخدام اإلعالم إليصال أفكاِرها«.

ًا - بني بعض األوساط يف الّضفِة الغربّية للدفاع عن العلمانّية يف  وُتفّسُر الّدعواُت املتزايدُة حاليًّ
مواجهة الّتيارات اإلسالمّية- بأّنها إحدى أدواِت الّصراِع الّسياسيِّ الّداخلي اليت تتمُّ مبعزٍل عن أيِّ ُبعٍد 
،  حبيث بدت الّدعوات للدفاع عن العلمانّية يف مواجهِة الّتيارات اإلسالمّية أشبَه بصحوٍة  جمتمعيٍّ

متأّخرٍة يف الّنقاش الّسياسيِّ والفكريِّ وخارجٍة عن السياق العام  يف جمتمٍع ال تزاُل معركُته 
األساسّيُة هي الّتحرُر من  االحتالل وإقامِة الّدولة، وبناء اجملتمِع املدنّي الذي ال يزال غائًبا يف األراضي 

الفلسطينّية.

ويف الّسياق ذاِته يرى اخلبرُي القانوني ناصر الرّيس أّن »وسائل اإلعالم الفلسطينّية مرتبطٌة 
بتوجهات غري مستقلة، وتنقصها الثقافة، وال جترؤ على فتح مواضيَع جدلّيٍة أو خلق نقاٍش جدي 

حوهلا«. ويقول:« حتى الذين ينظرون لألفكار العلمانّية من اإلعالميني واحلقوقيني وقاّدِة 
الرأي يف اجملتمع، يفعلون ذلك يف الغرِف امُلعتمة، وليس لديهم اجلرأُة للتعبري عن أفكارهم أمام 

.» اجلمهور بشكٍل علينٍّ

ويضيف:«  من الواضح أّن اإلعالم احملّلي ليس له رسالٌة، ويتفاعل مع احلراك اجملتمعي فقط 
، سرعان ما يتوّقف إذا جّد جديد، وبالتالي ال يقود للتغري، وهو ال جيرؤ على مناقشِة  بشكل آنيٍّ

قضايا ذاِت بعٍد ديينٍّ حتديًدًا«.

وتشرُي الكاتبُة والناشطُة الّنسوّيُة رميا نزال )76 ( إىل سعي محاس )وغريها من اجملموعات 
املؤدجلة( لتوظيف العاداِت والتقاليِد، وإدخاهِلا ضمن املنظومة الّدينّية يف وعّي العامة كجزٍء 

ة الفلسطينية، واحدة من اللواتي وقفن خلف ف�رة البرلمان الصوري، عضو في  (76(   ريما نزال -  كاتبة وناشطة نسوية، عضو المانة العامة لالتحاد العام للمراأ
ة. المجلس الوطني الفلسطيني، لها عدة دراسات حول قضايا وحقوق المراأ
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من مساعيها لتعزيز سلطتها الّسياسّية عرب اإلرتكاز على ما تتيحه الّسلطة االجتماعّيُة من 
إمكاناٍت للسيطرة على اجملتمع متاثُل يف قّوِتها ما تتيحه الّسلطة الّسياسّية وتتفّوُق عليها 

أحياًنا.

وتوّضح الكاتبُة أّن اجملموعاِت املؤدجلَة قد جنحت يف مرحلٍة ما يف جعل العاداِت والّتقاليد أْن 
تصبح جزًءا من الّدين، وتقول بأّن األحزاب الّدينّيةُ تدخُل العاداِت والّتقاليَد يف صفوف العامة 

كجزٍء من الّدين؛ ألنها تعترب أّن الّسلطة االجتماعيَة ومثلها الّسلطة الّسياسّية، و«محاس« تسري 
يف هذا اجملال بشكٍل متواتر ) ربط املوروث والعادات مع الّدين( سواَء تعّلَق األمُر مبشاركِة املرأة أو 

خروِجها للعمل مما جيعل كّل هذا يبدو وكأّنه جزٌء من املنظومة الّدينّية.

والالفت فيما سبق أّن مثل هذا السلوك، وهذه املسائل مل تستوقف وسائَل اإلعالم الفلسطينّية 
إطالقًا للنظر هلا بعني ناقدة، أو إثارِة أيِّ سؤاٍل بشأنها.

وترى نزال أّن فرض احلجاب جاء ضمن سلسلٍة من اإلجراءات اليت هدفت حركة »محاس« من ورائها 
فرض املزيِد من الّسيطرِة على قطاع غزة، الفتًة إىل أّن ذلك جاء ضمن أكثَر من قضّيٍة متسُّ املرأة، 

واحلرياِت العاّمَة، كمداهمِة املؤسسات ومنِعها من العمل، واّتهام القائمني عليها بأّنهم ينافون 
، وذلك بعد أْن منعت الّنساَء من  األخالق العامة، ومنِع  التظاهرات ذاِت الطّابع الوطينِّ والّسياسيِّ

ارتياد الشواطئ واملقاهي، ومّت استهداُف بعِضهّن كما جرى من عمليات اطالق ناٍر طالت فتياٍت 
حبّجة أّنهّن كن مع غرباء.

وتقول : إّن هذا األمر جاء يف سياِق أسلمِة وأدجلة اجملتمع، وإعطاء طابٍع أّنه مسيطٌر عليه 
ا« وموّضحة أّنه ال ميكن عزل اجلانب السياسي، وفرض الّسيطرِة الّسياسّية بعيًدًا عن  سياسيًّ

اجلانب االجتماعي، حيث يصبح احلجاب جزًءًا من اهلوّية األيدولوجّية«.

وتوّضح أّن املؤسساِت واألوساط املختلفة اليت حتّركت ضد فرض احلجاب على احملاميات 
استطاعت أْن تضغط على »محاس« واحلكومة املقالة يف غزة، ما دفع »محاس« الخّتاذ موقٍف 

دفاعيٍّ والرّتاجع عن تنفيذ القرار الذي كان ُيفرتض  فيه أْن يطّبق يف األول من أيلول 2009.
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ا؛ ألّن العمل على القضايا االجتماعية أصعُب من  ونّوهت إىل أّن تأثري األحزاب مل يكن قويًّ
القضايا الّسياسّية، وهناك جتربٌة من التواطؤ والّنفاق الذي يعود يف بعضه إىل اجُلنب وعدم 

الّشجاعة«. 

وتشري اىل جتربِة الربملان الّصوري، وما كان تعّرض له من هجوٍم على أيدي األوساط الّدينّية، وما 
اّتسم به موقِف األحزاب الّسياسّية من ضعف، وقالت:« الربملان الّصوري كان قد تعّرض هلجمة 

صولّية ومت تقويلُه ما مل يقل واّتهامه بغيَة عزله، أما مؤسسات اجملتمع املدني، وخاصة األحزاب 
ُ
أ

ًا، وكان دفاُعها عن الفكرة خجواًل، بل  مبا يف ذلك العلمانّية منها مل تتخذ موقًفا حازًمًا أو قويًّ
إّنه امتد أحياًنا إىل لوم املؤسسات القائمة على فكرة الربملان الّصوري انطالًقا مما رأته بعض 

هذه األحزاب أّنه خارج األولويات، وخطوٌة من شأنها الّتشويش على قضايانا، وحرِق املراحل، وجلٍب 
ملعارَك ليس هذا هو الوقُت املناسب ملعاجلِتها«.

وقالت:« فيما بعد أصبحت املؤّسساُت الّنسوّيُة أكثَر قدرًة على العمل، وقد تعّلمنا من جتربِة 
الربملان الصوري، واتضح أّن اجملتمَع غرُيُ متسامٍح، وأّنه ال بد من نسج التحالفات، واستنتجنا أّن 

نضاَل املرأِة الفلسطينيِة ال يشفُع هلا كثرًيا أمام املطالب واحلقوق االجتماعّية«.
ا  ًا ومل يكن عمليًّ وترى أّن ربَط االحزاب بني القضايا الوطنّية واالجتماعية،  كان ربًطًا شعاريًّ
ولكن مت اصالح هذه الصيغة رغم أّن قضية األولويات ال تزاُل باقيًة، وهناك فجوٌة يف الّربط بني 

طريف املسألة«.

وتقول : »إّن املرأَة الفلسطينّية، أصبحت أكثر جرأًة بعد اإلنقالب يف غزة، وانكشاف الّتيار 
الّديين  الذي ميارس القتل مما قاد لرفع الغطاء الطهراني عنه، وفضحه وأصبح الّطرُح بشأن 

احلرّياِت االجتماعية أكثَر جرأًة مما كان حيث أصبحت حركة »محاس« بنظر اجلمهور جمّرَد 
حزٍب سياسيٍّ أكثر مما هي حزب ديين، كما كانُ ينظر هلا يف السابق«.

وتصف الّسلطُة الّسياسية يف فلسطني، بأنهاُ سلطٌة متذبذبٌة فيما يتعّلق بالقضايا االجتماعية 
نظًرًا الزدواجّيٍة حتاوُل من خالهلا  اجلمَع ما بني التقليدّية، واألصالة من جهة، واحلداثة من جهة 

أخرى.
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وتقول : »إّن  السلطة  مل تستطع أْن تكوَن علمانّيًة تتّجه بقّوٍة حنو احلداثة؛ ألنها غرُي قادرٍة 
على أن تفكَّ صالِتها مع اجملتمع، وإّن املوروث التقليدي هو ما أبقى خطاَبها متذبذًبا رغم أّنها ويف 

ذات الوقت تعقد وشائَج متينًة مع اجملتمع الغربي، فمن جانٍب حتاول إشراَك املرأة، ومن ناحية أخرى 
تسعى لتثبيت أصالتها«.

اإلعالم اخلارجي وقضايا الفلسطينيني

أثبتت التجربُة العملّية املّتصلُة مبعركة احلجاب، وتأنيث املدارس ومحلة »الفضيلة« أمًرًا غريًبًا، 
لقي العبُء األكرُب يف التغطّية اإلعالمية على عاتق اإلعالم 

ُ
وكشفت صورًة مشّوهًة حيث أ

ا الّدوَر األبرز يف هذه املواجهة، بينما ختّلف اإلعالم  اخلارجي ) العربي واألجنيب( الذي لعب عمليًّ
الفلسطيين يف متابعِتها ومالحقِتها بالشكل املطلوب رغم أّنه كان يفرتض أْن حيتّل الّصف 

األّول.

ويؤكد الصحايف فتحي الصباح مراسل صحيفة »احلياة« اللندنية ما سبق، ويرى »أن القسم 
األكرب من تغطية اإلعالم احملّلي، احتكمت للدفاع والتربير واملناكفة الّسياسّية«.

ورغم طابع الّتغطية، وبغّض الّنظر عن األهداف احلقيقّية إاّل أّن اإلعالم مبجمله )احملّلي 
واخلارجي( شّكل العنصر األّول، واألهّم  يف مواجهة فرِض احلجاب على الطالبات من حيث الّدور 
والتأثري،َ تلتُه مؤّسسات حقوِق اإلنسان، وأخرًيًا األحزاب مما قاد يف حمصلته إىل تراجع »محاس« 

ًا( عن قرارها كما يرى الصباح. )ولو نظريًّ

ويقول الصباح يف إشارٍة منه إىل الّدور احليوي الذي لعبته وتستطيع وسائل اإلعالم القيام به:« 
لقد شّكل جمّرد وجود الصحافيني وانتشارهم قرب املدارس نوًعا من الّردع واخلوف حلركة 

محاس«.

ومل ينغمس العديد من  الّصحافيني املستقّلني الذين يعملون مع مؤّسسات إعالمّيٍة خارجّية يف 
اللعبِة الّسياسّية الفلسطينّية، وقّدموا بعَض الّتغطيات اهلاّمة اليت ساهمت يف تقديم صورٍة أكثَر 



                                                                                                                                اإلعالُم الفلسطيينُّ وقضايا الّديِن والّدولة

141

دّقٍة وعمًقًا إزاء نوايا »محاس« احلقيقّية من وراء هذه القرارات،وهذا ما شّكل عنصَر ضغٍط على 
احلركة. وكان الّصحايف فتحي الّصباح مراسل صحيفة »احلياة« اللندنية يف قطاع غّزة سّباًقا 

يف الكشف عن نقاش جيري إلقرار قانون عقوباٍت إسالميٍّ من قبل نواب »محاس« كما ونشر 
العديَد من املواضيع حول ما جيري يف قطاع غزة يف وقٍت ظهرت فيه عّدُة مقاالٍت وموادُّ جريئٌة 

كتبها صحافّيون، وكّتاٌب آخرون يقيمون يف غزة كمقال الكاتب مصطفى إبراهيم الذي 
جاء حتت عنوان« هنية حيكم األرض« ) نشر على مدونته وعلى شبكة امني االخبارية يوم 

2009/7/26( وغريها من املواضيع اجلريئة واهلاّمة.

