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مجيع احلقوق حمفوظة

اليسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو نقله يف أي شكل أو وسيلة،
سواء كانت إلكرتونية أو يدوية أو ميكانيكية، بام يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ، أو التسجيل أو 

التخزين، أو أنظمة االسرتجاع، دون إذن خطي من املؤلف بذلك.

أ.د. عبدالكريم بكار
إدارة االختالف
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل 
آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فإن اختالف بني آدم يف األفكار واألهواء واملصالح والعادات، 
املحسن،وإساءة  إحسان  يظهر  حتى  هلم  االبتالء  من  نوعًا  يشّكل 
امليسء، ومن هنا نقول: إن االختالف هو معقد االبتالء يف حياتنا 
واألحكام  واملفاهيم  األفكار  نوفر  أن  املهم  ومن  االجتامعية، 
واآلليات... التي تساعدنا عىل التفاهم والتعاون وتقودنا إىل نوع 
وتباين، وهذه  بينا من تضارب  مما  الرغم  املشرتك عىل  العيش  من 

هي املهمة التي سيعمل عليها هذا الكتاب بحول اهلل وطوله.
كان  ربام  املختِلف،  من  واخلوف  االختالف  من  التوجس  إن 
نابعًا مما عهده اإلنسان األول من اعتداء احليوان عليه، وربام كان 
النزاعات  إىل  أدت  التي  والفاشلة  الكثرية  العاملية  التجارب  من 
التكاليف  جتاهل  هنا  أستطيع  وال  الدوليةواملحلية،  واحلروب 
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إدارة االختالف

علينا حينئذ  إن  املغاير واجلديد، حيث  مع  التعامل  املرتتبة عىل 
القيام  علينا  أن  كام  معه  للتعامل  جديدة  ومعايري  طرق  توليد 
بنوع من التشذيب لبعض أفكارنا وعاداتنا حتى نتالءم مع هذا 
تكون  وقد  جمهولة،  هذا  كل  نتائج  أن  إىل  باإلضافة  املختلف، 
مع  للتواصل  يركنون  الناس،  معظم  جيعل  كله  وهذا  خطرية، 
القطيعة  املطابق واملشابه، ومع تفهمي لكل هذا إال أن خسائر 

مع املخالفني لنا لن تكون قليلة.
وأن  الكتاب،  هبذا  القراء  إخواين  ينفع  أن  تعاىل  اهلل  أسأل 

جيعله يف صحيفتي يوم الدين، إنه سميع جميب.

املؤلف

يف 19ربيع األول 1438
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سنة  املستويات،  من  العديد  عىل  الناس  بني  االختالف 
ٱٻ  ماضية يف خلق اهلل إىل يوم الدين، حيث قال سبحانه: 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ   ، ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 

ٿ ٿ )1(
مناقض  عمل  هو  اخلالفات  تصفري  عىل  العمل  فإن  وهلذا 
ألنه  محيد  غري  يشء  نفسه  الوقت  يف  وهو  تعاىل،  اهلل  لسنة 
)التطابق( وماهلا من ذيول سلبية يف حياتنا  سيوقعنا يف مشكلة 

والعامة. الشخصية 
يشبه  ما  تشكل  التي  املفردات  بعض  إىل  أشري  هنا  لعيل 

الفلسفة واملنطلق ملسألة االختالف والتعامل معه:

)1( سورة هود 119،11٨. 

مدخل
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إدارة االختالف

1- عقم التطابق:

مجاعة  أو  شعب  لدى  واملواقف  اآلراء  يف  تطابقًا  ترى  حني 
أحيان  يف  يشري  وهو  تعاىل،  اهلل  لسنة  خمالف  فهذا   .. حزب  أو 
مما  الفرقاء  بعض  قبل  من  والسيطرة  القهر  شيئني:  إىل  كثرية 
يتابعوهنم، وُيظهرون  نهم من إسكات اآلخرين، أوجعلهم  مكَّ
تأييدهم، والثاين هو التقليد األعمى من فئة لفئة أخرى، وكال 

املؤرشين سّيئ.
لبني  اجلسدي  الترشيح  مستوى  عىل  عقيم  التطابق 
ألنه  واآلراء،  األفكار  مستوى  عىل  عقيم  والتطابق  اإلنسان، 
املزيد  إنتاج  عىل  الذهنية  املحرضات  الفكرية  حياتنا  من  ينزع 
األفكار  من  كثريًا  ألن  حيدث  وهذا  واملفاهيم،  األفكار  من 
الواحدة،  القضية  املتعددة يف  اآلراء  ناتج رضب  اجلديدة، هو 
بعضها ببعض، فإذا مل يكن هناك سوى رأي واحد، فلن يكون 
أمامنا سوى التكلس العقيل واجلمود الفكري، عىل ما نشاهده 

يف البيئات املغرقة يف اجلهل والتقليد.

2- التعدد طريق التكامل: 

مهام كانت اإلمكانات العقلية للواحد منا كبرية، ومهام كان 
كل  من  النظر  يستطيع  لن  النهاية  يف  فإنه  عاليًا،  النقدي  حّسه 
الزوايا وال االطالع عىل كل املعطيات، وال أخذ مجيع ما اطلع 
عليه منها بعني االعتبار عىل نحو كامل... وهذا كله جيعلنا يف 
حالة من االفتقار لالختالف وتعدد اآلراء إذا ما أردنا احلصول 
ممارسة  من  املرجو  جوهر  هو  وهذا  ممكن،  رأي  أفضل  عىل 

)الشورى( يف شأننا العام واخلاص.
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أمام  الطريق  يفتح  ببعضهام،  رأيني  أو  فكرتني  احتكاك  إن 
والدةفكرة أو رأي ثالث، هو أرقى منهام مجيعًا، وذلك ألن كل 
فكرة تعمل بطريقة خفية عىل تشذيب الفكرة املضادة، مما يمهد 

السبيل الرتقاء الفكرتني، واندماجهام يف فكرة واحدة ذكية.
وفوائده  االختالف  مرشوعية  فهم  إىل  ماسة  حاجة  يف  إننا 
املختلف  لوجود  االبتدائية  املرشوعية  من  نوعًا  نمنح  حتى 

عوضًا عن حماربته واخلوف منه.
إننا من خالل اإلقرار بمرشوعية االختالف نمنح االعرتاف 
املختلف من شاذ ومعاٍد  التي جتعلنا خمتلفني، فنحّول  بالفروق 
إىل عنرص مؤطر يف منظومة ثرية ومنتجة؛ إذ إن درجة اختالفنا 
مع زيد من الناس مهام كانت كبرية، فإنه يظل قادرًا عىل تقديم 
بعض  ومراجعة  أنفسنا  نقد  يف  تفيدنا  ومعطيات  إشارات 

مواقفنا، وهذا وجه من وجوه التكامل!.

3- االختالف مصدر إلنضاج الوعي:

نحن نقول دائاًم: إن الوعي بالذات فرع عن الوعي باآلخر، 
وفرص  وميزات  خصائص  من  لدينا  مما  كثريًا  ألن  وذلك 
هذه  وإدراك  والوضعية،  القيمة  نسّبي  هو  إنام  وحتديات... 
منه،  اآلخرين  لدى  بام  ذلك  مقارنة  غري  من  يكون  ال  النسبية، 

ومن هنا تنبع أمهية اآلخر املخالف واملنافس.
كيف نعرف وضعيات مشافينا وجامعاتنا ونظمنا السياسية 
وُنُظمهم...؟  اآلخرين  بمشايف  نقارهنا  مل  إذا  واالجتامعية... 
وهلذا فإن تشويه اآلخر وانتقاص ما لديه من فضائل ومكاسب، 

مدخل
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إدارة االختالف

يشّكل يف احلقيقة نوعًا من تشويه الذات، متامًا مثل الذي يشّوه 
املرآة التي يرى من خالهلا وجهه.

ولكننا  فحسب،  اآلخر،  تشويه  بعدم  مطالبني  لسنا  نحن 
من  وبينه  بيننا  الفاصلة  املسافة  طمس  بعدم  كذلك  مطالبون 
عن  املسافة  تلك  يف  الكامن  التباين  شأن  من  التهوين  خالل 

طريق ادعاء اخلصوصية والتامس األعذار...
األبيض،  واللون  الضد،  وسيئات  حماسن  ُيظهر  الضد  إن 

ُيظهر شدة سواد اللون األسود وهكذا....

4- التطابق منّصة لالنغالق:

واملواقف،  واألفكار  اآلراء  يف  )التطابق(  من  أخاف  أنا 
وأخاف بدرجة أقل من ) التشابه( يف كل ذلك، ومصدر خويف 
أشياء  يوّلد  أوأنه  سيئة،  أشياء  وجود  إىل  يشري  التطابق  أن  هو 
سيئة، مثل اجلمود واالنغالق، أما التشابه، فإنه يوحي إىل حٍد 

ما بالتكرار واالجرتار، والذي يعني نفاذ اإلبداع والتجديد.
نرى  فنحن  والثقايف،  الفكري  لالنغالق  نتيجة  هو  التطابق 
إن  حتى  املتخلفة  البيئات  يف  النمطية  تسود  كيف  أعيننا  بأم 
الناس يفزعون من أي تغيري يطرأ عىل أزياء الناس أو عاداهتم، 
بل إن بعضهم ينظر إىل أي تغيري عىل أنه خيانة للثقافة، وإخالل 

بالوفاء للمعهود عن اآلباء واألجداد.
املزيد  إىل  يؤدي  واستمراُره،  االنغالق،  نتيجة  هو  التطابق  إن 
من االنغالق، عىل حني أن االختالف ُينتج املزيد من انفتاح الوعي 

عىل املغاير واملباين، ويف هذا إخصاب للعقل، وإثراء للحياة.
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مدخل

5- التعامل مع اآلخرين مصدر للخلط:

أو عرقيًا،  فكريًا  أو  املختلف عقديًا  اآلخر  مع  نتعامل  حني 
فإننا نتعلم ونستنري، ونستفيد، لكن من اجليد أن ندرك أننا من 
املختلفة  مكوناتنا  بني  االنسجام  نعّرض  االنفتاح  ذلك  خالل 
يف  لألعاجم  خمالطتهم  عند  للعرب  حدث  كام  متامًا  للخطر، 
صدر اإلسالم حيث مل تعد العربية الفصيحة لغًة لعموم الناس، 

وإنام للخاصة الذين بذلوا جهودًا مضنية يف تعلمها...
تقتبس  فأنت  حدين،  ذو  سالح  اآلخرين  عىل  االنفتاح  إن 
األفكار  يف  عام  وهذا  رذائلهم،  ببعض  وتتلطخ  فضائلهم،  من 

واألخالق والسلوكيات.
نخشى  الذين  أولئك  مع  التعامل  أن  هنا  املؤسف  من  إن 
اليوم؛  إليه  نميض  خيارًا  ليس  ثقافتنا،  عىل  ثقافتهم  تغول  من 
األمر  هذا  جعلت  واملتطورة،  احلديثة  التواصل  فوسائل 
التي كنا نضعها لالقتباس  خارج السيطرة متامًا، كام أن املعايري 

والتفاعل أصبحت اليوم غري فعالة، بل غري مفهومة!.
نحن فعاًل اليوم أمام معضلة حقيقية!.

6- ما بين الخالف واالختالف:

هل االختالف هو بمعنى اخلالف، أو بينهام فرق؟
االختالف هو: التباين يف الرأي، واملغايرة يف الطرح، وعىل 

ېئېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  تعاىل:  اهلل  قول  هذا 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )1( 

)1( سورة الشورى: 10. 
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إدارة االختالف

اخلالف: مصدر خاَلف، يقال خالفُت فالنا: إذا عارضته، 
وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  سبحانه:  قوله  ومنه 

ۇئ )1(
)خالَف( و   بعض أهل العلم، يذهبون إىل وجود فرق بني 

)اختلف( وقد حاولوا التامس عدد من الفوارق بينهام، منها:

فهو  والتناغم،  التكامل  من  بيشء  يوحي  قد  االختالف   -
يف  نجده  ما  نحو  عىل  البهاء  من  نوعًا  األشياء  عىل  يضفي 

ھ  ھ  ہہھ  ہ  ہ  ۀ  سبحانه:  قوله 
ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ )٢( 

وال نجد مثل هذا املعنى يف )خالف(.
أن  اآلراء عىل حني  تباين  إىل  الغالب  ينزع يف  - االختالف 
اخلالف ينزع إىل أن يكون عبارة عن حساسيات ذات طابع 

شخيص.
- االختالف بام أنه مؤسس عىل االستدالل يف األصل، فإنه 
أن  حني  عىل  واالفرتاق،  القطيعة  إىل  الغالب  يف  يفيض  ال 

اخلالف موصول غالبًا بالقطيعة.)3(
لكن  والوسائل،  الطرق  مستوى  عىل  يكون  االختالف   -
مستوى  عىل  فيكون  اخلالف  أما  واحدًا،  يكون  املقصود 

الوسائل واملقاصد.

)1( سورة هود: ٨٨. 
)٢( سورة فاطر: ٢7. 

)3( انظر أدب االختالف للشيخ عبداهلل بن بية ) بحث مقدم إىل مؤمتر لرابطة العامل اإلسالمي(.
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مدخل

- االختالف هو ما يستند إىل دليل، أما اخلالف، فال يستند 
إىل دليل أو برهان.

كلتا  فيستخدمون  بينهام،  فرقًا  يرون  ال  العلم  أهل  من  كثري 
التعاور  يف  املرتادف  من  فهام  نفسه،  املعنى  لتأدية  الكلمتني 

والتعاقب )1(
التحديد يف هذا من أجل تقديم فائدة  أنا شخصيًا أميل إىل 
الدليل  عىل  قائاًم  النزاع  كان  فإذا  والسامع،  للقارئ  إضافية 
يف  نستخدم  أن  فاألفضل  الشخصية،  األهواء  عن  وبعيدًا 
كذلك  يكن  مل  وإذا  ومشتقاهتا،  )اختالف(  كلمة  عليه  الداللة 

)خالف( ومشتقاهتا. استخدمنا كلمة 

7- قاعدة في االختالف:

صار  الكربى،  والقيم  والكليات  األصول  نحو  اجتهنا  كلام 
والتفاصيل  واجلزئيات  الفروع  إىل  اجتهنا  وكلام  نادرًا،  اخلالف 

صار االتفاق نادرًا.
الوالدين،  وبر  والشجاعة  الكرم  عن  نتحدث  حني  إننا 
اتفاقًا  بوضوح  نلمس  واالحرتام..  والعدل  احلياة،  يف  واحلق 
وال  املختلفة،  األديان  أتباع  وكل  األرض  أمم  مجيع  بني  تامًا 
املشار  القيم  تفاصيل  يف  نخوض  حني  كذلك  األمر  يكون 
القيم  تلك  ترسيخ  ووسائل  طرق  عن  نتحدث  وحني  إليها، 
سنتخلف  فنحن  الواقع،  أرض  عىل  معها  والتعامل  وحتقيقها 
لرب  األدنى  احلد  وتعريف  الكرم  حتديد  حماولة  عند  قطعًا 

)1( السابق ....
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إدارة االختالف

 الوالدين وكيفية حتقيق العدل بني املناطق يف الدولة الواحدة...
التعريفات  صعيد  عىل  اللغوي  وعتادنا  العقيل  تركيبنا  أن  يبدو 
املعرفية...  املعطيات  يف  النقص  إىل  باإلضافة  واملصطلحات، 
الفرعيات  التوافق عند بحث  إن كل ذلك جيعلنا عاجزين عن 
دائاًم  املهم  من  ويصبح  واألساليب،  والوسائل  واجلزئيات 
االتفاق عىل القيم واألصول الكربى، ونحن إذا تأملنا يف واقع 
األصول  عىل  االتفاق  أن  نجد  فإننا  اليومية،  وحياتنا  ثقافتنا 
جيعل خالفاتنا يف الفروع عبارة عن أشياء لتزيني العالقات، و 

منحها احليوية والتجديد.
وضعنا  أننا  يعني   ... والكليات  األصول  عىل  االتفاق 
املشرتك  العمل  عىل  قادرون  أننا  يعني  كام  حدودًا،  خلالفاتنا 

والوقوف عىل أرضية واحدة.

8- من التطابق إلى التوافق:

نحن نزاعون بفطرتنا إىل التطابق، فالكثريون منا يودون لو 
منا  وكثريون  ظالهلم،  يف  أو  هلم،  ظل  وكأهنم  اآلخرون  يظهر 
يرون أهنم القّيمون عىل الثقافة، واحلامة للتاريخ وللبالد، وهم 
يقومون بالكثري من األعامل يف هذا السياق، ولكن وفق رؤيتهم 
من  شيئًا  هذا  إىل  يضم  من  الناس  ومن  اخلاصة،  واجتهاداهتم 
اآلراء  لكل  متجاهلني  واإلخالص  الغرية  وادعاء  االستعالء 
األخرى، ومتجاهلني ألمهية مراعاة مشاركة اآلخرين يف إدارة 
ثقافية  العام..، وهذا كله جيعلنا نخوض حروبًا  الثقايف  فضائنا 
ونتيجة كل هذا  معلن،  ما هو  ومنها  ما هو خفي،  منها  كثرية، 

واضحة يف وهن أوطاننا وتبديد جهودنا الثقافية والنهضوية.
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يظن  مما  أرحب  بل  رحبة،  وساحاته  مرشوع،  االختالف 
والتقليد  التطابق،  عن  عوضًا  التوافق  هو  واملطلوب  كثريون، 

احلريف.
بالتعايش، من وجود  نعنيه  بالتوافق هو عني ما  نعنيه  إن ما 
عالقة تفاعلية بني فئات خمتلفة من أجل حتقيق منافع متبادلة يف 

جو من التعاون واأللفة واالحرتام. 
إن من املهم أن نرتك املعتقدات واملبادئ واألفكار املرجعية 
أهنا  عىل  إليها  النظر  ويتم  التوافق،  دائرة  خارج  الكربى 
طريق  عن  تغيريها  حماوالت  ألن  وذلك  ثقافية،  خصوصيات 

القانون أو القوة ستوجد رشوخًا كبرية يف املجتمع.
وأساليب  النهضة  مبادئ  توحيد  حماوالت  عىل  يقوم  التوافق 
للعيش  مشرتكة  نامذج  إبداع  عىل  يقوم  كام  اإلصالح،  وأدوات 
فإن  املثال،  سبيل  وعىل  املتسامح،  االجتامعي  والتواصل  الكريم 
من غري املالئم أن يتنازل املسلم عن اعتقاده الراسخ بحرمة الربا، 
كام أن من غري املالئم أن نحمل غري املسلم يف املجتمع اإلسالمي 
عىل االعتقاد بحرمة الربا، ولكن يتم التوافق عىل هنضة االقتصاد 

وإجياد أوعية استثامرية جمزية ومفيدة للجميع.)1( 
طبعًا عىل املسلم أن يدعو إىل اخلري، ويأمر باملعروف وينهى 
عن املنكر، وينرش الفكر النري ويدافع عن القيم العليا لكن هذا 
التعليم  الناعمة:  وباألدوات  العام،  القانون  إطار  يف  يتم  كله 

والرتبية واإلعالم والدعوة واحلوار.

)1( انظر فلسفة التعايش، مقال بقلم إسالم العدل )منشور عىل النت(. 
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9- في االختالف توسعة ورفع للحرج:

يف  نجد  فإننا  وهلذا  الرساالت،  خامتة  هي  اإلسالم  رسالة 
احلرج  رفع  إىل  أدت  بادية،  سامحًة  فيها  والفتوى  الترشيع  آلية 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  الناس، وقد قال اهلل تعاىل:   عن 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ےے  ھھھ  ھ  ہ  ہ 
الكتاب  نصوص  معظم  إن   )1( ۈ ۆ  ۇۆ  ۇ 
يرتتب  والذي  االجتهاد،  للعلامء  يتيح  مما  الداللة  ظنية  والسنة 
أمر من  العلم يف  عليه مرشوعية االختالف، وحني خيتلف أهل 
األمور، فإن عموم املسلمني يصبحون خمريين يف تقليد أٍي منهم، 

ويف هذا تيسري عظيم ومراعاة الختالف أحوال العباد.

إذا  فيه  يقعون  الذي  واحلرج  الضيق  من  املكلفني  إخراج  إن 
مُحلوا عىل قول واحد، هو أحد مقاصد الرشيعة الغراء، ويف هذا 
السياق نص بعض أهل العلم مثل البهويت احلنبيل وغريه عىل أن 
شيخ  ذكر  وقد  غريه،  وقول  قوله  بني  استفتاه  من  ختيري  للمفتي 
وال  غريه،  حكم  ينقض  أن  للحاكم  ليس  أنه  تيمية  ابن  اإلسالم 
للعامل واملفتي أن ُيلزم الناس باتباعه، وقد ذكروا أن رجاًل، صنَّف 
كتابًا يف االختالف، فقال له اإلمام أمحد بن حنبل: ال تسمه كتاب 
أحد  قال  وبناء عىل هذا  السعة(  )كتاب  االختالف، ولكنه سمه 

أهل العلم: )إمجاعهم حجة قاطعة، واختالفهم رمحة واسعة(.

)1( سورة احلج: 7٨. 
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القطعيات  دائرة  دائرتني:  عىل  موزعة  الرشيعة  أحكام  إن 
اخلالف  يكون  حيث  الظنيات  ودائرة  العلم  أهل  اتفاق  حيث 
وعىل  العقيدة  مستوى  عىل  اجلزئيات  يف  الشأن  هو  كام  سائغًا، 
يكونوا  مل  أئمتنا  أن  واحلقيقة  العميل،  والسلوك  الفقه  مستوى 
مجيعًا  ألهنم  خالف  أنه  عىل  الفرعيات  يف  اخلالف  إىل  ينظرون 
فقيهًا  خالف  إذا  الفقيه  فإن  وهلذا  الدليل،  اتباع  عىل  متفقون 
آخر، فإنه يشعر أنه موافق له يف طريقة االستدالل، وإن كانت 
أيب  اإلمام  قول  ورد  السياق  هذا  ويف  خمتلفة،  اجتهادمها  نتائج 
عليه،  أحدًا  نجرب  ال  رأٌي  فيه  نحن  الذي  هذا  النعامن:  حنيفة 
وال نقول: جيب عىل أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده يشء 

أحسن منه فليأت به.)1(

نفس  املفتوحة  البلدان  أهايل  مع  سلكوا  املسلمني  إن 
األشياء  يف  األصل  كون  يف  فقهاؤهم  اتبعه  الذي  األسلوب 
اإلباحة، فلم يطلبوا منهم تغيري لغاهتم وعاداهتم ومل يطلبوا تغيري 
طرز مالبسهم وال الكف عن االحتفال بمناسباهتم االجتامعية، 
الوحدة  حيقق  وما  والشعائر،  باألصول  بالتقيد  طالبوهم  وإنام 
حفظ  اللغة  مستوى  عىل  فاملطلوب  لألمة،  واألخالقية  الفكرية 
يشء يسري من كتاب اهلل تعاىل من أجل صحة الصالة، واملطلوب 
املغرية،  املالبس  عن  والبعد  العورة،  سرت  املالبس  مستوى  عىل 
عىل  تشتمل  أال  االجتامعية  املناسبات  مستوى  عىل  واملطلوب 

منكرات وترصفات ختالف هدي الرشيعة الغراء.

)1( انظر أدب اخلالف بقلم سيد جويل ) مقال منشور عىل النت(.
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اجلدد  املهتدين  مع  التعامل  ويف  الترشيع  يف  املنهج  هذا  إن 
واضح  هو  ما  عىل  ميسورًا  سهاًل  بالرشيعة  االلتزام  جعل  قد 
احلياة  سامت  من  عامة  سمة  والتعدد  التنوع  وجعل  للعيان، 

االجتامعية يف كل أنحاء بالد املسلمني.

10- أسس الوفاق واالتفاق:

اإلنسان يأنس باإلنسان، وأكثر من خيافهم بنو آدم ،هم بنو 
آدم أنفسهم.

القرآن الكريم أراد تذكرينا باألخوة الضاربة اجلذور بيننا حني 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  سبحانه:  قال 
ما  فإن  كثرية،  أشياء  يف  اختلفنا  وإن  فنحن   )1( ڇ ڇ 

جيمع بيننا أكثر مما يفّرق!
معايري  وجعل  واحدة،  طبيعة  عىل  فطرنا  سبحانه  فاخلالق 

التفاضل بيننا واحدة:
والرفاهية،  املال  ونحب  أبوين،  من  ننحدر  مجيعًا  نحن  أ- 
والتفوق  النجاح  نحب  مجيعًا  أننا  كام  اخللود،  إىل  ونطمح 
باإلضافة  الفراغ،  بأوقات  والتمتع  الراحة  إىل  ونميل  واجلاه، 

إىل أننا مجيعًا نحب العدل واحلرية واألمن واالستقرار.
وتسلط  الفقر،  ومن  املجهول  من  نخاف  مجيعًا  نحن  ب- 
وإخفاق  والفشل  الديون  تراكم  من  نخاف  أننا  كام  األعداء، 

املرشوعات، ونخشى عقوق األبناء يف املستقبل.

)1( سورة احلجرات: 13 .
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والتشجيع  والتقدير  االحرتام  إىل  نحن مجيعًا يف حاجة  ج- 
واملؤازرة، كام أننا يف حاجة إىل من يفهمنا، ويعذرنا إذا أخطأنا، 
ويف حاجة إىل من يوجهنا، ويسدي إلينا النصيحة، ويدافع عنا 

يف غيبتنا.
د- نحن مجيعًا نؤمن بوجود أشياء ال نراها، وورثة األديان 
وجود  و  البعث  وبيوم  اجلليل  اخلالق  بوجود  يؤمنون  الساموية 
وأن  بالضعف  نشعر  مجيعًا  ونحن  والنار،  واجلنة  احلساب 
يشء  لدينا  ليس  بأنه  ونشعر  مؤقت،  احلياة  هذه  يف  وجودنا 

مضمون عىل مستوى آجالنا وصحتنا وأرزاقنا.
الكلمة،  تستفزنا  عاطفيون  بأننا  نشعر  مجيعًا  نحن  هـ- 
نشعر  كام  استهالكية،  كائنات  بأننا  ونشعر  النظرة  وتستخفنا 

بأننا نتسم بالعجلة والتذمر وسوء التقدير لكثري من األمور.
البيئة  محاية  يف  عامة  مصلحة  بوجود  نؤمن  مجيعًا  نحن  و- 
عىل  بالنفع  يعود  ما  عىل  بالتعاون  نؤمن  كام  املجتمع،  ومتاسك 
وحمارصة  األرسي  التامسك  بأمهية  كذلك  ونؤمن  اجلميع، 
الصعيد  عىل  وهذا  املايل،  والفساد  الرشوة  من  واحلد  الرشور 

النظري عىل األقل.
اختاذ  طريقة  يف  تؤثر  ما  كثريًا  عواطفنا  بأن  ندرك  نحن  ز- 
حمدودة،  اللغوية  النُُظم  عىل  سيطرتنا  بأن  نؤمن  كام  قراراتنا، 
أنفسنا عاجزين  نجد  ما  قوله، وكثريًا  نقصد  ما ال  نقول  فنحن 
فسوء  وهلذا  يقال،  ما  نفهم  ال  أنناقد  كام  نريد،  عام  التعبري  عن 

الفهم ليس شيئًا نادرًا.
نحن إىل جانب هذا نعرتف بعجزنا عن النظر إىل األمور من 
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كل الزوايا، وأخذ كل املعطيات بني االعتبار، ونعرتف بالعجز 
عن رؤيةالعديد من طبقات احلقيقة!.

وأننا  ونزوات،  شهوات  أصحاب  بأننا  نعرتف  نحن  ح- 
ة دائمة  نضعف أمام الكثري من املغريات، كام نعرتف بوجود ُهوَّ

بني ما نؤمن به، وما ننّظر له، وبني ما نفعله، وننّفذه.
تتصل  كام  البرشية،  بالطبيعة  تتصل  املشرتكة  القواسم  هذه 
بالثقافة العاملية املوروثة، باإلضافة إىل اتصاهلا بحاجاتنا اليومية 
للتعاون  عظيمة  أرضية  تشكل  جمملها  يف  وهي  ومستقبلنا، 

وفهمنا املشرتك بعضنا لبعض، وللحياة أيضًا.

11- اختالف دون افتراق:

واجهت البرشية عىل امتداد التاريخ معضلة كبرية، هي: كيف 
يسمح الناس لعقوهلم أن تعمل وتبدع، وتنتج التنوع والتعدد، 
مع  التجاوب  يف  شتى  سبل  بسلوك  ألنفسهم  يسمحون  وكيف 
وتتمزق  كلمتهم  تتفرق  أن  دون  ورغباهتم  اختياراهتم  من  كثري 
ومصدرًا  عليهم  نقمة  االختالف  فيصبح  االجتامعية،  حلمتهم 

لوهنهم عوضًا عن أن يكون عامل ثراء وهناء؟.
لدينا نصوص كثرية حتث عىل اجتامع الكلمة، وتقريب وجهات 
النظر، وإصالح ما فسد من العالقات بني املسلمني خاصة والناس 

چ چ چ چ ڇ  عامة عىل نحو ما نجده يف قول اهلل تعاىل: 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژژ ڑ ڑ کک ک ک )1(

)1( سورة الشورى: 13.
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وفروعه،  بأصوله  االحتفال  عىل  تنطوي  الدين  إقامة  إن 
مرادات ومرايض  بحثًا عن  االجتهاد  أحيان كثرية  وتتطلب يف 
الشارع احلكيم وهذا يؤدي إىل االختالف املنذر بالفرقة، وهلذا 
كانت التوصية ألمم األنبياء عليهم السالم باحلذر من أن تؤدي 
ووحدة  الكلمة  اجتامع  أن  يعني  مما  الفرقة،  إىل  الدين  إقامة 
املوقف عبارة عن إطار وأصل جامع، ويف داخل ذلك اإلطار 
وقد  فيه،  واالجتهاد  الدين  إقامة  تكون  األصل  لذلك  ووفقًا 
قلوبكم،  عليه  ائتلفت  ما  القرآن  قال)اقرؤوا  أنه  عنه   صح 

فإذا اختلفتم فقوموا()1(.
إن قراءة القرآن مما ُيتقرب به إىل اهلل تعاىل، فإذا وقع اخلالف يف 
كيفية األداء أوحول بعض املعاين، وصار هناك شعور بأن اخلالف 
القراءة،  ترك  حينئذ  املطلوب  فإن  والتنازع،  الفرقة  إىل  سيفيض 
واالنتقال إىل شأن آخر، وهذا يدل عىل ما أرشنا إليه من أن اجتامع 
ومتحيص  للمعرفة  تنمية  من  جيري  ما  وأن  األهم،  هو  الكلمة 

للمسائل، ينبغي أن يظل يف إطار وحدة املوقف والتوجه العام.
عثامن  صىل يف خالفته بالناس يف منى الرباعية أربعًا دون 
قرص، وكان ابن مسعود  يرى القرص، وحني صىل خلف عثامن 

أتم، ومل يقرص، فقيل له: عبَت عىل عثامن، ثم صليتها أربعًا؟ 
قال: )اخلالف رش( ويف رواية عنه: )أكره اخلالف()٢(.

الفروع،  مسائل  من  السفر  يف  والقرص  اإلمتام  مسألة  إن 
واجتامع الكلمة من األصول، فآثر عبداهلل األصل عىل الفرع.

)1( رواه الشيخان.
)٢( كام عند أيب داود وغريه.
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ُينقض  ال  )االجتهاد  قاعدة:  املهمة  الفقهية  القواعد  من  إن 
حادثة  حكم  يف  اجتهد  من  أن  القاعدة  هذه  ومعنى  بمثله( 
نظريها،  أخرى  وقعت  ثم  قىض،  أو  هبا،  فأفتى  احلوادث،  من 
فتبدل فيها اجتهاده إىل حكم خمالف، فال ُتنقض فتواه وقضاؤه 
اجلديدة،  احلادثة  يف  اجلديد  باجتهاده  ُيعمل  وإنام  السابقان، 
املسألة  نفس  اجلديد يف  االجتهاد  لو صدر  فيام  مثل هذا  ويقال 

من جمتهد آخر )1(
االجتهاد  باب  جعل  القاعدة  هذه  وراء  من  أرادوا  قد 
والتجديد مفتوحًا أمام املجتهدين، فإذا قال أحد املجتهدين يف 
ما  إىل  رأيه  يغري  أن  يستطيع  ال  أنه  يعني  ال  فهذا  قوالً،  مسألة 
يرى أنه الصواب، كام أن ذلك ال يعني أيضًا منع جمتهد آخر من 
اإلدالء برأيه يف تلك املسألة، وهلم إىل جانب هذا مقصد آخر، 
ال يقل أمهية، وهو محاية حياتنا العلمية من التصدع والتناحر، 
إذ لو كان االجتهاد ينقض بمثله، ألمكن لنا الدخول يف )حرب 
فتاوى( وهذا مدمر لوحدة األمة ومصداقية الفقيه، أما مع هذه 
القاعدة العظيمة فإن باب حترى احلق والصواب يظل مفتوحًا، 

مع املحافظة عىل السياق االجتهادي من االضطراب.

التميز  وحب  االجتهاد،  أصول  وخمالفة  األهواء  اتباع  إن 
الغرور  إىل  باإلضافة  بالرأي...،  عنهم  واالنفراد  األقران  عىل 
باملواهب والقدرات الفائقة... إن كل ذلك من العوامل املؤدية 
اخلذالن  مالمح  حتمل  فرقة،  إىل  النافع  االختالف  حتويل  إىل 

)1( انظر االجتهاد والتجديد بقلم د. عبداهلل ربيع حممد، مقال يف جملة املسلم املعارص، 
العدد:131 عام ٢009..
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مدخل

قال:  حني  سبحانه  منه  حذرنا  ما  نحو  عىل  والنزاع،  والفشل 
پپڀڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   

ڀڀ ٺ ٺ )1(
تأسيسًا عىل كل ما قلناه، وانطالقًا منه عنونت هلذا الكتاب 
العقول واألفكار  التطابق يف  نريد  فنحن ال  بإدارة االختالف، 
اعتقادنا  بيننا بسبب  نريد تصفري اخلالفات  أننا ال  واآلراء، أي 
من  بيننا  جيري  ملا  نريد  ال  أيضًا  ونحن  وجودها،  أمهية  بعدم 
بام هي  اإلدارة  كلمتنا، وإن  ويفّرق  يمزق صفوفنا،  أن  خالف 
التدافع  عمليات  وتنظيم  األولويات  وترتيب  للتفاوض  فن 
معادلةاالستفادة  مع  للتعامل  األفضل  األداة  هي  والتنافس... 
التفتت  من  صفوفنا  ومحاية  والتنوع،  االختالف  مكاسب  من 

واالضطراب.
وسيكون لنا تعميق وترسيخ لبعض هذه املبادئ يف ثنايا هذا 

الكتاب بحول اهلل وطوله.