ورغم قّلِة هذه األقالم نوًعًا ما، إال أّن طبيعة املنابر اإلعالمّية اليتَ عرضْت مواّدهم ُتعترب مؤّثرًة سواء 
على اإلعالم الفلسطيين احملّلي )حيث تسببت بإحراجه إىل حد بعيد( أو على الرأيِّ العام اخلارجي، 

واألوساط العربّية اليت ال شّك حترص »محاس« على عدم خسارة تعاطفها.

وقد شّكل كشُف صحيفة »احلياة« اللندنية، نقاَش نّواِب »محاس« يف اجمللس الّتشريعي بغزة  
حول مشروَع قانوٍن إسالميٍّ للعقوبات أحَد العناصر اهلاّمة اليت دفعت »محاس« يف احملصلة إىل 

جتميد او الرتاجع عن هذه اخلطوة منذ البداية.

ويرى الصباح وهو واحٌد من أبرز الصحافيني واخلرباء اإلعالميني يف األراضي الفلسطينية أّن » 
النشرُ يقلق محاس )وغريها من األحزاب( ويشّكل عامل ضغٍط ويستدعي حتركاٍت واّتصاالٍت 

حملّيًة وخارجّية ما جيعلها تقلق، وتراعي ذلك يف الّنهاية«. 

وعلى النقيض متاًمًا من اإلعالم اخلارجي، فقد انقسم اإلعالم الفلسطيين، ما بني استغالل ما 
ًا، وبني من  جيري )محلة الفضيلة واحلجاب( كفرصٍة ذهبّيٍة ملناكفة حركة »محاس« سياسيًّ

فّضل الّصمَت أو التربير، فعلى سبيل املثال جتاهَل تلفزيون »األقصى« التابع حلماس املوضوع 
متاًمًا، وبّررته مواقع ألكرتونّية حمسوبة على احلركة، بينما كان تلفزيون »فلسطني« 

ووكالة »وفا« الّرمسّية ينّقبان عن كل صغريٍة وكبريٍة من باب املناكفة الّسياسية، وليس 
من باب الّدفاع عن احلرّيات وإن كان بعض جهدهما، ودورهما، يصبُّ يف هذا امليدان.
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اإلعالم بني التقصري واملبالغة

ورغم أّن معظم املراقبني، يكادون جُيمعون على انتقاد اإلعالم الفلسطيين لضعف أدائه، ااّل أّن 
منطلقاِتهم، ودوافَعهم، وأسباَبهم ليست موّحدة، بل إّنها متناقضة يف بعض األحيان سيما وإّنهم 

ينتمون ملشارب أيدولوجّية خمتلفة، ويتبنون رًؤى خمتلفة جيمعها يف احملصلة االتفاُق على 
ضعف اإلعالم الفلسطيين كافًة ولتبعيته الّسياسّية واخنفاض مستواه امِلهين.

ويصف الكاتُب والّصحفيُّ مصطفى الّصواف )77 (معاجلَة وسائل اإلعالم الفلسطينّية لقضّيِة 
فرِض احلجاب على احملاميات والطالبات يف غزة بأّنها اّتسمت بـ« املبالغة، وعدم الدقة، واخللط 

بني العام واخلاص، وطغيان احلزبّيِة والفصائلّيِة، وعدم الّتفريِق بني الّدين ووجهات الّنظر«.
وينفي حدوَث فرٍض للحجاب على احملاميات والطالبات )رغم تأييده فكرة فرض احلجاب من حيث 

املبدأ( ويرى أّن املسألة متعّلقٌة بهيبِة املؤّسسِة القضائية فيما يتعّلق باحملاميات، وما يتصل بذلك 
من وجوِد زيٍّ مّوحد، أّما بالنسبة للطالبات فقد »حدَث ُلبٌس، يتمّثل بقيام بعِض ناظراِت املدارس 

بتحديد لون اجللباب، وغطاء الرأس )احلجاب( ملن يرغنْب بارتدائه من الّطالبات كي يكون هناك 
توحيٌد لأللوان« مؤّكدًا »أّن األمر مرتوٌك للحرّية الّشخصّية، وهذا ما يدّلل عليه السماُح هلّن 

بارتداء الكاوبوي سواء الّتنورة او القميص« حسب قوله.

ويقول الّصواف يف اشارٍة منه للتغطّيِة اإلعالمّية هلذه القضّية :« لقد كان  مبالًغا فيها بدرجٍة 
، واملقصود هو تصويُر  مقصودة، وقد مّت تركيُز الضوء، وبؤرُة العدسة على موضوٍع هامشيٍّ

حكومِة إمساعيل هنية على أّنها حتاول تطبيَق الّشريعَة اإلسالمّية على قطاع غزة الذي هو يف 
األصل ويف الغالب األعّم من ناحية امللبس وااللتزام به صفة سائدة، وهذه الّتغطّيُة كان املقصود 

ًا ُمعّيًنًا وتفرض احلجاب وذلك تساوًقًا مع أصحاب  منها اإلساءَة لسلطة »محاس« وإّنها تفرض زيًّ
الفكِر املناهِض هلا، ومع الذين حياولون أْن يثبتوا ألنفسهم ولآلخرين أّنها إمارٌة إسالمية) ظالمّية( 

حسب الفكر العلماني اليساري، والذي بطبيعته خمالٌف للفكر اإلسالمّي الّدييّن«.

، ولذلك انعكست حزبيُته على  ويرى »أّن حال اإلعالم يف فلسطني كالسياسة، وإعالُمنا حزبيٌّ
موضوع احلجاب، إىل جانب املناكفات الّسياسّيِة القائمة بني »فتح« و«محاس« اليت ال ينكرها 

أحٌد«.
س حتى صيف العام 2009 هيئة تحرير  (77(  مصطفى الصواف - كاتب وصحفي فلسطيني مشهور من قطاع غزة، عمل في عدة وسا�ل اعالم فلسطينية ودولية، تراأ

صحيفة »فلسطين« اليومية التي تصدر في غزة حيث استقال من هذا المنصب.
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ا على سؤال حول ما استطاع اإلعالم أْن يقّدمه للجمهور، وأين أخطأ اإلعالم وأين أصاب يف  وردًّ
تغطيته هلذه املسالِة يقول الصواف :« أعتقد أّن بعض وسائِل اإلعالِم قّدمت صورًة مشّوهة، ومل 

تكن مقبولًة على القارئ الفلسطيين، وألّن املقصود مما قدمته بعض وسائل اإلعالم ليس اجلمهوَر 
الفلسطيين أو تثقيَفه بقدر ما هو استغالٌل لألمر من ناحيٍة سياسية، ولكن بشكٍل غري إجيابيٍّ 
أو منطقي، كما أّنه مل يقّدم  معلوماٍت حقيقّيًة موضوعّيًة، ومل يضع يف االعتبار العامَل الّديين 

والّشرعي، ألّنه أكثر قبواًل من املواطنني، ونعتقد أّن اإلعالم مل ُيوّفْق هنا يف تناول القضيِة بدليل أّن 
األمر مل يكن له أثٌر على الشارع يف قطاع غزة، بل كان مدعاًة للسخرية من الرتكيز على هذه 

القضية؛ ألّن الرأي العام هو الذي حيّدد مقياَس النجاح او الفشل يف قضيٍة ما، والرأي العام واملزاج العام 
هو أصال مع احلجاب، وأعتقد أّن احلملَة فشلت يف حتقيق أهداِفها«.ونعتقد أّن اإلعالم »أخطأ بعد 

أن رّكز بشكٍل كبرٍي على القضية دون أْن يكّلف نفسه عناء الوصول إىل احلقيقة جمّردًة 
بعيدًا عن البعد السياسي واخلالف القائم،  واخطأ عندما حاول املسَّ بثابت ديينٍّ عند الناس، وهذه 

مسألة خطريٌة ومنفرٌة؛ ألّننا مهما قلنا فإّن اجملتمع الفلسطيين هو جمتمٌع مسلٌم بشكٍل عام«.

وأرى  » إّن نقاش القضايا االجتماعّية أمٌر اجيابيٌّ ومهم، ولكن جيب تناوهلا بعدة موازين، واخلوض 
ا، هذا أمر مهم، ألّنها ستقابل برّدة فعل معاكسة، جيب  فيها جيب أن ال ميّس معتقًدا أو ثابًتا دينيًّ

الفصُل يف تناول مثل هذه القضايا بني القضّية، والبعد السياسي، وعدم حتزيب االمر، ألننا يف 
حالة يعرتيها اخلوف من احلزبّية، وخلط األمر هنا ُيضر باإلعالم قبل األحزاب ويفقده املوضوعّية 

وامِلهنية«.

أّما بشأن أبعاد قضّية فرض احلجاب ومحلة »الفضيلة » وما سبق ذلك وتاله من منٍع للنساء من 
ركوب الّدراجات خلف أزواجهّن، وما ذهب إليه بعُض املراقبني الذين وصفوا كلَّ هذا بأّنه انعطافٌة 

وجزٌء من مساعي »محاس« إلقامة اإلمارة اإلسالمّية يف غّزة فإّن الصحفي مصطفى الّصواف يرى األمر 
مبنظاٍر آخر ويقول:« أنا كمراقٍب للوضع يف غزة، وأقوهلا بكّل صدٍق ال يوجد أّي فرٍض رمسيٍّ من 

ِقبل احلكومة يف غزة، ومن خالل جتوالي يف شوارع القطاع، فهو ُمشبع مبعارض لألزياء، ومجيع 
النساء والفتيات يرتدين ما حيلو هلّن، ومنهن َمن ال يضْعن على رؤوسهّن، ومنهن َمن تضع احلجاب، وال 

أحٌد يعرتض أحًدا أو يسائل أحًدا«.أّما موضوع اإلمارِة اإلسالمّية، فهي »مادٌة للهجوم على »محاس« 
ليس إال وحماولٌة إلرضاء أطراِف أجنبّية، ودولّية حملاولة ربِط »محاس« وُحكمها بالّتطرف ووصفها 
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بطالبان، وال أعتقد أّن »محاس« تتجه حنو فرِض أيِّ شيٍء يتعلق باملوضوع الشخصي، والناس 
لديهم احلرّيُة الكاملة يف فعل ما يريدون على أْن ال يتنافى مع عاداِت وتقاليد املواطنني«.

وبالنسبة ملوضوع الدراجات النارّية، فاملسالة خمتلفة، »فاملنع ليس للمنع وفًقا العتبارات دينّية، 
ولكن املنَع جاء نتيجًة  ألّن الدراجاِت الّنارّيَة تسّببت يف حوادَث كثرية، وأّن بعض النساء اللواتي 
ُكن يركْبَنها تعرْضن حلوادَث، األمر الذي أّدى إىل كشٍف ألجساِدهّن، وتعريتِهّن أمام املارة بعد 

احلادث، ما دفع الشرطة إىل حظر ركوِب الّدراجات بشكٍل مباشر خلف أزواجهّن، واهلدف هو 
احلفاظ على أعراض النساء وعوراتهن، واملزاج الشعيب يف القطاع يأنف من مشاهدة املرأة وهي 

ا، وحفاًظا على الذوق العام، إال أّن  تركب الّدراجة خلف الزوج، وكان األمر مطلًبا مجاهرييًّ
البعض يريد أنُ حيّمل املوضوعاِت أكثَر مما حتتمل ويأخذها يف احّتاه آخَر«.

أما محلة »الفضيلة« فهي »محلة توعية ليس إال، وأنا، رمبا أّول من كتب فيها، وطالب وزارة 
األوقاف أن تكون هذه القضية فقط عرب التوعية اإلعالمّية، والدينية، ودعوة الناس إىل احلفاظ 

على الفضيلة، واللتزام، ومراعاة عاداِت وتقاليد الناس، ومنَ قبل الّدين اإلسالمي ولكن دون 
جرَب على فعل معني، وإن كان خمالًف للشريعة، 

ُ
إكراه وهذا ما كان، وال أعتقد أّن احًدًا أ

فكشف الرأس يف الّدين اإلسالمي حرام، فهل حكومة غزة أجربت الناس على لبس احلجاب خالل 
اخلروج اىل الشوارع؟ أنا اقول هذا مل حيدث؛ ألّن حكومة غزة، تعلم أّنها ليست حكومة إسالمية 

تطبق الشرع حتى يتّم تطبيق الشرع اإلسالمي فيها كما يتصور البعض، أو أّنها تريد حتويل 
قطاع غزة إىل إمارة إسالمّية، وكم كنت أوّد أْن تعود فلسطني بالفعل اىل إمارة إسالمية وهذا 

َكرٌم هلا وليستَ مَسبَة«.