)1( سورة األنفال: 46.
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نوعية  بسبب  وذلك  يشء،  كل  يف  نتفق  أن  لنا  يمكن  ال 
إىل  باإلضافة  الثقافية،  خلفياتنا  تنوع  وبسبب  العقيل  تركيبنا 
طبيعة القضايا التي نفكر فيها واألدوات التي نستخدمها، وإين 
وجوهنا  كصور  متنوعة  صورًا  ونفوسنا  عقولنا  يف  بأن  موقن 
هو  وهذا  َدة،  موحَّ العامة  وجوهنا  فمالمح  تام،  نحو  عىل 
اإلطار اجلامع للفكر اإلنساين بكل ما فيه من تناقضات، ولكن 
وشكل  وحجم  البرشة  لون  مستوى  عىل  اليسرية  االختالفات 
جباهنا وأنوفنا وعيوننا.. أوجدت هذا التنوع اهلائل بني مئات 

ماليني الوجوه!.
فإننا  الفكري والفقهي،  إدارة االختالف  نتحدث عن  حني 
االختالف  أسباب  تشخيص  جوهريني:  بأمرين  معنني  نكون 
فصلُت  وقد  االختالف،  ذلك  مع  للتعامل  مطلوب  هو  ما  ثم 

إدارة االختالف
الفكري والفقهي
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االختالف الفكري عن االختالف الفقهي بسبب درجة واضحة 
التعامل  صعيد  وعىل  األسباب،  صعيد  عىل  بينهام  التباين  من 

واملعاجلة.

أوالً: أسباب االختالف الفكري:

1- التركيب العقلي:

من  جمموعة  من  اإلنسان  لدى  الوهبي  العقل  يتشكل 
إياها،  اجلليل  اخلالق  وهبنا  التي  الفطرية  واإلمكانات  املبادئ 
األفراد  وعىل  بالتساوي،  األمم  عىل  عة  موزَّ اإلمكانات  وهذه 
عالية  بقدرات  يتمتع  من  الناس  من  نجد  وهكذا  بالتفاوت، 
عىل صعيد الذاكرة، عىل حني أننا نجد منهم من يتمتع بقدرات 
التحليل والرتكيب...  أو  املالحظة  أو  اخليال  عالية عىل صعيد 
وهذا التباين يف القدرات العقلية يؤثر يف فهمنا للتاريخ وإدراكنا 
القوية  الذاكرة  فأصحاب  للمستقبل،  واسترشافنا  للواقع 
يكونون يف العادة أكثر خضوعًا ملقوالت التاريخ ورواياته عىل 
حني أن أصحاب اخليال اخلصب يكونون أقدر عىل استرشاف 
املستقبل، ونحن نعرف الدور الكبري الذي أسسهم فيه )اخليال 

العلمي( يف تقدم البرشية.
أضف إىل هذا أن عقولنا مصابة بنوع من االرتباك والقصور 
الدائمني جتاه التفكري يف )الصفات( أو ما يسمى )الكيف( عىل 
قبيل  من  هو  فيام  التفكري  عند  عالية  بكفاءة  تعمل  أهنا  حني 
متفاوتة  عقولنا  ولكن  والوزن،  واحلجم  العدد  مثل  )الكم(، 
لدينا  كان  ثم  مع هذا وذاك، ومن  التعامل  كفاءهتا يف  يف مدى 
أصحابه  يمتاز  حيث  )الريايض(  الذكاء  اسمه  الذكاء  من  نوع 
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الكثرية، كام أهنم يدركون عىل نحو  بالقدرة عىل طرح األسئلة 
جيد العالقة بني األسباب والنتائج، باإلضافة إىل كوهنم مهرة 
املسائل  حل  يف  والرسعة  األدلة،  ومجع  االفرتاضات  وضع  يف 
من  املحرومني  مع  خيتلفون  جيعلهم  كله  هذا  الرياضية... 
قضية  لعواقب  املتوقعة  االحتامالت  وضع  عند  املواهب  هذه 
من  لظاهرة  واجلذور  األسباب  يف  البحث  وعند  القضايا  من 
احلديث  عند  الباحثني  تفاوت  يف  جدًا  واضح  وهذا  الظواهر، 
عن  احلديث  وعند  اإلسالمي،  العامل  يف  التخلف  أسباب  عن 

التقدم. متطلبات 

2- الخلفية الثقافية:

إدراكنا  طريقة  يف  كبري  تأثري  واملعرفية  الثقافية  للخلفية 
لألشياء، ويف نوعية األحكام التي نصدرها، وأعني هنا باخللفية 
والعادات  واملعتقدات  والسلوكيات  املسّلامت  جمموعَة  الثقافية 
والتقاليد والقيم السائدة يف بيئة معينة، وال بد أن نضيف إليها 
منا  الواحد  لدى  املتوفرة  املعلومات  أي  املعرفية،  اخللفية  أيضًا 

عن القضية، أو املسألة موضع التفكري.
تؤثر  اخللفيات  وهذه  خمتلفة،  ثقافية  بخلفيات  نتمتع  نحن 
يف املركب العقيل لدينا وتغري يف نوعية األحكام التي نصدرها، 
البيئة  مع  يتفاعل  كام  خيتزهنا،  التي  املعرفة  مع  يتفاعل  فالعقل 
الثقافية التي نعيش فيها، وهذا جيعلنا نختلف يف القضية الواحدة 
عىل  فهناك  هبا،  املتعلقة  والرباهني  األدلة  وثاقة  عىل  اتفاقنا  مع 
والعني  احلسد  مثل  ملسائل  هتتم  ال  إسالمية  بيئات  املثال  سبيل 
والسحر واجلن... وهلذا فإن تعاملهم مع األمراض واألحداث 
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االعتبار،  بعني  وأخذها  فيها  التفكري  عن  بعيدًا  يتم  الغامضة 
فيها حني  فالناس  العكس من هذا،  بيئات إسالمية عىل  وهناك 
إىل  يذهبون  أو حتدث ظاهرة غري مفهومة،  حيدث مرض نفيس 
ذكرناه  مما  الشعبي  التطبيب  يف  املشهورين  واألشخاص  الرقاة 
استمر  ولطاملا  نفيس...  أخصائي  أو  طبيب  إىل  الذهاب  قبل 
القضايا دون الوصول إىل  املثقفني يف هذه  اخلالف واجلدل بني 

يشء!
بيت  بآل  شديدان  وتعلق  َوَلٌه  اإلسالمية  البيئات  بعض  يف 
، وهذا جعلهم ينسبون إليهم الكثري من الفضائل  رسول اهلل 
واخلوارق التي ال يقرها عقل وال نقل، وقد قال العالمة صالح 
اخلري  مظنة  )إهنم  البيت:  أهل  ثنائه عىل  اليمني يف سياق  املقبيل 
ومئنته، ورسُّ النبوة ساٍر فيهم الئح يف أعامهلم ومكارم أخالقهم، 
فيقطع،  الرجلني،  الناس  غالب  يرى  احلسية،  صورهم  عىل  بل 
اليمن،  يف  كنا  ولقد  النبوي،  البيت  أهل  من  أحدمها  أن  أويظن 

اليكاد يتخلف هذا علينا لصحة أنساهبم()1(.
هذا الكالم ال حيتاج إىل أي تعليق!.

حني يتحدث متخصص ختصصًا دقيقًا عن أسباب الفقر يف 
العامل اإلسالمي، أو عن مشكالت الصحوة اإلسالمية، أو عن 
نمط التفكري يف ماليزيا أو املغرب - مثاًل- فإن من املتوقع دائاًم 
أن يتم طرح رؤى وحتليالت، ال تلقى الرتحيب أوالقبول من 
يقال  مما  كثري  فهم  يساء  أن  املتوقع  من  أن  كام  املتخصيني،  غري 
املدقق،  املتخصص  به  يقوم  الذي  العريف(  )احلفر  عمق  بسبب 

)1( العلم الشامخ: ٢67.
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القضية  يف  املتخصصني  اختالف  بشدة  نفاجأ  أال  وينبغي 
الواحدة، ألن السبل تتشعب بالباحثني أكثر، فأكثر كلام أوغلوا 

يف بحث املسائل الدقيقة.
الناجتة  اخلربة  هو  ذكرته،  ما  إىل  يضاف  أن  جيب  آخر  يشء 
متّلك  األكاديمية  الدراسة  أن  واحلقيقة  العملية،  املامرسة  عن 
الدارس أصول العلم ومفاتيحه، لكنها تنزع دائاًم نحو املثالية، 
وحني يدخل خريج اجلامعة املجال العميل تتبدى له الفروقات 
الكثرية والكبرية مما جيعله يكتسب خربة جترّس العالقة بني العلم 
النظري والواقع العميل، ومن هنا ينشأ الكثري من اخلالفات بني 
املنّظرين واألكاديميني من جهة وبني الذين يعملون يف املصانع 

والرشكات واألسواق.
ال ينبغي أن ننسى يف هذا السياق اخلربة التي يكتسبها الناس 
مجيعًا بسبب تقدم العمر، وهذه اخلربة أوجدت فعاًل ما يسمى 

اليوم )الرصاع بني األجيال(.
أحدث  حيملون  أهنم  من  واثقون  وهم  يتحدثون  الشباب 
النظريات وآخر وأجّد املعلومات واخلربات، والشيوخ يعتزون 
وعاشوا  والتجارب،  املبادرات  من  كثري  نتائج  شاهدوا  بأهنم 
لدينا خطابني خمتلفني جتاه  أوجد  الشباب، وهذا  عواقب هتور 
أساليب اإلصالح وأولوياته عىل نحو خاص، ورحم اهلل عيل 
رؤية  وال  الشيخ  )رأي  يقول:  كان  حني  طالب   أيب  بن 
الصبي( أي إن خربة الشيوخ وحديثهم عن يشء، مل يروه أوثق 

وأصح من حديث الصبيان عن يشء رأوه بأعينهم!.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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3- ُنُظم اللغة:

العرب  )ولسان  الشافعي:  يقول اإلمام  لفته ذكية مبكرة  يف 
أوسع األلسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط بجميع 
عامتها  عىل  يشء  منه  يذهب  ال  ولكنه  نبي،  غري  إنسان  علمه 

حتى ال يكون موجودًا فيها من يعرفه.
نة عند أهل الفقه: ال نعلم  والعلم به عند العرب كالعلم بالسُّ

رجاًل سمع مجيع السنن، فلم يذهب منها عليه يشء()1(
بالتفسري  الطعن  يف  ُيستَهلك  املحامني،  جهود  من  كثري 
بني  أن  إىل  يشري  مما  دستوريتها،  يف  أو  القوانني  لبعص  السائد 
البرش ظلوا عىل مدار التاريخ يف حالة من االرتباك جتاه تعاملهم 
ومما  صعوبة،  األمر  يزيد  مما  أن  خيفى  وال  اللغوية،  النظم  مع 
يفرس معضلة البرش مع لغاهتم أيضًا، ذلك التطور احلر للغات 
اللغة،  الدائم خلف جديد  الناس يف حالة من اجلري  مما جيعل 

وحول االهتداء إىل سبل التعامل معه.
األمثلة عىل ما أقول كثرية جدًا، وسأكتفي هنا بمثالني اثنني 

لتوضيح ما أقوله:

1- شكا الّزبرقان بن بدر إىل عمر بن اخلطاب  أن احلطيئة 
هجاه حني قال:

واقعد فإنك أنت الطاعم الكايسدع املكـارم ال ترحـل لبغيتـها

)1( الرسالة 1: 4٢.
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أنه  رواية  ويف  معاتبة،  ولكنها  هجاء،  أسمع  ما  عمر:  قال 
قال: ما أسمع هجاء، ولكنه مدحك.

قال الزبرقان: أوما تبلغ مروءيت إال أنه آكل وألبس؟!.
ليحكم،  فحرض   ، ثابت  بن  حسان  عمر  استدعى  هنا 

فقال: )مل هيجه، ولكن سلح عليه()1(
ويقال إن عمر سأل لبيدًا أيضًا: فقال: ) ما يرسين أنه حلقني 
من هذا الشعر ما حلقه، وأّن يل مُحْر النَّعم( أي كرام اإلبل ،فأمر 

عمر بسجن احلطيئة.
ُيشعر  اهلجاء عىل نحو  النقاد والرشاح يف وجه  وهنا خيتلف 
عمر  سؤال  يف  وإن  إليه،  أرشت  ما  نحو  عىل  املراد  بغموض 
اهلجاء،  باب  من  كان  إذا  وما  املعنى،  عن  الشعراء  من  الثنني 
لدلياًل واضحًا عىل تعقيد النظام اللغوي وتسببه يف سوء الفهم!.

املدرسة  مؤسس  الكسائي  أن  وغريه  الزجاجي  يذكر   -٢
أيب  صاحب  يوسف  أيب  الكبري  بالفقيه  التقي  النحو  يف  الكوفية 
حنيفة يف حرضة هارون الرشيد، فطلب الكسائي من هارون أن 
يأمر أبا يوسف يف إجابته عىل سؤال، فأمره بذلك، فقال الكسائي: 

ما تقول يف رجل قال المرأته: أنت طالق إن دخلت الدار؟

الكسائي:  فقال  طُلقت.  فقد  دخلْت  إن  يوسف:  أبو  قال 
مل  فإنه  ُكرسْت  وإذا  األمر،  وجب  فقد  )َأْن(  ُفتحت  إذا  خطأ، 

يقع بعد.

)1( تغّوط عليه.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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قالوا: فنظر أبو يوسف بعد ذلك يف النحو)1(
بعدها  ما  معنى  فيكون  للرشط،  )إن(  أن  )الكسائي  ومراد 
فقيل:  اهلمزة  ُفتحت  وإذا  طلقت،  الدار  دخلت  فإذا  االستقبال، 
)أن( فيصبح املعنى عىل امليض، أي هي طالق بسبب دخوهلا الدار!.
من  لكثري  املتناهية  الدقة  ألوضح  الشاهد  هذا  سقت  قد 
التعبريات اللغوية، مما يتسبب يف إحداث الكثري من االختالف 

يف فهم ما ُيقال وتفسريه.

4- فهم الواقع:

تشكل  الواقع  فهم  يف  الناس  جهود  إن  قلت:  إذا  أبالغ  ال 
واحدًا من أهم مصارد اختالفهم، وذلك ألن الواقع بمعطياته 
املختلفة يشكل الغالف الكامل لكل حتركات بني البرش عىل هذه 
للواقع،  الزئبقية  الطبعية  إىل  يعود  األرض، وكثري من اختالفنا 
وما يكتنف كل جوانبه من غموض والتباس، وال خيفى يف هذا 
ملموس،  غري  واقع  مع  نتعامل  األحيان  معظم  يف  أننا  املقام، 
فأنت  ذلك،  لنا غري  لو ظهر  ومع معطيات غري حمسوسة حتى 
للغاية،  بسيطة  حقيقة  وهذه  األمطار،  هطول  بعينك  ترى  قد 
مدى  يف  التفكري  يف  تبدأ  حني  اخلفاء  منطقة  يف  ستدخل  لكنك 
سد ما هطل من مطر الحتياجات الناس، وحني تفكر يف أعداد 

الذين ترضروا منه لسبب من األسباب...
نحن يف احلقيقة ال نكف عن التفكري يف الواقع، ألن اكتشافه 
عىل نحو جيد يشكل البداية عىل طريق اإلصالح، ومن هنا فإن 

)1( جمالس العلامء للزجاجي : 196
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التقصري يف فهمه سوف ينعكس عىل أسلوب اإلصالح املطلوب.
ولعيل أشريهنا إىل بعض املحددات يف هذا الشأن :

اليومية  املتابعة  طريق  عن  الواقع  فهم  حياول  من  هناك  أ- 
األخبار،  نرشات  إىل  ويستمع  اليومية،  الصحف  يقرأ  فهو  له، 
وحياول حتليل ما يرى، ويسمع بمشاركة بعض األصدقاء، وال 
كافيًا  ليس  لكنه  الواقع،  من  قريبًا  املرء  جيعل  هذا  أن  يف  شك 
لوعيه وفقهه، واملشكل هنا عدم إدراك من يقوم بذلك لقصور 
الطريقة التي يتبعها يف فهم الواقع، عىل حني أن هناك من يرى 
أن متابعة األحداث اليومية ال تكاد تعني شيئًا ما مل تعرف أصل 
املؤثرة  والقوى  األحداث  مبعث  أي  البلد،  يف  اإلشكاالت 
األحداث  رؤية  ألن  وأوزاهنا،  أهدافها  إىل  باإلضافة  فيها، 
تطورها،  باجتاهات  للتنبؤ  وال  لتفسريها  كافية  ليست  وحدها 
وليست كافية من باب أوىل لالهتداء إىل سبل معاجلتها، وهكذا 
فنحن من خالل هاتني الطريقتني يف اجرتاح الواقع نختلف يف 

وتقييمه. تصوره 
الواقع عن طريق متثله ذهنيًا،  الناس فهم  د معظم  تعوَّ ب- 
الطريقة  هي  وهذه  عنه،  انطباعاهتم  إىل  الركون  طريق  وعن 
السهلة واملبارشة، وهي طريقة مالئمة لرؤية اجلزئيات الصغرية 
للغاية  عقيمة  ستكون  الطريقة  هذه  لكن  البسيطة،  واألحداث 
ال  فأنت  واملرّكبة،  الكبرية  والظواهر  القضايا  يف  نفكر  حني 
معرفة  وال  بلدك،  يف  الطبية  اخلدمات  جودة  معرفة  تستطيع 
مشاعر الناس جتاه حركة االقتصاد.... إال من خالل مقارنة ما 
الدول املجاورة  البالد من اخلدمات الصحية مع ما لدى  لدى 
واملشاهبة، وإال من خالل األرقام واإلحصاءات واستطالعات 

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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االنطباعات  طريق  عن  الواقع  تصور  فإن  وهكذا  الرأي، 
والتفكري املجرد يشكل مذهبًا، يتبعه أكثر الناس، عىل حني أن 
الناس،  يتبعه بعض  الذي  العلمي  الثاين هو األسلوب  الطريق 

مما يشكل موردًا من موارد اخلالف.
ج- نحن نتجه يف الغالب إىل تفسري ما نراه يف الواقع املعيش 
إدراك  عدم  هو  هذا  ودافع  واحد،  عامل  أو  سبب  خالل  من 
الكسل  دافعه  يكون  أو  ما،  ظاهرٍة  والدة  يف  العوامل  تشابك 
الذهني، وطلب الراحة، وهكذا فنحن نسمع من يعلل انحراف 
كثري من الناس يف أحد البلدان بسبب كونه بلدًا سياحيًا، ومن 
السياسية،  بالفوىض  أو  الناس،  بكسل  الفالين  البلد  فقر  يعلل 
الظواهر  تفسري  أن  يعرفون  العلم  أهل  لكن  املوارد...  بقلة  أو 
القيام  مثل  فظاهرة  وتبسيط،  اختزال  بعامل واحد هو  الكربى 
بأعامل عنيفة من أجل أهداف سياسيةمثاًل- ال تعود إىل أسباب 
سياسية حمضة، بل تتداخل يف وجودها أسباب سياسية وعقدية 

واقتصادية... وتعليمية 
الواقع  والدة  إىل  أدت  التي  لألسباب  املبّسطة  النظرة  إن 
انعكست سلبًا عىل نظرة كثري من الدعاة واملصلحني، فصاروا إىل 
بناء خطط دعوية وإصالحية بسيطة وغري ناجحة عىل حني أن من 
النهضة  عن  يتحدث  العوامل،  من  بعدد  الواحدة  الظاهرة  يفرس 
الشاملة واحللول املرّكبة واملتكاملة مما يعني يف هناية املطاف وجود 

مدرستني واجتاهني يف اإلصالح ويف التعامل مع الواقع.
شأن  أنه  عىل  بالده  يف  جيري  ما  إىل  ينظر  الناس  بعض  د- 
املشايخ،  وتارة  احلكومة،  تارة  يلوم  فهو  وهلذا  حمض،  داخيل 

وتارة رجال األعامل.
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ملا  صدى  هو  بالده  يف  جيري  ما  أن  يعتقد  من  الناس  ومن 
يف  وليس  يشء  كل  عىل  جمربون  البلد  وأهل  اآلخرون،  يريده 

أيدهيم أي يشء، وهم مع هذا طيبون صاحلون عظامء!
النظرة الثالثة السوية تقول: يف زمان العوملة واإلنرتنت مل يعد 
يف اإلمكان احلديث عن داخل وخارج، ولكن يظل األساس فيام 
حيدث من خري ورش ونجاح وإخفاق يف أي بلد... هو ما يقوم به 
أهله، وإن نسبة تأثري اخلارج يف الداخل ال تزيد يف املجمل عىل 

٢0% وهناك الكثري من األمثلة عىل هذا
الناس،  معظم  لدى  مضطرب  املؤامرة  نظرية  من  املوقف 
عالقتنا  حول  جمالسنا  يف  يدور  طويل  جدل  فهناك  وهلذا 

باآلخرين وحول املواقف التي جيب أن نقفها منهم.
يف اخلتام أود التأكيد عىل أننا ال نرى سوى جزء من الواقع، 
الواقع عىل نحو قاطع وإنام عىل نحو  أننا ال نرى  والتأكيد عىل 

مظنون وختميني، وعلينا إصدار األحكام بناء عىل هذا وذاك.

5- محاولة حسم ما ال يقبل الحسم:

جدل عريض يدور حول الكثري من القضايا بغية الصريورة 
إىل رأي هنائي أو قول حاسم، والنتيجة هي استهالك األوقات، 

وتعكري القلوب، ثم ال يشء!.
فيها،  أوالرتجيح  التوافق،  إىل  سبيل  ال  كثرية  أمور  هناك 

وهذا يعني جتنب اإليغال يف نقاشها، ومن تلك األمور:
لدينا  تثري  تعاىل،  اهلل  إال  يعلمها  ال  التي  واملقاصد  النوايا   -
الصلة  بقصد  ليس  زارين  فالن  واللغط:  اجلدل  من  الكثري 

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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من  يعرف  ملا  يب  الشامتة  بقصد  ولكن  األخوي،  والتواصل 
كسب  بقصد  ليس  املسجد  إىل  يذهب  وفالن  حايل،  سوء 
املسجد،  إمام  بنت  خطبة  يريد  ألنه  ولكن  اجلامعة،  ثواب 
فذهابه للمسجد ملصلحة، وهكذا وهكذا...طبعًا هناك من 
يتخذ مواقف  يصّدق، وهناك من يرفض ذلك، وهناك من 

بناء عىل هذه الظنون!
معاملة  وإجياب  النوايا  اهتام  باب  يسد  أن  أحب  نبينا  
اهلل  إىل  رسائرهم  وتفويض  أعامهلم،  من  يظهر  ما  عىل  الناس 
تعاىل، فقد صح أن أسامة بن زيد  امىض خلف رجل كافر 
اهلل،  إال  إله  ال  الرجل:  قال  منه  متّكن  فلام  املعارك،  إحدى  يف 
فطعنه أسامة بالرمح حتى قتله، فلام بلغ رسول اهلل  قال: يا 

أسامة أقتلته بعد ما قال: ال إله إال اهلل ؟!
قال أسامة: إنام قاهلا متعوذًا )أي خوفًا من القتل(.

قال النبي: أقال ال إله إال اهلل وقتلته؟! أفال شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقاهلا أم ال؟!.

قال أسامة: فامزال النبي  يكّررها حتى متنيت أن مل أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم.)1(

غري  األخرى  هي  الشخصية،  واالختيارات  -الذوقيات 
ذات  ثياب  لبس  يفضلون  الناس  فبعض  للحسم،  قابلة 
أكل  يشتهون  وبعضهم  معينة،  ألسباب  بعينها  ألوان 
بعض األطعمة دون بعض، وبعضهم يكره رائحة بعض 
جدل  وبعد  ذلك،  يعجبه  ال  من  هناك  يكون  ثم  العطور 

)1( اخلرب يف الصحيحني.
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طويل، يقوم من يقول: هذه أذواق!.
نعم هي أذواق، وعلينا أن نقوهلا من البداية حتى ال نختلف 

يف أمور يصعب قول الكلمة الفصل فيها.

-فرعيات وجزئيات كثرية يف مسائل تتصل بالتاريخ والفلسفة 
والعالقات الدولية واجلامعات واألحزاب...، هذه اجلزئيات 
النزاع،  من  كثري  فيها  حيدث  والفرعية  الصغرية  والوقائع 
هناك  لكن  باملستحيل،  أشبه  العادة  يف  عليها  التوافق  ويكون 
من يرّص عىل توحيد اآلراء واملواقف حوهلا ظنًا منه أنه يوّحد 
اجلزئيات  طبيعة  لكن  التوافق،  مستوى  حيّسن  أو  الصفوف، 
تأبى عليه ذلك ألهنا يف األساس مناط تباين اآلراء ووجهات 

النظر، ولذا فاألوىل هو رصف النظرعنها، وكأهنا مل تكن.

6- المزيد من التحضر يعني المزيد من االختالف:

السامت، من أمهها سمتان:  بالعديد من  البداوة  تتسم حياة 
عامل  يف  العيش  أما  والنمطية،  الرضورات،  عامل  يف  العيش 
والتي  الرفاهية،  منخفض  البدوي  املجتمع  فألن  الرضورات، 
الرفاهية ومقوماهتا  تعني عامل اخليارات الرحبة، كام أن أدوات 

حمدودة جدًا يف حياة البدو.
من  درجة  يوفر  الذي  السياق  تشكل  فإهنا  النمطية،  أما 
البدوية  املجتمعات  أن  كام  العامة،  للحياة  والتنظيم  النظام 
الغالب جمتمعات ضيقة، ويف املجتمعات الضيقة ينترش  هي يف 
التقليد وخوف الناس من نقد بعضهم لبعض، إىل جانب بطء 

حركة التطوير إىل حد اجلمود.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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يف املجتمع املتحرض يكون كل يشء عىل خالف ما ذكرناه، 
فالرفاهية املوجودة يف املدن هي نتاج وفرة اخليارات يف املسكن 
الناس  جيعل  وهذا  املختلفة،  الرتفيه  ووسائل  واملأكل  وامللبس 
األذواق،  التنوع يف  ينمي  مما  العيش،  ألوان  من  الكثري  خَيربون 
يف  االختالف  نمو  يعني  وهذا  لدهيم،  املفاضلة  حاّسة  ويقّوي 

املعايري واألحكام والتفضيالت...
احلاجات،  وتكثر  احلياة،  نظم  تتسع  املتحرض  املجتمع  يف 
وهذا  واحد،  آن  يف  والتعقيد  التنوع  إىل  العيش  أنامط  ومتيل 
عرب  الثقايف  الغطاء  وتوسيع  االجتهاد  عىل  العقل  يستحث 
تعزيز  يعني  التقليد  كان  وإذا  والتجديد،  واالقتباس  اإلبداع 
يعني  والذي  والتعدد،  الفردية  يعزز  اإلبداع  فإن  النمطية، 
احلرية  مساحة  أن  هذا  إىل  أضف  االختالف،  تعزيز  بداهة 
التساع  مواكبتها  بسبب  باستمرار  تتسع  والسلوكية  الفكرية 
يف  يسهم  أيضًا  وهذا  املدن،  يف  واالستقرار  التحرض،  حركة 
كل  يف  ومرئّي  مشاَهد  عنه  نتحدث  وما  االختالف،  توسيع 
صحارى العامل ومدنه وحوارضه، لكن من املفيد أيضًا القول: 
املبادئ  االختالف  يف  التوسع  جانب  إىل  ُينتج  التحرض  إن 
واألساليب واألدوات التي تساعد عىل كرس حدة االختالف، 

وتوظيفه يف السياقات اإلجيابية.

7- الخلط بين األشخاص واألفكار:

واألحكام  العواطف  بني  للفصل  الكريم  القرآن  يؤسس 
يف  نجده  ما  عىل  واألفكار  اآلراء  وبني  باألشخاص،  املتعلقة 

قوله سبحانه:  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ 
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لقوم  بغضكم  حيملنكم  ال  أي   )1( ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
عىل عدم العدل معهم، وذلك يكون بإصدار األحكام اجلائرة 

ضدهم وبخِسهم أفكاَرهم وأشياءهم...

من  جيد  بقدر  متمتعة  واآلراء  األفكار  تظل  أن  املهم  من 
االستقالل عن أصحاهبا، فقد ُينتج الشخص املمتاز فكرة سيئة 

أو مدمرة، وقد يصدر عن شخص سّيئ رأي حكيم ومفيد.

غري  اهلالة  عنها  ينزع  أصحاهبا  عن  معزولة  األفكار  إبقاء 
املوضوعية، ويسّهل نقاشها ونقدها وتطويرها واخلالص منها 
حني  لكن  متاحة،  منها  االستفادة  جيعل  كام  عليها،  والتوافق 
نمنح الفكرة القداسة بسبب تقوى أصحاهبا أو بسبب دفاعهم 
عنها حتى االستشهاد يف سبيلها، أو بسبب إنجازاهتم العظيمة 
يف أي جمال من املجاالت... حني حيدث هذا فإن ذلك سيعني 
وهذا  موضوعي،  سبب  غري  من  هبا  والتمسك  الفكرة  حتنيط 
يوّسع شقة اخلالف بني املتحررين فكريًا وبني من يعظِّم الفكرة 
استبعاد  يف  هذا  مثل  وقل  صاحبها،  عظمة  من  يراه  ما  بسبب 

األفكار بسبب آرائنا السلبية يف أصحاهبا.
وجيعل  الصحيح،  سياقها  عن  خترجها  األفكار  شخصنة 
السياق  نقاشها خارجًا عن  التوافق عليها غري ممكن، كام جيعل 

املنطقي وقواعد احلوار الصحيح.)٢(

)1( سورة املائدة: ٨.
)٢( انظر شخصنة الفكرة وفكرة الشخصية بقلم حازم ماهر ) مقال منشور عىل النت(.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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8- الحقيقة طبقات:

مشاهد،  يشء  بعض  فوق  بعُضها  طبقاٍت  احلقيقة  كون 
ويكاد يقرتب من البداهة، لكن تعامل معظم الناس مع هذا يف 

كثري من األحيان ال يتم عن معرفة راسخة.
نستطيع أن نقول: إن احلقيقة طبقات، ونستطيع القول أيضًا:
تشتمل  معنوية  أم  مادية  أكانت  سواء  الواحدة  الظاهرة  إن 
مبارش  هو  ما  منها  احلقائق،  وهذه  احلقائق،  من  عدد  عىل 
وواضح وضوح الشمس، ومنها ما هو خفي، حيتاج إىل أدوات 
بني  عىل  يتعّذر  غيبي  هو  ما  ومنها  معرفته،  أجل  من  خاصة 
البرش الوصول إليه بسبب عدم توفر األدوات املطلوبة لذلك.

مثال:
رأى أحدهم يف يدك قلاًم، فأخذ يوجه لك األسئلة حوله:

ما لون القلم الذي بيدك؟
أخرض.

هل هو سائل أو جاف؟
جاف.

هل هو من معدن؟
بعضه معدن، وبعضه فيام أظن بالستك.

هل تشعر أنه جيد ومريح؟
نعم.
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هل ثمنه مرتفع؟
ثمنه معتدل ومثل كل األقالم الشبيهة.

هل املعدن املوجود يف القلم، حديد؟
ال أعلم.

هناك أسئلة لدى صاحبك حول القلم، لكنك ال تعرف أي 
أجوبة هلا، من مثل:

- كم قطعة يبيع منه املصنع سنويًا؟

- هل الرشكة املصنعة حتقق أرباحًا جمزية من وراء صناعته؟

- كم عدد البلدان التي يتم تصدير هذا النوع من األقالم هلا؟

- ما الرتكيبة الكيميائية واملعدنية هلذا القلم؟

للعاملني يف  التصنيع مشكالت صحية  هل تشكل طبيعة   -
املصنع؟.

- هل هناك نية لالستمرار يف إنتاجه؟
غالبًا  وصحيحة  مقنعة  أجوبة  هلا  ونحوها،  األسئلة  هذه 

لدى إدارة املصنع أوالرشكة املنتجة.
له جوابًا حتى  أحد  يعرف  األسئلة، ال  ثالث من  نوع  لدينا 

إدارة املصنع :

أو  اجليد  القلم  بأنه  القلم  هلذا  املستخدمون  يشعر  هل   -
املناسب؟ 

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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- هل يواجه املستخدمون أي مشكالت أثناء استخدامه؟

عىل  املتاحة  القلم  ألوان  من  لونًا  يفضل  من  هناك  هل   -
غريه؟

هذه األجوبة يمكن احلصول عىل إجابات تقريبية من خالل 
هذا  استخدموا  الذين  الزبائن  من  عينة  رأي  باستطالع  القيام 

القلم.
من  فهي  البرش،  من  أحد  أجوبتها  يعرف  ال  أسئلة  هناك 

الغيب املكنون، من مثل:

يف  القلم  هلذا  املنتج  املصنع  يستمر  أن  يمكن  متى  إىل   -
اإلنتاج؟

املنتج  البلد  هل يمكن أن تنشأ مصانع أخرى ملنافسته يف   -
له، أو يف غريه؟

متت  شعرية  قصيدة  كم  أو   ، تعاىل  اهلل  كتاب  من  آية  كم   -
كتابتها هبذا القلم من لدن الذين استخدموه؟

حول  أجوبة  إىل  الوصول  القلم  هبذا  املعنيون  يريد  حني 
للتنقيب  أدوات  إىل  سيحتاجون  فإهنم  املطروحة،  األسئلة 
واحلفر املعريف، بعض هذه األدوات عبارة عن خمتربات للتحليل 
التسويق،  فريق  من  عمل  إىل  سيحتاج  وبعضها  الكيميائي، 

وسيحتاج بعضها إىل استطالعات رأي متنوعة، وهكذا..
بة حتتاج إىل أدوات  إن كل أو معظم الظواهر الوجودية املركَّ
ال  الناس  من  كثريًا  لكن  املختلفة،  طبقاهتا  يف  معريف  حفر 
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يعرفون هذا، أوال هيتمون به، والنتيجة هي الكثري من األجوبة 
املجتمع  يف  ويشبع  األذهان،  يشوش  مما  واملرجتلة،  العشوائية 

تقاليد كالمية تفتقر إىل احلد األدنى من الشعور باملسؤولية.
إىل  بالنسبة  نذكره  أن  يمكن  القلم  إىل  بالنسبة  ذكرناه  ما  إن 
والرفاهية  والفقر  التدين  مثل  اإلنسانية  الظواهر  من  الكثري 
وغريها  الشباب،  لدى  املبادرة  وروح  االجتامعي  والتامسك 
االختالفات  من  الكثري  أذهاننا  يف  يثور  وهكذا  كثري،  كثري 
والتعامل  حلسمها  طريقة  أي  أكثرنا  يعرف  ال  التي  والتباينات 

اجليد معها.

9- ُسُبل اإلصالح:

وسعادة  العامَل  إلصالح  الطرق  أفضل  تلمس  كان  ربام 
الناس، أهمَّ مصدر الختالف عقول الصفوة املفكرة.

العقول  يشغل  ما  معظم  إن  قلت:  إذا  النجعة  ُأبعد  ال 
الناس،  منها  يعاين  التي  املشكالت  تشخيص  شيئان:  الكبرية 
ثم العثور عىل معاجلات ناجعة هلا، أوقل: تشخيص الداء، ثم 

وصف الدواء.

الناس جيدون دائاًم من حيذروهنم  التاريخ جيد أن  املتأمل يف 
من خماطر االستمرار عىل ما هم عليه من االنحراف والتقصري، 
لكن تكون أصواهتم يف العادة خافته، ويظهر بني الفينة والفينة 
ويتأثروهنم،  الناس،  من  الكثري  هبم  يسمع  عظام،  مصلحون 
اجلامهري،  بني  والفكري  املعريف  الرشخ  من  نوعًا  يوِجد  وهذا 

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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إىل مؤيد ومتابع لإلصالح، وإىل معاند ومستكرب  ينقسمون  إذ 
باعتباٍر  األكثرية  يمثلون  ما  كثريًا  وهؤالء  ومعارض،  وجاحد 

من االعتبارات.

الرسل الكرام -عليهم السالم- هم أئمة املصلحني، وأكثرهم، 
وأدومهم تأثريًا يف الناس، وقد حدثنا القرآن الكريم أن ما حيمله 
الرسل من علم وبرهان وبينات، يعمل يف الناس مثل الذي يعمله 
حجر كبري، يلقى به يف بركة صغرية، فيتفرق الناس بعد أن كانوا 
دين بسبب اجلهل والتقليد وانعدام التدبر والتفكر، ويف هذا  موحَّ

گ  گ  کگگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  تعاىل  اهلل  يقول 
ڳ )1(

الديني،  البعد  ذات  اإلصالحية  الدعوات  كل  يف  نظرنا  لو 
مرتبطة  مجيعًا  أهنا  لوجدنا  الفلسفي،  أو  الدنيوي  البعد  وذات 
عىل نحِو مابقيمة من القيم الكربى التي أمجع عليها الناس، مثل 
العدالة  ومثل  واألخروية،  الدنيوية  والسعادة  بالغيب  اإليامن 

واحلرية واملساواة والتعاون والقوة والرفاهية والطمأنينة.

العام،  الشأن  وقادة  االجتامعني،  والرواد  املصلحني  مجيع 
يبذلون الكثري من اجلهد الفكري من أجل إقناع الناس باحلاجة 
إىل اإلصالح، ومن الطبيعي أن كل واحد منهم يعتقد أن رأيه 

هو األصوب، واألنفع للعباد والبالد.

)1( سورة البينة: 4.
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اتجاهات ومذاهب وفلسفات

أوالً: على الصعيد العالمي:

1- النفعية:

بمقدار  تتحدد  للفعل  األخالقية  القيمة  أن  النفعيون  يرى 
نفسها  ربطت  قد  النفعية  تكون  وهبذا  العام،  النفع  يف  إسهامه 
تلتقي  وهبذا  أفعال،  من  به  نقوم  ملا  املتوقعة  واملآالت  بالنتائج 
وال  األفكار  بمصدر  هيتم  ال  فكالمها  )الربامجاتية(  مع  النفعية 
بكيفية ظهورها، وإنام هيتم بنتائجها العملية املؤثرة يف حياة الناس.
بعض املؤمنني باملذهب النفعي، فرسوا املنفعة باللذة)1(، وإن 
تأثري هذه الرؤية يف اختالف اآلراء كبري، ألهنا حجمت من دور 
يكون  بأن  فاإلنسان مطالب  الناس،  توجيه  العامة يف  األخالق 
أمينًا وصادقًا ومضحيًا من أجل مبادئه وبالده واملصلحة العامة، 
مشاعر  بعض  عليه  ويفّوت  اآلالم،  ببعض  يشعر  جيعله  وهذا 
اللذة والراحة... أنا هنا ال أرمي إىل نقد النفعية، وإنام أريد أن 
 - الفلسفات  من  الكثري  ومعها   - الساموية  األديان  أن  أوضح 
البرش، بل هي حاكمة  وضعت مبادئ وقياًم مستقلة عن ذوات 
عليهم وضابطة لسلوكهم، وإن هذا يقود إىل تبني مناهج تربوية 
عن  النظر  بقطع  واملصداقية  والتضحية  االستقامة  عىل  تشجع 
األخالقي،  للتفلت  أسست  فقد  النفعية،  أما  العاجلة،  منفعتها 
كام أسست لألفكار العدوانية والسلوكيات األنانية، إذ أحالت 

)1( انظر: املنفعة العامة كأحد املذاهب األخالقية يف الفلسفة احلديثة، د. مصطفى حلمي ) منشور 
عىل النت(.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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كثريًا من النفع واخلري والصالح إىل أحاسيس الناس ومشاعرهم 
بعيد  اجتاه  وأذواقهم، وهذا جيعل األفكار اإلصالحية متيض يف 

عن اجتاهات كثري من املصلحني.

2- المثالية:

املثالية من أقدم النظم الفلسفية املعروفة لإلنسان واملثاليون 
الروح والعقل، ومع أهنم ال ينكرون وجود  يميلون إىل متجيد 
عىل  والكواكب،  والبحار  واهلضاب  فاملنازل  املادي،  العامل 
الرغم من أهنا واقع، فإهنا ليست مطلقة، فالعامل هو عامل العقل 
عقولنا  رسمته  الواقع  وهذا  الواقع،  عامل  وليس  والروح، 

وأرواحنا، عىل مبدأ: ليس الكون إال ما نراه.
تسهم املثالية يف إثارة االختالف بني الناس عىل صعيد مهم، 
هو الصعيد الرتبوي، فاملثاليون ينظرون إىل التلميذ عىل أنه كائن 
وهدف  اخلاصة،  طبيعته  عن  التعبري  احلياة  يف  غايته  روحي، 
التعليم  ُيعنى  أن  القيام بذلك، وجيب  الرتبية هو مساعدته عىل 
التأكيد  املدارس  يتطلب من  التلميذ وعقله، وهذا  بتنمية روح 
عىل األنشطة العقلية واألحكام اخللقية واجلاملية وحتقيق الذات 

واحلرية الفردية واملسؤولية الفردية واالنضباط الذايت)1(.
العامل  يف  صار  العوملة  فرضتها  التي  اجلديدة  الوضعية  بعد 
عىل  اليوم  الرتكيُز  حيث  املثالية،  تراه  ملا  مغاير  جديد  اجتاه 
التعليم املهني، كام يتم الرتكيز عىل املعارف واملسارات املعرفية 
هناك  وصار  العمل،  سوق  يف  لالنخراط  الشباب  تؤهل  التي 

)1( انظر ويكيبيديا مادة: مثالية.
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ملن  يمكن  التي  التخصصات  دراسة  بوجوب  راسخة  قناعات 
يدرسها العثورعىل وظيفة ذات أجر مالئم.

هذا االجتاه يف الرتبية والتعليم يشكل هو اآلخر مسعًى من 
مساعي اإلصالح، والعمل عىل النهضة الشاملة.

3- الليبرالية:

)الليربالية( نشأت يف أوربا  يذهب كثري من الباحثني إىل أن 
أهنا  ويبدو  الفالسفة،  من  عدد  يد  عىل  عرش  السابع  القرن  يف 
يف  واإلقطاع  الكنيسة  تسلط  عىل  فعل  رد  عن  عبارة  كانت 

العصور الوسطى يف أوربا.
مما ال شك فيه أن الليربالية من أكثر املذاهب تأثريًا يف حياة 
األمم عىل الصعيد السيايس واالجتامعي واالقتصادي، ويتمثل 
جوهرها يف )احلرية( حيث تدفع الليربالية يف اجتاه حترير اإلنسان 
وهي  واالجتامعية،  والسياسية  الثقافية  الثالث:  السلطات  من 
التكيف وفق أخالق  القدرة عىل  العالية، ومتلك  باملرونة  تتسم 
جمتمع  من  وتأثريها  متظهرها  يف  ختتلف  فهي  وهلذا  املجتمع، 
حركته  حيكم  رشقي  جمتمع  إىل  الفردية  النزعة  تسوده  غريب 

االجتامعية كثري من التقاليد الصارمة)1(

الليربالية بام هي نزوع نحو الفردية أثرت تأثريًا بالغًا يف كل 
هائاًل  قدرَا  وأوجدت  خمتلفة،  درجات  عىل  األرض  جمتمعات 
الصعد،  كل  عىل  اإلصالح  مناهج  صعيد  عىل  االختالف  من 

)1( انظر: الليربالية: نشأهتا وتطورها بقلم عبدالرحيم صاميل السلمي )مقال عىل النت(.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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واجتاهات  الدول  سياسات  يف  كبريًا  مفهومًا  غرست  حيث 
الصعيد  عىل  يعمل(  )دعه  شعار  وإن  االجتامعية،  احلركة 
االقتصادي و )دعه يمر( عىل الصعيد السيايس، من الشعارات 

املعربة عن مفاهيم الليربالية.
مدار  عىل  املجتمعات  واجهتها  التي  والقالقل  الفتن  إن 
التاريخ دفعت يف اجتاه اخلوف من الفوىض، وهلذا كانت القيود 
واالحرتازات والقوانني احلاجرة عىل حرية األفراد، عىل درجة 
كثريًا  حطمت  الليربالية  لكن  واالنتشار،  الرسوخ  من  واسعة 
عىل  األخالقية  الفوىض  من  نوع  حدوث  درجة  إىل  ذلك  من 
نحو ما نراه من رشعنة املثلية والشذوذ اجلنيس وحدوث درجة 

عالية من القبول هلذا السلوك لدى املجتمعات الغربية!.

4- الرديكالية:

والبني  للقيم  واجلوهري  اجلذري  التغيري  عىل  الرديكالية  تقوم 
االجتامعية، إهنا نوع من ممارسة العنف غري املسلح يف تغيري األوضاع 
ما  وسياسات  الشيوعية،  السياسات  أن  الواضح  ومن  السائدة، 

يسمى بأقىص اليسار كانت جتّسد الرديكالية عىل نحو واضح.
املبادئ  تكمن يف  الرديكالية ال  أن  إىل  الباحثني  بعض  يشري 
والقيم التي حياول الرديكاليون تغيريها، وإنام يف طريقة التغيري، 
وقد تم قتل ماليني البرش وسجن وتعذيب مئات املاليني منهم 
ما  أو  الرديكالية،  مبادئ  من  انطالقًا  الشيوعية  املرحلة  خالل 

سمي وقتها )العنف الثوري(.
املضادة  املفاهيم  من  الكثري  وّلد  فكري  إطار  الرديكالية 
سبيل  عىل  اهلند  ففي  السلمي،  التغيري  وأدبيات  الفرد  حلرية 
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املثال اختذت احلركة الرديكالية موقفًا معارضًا ملبدأ )الالعنف( 
الذي انتهجه غاندي ملقاومة اإلنجليز، إيامنًا منها بأن اإلنجليز 

ال متكن هزيمتهم إال عن طريق العنف.
إن انسداد آفاق اإلصالح، يشّكل مصدرًا غنيًا لدفع العديد 

من الناس نحو اعتناق األفكار الرديكالية.
بازدراء،  الرديكاليني  إىل  العادة  يف  يشريون  املحافظون 
االجتامعي،  املشهد  لتعقيد  مدركني  وغري  متهورين  بوصفهم 
أما الرديكاليون، فإهنم يشككون يف العادة يف نزاهة املحافظني 
جدوى  عدم  إدارك  بعدم  يتهموهنم  أهنم  كام  وشجاعتهم، 
التصدع  من  نوع  إجياد  يعني  وهذا  السلمي،  التغيري  أساليب 

العامودي يف كتلة املفاهيم اإلصالحية عىل مستوى العامل.

ثانيًا- على المستوى اإلسالمي:

مدار  عىل  املسلمني  لدى  مقيم  والتطوير  التجديد  هاجس 
أنه  عنه   ّصح  وقد  احلضارية،  الظروف  كل  ويف  التاريخ، 
قال: )إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مئة سنة من جيددهلا 
أمر دينها()1( وإن التخلف الذي يعاين منهاملسلمون يف جماالت 
واملفاهيم  األفكار  جتديد  عىل  مستمرًا  حافزًا  يشكل  شتى 

واألساليب واألدوات.
نحن املسلمني لدينا أطر معينة، توّلد مسارات حمددة للتجديد 

منها: والتطوير، 

)1( أخرجه أبو داود وغريه.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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1.املقاصد العامة للرشيعة الغراء.
٢.النصوص الواردة يف املوضوع أو املجال موضع التجديد.
3.إدراك املجددين واملصلحني ألولويات التجديد وحماوره.

4.ما هو مالئم من األساليب واألدوات للتجديد يف حالة معينة.
5.خربات املصلحني وطموحاهتم وتطلعاهتم.

6.ارتباط مطالب اإلصالح الدنيوي بالنجاح األخروي والقيم 
اإلسالمية.

ومن  الشديدة،  اخلالفات  من  املصلحني  تعصم  األطر  هذه 
ولكن  واإلصالح،  التطوير  مناهج  حيال  العامودي  االنشطار 
يف  االعتبار  بعني  واألشياء  األبعاد  من  عددًا  تأخذ  أن  بمجرد 
االختالف  نفق  يف  الدخول  يعني  فهذا  القضايا،  من  قضية  أي 
مناهج  بعض  إسهام  حول  املالحظات  بعض  وهذه  رضورًة، 

اإلصالح يف إذكاء االختالف.
أ - تأثر بعض اجلامعات اإلسالمية بالفكر اليساري، والذي 
واستخدام  الدولة،  سلطة  توسيع  شيئني:  شأن  من  ُيعيل  كان 
عىل  االتكاء  اجتاه  يف  دفع  وهذا  التغيري،  يف  العنيفة  الوسائل 
النصوص التي يمكن أن تدعم هذا التوجه، باإلضافة إىل إنتاج 
وترّغب  ذلك،  تفلسف  التي  واألدبيات  واملفاهيم  األفكار 
الشباب فيه، وإن بعض تلك املفاهيم واألدبيات يشكل امتدادًا 

لفكر اخلوارج بوجه من الوجوه.
ب - مجاعات وأطياف عدة رأت أن مشكلة املسلمني، تكمن 
يف اجلهل وقصور الرتبية، فهام أهم أسباب التخلف الذي تعاين 
منه األمة، وقد كانت مرشوعات إسالمية املعرفة وبناء املدارس 
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هي  املختلفة،  الرتبوية  املحاضن  وإنشاء  اإلسالمية  واجلامعات 
الرد العميل عىل ما اعتقدوا أنه الدعائم الكربى للتخلف، وهذا 
التي  واخلربات  والشواهد  النصوص  يستدعون  بالطبع  جعلهم 
منظور  تكوين  إىل  باإلضافة  والرتبوية،  التعليمية  األعامل  متجد 
النظر إىل  )اإلصالح من أعىل( مع  فكري وثقايف هيّون من شأن 
من يتبنى ذلك بأنه ال يقّدر خماطر ما يقوم به، وال يعي عقم ذلك.
ج- هناك مجاعات -أمهها مجاعة التبليغ والدعوة- رأت أن 
عن  الغفلة  يف  مشكلتهم  ولكن  اخلري،  من  الكثري  املسلمني  يف 
يذكرهم  من  إىل  حيتاجون  فهم  وهلذا  وآداهبا،  الرشيعة  أحكام 
هبا بأبسط األساليب وأقرب الوسائل، وهم يعتمدون أسلوب 
الرتغيب والتأثري العاطفي، وحياولون نرش تعاليمهم عن طريق 
اخلروج لنرش الدعوة، وجعِل الناس يرون نامذج حية يتمثل يف 
سلوكها اإلخالص والصدق وحب الناس واحلرص عليهم...
الناس وجذهبم، وعدم  القرب من  التبليغ عىل  حرص مجاعة 
يف  واملواعظ  الرقائق  عىل  االعتامد  يف  يرسفون  جعلهم  تنفريهم، 
لدى  يكون  قد  عام  الطرف  يغضون  جعلهم  أنه  كام  أساليبهم، 
املدعوين من انحرافات عقدية وخرافات وانحرافات سلوكية...
نقد  موضع  أنفسهم  من  جعلوا  قد  التبليغيون  يكون  هبذا 
ومؤاخذة من السلفيني حيث العمل عىل صحة العقيدة، وحيث 
منها عن  الصحيح  فرز  والتأكيد عىل  األدلة  بتمحيص  االهتامم 
اجلامعات  من  الشديد  للنقد  تعرضوا  أهنم  كام  الصحيح،  غري 
التي نشطت يف املجال السيايس بغية التغيري واإلصالح، وذلك 
الناس  التبليغيني، ومن ينسج عىل منواهلم قد رصفو  بحجة أن 

عن سلوك طريق اإلصالح احلقيقي.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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إدارة االختالف

ما ذكرته هنا عبارة عن نامذج ليس أكثر، وإال فإن يف إمكاننا 
يف  أسهمت  عديدة،  إصالحية  وتيارات  مجاعات  عن  احلديث 

توليد أشكال االختالف يف الساحة اإلسالمية.

ثانيًا: أسباب الخالف االعقدي والفقهي:

اخلالف  أسباب  أهم  عن  املاضية  الصفحات  يف  حتدثت 
الفكري، وقد رأيت ختصيص حديث منفصل ألسباب اخلالف 
وضبط  األسباب  هذه  خلصوصية  نظرًا  والفكري  العقدي 
أدبياهتا ومعايريها من قبل األصوليني والفقهاء وعلامء الرشيعة 
املشرتكات  من  الكثري  هناك  أن  أعتقد  أنني  مع  عام،  نحو  عىل 

بني هذه وتلك، وأهم تلك املشرتكات، مشرتكان:
والرباهني  واألدلة  الشواهد  طبيعة  يف  يتمثل  منهام:  األول 
واحلجج التي نستخدمها يف تدعيم أقوالنا ومذاهبنا، إذ منها ما 
هو قوي ومنطقي وحُمَكم، ومنها ما هو ضعيف أوظني، أوغري 
 - لغة  يف  متجسد  براهني  من  نتداوله  ما  كل  أن  كام  منطقي، 
الذايت  بالقصور  تتسم  أو منطوقة -واللغة كام الخيفى،  مكتوبة 
عىل صعيد توصيل املعاين، أي أن نظم اللغة، هي نفسها مصدر 

كبري جدًا إلثارة االختالف وتباين وجهات النظر..
الثاين: هو العلامء واملفكرون والباحثون الذين يعملون عىل 
فهم الواقع وتشخيصه وإجياد احللول ملشكالته والذين يعملون 

عىل تنزيل النصوص عىل الوقائع...
الفرص  وتقدير  الواقع  فهم  عىل  قدرهتم  يف  خمتلفون  وهم 
واملخاطر، كام أهنم خمتلفون يف ختصصاهتم وخرباهتم وخصوبة 

اخليال والقدرة عىل احلدس باملستقبل...
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الفقهي  اخلالف  أسباب  عن  احلديث  يف  هنا  أفيض  لن 
بحثًا  أشبعوها  قد  واملحدثني  القدامى  علامءنا  ألن  والعقدي، 
أهنا  أعتقد  التي  املالحظات  بعض  سُأبدي  ولكنني  ودرسًا، 

مهمة يف نظر قرائي الكرام:

1- الخالف في العقديات:

جاء  خرب  كل  العلامء:  اصطالح  يف  )العقيدة(  بـ  املقصود 
به حكم عميل  يتعلق  يتضمن خربًا غيبيًا، ال  اهلل ورسوله،  عن 
وخروج  والنار  واجلنة  اآلخرة  عن  كاحلديث  وذلك  رشعي، 

الدجال وعذاب القرب...
العقيدة هبذا اإلطالق تقابل الرشيعة، فنحن نقول: اإلسالم 
عقيدة ورشيعة، والرشيعة تعني التكاليف العملية التي جاء هبا 

اإلسالم من العبادات واملعامالت وغريها...
إن من املسلَّم به أن الصحابة وسلف األمة قد اختلفوا فيام 
العملية، وإىل يشء من هذا  والترشيع واألحكام  الفقه  هو من 
)وكثري من جمتهدي  يقول:  تيمية حني  ابن  يشري شيخ اإلسالم 
يعلموا  ومل  بدعة،  هو  ما  وفعلوا  قالوا  قد  واخللف،  السلف 
آليات  وإما  صحيحة،  ظنوها  ضعيفة  ألحاديث  إما  بدعة،  أنه 
فهموا منها ما مل ُيَرد منها، وإما لرأي رأوه، ويف املسألة نصوص 
مل تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل يف قوله: ) ربنا 

ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا( )1( 

بقلم محد بن عبدالعزيز  السنة واجلامعة  آراء أهل  فيها  التي تعددت  العقدية  املسائل  انظر:   )1(
التوجيري ) منشور عىل النت(

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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إدارة االختالف

وهذا متواتر عنهم، أما أمور العقيدة، فإن الصحابة الكرام 
تفصييل  طابع  وذات  جدًا  نادرة  مسائل  عدا  عليها،  جممعون 
املعراج،  ليلَة  سبحانه  لربه  النبي   رؤية  مثل  وذلك  جزئي، 

ومثل تعذيب امليت ببكاء أهله عليه...
وإن سبب ندرة اختالف الصحابة  يف مسائل العقيدة، 
يعود إىل كون أمور اإليامن والغيب عامة ليست عملية، يؤدي 
باإلضافة  حوهلا،  النقاش  إثارة  إىل  تطبيقها  يف  االختالف 
بعدهم،  جاء  من  إىل  بالنسبة  العدد،  قلييل  الصحابة  كون  إىل 
زمن  بعد  لكن  موّحدة،  شبه  ثقافية  خلفية  يملكون  أهنم  كام 
من  مدة  ظل  لكنه  العقدية،  األمور  يف  اخلالف  اتسع  الصحابة 
املسائل  مجلة  ومن  غالبًا،  جزئية  أمور  حول  متمحورًا  الزمن 

العقدية التي اختلف فيها سلفنا:
- التربك بالصاحلني وآثارهم.

. - احللف بالنبي 
- تعليق متائم القرآن واألذكار املرشوعة.

- خلُق اهلل تعاىل آدم عىل صورته.)1(
هذا كله يدل عىل أن اخلالف يقع يف املسائل االعتقادية، كام 

يقع يف املسائل العملية، ومنكر ذلك متكلف ومتعسف.

2- االختالف في شروط االجتهاد السائغ:

متواصل  احلضاري  والتقدم  منتهية،  غري  الزمان  حوادث 

)1( انظر املرجع السابق.
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حمدودة،  والنصوص  باستمرار،  جديدة  وقائع  وجود  يعني  مما 
والرشيعة خالدة، وهذا كله يعني أنه ال بد من االجتهاد، وقد 
حث  عىل االجتهاد حني قال: ) إذا حكم احلاكم، فاجتهد 
فله أجر  فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ،  ثم أصاب 

واحد()1(
يف  اختالف  املجتهدين  اجتهاد  عىل  يرتتب  أن  املتوقع  إن 
اآلراء واألقوال، وهنا يربز سؤال: هل كل من اجتهد، فأخطأ 
علم  حق كل طالب  من  أخرى هل  بصيغة  أو  مأجورًا،  يكون 
قابلة  والفقه  االعتقاد  مسائل  من  مسألة  كل  هل  ثم  جيتهد،  أن 

للنظر واإلجتهاد؟.
اجلواب البدهي، هو: ال.

وضع  من  بد  ال  أنه  عامة  والفقهاء  األصوليون  وجد  هنا 
وسامت  ضوابط  ووضع  االجتهاد،  هلم  حيق  ملن  مواصفات 

للمسائل التي يسوغ فيها اخلالف.
أ - رشوط املجتهد

االجتهاد يعني بذل الوسع للوصول إىل حكم رشعي عميل 
لالجتهاد  التعريف  هذا  أن  الواضح  ومن  االستنباط  بطريق 
يف  اجتهادًا  هناك  أن  شك  وال  العملية،  الفقهية  املسائل  يف 
حينئذ  املطلوب  ويكون  واحلضارية  والفكرية  العقدية  املسائل 
بلورة احللول واألفكار اجلديدة، ونقد الواقع عىل نحو عميق، 

وحسم اخلالفات السائدة يف بعض القضايا.

)1( متفق عليه.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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إدارة االختالف

من العلامء من حتدثوا عن رشوط االجتهاد باقتصاد وواقعية 
حممودة، فذكروا منها:

1- أن يعلم من األدلة الرشعية ما حيتاج إليه يف اجتهاده، 
كآيات األحكام وأحاديثها.

كمعرفة  وضعفه،  احلديث  بصحة  يتعلق  ما  يعرف  أن   -٢
اإلسناد ورجاله وغري ذلك.

ال  حتى  اإلمجاع،  ومواقع  واملنسوخ  الناسخ  يعرف  أن   -3
حيكم بمنسوخ أو خمالف لإلمجاع.

4- أن يعرف من األدلة ما خيتلف به احلكم من ختصيص، 
أو تقييد، أو نحوه حتى ال حيكم بام خيالف ذلك.

بدالالت  يتعلق  ما  الفقه  اللغة وأصول  من  يعرف  أن   -5
واملبني  واملجمل  واملقيد  واملطلق  واخلاص  كالعام  األلفاظ، 

ونحو ذلك.
األحكام  استنباط  من  هبا  يتمكن  قدرة  لديه  يكون  أن   -6

من أدلتها.)1(
لكن هناك من العلامء من توسعوا يف تفاصيل هذه الرشوط، 
وبعضهم أضافوا رشوطًا أخرى، وعىل سبيل املثال فإنه قد نقل 
ال  أنه  عىل  قاطبة  العلامء  أمجعت   ( قوله:  اهلروي  بكر  أيب  عن 
حتى  املستقيم  واملذهب  الدين  يف  إمامًا  يكون  أن  ألحد  جيوز 

يكون جامعًا هذه اخلصال، وهي:

)1( انظر األصول من علم األصول: ٨6،٨5. )الشيخ ابن عثيمني(.
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أن يكون حافظًا للغات العرب واختالفها ومعاين أشعارها 
فقيهًا  عاملًا  ويكون  والفقهاء،  العلامء  واختالف  وأصنافها 
اهلل،  بكتاب  عاملًا  واالختالف،  وأنواعه  لإلعراب  وحافظًا 

حافظًا له، والختالف قراءاته، واختالف القراء فيها...(

بابًا  فتح  لالجتهاد،  املؤّهل  يف  توفره  ُيطلب  فيام  التوسع  إن 
عريضًا من االختالف، وضّيق السبل أمام احلركة االجتهادية...

ب - جتزؤ االجتهاد: جرى خالف بني األصوليني يف مسألة 
جتزؤ االجتهاد، أو ما يسمى بمجتهد الباب أو املسألة، ومعناه 
أبواب  من  باب  يف  والنظر  لالجتهاد  مؤّهاًل  العامل  يكون  أن 
يكون  فهل  غريه،  دون  املوضوعات  من  موضع  يف  أو  العلم، 
امتالكه  من  أوالبد  بذلك،  القيام  حقه  من  ويكون  جمتهدًا، 

القدرة عىل االجتهاد يف مجيع أبواب الفقه؟)1(

من  ولكن  عدة،  أقوال  عىل  ذلك  يف  خالف  جرى  نعم 
حيث  احلديث  العرص  يف  اخلالف  ذلك  جتاوز  تم  أنه  الواضح 
يامرسون  الفقه  قسم  يف  والدكتوراة  املاجستري  طالب  إن 
وهذا  فيها،  يكتبون  التي  املوضوعات  يف  والرتجيح  االجتهاد 
بالبحث  منوط  والتجديد  االجتهاد  يف  اإلبداع  ألن  احلق،  هو 
والقدرات  بالذكاء  منوطًا  يكون  أن  من  أكثر  واالختصاص، 
الذهنية، لكن اخلالف يف هذا املوضوع صعَّب عملية االجتهاد، 

وسّهل سبل انتقاد العلامء بعضهم لبعض.

)1( انظر بحثًا حول هذا املوضوع بقلم د. حسني بن معلوي الشهراين )منشور عىل النت(.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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ج- حتقيق املناط:
عىل  االجتهاد  رشوط  تنزيل  هنا  املناط  بتحقيق  املقصود 
العلامء، فإذا قلنا: يشرتط يف املجتهد التمكن من علوم احلديث، 
يمكن  فكيف  وغريبها...  وأسانيدها  األحاديث  علل  ومعرفة 

التأكد من اتصاف العامل بذلك؟.
يف  شديدًا  ارتباكًا  يرتبك  قبل  من  أرشت  كام  العقل  إن 
واحلقيقة  الكيوف،  أو  الصفات  قبيل  من  هو  ما  مع  التعامل 
عند  املعاناة  أشد  يعانون  النظرية  بالعلوم  املشتغلني  كل  أن 
املعيارية  تكون  حيث  واملواصفات،  الرشوط  حتديد  حماوالهتم 

ضعيفة، فيسود النزاع واالختالف.
د- ما ال يسوغ فيه االختالف: 

حاول علامؤنا تضييق دائرة االختالف عىل قدر اإلمكان من 
أجل احلفاظ عىل الثوابت ومحاية ما يوفره االختالف من مرونة 
مجلة  من  وكان  للمتغريات،  واستجابة  بالناس  ورفق  للرشيعة 
ما قاموا به حماولة حتديد ما ال يسوغ فيه االختالف واالجتهاد، 
أو  العلم،  أهل  عليها  أمجع  التي  الكليات  من  كلية  يشكل  ألنه 

ألسباب أخرى، وكان من ذلك املسألتان التاليتان
1- املعلوم من الدين بالرضورة:

املعلوم من الدين بالرضورة ما كان ظاهرًا متواترًا من أحكام 
الدين، وهو معلوم عند اخلاص والعام مما أمجع عليه العلامء إمجاعًا 
والصيام  واحلج  والزكاة  الصالة  وجوب  مثل  وذلك  قطعيًا،)1( 

)1( انظر نواقض اإليامن القولية والعملية بقلم د.عبدالعزيز العبد اللطيف ص ٢4٢.
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وحرمة قتل النفس بغري حق، وامليرس والربا والزنا ورشب اخلمر 
والعامي  العامل  معرفتها  يف  يستوي  األمور  فهذه  الزور،  وشهادة 

واملدين والبدوي ألهنا تشكل ركائز كربى يف اإلسالم.
فكرية  قاعدة  يشكل  يشء،  إىل  أشري  أن  هنا  املهم  من  لكن 
فإنه  متدرجة،  أوساط  ذا  يكون  حني  اليشء  أن  وهو  جليلة، 
البحث  عند  أجزائه  بني  فاصل  حد  وضع  الصعب  من  يكون 
وذلك  متناهية،  غري  تطبيقات  القاعدة  وهلذه  دقيق،  بشكل  فيه 
مثل احلد الفاصل بني قوة الرجل وضعفه وغناه وفقره، وأمور 
يف  القاعدة  هذه  مصداق  ونجد  القبيل،  هذا  من  للغاية  كثرية 
 ، عمر  عهد  عىل  زنت  امرأة  أن  من  ورد  فيام  هنا،  كالمنا 
يعلم  استهالل من ال  به  لتستهل  إهنا  عثامن:  قال  به  أقرت  فلام 
أنه حرام )أي أهنا تتحدث عنه حديث من ال يعرف أنه حرام( 
أن  فعاًل  تعرف  ال  أهنا  هلم  تبني  أمرها  يف  الصحابة  نظر  وحني 
ثابتة  الزنا  يقيموا عليها احلد مع أن حرمة  الزنا حرام، وهلذا مل 
قطعًا وعىل نحو متواتر)1( وقد ُوجد يف بالد املسلمني اليوم من 
فإنك  وهلذا  النساء،  دون  الرجال  عىل  فرض  الصالة  أن  يظن 

ترى قرى بأكملها ال تقيم فيها النساء الصالة!
إذن املعلوم من الدين بالرضورة يضيق مساحة االختالف، 

ولكن ليس عىل نحو حاسم.
2- اإلمجاع:

اإلمجاع هو اتفاق املجتهدين من أمة حممد  بعد وفاته يف 
عرص من العصور عىل أمر ديني، وهو املصدر الثالث للترشيع 

)1( انظر جمموع الفتاوى 19: ٢10.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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اإلمجاع  كون  أن  واحلقيقة  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  بعد 
أحد مصادر االستدالل والترشيع يشكل أحد حماور مجع كلمة 
واضحة  مسارات  يف  اإلسالمي  السلوك  وتوجيه  املجتهدين، 
الشتات  لدائرة  تضييق  اإلمجاع  ففي  القضايا،  من  كثري  جتاه 
يكون  لن  ذلك  ولكن  واضح،  نحو  عىل  لالختالف  وحتجيم 
خرمه  ومسألة  انعقاده،  وإمكانية  اإلمجاع  مفهوم  ففي  حاساًم، 
منها من أجل استرشاف  بعضًا  ونقضه خالفات جادة، أسوق 

املشهد:
األكثر  باتفاق  ينعقد  ال  اإلمجاع  أن  العلامء  أكثر  مذهب  أ - 
حتى لو كان املخالف جمتهدًا واحدًا ُيعتّد بقوله، ألنه ال يسمى 
إمجاعًا مع املخالفة، وهذا يعني تضاؤل فرص اإلمجاع، كام أن 
اإلمجاع  ينعقد  مل  الذي  املجتهد  هذا  يف  خيتلفون  قد  العلم  أهل 
اجتامع  إن  يقول:  من  وهناك  أوال؟  معترب،  خالفه  هل  بسببه، 

األكثر حجة ال إمجاع، فهو يف مرتبة القياس أو خرب الواحد.
ب - نظرًا ما لإلمجاع من مكانة وقوة يف االستدالل واإلقناع، 
إسحاق  أبو  ادعاه  ما  نحو  عىل  العلامء  بعض  فيه  توسع  فقد 
اإلسفراييني من أن مسائل اإلمجاع أكثر من عرشين ألف مسألة، 
وهناك من نسب إىل الكامل بن اهلامم بأنه ألَّف كتابًا يف اإلمجاع، 
ابن  ذكرها  التي  اإلمجاعات  أن  حني  عىل  مسألة،  ألف  مئة  فيه 

عبدالرب بلغت سبعامئة وثامنني مسألة!
يف  يرسفون  الذين  عىل  التشنيع  يف  حزم  ابن  أفاض  وقد 

دعوى اإلمجاع )1(

)1( انظر املحىل ٨: ٢69.
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ج- لدينا يشء، اسمه اإلمجاع السكويت، وهو أن يقول بعض 
املجتهدين بقول، وينترش ذلك القول بني املجتهدين املعارصين 

هلم، فيسكتون، وال يظهر منهم قبول، وال إنكار.
وقد اختلف فيه أهل العلم اختالفًا واسعًا، فمنهم من قال: 
وإمجاع،  حجة  إنه  قال:  من  ومنهم  حجة  وال  بإمجاع  ليس  إنه 
العديد  وهناك  بإمجاع،  ليس  ولكنه  حجة،  إنه  قال:  من  ومنهم 
من األقوال األخرى)1( إن الرسالة التي أود الرتكيز عليها هنا، 
أذهاهنم  فإن  العلم مهام حاولوا حتجيم اخلالف،  أهل  أن  هي: 
املتوقدة والقادرة عىل إنتاج ما ال حُيىص من االحتامالت والقيود 
دائرة  وجعل  اخلالف،  تفتيق  عىل  قادرة  ظلت  واالحرتازات، 
التوافق حمدودة وضيقة، كام أن املوضوعات األصولية بطبيعتها 
إمكانات  يف  يزيد  مما  العلوم،  من  بعدد  اتصال  وعىل  شائكة 

االختالف.

)1( انظر إرشاد الفحول 1: 179.

إدارة االختالف الفكري والفقهي
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إن استحضارنا ملجمل األسباب والعوامل التي توّلد اخلالف 
وكل  أمة،  كل  أن  إىل  ريب  غري  من  ننتهي  جتعلنا  واالختالف، 
شعب، وكل مجاعة، بل كل أرسة، جيب أن يكون لدهيا قدر كاف 
من التوافق واإلمجاع واألرضية املشرتكة يف كل شؤون حياهتا، 
التعبري  وحرية  املرونة  مساحات  من  لدهيا  يكون  أن  جيب  كام 
والتطابق  اجلمود  رشور  من  حيميها  ما  واالجتهاد  والرأي 
أن  ينبغي  كام  الرجال...  أقوال  وتقديس  األعمى  والتقليد 
إدارة  عىل  يساعدها  ما  والوعي  الفهم  من  أيضًا  لدهيا  يكون 
يف  تشّكل  مطالب،  ثالثة  إهنا  وتنوعها،  إمجاعها  بني  العالقة 

احلقيقة منظومة للتعايش واحلرية واإلبداع واالجتاه املشرتك.
من أجل وضوح املعاجلة سأحتدث عن بعض املبادئ واآلداب 
أي  يف  بمقتضاها  والعمل  هبا،  االلتزام  إىل  نحتاج  التي  العامة 

كيف نتعامل مع الخالف 
العقدي والفقهي؟
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عن  ثم  العقدي،  اخلالف  مع  التعامل  عن  أحتدث  ثم  اختالف، 
هذه  يف  القول  من  الكثري  بتداخل  إيامين  ومع  الفقهي،  اخلالف 
األمور، إال أن املعاجلة عىل هذا النحو أنفع للقارئ؛ واهلل املستعان.