ويعارُض الّصواف الفكرة اليت تقول بانتقال حركة »محاس« من مرحلة الّدعوة واإلقناع إىل 
مرحلة فرضُ رؤاها ذات الطابع الّديين على اجملتمع، وعبورها من مرحلة أسلمِة اجملتمِع اىل أسلمِة 

ًا على ما يراه بهذا الشأن:« أعتقد ال، ومحاس لن تفرض حّتى اآلن ما ميكن  الّدولة، ويقول ردًّ
أن يكون فيه قراراٌت بأسلمة اجملتمع؛ ألّن اجملتمع الفلسطيين جمتمع مسلم، وحتى اليساري 

منه يلتزم بالّدين اإلسالمي، وأنا أشاهد كثرًيا من نشيطات وقادة »الشعبية« مثال َيضعَن على 
ُرؤوسهن احلجاب، حتى قبل محلة الفضيلة، وقبل قدوم »محاس« إىل السلطة؛ ألّن ما يقْمن به 
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، فهو من باب احلفاظ على عادات وتقاليد الشارع الغزي احملافظ بطبعه. إن مل يكن بوازٍع ديينٍّ
وأعتقد أّن »محاس« يف ظّل الوضع القائم، واحلالة الفلسطينية املعاشة، لنُ تقدم على ما يؤدي 

إىل أسلمة الشارع الفلسطيين، وإن كانت حريصًة على عدم خمالفِة التعاليم اإلسالمّية بقدر 
املستطاع«.

املرأة عنوان األسلمة

ويقول زهري الّدبعي )78(:«ال أجد نفسي أّنين مع فكرة أسلمة اجملتمع؛ ألّن مصطلح اإلسالميني 
مل يرد يف القرآن، وال يف الّسنة الّنبوية، وال على لسان أيٍّ من الصحابة أو التابعني واالئمة والّسلف 
الصاحل، وهو مصطلٌح مت تروجُيه يف الّدوائر االستخبارّية يف أوروبا الضطهاد املسلمني، ومع األسف 

هناك قًوى سياسّية يف بالدناُ تصرُّ على استخدام هذا املصطلح«.

ويوّضح  » أّن االسلمة غالًبا ما تعين، فرض إجراءات معّينة على النساء من جهة، وتطبيق قوانني 
معينة كاحلدود )السرقة والزنا وغري ذلك( وأعتقد أّن هذِه أسلمٌة مبتورة، وغرُي كافية ألّنها 
تتجاوز عن قصٍد ووعيٍّ وإرادة اجلوانَب اجلدّية واألكثر عمًقا وصدًقًا يف الّدين، وهي حتقيُق 

الكرامة والعدالة لكّل إنسان، ولكّل مواطن، مبا يف ذلك غرِي املسلمني من املواطنني«.

ويرى الّدبعي أّن قضية فرض احلجاب تندرج يف إطار التسرّت على اخفاقات احلكام، ويقول :«مع 
األسف، يف البالد اليت يفشل فيها احلّكام يف توفري اخلبز والّدواء والكرامة لكل مواطن، فإّنهم 

يتسرتون على هذا العجز، وعلى )عوراتهم( باملبالغة يف االهتمام يف قضية النساء، وأعتقد أّن 
قضية احلجاب تدخل هنا«.

ويقول:« أنا ال اجُد نفسي ضد مبدأ احلجاب، )فزوجيت وبناتي األربعة وقريباتي ملتزماٌت به منذ 
عقود( لكن مسخ الدين واهتمام احلاكم باحلجاب، أعتقد أنه يدخل يف باب التهريج، وأرى أّن 

االهتمام باملرأة، جيب أن يتّم من خالل توفري املأوى والقوت والكرامة«.
ويضيف :«يروُق للبعض االدعاء، أنهم محاة الشرف، والعدل، والفضيلة، وهو أمٌرَ يلقى كثرًيًا 

من االهتمام عند الناس، وهنا نتساءل: هل أخالق الناس يف السعودية مثال أفضل مما هي عليه يف 

(78(  زهير الدبعي – المدير السبق لالوقاف والشؤون الدينية في محافظة نابلس، له عدة كئتابات في مجال القراءة الصالحية لالسالم والالعنف، داعية وخطيب، 
كان اول خطيب جمعة في سجون الحتالل )عام 1970(، عمل لسنوات طويلة في الصحافة واصدر عام 1992 صحيفة محلية اسبوعية )جريدة نابلس( التي 

استمرت في الصدور حتى العام 1996.
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اليمن اجملاور الذي ال يّدعي أنه يطّبق الشريعة، وما هو تفسري فرض النقاب يف السعودية، والعدد 
الكبري نسبيًا، من جرائم االغتصاب اليت ُتسّجل هناك؟

ويشري إىل بعض النماذج الكاريكاتورّية اليت حاولت بعض األنظمة الّسياسية من خالهلا 
علن 

ُ
تطبيق الشريعة وفقا ملا كانت تعلنه ويقول:« لدينا يف العصر احلديث عّدة ناذَج ملا أ

أنه تطبيٌق للشريعة، ففي العام 1982 فإّن الرئيس السوداني األسبق جعفر النمريي أعلن تطبيق 
الّشريعة، وأقدم بشكل بهلواني على إحضار كمّية من اخلمور إىل الشوارع، وسحقها يف 

امليادين العامة، وبدأ بقطع أيدي بعض السارقني يف عمليٍة تدخل ضمن القول املعروف )سارق 
النهار يقطع يد سارق الليل(، ولدينا كذلك نوذُج حركة طالبان املعروف«.

ويلفُت الكاتب إىل الفارق بني الّشريعة والفقه، وما جيري من استخداٍم سياسيٍّ للدين واصًفا 
إّياُه بأنُه األخطر ويقول:ال أحد يستطيع تطبيَق الّشريعة؛ ألنها شريعُة اهلل، وهيُ مطلقَة وكّلها 

خرٌي وفضيلة، لكن الذي يتم تطبيُقة هو الفقه، او القراءُة البشرّية للّدين، وليست الشريعة، أما 
اإلصرار على استخدام مصطلح الّشريعة، فيهدف إضفاَء هالة من القداسة على الفقه«.

ويضيف :«عادًة ما جيري استخدام الّدين، وهذه مشكلة، وهذا االستخدام يتّم على درجات، 
كأن جتد متسّواًل يستعطف الناس باسم الدين، ولكن أعلى وأخطر درجات استخدام الدين هو 

استخدام الّدين السياسي، وهو أمٌر قديم، وميّثل ظاهرًة عاملية، فمن استخدام الـCIA   للمسلمني 
يف أفغانستان بدعوى قتال الشيوعية، إىل استخدام بوش للّدين يف تأجيج الكراهّية ضد املسلمني 

يف أفغانستان«.

أعتقد أّن احلجاب اخلطري، والّسليب، ليس أن تغّطي املرأة شعرها، أو رأسها، ولكّنه احلجاُب الذي 
حيجب املسلم عن جوهر ديِنه، وغاية شرِعه، وحيجُب املسلم عن العقل، واهلل سبحانه وتعاىل خلق 

العقل، وأنعم به على اإلنسان، وجعله طريًقا ملعرفته، لذلك أرى اّن النماذج املوجودَة يف الوطن 
العربي غرُي عقالنية، وغري شرعّية، وال حتّقق مصلحة الناس فاإلسالم الذي استوعب خالل بناء 
حضارته املواطنني املسيحيني، واليهود، واجملوس، والصابئة وغريهم، هو اإلسالُم املبين على مبدأ 

احلرّية، وهي ليست منحًة من أحد، بل  هي حقٌّ طبيعي لإلنسان تسنده آياٌت كثريٌة من القرآن.
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الفصل اخلامس

احلزبّية ترفع منسوَب اجلرأة..

ومقابل هذا، جند نًطا آخر من املعاجلات االعالمّية اليت برزت بصورٍة أكثر وضوًحا يف صحيفيت 
»االيام« و«احلياة اجلديدة« رغم أّن قسًمًا منها مل يكن من إنتاج هاتني الصحيفتني، بل كان 

ا على  خرى، اال أّن ذلك يشّكل مؤّشًرا هامًّ
ُ
جمرد إعادِة نشر، ملا بثته وكاالُت أنباء وصحٌف أ

خيارات اإلعالم إزاء القضية قيد البحث وارتفاع منسوب الّرغبة، واجلرأة يف معاجلتها رغم أّن 
الدوافع قد تكون أساًسا حزبّية، ورمبا ُتصّنف كجزٍء من املناكفات الّسياسّية كما وصفها 

بعُض الصحافيني.

ومن األمثلة على ذلكُ نشري إىل تقرير »رويرتز« الذي نشرته صحيفة »األيام«  يف عددها الصادر 
يوم 2009/8/28 حتت عنوان:

الّزيِّ اإلسالمي يلهبان املشاعر يف غزة خالل رمضان'' ''احلصار وضغوُط 

وكذلك مقال الكاتب الياس خوري الذي جاء حتت عنوان جريٍء وصادم ونشرته ذات الصحيفة 
يوم )2009/8/8( حتت عنوان:

الفروج او بكشفها!!'' الذاكرة: االنشغال بتغطية  ''يف زمن االستيطان وحمو 

ومقال الدكتور خالد احلروب يف عدد )2009/8/6 من جريدة األيام أيًضا( وهو بعنوان:
أم اردوغان'' ''محاس يف غزة: طالبان 

ومقال احلروب اآلخر املنشور يوم 2009/8/17 يف ذات الصحيفة حتت عنوان:
املال'' الّدين وحتريُر سوق رأس  ''حترير سوق 

ومقاله الثالث الذيُ نشر يوم 2009/8/10 يف »األيام« أيًضا حتت عنوان:
''فلسطني.. بني املخفر واملسجد''
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وكثرًيًا ما يدخل اإلعالم ميادين اجلدل حول قضايا ثانوّية، تنطوي على قدٍر كبرٍي من اإلثارة، 
دون أْن حتمل من هموم الناس واجملتمع ما يستحق الذكر باإلضافة عن أّنها ُتبعد األضواَء عن 

قضايا وأحداٍث أخرىَ تهُم الناس.

اإلعالم وغياب الّنقد

ويقود غياب املعاجلِة الّنقديِة عن وسائل االعالم إىل جعلها جمّرد وسائَل ال متلك خيارها يف 
حتديد اإلجتاه أحياًنا. هنا تأتي مثاًل، سلسلُة الفتاوى اليت التتوقف حول زواج املسيار، وزواج 

املسفار، ورضاعِة الكبري وصوال إىل إفطار العيب كرة القدم، وغرِيها من العناوين اليت تندفع 
معظُم وسائل اإلعالم لتنقل االخبار بشأنها دون أن يرتافَق ذلك مع أّية معاجلاٍت نقدّية مما جيعل 

كلَّ هذه اجلهوَد )عملية النشر ملا يأتي وكما يأتي( َ تصُب يف حُمّصلتها يف أسلمة اجملتمع، 
وتقوية قدرِة األوساط الّدينية احملافظة على احملاججة أمام بعِض ما يطلق من فتاوى ال حيتمل 

العرف اإلجتماعي الّسائد جمّرَد ختّيل بعِضها !!

وجبانب هذا، فإّن وسائَل اإلعالم التابعَة لألحزاب والتيارات الّدينية ختوض املعركة على أكثَر 
من صعيٍد وبفعالّيٍة حُتسد عليها؛ حيث تظهُر قدرٌة فائقٌة على متابعة كلِّ ما خيدم معرَكتها 

مّتكئًة على ركيزتني هما: استحضاُر كلِّ مساِت  القداسة واإلجيابّية ملا يّتفق ورؤاها 
وشيطنة كّل ما سواها ومن يقف قبالتها.

وال تتوّرع وسائل اإلعالم التابعُة لألحزاب الّدينية، أو املقرّبة منها يف توظيف كّل ما تستطيع 
من أدوات لتقديم الّدين كمالٍذ وحيد للتغلب على كّل العقبات، ومواجهِة التحديات اليت تواجه 

الفرد واجملتمع.

وال جتد الكثرُي من جتليات أسلمِة اجملتمع اليت يلمسها املراقب طريَقها إىل بعض وسائِل اإلعالم 
الفلسطينية اليت تنقل بعضها أحيانًا دون معاجلٍة ودون االلتفات إىل فحواها، وأبعادها، وما تعنيه. 

أنظر على سبيل املثال إىل هذا اخلرب البسيط الذي نقلته صحيفة »فلسطني« الّتابعة حلركة 
محاس يف عددها الصادر يوم 2009/9/15 دون أْن يثرَي أّي اهتمام:
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الّتمريض'' القرآن الكريم من رسوم كلّيِة  ''وزارة الصحة تقّرر إعفاء حفظة 

ومما جاء يف اخلرب« قّررت وزارة الّصحة إعفاَء الّطالِب والطالبات احلافظني لكتاب اهلل، وحيملون 
شهادًة بذلك من اجلهات املختصة من الّرسوم الّدراسّية بكلية فلسطني التابعة للوزرة«.

وأوضحت الوزارة يف بياٍن هلا صدر يف )2009/9/14( ، »أّن هذه اخلطوة تأتي يف إطار دعِمها جلهود 
احلكومة، خللق جمتمٍع إسالميٍّ ناضج« وأّكد وزير الصحة الدكتور باسم نعيم أّن القرار 

يأتي يف إطار دعم أبناء شعبنا، والّتخفيف عنهم جّراء الظروف االقتصادّية الّصعبة اليت يعيشونها 
نتيجة احلصار إضافًة إىل حتفيز املواطنني على حفظ القران الكريم«.

مثل هذا اخلرب وعديد من األنباء واألحداث املماثلة مل تظهر هلا أية انعكاسات، ومل حتّرك أّية ردود 
حتى يف وسائل اإلعالم احلزبّية اليت تقف قبالَة حركة »محاس«.

أليس مثل هذا االمر )اعفاء حفظة القرآن من الرسوم( نوًعا وممارسًة مباشرًة ألسلمة اجملتمع بقّوة 
الّسلطِة واملاِل والنفوِذ، أال يعيدنا هذا إىل بداية سيطرِة »محاس« على الّسلطة وما أصدرته من 
قراٍر خبفض حمكومياٍت، واإلفراج عن بعض الّسجناء اجلنائيني إذا ما حفظوا أجزاًء من القرآن 
الكريم؟ وأين دوُر اإلعالم يف مثل هذه القضايا وضرورة وضِعها يف ميزان القانون واحلقوِق 

، أو يعاني ضعًفا  ّميٍّ
ُ
العاّمِة للناس واملساواة بينهم؟ وماذا عن عدالِة مثِل هذه القرارات مثال لسجنٍي أ

يف الّذاكرة ال تؤّهلُه للحفظ؟ وما هي قيمُة ذلك يف تأهيل طالِب متريٍض مثاًل؟ وماذا عن الطلبة 
احملتاجني، أال يعين ذلك اضطراُرهم حلفظ القران لعبوِر طريق التعليم؟ أليس ذلك رسالًة رمسّية 

ومباشرًة من احلكومة التابعة حلركة »محاس« يف غزة لتوجيه الناس، بقّوِة ونفوذ الّسلطِة 
واملال إىل هذا املسار؟ وهل حيتاُج مثُل هذا الّسلوِك للمحاججِة بشأن ما جيري من أسلمٍة للمجتمع 

من عدمه؟ وهل خيتلُف هذا األمر يف جوهره عن فرض احلجاب؟ أمل يتّم تربيُر فرض احلجاب 
باحلرص على مصلحة الناس والّتخفيف عنهم يف ظلِّ احلصار كما جرى تسويغ خفِض رسوِم 

َحَفظِة القرآن من الطلبة يف املثال أو القرار السابق؟ كلها أسئلة،ُ يغفل اإلعالم املشغوُل بصراع 
»محاس« و«فتح« إثارَتها وتسليَط الّضوء عليها.
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وال يعيق احلصاُر عمليَة التطوير إن كانت مّتصلًة مبا خيدم الغاياِت الّسياسّيَة األيدولوجّية، 
فهذه صحيفة »فلسطني« اليت ترتكُز على الّدين كمحّدد ألنبائها ُومعرّب عن محاس، وسياساِتها، 

وما جيري يف قطاع غزة، من تشييد لكلِّ ما خيدم تكريَس أسلمِة جمتمع غّزة تنشر يف 
2009/9/20 خرًبًا حتت عنوان:

الّدعاة واحملفظني'' ''مواكبة حلاجة اجملتمع..الكلية اجلامعية تناقش تطوير اختصاص تأهيل 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كم تشّكل مثُل هذه اخلطوِة من مواكبٍة حلاجاِت جمتمع غّزة الذي 
بات يفتقد أبسَط ُمقّومات احلياة والبقاء.

وما تلبث ذاُت الّصحيفة )فلسطني( بعد أربعة أّياٍم أْن تنشر يف عددها الّصادر يوم 9/24 /2009 خرًبا 
ُيكّمل صورة ما جيري يف قطاع غّزة من أسلمٍة جملتمعها )أيًا كانت التصرحيات اليت تنفي او 

تؤكد( وقد جاء هذا اخلرب حتت العنوان التالي:
''غزة حتتفل بتخريج 10 االف حافظ وحافظة لكتاب اهلل''

البندقّيَة بيٍد واملصحَف بيد أخرى'' إاّل َمن حيمُل  ''هنية: لن حيّرَر القدس 

هكذا، غزة خترج 10 آالٍف من حفظة القرآن، وتعجز عن توفري الّدفاتر لطلبتها يف املدارس، وكلُّ 
هذا مير، واإلعالم الفلسطيين يف اجازة، وال يلتفت أليٍّ من هذه احلقائق!!!

ويّتضح من مسار مواجهِة، ومتابعِة جممل وسائِل اإلعالم الفلسطينّية ملا جرى يف غزة من فرٍض 
للحجاب أّنها )وسائل االعالم( ما لبثت أْن سّلمت الّراية نظًرا لغياب الرؤيِة، والدافعّية امِلهنّية، ورمبا 

القناعِة إزاء مثِل هذه القضية، حيث جند مثال أّن قراَر منِع النساء من ركوب الّدراجات الّنارية 
)وهو أمٌر وقراٌر آخُر أعقب قراَر فرض احلجاب يف غّزة بنحو شهر( ملُ يثْر اهتماَم وسائل اإلعالم 

الفلسطينّية اليت جتاهلته أو كادت.

وقد ظهر خرٌب يتيٌم يف الّصفحة األوىل من جريدة »االيام« يف عددها الصادر يوم 2009/10/9 حول 
منع النساء من ركوب الّدراجات خلف أزواِجهّن، وخلت أعداُد صحيفة »األيام« الالحقة وكذلك 
الّصحف األخرى من أّية متابعٍة هلذه املسالة، ويف املقابل فإّن إعالم محاس، واجلماعاِت اإلسالمّية 
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يف أحناء الوطن العربي والعامل، مل يفقد إرادة اهلجوم والتنقيب عن كلِّ صغريٍة أو كبريٍة 
للرتويج لفكرته ومهامجة كّل ما يعارُضها أو يدعو حّتى جملّرد نقاِشها.
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مالحق

النتائج العامة الستطالع آراء الّصحافيني يف الّضفة والقطاع

جاءت نتائج االستطالع الذي أجري خالل تشرين أّول من عام 2009 لصاحل هذه  الّدراسة ومشل 59 
ا وصحافّيًة من العاملني يف خمتلف وسائل اإلعالم يف الضفة الغربية وقطاع غزة على  صحافيًّ

النحو التالي:

جدول رقم )1(

تتعامل وسائل اإلعالم الفلسطينّية مع القضايا ذاِت الّطابع الديين بـ

اجملموع غزة الضفة

%12,7 %13,6 %12,1 مبوضوعية

%21,8 %27,3 %18,2 باحنياز

%3,6 %6,1 حبرّية

%9,1 %54,5 %51,5 خبوف

%9,1 %4,5 %12,1 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )2(

تناول وسائُل اإلعالم الفلسطينّية قضّية قيام حركة »محاس« واحلكومة املقالة بفرض احلجاب 
على احملاميات والّطالبات وما يسّمى تأنيث املدارس يف قطاع غزة:
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جدول رقم )3(

اإلعالم الفلسطيين يرّكز على دور »محاس« واحلكومة املقالة يف أسلمة اجملتمع، ويتجاهل 
دور »فتح« والسلطة الفلسطينية يف هذا اجملال.

اجملموع غزة الضفة

%30,9 %36,4 %27,3 غالبا

%23,6 %22,7 %24,2 أحيانا

%3,6 %6,1  اإلعالم الفلسطيين موضوعيٌّ وحياديٌّ فيما ينقل
بهذا الشأن

%40,0 %40,9 %39,4  ال توجد أيُّ مظاهر اسلمة للمجتمع من قبل فتح
والسلطة ومؤسساتها

%1,8 %3,0 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

اجملموع غزة الضفة

%16,4 %31,8 %6,1 جنح اإلعالم يف بلورة رأي عام معارض هلذا القرار

%9,1 %4,5 %12,1  جنح اإلعالم يف بلورة رأي عام مؤيد أو مناصر  هلذا

%40,0 %22,7 %51,5  أخفق اإلعالم يف بلورة رأي عام إزاء هذه القضية لدى
اجلمهور الفلسطيين

%34,5 %40,9 %30,3  دور اإلعالم الفلسطيين كان دون مستوى أهمّية هذه
القضّية للمجتمع ومل يضف أي شيء ملموس هلا

100,0 100,0 100,0 اجملموع
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جدول رقم )4(

حتّدثت وسائل اإلعالم عّما َأمستُه محلة الفضيلة يف قطاع غزة، وما تضمنتُه بشأن االلتزام 
ببعض السلوكيات اليت قيل إنها مرتبطة بالدين.

اجملموع غزة الضفة

%25,5 %36,4 %18,2 اإلعالم ضّخم ما جرى يف قطاع غزة بهذا الشأن

%9,1 %9,1 %9,1  اإلعالم عاجل ما جرى ضمن األصول امِلهنّية
 الّصحيحة وبصورة مرضية

%50,9 %45,5 %54,5  اظهر اإلعالم تقصرًيا يف متابعة ومعاجلة هذه
املسالة اليت تستحق اهتماًما أكرب ومعاجلًة أعمق

%9,1 %4,5 %12,1  مل ُتسّجل أي عمليات إكراٍه إزاء سلوك الناس يف
 قطاع غزة ارتباطا بالّدين ومل تنفذ أّية محلة من

هذا القبيل يف القطاع

%5,5 %4,5 %6,1 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )5(

هناك مديراٌت ومعلماٌت يف بعض مدارس الّضفة الغربية مُيارسَن نوًعا من أنثنة املدارس، ويفرْضن 
على الطالبات مثال ارتداَء احلجاب أو اجللباب، أو حياوْلَن فرض أناٍط حمّددة من السلوك متصلة 

بالّدين عليهن.
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اجملموع غزة الضفة

%21,8 %18,2 %24,2  نعم مسعت بذلك واعلم به وهو موجود يف معظم
مدارس الضفة

%23,6 %4,5 %36,4  هذا األمر موجود ولكّنه حمصور بعدد قليل من
مدارس الضفة

%12,7 %18,2 %9,1  مسعت بذلك واعلم به لكنه أمر حمصور ببعض
 املعلمات ومل امسع عن أّية إدارة مدرسّية تقوم

بذلك

%34,5 %45,5 %27,3  مل امسع عن أي شيء من هذا القبيل يف مدارس
الضفة

%7,3 %13,6 %3,0 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )6(

هناك من يقول بأّن عالقة السلطِة الوطنّية الفلسطينّية باملسائل الّدينية تقوم على ترضية 
املؤسسة الدينية، وعدم االصطدام معها أو حتى جداهلا يف القضايا احليوّية للجمهور، ما رأيك أنت:   

 

اجملموع غزة الضفة

%40,0 %40,9 %39,4 موافق

%40,0 %40,9 %39,4 رمبا

%16,4 %18,2 %15,2 غري موافق

%3,6 %6,1 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

   
جدول رقم )7(
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هناك من يقول بأّن معياَر السلطة الفلسطينية يف معاجلة القضايا احليوّية ذاِت الصبغة الدينية، 
يستند إىل اأُلسس الّدميقراطية واحلكم الرشيد.