أوالً: مبادئ عامة في التعامل مع االختالف:

1- االعتراف بوجود اختالف:

إن اخلطوة األوىل يف التعامل مع االختالف تتمثل يف االعرتاف 
بوجود اختالف، وذلك ألن من املعروف تارخييًا وموضوعيًا أن 
األهلية  سيام  -وال  املجموعات  من  كثري  عىل  املهيمن  اهلاجس 
والشعبية منها- هو هاجس التالحم والتضامن والوحدة، وهذا 
يدفعهم إىل نوع من اإلنكار للفروقات والتباينات السائدة بينهم، 
وجوده،  عدم  وادعاء  اخلالف  طمس  إىل  جهته  من  يؤدي  وهذا 
ولكن املرض ال يتوقف عن الفتك باجلسم بمجرد إنكار املريض 
يشعرون  واجلامعات  اجلريان  و  األهل  من  كثريًا  فإن  وهلذا  له، 
بالضيق من بعضهم، ويسود بينهم اجلدل والتوتر والشجار من 
غري معرفة أي سبب لذلك، وأحيانًا يتم تفسري ذلك بتفسريات 
القدامى قد صكوا  غري منطقية، وغري واقعية، وهلذا فإن علامءنا 
املخَتلف  األمور  حول  جيد  وعي  تكوين  يف  يساعد  مصطلحًا، 
هو  به  واملقصود  النزاع(  حمل  )حترير  هو:  املصطلح  هذا  فيها، 
حتديد نقطة اخلالف بدقة، وهذا قد يتطلب أحيانًا ذكر املتفق عليه 
حتى خيرج من نطاق النقاش واجلدل، وإن حتديد أسباب النزاع 

وموارد االختالف حيّسن درجة الوعي به. 
والوقت،  اجلهد  استهلكت  حامية،  مناظرات  شهدُت  وقد 
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بقول  آخرها،  يف  ُأفاجأ  ثم  والقلوب،  املجالس  وعّكرت 
بعضهم: أمل أقل لكم ليس بيننا خالف!.

نزعم  أن  املعيب  لكن  نختلف،  أن  املعيب  من  ليس  إذن 
الوفاق، ونقلل من شأن اخلالف، لنعايَن منه طوياًل طوياًل.

2- القول من غير علم يكّثر االختالف:

من  واحدة  تشكل  االختالف،  موارد  تضييق  حماولة  إن 
)االختالف(  مع  التعامل  يف  استخدامها  علينا  التي  األدوات 
وذلك ألن القول بغري علم موثوق ومعرفة عميقة يف أي قضية 
به، ويزرع يف عقول  من القضايا، يثري الكثري من التساؤالت والشُّ
ما  املفاهيم  تلك  عىل  يبنون  وهم  خاطئة،  مفاهيم  العلم  طالب 
من  يتطلب  وهذا  واحلقيقة،  احلق  عن  البعد  يف  إيغاالً  أشد  هو 
اجلدل  إثارة  يعني  مما  الناس،  وحتذير  والتفنيد  الرد  العلم  أهل 
تستعرض  أن  ولك  الزائفة،  األقوال  عىل  للرد  الكتب  وتأليف 
من  النبوية  السنة  تنقية  يف  املحدثون  بذهلا  التي  اهلائلة  اجلهود 
األحاديث املوضوعة، والتي وضعها من وضعها عن حسن نية 
روا من الكذب عىل  ملا ُحذِّ يف بعض األحيان، كام فعل بعضهم 

، حيث قالوا: نحن نكذب له ال عليه!. رسول اهلل 
من  عليه  والقول  االفرتاء  من  سبحانه  البارئ  حذر  هنا  من 

ڈڈ  ڎ  ڌڌڎ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  فقال:  علم،  غري 
ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ 
)1( ومما ُينسب إىل عيل  قوله: )العلم نقطة  ڳ ڳ ڱ ڱڱ

)1( سورة األعراف: 33.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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كثَّرها اجلاهلون( أي كثروها من خالل القول بغري علم وتوليد 
خالفات ال حيتملها املوضوع، وال تدعمها النصوص، وقد قال 
اإلمام الغزايل: )لو سكت من ال يدري لقّل اخلالف بني اخللق(.
التثبت  مفاهيم  ترسخ  جديدة  ثقافة  إىل  نحتاج  نحن  إذن 
كل  عن  والنقل  اخلرافة  عقلية  وحتجم  الدليل،  عن  والبحث 

من هبَّ ودّب.

3- الحذر من شخصنة االختالف:

عيلَّ يف البداية أن أقول: إن التزام احلياد، والفصل التام بني 
كل  يف  جدًا  صعب  يشء  هو  وآرائهم،  وأفكارهم  األشخاص 
معاجلاتنا للشأن اإلنساين، وهذا يعود يف احلقيقة إىل تعقيد كل 
ما يتصل باإلنسان، كام أن البرش عاجزون عن بلورة موضوعية 
ولكن  واألشخاص،  والوقائع  واملفاهيم  األفكار  جتاه  كاملة 
بني  ما  حاجٍز  وضَع  وجد  بإخالص  نحاول  أن  علينا  هذا  مع 
ومصاحلنا،  وانتامءاتنا  أشخاصنا  وبني  وأفكارنا...  خالفاتنا 

وهذا جزء من القيام هلل تعاىل بالقسط:

- البداية تكون يف االعرتاف بموضوعية ناقصة، واالعرتاف 
بأننا سنقوم بشخصنة االختالف من غري وعي منا، واالعرتاف 
أيضًا بأننا قد نخضع ألهوائنا ومصاحلنا، فنوجد اختالفات ال 

مسّوغ هلا.
- أمرنا اهلل تعاىل بقبول احلق بقطع النظر عن قائله، وبالوقوف 
مرتكبه  عن  النظر  بقطع  واخلطأ  والضالل  الباطل  وجه  يف 
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والوالغ فيه، وهذا ما فهمه كثري من املفرسين من قوله سبحانه: 
ۓ  ےۓ  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
دعوة  إهنا   )1( ې ې  ې  ۉۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ 
واحلقد  العداء  بسبب  الظلم  حتايش  وإىل  العدل  إىل  رصحية 
عداوتنا  بسبب  الرأي  أو  القول  رد  الظلم  من  وإن  والبغضاء، 
لصاحبه، كام أن من غري املوضوعية قبول الفكرة، ال لقناعتنا هبا، 
)احلق  قاعدة عظيمة يف هذا هي:  ولدينا  ولكن حلبنا لصاحبها، 
ال ُيعرف بالرجال، وإنام ُيعرف الرجال باحلق(، ويف هذا السياق 
لنا  بالعدل والقسط، فال جيوز  ) وُأمرنا  ابن تيمية رمحه اهلل:  قال 
إذا قال هيودي أو نرصاين فضاًل عن الرافيض قوالً، فيه حق، أن 

نرتكه، أو نرده عليه كله.)٢(
- من اخلطأ البنّي أن ننظر إىل أفكارنا عىل أهنا جزء من شخصياتنا، 

فإذا تعرضت للنقد، فكأننا ُشتمنا، أو نيل من أعراضنا!
إن املفكر حياول أن خيفف من درجة يقينه بأفكاره، فام وصل 
قد  بل  املستقبل،  يتخىل عنه يف  اجتهاد، وقد  النهاية  إليه هو يف 

يعجب من نفسه كيف كان يعتقده، ويراه!
أقوال  منه  قد تصدر  املتمكن  العامل  أن  متامًا  الواضح  من   -
وآراء فجة، تثري العَجب والدهشة، كام أن شخصًا مغمورًا، قد 

يطرح فكرة عبقرية، وإن التاريخ والواقع يشهدان هبذا.

)1( سورة املائدة: ٨.
)٢( انظر منهاج السنة ٢: 34٢.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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من  هدمها  ونحاول  األفكار،  هناجم  أن  الشخصنة  من   -
خالل سلوك صاحبها، فهذا جماٍف للموضوعية والعدل، وقد 
حتى  الناس  من  فالن  وهفوات  سقطات  عن  يبحث  من  رأينا 
يتخذ منها حجة عىل إسقاط أفكاره، وهذا مناف للموضوعية.
عىل  والربهنة  للتدليل  دائاًم  مستعدين  نكون  أن  جيب   -
صواب ما نؤيده، ونقتبسه من أفكار وطروحات، كام أن علينا 
من  نرفضه  ما  خطأ  عىل  للتدليل  مستعدين  نكون  أن  أيضًا 
من  نجونا  أننا  ُنثبت  وحده  وبذلك  ومذاهب،  ومواقف  أفكار 

التوافقات واالختالفات. شخصنة 

4- التزام أدب الخالف:

الناس من اختالفات وتباينات يف اآلراء،  لو تأملنا فيام بني 
فإننا سنجد أن بعضها موضوعي، وله أدلته، ولكننا يف الوقت 
ذاته سنجد أن كثريًا منها هو عبارة عن حتسسات نفسية وردات 
الناس حّساسون  أن  فعل، وانتصار للذات، والذي ظهر جليًا 
فإن  وهلذا  باإلهانة،  ُيشعر  ما  وكل  الكالمية،  لإلساءة  جدًا 
آراء  باحرتام  وااللتزام  اخلالف،  أثناء  اخللق  بحسن  التحيل 
املخالف، يشكل حصنًا منيعًا دون حتول اخلالف إىل حسابات 
واعتبارات شخصية حمضة، ولعل من أهم اآلداب التي ينبغي 

أن يتحىل هبا املختلفون اآليت:
احلقيقة،  عىل  والوقوف  احلق،  إىل  الوصول  عىل  احلرص   -
حني  الشافعي  اإلمام  اهلل  ورحم  حتققه،  عند  بذلك  واالحتفاء 
أو  ُيسّدد،  أو  يوفَّق،  أن  إال أحببت  ناظرت أحدًا قطُّ  )ما  قال: 
يعان، ويكون له رعاية من اهلل وحفظ، وما ناظرت أحدًا إال ومل 
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أبال بنيَّ اهلل احلق عىل لساين أو لسانه(.)1(
له،  ضالة  ينشد  احلق كمن  إن طالب  قال:  من  أصاب  وقد 

فهو ال يبايل: هل يعثرعليها هو أوغريه.
اجلارحة  بالكلامت  التلفظ  من  الشديدان  واحلذر  التحرز   -
يف  أن  نعرف  فنحن  الرأي،  وتداول  واملناظرة  احلوار  أثناء 
ونستطيع  ولطيف،  مهذب  بشكل  أفكارنا  إيصال  استطاعتنا 
إيصاهلا بشكل مستفز وصادم، نحن نستطيع أن نقول ملن يتحاور 
ال  هذا  أو  تلفيق،  هذا  نقول:  أو  كاذب،  أنت  موضوع:  يف  معنا 

يقول به عاقل، أو إن ما تقوله، ال يقوله أصغر طالب علم...
أو  للواقع،  مغاير  تقوله  ما  إن  نقول:  أن  كذلك  ونستطيع 
إن  نقول:  أو  املنطقية،  احلجة  إىل  يفتقر  تقوله  ما  إن  نقول: 
معظم  إن  أو  العلم،  أهل  مجاهري  به  يقول  ملا  خمالف  تقوله  ما 
الدراسات، تشري إىل خالفه، وهكذا...وهلذا قالوا: ليس املهم 

ما قيل، ولكن كيف قيل.
- هناك أشكال من االختالفات ال تقبل احلسم، إما بسبب 
يتوفر عنها  تتعلق بحوادث ال  بأشياء ذوقية، وإما ألهنا  تعلقها 
قدر حسن من املعلومات، وإما ألن السابقني اختلفوا فيها، ومل 

جيّد لنا حوهلا أي معطيات إضافية...
يف  الدوران  هو  يشء،  من  يعصمنا  احلقيقة  هذه  إدراك  إن 
القلوب،  وتعكري  واألوقات،  الطاقات  وهدر  مفرغة،  حلقة 
حول  اخلالفات  منها  حتىص،  أن  من  أكثر  هذا  عىل  واألمثلة 
الصغرى، ومثل  الدول  الكربى يف شؤون  الدول  مدى تدخل 

)1( توايل التأسيس: 65.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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حتديد األسباب التي أدت إىل بعض اهلزائم التارخيية، ومثل كل 
االختالفات التي يراد حلها من غري منهج وال رؤية، ومن غري 

حتديد جلوهرما هو موضع اختالف...
- مما جيرح آداب االختالف عىل نحو فاضح ما يسمى اليوم 
ختويف  إىل  الناس  بعض  يعمد  حيث  الفكري(  )اإلرهاب  بـ 
وغري  موضوعية  غري  وأدوات  أساليب  عرب  خيالفوهنم  الذين 
أواالنتامء  والزندقة  بالكفر  املخالف  وصم  وأشدها  أخالقية، 
إىل منظمة أو مجاعة سيئة السمعة، أو ُبذلت جهود دولية جلعلها 

تبدو كذلك!.
ومنها االهتام بتعريض األمن الوطني للخطر وشق صفوف 
للغاية،  اهتامات خطرية  الغالة يف عرصنا  املسلمني، وقد أشاع 
مثل  وذلك  القتل،  بعضها  جدًا،  كبرية  إجراءات  عليها  ترتتب 
اهتام بعض املخالفني بالردة واخليانة، أوأنه من الصحوات التي 

صنعها األعداء...
إن كل أشكال اإلرهاب الفكري تقوم عىل االهتام من غري 
حجة وال بينة، وكثريًا ما يقوم االهتام عىل حتويل قضايا خالفية 
شيئًا  وال  جداالً  تقبل  ال  صارمة،  قطعية  إىل  واجتهادية  وظنية 

من حسن الظن.
إن اإلرهاب الفكري ال جيرح آداب االختالف يف احلقيقة، 
ومجع  لالئتالف  واألخالقي  الفكري  األساس  يدمر  ولكنه 

الكلمة، وبلورة املفاهيم املشرتكة.
- الوصول إىل احلق النقي، وجتلية احلقيقة السافرة، مطلب 
ذلك،  يكون  أن  ينبغي  ال  ولكن  وإنساين،  وأخالقي  رشعي 
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الكربى  فاحلقائق  وحقيقة،  حقيقة  بني  فرق  فهناك  ثمن،  بأي 
تستحق  بل  جهد،  كل  وكشفها  بلورهتا  تستحق  واألساسية 
هي  والتي  الصغرى،  احلقائق  أما  والنفيس،  بالغايل  التضحية 
يف  شيئًا  بلورهتا  تغري  ال  والتي  واالختالف،  لالجتهاد،  مناط 
الدنيوية،  ربنا، وال يف مصاحلنا ومعيشتنا  التزامنا برشع  حدود 
باستهداف  مؤطرة  تظل  أن  ينبغي  إليها  الوصول  أساليب  فإن 
وزمالة،  وأخوة  صداقة  من  املختلفني  بني  ما  عىل  اإلبقاء 
للعمل  اجلامع  اإلطار  عىل  احلفاظ  استهداف  إىل  باإلضافة 
داخل دائرة أو منظمة أو قرية، كام أن من املهم يف هذا السياق 
أال نجر الوعي الشعبي واالجتامعي إىل الغرق يف جزئيات، ال 
عن  يرصفه  مما  عليها،  االتفاق  ينفع  وال  فيها،  االختالف  يرض 
اخلطرية  والعلل  بالناس  حتيط  التي  الكبرية  باملخاطر  االهتامم 
التي يعانون منها، وهذا يف احلقيقة حيتاج إىل أمرين: وعي كبري، 

وإحساس عظيم باملسؤولية االجتامعية.
رحم اهلل أئمتنا العظام الذين كانت مثل هذه األمور حارضة 
يف إحساسهم وحتركاهتم، فهذا يونس الصديف يقول: ) ما رأيت 
الشافعي ناظرته يومًا يف مسألة، ثم افرتقنا، ولقيني،  أعقل من 
فأخذ بيدي، ثم قال: ) يا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخوانًا، 

وإن مل نتفق يف مسألة( ؟! )1( 
نسبة  صحة  مدى  يف  التدقيق  االختالف  آداب  أهم  من   -
رأي، أوقول أو مذهب أو موقف إىل صاحبه، فهذا من العدل 

واإلنصاف واملوضوعية.

)1( سري أعالم النبالء 10 : 16.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟



70

إدارة االختالف

يلمس  أصحاهبا  إىل  األقوال  نسبة  من  يشاع  ملا  التتبع  إن 
املسألة،  هذه  يف  الناس  فيه  يقع  الذي  والتحريف  الزيف  مدى 
والتحوير،  التحريف  من  للكثري  عرضة  الشفوية  فالروايات 
أيضًا ليشء من ذلك بسبب  تتعرض  املكتوبة  النقوالت  إن  بل 

ترصف الكّتاب، والتعبريعام فهموه، بشكل شخيص.
قد دلتنا اخلربة التارخيية عىل أن العامل قد يكون له رأي أو قول 
يف قضية، ثم مع نموه املعريف ونضجه الفكري، يتخىل عن ذلك 
القول، ويصبح له قول جديد، أو يكون متوقفًا عن حتديد رأي أو 
موقف يف تلك القضية، كام دلتنا اخلربة التارخيية عىل أن املنتسب 
ويكون  برأي،  أو  بقول  يديل  قد  مدرسة،  أو  مجاعة  أو  ملذهب 
القول  القول.. غري ما هو معتمد يف املذهب، أو يكون هو  ذلك 
املرجوح، وقد تكون نسبة قوٍل ما إىل مجاعة أو شخص صحيحة، 

ولكن تم جتاهل بعض القيود والتفصيالت املهمة، وهكذا..
أواملذهب...  العامل  أقوال  أخذ  الواجب  من  كان  هنا  ومن 
أن  نعرف  ونحن  ممكنًا،  ذلك  دام  ما  األصلية،  مصادره  من 
غري  هو  وما  للفتوى،  معتمد  هو  ما  الفقهية  املذاهب  كتب  يف 
معتمد، كام نعرف أيضًا أن هناك أقواالً ُتنسب جلمهور العلامء، 
وأقواالً ُتنسب إىل املحققني، منهم، وذلك حني ُينظر إىل رسوخ 
أعدادهم، ومن  إىل  العلمية، وليس  العلامء ومتكنهم ومكانتهم 
املهم استشعار كل ذلك واستحضاره عند احلوار مع اخلصوم، 

واحلكم عىل األشخاص واجلامعات واملذاهب.
واآلداب،  املبادئ  عن  احلديث  من  القدر  هبذا  سأكتفي 

وستكتمل الصورة بحول اهلل عند احلديث عن املعاجلة.
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ثانيًا- التعامل مع االختالف العقدي:
العقائد  طبيعة  بني  جوهريًا  فرقًا  هناك  إن  القول:  نستطيع 
العقل  قناعات  حول  تدور  األوىل  إن  حيث  الفقه  وطبيعة 
وتصديق القلب، وال يتعلق هبا يف الغالب تكليف عميل، وعامد 
العقيدة أركان اإليامن الستة، وهي اإليامن باهلل تعاىل، ومالئكته 

وكتبه ورسله واليوم اآلخر، واإليامن بالقدر، خريه ورشه.
يف  االختالف  إن  أي  املكلفني،  بأفعال  فيتعلق  الفقه،  أما 
أمور العقيدة ال يرتتب عليه تغاير يف السلوك العميل، أما الفقه، 
املواقف والسلوكات، كام  تباين يف  فيه  فيرتتب عىل االختالف 
هو الشأن يف الصالة واحلج والصيام، عىل مدار التاريخ كانت 
الفقهية،  االختالفات  من  حساسية  أشد  العقدية  االختالفات 
وذلك ألن النظرة العامة للعقائد جتعل منها البنية الفكرية التي 
حتدد االجتاهات واملسارات احلياتية العامة. هذه النظرة ليست 
)اخلوارج(  أحدثه  فام  األقل-  -عىل  املسائل  بعض  يف  خاطئة 
انحراف  بسبب  كان  وفرقة...  تدمري  من  اإلسالمي  العامل  يف 
عقدي، وقل مثل هذا فيام أحدثه التشيع الغايل من فرقة واقتتال 
السلوكية  اآلثار  الطرف عن  أن نغض  ينبغي  املسلمني وال  بني 
والعملية لعقيديت اجلرب واإلرجاء، ومن هنا فإن إدارة اخلالف 
املبادئ  يف القضايا العقدية تتسم بالدقة واألمهية، وهذه بعض 

واألفكار والنظرات التي تساعد عىل ذلك:

1- ليس كل العقائد قائمًا على القطع:

اليشء الذي لن أملَّ من تكراره هو أن ورود االختالف يف 
تلك  بطبيعة  يتعلق  ال  املختلفة،  اإلنسانية  والشؤون  القضايا 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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القضايا، وإنام بحجمها، فالقضايا الكربى والكلية هي موضع 
وتفريعاهتا  جزئياهتا  يف  ندخل  وحني  عامليًا-  يكون  -قد  اتفاق 
االختالف  وإنام  االتفاق،  ليس  حينئذ  املتوقع  فإن  وتفاصيلها، 
العقل  تركيب  طبيعة  إىل  احلقيقة  يف  يعود  وهذا  والتباين، 
يف  املتناهية  األجزاء  وطبيعة  اللغوي،  النظام  وطبيعة  البرشي، 
فاملسلمون  هذا،  يف  استثناء  أي  )العقائد(  تشكل  وال  الصغر، 
الصلب  اإلطار  تشكل  والتي  الستة  اإليامن  بأركان  مؤمنون 
ليست  اجلوانب  وتلك  اإلسالمية،  العقيدة  جوانب  لكل 
وكليات،  أصول  إهنا  واخلالف،  واالجتهاد  للجدل  موضعًا 
واملسارات  املنطلقات  توحيد  عىل  قدرهتا  يف  عظمتها  تتجىل 
والغايات بني أبناء األمة، أما التفاصيل التي تطرحها تساؤالت 
العقل البرشي وحفرياته البحثية واملعرفية حول تلك املفردات 
واختالف،  اجتهاد  موضع  تكون  أن  الطبيعي  فمن  القطعية، 
القرب: هل هو عىل  العلم يف عذاب  أهل  اختلف  فقد  ومن هنا 
التي  اجلنة  يف  العلم  أهل  واختلف  الروح؟  عىل  هو  أو  البدن، 
سكنها آدم، هل هي جنة اخللد، أو جنة يف الدنيا؟ واختلفوا يف 

النار،هل املكوث فيها مؤّبد، أو إىل أمد؟وهكذا..)1( 
إذا ثبت هذا، فإن علينا االنتباه إىل يشء آخر، هو أن العالقة 
التفصيلية عالقة  اجلزئية  واملسائل  الكربى  العقدية  املسائل  بني 
موضع  هو  ما  فيام  نختلف  قد  أننا  أي  متدرج،  وسط  ذات 
اختالف بني أهل العلم، هل هو من الكليات واألصول أو هو 

من اجلزئيات والفروع؟

)1( انظر يف بحث هذه املسألة جمموع الفتاوى البن تيميمة: 19: ٢0٨
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باب  يف  وأرسخ  تساحمًا،  أكثر  لألمور  نظرتنا  جيعل  وهذا 
السعة واملرونة.

2- الخطأ خطأ أكان في العقيدة أم في الفقه:

بدرجة  اتسم  العقائد  يف  االختالف  أن  قليل  قبل  ذكرت 
الفقهية،  اخلالفات  يف  تتوفر  مل  والتوجس،  احلساسية  من 
وهذا له نوع من الوجاهة، لكن العلامء املحققني يدركون أنه 
موضوعية  أسس  توفري  عىل  العمل  األمرمن  الستقامة  بد  ال 
الكايف  بالقدر  األسس  تلك  تبلور  لعدم  ونظرًا  واضحة، 
مسائل  بني  اخلطأ  يف  فرق  ال  أنه  إىل  ذهبوا  فإهنم  واملوثوق، 
الفقه،  مسائل  وبني  اخلربية  املسائل  يسمى  ما  أو  االعتقاد، 
أو ما يسمى باملسائل العلمية، وهذا يعني أن املخطئ يف هذه 
ويف  فاسقًا،  يكون  وقد  مذنبًا،  يكون  وقد  عنه،  معفو  وتلك، 
متساوية  عندي  الرشعية  ))األحكام  الشوكاين:  يقول  هذا 
راجعًا  بعضها  وكون  واحدة،  نسبة  الرشع  إىل  منتسبة  األقدام، 
يكون  أن  يستلزم  ال  العقيدة،  إىل  راجعًا  وبعضها  العمل،  إىل 
ويف  املختلفني،  بعض  نجاة  لعدم  موجبًا  بعضها  يف  االختالف 
ح  بعضها ال يوجب ذلك، فاعرف هذا وافهمه واعلم أن ما صَّ
له  واملخطئ  أجران،  له  اجتهاده،  يف  املصيب  أن  من  عنه  
مسائل  عنه  خيرج  وال  العمل،  بمسائل  خيتص  ال  واحد،  أجر 
املسائل  بني  الفرق  من  الناس  من  كثري  يقوله  فام  االعتقاد، 
أصول،  بأهنا  توصف  التي  املسائل  -أي  والفروعية  األصولية 
يف  املجتهدين  وتصويب  فروع-،  بأهنا  توصف  التي  واملسائل 
الفروع دون األصول ليس عىل ما ينبغي، بل الرشيعة واحدة، 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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وظنية  بعضها  قطعية  باعتبار  تفاوتت  وإن  متحدة،  وأحكامها 
اآلخر(( )1(

إذن التفريق يف احلكم عىل اجتهاد املجتهدين يعود إىل كون 
بسبب  وهذا  وتفصيلية،  صغرية  وكوهنا  وجليلة،  كبرية  املسألة 
أن القضايا الكربى يتوفر عليها عدد كبري من األدلة والرباهني، 
فإهنا  الراسخة، وهلذا  القناعات  ويتمحور حوهلا عدد كبري من 
تنتمي إىل القطعي واليقيني واملسلَّم به، وهلذا فإن اخلالف فيها 
القضايا  تكون  وال  لالجتهاد،  حماًل  ليست  وهي  معترب،  غري 

اجلزئية والتفصيلية كذلك

3- التوسعة على المخالف:

بام أن وقوع اخلالف بني أهل العلم يف كل االختصاصات، 
علامء  من  احلكيمة  النظرة  اقتضت  فقد  منعه،  يمكن  ال  يشء 
عىل  تساعد  التي  والقواعد  املبادئ  بعض  إرساء  الرشيعة 
إىل  دفعهم  وعدم  املجتهدين  بني  واسعة  مشرتكة  مساحة  إبقاء 
التوقف عن االجتهاد بسبب بعض املحاذير، إذ إن احلاجة إىل 
ة، وعىل نحو مستمر، وأود هنا أن أشري إىل  هذين األمرين ماسَّ

ثالثة أمور أساسية:
أ - التأويل السائغ:

من املعروف أن أهل العلم قد خيتلفون مع وجود النصوص 
تلك  كون  بسبب  وهذا  البحث،  موضع  املسألة  يف  الصحيحة 

)1( الطريق إىل األلفة.. 116، 117 والفتح الرباين 1: ٢10.
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من  نوع  وجود  بسبب  أو  املراد،  عىل  الداللة  ظنية  النصوص 
األصول  نوعية  بسبب  أو  األدلة،  بني  الظاهري  التعارض 

وقواعد تفسري النصوص التي اعتمدها املجتهد.
إن التأويل هو تفسري للنص، وكثريًا ما يراد به رصف اللفظ 
التأويل  يكون  وأحيانًا  حيتمله،  معنى  إىل  الظاهر  معناه  عن 
ورصف  أواحلكم،  للنص،  الرشعي  املقصد  عىل  بالتعويل 
النص، وهذا كله يف احلقيقة من مالبسات  االهتامم عن منطوق 
االجتهاد وعوالقه، ويف هذا يقول القايض عياض: ) من أضاف 
إىل اهلل تعاىل ماال يليق به ليس عىل طريق السب وال الردة وقْصد 
إىل  املفيض  واخلطأ  واالجتهاد  التأويل  طريق  عىل  ولكن  الكفر، 
أو نفي صفة كامل،  اهلوى والبدعة، من تشبيه أو نعت بجارحة 
فهذا مما اختلف فيه السلف واخللف يف تكفري قائله ومعتِقده( )1(
فيه  يكون  حني  اليشء  أن  سابقة  صفحات  يف  ذكرت  وقد 
خالف واضح بني املجتهدين جيري فيه التسامح، ويكون عدم 
روح  إىل  واألقرب  املرتىض،  املوقف  هو  والتشنيع  املؤاخذة 
اإلسالم، قال أبو سليامن اخلطايب: ))املتأول ال خيرج من امللة، 
بتأويل، مل  ر مسلاًم عىل اإلطالق  تأويله، ومن كفَّ وإن أخطأ يف 

خيرج بتكفريه إياه بالتأويل عن امللة(( )٢(
جسم  ربه  إن  قال:  ))من  هذا:  يف  مفصاًل  حزم  ابن  يقول 
ال  معذور،  فهو  متأوالً،  أو  جاهاًل  كان  إن  فإنه  األجسام،  من 
القرآن  من  احلجة  عليه  قامت  فإن  تعليمه،  وجيب  عليه،  يشء 

)1( الشفا بتعريف حقوق املصطفى : 5٨0.
)٢( انظر بني الكفر والتكفري: 1٨٢.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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والسنن، فخالف ما فيها عنادًا، فهو كافر(( )1(
ويعضد هذا ابن تيمية بقوله: )إن املتأول الذي َقْصُده متابعة 

ق، إذا اجتهد فأخطأ()٢( ر، بل وال ُيفسَّ الرسول  ال ُيكفَّ
وقد حاول العلامء وضع بعض الرشوط التي جتعل التأويل 
الفوىض،  إىل  االجتهادية  الساحة  سائغًا، وذلك حتى ال تصري 

وحتى ال يقول من شاء ما شاء، وتلك الرشوط هي:
1- أن يكون تأويله سائغًا يف لسان العرب، أي مما حتتمله 

لغة العرب.
٢- أن يكون لذلك التأويل وجه يف الرشع، أي مما تسمح به 
أصول االستدالل واالستنباط لدى األصوليني والفقهاء، ويف 
هذا يقول ابن حجر: ))قال العلامء: كل متأول معذور بتأويله، 
ليس بآثم إذا كان تأويله سائغًا يف لسان العرب، وكان له وجه 

من العلم(( )3( 
وهذا  إليه،  وقاصدًا  للحق،  طالبًا  املؤّول  يكون  أن   -3
املجتهدين،  واألئمة  الربانيني  العلامء  من  واملتوقع  املأمول  هو 
وتتم معرفة هذا من معرفتنا باالجتاه العام للمجتهد ومعرفتنا 

بمجمل اجتهاداته.
هذه الرشوط اجتهادية، وحني وضعها أهل العلم أرادوا مقاربة 
وحتقيق  الواقع  عىل  تنزيلها  عند  اخلالف  طبعًا  وسيقع  املسألة، 
مناطاهتا، وهذا كله من سامحة هذا الدين وسعة رمحة رب العاملني. 

)1( السابق.
)٢( منهاج السنة 5: ٢39.

)3( انظر فتح الباري: 304/1٢.
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ب- اإلعذار باجلهل:
أحكام  بعض  جيهل  من  هناك  يظل  فإنه  العلم  انترش  مهام 
الدين، ومهام كان اطالع العامل واسعًا، فإن من املتوقع أال يّطلع 
عىل بعض النصوص واألدلة، وأن يغفل عن بعض االعتبارات 
األساسية أثناء عملية االجتهاد، وبام أن احلرج مرفوع عن هذه 
وتيسري  احلرج  رفع  مجلة  من  باجلهل  اإلعذار  كان  فقد  األمة، 
سبل االجتهاد، والتصدي للمعضالت، وقد روي عن حذيفة 
: ))يدرس اإلسالم  بن اليامن  أنه قال: قال رسول اهلل 
صدقة،  وال  صيام  ما  يدرى  ال  حتى  الثوب  ويش  يدرس  كام 
األرض  يف  يبقى  فال  ليلة،  يف  الكتاب  عىل  وُيرسى  نسك،  وال 
والعجوز  الكبري  الشيخ  الناس:  من  طوائف  ويبقى  آية،  منه 
الكبرية، يقولون: أدركنا آباءنا عىل هذه الكلمة: ال إله إال اهلل، 
إله  )ال  فنحن نقوهلا، قال صلة بن زفر حلذيفة: فام تغني عنهم 
إال اهلل( وهم ال يدرون ما صيام وال صدقة وال نسك؟ فأعرض 
ثالثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة،  فرددها عليه  عنه حذيفة، 

ثم أقبل عليه يف الثالثة، فقال: يا صلة، ُتنجيهم من النار(( )1(
األئمة  إعذار  من  أنواعًا  موضحًا  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  يقول 
يكون  قد  قائلها،  يكفر  التي  األقوال  ))وهكذا  واملجتهدين: 
تكون  وقد  احلق،  ملعرفة  املوجبة  النصوص  تبلغه  مل  الرجل 
فهمها،  من  يتمكن  أومل  لديه،  تثبت  مل  لكنها  عنده،  النصوص 
وقد يكون قد عرضْت له شبهات، يعذره اهلل هبا، فمن كان من 
له خطأه  يغفر  اهلل  فإن  احلق، وأخطأ،  املؤمنني جمتهدًا يف طلب 

)1( حديث صحيح أخرجه احلاكم وغريه.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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هذا  العملية،  أو  النظرية،  املسائل  يف  كان  سواء  كان  ما  كائنًا 
الذي عليه أصحاب النبي  ومجاهري أئمة اإلسالم(( )1( 

ج- الزم القول ليس بقول:
وختفيف  املخالف،  عىل  التوسعة  أبواب  من  آخر  باب  هذا 
)الزم  قاعدة:  كانت  وربام  واملجتهدين،  العلامء  بني  التوتر 
القول ليس بقول( إحدى ثمرات اجلدل املدريس الذي دار بني 
علامء اإلسالم، وهم يف طريقهم إىل متحيص املسائل والكشف 
يستلزم  قوالً  العامل  يقول  فقد  الوقائع،  يف  تعاىل  اهلل  حكم  عن 
يكون  أن  قوله  من  يلزم  فال  املبجلة،  اإلهلية  للذات  التجسيم 
مشّبهًاجمساًم، وحني ُنلزم القائل به متجاهلني هذه القاعدة، فقد 
نفتح بذلك بابًا عظياًم من تبادل التكفري وتوسيع دائرة التغليط؛ 
فلو ابتدع أحدهم بدعة، وزعم أن فيها خريًا، فإنه يلزم من قوله 
أن النبي  مل يبّلغ الرسالة متام التبليغ لعدم تبليغه هذا اخلرب 

الذي ابتدعه املبتدع، وهذا القول من الكفر.
يقول ابن حزم: )وأما من كّفر الناس بام تؤول إليه أقواهلم، 
فخطأ؛ ألنه كذب عىل اخلصم وتقويل له ما مل يقل به، وإن لزمه 
فلم حيصل عىل غري التناقض فقط، والتناقض ليس كفرًا، بل قد 

أحسن إذ فر من الكفر()٢(
إن العلامء الذين وضعوا هذه القاعدة، وبنوا عليها حلظوا يف 
اإلنسانية،  والثقافة  البرشي  العقل  تكوين  مهاًم يف  أمرًا  احلقيقة 
بكل  اإلحاطة  عن  والعجز  الذايت  القصور  هو  األمر  وذلك 

)1( جمموع الفتاوي: ٢3: 346.
)٢( الفصل يف امللل والنحل: ٢94/3.
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يقرر حكاًم  فاملرء حني  والنظر،  البحث  املسألة موضع  جوانب 
يديل  وقد  يسهو،  وقد  يغفل،  قد  نظر...  وجهة  عىل  يربهن  أو 
يأخذ  بربهان يف مضايقة من مضايقات اجلدل واملناظرة حيث 
وال  عبارته،  حُيكم  فال  مأخذ،  كل  املناظر  من  الغلبة  حب 

يستحرض ما يرتتب عىل ما يقوله من لوازم ونتائج وإحاالت.
إن التاريخ خيربنا بأن كثريًا من أهل العلم ويف وقائع ال تكاد 
عدوه  مما  وخمالفوهم  خصومهم  به  ألزمهم  ما  نفوا  قد  حتىص 
ومذاهبهم،  أقواهلم  عن  ناضلوا  إهنم  حيث  ألقواهلم،  لوازم 

وردوا عىل من ألزمهم بام مل يلتزموا به.
يقول الشاطبي: ))والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب 
املحققني من أهل األصول أن الكفر باملآل ليس بكفر يف احلال، 

رينكر ذلك املآل، ويرمي خمالفه به((؟! )1( كيف واملكفَّ

4- تجريم التكفير:

فحسب،  طبيعيًا  شيئًا  ليس  رأينا،  ما  عىل  االختالف  وقوع 
بل هو يشء ال مفر منه، ويظل اخلالف مفيدًا مامل تتم الصريورة 
إىل إيقاف احلوار بشأنه، وإن أشد ما جيعل احلوار من غري فائدة 
وال معنى، رمي املخالف بالتكفري واخلروج من امللة، إذ يصبح 
)املرتد( حيث  اسم جديد هو  اختلفنا معه  الذي  املسلم  لذلك 
أحد  برت  مجلتها  من  جديدة،  أحكام  ونشوء  امللة  من  اخلروج 

أعضاء اجلسد اإلسالمي الكبري!.