اجملموع غزة الضفة

%3,6 %9,1 موافق

%23,6 %31,8 %18,2 رمبا

%65,5 %59,1 %69,7 غري موافق

%7,3 %12,1 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )8(

هناك َمن يقول بأّن السلطة الفلسطينّية ال تتحّرج يف إثارة أّية قضية هلا عالقة بالدين، ان كان 
ا للجمهور الفلسطيين. ا وهامًّ األمر حيويًّ

اجملموع غزة الضفة

%9,1 %18,2 %3,0 موافق

%29,1 %27,3 %30,3 رمبا

%52,7 %45,5 %57,6 غري موافق

%9,1 %9,1 %9,1 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

                                                 
جدول رقم )9(

هناك َمن يقول بأّن الّسلطة الفلسطينية حتابي املؤّسسة الّدينّية واألوساط الّدينية  على حساب 
احلرّيات العامة، وال تكرتث باملطالب اليت قد تغضب األوساط الدينّية ورجاَل الّدين.
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اجملموع غزة الضفة

%32,7 %40,9 %27,3 موافق

%30,9 %27,3 %33,3 رمبا

%32,7 %27,3 %36,4 غري موافق

%3,6 %4,5 %3,0 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )10(

خالل فرتة والية اجمللس التشريعي األّول اليت امتّدت لعشر سنوات وكانت األغلبّية الّساحقة فيه 
حلركة »فتح« فاّن ذاك اجمللس مل ينظر يف عّدة قوانني حيوّية، مثل قانون األحوال الّشخصّية الذي 

يستند إىل الدين، رغم مطالَب واسعة من مؤّسسات اجملتمع املدني بتغيريه أو تعديل بعض بنوده، ما 
يعين حسب اعتقادي:

اجملموع غزة الضفة

%21,8 %18,2 %24,2  إن حركة فتح حركة علمانّية كما ورد يف
ميثاقها لكّنها ليست كذلك يف الواقع

%32,7 %31,8 %33,3  إن نّواب فتح كانوا خائفني من غضب األوساط
 الّدينية ورجال الّدين إذا ما استجابوا ملطالب تغيري

قانون األحوال الشخصّية

%25,5 %18,2 %30,3  إن اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني مل ُيعدوا
 اجملتمع و ميّهدوا الطريق أمام نواب فتح للنظر يف

قانون األحوال الشخصّية جبرأة

%34,5 %45,5 %9,1  إن اجملتمع الفلسطيين غري ناضج ملثل هذه
اخلطوة والقانون ال حيتاج للتغيري

%7,3 %13,6 %3,0 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع
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جدول رقم )11(

يف قضية احلجاب، ومحلة الفضيلة، وتفجري بعض نوادي اإلنرتنت واملقاهي اليت وقعت يف قطاع 
غزة، بعد االنقسام هل تعتقد أن:

اجملموع غزة الضفة

%20,0 %18,2 %21,2  اإلعالم الفلسطيين تابع هذه األحداث كما يتابع
أي خرب عادي يومي

%1,8 %4,5  اإلعالم الفلسطيين تابع هذه القضايا وعاجلها
كما جيب وبشكل مهين جيد

%76,4 %77,3 %75,8  اإلعالم الفلسطيين اخفق يف معاجلة هذه
 القضايا وفشل يف فتح نقاش جمتمعي حيدد

 مجيع األسباب احلقيقّية هلذه األحداث وعالجها
كما يفرتض

%1,8 %3,0 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )12(

أمام الرئيس حممود عباس حاليا مطلٌب )تقّدمت به وزارة شؤون املرأة وائتالف من مؤسسات نسويه 
وحقوقية( إلصدار مرسوم رئاسي ُيعطل مبوجبِه مادة العذر احملل واملخفف يف قانون العقوبات، 

ا ضد مرتكيب ما يسمى جرائم الشرف،  وهي مادة قانونّية تتيح إصدار أحكام قضائّية خمففة جدًّ
فهل تعتقد أن:



                                                                                                                                           مشروع الدين والدولة

159

اجملموع غزة الضفة

%21,8 %40,9 %9,1  الرئيس سيصدر هذا املرسوم ألنه يتماشى مع
حقوق اإلنسان والقانون األساسي الفلسطيين

%12,7 %4,5 %18,2  الرئيس لن يصدر هذا املرسوم ألنه سيثري غضب
ومعارضة فئات وأوساط دينية

%52,7 %54,5 %51,5  الرئيس سيتجاهل هذا املطلب تالفيا ألي حرج أو
 مواجهة مع املؤسسة واألوساط الدينّية من جهة أو

مع املؤسسات احلقوقّية والنسوّية من جهة أخرى

%12,7 %21,2 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع

جدول رقم )13(

أولويات وسائل اإلعالم، تنطلُق من أولويات اجلمهور الفلسطيين واهتماماته وتنسجم معها. 

اجملموع غزة الضفة

%1,8 %4,5 ا تنسجم معها بشكل تام وجيد جدًّ

%10,9 %9,1 %12,1 تنسجم معها بشكل جيد

%85,5 %81,8 %87,9  غري منسجمة معها، ووسائل اإلعالم الفلسطينية
 تنطلق من أجندة وأولوّيات حزبية وأيدلوجّية
 حتكم هيئات حتريرها عند معاجلة خمتلف

القضايا وخاصة احليوّية منها

%1,8 %4,5 ال اعلم/ال رأي

100,0 100,0 100,0 اجملموع
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جدول رقم )14(

الرجاء تقدير، مدى حيادّية وسائل اإلعالم الفلسطينّية التالية، وموضوعيتها، ومدى قربها من 
اهتمامات اجلمهور يف تغطية األحداث والقضايا املختلفة على الساحة الفلسطينّية من خالل منح 

عالمة لكل منها على سلم من 10 درجات.
)العالمة من 10، أقلها صفر  وأعالها 10(

اجملموع غزة الضفة

5,76 6,09 5,54 وكالة معا

2,50 2,36 2,60 وكالة األنباء الفلسطينية)وفا(

3,34 3,18 3,45 جريدة احلياة اجلديدة

2,45 2,68 2,30 جريدة فلسطني )يومية تصدر يف غزة(

4,70 4,68 4,72 جريدة القدس

4,81 5,18 4,57 جريدة األيام

2,34 2,04 2,54 تلفزيون فلسطني

2,43 2,63 2,30 تلفزيون األقصى

1,49 1,45 1,51 موقع حركة فتح اإللكرتوني

1,81 2,00 1,69 موقع حركة محاس اإللكرتوني
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أوّد يف املدخل لإلجابة عن التساؤلني الرئيسيني املطروحني علينا ملمارسة بعٍض من التمرينات 
الّذهنّية حوهلما، أْن أطرح بعض املالحظات األولّية،  وهي: أّن مفهوم التعبئة عموًمًا، واالجتماعّية 

والسياسّية على وجه اخلصوص ال حيتاج إىل حمض تعريٍف ملدلوله اإلصطالحي، وإنا حمتوى 
التعبئة، كمفهوم واسرتاتيجيات ينطوي على مقارباٍت خمتلفة حبسب كّل طرف يف العملية 

السياسية. يف هذا اإلطار كلُّ فاعٍل سياسيٍّ  Political actor يصوغ مفهوَمه عن التعبئة 
واسرتاتيجياتها وعملياتها، وذلك وفَق مصاحِله الّسياسّية واأليديولوجية، وطبقًا للغة السياسّية 
ومرجعياتها ومصادرها، وأساليب هذا الطرف الفاعل يف احلشد وأدارة التأثري على اجلمهور.  من ثم 

التعبئة الّسلوطّية واالجتماعّية ختتلف عن األطراف السياسّية احملجوبة عن الّشرعية القانونّية 
كجماعة اإلخوان، أو بعض اجلماعات الّدينّية الّسياسّية الراديكالّية...إخل.

   إّن أّية مقارنة ملوضوع التعبئة الّسياسّية والّدينية، ال بّد أن تضع يف اعتبارها تارخيّيَة العالقات 
بني الّدين والّدولة وتفعيل املشاركة الّسياسّية، وحّث األجيال الّشابِة على االخنراط يف التأثري على 

عملّية إنتاج وصياغة اخلطابات يف بالدهم، حتتاج إىل تقّصي انعكاس العالقة الصراعّية بني 
الّدولة والّدين يف مصر.

يف هذا الّصدد ال بّد من طرح بعض املالحظات الّتالية:

1.    اعتمد مرياُث الّتعبئة الّسياسّيِة واالجتماعّية والّدينّية للّدولة / النظام الّتسّلطي، ومجاعِة 

    التعبئة واملشاركة السياسّية
نبيل عبد الفتاح
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لفّية  على  اإلخوان املسلمني، واجلماعات اإلسالمّية، والراديكالّية، واحلركة الصوفّية والسَّ
اللغة واخلطاب والّرمز الّديين الذي يرهن اإلطاَر الّسياسي واملدني حتت سلطة الّدين وأوامره 

ونواهيه.

2.    ال ميكن الفصل بني التعبئة الّدينية / الّسياسّية واالجتماعّية  وبني النظام التسلطي، 
وثقافته  السياسية.  مثة موروٌث تعبويٌّ وتراكٌم من الّسياقات واألطر الّشمولّية يرّكز على احلث 
واالخنراط يف اإلمجاع، أو االندماج يف اجلموع الّشعبّية أو اجلماهري، ومن ثم تنفي احلرّية لصاحل 

االلتزام السياسي / الّديين، واألحرى االنصياع والقبول واالمتثال.

3.   تأسيُس املوروث الّسياسي- الذي ختلف عن املمارسات والتقاليد السلطوّية للنظام وثقافة الدولة 
املركزية / النهرية- على تهميش التعّدديات لصاحل اعتبارات الّسلطة املركزّية.  مّثة نزعٌة 

لدى بعض القادة يف مراحَل تارخيّيٍة حمّددٍة متيل إىل تأميم التعّدديات والّتنوع الّديين واملذهيب 
والّسياسي والعرقي واملناطقي والقومي واللغوي.  تأميم التعّدد والتنافس الّسياسي والّديين حول 
املصاحل والقيم والرموز، وذلك لصاحل النظام الّتسلطي لثورة يوليو، وال سّيما يف املراحِل املختلفة 

لتطّوره.  عندما جلأ النظاُم إىل الّديانات واملذاهب لتوظيِفها يف التعبئة الّسياسّية كان يرّكز 
على الّدين األكثري – اإلسالمي – وللمذهب الذي يغلبه، وتهميِش املذاهب األخرى، وأيًضا 

املدارس الِفقهّية السنية األخرى.  ومّثة تهميٌش للّدين األقلوي، ويزكي املذهب األكثري داخله، 
وهو األرثوذكسي ومهّمًشًا أقلّيات الّديانة، وهو ما يسري على الّشيعة يف اإلطار اإلسالمي.

4.    راكمت الّدولُة املركزّية وأجهزُتها والبريوقراطّيُة املصرّيُة  ُسنًنا سياسّيًة وإدارّيًة تهّمُش 
التعّدد لصاحل الدولة وتهّمش األقاليم كفائٍض للمركز.  من املالحظات التارخيّية / الثقافية 

نالحظ وجوَد  إرٍث إدراكيٍّ وذهينٍّ وتارخييٍّ لدى بعض رجال الّدولة يعترب أّن التعّدَد هو توأٌم 
لالنقسامات والّضعف، وليس للثراء والقّوة، وأّنهما من َثّم خروٌج على الصراط  املركزي املستقيم.  

بعضهم يعترب التعّدد والتعبري عنه سواء على مستوى اآلراِء واخلطابات واملصاحل، مبثابِة تهديٍد 
لألمن واالستقرار وطمأنينِة املركز حول قضايا األمن واالستقرار.  مّثة تعبرٌي وجيٌز ودالٌّ هو  

»الكل يف واحد«  الذي ورد يف كتاب املوتى القديم – والذي استعاره توفيق احلكم، وقّنن به 
وبدالالته يف السياسة مجال عبد الناصر. وهو َنٌط من التعبئِة الّدينية / السياسية الذكورية 
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بامتياز، ويعتمد على أيديولوجّية رغائّية وأبوّية تقليدية، وحمّدثة.  وأبوّية / بطريركية 
ُمعّمدة باملبدأ الِفقهي / الّتأملي اإلسالمي.

»إّن طاعة ولي األمر من طاعة اهلل، وفق الّتفسريات الّسلوطية / الِفقيهة السائدة.

5.    انعكست بعض  قوادم املوروث الدوليت املصري وتأثريه وفعاليته – لدى بعض البلدان 
العربية – حول التعبئة الّدينّيِة والّسياسّية  على بعض القطاعات الشعبّية املصرّية، وذلك لعديد 

األسباب، نشري إىل بعضها متثياًل ال حصًرًا فيما يلي:

أ  -  تأثري ثورِة املرئّيات والفضائّيات عموًمًا واإلخبارّية والّدرامّية والّدينّية العربّية خصوصًا، 
حيث فتحت األبواَب أمام بعٍض من التعّددية النسبّية يف عرض وبّث بعِض االختالفات يف الرؤى 

واخلطابات الّسياسية والفكرّية والّدينية.  أدى هذا االجتاه إىل اّتساع األسواق الّسياسّية 
والّدينية، ومل يعد األمر مقتصًرًا على اخلطابات / اإليديولوجية للدولة العربّية واملصرّية على 

وجه الّتحديد، ومن ثم مل نعد إزاء خطاٍب رمسيٍّ تبّثه وترّوجه وسائُل اإلعالم احلكومّية.  وأّدى 
اخلطاب النقدي والسجالي لبعض رجاِل الّدين والّسياسيني واملعارضني يف خطاب بعض الّسلطات 

السياسّية والّدينّية واإلعالمّية الّرمسية إىل التشكيك يف مدى صدقيته، وقام بعض هؤالء 
املعارضني بنقد اخلطاِب الّرمسي على حنو حادٍّ وتعريته والّسخرية منه يف بعض األحيان أمام 

مجهور مستهلكي اخلطابات الّدينية، والّسياسّية املتلفزة.

ب  -  اّتساع نطاق األسواق الّدينّية / السياسية واإلعالمّية الوطنّية واإلقليمّية والدولية، ومن ثم 
تزايد عدد الفاعلني الّدينيني – دعاًة ووّعاًظا، ومجاعاٍت ومؤّسساٍت ومجعياٍت رمسّيٍة وغري 
رمسّية – وكذلك الفاعلني الّدينيني / الّسياسيني واحلركّيني.  وأّدت اخلطابات الّسجالّيُة 

والقدحّيُة بني هؤالء وأولئك إىل الّتشكيك والنقد، بل وقد يصل األمُر إىل الّتجريِح يف إنتاج 
ر على قدراتها التعبوّية والتأثريّية على  آراِء وخطاباِت بعض قادِة ورموز املؤّسسِة الّسنّيِة مما أثّّ

املسلمني الّسّنة.

–  الذين حيملون خطاباٍت  ت  -  دخول فاعلني ُجدٍد إىل الّسوق الّديين  -الوطين واإلقليمي والكوني 
سجاليًة ونقدّيًة وازدرائّيًة لألديان واملذاهب األخرى على حنٍو يساهم يف بروز نٍط من الّتعبئة 
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الّدينّية االفرتاضّية / النتية اليت تّكرس االنقساماِت الرأسّيَة ملستهلكي السلع الّدينّية واملذهبّية 
بني مسلمني ومسيحيني ويهود، وداخِل كّل دين سّنٍة وشيعٍة، وداخل كلِّ مذهٍب بني مدرسٍة 

ِفقهية وأخرى،  وبني اجلماعات اإلسالمّية الّسياسّية وبني غريها من اجلماعات الّسنّيِة الّسياسية 
الراديكالية حول ثقافة  وقيم وآلياِت الّدميقراطية، واملشاركة الّسياسية.  ومن أبرز األمثلة على 
ذلك رفُض اجلماعِة اإلسالمّية املصرّية ونقدها مشاركَة مجاعِة اإلخوان املسلمني – متحالفة مع 

حزب الوفد – يف االنتخابات الربملانّية اليت جرت عام 1984.

ث  -  إّن التعبئة على أساس مفهوم الّطاعِة العمياء كالتزاٍم إيديولوجي / ديين / إخواني يشّكل 
عقبًة كأداء إزاء تعبئٍة تساند القيم ومؤّسساِت املشاركة واآلليات اليت تدعم التعّدديَة 

. وتعبرياِتها ومتثيالِتها للمصاحل على حنوٍّ دميقراطيٍّ

ج  -  أّدى انتشار ظواهِر الفساد الّسياسي والوظيفي يف وسط بعض عناصر الّصفوِة السياسية، 
وبعض األجهزة احلكومّية إىل ضعف قّواتهم التعبوّية بالرغم من اختزال بعض مظاهر الّدولة يف 
ا القمع املشروع الذي متادى بعضه يف  إطار اجملموعة احلاكمة، ويف األجهزة اليت حتتكر نظريًّ

دوٍل عربّية عديدة على قمع ال مشروع.

ح  -   أّدى تراجع دوِر الّدولة يف اجملال االجتماعي إىل تزايد فجواِت املصداقّية الّسياسّية يف ظّل 
األزمات املمتدة، على اختالفها، وال سّيما يف نظام الّشرعّيِة الّسياسّية لألنظمة القائمة، األمر 

الذي ترّتب عليه ضعُف أنظمة وآلياِت التعبئة الّدينّية والّسياسّية الّرمسية يف ظل متّدٍد للمجتمع 
بشرائِحه االجتماعّية املختلفة، وال سّيما الفئات الوسطى – الوسطى، والوسطى – الّصغرية، 

والقوى الّشعبّية.

وإجياز ملا سبق جند أّن نظم التعبئة الّدينّية والّسياسّية منذ دولة ما بعد االستقالل عموًما، ويف 
أعقاب الثوراِت واالنقالبات العسكرّية أّثرت على أنظمة وسياسات وآليات التعبئة، ومن ثّم 

اخّتذت مسَة الّطابع العسكريتاري – الّتسلطي املؤّسس على قيم الّطاعة واإلذعان، واإلمجاع 
الّسياسي واإليديولوجي، ومن ثم نفي الّتعددّية على اختالف مصادِرها وأنواعها، وذلك لصاحِل 
أساطري املصلحة العامة، والّتنمية، والقائد امُللهم والكاريزماتي ويف احلزب الّسياسي الوحيد 
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كاالحتاد اإلشرتاكي العربي األسبِق يف مصر على سبيل املثال.

ظّل  اإلرث التعبوّي السياسي يف نظم التعددية الشكلية املقيدة كما يف املثال املصري يوّظف 
الدين ألداء وظائَف ساسّية كمصدٍر للشرعّية، وظّل أداًة  لتربير الّسياساِت والقرارات الّسياسّية 

الكربى ومنها الوحدة مع سوريا ثم االنفصال، واالشرتاكّية العربية، واملواجهة مع إسرائيل، 
واتفاقّية الصلح مع إسرائيل يف كامب ديفيد 1979.

تداخلت الّتعبئُة الّسياسية دوًمًا مع الّتعبئة الّدينّية اليت تعّدها املؤّسسُة الّدينية وقادُتها البارزين - 
كشيخ اجلامع األزهري ومفيت اجلمهورّية-  أحَد أبرز األمثلة على فتاوي شيخ األزهراألسبق الشيخ 

سيد طنطاوي، ومفيت اجلمهورية علي مجعة.

من أبرز فتاوي اجلدل فوائُد البنوك، واحلائط الفوالذي الذي أقامته احلكومُة املصرّية منًعًا للهجرة، 
وتهريب السالح والبشر.

كانت الكنيسُة القبطّية األرثوذكسّية  وال تزال تلعب بعض األدواِر التعبوية الّداعمة 
للنظام يف العهد الناصري، ثم تراجَع َوَوهن هذا الّدور يف عهدي السادات، وحسين مبارك يف ظل 

انتشار األصولّية، وبعض أشكال التمييز الّديين، والعنف ذي الوجوه الّطائفية الذي مورس إزاء 
بعض األقباط ودور عبادتهم.  وال شّك إّن بعض القيود اجملتمعية على احلرّية الّدينّية ونٍط من 

االستبعادات املمنهجِة لألقباط عموًمًا من ُنظم املشاركة السياسية، ومن بعض حقوق امُلواَطنة أّدى 
إىل عّدة نتائِج السلبّية اليت  ميكن رصُدها فيما يلي:	

1-   اندماج غالِب األقباط باملؤّسسة القبطّية األرثوذكسّية أساًسا، وحول البطريرك، 
واألكلريوس، وذلك كحائطِ صدٍّ إزاَء العنف اخلطابي اإلسالمّي الّسياسي وتراجع الّنزعة 

االعتدالية والوسطّية لإلسالم الّسيّن املصري.

2-   تزايُد دوِر رجال الّدين األقباط يف اجملال الّرعوي / االجتماعي، وتنامي دوِرهم الّتعبوي يف اجملالني 
الّديين والسياسي، وخاّصًة يف ظل تراجع دوِر الّنخبة القبطّية املدنّية »شبه العلمانّية« لصاحل 

تصّوِر رجال الدين، وتوجيِههم لغالب األقباط عموًما واألرثوذكسي على وجه اخلصوص.
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3 -   ساهمت بعُض العالقات بني بعض أجهزة الدولة، وبني املؤّسسة القبطّية الّرمسّية إىل بروز 
بعض التوافقات بني احلنِي واآلخر بني طرفيها اليت ترمي إىل تبادِل بعض املصاحل يف مقابل 

اًا لصاحل بعض  ًا وسياسيًّ مساهمِة رجال األكلريوس وقادِتهم الكبار يف تعبئة األقباط دينيًّ
اخليارات الّسياسية يف بعض االنتخابات، أو القرارات الكربى.

4 -   تبدو الّنزعُة البطريركّيُة مؤثّرًة يف نظام التعبئِة الّديين الذي يوّظف على حنٍو سياسيٍّ حيًنًا 
لصاحل الّسلطِة الّسياسية احلاكمة، أو يف مواجهِة بعض مظاهِر العنف ذي الّسند والتأويل الّديين 

والوجه »الطائفي«!

5 -   مثة نزوٌع لدى األكلريوس وبطريرك األقباط األرثوذكس – األنبا شنودة الثالث – إىل 
اإلمساك بأزمِة الّتوجيه والتعبئة الّدينيِة يف إطار تصّورات املؤسسة وقائدها ، وليس يف نطاق دعِم 

الّتوجيهات املدنّية للدولة، وأجهزة الّدولة البريوقراطّية على اختالفها.

6 -   ساعدت املؤسسُة، وبعُض ممارساِتها وثقافِتها البطريركّية / الذكورّية الّدينّية يف 
تكريس انسحاب األقباط من احلياة السياسّية املصرّية، ودعم هذا الّتوّجَه الّنمو املتعاظم 

لألصولّية اإلسالمّية عموًمًا والراديكالّية خصوًصًا، وبعض االنقسامات الرأسّية بني املصريني 
على أساس االنتماء الّديين إسالمي / مسيحي.  ومن ناحيةأخرى ظهور بعض من الالمباالة وعدم 

ا على االندماج القومي، وعلى مسألة وحدة  االهتمام وضعف إدراك خماطِر استبعاد األقباط سياسيًّ
األمة املصرّية احلديثة واملعاصرة.

7 -    دارت التعبئُة الّدينية القبطّية وال تزال يف جمال الّطاعة واحرتام آراِء ومواقِف وقرارات 
البطريرك األرثوذكسي األنبا شنودة الثالث. ومثة نزعُة صّد ورفٍض ألية مواقَف قبطّية / علمانّية 
البطريرك األرثوذكسي احلالي  ًا، ال سيما يف ظّل سطوة وكاريزما  – مستقلة سياسّيًا أو دينيًّ

شنودة الثالث.

هذا الّنمُط الّتعبويُّ البطريركي ينطوي على بعٍض من ثقافة الكنيسة وتراِثها وتراتبّية 
مستوياتها القيادية.  من ناحية أخرى يعكس ضعَف وتراجَع التقاليد وبعَض املمارساِت 
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الّدميقراطّية اليت كانت سائدًة يف الكنيسة القبطّية األرثوذكسية،واليت شحبت وتراجعت يف 
ظل هيمنة األكلريوس على مقاليد األمور يف الكنيسة، ويف حركة غالبّية األقباط.  

8 -   كانت التعبئُة الّدينّية / األرثوذكسّية خاّصًة، واملسيحّيُة عاّمة  تساهم وال تزال يف 
تكريس الّتمايزات بني املسيحيني واملسلمني.