)1( انظر اجتثاث جذور التكفري باملآل، د.فؤاد بن حييى اهلاشمي )بحث منشورعىل النت(.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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من هنا حّذر النبي  املسلم أشد التحذير من املسارعة إىل 
التكفري عىل نحو ما نجده يف قوله:

أحدمها(()1( هبا  باء  فقد  كافر،  يا  ألخيه:  الرجل  قال  ))إذا 
وقوله: ))لعُن املؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله(()٢( 
)ال يرمي رجل رجاًل بالفسوق، وال يرميه بالكفر،  وقوله: 

إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك( )3( 
إن النبي  يريد أن يقول لنا: إن اهتام مسلم بالكفر يشبه 
رصاصة يتم إطالقها عىل جسم ُصلب، فهي إن مل خترتقه ارتدت 
ُيرمى هبا املسلم إما  التي  النقصية  عىل من أطلقها، وهكذا فإن 
أن تلحقه ألنه فعاًل كذلك، وإال ارتدت عىل الرامي واملّتِهم.)4(
احلرب  وقيام  الدماء  سفك  استسهال  إىل  يؤدي  التكفري  إن 
الطاحنة بني أبناء اجلامعة املسلمة، كام أنه يؤدي إىل تشويه صورة 
الصف  تشتيت  غري  وهذا  األخرى،  األمم  لدى  وأهله  الدين 

املسلم وبث بذور التناحر والتنابذ والشك يف نفوس أبنائه.
من  احلد  سبيل  يف  كبرية  جهودًا  بذلوا  قد  اإلسالم  علامء  إن 
ظاهرة تكفري املسلمني بعضهم لبعض، وعلينا نحن أيضًا مراكمة 
تلك اجلهود، واستخدام مفاهيم وأدوات جديدة من أجل مواجهة 
موجة الغلو التي جتتاح العديد من مناطق العامل اإلسالمي، ولعيل 

ُأمجل شيئًا من ذلك يف األحرف الصغرية التالية: 

)1( رواه البخاري.
)٢( رواه البخاري وأمحد.

)3( رواه البخاري.
)4( ليس املراد أن تكفري املسلم املستحق للتكفري كفر يف نفسه، وإنام املراد رجوع التكفري لكونه 

جعل أخاه كافرًا فكأنه كّفر نفسه..
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: أ - التشدد يف تكفري املعنيَّ
التكفري هو نسبة شخٍص ما إىل الكفر، لكن التكفري نوعان: 
عن  عبارة  هو  املطلق  التكفري  إن   ، معنيَّ وتكفري  مطلق  تكفري 
أنكر حرمة اخلمر، فقد  نقول: من  املكّفرات، كأن  حديث عن 
كافرًا،  يكون  فإنه  وهلذا  بالرضورة،  الدين  من  معلومًا  أنكر 
من  قول  أو  األفعال  من  فعل  عد  ألن  يسري  هذا  يف  واخلطب 
مكّفر  عن  أوالقول  كذلك،  يكون  أن  غري  من  مكفرًا  األقوال 
ال  ذلك  يف  فاخلالف  والبحث  لالجتهاد  خيضع  مكفرًا-  ليس 
يلحق أرضارًا مبارشة بأشخاص بأعياهنم، لكن املشكل األكرب 
الشأن ما هو معروف  به يف هذا  ُيستأنس  ، ومما  املعنيَّ يف تكفري 
، لعن يف اخلمر عرشة، وحني جيء برجل من  من أن النبي 
قال رجل  مرارًا  ذلك  ُجِلد يف  وقد  اخلمر،  قد رشب  الصحابة 
: )ال  من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي 

تلعنوه فو اهلل ما علمت إنه حيب اهلل ورسوله()1(.
فالعرشة امللعونون بسبب اخلمر غري معينني وال حمددين، وأما 
بني  التفريق  يف  والعلة   ، معنيَّ فإنه  النص  يف  هنا  املذكور  الرجل 
املطلق واملعنيَّ واضحة، أشار إليها شيخ اإلسالم ابن تيمية حني 
، وإن  قال: )إن التكفري له رشوط وموانع، قد تنتفي يف حق املعنيَّ
تكفري املطلق، ال يستلزم تكفري املعني، إال إذا ُوجدت الرشوط، 
الذين  األئمة  وعامة  أمحد  اإلمام  أن  هذا  يبنّي  املوانع،  وانتفت 
فقد  كذا،  أوفعل  كذا،  قال  من  أي  العموميات،  هذه  أطلقوا 

كفر- مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه( )٢(

)1( أخرجه البخاري.
)٢( جمموع الفتاوى 1٢: 4٨7 وما بعدها.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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وقال ابن أيب العز احلنفي: ) الشخص املعنيَّ يمكن أن يكون 
جمتهدًا خمطئًا مغفورًا له، أو يمكن أن يكون ممن مل يبلغه ما وراء 
ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيامن عظيم وحسنات 
إنه  قيل  نفسه كفرًا،  القول يف  إذا كان  ثم  له رمحة اهلل،  أوجبت 

كفر، والقائل له، يكفر برشوط وانتفاء موانع()1( 
ب - الكفُّ عن التكفري أخذ باألحوط:

علامء  من  كثريًا  دعت  قد  بعينه  شخص  تكفري  خطورة  إن 
حكم  أي  يف  واالحرتاز  التحوط  عىل  النص  إىل  اإلسالم 
بالتكفري عىل نحو عام، ويف هذا يقول اإلمام الغزايل: ) والذي 
استباحة  فإن  سبياًل،  إليه  وِجد  ما  التكفري  عن  االحرتاز  ينبغي 
دماء املصلني املقّرين بالتوحيد خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر 

يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك دم مسلم واحد()٢(
إن موقف مجهور أهل العلم من تكفري اخلوارج يؤكد ما ذهبوا 
إليه من التحرز والتصون من التكفري، فقد صح عنه  ما يفيد 
ووصفهم  وقتلوه  قتلهم  من  أجر  بيان  مع  الدين  من  بمروقهم 
بكالب أهل النار، ومع هذا فإهنم عوملوا، ويعامل اليوَم من هم 

عىل شاكلتهم عىل أهنم مبتدعة وأصحاب ضاللة.
إن الرضر الذي يرتتب عىل عدم تكفري من يستحق التكفري، 
ال يكاد يذكر إىل جانب الرضر الذي يرتتب عىل تكفري من ال 

يستحق التكفري، وهذا واضح.

)1( ضوابط تكفري املعني،د.عبد اهلل اجلربين ) بحث منشور عىل النت(
)٢( فتح الباري 1٢: 300.
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ج- تضييق مدلول األلفاظ الدالة عىل التكفري:
التكفري  دائرة  حتديد  يف  اإلسالم  علامء  مساعي  مجلة  من  إن 
وتضييقها قدر اإلمكان، ما قاموا به من تقسيم الكفر والرشك 
اإلسالم،  دائرة  من  صاحبه  خُيرج  قسم  قسمني:  إىل  والنفاق 
الشافعني،  شفاعة  من  به  وحُيرم  النار،  يف  اخللود  له  ويوجب 
ليس  نصوص  من  فيه  ورد  ما  إن  حيث  كذلك،  ليس  وقسم 
إلخراج أصحابه من امللة، وإنام للتوبيخ والتحذير وبيان ِعظم 
بأعامل  تشبيهه  خالل  من  أوالعمل  القول  شناعة  وبيان  اجلرم 
الكفر  أو  الرشك  وهو  واملنافقني،  والكفار  املرشكني  وأقوال 
)كفر  بأنه:  بوصفه  العلم  أهل  بعض  عنه  يعرب  وقد  األصغر، 

دون كفر( واألمثلة عىل هذا كثرية، منها: 

- كفر النعمة، وهو سرتها وجتاهلها وعدم شكرها والتحدث 
ىائ  تعاىل:  اهلل  قول  تأويل  يف  واضح  وهذا  هبا، 
)1( فعدم الشكر معصية وليس كفرًا  ائ ەئ ەئ وئ

خُيرج من دائرة اإلسالم بإمجاع أهل العلم.
وقتاله  فسوق،  املسلم  سباب   ( قال:  أنه  عنه   صح   -
أقوال: أحدها:  تأويل احلديث  ) قيل يف  النووي:  قال  كفر()٢( 
أنه يف املستحل- أي مستحل قتل املسلم- والثاين: أن املراد كفر 
اإلحسان والنعمة وأخوة اإلسالم، ال كفر اجلحود، والثالث: 

أنه يؤول إىل الكفر بشؤمه، والرابع أنه كفعل الكفار)3(

)1( سورة البقرة: 15٢..
)٢( أخرجه البخاري.

)3( رشح صحيح مسلم 11: 67.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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وقد قال كثري من أهل العلم يف ختريج لفظ الكفر الوارد يف 
النووي يف هذا احلديث عىل  قاله  عدد من األحاديث نحوًا مما 
: )أيام عبد أبق من  نحو ما نجده يف كتبهم عند رشح قوله 
الوداع جلرير بن عبداهلل:  مواليه، فقد كفر.()1( وقوله يف حجة 
يرضب  كفارًا  بعدي  ترجعوا  )ال  قال:  ثم  الناس،  استنصت 

بعضكم رقاب بعض()٢(
د- الرشك األصغر:

الوارد  )الرشك(  لفظ  مع  النصوص  تأويل  يف  العلامء  سلك 
يف بعض النصوص عني املسلك الذي سلوكه مع لفظ )الكفر( 
فقسموا الرشك إىل قسمني: رشك أكرب، خُيرج صاحبه من امللة، 
ورشك أصغر، ال خيرج صاحبه من امللة وإنام هو أقوال وأعامل 
أراد الشارع التنبيه عىل شدة قبحها وخطورهتا وعظم إثمها عىل 
أغنى  أنا  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال   (  : قوله  يف  نجده  ما  نحو 
الرشكاء عن الرشك، من عمل عماًل أرشك فيه معي غريي تركته 
بل  فيه،  ثواب  ال  باطل،  املرائي  عمل  أن  هنا  املراد  ورشكه()3( 
ِمنّا، ولكن  : ) الطرية رشك، وما  يأثم عليه.)4(، ومثله قوله 
اهلل يذهبه بالتوكل()5( قالوا: يف رشح احلديث: إنام جعل الطرية 
من الرشك العتقادهم أن الطرية، جتلب هلم نفعًا، أو تدفع عنهم 
وقد  ذلك،  يف  باهلل  أرشكوا  فكأهنم  بموجبها  عملوا  فإذا  رضًا، 

)1( رواه البخاري.
)٢( رواه البخاري ومسلم.

)3( أخرجه مسلم.
)4( انظر بني الكفر والتكفري: 35.

)5( رواه أمحد وغريه.
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يسمون هذا النوع بالرشك اخلفي، وهو ال خُيرج من امللة.
هـ- النفاق العميل:

عىل  الداللة  يف  ويكفي  للغاية،  خطري  االعتقادي  النفاق 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  تعاىل  اهلل  قول  خطورته: 
)1( حيث ال خيتلف العلامء يف كفر من  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ُيظهر اإلسالم وُيبطن الكفر، بل إن النفاق أشد من الكفر، ألنه 
وختريب  املسلمني،  خداع  يف  عليه  ويزيد  الكفر،  عىل  ينطوي 
بعض  أن  وجدوا  العلامء  لكن  الداخل،  من  املسلم  البيت 
النصوص اشتمل عىل الوصف بالنفاق لبعض األعامل مع إيامن 
أصحاهبا وأدائهم للفرائض، فام كان منهم إال أن وصفوها بأهنا 
من صفات أو أعامل املنافقني، لكنها ال خُترج صاحبها من امللة، 
من  األصغر،  والرشك  بالكفر  شبيهة  فهي  النار،  يف  ختلَّده  وال 
ث كذب، وإذا وعد  : )آية املنافق ثالث: إذا حدَّ ذلك قوله 

أخلف، وإذا اؤمتن خان()٢( 

خارجًا  منافقًا  مرتكبها  يعد  وال  املنافقني،  أعامل  من  فهذه 
 : قوله  من  روي  ما  هذا  من  ونحٌو  اإلسالم،  دائرة  عن 
)احلياء والعي شعبتان من اإليامن، والبذاء والبيان، شعبتان من 

النفاق(.)3( 

)1( سورة النساء: 145.
)٢( رواه الشيخان.

)3( أخرجه احلاكم يف املستدرك.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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أراد  النفاق،  من  شعبتان  والبيان  )البذاء  األثري:  ابن  قال 
وأما  الظاهر،  الفحش  وهو  النفاق،  منشؤمها  خصلتان،  أهنام 
البيان، فإنام أراد منه بالذم التعمَق يف النطق والتفاصح وإظهار 
التقدم فيه عىل الناس، وكأنه نوع من العجب والكرب، ولذلك 
قال يف رواية أخرى: البذاء وبعض البيان ألنه ليس كل البيان 
بالنفاق  مبتىل  به  واملبتىل  املنافقني،  سلوك  فهذا   )1( مذمومًا( 

العميل الذي ال خُيرج صاحبه من امللة.
يفعله  بام  املعنيَّ  تكفري  مسألة  يف  األمة  علامء  حتوط  قارن 
ومؤسسات  مجاعات  خمالفيهم  رمي  من  عرصنا  غالة  بعض 
األعداء  مع  والتآمر  والعاملة  واخليانة  والفسق  بالردة  وأفرادًا 
ألهنا  إال  ذلك  وما  جدًا  صادمة  املفارقة  طبعًا  املسلمني...  عىل 

متثل التباين الشديد بني الذين يعلمون، والذين ال يعلمون!

5- رؤية متسعة لنصوص تثير االختالف: 

كان من الطبيعي يف ظل احتدام اخلالف بني بعض املدارس 
أهل كل مدرسة وكل مذهب عام يعضد  يبحث  أن  اإلسالمية 
من  أفضل  هو  ما  هناك  وليس  العام،  وتوجههم  مقوالهتم 
يف  عليها  لالتكاء  والعامة  الكربى  الدالالت  ذات  النصوص 
ذلك،وكان من الطبيعي كذلك أن تسود يف هذا السياق الرؤى 
عىل  التغلب  يف  الفوز  يتطلبه  ما  احلزبية،فهذا  وأحيانًا  اجلزئية، 
يملك  من  علامئها  يف  تعدم  ال  األمة  لكن  واخلصوم،  املنافسني 
يعود األمر إىل نصابه،  الواسعة واملوزونة واملنصفة كي  الرؤية 

وإليك نموذجني لتوضيح ما أقول: 

)1( النهاية يف غريب احلديث 1: 174، 175.
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أ- املجدد القرين: 
يبعث هلذه األمة عىل رأس  اهلل  : »إن  قال  أنه  ورد عنه  
إىل  احلديث  هذا  يشري  دينها«)1(  أمر  هلا  جيدد  من  سنة  مئة  كل 
استمرارعناية اخلالق عز وجل هبداية عباده، حيث إنه هييئ هلم 
ونفوسهم  عقوهلم  يف  الدين  معاين  جيدد  من  مستمر  نحو  عىل 
واحلكومات  والدعاة  والعلامء  القادة  خالل  من  وسلوكياهتم 

واملؤسسات واجلامعات...
املفاخر، ومهمة  له مفخرًة من  التجديد والنهوض  وملا كان 
من املهامت اجلليلة، كان من املتوقع أن يسارع بعض أهل العلم 
إىل إسقاط نص احلديث عىل نفسه، أو عىل بعض القادة والعلامء 
مذهبه،كام  أتباع  من  أو  األمة،  أعالم  من  املربزين  واملصلحني 
فعل السيوطي حني نظم قصيدة ذكر فيها أسامء من يعتقد أهنم 
من  مجيعًا  فكانوا  سبقته،  التي  القرون  رؤوس  عىل  جمددون 

الشافعية، وطمح رمحه اهلل إىل أن يكون هو جمدد املئة التاسعة.
 إن متسك بعض رشاح احلديث بألفاظ احلديث دون النظر 
عن  يعرضون  جعلهم  والعميقة  العامة  ومراميه  مقاصده  إىل 
يولد،  مل  لكونه  تيمية  ابن  اإلسالم  كشيخ  كبرية  شخصية  ذكر 
ومل يمت عىل رأس القرن كام أن التمسك احلريف بنص احلديث 
جعل بعض الشارحني يعدون يف املجددين بعض أتباع املالكية 
املذاهب  هذه  أئمة  فيهم  يعدوا  أن  دون  واحلنفية  واحلنابلة 

العظام!.  ومؤسسيها 

)1( رواه أبو داود.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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نٌص مبهم: 
يف  اختلفوا  حيث  املحتملة  األلفاظ  من  عدد  احلديث  يف 
أمة  أو هي  البرشية كلها،  الدعوة،فتشمل  أمة  )األمة( هل هي 
كام  وحدهم  املسلمني  هم  باحلديث  املقصود  فيكون  اإلجابة، 
اختلفوا يف املراد بـ )من( هل املراد منها اإلفراد، فيكون املجدد 
يف  واختلفوا  عديدة،  وجهات  أفرادًا  واحدًا،أواجلمع،فيشمل 
واللغة  أخره،  أو  القرن،  أول  منها  املراد  هل  رأس(   ( كلمة 
املئة  بداية  عن  احلديث  رشاح  تساءل  وقد  منهام،  كاًل  حتتمل 

فقال املناوي:
البعثة  يكون  أن  وحيتمل  النبوي،  املولد  يكون  أن  حيتمل 
من  منطلق  كله  وهذا   ، النبي  وفاة  أو  أواهلجرة،  النبوية، 

اعتبار التاريخ اهلجري دون بعضه.
ومما يلفت االنتباه بعد هذا وذاك أن من ذهبوا إىل أن املراد 
القرن  رأس  يف  بوفاته  العربة  جعلوا  املفرد  الواحد  املجدد  هو 
عىل ما هو واضح يف اختيارهم لعمر بن عبدالعزيز والشافعي 
وابن رسيج والباقالين والغزايل .... مع أن احلديث مل يذكر أن 

املجدد يموت عىل رأس القرن، وإنام يبعث عىل رأسه!.
التمسك  عدم  إىل  العلامء  حمققي  من  عدد  ذهب  كله  هلذا 
عن  عبارة  ليكون  مدلوله  وتوسيع  للنص،  احلرفية  باملعطيات 
بشارة هلذه األمة بأنه ال يبزغ قرن إال ويبزغ معه فجر جديد وأمل 
ومجاعات  وقادة  ودعاة  علامء  من  هلا  تعاىل  اهلل  هييئه  بام  جديد، 
تقوم  كام  النفوس،  يف  الدين  معاين  بتجديد  تقوم  ومؤسسات 
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بتصحيحه يف العقول وتوضيح معامله األصلية يف األذهان )1(
ب - الفرقة الناجية: 

الكتاب  )أال إن َمن قبلكم من أهل  أنه قال:  صحَّ عنه  
عىل  ستفرتق  امللة  هذه  وإن  ملة،  وسبعني  ثنتني  عىل  افرتقوا 

ثالث وسبعني ، ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة ()٢(
ويف رواية: )وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة، كلهم يف 
النار إال ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول اهلل؟ قال: ما أنا 

عليه وأصحايب()3(
وقد ُوجد من يستغل هذا احلديث للتشفي من اخلصوم،حيث 
إحدى  أو  سبعني  عىل  أمتي  )تفرتق  بلفظ:  احلديث  هذا  روي 
يا رسول  وسبعني فرقة، كلهم يف اجلنة إال فرقة واحدة(قالوا: 

اهلل من هم؟قال: )هم الزنادقة، وهم القدرية(.
التحديد  هذ  بطالن  عىل  األمة  علامء  من  عدد  نص  وقد 

والقدرية.  بالزنادقة 
الرغبة  حيث  واخلالف  للنزاع  مثارًا  احلديث  هذا  كان  قد 
الفرقة  إىل  االنتامء  رشف  ينالوا  أن  يف  الكثريين  لدى  الشديدة 
الناجية، وهلذا فإننا نجد من يقول: إن الفرقة الناجية، هي أهل 
وابن  أمحد  مثل  األئمة  من  عدد  عن  ورد  ما  نحو  عىل  احلديث 

املباّرك وابن املديني وغريهم...

)1( انظر مقاالً بعنوان مفهوم التجديد يف الفكر اإلسالمي،د. عبدالرمحن احلاج )مقال منشور 
عىل اإلنرتنت(.

)٢( رواه أبو داوود واحلاكم وصّححه.
)3( رواه الرتمذي، وهناك روايات أخرى.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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املنصورة،  الطائفة  تكون  أن  البدهي  ومن  أحدهم:  قال  بل 
إذ يستحيل أن يكون احلق والنرص يف غري  الناجية،  الفرقة  هي 
عىل  كان  إن   ( قوله:  النفييل  جعفر  أيب  عن  ونقل  الفرقة،  هذه 

ظهر األرض أحد ينجو، فهؤالء الذين يطلبون احلديث(.)1(

املجاهدون  الناجية  بالفرقة  املراد  أن  إىل  آخرون  وذهب 
واملرابطون يف الثغور، وحاول بعضهم اجلمع بني القولني،فقال: 
إن معظم املرابطني يف الثغور هم من أهل احلديث، وال ترتاب 
ما  عىل  الناجية  بالفرقة  املقصودون  هم  بأهنم  اإلمامية  الشيعة 
اإللكرتونية،وال  ومواقعهم  وفتاواهم  كتبهم  يف  مستفيض  هو 
ما  عىل  صحيحةيؤولوهنا  وآثار  أخبار  لسوق  احليلة  يعدمون 
يشتهون،وال يتورعون عن سوق الضعيف واملوضوع منها من 

أجل إثبات صحة ما هم عليه،وهذا ديدهنم عىل كل حال!. 

إىل  بعضهم  أحوج  قد  احلديث  ألفاظ  عند  الوقوف  إن 
كثرة  عىل  والتدليل  اإلسالمية  الفرق  تكثري  نحو  االندفاع 
اخلالف واالنشطار يف هذه األمة مع أن احلديث جاء يف سياق 
حمددة،  فرق  يف  وجتسيده  بتأصيله  التباهي  وليس  التفرق،  ذم 
ذكر  حيث  الشافعي  اإلجيي  عبدالرمحن  لدى  نجده  ما  وهذا 
ثامين فرق: املعتزلة، والشيعة، واخلوارج، واملرجئة، والتجارية، 
واجلربية، واملتشبهة، والناجية، ثم إنه يقسم املعتزلة إىل عرشين 
وعرشين  اثنتني  إىل  الشيعة  ويقسم  تعدادها،  يف  فرقة،ويأخذ 
فرقة،ويأخذ يف تعدادها،ويقسم املرجئةإىل مخسة أقسام،ويأخذ 

يف تعدادها...)٢(

)1( رشف أصحاب احلديث 57.
)٢( انظر مقاالً بعنوان: حديث الفرقة الناجية بني تعدد الروايات والتوظيف السيايس، د.حسن 

حنفي ) منشور عىل النت(.
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إىل  واحدة  كل  م  وقسَّ رئيسية،  فرق  أربع  ذكر  من  وهناك 
غاية  وهذا  وسبعني،  اثنتني  العدة  له  فتمت  فرقة،  عرشة  ثامين 
يف التعسف والتكلف، والبعد عن املوضوعية، إذ ال يملك كل 
من نحا هذا النحو أي معايري لدرجة اخلالف التي حتّول الفرقة 
اهلل عليهم،  الصحابة رضوان  إن  فرق عدة، حيث  إىل  الواحدة 
مستوى  عىل  كثرية  أمور  يف  اختلفوا  قد  واجلامعة  السنة  وأهل 

العقيدة، وعىل مستوى الفقه،ومل جيعل ذلك منهم فرقًا عدة. 
إن الذي أذهب إليه يف هذا هو أن حقيقة العدد: )70، 71، 
7٢، 73( ليست مرادة، فنحن نعرف أن الساميني يستخدمون 
 )70( والعدد  العرشات  يف  التكثري  عىل  للداللة   )7( العدد 
)700( األعداد  يف  يفعلون  وهكذا  العرشات،  يف  للتكثري 
و)7000(و)70000( ويكون املراد العام للحديث التحذير من 
أن أمة اإلسالم ستعاين من االنقسام واالختالف كام عانت أهل 
الديانات السابقة، بل أكثر، كام أن يف احلديث حثًا عىل التمسك 
بالكتاب والسنة واحلرص عىل اجتامع الكلمة ونبذ الفرقة، ومن 
الناجية ليست حمصورة يف مجاعة  الفرقة  القول: إن  هنا يمكنني 
باتصافها  تعرف  وإنام  به،  تعرف  خاص  وشعار  اسم  هلا  معينة 
بصفات عامة من اتباع احلق ولزوم سبيل اهلداية والرشد، وهذا 

ما يشري إليه كالم بعض العلامء واملحققني.
أنواع  بني  قة  مفرَّ الطائفة  هذه  أن  )وحيتمل  النووي:  يقول 
املؤمنني، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم حمّدثون، 
ومنهم  املنكر،  عن  وناهون  باملعروف  وآمرون  زهاد،  ومنهم 
بل  أن يكونوا جمتمعني،  يلزم  أنواع أخرى من اخلري، وال  أهل 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض(.)1(
الطوائف،  املعتدون من مجيع  إذا عوقب   ( تيمية:  ابن  وقال 
وُأكرم املتقون من مجيع الطوائف كان ذلك من أعظم األسباب 

التي تريض اهلل ورسوله، وتصلح أمر املسلمني(.)٢( 

) ال تزال طائفة من  أنه قال:  بقي أن أقول:إنه صح عنه  
أمتي ظاهرين عىل احلق، ال يرضهم من خذهلم حتى يأيت أمر اهلل، 
وهم كذلك()3( حيث ذهب مجهور العلامء إىل أن الطائفة املنصورة، 
هي الفرقة الناجية، وهلذا فإن ما قالوه يف تفسري ) الفرقة الناجية( 
هو عني ما يقولونه يف )الطائفة املنصورة( مع أنني أميل إىل أن بني 
املعنيني نوعًا من املغايرة، إذ إن لفظ الطائفة يستخدم للداللة عىل 

ې  ما هو أقل من الفرقة عىل نحو ما نجده يف قوله سبحانه : 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائائ    ىى 
)4( ويكون املراد حينئذ أن من الفرقة الناجية  ۈئ ۈئ ېئ
طائفة منصورة، وذلك ألنه ال تالزم بني النرص يف الدنيا والنجاة 
أسباب  بكل  أخذ  ألنه  اآلخرة  يف  املسلم  ينجو  فقد  اآلخرة،  يف 
ما  عىل  العدو  عىل  الغلبة  وعدم  الشهادة  له  اهلل  أراد  لكن  النرص 
اإلسالمية،  املعارك  وبعض  النبي   غزوات  بعض  يف  رأيناه 
املذكور  النرص  )إن  قلنا:  إذا  إال  اليوم،  واقعنا  يف  نراه  ما  وعىل 
الواضح أن  الدنيا، و قد يكون يف اآلخرة(لكن من  قد يكون يف 

)1( رشح النووي عىل مسلم: 13 : 67.
)٢( جمموع الفتاوى 3: 4٢3.

)3( رواه مسلم.
)4( سورة التوبة 1٢٢.
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يكن  الذهن، ومهام  إىل  منه  يتبادر  وما  النص،  هذا خالف ظاهر 
الشام- كام  املنصورة ليست حمصورة يف أهل  الطائفة  فإن  األمر، 
أفاد بعض الروايات -وإنام هي موزعة عىل كل عصور اإلسالم 
وبالد املسلمني، وهبذا ال يكون هناك داٍع للخالف يف هذا الشأن. 

ثالثًا- التعامل مع االختالف الفقهي:

االختالف  مع  التعامل  كان  اإلسالمي  التاريخ  مدار  عىل 
الفقهي أسهل وأرفق من التعامل مع نوعني من اخلالف:

اإلمامة  أو  احلكم  شؤون  يف  واخلالف  العقدي،  اخلالف 
أهنا  عىل  العقدية  لألطر  الناس  نظر  إىل  يعود  وهذا  الكربى، 
بني  الفاصلة  احلدود  ترسم  كام  لألمة،  العامة  الوجهة  ترسم 
واألمم  اإلسالم  أمة  بني  الفاصلة  احلدود  أي  والكفر،  اإليامن 
استباحة  يعني  قد  طائفة  أو  شخص  تكفري  إن  ثم  األخرى، 
الدم والترشيع للقتل أو القتال، وأما اخلالف يف مسائل احلكم 
السلطة  بأمهية  الشعور  من  وخطورته  حدته  فتنبع  واإلمامة، 
باالرتباك  الشعور  جانب  إىل  العامة،  احلياة  توجيه  يف  والدولة 
أنفسهم  وجدوا  حني  العرب  من  كثري  به  شعر  الذي  الشديد 
عدم  مع  األرضية  الكرة  من  شاسعة  بقاع  إدارة  عن  مسؤولني 
إىل  الشأن،  هذا  يف  األسالف  عن  وكافية  موروثة  خربة  وجود 

جانب املطامع وحظوط النفس.
لنا أن نضيف إىل كل ذلك أيضًا أن البحث يف الشأن العقدي 
كان يتسع باتساع احلياة العقلية للمسلمني، وهذا يعني أنه كلام 
وتساؤالت،  تفريعات  أمام  أنفسهم  وجدوا  قدمًا  الناس  مىض 
هو  وهذا  لتغطيتها،  يكفي  ما  الوحي  نصوص  من  يملكون  ال 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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احتدام  إىل  يؤدي  مما  والنظرية،  العلمية  املسائل  يف  دائاًم  الشأن 
توجيهه  أو  حلسمه،  كافية  نصية،  ركائز  وجود  دون  اخلالف 
عىل األقل، وليس كذلك الشأن يف مسائل الفقه، وكل املسائل 
العملية، فالنصوص كثرية، وأفعال النبي  وأفعال أصحابه 
رضوان اهلل عليهم، وهدي تابعيهم توفر منارات هادية ومقاطع 

راشدة ومرشدة يف اجلدل الفقهي.

ركائز في التعامل مع االختالف الفقهي:

1- إخراج العوام من دائرة االصطفاف المذهبي:

اختالف  أما  ورمحة،  سعة  واالجتهاد،  العلم  أهل  اختالف 
تعاىل  اهلل  عىل  والقول  للتعصب،  باب  فهو  وأشباههم،  العامة 
مجهور  إليه  ذهب  ما  كان  هنا  ومن  علم،  وال  فقه  غري  من 
وما  مفتيه،  مذهب  هو  العامي،  مذهب  أن  من  األصوليني 
ل خطوة مهمة عىل  ذهبوا إليه من أن العامي ال مذهب له، يشكِّ
إن  حيث  املذهبي  االصطفاف  وكرس  االختالف  ترشيد  طريق 
الناس يف بعض مراحل تارخينا انقسموا إىل ما يشبه الطوائف، 
يف  املفاصلُة  حيث  باألحزاب  أشبه  الفقهية  املذاهب  وصارت 
أداء بعض الشعائر واجلدُل غري املؤسس عىل معرفة موثوقة يف 

جمالس السمر.
إن عملية االجتهاد عملية ممدوحة، وإن ملن جيتهد يف معرفة 
واستخراج  االستنباط  يف  يستخدمها  وملن  والرباهني  األدلة 
وهذا  أصاب،  إذا  وأجرين  أخطأ،  إذا  ومثوبة  أجرًا  األحكام، 
لني لالجتهاد، وال جيب عىل العامل  بالنسبة إىل طالب العلم املؤهَّ
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العامل قد  ممارسة االجتهاد ولو كان مالكًا لألهلية، وذلك ألن 
يكون مشغوالً بأمور أخرى، وقد ال يظهر له وجه احلق بسبب 
تكافؤ األدلة، أوغموض موضع النزاع، أو بسبب فقده النشاط 
ملامرسة االجتهاد، لكن إذا اجتهد العامل املؤهل لالجتهاد، وبان 
له وجه احلق كان عليه لزوم ما أفىض إليه اجتهاده، وال جيوز له 

يف هذه احلالة تقليد غريه.
وطالب  الرشيعة،  علوم  غري  يف  واملتخصص  العامي،  أما 
ليس  فهؤالء  االجتهاد،  مرتبة  يبلغ  مل  الذي  الرشعي  العلم 
من  استفتاء  عليهم  ويكون  العلم،  أهل  تقليد  سوى  أمامهم 
وإتقان  الفقهي  بالتمكن  زمانه  له علامء  بعلمه ممن شهد  يثقون 
للجميع،  ويستحب  وتقواه،  بدينه  كذلك  ويثقون  الفتوى، 
اتباعهم  يكون  حتى  ويقلدونه  يستفتونه،  من  أدلة  يعرفوا  أن 
ألقواله وفتاواه عن علم، وعىل بصرية، فهذا حيول بينهم، وبني 

التورط يف التعصب ملن يقلدوهنم.