إّن التعبوّيَة اإلسالمّيَة الّسنيَة عموًمًا والّشيعّيَة خصوصًا، واإلخوانّية على وجه اخلصوص، لديها 
نظاٌم للتعبئة الّدينّية والّسياسّية عموًما، وداخل التنظيم وبني كوادرها وأعضائها ومستوياتها 

الّتنظيمّية على اختالفها على وجه اخلصوص.  وميكن تفسرُي هذا الّنمط التعبوي الّديين / 
السياسي يف بعدين رئيسيني على النحو التالي:

أ .   إّن التعبئة التنظيمية املؤّسسة  القائم على مبدأ الّطاعة العمياء للمرشد ومكتب اإلرشاد 
وجملس شوري اجلماعة، وكافة املستويات التنظيمّية وما يسند إليهم من أعمال تعبوّية 
وحشدّية ودَعوية واجتماعية من حيث تقديم اخلدمات االجتماعية والصحّية والتعليمية 

والرعائية  واملتواشجة مع بعض الرموزات الدينية السنية، وذلك دونا معارضة أو رفض،  هذا 
النمط الطوعي التعبوي، يؤدي إىل تعبئٍة صارمٍة ومتوّترة تدور حول مشروِع اجلماعة الّسياسي 

اإلسالمّي الّرامي إىل الوصول إىل الّسلطة وأسلمة الّدولة وأجهزتها انطالًقًا من خّطٍة ثالثّيٍة 
املكّونات واالسرتاتيجّيات وهي األسلمُة من أسفل عرَب منظومٍة من الّشبكات اإلجتماعّية اليت 

تقّدم اخلدمات إىل املواطنني مللء فراغ انسحاِب الّدولة وسياساِتها االجتماعّية مع اخلصخصة.
 التعبئة الّسياسّية الّدينّية يف الّدوائر الشعبّية خارج دائرة اجلماعة.

  
 تقوم اجلماعة خبطاباِتها وآلياِتها يف احلشد بتجميع كوادِرها ودوائِرها العاطفني عليها، أو 

الذين يتماشون مع الّدائرة الّدينية اإلسالمّية السنّية، ويتأّثرون خبطاباِتها الّدعوّية الّسياسّية 
واألخالقّية.

   ترمي اجلماعُة اإلخوانّيُة إىل توظيف بعِض القضايا الّسياسّية أو الّدينّية الكربى يف حماولة 
لكسر القيود الّسياسّية واألمنّية واإلدارّية املفروضة على حركِتها وأنشطِتها يف اجملال العام 
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السياسي.  ومن أبرز هذه القضايا  الشعاراُت الكربى مثل القضّية الفلسطينّية  واخلالفة 
اإلسالمّية واملوقف من بعض القضايا الغربّية، واحلرب األمريكّية على اإلرهاب، وموقف الدول 

األوروبّية من ظواهر احلجاب والنقاب واملآذن اإلسالمّية...إخل.

   تستخدم اجلماعُة هذا الّنمَط من القضايا يف استنفار قطاعاٍت مجاهريّية أوسَع نطاًقًا من 
هيكل العضوّية.  ومن الّشيِق أْن نالحظ أّن اجلماعة يف هذا النمط من الّتعبئة الّسياسّية 

الّدينّية أّنه قد ال يشارُك غالُب أعضاِئها وكوادِرها، وإنا بعُضهم يف حتريك الّشارع خشيًة من 
عملّيات القبض عليهم أو للوقاية من ضرباٍت أمنّيٍة إجهاضّيٍة أو وقائّيٍة أو احتوائّيٍة للتظاهراِت 

واالعتصامات، والوقفاِت االحتجاجّية، والتحريض على بعض اإلضربات.  هذا النمُط الّتعبويُّ 
قد يتخّلف عنه البعض لسبب تنشيط اهتمام »املواطن« بالشأن العام، وقضاياه وال سّيما قوائم 

األعمال الّسياسّية الوطنّية والقومّية واإلسالمّية.  من ناحية أخرى يؤّدي إىل إشاعة بعض 
االنقسامات الرأسّية على أساٍس ديينٍّ إىل إسالمي / مسيحي، ويف بعض األحيان قد يؤّدي إىل 

انقساماٍت مذهبّيٍة سنّيٍة / شيعّيٍة حول املزايدات املذهبّية / الّسياسّية بني دول املنطقة وسياساِتها 
املتنافسة على جسد وروح بعض القضايا اإلقليمّية القومّية.

   إّن إدانَة عمليات التعبئة الّسياسّية ال تصنع  تراكماٍت يف اخلربات والّتقاليد التعبوّية يف جمال 
املشاركة الّسياسّية، بل قد يؤّدي إىل كسِر أسِس االندماج الوطين أو ما ُيطلق عليه يف األديّبات 

السياسّية والّصحّفية املصرّية »بالوحدة الوطنّية« على أساس االنتماءات الّدينّية واملذهبّية.

   ''كيف ميكننا االستفادُة من عالقة الّدين والّدولة لتعبئة الشعب وتفعيل أو تنشيط 
مشاركِتهم الّسياسّية؟''

يف ضوء اخلرباِت الّسابقة أتصّوُر أّن إمكانّية استخدام األدواِت واللغة واخلطاب والّرموز الّدينّية 
على الّطاعة والقبول واالمتثال للحّكام والّسلطة الّشمولّية تبدو عصّيًة  على إنتاج تعبئٍة 
ذاِت أساٍس مدنيٍّ / سياسيٍّ / حداثي، وإّنا ستؤدي إىل مزيٍد من اخللط بني الّديين والسياسي 

واالجتماعي والّثقايف واإلعالمي.
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  أّدى موروُث العالقاِت الّصراعّية والّتنافسّية بني الّدولة والسلطِة الّشمولية، وبني الّدين يف 
مصر إىل حتّول الّدين وخطاباِته وتأويالِته وتفسرياِته وفتاويه إىل مطّيٍة أو ماّدٍة وأداٍة للسياسي 
الّتسلّطي يف دعم شرعيته، وتكريس سلطِته وإضعاِف التعّددياِت وممارسِة الضغوط عليها.

ا إزاء أّيِة عملّياِت حتّوٍل حنو  هذا اإلرُث الّتعبويُّ السلطوّي الّديين يشّكل عائًقا بنيويًّ
.L’etat de draite الّدميقراطّية وحقوق اإلنسان ودولة القانون الوضعيِّ احلديث

 وهناك خطورٌة تتمّثل يف استخدام ثقافِة الّتعبئِة الّسياسّيِة والّدينّيِة واملذهبّيِة يف قضايا تبثُّ 
الّتوّجهاِت واالنقساماِت الّطائفّيَة.

إّن التعبئَة يف ظّل موروث الّصراع والّتوّتر الّديين »والطائفي« وبني الّدولة وسلطاِتها، ستشّكُل 
أحَد حماور االنقساماِت بني املواطنني، بل قد ُتستخدم يف الّدعاية لعدم املشاركِة الّسياسّية. وذلك 
كما حدث يف دعاية وفتاوى بعض منّظري اجّلماعة اإلسالمّية بتحريم املشاركة يف االنتخابات 

الربملانّية عام 1984،  ومن ناحيٍة ثانيٍة اخلطاَب املضاَد حلقوِق املواطنة الكاملِة والّسياسّية 
والّثقافية لألقباط، واملرأة، وذلك يف برامج مجاعة اإلخوان املسلمني على تعددها.  من ناحية أخرى 

يتضامن هذا الّتوّجه احملافظ واالنقسامي مع اخلطابات الّسلفّية واملتشّددة. من هنا يبدو هذا لي 
مثرًيًا للّشكوك والتساؤالت أو أطروحة اإلفادة من إرث العالقة بني الّدين والّدولة لتعبئة الشعب، 

وتفعيل وتنشيط مشاركِتهم يف احلياة الّسياسّية.

   يبدو لي – وقد أكون خمطًئًا – بعض من الالجدوى كامٌن يف الّسؤال / الشعار يف ظّل تراجِع 
عمليات اإلصالح الّسياسي يف مصر واملنطقة العربية لصاحِل تزايِد عمليات تدينِي وأسلمِة 
الّسياسة واجملال العام السياسي، وأسلمة اجملال اخلاص، والتمّدد الّسلفي املتشّدد والسفلي 

اجلهادي، والعنف ذي الّسند والّرمز والوجوه الّدينية والّطائفّية.  تبدو التعبئُة الّدينّيُة / الّسلفّية 
واجلهادّيُة والتقليدّيُة ونظائُرها وأشباُهها دافعًة ومنّشطًة لنمٍط من الّتعبئة الّدينّيِة الّسياسّية / 

الّطائفية االنقسامّية اليت تهّدد الّتكامَل الوطين واالستقراَر االجتماعي. 

إّن أّي توّجٍه حنو إجاباٍت تنطلق من األمنيات الفكرّيِة والتخيلّية املتجاوزة للواقع الّسياسي / 
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االجتماعي / الّديين املوضوعي، والتارخيي تبدو أقرَب إىل ممارسِة متريٍن ذهينٍّ يقوم على بناء 
سيناريوهات )شعارات( حمتملة.

   بيد أّن أّي مسعى حنو تعبئٍة دينّيٍة سياسّيٍة تؤّدي إىل تفعيل مشاركِة الشعب يف احلياة 
السياسية، يتطّلب تبلوَر درجًة من مستويات الوعّي الّسياسي واالجتماعي لدى بعض الّشرائح 

االجتماعية الوسطى / الوسطى، والوسطى / الصغرية تدفُع حنو تنظيِم املصاحل والرؤى والربامج 
الّسياسّية كي تنتظم يف أشكاٍل من الّتجمع الّسياسي الّطوعي واالجتماعي لتنظيم ومتثيل 

ًا وإضفاء قدٍر من الّتجانس عليها والّدفاع عنها،  املصاحل االجتماعّية والّسياسّية وتربيرها إيديولوجيًّ
ومن ثّم حماولة التعبئة الطبقّية / االجتماعّية من خالل آلياٍت للتجّمع واحلشد والّضغط واملطالبة.

   بيد أّن املواريَث التنظيمّية والتجميعّيَة للمصاحل واملطالب ومتثيَلها والتعبري عنها يبدو شحيًحًا، 
ويّتسم بالضعف واالنقطاع التارخيي، باإلضافة إىل تراجِع الّنزعة الّتطوعية، واعتقال املبادرة 

الفردّية.  ترتيبًا على ذلك مثة ضرورٌة حلياٍة دميقراطّيٍة وتعّدديٍة تؤصل حلّق االختالف واملساواة، 
وإقراٍر للحرّيات العامة والّشخصية، وحقوِق املواطنة على اختالفها.

   حيتاج غرُس املبدأ الدميقراطي إىل مرحلٍة زمنّيٍة انتقالّية  كي يزدهَر، ويثمَر ويغدو جزًءًا من 
املمارسة الفردّية واجلماعّية، ومن أناط التنشئة الّسياسّية  واالجتماعية.

   يف ظل هذا التوّجِه الذي يعتمد مبادَئ الّدميقراطية وقيَمها ونظَمها وآلياِتها ال بّد أْن تتمايز 
اجملاالُت الّسياسّية  والّدينّيُة  والثقافّيُة  والقانونّيُة واإلعالمّية.

  ويعين التمايُز يف اجملاالِت واحلقول والفضاءات أّن التعبئَة ال بد أْن تعتمَد على برامَج وخطاباٍت 
وآلياٍت مدنّيٍة تستمّد موارُدها ولغُتها من الثقافة املدنّية Civic Culemal، وليس من الثقافِة 

الّدينّيِة اإلسالمّية أو املسيحّية على سبيل املثال.

   وتتحّرراألسواق الّدينّية والوطنّية واإلقليمّية والكونّية  يف األطر واحلياة الّسياسّيِة والتعليمّية 
والثقافّية والدميقراطية من بعض ثقافِة وخطاباٍت ُمصادرٍة لصاحل اإلمجاع وطاعة ولي األمر، 

ومتتالياِتها من القيم الطاعوّية واملاضوّية.
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وتؤّثر بيئة الدميقراطّية واإلصالح التعليمي والسياسي واالجتماعي والّديين يف أسواق دينية 
خترتقها الدميقراطّية وحرّية الرأي والبحث األكادميي  على السوق الديين، وعلى نط السلع 

واإلنتاج الدعوي والِفقهي.

   إّن البيئة الّسياسّية الدميقراطّية حتّث وتشجع على اإلصالح الديين، وجتّدد بعض منظومات 
األفكار والقيم، حبيث تغدو جامعة للقيم املدنّية وليست مضعفًة هلا، أو ُمرجعة هلا تؤّطرها 

وتقّيدها كما هو الشأن يف العقود اخلمس الثانية من القرن العشرين الذي مضى، ومستمر حتى 
هذه اللحظة الراهنة يف حياتنا.

الّشابة لتغدو مهتمة وفاعلة يف تشكيل وصياغة  ''كيف ميكننا الوصول إىل األجيال 
اخلطابات الّسياسّية يف جمتمعاتهم؟''

1-   بداية ال بّد من اإلشارة إىل أّن واقَع احلال يكشف عن شيوع بعض من الالمباالة، وعدم 
االهتمام باحلياة الّسياسّية واحلزبية عمومًا يف مصر واملنطقة.

إّن هناك عديًدا من األسباب وراء هذا التوّجه لدى بعضهم، ومنها: القمُع والقهُر املرتبط بالسياسة 
والطغيان الّشرقي، وضعُف األحزاب وافتقاُد غالبها للتقاليد الّدميقراطّية الداخلية، وختّلُف غالِب 

اخلطابات الّسياسّية عمومًا إال فيما ندر من استثناءات والقيود احلرّيات الّشخصية والعامة.

لقد أّدى انسداُد التطّور الّسياسي، وتوّقُف عمليات اإلصالح واملقرطة واجلمود السياسي، 
الّشيخوخة اجلبلّية، والشيخوخة السياسية باستبعاداٍت  Political Stagnation إىل نط من 

ممنهجة لألقباط واملرأة، واألجيال الّشابة من مشاركات سياسّيٍة نشطة، واألخطر  متثيالت 
للمصاحل واآلراء واألفكار يف الّسوق الّسياسي.

2-    أّدى مجود الواقع الفعلي، وظاهرُة موِت السياسة لعقوٍد عديدة – منذ 23 يوليو 1952 حتى 2004 
إىل بروز ظاهرتني:

 أوهلما: االنتقال من الواقع الفعلي إىل الواقع التخّيلي أو االفرتاضي حتت تأثري ثورة املعلومات 
واالتصاالت، وبروز الفضاء النيت / الرقمي وحريّاِته الواسعة النطاقات.
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ميارس بعُض نشطاء األجياِل املصرّية الّشابة حرّياتهم يف الّتعبري والكتابة عرب )النت(، وباتت 
الّتقنية االّتصالية واملعلوماتية أداًة دفع وحتبيٍذ على املشاركة وعلى الكتابة بكافة صنوِفها 
الّسياسّية واألدبّية واليوميات وبكلِّ حرّيٍة وخارج نطاق القيود القانونّية واألمنّية .  ومّثَة انتقاٌل 

من نطاق الكتابة النتّية الّرقمّية إىل الكتابة الورقّية على حنو ما تشهده احلالُة املصرّية حيث 
انتقلت بعض الّسرديات الّرقمّية إىل سرديات ورقّية.

ثانيهما:  تبلور عودة بعض من مالمح احلياة السياسية  بعد موات إكلينيكي، وذلك من خالل 
احلركات االجتماعّية واالحتجاجّية واملطلبّية والّسياسّية.  وميكن القوُل أّن بعَض األجياِل 

الّشاّبِة عادت مرًة أخرى إىل الفضاء السياسي االفرتاضي .  وحماولة االلتفاف حول القيود الّسياسّية 
واإلدارّية والقانونّية واألمنية باالنتقال إىل اجملال االفرتاضي والتعبئة الّسياسية، أو الّدينية من 

خالل املواقع النتية، أو املدّونات Bloges، أو الفيس بوك Face Book، أو تويرت Twiter، ثم الّدعوة 
إىل اإلضرابات واالحتجاجات واالنتقادات احلاّدة على اإلنرتنت وعديد فضاءاته على اختالفها.   

وانتقلت التعبئُة وتنظيم اإلضرابات االفرتاضية  إىل استخدام الواقع االفرتاضي يف حماولِة حتريك 
الواقع الفعلي كما حدث مع جمموعة 6 إبريل وإضراباتها خالل العامني املاضيني.

3-   ميكن القوُل أّن مصادِر املعرفة واملعلومات املتدّفقة واحملّررة من غالب القيود يف إطار أدواِت 
االتصال واإلعالم اجلديد فتحت األبواب أمام دعواِت تعبئٍة وجذٍب للشباب واألجيال اجلديدة على 
حنٍو خمتلٍف من املمارسة الّسياسّية عرب توظيف التكنولوجيا املعلوماتّية واالتصالّية اجلديدة،  
وإّن اآلثاَر املرتّتبَة على هذا املتغرّي اجلديد حتتاج إىل وقٍت حّتى تتبلوَر وترتاكَم انعكاساُت هذا 

املتغرّيِ التكنو اّتصالي واملعلوماتي اجلديد على العملّيات الّسياسّية وفواعلها يف مصر، أو البلدان 
العربّية األخرى.

 
وحنُن نستطيع أْن نلمَح أثَر دور الزواج الكاثوليكي بني املعلومات واالتصاالت يف تنشيط 

وتفعيِل أدواِر األجياِل يف بعض العملّيات الّسياسّية.  ما حدث يف االنتخابات الرئاسّية اإليرانّية 
األخرية  يف ربيع طهران – 2010 – ووقائع الّنزاعات اليت ثارت حوهلا، وما دار أثناءها وبعدها من 

اّتهامات بالتزوير وأشكاٍل من القمع واالعتقاالت للمعارضة اإليرانية وكوادرها والعاطفني على 
اإلصالحيني من الشباب، جتعلنا نقول أّن وسائل اإلعالم اجلديدة، وال سّيما املواقع االجتماعّية 

ا يف التعبئة واحلشد والتعبري الّسياسي الذي مل تستطع  الّتفاعلية – تويرت twiter – لعبت دوًرا هامًّ
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السلطات اإليرانية أْن تقمعه على الّرغم من القيود اليت فرضها النظام على اإلنرتنت والفيس بوك 
.Face Book

   إّن ربيع طهران سيؤّثر على األجيال الّشابة يف مصر واملنطقة يف حث بعضهما، ودفعه حنو املزيد 
من االخنراط يف الوسائل واآلليات اإلعالمّية اجلديدة، يف تعبئِة ةتنظيم املصاحلِ والّتعبري عنها 
سواء يف الواقع االفرتاضي أو التخيلي، وال سّيما يف ظل تزايد بعِض أعداد الشباِب املصريني من 

مستخدمي اإلنرتنت، والفيس بوك، وإنشاء املواقع النتية واملدّونات.

   ومثة بعٌض من الفوضى على الواقع االفرتاضي ولكنها فضاءات أقصى احلرّية، وسوف تصّحُح 
نفسها عرب املزيد من احلرّيات التعبريّية والتنظيمية واللغة املغايرة.

ستدعم اآللياُت اإلعالمّيُة اجلديدة والتفاعلية تنامي قوة الّضغط االفرتاضّية اجلديدة وستؤثر 
على احلياِة الّسياسّية وبعض عناصر األجيال اجلديدة، وستساعد على التأثري على الواقع 

الفعلي، وال سّيما يف جمال تنظيِم وجتميع اجلمهور، وعرض مصاحِلهم وآرائهم. وتوجد احتماالٌت 
مرجحة على تزايد الطلب السياسي واالجتماعي على السلع الّسياسّية والقانونّية الّدميقراطّية 

والتعددّية، ودولة القانون، ومبادئ املواطنة وسيشّكل الواقع االفرتاضي وآلياُته اإلعالمّية 
وأجياله الّشابة طالئَع اإلصالح السياسي واالجتماعي مما يؤّدي على املدى البعيد إىل حماولة 

التأثري من أجل إنتاج إصالحياٍت دينّية يف املؤسسة وعقلها الّديين وسياسات التعليم ومناهجه، 
ويف إنتاج اخلطابات الّدينّية لتغدو جتريدّيًة أو إصالحّيًة إىل حد ما.



األستاذ نبيل عبد الفتاح، مدير »مركز األهرام للدراسات اجملتمعّية والتارخيّية«، وهو 
املستشار القانوني ملركز األهرام للّدراسات الّسياسّية واالسرتاتيجّية ورئيس التحرير يف 

مركز جريدة األهرام »االسرتاتيجية السياسية والدراسات« منذ عام 1994. وقد نشر عدًدا من 
املنشورات عن الّدين والّدولة، والثقافة واإلسالم الّسياسي.

الدكتورة ابتسام العطيات، أستاذة مساعدة يف اجلامعة األملانية/األردنّية. تدّرس مساقاٍت 
يف كيفية التواصل بني الثقافاِت وتنظيِم املشاريع االجتماعّية والرتبية املدنّية. الدكتورة 

العطيات تعمل بدواٍم جزئيٍّ كباحثٍة يف املركز األردني للبحوث االجتماعّية. كما 
وكانت مديرَة برنامج يف »اللجنة الوطنّية األردنّية« لشؤون املرأة.   تظهر حبوثها إهتماًما يف 

مواضيع: النوع االجتماعي، واجلندر، والشباب، والتحّول السياسي

الصحفي الفلسطيين غازي بين عودة، لديه ما ال يقل عن عشرين عاًما من اخلربة، يعمل 
ا كرئيس حترير حمطة تلفزيون وطن الفضائية. ويعمل أيًضًا يف »اللجنة الفلسطينية  حاليًّ
لوسائل اإلعالم« ويف رابطة الشباب الفلسطيين »بيالرا« للقيادة وتفعيل احلقوق. وهو مدّرٌب 

وباحٌث يف جمال وسائط اإلعالم يف فلسطني. عمل كمراسل يف جريدة األّيام الفلسطينية 
وقد متّيز  يف اجملال اإلعالمي يف معاجلته االجيابّية واملهنّية اليت ختدم قضايا املواطن 

الفلسطيين.

الدكتور وجيه قانصو هو بروفسور يف اجلامعة اللبنانية وهو املستشار اللبناني للتعليم 
يف الّدراسات العليا. وهو حيمل شهادَة الدكتوراة يف اهلندسة امليكانيكّية؛ وكيفية 

تكّيف التحكم. وأيًضا درجة دكتوراه يف الفلسفة؛ التفسريّية، وفلسفة الّدين واألفكار 
الّسياسّية. قد نشر منشوراٍت عدة،  وكانت كتبه األخرية عن النص الّديين يف اإلسالم، 

والتعّددية الّدينّية. كما قد ترجم  العديد من الكتب العربية.

القس الدكتور أندريه زكي مدير الداراإلجنيلّية القبطّية للثقافة، اهليئة القبطية 
اإلجنيلية للخدمات اإلجتماعية ورئيس جممع سنودس النيل اإلجنيلي مبصر، ورئيس 

جملس اخلدمات والتنمية. كما أّنه مدير حترير جملة أجنحة النسور وأستاذ بكلية 
الالهوت اإلجنيلّية يف القاهرة. وهو حائز على شهادة دكتوراه يف الّدين والسياسة وقد 

كتب كتابني األول يف عام 1996 »املسيح والنقد التارخيي« والثاني عام 2006 عن »اإلسالم 
الّسياسي واملواطنة واألقليات«. باإلضافة إىل أّنه كتب ما ال يقّل عن  ثالثني مقالة عربّية 

نشرت يف جرائد دولّية مثل جريدة األهرام واجملالت املسيحّية املختلفة.

سرية املؤلفني
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القس الدكتور مرتي الراهب، راعي كنيسة امليالد اإلجنيلّية اللوثرية يف بيت حلم منذ عام 
1988 حتى يومنا هذا. و رئيس جممع السينودس يف األردن واألراضي املقدسة و مؤّسس و رئيس 
جمموعة ديار. حيمل شهادة دكتوراه يف علم الالهوت من جامعة فيليبس يف ماربورغ بأملانيا 
و حاصل على عدة جوائز. له ما يزيد عن 13 مؤلًفا يف الالهوت والثقافة والسياسة مبا يف ذلك 

. « Bethlehem Besieged « كتابه املتميز

 Université La  احملامية كارين القارح، حائزة على دبلوم يف القانون اللبناني من جامعة
JUSTICIA يف بريوت منذ تشرين  Sagessبريوت لبنان. تعمل كمعاونة يف مكاتب حماماة 

األول/أكتوبر 2010 وهي املستشارة القانونية يف وزارة الّدولة للشؤون الربملانّية. كما أّنها 
حمامية منتسبة إىل »نقابة احملامني يف بريوت« منذ 2010/09/07. ومساعدة منسقة خلطة وطنّية 

حلقوق اإلنسان يف الربملان اللبناني: برنامج األمم املتحدة اإلنائي و املفوضية العليا حلقوق 
اإلنسان. كما أنها عضو يف مؤّسسة التنمية وحقوق اإلنسان والعدالة وحماضرة يف عّدة 

مؤمترات وحلقات دراسّية تتحدث فيها عن »أثر االعرتاف القانوني حبقوق املرأة يف سياق األحوال 
الشخصية« و »دور املرأة يف احلوار اإلسالمي املسيحي«.

نائلة خليل، صحفية فلسطينية، مراسلة صحيفة األّيام، تعمل كمنسقة مشروع حمو األمّية 
يف مركز تنمية وسائط اإلعالم. حاصلة على أكثر من جائزة حملّية وعاملية على كتاباتها 

الصحفّية املتميزة اليت تعكس احلياة اليومّية وأرض الواقع الفلسطيين.  