2- ال لتصفير االختالفات:

يف  تعاىل  اهلل  حكم  عن  يبحثون  وهم  العلم  أهل  اختالف 
أفعال العباد وعالقاهتم.... سعة ورمحة، ولو شاء اهلل تعاىل ما 
اختلفوا، ونحن نعرف أن معظم نصوص الكتاب والسنة ظنية 
واحلقيقة  منه،  البد  يشء  االختالف  أن  يعني  وهذا  الداللة، 
اختالف  عىل  البرش  ألحوال  تتسع  أن  يعني  الرشيعة  خلود  أن 
ّاراء أهل العلم، بل إن  الزمان واملكان، وهذا ال يناسبه تطابق 
ويف  االجتهاد،  عن  والتوقف  اجلمود  إىل  يشري  العقول  تطابق 
هذا مدعاة لتحلل الناس من أحكام الرشيعة،ومسّوغ لسعيهم 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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إىل البحث عن حلول خارج أطرها العامة، وهلذا فإن اختالف 
عىل  إدارته  إىل  نحتاج  لكننا  ترحيب،  موضع  يظل  العلم  أهل 
عىل  مبنية  خالفاتنا  جعل  خالل  من  يكون  وذلك  حسن،  نحو 

شيئني: اإلنصاف والعلم.
عدم  يقتيض  كام  النيات،  عىل  احلكم  عدم  يقتيض  اإلنصاف 
التوهني من حجج اخلصم من غري أساس موضوعي، ويقتيض 
وفهم  بجدية،  فيها  والنظر  حججه،  كل  استحضار  كذلك 

األسس واملنطلقات التي تستند إليها أقواله.
العلم  أهل  بني  االختالفات  نضخم  أال  فيقتيض  العلم  أما 
إىل  نسارع  أال  يقتيض  كام  واملناظرة  للقول  مساغًا  نجد  حتى 
ما  صحة  من  نتأكد  أن  قبل  املخالفني  عىل  األحكام  إصدار 
رأهيم، ألن  عليه  استقر  ما  آخر  أنه  من  التأكد  و  إليهم،  ُينسب 
قوله  ويكون  ونظراته،  آراؤه  تتجدد  واملفكر،  الباحث  العامل 

القديم بمثابة املنسوخ.
مع  ليست  مشكلتنا،  أن  دائاًم  نستحرض  أن  علينا  إذن 

االختالفات العلمية، ولكن يف طريقة التعامل معها.
الذين  العلم  طالب  من  كثريًا  لدينا  أن  أالحظ  إنني 
املواقف والتطابق يف اآلراء ظنًا منهم أن  الوحدة يف  يعشقون 
تنوعها  يف ذلك قوة لألمة، وهذا غري صحيح، فقوة األمة يف 
وتعدديتها مع قدرهتا عىل إيقاف خالفاهتا عند حدود ثوابتها 

رشيعتها. وقطعيات 



97

3- عدم قبول كالم األقران بعضهم في بعض:

كان من مجلة تدابري العلامء األعالم إدراُك ما تثريه املعارَصة 
كسب  عىل  والتسابق  واحلسد  املنافسة  من  العلم  طالب  بني 
بني  طباع  يف  مركوز  هو  مما  الوظاف  وشغل  اجلامهري  والء 
بّرهم وفاجرهم، وحني نعود  الناس،  البرش، ومشاَهد يف حياة 
العظام  األئمة  بعض  بني  اختالف  حصل  أنه  نجد  التاريخ  إىل 
بعَض  بعضهم  أطلق  وقد  واخلريية،  بالصالح  هلم  املشهود 
بالقائل،  يليق  ال  مما  معهم،  اختلفوا  فيمن  احلادة  العبارات 
فيه، وليس من األرسار ذلك اخلالُف بني مكحول  املقول  وال 
ورجاء بن حيوة، وبني مالك وابن أيب ذئب ولشعبي وعكرمة، 

وبني مالك وابن إسحاق، وبني السيوطي والسخاوي.....
ما جيري بني  قاعدة طي  أول من وضع  الرب  ابن عبد  ولعل 
حني  وذلك  يكن،  مل  وكأنه  معه  والتعامل  وجتاوزه،  األقران، 
األثبات  األئمة  الثقات  العلامء  قول  يقبل  أن  أراد  )فمن  قال: 
ريض   - الصحابة  من  قوله  ذكرنا  من  قول  فليقبل  بعض،  يف 
ضالالً  ضلَّ  ذلك،  َفَعل  فإن  بعض،  يف  بعضهم  عنهم-  هلل 
املسّيب  بن  سعيد  يف  قبِل  إن  وكذلك  خرسانًا،  وخرس  بعيدًا، 
وأهل  مكة  وأهل  احلجاز  وأهل  الشعبي  ويف  عكرمة  قوَل 
وسائر  والشافعي  مالك  ويف  اجلملة،  عىل  الشام  وأهل  الكوفة 
فإن  بعض،  يف  بعضهم  عن  ذكرنا  ما  الباب  هذا  يف  ذكرناه  من 
ما  فليقف عند  اهلل، وأهلمه رشده،  إن هداه  يفعل  يفعل، ومل  مل 
بالعلم  وُعلمت  عدالته،  صحت  فيمن  ُيقبل  ال  أن  يف  رشطنا، 
عنايته، وسلم من الكبائر، ولزم املروءة والتصاون، وكان خريه 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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ُيقبل فيه قول قائل، ال برهان  غالبًا، ورشه أقل عمله، فهذا ال 
له به، وهذا هو احلق الذي ال يصح غريه إن شاء اهلل()1(

تناوله  مالك  السياق: ولو صحَّ عن  البخاري يف هذا  يقول 
بيشء  صاحبه  فريمي  اإلنسان،  تكلم  فلربام  إسحاق،  ابن  من 

واحد، وال يتهمه يف األمور كلها.

عن  عبارة  يكون  قد  آخر  عامل  يف  العامل  كالم  أن  مراده 
واإلعراض  إسقاطه  املراد  يكون  وال  حمدد،  مؤاخذة عىل يشء 

بالكلية. عنه 

ولعل الذهبي املحدث الناقد املؤرخ أكثر من استخدم هذه 
مع  التعامل  يف  ومنهجيًا  منصفًا  كان  فالرجل  كتبه،  يف  القاعدة 
الّسرَي:  املثال يف  قاله عىل سبيل  مما  العلم، وكان  أهل  خالفات 
)كالم األقران إذا تربهن لنا أنه هبوًى وعصبية، ال ُيلتفت إليه، 
بل ُيطوى، وال ُيروى، كام تقرر عن الكف عن كثري مما شجر بني 
الصحابة وقتاهلم  أمجعني، وما زال يمر ذلك يف الدواوين 

والكتب واألجزاء .)٢(

إن الوشاية بني أهل العلم، وإفساد العالقة بينهم قد انترشت 
ضبط  اجلميع  واجب  من  وإن  دنيئة  ألغراض  هذا  زماننا  يف 
التعبريات  إطالق  من  الشديد  والتحرز  اخلالف  عند  اللسان 

اجلارحة، مما ال يليق بأهل العلم والفضل.

)1( جامع بيان العلم:٢: 1117.
)٢( سري أعالم النبالء:10:9٢.
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4- ال إنكار في مسائل االجتهاد:

اجتهاده،  يف  خطئه  عىل  ل  املؤهَّ املجتهد  إثابة  أن  يف  شك  ال 
التزام  وجوب  ثم  والبحث،  النظر  عىل  التشجيع  عىل  تنطوي 
قيام  جواز  عليه  يرتتب  وهذا  اجتهاده،  إليه  بامُيفيض  املجتهد 
املجتهد،  ذلك  بتقليد  االجتهاد  درجة  يبلغ  مل  ومن  العاّمي، 
ويشكل  ظاهر،  وهذا  اإلنكار،  عدم  التجويز  عىل  ويرتتب 
إسهامًا واضحًا يف توسيع قاعدة الوئام بني املسلمني، وتضبيق 
موارد اخلصام والنزاع، إذ لو ُفتح باب اإلنكار لكل املختلفني 
للتشنيع  ساحة  عن  عبارة  املجتمع  لصار  بعض  عىل  بعِضهم 
من  خيفى  ال  ما  هذا  ويف  والتقاتل،  التدافع  وربام  والتالوم، 
أن  إىل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  املهم  من  لكن  والسوء،  البالء 
من  االجتهاد  وتسويُغ  االجتهاد،  بتسويغ  مرتبط  اإلنكار  عدم 
من  مسألة  كل  يف  واملحددة  الواضحة  األمور  من  ليس  عدمه 

مسائل النظر، وهذه بعض املالحظات يف هذا الشأن.
إنكار يف مسائل اخلالف،  يقولون: ال  العلم  أهل  أ- بعض 
العلم  أهل  فيه  اختلف  ما  أن  يعني  اإلطالق  هبذا  القول  وهذا 
ال يكون موضعًا للزجر والنهي، ألن عىل املجتهد التمسك بام 
أفىض إليه اجتهاده، وألن مقلده من العوام يعتقد أنه يتابع من 
ريض دينه وعلمه، لكن هذا يقتيض احلكم بتسويغ أي خالف 
إذا كان لدى مجيع املختلفني من األدلة ما  النظر عام  يقع بقطع 
ثغرة  اإلسالم  يف  يفتح  وهذا  واختالفاهتم،  اجتهاداهتم  غ  يسوِّ
واالضطراب  للتالعب  جماالً  كلها  الرشيعة  جيعل  بل  عظيمة، 
والفوىض يف كل ما وقع فيه اختالف، وهلذا فإن نفي اإلنكار ال 
يكون يف كل ما وقع فيه اختالف، وإنام فيام ساغ فيه االجتهاد، 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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يعارض  بقول  املجتهدين  أحد  يقول  فقد  االختالف،  وبالتايل 
جدًا  واٍه  بدليل  إمجاعًا  به  خيرق  سنة،وقد  أو  كتاب  يف  نصًا 
عليه  والسكوت  قوله  ونرش  تقليده،  فإن  وحِينئذ  ومتهالك، 
فيه من  وملا  الرشيعة،  ملعامل  الطمس  فيه من  ملا  َجائز  يكون غري 
ليس  العلامء:  )قال  النووي:  قال  الناس،  عوام  عىل  التلبيس 
خيالف  مل  إذا  خالفه  من  عىل  يعرتض  أن  للقايض  وال  للمفتي، 

نصًا أو إمجاعًا أو قياسًا جليًا()1(. 
فيها،  إنكار  ال  اخلالف  مسائل  )وقوهلم:  تيمية:  ابن  وقال 
ليس بصحيح، فإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول باحلكم أو 
قدياًم  إمجاعًا  أو  سنة  خيالف  القول  كان  فإذا  األول  أما  العمل، 
بمعنى  ُينَكر  فإنه  كذلك،  يكن  مل  وإن  وفاقًا،  إنكاره  وجب 
السلف  املصيب واحد، وهم عامة  يقول:  بيان ضعفه عند من 
والفقهاء، وأما العمل فإذا كان عىل خالف سنة أو إمجاع وجب 
ملا نقول بام  التمثيل  إنكاره بحسب درجات اإلنكار)٢( ويمكن 
روي عن سعيد بن املسيب من قوله: إن املطلقة ثالثًا حتل لألول 
لقول  مل حيدث وطء، وهذا خمالف  ولو  أي  الثاين،  بالعقد عىل 
اجلمهور ومصادم ملا روي عن عائشة  قالت:جاءت امرأة 
فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني،   ، اهلل  إىل رسول  رفاعة 
فبّت طالقي، فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري، وإن ما معه مثل 
هدبة الثوب، فقال هلا: تريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال حتى 

تذوقي ُعسيلته، ويذوق عسيلتك()3(

)1( رشح النووي عىل مسلم ٢: ٢4.

)٢( جمموع الفتاوى3 : 160-139.
)3( رواه أصحاب السنن.
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والتباحث  والرتجيح  واملناظرة  النقاش  باب  يظل  ب- 
هو  ما  إىل  الوصول  بغية  العلم  طالب  بني  مفتوحًا  العلمي 
املختلفة،  املسائل  يف  واألحكام  األقوال  من  وراجح  صحيح 
ومن  الفقه،  وجتديد  العلم،  إحياء  أبواب  من  بابًا  هذا  ويظل 
ونحوه  الشأن  هذا  ويف  فعله،  عىل  مأجور  حمتسبًا  ذلك  يفعل 
ورد قول ابن عباس ريض هلل عنهام: )مذاكرة العلم ساعة أحب 

إىل من قيام ليلة(.)1(

 فرتك اإلنكار ال يعني إغالق باب املناظرة واملباحثة العلمية.

ج- إذا كان موضع اخلالف ليس من الواجبات وال املحرمات 
األوىل،  ومما هو خالف  واملكروهات،  والنوافل  السنن  من  وإنام 
فإن املطلوب حينئذ هو اإلرشاد واحلث عىل فعل اخلري واالحرتاز 
مما هو مكروه، واحلث عىل اخلروج من خالف العلامء بفعل ما هو 
السعي إىل  متفق عىل جوازه ويف هذا توازن حممود حيث يستمر 
الكامل وبلوغ ما هو أفضل مع الرفق واللني والنصح باملعروف، 
الطرق  وسلوك  اخلري  من  استزادة  وإنام  إنكار،  يكون  ال  حيث 

اآلمنة يف التعبد. 

هو  وما  املكروه،  وترك  املندوب  فعل  إىل  الناس  إرشاد  إن 
خالف األوىل، هو من املستحّبات واملستحَسنات، يؤجر فاعلها، 

وال يعاقب تاركها.

)1( اآلداب الرشعية البن مفلح : ٢: 44.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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5 - مراعاة المصالح الشرعية في اإلنكار:

متهالكة،  أو  املخالف ضعيفة  أدلة  تكون  األحيان  يف بعض 
الدين  تشويه  مصادر  من  اخلالف  عىل  السكوت  جيعل  مما 
املخالف  عىل  اإلنكار  فإن  احلال  هذه  ويف  الترشيع،  وطمس 
اإلصالحية،  واألعامُل  اإلصالحية،  األعامل  مجلة  يف  يندرج 
شأهُنا شأُن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ختضع للموازنة 
خالفية،  مسألة  عن  التحدث  كان  فإذا  واملفاسد،  املصالح  بني 
سيؤدي إىل مفاسد عظيمة من االقتتال والتنابذ أو فتح الثغرات 
أوقات  يف  املسلمني  صف  وحدة  كرس  أو  األعداء،  ملكائد 
هو  يكون  اخلالف  عن  التحدث  عدم  فإن  حرجة،  وظروف 
املطلوب، ويكون ذلك من باب املوازنة بني املصالح واملفاسد، 
وقد حتدث اإلمام ابن تيمية عن هجر املبتدع، فقال: )إذا مل يكن 
من  كثري  بطالن  بل  أحد،  انتهاء  وال  أحد،  انزجار  هجرانه  يف 
أمحد  ذكره  كام  مأمورًا هبا،  تكن هجرًة  مل  هبا،  املأمور  احلسنات 
عن أهل خراسان إذ ذاك: أهنم مل يكونوا يقوون باجلهمية، فإذا 
احلسنة  هذه  بفعل  األمر  سقط  هلم  العداوة  إظهار  عن  عجزوا 
ولعله  الضعيف،  املؤمن  عن  الرضر  دفع  فيه  مداراهتم،  وكان 

يكون فيه تأليف الفاجر القوي(.)1( 
وقد أشار ابن تيمية إىل ما يوضح هذا يف موضع ّاخر حيث 
فام كان  منترشًا جدًا يف خراسان،  أن مذهب اجلهمية كان  ذكر 
كام  هتم  مدارا  إىل  خراسان  أهل  ه  وجَّ أْن  إال  أمحد  اإلمام  من 
فيها  هلم  التي  األمصار  يف  )القدرية(  شهادة  بقبول  نصح  أنه 

)1( جمموع الفتاوى : ٢٨ : ٢1٢.
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البدع  النهي عن  يقع حرج يف  غلبة وهيمنة، وهذ كله حتى ال 
أطلقنا  إذا  فيام  واهية  بحجج  املخالفني  عىل  والرد  واملنكرات 
القول بطلب ذلك واألمر به من غري قيد وال رشط، ومن غري 

نظر إىل مّاالت ذلك واآلثارالتي ترتتب عليه.

6- حكم الحاكم يرفع الخالف:

عىل  تساعد  التي  التدابري  من  واحدًا  تشّكل  القاعدة،  هذه 
والشقاق  االنقسام  من  أشكال  دون  من اخلالف، وحتول  احلد 
االجتامعي الذي يمكن أن ينشأ عن اختالف الفقهاء واملفتني، 
)احلاكم( سواء  واملعنى الشائع هلذه القاعدة، هو أن ويل األمر 
رأيًا  تبنى  إذا   - القضائية  السلطة  أو  التنفيذية  السلطة  به  أريد 
الناس،  بني  النزاع  به  يرتفع  الرشيعة  يف  االجتهادية  اآلراء  من 
ويلزمهم العمل بالقول الذي ارتضاه، وهذا االختيار ليس عىل 
واخلصومات،  الدعاوى  فيه  جتري  فيام  مقيَّد  هو  وإنام  إطالقه، 
احلقوق  مثل  وذلك  فقط،  االجتامعية  احلياة  بتنظيم  يتعلق  وما 
فقد  املثال،  سبيل  وعىل  والعقود..،  واحلدود  واجلنايات  املالية 
الرهن هل  لزوم  الفاسق، ويف  قبول شهادة  الفقهاء يف  اختلف 
خيار  ثبوت  ومثل  القبض،  من  البد  أو  العقد،  بمجرد  يكون 

املجلس، ومثل جواز التعزير باملال....
 فإذا اختار احلاكم النفيذي أو القايض أحد القولني يف هذه 
املسائل ونحوها، ارتفع باختياره االختالف، وصار عىل الناس 

األخذ بقوله فيام تنازعوا فيه.
الطهارة  مثل  والعبادات  بالعقائد  املتعلقة  االختالفات  أما 
والصالة والصيام، ومثل رشب مياه املجاري التي متت معاجلتها، 

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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الوتر ودعاء االستفتاح ، ومثل تفسري قوله  ومثل عدد ركعات 
)الرمحن عىل العرش استوى(... فهذه األمور ال يرتفع   : تعاىل 
األمور  من  تكون  أن  إما  ألهنا  احلاكم،  بحكم  اخلالف  فيها 
التي  الشخصية  العبادات  أن تكون من  العقدية والنظرية، وإما 

ال يرتتب عىل اخلالف فيها أي فرقة أو نزاع اجتامعي.
إن كل مسألة فيها اختالف فقهي معترب، ويرتتب عىل عدم 
كان  أو  املسلمني،  عىل  رضر  فيها  للخالف  احلاكم  قول  رفع 
رفع  إىل  فيها  يصار  واضحة،  مصلحة  فيها  املسلمني  توحيد  يف 

اخلالف بحكم احلاكم. 
هذا كله ال يعني أن االختالف ارتفع كليًا، بل إن اخلالف عىل 
املستوى العلمي باق، حيث ال حيجر اإلسالم عىل اآلراء املستندة 
بقول  حيكم  حاكم  سنني  بعد  يأيت  وقد  والرباهني،  األدلة  إىل 
بعني  ما  يشٍء  أخذ  أو  يراها  ملصلحة  وذلك  سلفه،  عنه  أعرض 
للحاكم  ليس  أنه  العلم  أهل  أقوال  من  الواضح  ومن  االعتبار، 
أن ُيلزم الرعية بالتمذهب بمذهب معنيَّ سواء أكان من املذاهب 
األربعة املشهورة،أم من غريها، ألن يف كل مذهب من املذاهب 
مسائل هلا أدلة قوية، ومسائل هلا أدلة ضعيفة، فرفع حكم احلاكم 

للخالف يكون يف مسائل مفردة ومتفرقة، وهذا واضح.
قال القرايف: )حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد، يرفع اخلالف، 
ويرجع املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم ]أي مما رجحه احلاكم 
وأخذ به من أقوال أهل العلم[ وتتغري فتياه بعد احلكم، عام كانت 
عليه عىل القول الصحيح من مذاهب العلامء، فمن ال يرى وقف 
يقول  من  لقول  ترجيحًا   - وقفه  بصحة  حاكم  حكم  إذا  املشاع 
بذلك - ثم ُرفعت الواقعة ملن كان يفتي ببطالنه، نّفذه، وأمضاه، 
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وال حيل بعد ذلك أن يفتي ببطالنه( )1(
لكن ليس من حق السلطة التنفيذية أوالقضائية، منع تعليم 
الختيارها،  املخالفة  الفقهية  واألقوال  اآلراء  وانتشار  وتداول 
فقد خالف بعض الصحابة عمر وعثامن وعليًا  يف كثري من 
كذلك،  والقضاة  احلكاَم  بعدهم  من  العلامء  وخالف  أقواهلم، 
وكان التسامح مع املخالف هو سيد املوقف يف معظم احلاالت.

7- تنفيذ العقوبات من شأن الدولة:

حني خيتلف الفقهاء يف قول أو فعل: هل هو حرام أو حالل، 
فإن منع استمرار ذلك املحرم واملعاقبة عليه -عىل قول من يرى 
احلرمة - غري جائز ألفراد الناس ملا يرتتب عىل ذلك من الفتن 
والفوىض وربام االقتتال، وهلذا كان ذلك من اختصاص الدولة، 

أو هو بتعبري فقهائنا القدماء من اختصاص اإلمام أو نائبه.
الناس  بعض  عىل  احلكم  يف  عظياًم  إرسافًا  اليوم  نرى  نحن 
وأهل  املصلني  تكفري  إىل  يسارع  من  الغالة  من  حيث  بالردة، 
وهذا  ضحلة،  أو  معدومة  بالرشيعة  معرفتهم  أن  مع  القبلة 
بالردة يرتتب عليه مجلة  إذ إن احلكم  من اجلرأة عىل اهلل تعاىل، 
إن من  النفس واملال وغريمها، حيث  الرشعية يف  من األحكام 
وإذا  حابط،  وعمله  زوجته،  وبني  بينه  التفريق  املرتد  أحكام 
مات مل يرثه أهله، ويكون ماله يف بيت مال املسلمني، كام أنه ال 

ل، وال يدفن يف مقابر املسلمني. ُيصىل عليه، وال ُيغسَّ

)1( الفروق للقرايف : الفرق السابع والسبعون، وانظر مقاالً بعنوان: قاعدة حكم احلاكم يرفع 
اخلالف بقلم أمحد الزومان )مقال منشور عىل النت(.

كيف نتعامل مع اخلالف العقدي والفقهي؟
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باليد من اختصاص  م  العقوبات وتغيري ما هو حمرَّ تنفيذ  إن 
الراسخني  العلامء  شأن  من  فهو  بالردة  احلكم  وأما  الدولة، 
أشخاص  عىل  بالردة  احلكم  جتنب  تم  لو  وحبذا  املحققني، 
بأعياهنم، واالكتفاء بالقول: إن من يعتقد كذا أو يقول كذا، أو 
يفعل كذا، أو ينكر كذا، فهو مرتد، وأرى رفع أمر من يتلبس 
بيشء من ذلك إىل القضاء حتى نقطع دابر الفتنة ودابر التساهل 

يف تكفري املسلمني.
إثراء  الفقهية،  االختالفات  مع  تعاملنا  حتسني  مجلة  من  إن 

الثقافة االجتامعية بشيئني مهمني:
1- فقه السياسة الرشعية، إذ إهنا تقوم عىل العمل عىل جلب 
أكرب قدر ممكن من املصالح ودفع أكرب قدر ممكن من املفاسد، كام 
أهنا متدنا ببصرية عظيمة يف عدد من املسائل اجلوهرية، مثل فقه 

االستطاعة وفقه التدرج وفقه املآالت....
عامةحني  والناس  العلم  طالب  إن  إذ  املقارن،  الفقه   -٢
املسائل  من  مسألة  يف  العلامء  اختالف  عىل  اطالع  لدهيم  يصبح 
يتولد لدهيم حّس املقارنة واملوازنة، كام أهنم يتدربون عىل رؤية 
واملسائل  لالختالف  تفهاًم  أكثر  جيعلهم  وهذا  املتباينة،  األدلة 

املختلف فيها، وأكثر تساحمًا مع املختلفني.
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العامل  هذا  ة،  اجلدَّ كلَّ  جديد  عامل  يف  اليوم  نعيش  نحن 
بقدر كبري من األفكار والفرص إىل جانب عدد كبري  مشحون 
من التحديات واملشكالت، وأبرز ما فيه تلك احلساسية املفرطة 

جتاه األخطاء التي يمكن أن تصدر من هذه اجلهة أو تلك.
العقائدية  االختالفات  أن  إىل  هنا  اإلشارة  املهم  من  إن 
أهنا  كام  للوجود،  الناس  برؤية  الغالب  يف  تتصل  والفكرية، 
تتصل غالبًا بعباداهتم وشعائرهم، عىل حني أن االختالفات يف 
مسائل مثل اللغة والتعدد اإلثني واحلقوق املدنية وشغل املراكز 
ويؤثر  للناس،  العامة  بالوضعية  يتصل  واإلدارية..،  السياسية 
املثال  سبيل  عىل  فهناك  معاشهم،  وشؤون  اليومية  حياهتم  يف 
آبائها وأجدادها،  جمموعات كثرية حمرومة من استخدام لغات 
وهناك جمموعات عديدة ال تتناسب إجراءات التقايض السائدة 

التنوع اإلثني والطائفي والثقافي
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وبعض املواد الدستورية مع عقائدها... وهذا كله جيعل إدارة 
الثقايف واإلثني والطائفي... أشق وأصعب وجيعل  االختالف 
اإلخفاق فيه خطريًا إىل درجة أنه قد يؤدي إىل نشوب حروب 
أوطان  وانقسام  دول  تفتت  إىل  يؤدي  قد  أنه  كام  مريرة،  أهلية 

ظلت موحدة عىل مدار قرون عديدة.
ظاهرة  عىل  الضوء  تسليط  سأحاول  التالية  الصفحات  يف 
التنوع الثقايف والعرقي واالثني والطائفي، وأسبابه وتداعياته، 

ثم أحتدث عن منهجية التعامل معه وطرق معاجلته.

ظاهرة التنوع الطائفي والثقافي والعرقي:

واملتخلفة  املتقدمة  األمم  كل  أعامق  يف  إن  القول:  نستطيع 
التصدع  من  نوع  إلحداث  خفية  )ميكانزمات(  و  حمركات 
املجتمع  أن  نشاهد  إننا  إذ  جمتمع،  لكل  العميقة  الوحدة  يف 
عىل  اختالفات  فيه  تنبعث  العرقي  املستوى  عىل  املتجانس 
املتجانس دينيًا ومذهبيًا  املذهبي، واملجتمع  أو  الديني  املستوى 
تنبعث فيه اختالفات عىل املستوى العرقي أو القبيل، واملجتمع 
عىل  اختالفات  فيه  تنبعث  إليه  أرشنا  ما  كل  يف  املتجانس 
املستوى احلزيب والسيايس، أوعىل املستوى الطبقي.... وهكذا 
فاالنقسام والتصدع والتعددية أمور حارضة يف كل جمتمع ويف 
حيث  احلياة،  هذه  يف  االبتالء  مجلة  من  وهذا  األحوال،  كل 
الصعيد  عىل  لعباده  الرباين  االبتالء  معقد  أن  الواضح  من  إن 
مستوى  عىل  بينهم  التباين  ذلك  هو  والوطني،  االجتامعي 
عىل  وكذلك  املصالح،  والتطلعات  والرؤى  والعقائد  األفكار 
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يف  النجاح  وعلينا  واالقتصادي....  واإلثني  العرقي  املستوى 
ذلك االبتالء عىل قدر الوسع والطاقة، ونحن عىل هذا الصعيد 
نستحرض الويالت التي ترتتب عىل الفشل يف إدارة االختالف 
هنا  وعيلَّ  فيه،  النجاح  عىل  ترتتب  التي  املكاسب  من  أكثر 
يشعرون  ال  الناس  جتعل  عديدة  عوامل  هناك  إن  أقول:  أن 
بالتباينات التي بينهم، من مجلتها الرفاه االقتصادي العايل وقوة 
استثنائي،  بقبول  حيظى  سيايس  نظام  ووجود  القبلية  العصبية 
التي أرشنا  املعاناة حني تطفو االختالفات  ويبدأ اخلطر، وتبدأ 
حيث  حوهلا  املتصاعد  اجلدل  ويبدأ  الوعي،  سطح  عىل  إليها 
الوفاق  التي قام عليها  الناس رسيعًا ضعف األسـس  يكتشف 

واالنسجام خالل املراحل السابقة.

توصيف الظاهرة وبيان أسبابها:

أوالً: تعريفات:

أ - إدارة التنوع: إن لفظ )إدارة( يعني أننا ال نريد القضاء 
الوجوه،  متطابقني عىل أي وجه من  الناس  التنوع وجعل  عىل 
ويف أي جانب من اجلوانب، كام أن هذا اللفظ يوحي أننا نواجه 
حتديًا يف التعامل مع التنوع، وهذا التحدي يتطلب منا ما يتطلبه 
من املدير التنفيذي من الرصاحة حينًا، واللني حينًا آخر، ومن 
إىل  والتقدم خطوًة  أخرى،  أحيان  والتجاهل يف  التدقيق حينًا، 

األمام يف حني، والرتاجع خطوة أو خطوتني يف حني آخر.
ل أكثر يف هذا الشأن، فيمكننا أن نقول:  إذا أردنا أن نفصِّ

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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أهنا  عىل  إليها  والنظر  للمجتمع،  التعددية  الطبيعة  تفهم   -
يشء طبيعي وإجيايب.

واملعيشية  واملنطقية  التارخيية  واجلذور  األسباب  تفهم   -
العامة التي أدت إىل التنوع يف أي جانب من جوانب احلياة.

- االهتامم بمعرفة وجهات نظر اآلخرين وامليزات التي لدهيم.
نختلف  الذين  أولئك  لدى  املتوفرة  امليزات  اكتشاف   -

معهم، وخيتلفون معنا.
- حماولة كل جهة من اجلهات التعلم من اجلهات األخرى 
بعَض األمور اجليدة مثل التسامح والتعاون واأللفة واالحتفاء 

العامة. باخلدمة 
ذهنية وطنية،  تشكيل  نحو  - سعي حكومي وجمتمعي عام 
وتقبله  التنوع  احرتام  عىل  يؤكد  عام،  ثقايف  اجتاه  بناء  ونحو 

والتعامل معه بأرحيية.
-إطالق عدد كبري من املبادرات وعدد كبري من املرشوعات 
بني  واضح  وثقايف  اجتامعي  اندماج  حدوث  عىل  تساعد  التي 

خمتلف الرشائح االجتامعية.
الداعمة للتنوع بام  القوانني  الطابع املؤسيس وسن  - إضفاء 
ُيشعر الناس بأهنم سواسية أمام القانون يف احلقوق و الواجبات.
العنرصي  التمييز  أشكال  لكل  املناهضة  القوانني  سن   -
تكون  أن  وينبغي  التجريم،  درجة  إىل  والطائفي...  واإلثني 

لة بام يكفي. تلك القوانني واضحة ومفصَّ
عرقية  رصاعات  شهدت  التي  الدول  جتربة  من  االستفادة   -
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تلك  إدارة  يف  نجحت  التي  تلك  والسيام  وطائفية،  وإثنية 
الرصاعات، مثل اهلند وجنوب أفريقيا والبوسنة وراوندا وغريها.
يف  عريضة  وخطوطًا  عامة  ركائز  يشكل  ذكرناه  ما  كل  إن 
الرشح  من  املزيد  لدينا  يكون  وسوف  التنوع،  إدارة  مسألة 

والتوضيح هلذه املسائل يف الصفحات القادمة.
ب - التعدد اإلثني والعرقي:

اإلثنية  اجلامعة  مصطلح  استخدام  يتم  أن  يف  العادة  جرت 
أغلبية  فيه  جمتمع،  عن  احلديث  سياق  يف  العرقية  واجلامعة 
أقليات  عن  عبارة  تكون  فرعية،  مجاعات  أو  متجانسةومجاعة 
عىل  )اإلثنية(  مصطلح  أن  املالحظ  ومن  العددية.  الناحية  من 
)أقلية(  كلمة  استخدام  لتحايش  استخدامه  يتم  أخص  نحو 
اكتساب  حداثة  وأحيانًا  واهلامشية  بالضعف  دائاًم  تيش  والتي 
املواطنة، وهذه معان غري مرغوبة يف ظل سيادة األفكار املتعلقة 
للعدالة عىل  م واملستحق  املكرَّ الواحد  املواطنة والشعب  بدولة 

نحو مطلق.
فروع  من  كبري  فرع  عىل  للداللة  يستخدم  العرق  مفهوم 
السامت  من  متشاهبة  بمجموعة  أفراده  ويتميز  البرشية، 
تعريف  يف  فاألساس  مشرتكة)1(  وراثة  من  الناشئة  الترشحيية 
خيفى  وال  املوروثة،  اجلسمية  والصفات  البيولوجيا  هو  العرق 
العرق  تفوق  حول  ُكتبت  التي  البحوث  من  اهلائل  العدد 
املعاين  أّجج  مما  البرشية،  هرم  قمة  يف  وجعله  اآلري  اجلرماين 
وأخالقيًا  أدبيًا  مسوغًا  وكان  أوربا،  يف  العنرصية  والدعوات 

)1( انظر مقاالً بعنوان: مفهوم العرق والعرق اآلري بقلم هتاين سنديان )منشور عىل النت(.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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احلركة  إن  بل  وأفريقيا،  أسيا  يف  الدول  من  الكثري  الستعامر 
دفع  مما  عنرصية  أدبيات  حول  تتمحور  كانت  عمومًا  النازية 

أوروبا والعامل إىل حرب عاملية مدمرة.
إن فكرة تفوق العرق األسود أواألبيض أوالعرق اآلسيوي قد 
صارت من خملَّفات التاريخ، حيث أثبتت اختبارات الذكاء الكثرية 
والنظريات املتعلقة بالقيادة والتفوق أن اهلل -جلَّ شأنه- قد وزع 

الذكاء عىل األمم والشعوب بالتساوي وعىل األفراد بالتفاوت.
العرقية  اجلامعة  ومفهوم  اإلثنية  مفهوم  أن  يف  شك  ال 
واحدًا،  مدلوهلام  جيعل  من  الباحثني  ومن  ملتبسان،  مفهومان 
لكن يمكن أن نقول إن اجلامعة اإلثنية أغنى بالقواسم املشرتكة 
الشديد  والتشابه  اللغة  وحدة  مثل  وذلك  العرقية،  اجلامعة  من 
واالجتامعية،  الثقافية  والرموز  والتقاليد  العادات  من  كثري  يف 
بخصائص  تتسم  جمموعات  وجود  فإن  األمر،  يكن  ومهام 
وما  كان  قد  الشعوب،  من  لشعب  العام  املكون  عن  تفصلها 
يف  الشأن  هو  ما  عىل  النزاعات  من  لكثري  ومدخاًل  أساسًا  زال 

جنوب أفريقية والسودان وأندنوسيا ودول عديدة.)1(
جـ - الطائفية:

الطائفية نسبة إىل الطائفة، وأظهر معاين الطائفة أهنا القطعة 
من يشء آخر، مفرد أو جمموع، فنحن نقول: طائفة من الليل، 
ونقول: طائفة من أهل اخلربة، وهناك معنى لطيف ودقيق يربط 
بني )الطائفة( والطواف، وذلك املعنى هو االقرتاب واملحايثة، 
أن  دون  منها  ويقرتب  هبا،  ُيلم  الكعبة  حول  يطوف  فالذي 

)1( انظر كتاب: ادارة الرصاعات واسرتاتيجيات التسوية، حممد مهدي عاشور.
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أهل  بعموم  متصلة  فهي  كذلك  والطائفة  منها  جزءًا  يصبح 
البالد من وجه، ومنفصلة عنهم من وجه آخر، بام هلا من سامت 

وتوجهات ليست موجودة لدى معظم أفراد ذلك الشعب.
نزاع  وجود  يعني  ال  ما  جمتمٍع  يف  طوائف  أو  طائفة  وجود 
يف  يستلزم  الطائفية  وجود  إذ  دائاًم،  )طائفية(  وجود  أو  طائفي 

الغالب وجود شيئني:
ضعف يف القواسم والروابط الوطنية املشرتكة، مما جيعل أبناء 
لتحقيق  طلبًا  بطوائفهم  يلوذون  املختلفة  واألعراق  الطوائف 
قبل  من  أو  أخرى،  طوائف  قبل  من  عدوان  دفع  أو  مصلحة، 
وجود  يف  يكمن  الثاين  والسبب  املجتمع،  أغلبية  يشكلون  من 
)طائفيني( مهمتهم استثامر وجود الطوائف من خالل  أشخاص 
وقد  ببعض،)1(  بعضها  ورضب  بينها،  واخلصام  النزاع  إثارة 
ضيق  شخص  بأنه  الطائفي  اإلنسان  )وبسرت(  معجم  وصف 
األفق، ضحل التفكري، متعصب، منافق، متزمت، وغري متسامح.
الطائفيني، هو حب  األهم يف وجود  السبب  أن  أعتقد  وأنا 

الزعامة، وما تأيت به من مكاسب الوجاهة واملال والنفوذ.
قد  النزاع  أكثر، وذلك  أو  ينشأ بني طائفتني  الطائفية رصاع 
وقد  مناطقية،  أو  طبقية  أو  مذهبية  أو  دينية  أسس  عىل  يكون 

يكون مبعثه التباين يف الرؤى السياسية.
الطائفية، خشية  باملشكالت  الغالب ال يكون هناك بوح  يف 
متزيق  إىل  بالسعي  أواالهتام  الشعورالوطني  بنقص  االهتام 
لبنان  )يشكل  قليلة  بلدان شتى، ويف حاالت  إىل  الواحد  البلد 

)1( انظر مقاالً متقنًا بعنوان: مصطلحاطائفة وطائفية بقلم أمحد بيضون ) منشور عىل النت(.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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نموذجًا واضحًا هلا( تتم مأسسة الطائفية، مما يمنحها املرشوعية 
الدستورية، ويمنحها نوعًا من القبول الشعبي.

د- القومية: 
القوم مجاعة من الناس جتمعهم جامعة يقومون هلا، وقوم الرجل 

أقرباؤه الذين جيتمعون معه يف جد واحد، أو ساللة واحدة)1(
إيثار  قواُمه  سيايس،  مذهب  وهي  القوم،  إىل  نسبة  القومية 
ميول  يف  اإليثار  هذا  ويظهر  ماسواها،  عىل  القومية  املصالح 
قومه،  سبيل  يف  يناضل  سيايس،  حزب  منهج  يف  أو  األفراد، 
عن  القومية  مفهوم  يعرب  وهبذا  هبم...  ويعتز  عنهم،  ويدافع 
اجتامعية  صلة  بينهم  تؤلف  البرش،  من  جلامعة  عقلية  حالة 
عاطفية، تتولد من االشرتاك يف الوطن -غالبًا- واللغة والثقافة 
فيها  ويكون  املشرتكة،  واملصالح  واآلمال  واحلضارة  والتاريخ 

والء الفرد للدولة القومية واجبًا أسمى.)٢(
تكوين  يشكل واحدًا من عنارص  الدين ال  أن  الواضح  من 
القومية، فهي مثاًل مل تنترش بانتشار اإلسالم، كام أن الدخول يف 

اليهودية والنرصانية مل يقترص عىل املنتسبني لقومية معينة.
للقومية  مكونًا  األصل  وحدة  يعد  ال  من  الباحثني  ومن 
والطموحات  واآلالم  املشاعر  توحيد  يف  تأثريه  ضعف  بسبب 
والتطلعات، ويشكل )الكرد( نموذجًا للقومية احلية يف العرص 

احلديث.

)1( معجم املعاين )قوم(.
)٢( املوسوعة العربية: القومية )مفهوم(.
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هـ - األمة:
روابط  تربطهم  الناس  من  مجاعة  وهي  أمم،  مجُعها  األمة، 
جانب  إىل  املشرتك،  والتاريخ  واللغة،  الدين  أمهها  تارخيية، 
التطلعات واألهداف املشرتكة، وهذا واضح فيام نسميه )األمة 
اإلسالمية( وقد يكون األصل والنسب من املكونات األساسية 

يف األمة، عىل نحو ما نجده فيام يسمى )األمة العربية(.
وال  صارمة  ليست  أهنا  األمة  تكوين  عنارص  يف  الواضح 
املغريب،  واملسلم  اإلندنويس  املسلم  بني  جيمع  فالذي  موحدة، 
الفلسطيني،  املسلم  أما  الدين،  وإنام  اللغة،  وال  العرق،  ليس 
اللغة  الدين...  إىل  باإلضافة  العراقي  باملسلم  يربطه  الذي  فإن 

والطموحات واملخاطر والتاريخ السيايس والعلمي املشرتك.
وقد  اإلسالمية،  األمة  أبناء  يربط  رابط  أقوى  الدين هو  إن 
الشأن  هو  كام  الوحيد،  الرابط  هو  األحيان  بعض  يف  يكون 
باملسلم  السويدي  أو  األمريكي  املسلم  تربط  التي  العالقة  يف 
يف  احلاسمة  املكونات  من  الدين  أن  وبام  أوالعريب،  الرتكي 
خمتلفة  أديان  من  واحد  بلد  يف  يعيشون  من  فإن  األمة،  تكوين 
ومعايري  واالختالف  التباين  من  قليلة  ليست  بدرجة  يشعرون 
بالعامل  تربطهم  التي  العالقات  جانب  إىل  االجتامعي  السلوك 

اخلارجي، وهذاواضح جدًا.

الَقَبليَّة: و- 
الناس  من  مجاعة  هي  والقبيلة،  القبيلة،  إىل  نسبة  الَقَبلية 
تنتمي يف الغالب إىل نسب واحد، يرجع إىل جد أعىل، أو اسم 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف



116

إدارة االختالف

بطون  عدة  من  القبيلة  وتتكون  جد،  بمثابة  يعّد  َقَبيل،  حلف 
واحد  إقليم  كثرية يف  أحيان  القبيلة يف  أفراد  وعشائر، ويسكن 
ثقافة  وهلم  مميزة،  هلجة  ويتحدثون  هلم،  وطنًا  يعدونه  مشرتك، 
العنارص  ضد  )عصبية(  مشرتك  بتضامن  ويشعرون  متجانسة، 

اخلارجية عىل نحو أخص.)1(

البوادي  يف  التامسك  من  قوية  درجة  عىل  القبيلة  حتافظ 
أبنائها  بني  الروابط  فإن  واملدن،  احلوارض  يف  أما  واألرياف، 
املدينة أكرب، وكلام  تكون يف طريقها إىل االضحالل كلام كانت 

درج أبناؤها يف ُسلَّم احلضارة أكثر.

إىل  االنتساب  يف  املبالغة  من  نوعًا  تشكل  فإهنا  الَقَبلية،  أما 
وتارخيها  وحسبها  القبيلة  بنسب  االعتزاز  يشتد  حيث  القبيلة، 
الشوفينية  روح  املجتمع  يف  يشيع  مما  رجاالهتا  وعظمة  ومواقفها 
البناء  يف  عميقة  تصدعات  حدوث  إىل  يؤدي  وهذا  والنرجسية، 
االجتامعي، والذي ينبغي أن يقوم يف الرؤية اإلسالمية عىل العدل 
والتواضع والرمحة واالحرتام املتبادل والتعاون عىل الرب والتقوى.

واملوضوعي  النبيل  املوقف  يف  االنحراف  تعني  القبلية  إن 
نجده  ما  نحو  االنتامء عىل  واملبالغة يف  التعصب  إىل  القبيلة  من 

يف قول دريد بن الصمة:

ة إن غـوت غويت، وإن ترشد غزيـة أرشدوهل أنا إال من َغزيَّ

)1( انظر ويكيبيديا )مفهوم القبيلة(.
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ز - اهلويةَّ الوطنية:
تشتمل عىل صفاته  والتي  املطلقة،  اليشء  ة هي حقيقة  اهلُويَّ
اجلوهرية التي متيزه عن غريه، وعىل هذا فلكل واحد منا ُهويته 
الشخصية، أي الصفات اجلسمية والعقلية والروحية التي متيزه 
عن  متيزه  التي  اخلاصة  هويته  كذلك  جمتمع  ولكل  غريه،  عن 
غريه، من املجتمعات، ونحن حني نتحدث عن ُهوية شعب أو 
الثقافية،  هويته  عن  نتحدث  فإنام  األقطار،  من  قطر  أو  جمتمع، 
اخلصائص  من  واملشرتك  اجلوهري  القدر  ذلك  تعني  والتي 
هذه  جمموع  وإن  والتارخيية  والنفسية  االجتامعية  والسامت 
السامت واخلصائص، يعرب عن كيان، ينصهر فيه أفراد يشعرون 

بالتشابه بسبب تلك السامت واخلصائص.
إن الواحد منا يولد يف جمتمع، وينتسب إىل وطن قد تبلورت 
هويته، ولكن هل تلك اهلوية ثابتة ومستمرة استمرارًا رسمديًا؟ 
اعتمدت  شعوبًا  نعرف  فنحن  )ال(  هو  نظري  يف  اجلواب 
ونعرف  املوروثة،  لغاهتا  عن  عوضًا  رسمية  لغة  اإلنجليزية 
جمتمعات كانت تتمتع بتقاليد وعادات حمافظة جدًا، ثم مضت 
واخلارجية  الداخلية  واملؤثرات  العوامل  وبعض  التقنية  بسبب 
يف طريق االنحالل اخللقي، ونعرف بلدانًا ومدنًا كان املعروف 
عن أهلها اخلشونة والغلظة، ثم غلب عليها ما ينتجه التحرض 
يرون  الذين  مع  ولست  ورقة...  ونعومة  هتذيب  من  واملدنية 
والتبدل،  التغري  عىل  عصية  جمتمع  ألي  الثقافية  اهلوية  أن 
فاالنسالخ من ُهويٍة ما ال يتم يف يوم وليلة، وال بطريقة طوعية 
الصالح  عن  يدافع  أن  شعب  كل  عىل  أن  ومع  واختيارية، 
التاريخ  أن  إال  وتقاليده،  وأخالقياته  عقائده  من  واحلميد 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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أكثر بكثري من  الصعيد  الفاشلة عىل هذا  املحاوالت  أن  يعلمنا 
املحاوالت الناجحة، وذلك ألسباب عديدة، ال أرى أننا هنا يف 

حاجة اىل رشحها.)1( 

على  والديني  اإلثني  التنوع  حول  إضاءات  ثانيًا: 
الصعيد الوطني: 

يف الصفحات القليلة املاضية ألقيت نظرة رسيعة عىل أشكال 
التنوع اإلثني والديني والقومي ... التي يمكن أن تشّكل حماور 
والدولة  الواحد  املجتمع  داخل  واالنقسام  والتنافس  للرصاع 
واملالحظات  اإلضاءات  بعض  أقّدم  أن  أود  واآلن  الواحدة، 
والتباينات  االنقسامات  تلك  طبيعة  حول  الرؤية  تعّمق  التي 
تصور  إجياد  ذلك  بعد  علينا  يسهل  حتى  وجذورها  وأسباهبا 

واضح للتعامل معها واستثامرها عىل وجه حسن:

1- توتر أشد : 

املجتمع  داخل  القائمة  العالقات  يف  النظر  ُننعم  حني 
والوطن الواحد، فإننا نجد أن التوتر األشد، والعالقات األكثر 
متباينتني  ثقافتني  أوأهل  دينني  أهل  بني  تكون  ال  حساسية، 
واحدًا،  دينًا  تتبع  التي  املذاهب  بني  تكون  وإنام  شديدًا،  تباينًا 
وهذا  واحدة،)٢(  كربى  ثقافة  من  تنحدران  ثقافتني  أبناء  وبني 
فالعالقات  عام  نحو  عىل  اإلقليمي  الصعيد  عىل  أيضًا  واضح 
من  التوتر  اىل  أقرب  تكون  الواحد  املجتمع  داخل  الناس  بني 

)1( انظر إلضاءة هذه املسألة كتاب: اهلوية العروبة واالسالم ... والغرب، د. حممد عابد اجلابري.
)٢( انظر كتاب املسألة الطائفية... د. برهان غليون حيث العالج املوسع هلذه القضية.
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أن  اىل  يعود  وهذا  متجاورتني،  دولتني  سكان  بني  العالقات 
الواحدة،  الديانة  مذاهب  داخل  واملفاهيم  التصورات  تشابك 
الذي  ملذهبهم  ونقي  مستقل  فهم  بتكوين  ألتباعها  يسمح  ال 
جيعل  ذلك،  عىل  القدرة  وعدم  األخرى،  وللمذاهب  يعتنقونه 
الرواية  متاهات  يف  الدخول  ويسهل  واسعة،  اجلدل  مساحات 
املعاجلة،  عىل  العادة  يف  تستعيص  والتي  املذهبية،  والتحليالت 
وقل مثل هذا يف األفخاذ والبطون التي تنتمي اىل قبيلة واحدة 
القبيلة  وتاريخ  واملآثر  واملفاخر  املجد  التنازع عىل  يكون  حيث 
القبيلة تسكن  إن  املوارد حيث  التنازع عىل  قويًا وأحيانًا يكون 

عادة يف رقعة جغرافية واحدة ومتصلة. 
إن انبهام التاميزات الواضحة بني كل من أرشنا اليهم، جيعلهم 
يف حالة من الرصاع الظاهر واملبّطن حول النفوذ وحول اجلمهور 

وكسبه، ألن اجلامهري املستهدفة للدعوة والتبشري متجانسة.
ثقافتني  أوأهل  ديانتني  اتباع  بني  العادة  يف  الرصاع  ويكون 
يوّلده  ما  وبسبب  التنافس،  ضعف  بسبب  أخف  متباعدتني 
وضوح الفروق والتاميزات من إنشاء ذاتيات ومصالح مستقلة، 
العتب عىل اجلورأوالظلم، وحيث يكون هناك نوع  حيث يقل 
أقل، ويكون معه  الذات مما جيعل االحتكاك  من االنكفاء عىل 

التوتر والصدام بالتايل أقل. 

2-االنقسام العمودي هو األخطر: 

التصدع  من  نوع  من  جمتمع  أي  يسلم  ال  أن  الطبيعي  من 
ويف  بعض،  من  أخطر  التصدعات  بعض  لكن  واالختالف، 
اعتقادي أن التصدع اخلطري هو التصدع العمودي حيث تصبح 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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مكونات املجتمع عبارة عن جزر ثقافية، العالقة فيام بينها، هي 
الشعوب  لدى  يكون  ما  كثريًا  وهذا  واملناوئة،  التنافس  عالقة 
املالحظ  ومن  نموًا،  واألقل  حترضًا  األقل  واملجتمعات 
معان  عىل  قائمة  تكون  حماورالرصاع  أن  كهذه  وضعية  يف 
املعطيات  وهذه  أوإثنية،  أولغوية  أوعرقية  عقدية  ومعطيات 
عن  املتنازلني  فإن  وهلذا  الثقافية،  والذات  اهلوية  بعمق  تتصل 
الشعور  يشء منها يشعرون بخسارة يشء يصعب تعويضه مع 
بام يشبه اخلزي والنذالة، وهلذا فإن معاجلة االنقسامات العرقية 
معها،  التعامل  يف  املخفقة  والنتائج  للغاية،  شاقة  واملذهبية.. 

أكثر من النتائج الناجحة. 
أما يف حاالت التقدم احلضاري وانتشار الثراء والغنى، فإن 
يرتاجع  والقبلية  العرقية  والتباينات  بالتنوعات  الناس  اكرتاث 
عىل نحو عام، ويبلغ حد التاليش عند بعٍض منهم عىل ما نراه 
يف كثري من حوارض العامل عامة والعامل الصناعي املتقدم خاصة 
املعطيات  إىل  املرة  هذه  ويرتكز  جديد،  انقسام  ينشأ  ولكن 
باألشياء،  والتمتع  بالرفاهية  يتصل  مما  واملادية  االقتصادية 
حيث ينرصف االهتامم عىل نحو واضح إىل الطبقية االجتامعية، 
العليا والوسطى والدنيا، ويكون تصنيف  الطبقة  فيكون هناك 
أن  أي  أخص،  نحو  عىل  والثراء  املال  عىل  قائاًم  الطبقات  هذه 
األديان  كل  إىل  املنتسبني  كل  من  تكون  طبقة  كل  مكونات 
يعني سهولة  وهذا  للمجتمع،  املكّونة  واإلثنيات...  واملذاهب 
املعاجلة، ألن عبور أي شخص من طبقة إىل طبقة أخرى متاح 
الطبقة  فإن مطالب  والقانون، وهلذا  الدستور  ومكفول بضامنة 
اىل  االنتقال  عىل  تساعدها  التي  الفرص  تأمني  يف  تكون  الدنيا 
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إتاحة  يف  الوسطى  الطبقة  مطالب  وتكون  الوسطى،  الطبقة 
العليا.... الفرص لاللتحاق بالطبقة 

واجليد يف هذا االنقسام، وما ما يرتتب عليه من رصاع أنه ال 
يكون بني أفراد الشعب عىل نحو أسايس،وهذا جيعل االحتقان 

االجتامعي أضعف. 

3- الخوف من التهميش أساس التضامن:

يمثل  جمتمع  أي  داخَل  واملذهبي  والديني  اإلثني  التنوع 
الكثري  دلَّ  وقد  والرصاع،  للتنافس  االستعداد  من  نوعًا  دائاًم 
يتم  ال  أقلية،  أي  أبناء  بني  التضامن  أن  عىل  املشاهدات  من 
النظر اليه عىل أنه غاية مستقلة، أو يشء ترفيهي، إنه يف احلقيقة 
وسيلة حلامية اخلصوصية الثقافية، ووسيلة للحفاظ عىل النفوذ 
الشعور  فإن  هنا  ومن  املختلفة،  املصالح  ورعاية  السيايس 
األزمات  أوقات  يف  الشوفينية  حد  إىل  يتعاظم  باخلصوصية 
عىل  األكثرية،  طغيان  من  خوف  هناك  كان  وكلام  االجتامعية، 
تضعف  األقلية  اىل  واالنتساب  اخلصوصية  مشاعر  أن  حني 
ونفاذ  الدولة  بعدالة  الناس  شعر  وكلام  الطبيعية،  األحوال  يف 
والظلم  البغي  من  حمّصنون  أهنم  شعروا  وكلام  القوانني، 
للتنوعات  اهلاضمة  املجتمعات  يف  واضح  وهذا  والتهميش، 
اإلثنية، كام هو الشأن يف أمريكا وكندا وأسرتاليا و أوروبا -عىل 
نسب ودرجات خمتلفة - حيث يبدأ املهاجرون املختلفون عن 
النوع أواجلنس الغالب يف تكوين املجتمع، يبدأون يف التاليش 
استثناءات  -مع  الثالث  اجليل  من  بدءًا  املجتمع  يف  والذوبان 
حمدودة- فإذا حتولت تلك املجتمعات عن وجهتها احلالية نحو 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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االنحياز للعرق األبيض أوالديانة املسيحية، أو أي يشء آخر، 
شعورها  وسيزداد  االندماج،  عن  تكف  سوف  األقليات  فإن 
باحلاجة إىل التضامن اخلاص بعيدًا عن الطابع العام لألكثرية، 
وليس األمر كذلك يف الدول التي تسودها العنرصية أوالقبلية 

أو القومية عىل ما هو معروف مشهور.
إن من املمكن القول: إن القاعدة العامة يف هذا الشأن هي: 
األغلبية  ثقافة  مع  وتتكيف  املجتمع،  يف  تندمج  األقليات  أن 
و  املواطنني،  بني  التمييز  عن  البعيد  العادل  القانون  ساد  كلام 
كلام اتسعت دائرة التسامح مع التنوع لدى األغلبية - شعرت 
والشعور  التكتل  دواعي  لدهيا  وضعفت  بالطمأنينة،  األقليات 

باخلصوصية، والعكس صحيح.

4- منطق تفكير األقليات: 

املدَح  السياق  هذا  يف  سأقوله  الذي  الكالم  وراء  من  أريد  ال 
اخلفية  والدوافع  األسباب  عن  الكشف  أريد  ولكنني  الذم،  وال 
املنطق  طبيعة  عن  الكشف  وكذلك  لألقليات،  الوطني  للسلوك 
بعضها  مع  حجاجها  ويف  األغلبية،  مع  حجاجها  يف  تتبناه  الذي 
وله شواهد يف كل  هنا هو عام،  إليه  ما سأشري  وإن  أيضًا،  بعضًا 
سبيل  أن  أعتقد  وإين  املعمورة،  أركان  وكل  التاريخ،  مراحل 
اخلالص من الشقاق واالنقسام االجتامعي عىل مستوى املكونات، 
يكمن يف حتليل منهجية التفكري والدفع بسامهتا وحتيزاهتا إىل سطح 

الوعي حتى نسلط عليها النقد العميق والبصري. 
ال خيتلف تفكري األقلية بني أن تكون أقلية دينية أو مذهبية 

أوعرقية أو قبلية ... فاألقلية هي األقلية:
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أ - يقوم منطق الطائفية والعرقية والَقَبلية عىل التمحورحول 
الذات وممارسة نوع من التخندق من أجل احلفاظ عىل كل ما 

ُيَعد من خصائص الطائفة أوالقبيلة أواملذهب. 
ينظر إىل  الذات، جيعل صاحبه  التمرتس حول  أو  التخندق 
احلقوق  عىل  للخطر  مصدر  أنه  عىل  الوطن  يف  الرشيك  اآلخر 
وأحيانًا عىل الذات والوجود، كام أن الشخص املتمرس خلف 
االختالف  منابع  جتفيف  حماوالت  كل  اىل  ينظر  خصوصياته، 
أهنا  عىل  املشرتكة  الوطنية  األرضيات  بناء  حماوالت  وكل 
من  املسار  هذا  يف  وهو  واخلداع،  املكر  من  نوع  عىل  تنطوي 
عرب  وقعت  التي  والنكوص  الفشل  حاالت  يستحرض  التفكري 

التاريخ يف تلك املحاوالت. 
منخرطني  أنفسهم  يعتربون  األقليات  أبناء  من  املتمرتسون 
وتنال  عنهم،  املختلفني  أولئك  ضد  األمد  طويلة  حرب  يف 
تشكل  نظرهم  يف  ألهنا  النصيب،  أوفر  ذلك  كل  من  األغلبية 

مصدر اخلطر األكرب عليهم. 
سمة  األقليات  لدى  باحلقوق  املطالبة  شكل  يأخذ  قد  ب- 
اهلجوم عىل اآلخرين، فهم ال يستطيعون رشح ما يعتقدون أنه 
عىل  اهلجوم  غري  من  الطبيعية  حلقوقهم  وانتهاكات  ظالمات، 
اآلخرين وبيان اعتداءاهتم وامليزات التي حصلوا عليها من غري 
بأهنم  يشعرون  اجلميع  وجيعل  اخلالف  نار  يؤجج  وهذا  حق، 
وامتالك  االتصاالت  ثورة  ظل  ويف  وجودي،  رصاع  يف  فعاًل 
ما  االجتامعي  للتواصل  وسيلة  عىل  صفحة  يملك  من  كل 
الناس  ضبط  أصبح  يشاء،  ما  ليقول  الفضائية  أو  اجلريدة  يشبه 
والسيطرة عىل األمور يف غاية الصعوبة، وهذا يعني أن الصدام 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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االجتامعي عىل مستوى املكونات املختلفة، مرّشح للتصاعد ما 
مل يتم اختاذ تدابري إبداعية ملواجهته.)1(

ج - طاملا نظرت األقليات إىل االندماج مع األغلبية عىل أنه 
ومن  العزلة،  اىل  متيل  فإهنا  وهلذا  وذوباهنا،  النحالهلا  مصدر 
أجل توكيد تلك العزلة، فإهنا قد تعمد اىل جعل ما يميزها عن 
غريها يف طي الكتامن، وكأنه أرسار خطرية، وهذا مالحظ عند 
أتباع بعض املذاهب الباطنية، حيث يتم إقصاء املرأة عن معرفة 
املذهب، كام يتم حجب تعاليمه عن الرجال حتى يبلغوا مرحلة 

الرشد والنضج الواضح، والذي قد يكون يف سن األربعني!.
بنيتها  عىل  خطرًا  تشكل  األقليات  إليها  متيل  التي  العزلة 
النظر إىل األمور، ألهنا من خالهلا تفقد  الفكرية ومنهجيتها يف 
أولئك  كل  وبأحوال  بمحيطها  وخربة  معرفة  من  حتتاجه  ما 
املختلفني معها، وهذا حيول بينها وبني التعلم من اآلخرين، كام 
اجلميع،  إليه  حيتاج  الذي  الذايت  النقد  ممارسة  وبني  بينها  حيول 
هو  وانحطاطها  قلقها  عوامل  كل  بأن  تشعر  األقلية  ألن  وهذا 
الذين  األعداء  أولئك  من  وبالتحديد  غريها،  فعل  من  يشء 

يرتدون ثياب األصدقاء!.
د- األقليات تشعر بالضعف، وهلذا فإهنا يف حاجة اىل مصدر، 
أو مصادر للشعور بالقوة، إهنا يف حاجة إىل دعم نفيس داخيل، 
والتميز،  بالتعايل  الشعور  خالل  من  عليه  تعثر  ما  كثريًا  وهي 
وبعض  احلمر  واهلنود  اليهود  لدى  واضحًا  نجده  ما  وهذا 
)شعب اهلل  القبائل اهلندية وبعض املذاهب الباطنية... ومقولة 

)1( انظر إشكالية التفكري الطائفي بقلم شتيوي الغيثي )مقال منشور عىل النت(.



125

اليهوُد وحدهم، وانام أعداٌد ال تكاد  يتبنى فحواها  املختار( ال 
حتىص من اإلثنيات والقبائل والطوائف واملذاهب!.

بامليل إىل األحكام  التفكري لدى األقليات  هـ- يتسم منطق 
حني  عىل  قويم  وسلوكها  صواب،  األقليات  فأفكار  املطلقة، 
أواألقليات  األغلبية  نصيب  من  مها  واالعوجاج،  اخلطأ  أن 

األخرى املشاركة هلا يف الوطن أواالقليم. 
الشعور  مع  ينسجم  األحكام  يف  اإلطالقية  إىل  امليل  هذا 
والنظر  املراجعة  رفض  عن  ناتج  منهام  كاًل  إن  حيث  بالتعايل 

املقارن الذي حيتاجه كل العقالء من كل امللل والنحل. 
و- يشكل اخلوف من الذوبان هاجسًا لدى األقليات، وهذا 
يدفعها -بطريقة الشعورية- إىل البحث عن كل ما يميزها عن 
غريها، وهلذا فإهنا تسعى إىل تسمية أبنائها بأسامء مغايرة ملا هو 
اللباس  مستوى  عىل  ذلك  مثل  وتفعل  اآلخرين،  لدى  سائد 
وعىل مستوى التواصل االجتامعي، وما يتصل به من مناسبات 
مهاًم  مظهرًا  الزواج  احتفاالت  وتشكل  وحفالت،  وطقوس 

عىل صعيد التميز.
إن املقولة املضمرة لدى كل أقلية هي: )نحن غري( وجيب أن 
تربهن عىل صحة تلك املقولة من خالل االنفراد بام أرشنا إليه. 
يف  االمتداد  عن  والبحث  العميقة  اجلذور  عن  البحث  ز- 
التاريخ من مهوم كل األقليات، إهنا تريد أن تدلل دائاًم عىل أهنا 
يف وضعيتها ليست شيئًا طارئًا عىل احلياة الوطنية، وإن ما تعتز 
لتداول  موضعًا  دهورًا  ظل  غريها،  عن  هلا  مميز  أنه  وتشعر  به، 
وصل  عىل  جتتهد  السياق  هذا  يف  واألقليات  الذكية،  العقول 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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بعض  أو  البيت  بأهل  أو  العظام  التارخييني  باألبطال  نفسها 
األرس التارخيية احلاكمة أوالثرية... 

وهذا كله من أجل الربهنة عىل األحقية يف االستمرار، ومن 
أجل إثبات األهلية لنيل املزيد من احلقوق والنفوذ واالمتيازات.
ح-حني تواَجه األقلية بوجود بعض العلل او االنحرافات 
لدهيا، فإهنا قد ال تعمل عىل نفيها، ولكنها تأخذ يف تقرير أن ما 
ينسب إليها، هو يشء عام، أو مما عمت به البلوى، ثم تأخذ يف 
لدى  مما  أقل  هو  وزيغ  وخطأ  رش  من  لدهيا  ما  أن  عىل  الربهنة 

األغلبية أواألقليات األخرى!. 
حني تعجز األقلية عن الرد عىل يشء ُنسب إليها، أو الدفاع عن 
سلوك أحد أبنائها، فإهنا ال تتوانى عن القول: إن ذلك الشخص 
ال يمثلها، أو تقول إن ما قاله أوفعله هو موضع إدانة ونقد، ومن 
املشهور عن كثري من الشيعة أهنم حني يواجهون بقول خمجل يف 
أحد كتبهم، أن يقولوا: إن هذا الكتاب ليس معتمدًا لدينا، وحني 

تسأهلم عن املرجع املعتمد، فإهنم يميلون إىل الصمت!.
بل  ذلك،  مجيع  من  بريئة  األغلبية  أن  قلته  ما  كل  يعني  ال 

يعني أن بعضه يكون يف منطق األقليات أكثر وأوضح. 
يميز  ما  أهم  من  واحد  والتهميش،  املظلومية  ادعاء  طـ- 
واستنفار  قواها  لتجميع  وسيلة  منه  تتخذ  وهي  األقليات، 
عىل  احلصول  أجل  ومن  األكثرية  مناهضة  أجل  من  أبنائها.. 
تتعرض  ال  األقليات  أن  هنا  أعني  وال  املكاسب،  من  املزيد 
للظلم والتهميش، ولكنني أعني أن ذلك كثريًا ما يرتدي طابع 

املبالغة والذي يبلغ أحيانًا حد االفرتاء والتجني. 
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5- الصراعات الداخلية وإعاقة اإلصالح:

مما الشك فيه أن اإلصالح الداخيل وحتقيق التنمية الشاملة، 
اهلني  باألمر  ليس  ذلك  لكن  الشعوب،  لكل  أسايس  مطلب 
فنحن اليوم يف عامل شديد التعقيد، واملنافسة فيه وعىل كل يشء، 
عىل أشدها، والنجاح يف مثل هذه الظروف حيتاج إىل االستقرار 

االجتامعي.  والتضامن 
إن االختالف بني املكونات عىل مسائل مثل اهلوية الوطنية 
أو  مستقل  كيان  وتشكيل  باالنفصال  األقليات  بعض  ومطالبة 
يعّوق  األمور  هذه  مثل  يف  النزاع  فيدرايل...إن  بحكم  املطالبة 
الفساد،  مكافحة  جهود  من  كثريًا  وجُيهض  اإلصالح  مسرية 
اإلمجاع  قوة  إىل  حيتاج  أشكاله  بكل  اإلصالح  ألن  وذلك 
االجتامعية،  املكونات  كل  مطالب  توحيد  خالل  من  الوطني 
والفساد،  للتخلف  العميقة  البنية  مواجهة،  عليها  ألن  وذلك 
ومواجهة أولئك املنتفعني منهام، وهم يف احلقيقة ليسوا قليلني، 
الرصاع  بإشعال  واملستبدون  الطغاة  يقوم  أن  حيدث  ما  وكثريًا 
الطائفي أواإلثني أوالديني من أجل تبديد القوى التي ستقف 
أن  نفهم  هنا  ومن  ببعضها،  إشغاهلا  خالل  من  وجوههم  يف 
الذين يستغلون التنوع االجتامعي وما يفرزه من رصاع فريقان: 
أصحاب  من  معهم  واملتحالفون  الفاسدون  احلكام   -1

املصالح واملنافع اخلاصة.
إن  إذ  املتصارعة،  واإلثنيات  والقبائل  الطوائف  زعامء   -٢
من الواضح أنه الطائفية من غري طائفيني وال عنرصية من غري 
عنرصيني، حيث يقوم أولئك املتشوقون إىل السلطة واملال بتبني 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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بأهنم  مجاعاهتم  ويومهون  إليها،  ينتمون  التي  املكونات  قضايا 
احلاالت  معظم  يف  أهنم  واحلقيقة  أجلهم،  من  بالكثري  يضحون 
واألموال  رفاهيتهم  يف  واضحًا  هذا  وترى  هبم،  يتاجرون 
لدورهم  وممارستهم  محايتهم  تكاليف  عىل  ُتنفق  التي  الضخمة 
الزعامي، والشواهد عىل ما نقوله تلوث السمع والبرص يف كل 

مكان!.

6- التعكير على اإلجماع السياسي:

التنوع هو مصدر ثراء، وهذا صحيح، وهو  دائاًم نقول: إن 
يشبه قولنا: التحديات تصّلب لدى الناس روح املقاومة، والذي 
نراه يف واقع احلال أن التنوع ال يؤدي إىل التثاقف والتكامل إال 
ضمن رشوط حمددة، كام أن التحديات ال تصّلب روح املقاومة 
أن  السياق  هذا  يف  الواضح  ومن  معينة،  ظروف  إطار  يف  إال 
السيايس(  )اإلمجاع  عىل  التنوع  تأثري  عدم  هو  األهم  الرشط 
عمليات  لنجاح  واملطلوب  واالستقرار،  لألمن  املطلوب 
السوري  كاملجتمع  جمتمع  يف  نظرنا  وإذا  املختلفة،  اإلصالح 
-عىل سبيل املثال- فإننا سنجد أن فيه انقسامات اجتامعية عىل 
لدينا  فهناك  واحلرضي،  والديني،  واإلثني  العقدي  املستوى 
ولدينا  والرشكس..  والرتكامن  واألشوريون  والكرد  العرب 
واليزيدية،  واإلسامعيلية  والدروز  والعلوية  والشيعة  السنة 
واملدينة،  والريف  البادية  بني  اجتامعي  انقسام  كذلك  ولدينا 
ونجد داخل التيار اإلسالمي العام السلفي والصويف والتبليغي 
إليها  املشار  الفرعية  التيارات  هذه  من  تيار  وكل  واملسجدي، 

ينطوي عىل تفريعات وتباينات ليست بالقليلة. 
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األفكار  عىل  التوافق  جيعل  أنه  التنوع  هذا  مشكلة  إن 
حتسني  عن  عبارة  ليس  اإلصالح  ألن  عسريًا،  اإلصالحية 
تعليمية  إصالحات  هناك  بل  فحسب،  االقتصادي  املستوى 
شديد  متاس  عىل  تظل  وهذه  واجتامعية،  وتربوية  وأخالقية 
تفويت  يقتيض  وبعضها  املجتمع،  يف  املتنوعة  باأليدلوجيات 
كله  وهذا  والفساد،  التخلف  مع  املتحالفني  بعض  مصالح 
جيعل حصول إمجاع سيايس جيد ومثمر عزيَز املنال، وإن كان 

ليس لدينا أي بديل آخر عنه.

7- خطورة تحول الجماعة إلى طائفة: 

مشكالته  من  خيفف  مما  فإن  طبيعية،  ظاهرة  التنوع  كان  إذا 
أعضائها،  مع  وتتعامل  نفسها  إىل  تنظر  اجتامعية  كتلة  وجود 
األساس  أو  األمة،  أهنا  عىل  األخرى  املكونات  أبناء  ومع 
البالد  ينقذ  قد  بنفسها  وشعورها  الكتلة  هذه  وجود  إن  ألمة، 
تكافؤ  أن  أي  ومسترتة،  ظاهرة  وعنرصية،  طائفية  حروب  من 
البالد  حيرم  والفاعلية  والنفوذ  احلجم  يف  الوطنية  املكونات 
احلفاظ  بمسؤولية،  يشعر  الذي  الضامن  املكّون  وجود  من 
إنه يعد  إذ  الدولية،  البالد، كام حيرص عىل سمعتها  عىل وحدة 

سمعته من سمعتها، و ضعفه من ضعفها...
الطائفية  املكونات  بني  التكافؤ  من  عالية  درجة  وجود  إن 
يظل  املثال-  سبيل  -عىل  ولبنان  العراق  من  كل  يف  واملذهبية 
الطائفية، حيث تكون هناك فرصة  مصدرًا للمحاصصة واملنافسة 
لدى اجلميع كي هييمن وحيقق املزيد من املكاسب لطائفته ومجاعته.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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ويف هذا املعنى روى عن جربان خليل جربان قوله: ) الويل 
ألمة كثرت فيها طوائفها، وكل طائفة تقول: أنا أمة طائفية()1(

نفسها  تعترب  التي  اجلامعة  الوطنية  الساحة  عن  تغيب  حني 
هي  العليا  الوطنية  املصلحة  تعد  التي  اجلامعة  أي  الولد(  )أم 
عني مصلحتها اخلاصة، فإن املتوقع آنذاك هو حالة من النفاق 
والغش السيايس، حيث حياول كل مكون من املكونات الوطنية 
التظاهر بأنه األكثر وطنية واألكثر حرصًا عىل املصلحة العامة، 
التخيل عن طموحاهتا وما  إىل  املكونات األخرى  كي يستدرج 
تعده مكاسب خاصة هبا، ويكون اخلارس يف كل ذلك هو الوطن 

واملواطنني، إذ يفقد ميزات الوحدة العميقة التي ُحرم منها.

توجده  الذي  واخلداع  املناورة  بأشكال  الوعي  حتسني  إن 
ذلك  خماطر  من  خيفف  مما  الطائفي،  الترشزم  إىل  النزعة 

الترشزم إىل حٍد ما.)٢( 

عىل  األغلبية  تترصف  أن  األحوال  من  حال  يف  جيوز  ال  إنه 
املذهبية  أو  العرقية  األقلية  أو تترصف كام تترصف  أهنا طائفة، 
من تركيز االهتامم عىل حتقيق مصاحلها اخلاصة غري مبالية بتأثري 
إشعال  يسّهل  ذلك  إن  إذ  العليا،  الوطنية  املصلحة  عىل  ذلك 
موارد  كل  فقد  وكأنه  يبدو  املجتمع  وجيعل  األهلية،  احلرب 

احلكمة والرشد والتوازن!.

)1( انظر بنية اخلطاب الطائفي، د. عيل أسعد وطفة ) مقال منشور عىل النت(.
)٢( انظر نقاشًا معمقًا هلذه القضية: املسألة الطائفية، د.برهان غليون.
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ثالثًا :
كيف نتعامل مع التنوع على الصعيد الوطني؟

العامل  شعوب  اتصال  وسهولة  التقنية،  الثورة  تقدم  مع 
بعضها ببعض، وتيرس سبل االنتقال، وتشابك املصالح...صار 
مستوى،أكثر  أي  عىل  وجتانِسه  الشعوب  من  شعب  نقاء  ادعاء 
صعوبة، ومن هنا فإننا يف حاجة اليوم أكثر من أي وقت مىض 
عىل  وتنفتح  التنوع،  بوجود  تؤمن  عريضة،  ثقافة  نرش  إىل 
البرشية  رقّي  عن  تعبري  أنه  عىل  معه  والعادل  الراقي  التعامل 
من  رضورة  هو  بل  ترفُّه،  أو  تفكه  هذا  يف  وليس  وتقدمها، 
االحرتاب  هو  عنه  البديل  إن  إذ  املعارصة؛  احلياة  رضورات 
تعريف  يمكننا  السياق  هذا  ويف  والعسف،  والظلم  واالنقسام 
أهنا جمموعة من االسرتاتيجيات والسياسات  التنوع عىل  إدارة 
التي  واألنشطة  والتدابري  والربامج  واملناهج  والقيم  واملفاهيم 
القواسم  من  الكايف  القدر  عىل  العثور  عىل  املجتمعات  تساعد 
إنجاز  عىل  وتتكاتف  تتعايش  جيعلها  مما  املشرتكة  واألرضيات 

حياة مشرتكة ومستقرة ومزدهرة.
هذه اإلدارة باملعنى املراد هنا، تقوم عىل العديد من األسس 

واألدبيات املهمة، لعل من أبرزها ما يأيت:

1- ال لطمس التمايزات:

حيتاج  جمتمع،  أي  يف  واالجتامعية  السياسية  املشكالت  حل 
الناس  معظم  لدى  ألن  وذلك  والرصاحة،  الصدق  شيئني:  إىل 
ميوالً غريزية إىل سرت ما بينهم من اختالفات ومتايزات من باب 
والنزاع  اجلدال  أبواب  إغالق  باب  ومن  والكياسة،  املجاملة 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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يف  وهذا  والشقاق،  االنقسام  أسباب  يثري  أن  يمكن  ما  حول 
نظري غري رشيد، حيث يدلنا الكثري من الشواهد عىل أن إنكار 
وعىل  إنه  بل  إزعاجاهتا،  من  خيفف  وال  ُيلغيها،  ال  التاميزات 
العكس من ذلك يزيد يف صعوبة التعايش معها، وقد رأينا كيف 
أن ما جيري بني فخدين من قبيلة واحدة وبني مذهبني من دين 
واحد، وبني فرعني من عرق واحد... من خصام وعداوة، هو 
أشد بكثري مما جيري بني املتباعدين، وهذا بسبب تداخل مجاهري 
باإلضافة  شديدًا،  بينها  التنافس  جيعل  مما  املتقاربني،  ومصالح 
كل  جيعل  مما  والتوحد،  التطابق  برضورة  الراسخ  االعتقاد  إىل 
ل جريرة التاميز واالختالف للفريق اآلخر. أضف إىل  فريق حيمِّ
هذا أن املكّون األكرب يف كل جمتمع يميل يف العادة إىل االعتقاد 
تعكر  التي  هي  املنافسة  الصغرية  املكونات  وأن  األصل،  بأنه 
صفو اإلمجاع الوطني، وهلذا فإن عليها التخيل عن خصوصياهتا 
ليس  وهذا  معه،  والتامهي  به  وااللتحاق  الفرعية  وهوياهتا 
التطابق  فقد  عن  ينتج  ال  السيايس  االمجاع  ففقد  بصحيح، 
توفري  عن  العجز  عن  ينتج  وإنام  أوالقبيل،  أوالديني  العرقي 
بالعدل  املواطنني  وُتشعر  للوطن،  االنتامء  توّلد  التي  الرشوط 
الستحضار  حمتاجني  غري  جيعلهم  مما  القوانني،  أمام  واملساواة 

خصوصياهتم عىل أهنا حماور مالذ ات النتزاع حقوقهم.
اخلالصة التي ننتهي إليها هنا، هي أن االعرتاف بالفروق و 
ل  التاميزات والتعامل معها عىل أهنا يشء واقع وملموس، يشكِّ

خطوة عىل الطريق إىل االمجاع الوطني والسيايس.
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2- الوقوف في وجه الظلم:

هو  نفسه  عىل  وجل  عز  البارئ  ه  حرمَّ الذي  الوحيد  اليشء 
)الظلم( حيث ورد يف احلديث القديس: ))يا عبادي إين حرمت 

مًا، فال تظاملوا(()1( الظلم عىل نفيس، وجعلته بينكم حمرَّ
تفصيالته  ومن  موضعه،  غري  يف  اليشء  وضع  هو  الظلم  إن 
معاقبة طائفة أوقبيلة أوعرق بسبب جرائم ارتكبها أفراد منها، وقد 
االجتامعية  املكونات  لتشمل  العدالة  دائرة  مفاهيم  اليوم  اتسعت 
عىل  قادرًا  كونه  من  الظلم  خطورة  وتنبع  اجلغرافية،  واملناطق 
ملاذا  أحدهم:  قال  وقد  والوطنية،  اإلنسانية  الروابط  كل  تفتيت 

أدافع عن وطن مل يطعمني من جوع، ومل يؤّمني من خوف؟!.
التهميش  من  تعاين  مناطق  هناك  كانت  التاريخ  مدار  عىل 
تدهور  يف  سببًا  ذلك  كان  وقد  واالهتامم،  الرعاية  ونقص 
حني  الظلم  إن  بل  املجتمع،  وحدة  وهتديد  األهيل  التضامن 
مع  للتعاون  كافيًا  كثريين  نظر  يف  يكون  جمتمع  أي  يف  يشيع 
قوًى  هناك  إن  بل  العظمى،  اخليانة  وارتكاب  اخلارجي  العدو 
ظلم  وإن  شؤوننا،  يف  للتدخل  املسوغات  وتنتظر  بنا،  ترتبص 
واحدة:  بكلمة  أقول  لذلك،  املسوغات  أفضل  من  األقليات 
يشء  املظلومني  نفوس  يف  يبقى  ال  جمتمع  يف  الظلم  يشيع  حني 

مقدس، ويشء ال جيوزعمله!.
سيكون الشعور بالظلم مضاعفًا حني يكون الظامل من مكّون 
وطني آخر، ألنه سُيفرسَّ عىل أنه جزء من الرصاع االجتامعي أو 

جزء من االضطهاد لتلك الطائفة أوالقبيلة...

)1( أخرجه مسلم وغريه.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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بني  وتسّوي  العدالة،  حتقق  التي  والنظم  للقوانني  أن  ومع 
الشأن  هذا  يف  العليا  الكلمة  والواجبات  احلقوق  يف  املواطنني 
وجه  يف  الوقوف  خاصة  واملثقفني  عامة  املواطنني  عىل  أن  إال 
املظلوم  مع  والوقوف  موقعه،  و  انتامئه  عن  النظر  بقطع  الظامل 
احلّس  يرسخ  الذي  هو  فهذا  وموقعه،  انتامئه  النظرعن  بقطع 
األخالقي لدى اجلمهور العريض، وهذا هو الذي ينمي احلّس 
وطن  إىل  االنتامء  برشف  يشعرون  جعلهم  عرب  لدهيم  الوطني 

حيفظ احلقوق، ويناهض الظلم.

3-تفهم مطالب اإلثنيات والطوائف:

يف ظل الشحن الطائفي و العنرصي و الديني تكون املشكلة 
إىل  الظاهرة  املسارعة  تلك  و  املقيت،  التحيز  ذلك  يف  الكربى 
عن  يشاع  ما  تصديق  إىل  واملسارعة  املسبقة،  األحكام  إصدار 
حول  لديه  فريق  كل  فتجد  املنافسة،  واملكونات  األطراف 
اخلاطئة،  املفاهيم  و  التصورات  من  كبري  كمٌّ  املنافسني  الفرقاء 
و التي ال تستند إىل أي برهان، كام أهنا مل تتعرض ألي متحيص 
يرسخ  و  املتنوعني،  بني  املسافات  يف  يباعد  وهذا  أواختبار، 

العداء و سوء الظن...
هو  املكون  ذلك  كان  سواء،  اجتامعي  مكّون  كل  لدى  إن 
األغلبية، أو كان أقلية من األقليات االجتامعية، إن له مطالب 
هضمتها  حقوق  بأهنا  ويشعر  وأمهيتها،  بحيويتها  يشعر  خاصة 
عىل  العمل  جدًا  املهم  من  فإن  وهلذا  أخرى،  أوأقلية  األكثرية 

فهم تلك املطالب.
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إن مطالب اإلثنيات والطوائف... تكون يف العادة متمحورة 
والتمثيل  الفرعية  اهلوية  مثل  بانتهاكه  العادة  ماجرت  حول 
املناسبات  مثل  هبا  اخلاصة  والتقاليد  والعادات  السيايس 
عادل  بشكل  تسكنها  التي  املناطق  تنمية  جانب  إىل  واألعياد 
وجتريم حماوالت إهانتها واحلط من شأهنا ونبذها عىل الصعيد 

االجتامعي...
األوىل  اخلطوة  هو  دقيق  نحو  عىل  املطالب  تلك  تفهم  إن 
يكون  بعضها  تلبية  أو  تلبيتها،  وإن  معها،  التعامل  طريق  عىل 
مهام  ولكن  األحيان،  بعض  يف  االقتصادية  الناحية  من  مكلفًا 
بلغت كلفته، فإهنا تظل أقل من كلفة استهالك طاقات الشعب 
التصور  اختالف  بسبب  التنمية  عجلة  وتعطيل  التناحر  يف 
فهم  عدم  إن  بل  االجتامعية،  املكونات  لدى  العامة  للمصلحة 
داخلية ال  أهلية  إىل حرب  يؤدي  قد  مطالب  إليه من  ما أرشنا 

ُتبقي وال تذر!. 
إذا كان هناك احتامل يف أن ال تؤدي سياسات تلبية مطالب 
األقليات إىل استقرار املجتمع وتضامنه، فإن ما ال شك فيه أن 
لن  اخلصوصيات  وإنكار  املتعسف  والدمج  القهر  سياسات 
تفيض إال إىل تفاقم األمور، والدفع هبا للخروج عن السيطرة.

4- اإلجابة على أسئلة التنوع:

الوعي  منها  األمور،  من  عددًا  يتطلب  التنوع  مع  التعايش 
وهذه  املتنوعة،  املجتمعاُت  العادة  يف  تطرحها  التي  باألسئلة 
ومن  التنوع،  حتديات  من  معاناهتا  عمق  من  نابعة  األسئلة 
باألسئلة  الوعي  إن  التنوع،  ذلك  مع  التعامل  يف  خرباهتا  عمق 

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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حوارات  وإجراء  األسئلة  تلك  طرح  يعني  عليها،  واألجوبة 
ومثاقفات حوهلا، و معاجلة النتوءات واملشكالت التي تكشف 

عنها تلك احلوارات، وهي من مثل:
جمموعات  جتعل  التي  واألدوات  واألساليب  املواقف   -
وعقائد  أفكارًا  متلك  وقبلية...،  وعرقية  طائفية  ومكونات 
وتقاليد وأنامط عيش خمتلفة... ،تنسجم مع بعضها، وتتعايش، 

أوبعبارة أخرى تبني وطنًا مستقرًا ومزدهرًا؟.
اهلويات  بني  للمواءمة  سلوكها  يمكن  التي  السبل  ما   -

الفرعية واهلوية الوطنية الكربى و اجلامعة؟.
- ما دور القوانني يف مناهضة العدوان عىل التعددية؟

نار  تؤجج  التي  واملواقف  واإلجراءات  الترصفات  ما   -
االختالف يف جمتمع متنوع؟ 

- إىل أي حد نحن مدركون خلطورة الفشل يف التعامل مع 
التنوع داخل البالد؟

للثراء  مصدرًا  جمتمعنا  يف  التنوع  جعل  يمكننا  كيف   -
ومصدرًا لكرس اجلمود والرؤية األحادية؟

امتالك  واملكونات  األطياف  كل  من  املثقفني  مهمة  إن 
وإدخال  األسئلة  هذه  لطرح  اجلرأة  و  االهتامم  من  يكفي  ما 

حتسينات مستمرة عىل األجوبة عليها.
يظن البعض أن طرح أسئلة من هذا النوع ينبه الغافلني عن 
التنوع، ويوقظ غرائزهم العنرصية والطائفية يف اجتاه التعصب 
طرح  تم  إذا  صحيح  نظري  يف  وهذا  مكوناهتم،  خلصائص 
عىل  ينطوي  خبيث،  أو  فّج  بأسلوب  إليها  أرشنا  التي  األسئلة 
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إىل  والتحديات  املشكالت  مكامن  إخراج  فإن  وإال  سيئة،  نية 
سطح الوعي يكون يف العادة عاماًل مساعدًا عىل تاليف انفجار 
الذي  الكرب  تنفيس  نفسه، وعاماًل مساعدًا عىل  املجتمع عىل 

يشعر به بعض املكونات جراء اإلحساس بالغبن و الظلم.)1(

5- العمل الخيري واإلنساني:

تتمحور  عديدة،  أسئلة  تثور  االنتامءات،  متعدد  املجتمع  يف 
حول العثور عىل اليشء الذي يربط أبناء املجتمع عىل نحو يؤهلهم 

للوصف بأهنم مواطنون هنود أو باكستانيون أو مرصيون.

بأنه  الشعور  بسبب  الرابط  ذلك  عن  البحث  يكون  وأحيانًا 
ليس هناك من رابط سوى أن األقدار قضت بأن يعيش حشد من 
الناس عىل أرض واحدة، وهذا خطري للغاية، وأعتقد أنه يمكن 
واملنظامت  وللمؤسسات  واإلغاثية  التطوعية  للفرق  يكون  أن 
وبعث  عامة،  اإلنسانية  النزعة  تنشيط  يف  مهم  دور   - اخلريية 
فيه  تطوعيًا  فريقًا  معي  تصور  خاصة،  اجلامعة  الوطنية  املشاعر 
العريب  فيه  أو  والكردي،  والرتكامين  والعريب  واملسيحي  املسلم 
واألمازيغي، أو فيه شباب من البيض والسود.... تصوروا معي 
املشاعر واألحاسيس التي يثريها العمل املشرتك بني شباب تلك 
املكونات، ال شك أهنا ستكون مشاعر تسمو عىل اخلصوصيات 

الثقافية والعرقية يف اجتاه االنتامء الوطني اجلامع.

املنورة نموذجًا، د. عيل نديم  املدينة  )1( انظر: مفهوم املواطنة يف الرشيعة اإلسالمية، صحيفة 
احلميص ]بحث منشور عىل النت[.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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هناك يشء آخر ال يقل أمهية عام ذكرناه، وهو أن يقوم بعض 
العاملني يف القطاع اخلريي من مكّون من املكونات بافتتاح مراكز 
األخرى  أواملكونات  املكّون  مناطق  يف  وتعليمية  وخريية  طبية 
من  كثري  لتبديد  كاٍف  النوع  هذا  من  نشاطًا  إن  البالد،  داخل 
مشاعر التعصب ضد اآلخرين وكاف لتوليد الكثري من مشاعر 
الرتاحم والتعاضد، ولطاملا كان العمل اخلريي واإلنساين بريدًا 

لنقل أسمى رسائل التسامح وحب اخلري لاَلخرين.

صعيد  عىل  الكثري  إنجاز  فعاًل  يستطيع  اإلنساين  العمل  إن 
يكون  ال  بأن  مرشوط  ذلك  لكن  الوطنية،  اللحمة  تقوية 
املغايرة  املكونات  لتغيري عقائد وعادات  وسيلة ظاهرة أوخفية 
واملخالفة، أي أن يكون مصبوغًا بصباغ من ذاته وجوهره، عىل 

ٺ ٿٿ ٿ  نحو ما نجده يف قول الكريم الرحيم: 
.)1( ٿٹ ٹ ، ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦڦ ڄ

6- ذهنية منفتحة:

أساسًا  يشكل  املجتمع،  عموم  لدى  منفتحة  ذهنية  تكوين 
عميقًا لقبول التعددية وإدارة التنوع، حيث إن االنغالق الذهني 
هو  اإلثنية  الطائفة  أو  للعرق  والتعصب  التعصب،  إىل  يفيض 

العدو، اللدود للعيش املشرتك.
وال  األكمل  ليس  أنه  الشخص  اعتقاد  تعني  املنفتحة  الذهنية 
األفضل، وتعني أن ما لديه من أفكار ومفاهيم ليست صائبة دائاًم، 

)1( سورة اإلنسان: ٨، 9.



139

اخلالص  ينبغي  ما  وفيها  صالح،  هو  ما  فيها  وتقاليده،  وعاداته 
أوإثنية  طائفة  أتباع  أو  أبناء  وكل  شخص  كل  يعتقد  حني  منه، 

ذلك، فهذا يعني أهنم قادرون عىل التعايش والتغافر والتفاهم.
االنغالق الذهني ليس ذهنيًا باملعنى الدقيق، وإنام هو انغالق 
ثقايف، أي محل الطائفة أواإلثنية أو القبيلة.. أفكارًا مغلوطة عن 
نفسها وعن اآلخرين، ومحل مشاعر تكرب واستعالء بالذات إىل 

جانب مشاعر الكره لآلخرين، أواالستخفاف هبم.
التفتح الذهني، وهو مرشوط   نحن مجيعًا يف حاجة إىل امتالك 
بالتحرر من الكثري من األفكار واالنطباعات املوروثة، والتي مل يكن 
واالنشقاق  للفتنة  والتمهيد  الناس  بني  املباعدة  سوى  دور  من  هلا 

واالقتتال، وهذه مهمة إصالحية وحقوقية وفكرية جليلة!.

7- المعالجة السياسية:

جعلُت املعاجلة السياسيةآخر نقطة يف التعامل مع التنوع عىل 
املحور األهم  النهاية هي  أعتقد أهنا يف  الوطني ألنني  املستوى 
للتأثري  إمكانات هائلة  اليوم متلك  فالدولة  يف عرصنا احلارض، 
املكونات  وقيادات  السياسية  الطبقة  أن  كام  الناس،  حياة  يف 
العليا  املناصب  إىل  الوصول  عىل  واإلثنية...يراهنون  الطائفية 
ما  لتحقيق طموحاهتم ورفع  األهم  الوسيلة  بوصفه  الدولة  يف 

يعتقدون أنه غبن وُظالمات عنهم.
إن حديثي هنا عن املعاجلة السياسية ال يعني أن الساسة ال 
أن  يعني  ولكنه  الوطني،  للتنوع  السابقة  املعاجلات  دور هلم يف 

دورهم األسايس فيام سنذكره هنا:

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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األقليات  مسألة  أخذت  عرش  التاسع  القرن  أواخر  منذ  أ - 
ترتبط أكثر فأكثر باملسألة السياسية، فهناك من صار يستخدمها 
خصومه  إلضعاف  يستخدمها  من  وهناك  أغراضه،  خلدمة 
العرقية  اليوم ترتفع وترية إحالة حل املشكالت  السياسيني،)1( 
والطائفية إىل الفضاء السيايس عامة وعمل الدول واحلكومات 
والديمقراطية،  املواطنة  دولة  مفاهيم  انتشار  بسبب  خاصة 
املساواة  حول  أسايس  نحو  عىل  تتمحور  والتي  والليربالية، 
جلميع املواطنني أمام القانون يف احلقوق والواجبات، حيث ال 
يقبل أي مكّون وطني مهام كان انتامؤه، وتارخيه أن ُيعاَمل عىل 
النظرعن  رصف  يف  ينفع  ولن  الثانية،  الدرجة  من  مواطن  أنه 
هذا املناداُة باألخوة الوطنية والرمحة والتسامح، كام أنه لن ينفع 
فيه التحدث عن حقوق األكثرية أو امليزات التارخيية املكتسبة، 

إن كل هذا بات غري مفهوم لدى معظم الناس.
ة جدًا إىل تالحم املواطنني وتفامههم  باتت احلاجة ماسَّ ب  
سبيل  غري  سبيل  أي  هلذا  وليس  املشرتك،  للعيش  قواعد  عىل 
املساكنة  كانت  إذا  أنه  نؤمن  أن  املهم  من  وإن  والرضا،  القناعة 
)العيش يف وطن واحد( مل تستطع عرب مئات السنني كرس حدة 
الرصاع بني املكونات الوطنية، فإن من املؤكد أن سياسات القهر 
املتعسف لن تفلح يف ذلك، وهلذا فإن عىل احلكومات  والدمج 

جتنب ذلك عىل نحو هنائي حتى ال يزداد األمر سوءًا.
الدول  يواجه  الذي  التحدي  إىل  خلدون  ابن  يشري  ج- 
حيث  وانتامءاهتم  أعراقهم  يف  املتنوعني  سكاهنا  بأعداد  الكبرية 

)1( املسألة الطائفية... : ٢6.
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يكثر النزاع والشقاق، ويكون حتكم احلكومة ضعيفًا وهو يقول 
يف هذا: )األوطان الكثرية القبائل والعصائب قلَّ أن تستحكم 
فيها دولة، والسبب يف ذلك اختالف اآلراء واألهواء وأن وراء 
كل رأي منها وهوًى عصبيًة متانع دوهنا، فيكثر االنتقاض عىل 
الدولة، واخلروج عليها يف كل وقت، وإن كانت ذات عصبية، 
نفسها  يف  تظن  الدولة(  )أي  يدها  حتت  ممن  عصبية  كل  ألن 
منعة وقوة، وانظر، ما وقع من ذلك بإفريقية واملغرب منذ أول 
اإلسالم وهلذا العهد، فإن ساكن هذه األوطان من الرببر أهل 
قبائل وعصبيات، فلم يغِن فيهم الَغَلب األول الذي كان البن 
إىل  ذلك  بعد  وعادوا  شيئًا،  اإلفرنجة  وعىل  عليهم  رسح  أيب 

الثورة والردة مرة بعد أخرى...()1(
إن ما يقرره ابن خلدون صحيح، وله تطبيقات تفوت احلرص، 
لكن البرشية عرب رصاعها الطويل مع التنوع واالختالف اهتدت 
الثورات،  من  تقّلل  التي  اجلامعة  واألطر  املشرتكة  القواسم  إىل 
بل إىل تصفريها يف بعض األحيان، والتي متّكن الدولة من بسط 
إىل  تنظر  أن  ولك  ونواحيها،  مكوناهتا  كل  عىل  القوانني  سلطة 
كيف  هائل  تنوع  من  فيها  وما  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
إليها  الوافدين  كل  لصهر  بوتقة  نفسها  من  جتعل  أن  استطاعت 
شعور  أي  يفقدون  املسلمة  األرس  أبناء  من  كثريًا  أن  درجة  إىل 
طويلة،  مدة  فيها  استقرارهم  بعد  اإلسالم  إىل  أواالنتامء  باهلوية 
التمسك  إىل  منه  الذوبان  إىل  أقرب  بعده هو  الثالث وما  فاجليل 
بعصبية، أو هوية آبائه وأجداده، وإذا كانت أمريكا قد استطاعت 
ذلك ألهنا دولة متقدمة، فلنا أن ننظر إىل )اهلند( التي جتاوز عدد 

)1( تاريخ ابن خلدون 1: ٢06.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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سكاهنا اليوم املليار ومئتي مليون نسمة حيث إهنا تقدم نموذجًا 
والتنوع،  والسكان  املساحة  مستوى  عىل  جدًا  الضخمة  للدولة 
وعىل سبيل املثال فقد اعرتف الدستور اهلندي بإحدى وعرشين 
السكان،  معظم  هبا  يتكلم  والتي  اهلندية  اللغة  جانب  إىل  لغة 
الفيدرايل، عىل  النظام  لغة منطوقة واتبعت  وذلك من بني 400 
فيها  إذ  تنوع ديني ومذهبي كبري جدًا،  املستوى اإلداري، وفيها 
ألتباع  جالية  أكرب  كذلك  وفيها  إندنوسيا  بعد  مسلم  تكتل  ثاين 
يف  الكربى  الديانات  كل  أتباع  من  وفيها  الرسيانية،  الكنيسة 
العامل، ويف اهلند كذلك طبقية اجتامعية مقيتة ليس هلا نظري يف أي 

مكان من العامل....
قدر  وفيه  مستقر،  بلد  أهنا  عىل  توصف  فإهنا  ذلك  ومع 
واجلهود  اهلندي  الدستور  بسبب  كله  التعايش، وهذا  من  جيد 
املوجود  التنوع  استيعاب  سبيل  يف  الساسة  يبذهلا  التي  الكربى 
عليه  قام  الذي  املبدأ  هي  العلامنية  أن  املعروف  ومن  هناك، 
العلامنية  ليست  هناك  املتبعة  العلامنية  ولكن  اهلندي،  الدستور 
التي تروم إقصاء الدين من الفضاء العام وهتميشه - كام ينادي 
أهنا  عىل  إليها  ُينظر  التي  العلامنية  جلدتنا-وإنام  أبناء  بعض 
معتقد عىل  تفضيل  الثقافية دون  بالتعددية  الذي يسمح  النظام 
ّآخر، وهكذا نصت الفقرة )٢95( من الدستور اهلندي عىل أن 
كل من حياول بسوء نية وبقصد مبيَّت املسَّ باملشاعر الدينية لفئة 
باستخدام  أو  املنطوقة  أو  املكتوبة  بالكلمة  سواء  املواطنني  من 
حتت  سيكون  بذلك  القيام  حماولة  أو  سّب  أو  معينة  عالمات 
طائلة القانون الذي يعاقب إما بالسجن ملدة ثالث سنوات عىل 

اإلساءة للمشاعر الدينية أوالغرامة أومها معًا. 
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امليسء  الفيلم  بحظر  قامت  هذا  عىل  بناء  اهلندية  احلكومة 
منه،  مقاطع  تبث  كانت  التي  املواقع  وحجبت   ، للنبي 
العبارات،  بأقوى  الفيلم  بإدانة  قامت  اهلندية  احلكومة  أن  كام 
وكان أول من نادى بحظر رواية سلامن رشدي املسيئة صحفي 
ومازالت  الرواية،  حيظر  من  أول  اهلند  فكانت  اهلند،  سيخ  من 

حمظورة إىل اليوم)1(.

التنوع  لتحديات  اهلند  معاجلة  طريقة  بذكر  املقصود  ليس 
ولكن  دائاًم،  الصحيح  هو  اهلنود  به  قام  ما  أن  عىل  التدليَل 
كثرية  خربات  اكتسب  خلدون  ابن  بعد  العامل  أن  هو  املقصود 
للنقض،  قابلة  خلدون  ابن  مقوالت  جعلت  املسألة،  هذه  يف 

وليست حتمية موضوعية وتارخيية.

التوافقات  رعاية  حكومة  ألي  الكربى  املهام  من  إن  د- 
االجتامعية، والعمل عىل إجياد جبهة داخلية متامسكة عىل نحو 
البالد يف  الدفاع عن  التعايش بسالم، ويمّكنها من  يمّكنها من 
وجه األطامع اخلارجية فالرشيعة الغراء ال هتتم بصالح العقيدة 
وال بصالح الفرد، فحسب، وإنام هتتم كذلك بصالح املجتمع 
والبيئة وإعامر األرض، ويف هذا يقول الطاهر بن عاشور: ولقد 
صالح  جمرد  به  ه  املنوَّ اإلصالح  من  أراد  ما  الشارع  أن  علمنا 
أراد  بل  ُيتوهم-  قد  -كام  بالعبادة  العمل  وصالح  العقيدة، 
فإن  االجتامعية  احلياة  يف  وشؤوهنم  الناس  أحوال  صالح  منه 

السلمي بني  التعايش   .... اهلند  بعنوان  مقال  السبت 10/6/٢01٢  االحتاد عدد  )1( جريدة 
األديان د. ذكر الرمحن.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  قوله سبحانه: 
.)1( ڈ ژژ ڑڑ ک ک 

موجودات  إفساد  هو  هنالك  منه  ر  املحذَّ الفساد  أن  أنبأنا 
اجلزئية  الرشائع  رشع  ملا  انتظامه،  إرادة  ولوال  العامَل.....  هذا 

الرادعة للناس عن اإلفساد.)٢(

وثيقة المدينة

تسميته  يمكن  ملا  األساس  نبينا   وضع  املنورة  املدينة  يف 
من  فيه  وما  للمكان،  االنتامء  يكون  حيث  املواطنة(  )دولة 
نظم  من  االنتامء  ذلك  يتطلبه  وما  وإدارية،  سياسية  معطيات 
وقوانني جتعل من الناس كتلة واحدة بغض النظر عن تنوعهم 
هذا  يف  يالحظ  ومما  واإلثني....  والَقَبيل  واملذهبي  الديني 
املدينة  لسكان  السياسية  الوحدة  عىل  الوثيقة  حرص  السياق 
حيث نصت املادة )37( عىل أن عىل املسلمني واليهود التنارص 
بينهم  والوقوف معًا ضد من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن 
دت هذا املعنى مواد أخرى، حيث  النصح والربَّ دون اإلثم، وأكَّ

نصت املادة )40( عىل أن اجلار كالنفس غري مضار وال آثم.

ونص املادة )44(: )وأن عليهم النرص عىل من دهم يثرب( 
السالم واالستقرار  أمهية  فيه عىل  لبس  بام ال  الصحيفة  وتؤكد 
وطن  أبناء  بوصفهم  أهلها  بني  االقتتال  وحرمة  املدينة  داخل 

)1( سورة البقرة: ٢05.
)٢( مقاصد الرشيعة ٢75.
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حرام  يثرب  ))وأن   :)39( املادة  نص  يف  واضح  وهذا  واحد، 
جوفها ألهل هذه الصحيفة((.

يستفاد من عدد من مواد الوثيقة مراعاة التنوع الديني والثقايف 
لسكان املدينة، وهذا واضح يف عدد من املواد، كام هو الشأن يف 
املادة )1( و )٢( إذ فيها: ))هذا كتاب من حممد النبي بني املؤمنني 
هبم،  فلحق  تبعهم،  ومن  يثرب،  وأهل  قريش  من  واملسلمني 

وجاهد معهم، وأهنم أمة واحدة من دون الناس((.)1(
إن العامل اهتدى إىل ما أسسه اإلسالم يف العالقة بني املواطنني 
من  املاليني  فيها عرشات  ُأزهقت  رهيبة  أن خاض حروبًا  بعد 
العودة  إىل  نفسه يف حاجة  العامل اإلسالمي  أن  األنفس، وأرى 
إىل وثيقة املدينة إذا ما أراد إعادة النظر يف العديد من املشكالت 

السياسية التي يعاين منها.
هـ - اإلدماج االجتامعي للمكونات الوطنية كافة بات اليوم 
من املهامت الكربى للدولة بأجهزهتا املختلفة، وحني نعود قلياًل 
إىل الوراء نجد أن املجتمع كان يملك أدوات اندماجه بعيدًا عن 
احلاجة إىل الدولة، عىل نحو ما نجده يف الروابط واألنشطة التي 
توفرها العائلة املمتدة والقبيلة والعشرية واجلامعة والتجمعات 
تغلغلت  أن  بعد  لكن   .... وغريها  والزوايا  العلامئية  واهليئات 
الدولة يف كل مفاصل احلياة االجتامعية أخذت أدوات اإلدماج 
املحور  هي  الدولة  صارت  أن  إىل  تدرجييًا  إليها تضعف  املشار 
واألدوار  األعباء  حتمل  واجبها  من  وصار  ذلك،  يف  األسايس 

التي كانت يف عهدة الروابط واهليئات التقليدية.

)1( انظر أساسيات يف نظام احلكم يف اإلسالم للمؤلف: 100 وما بعدها.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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املواطنني  جعل  يعني  ال  عنه  نتحدث  الذي  االندماج  إن 
والعرقي  الديني  التنوع  يكون  ال  أن  يعني  لكنه  مكررة،  نسخًا 
املواطنني  تواصل  من  مانعًا  املجتمع  يف  واللغوي..املوجود 
حائاًل  يكون  ال  وأن  بعضًا،  بعضهم  واحرتام  وترامحهم 
تفهم  جانب  إىل  التطوعية  والفرق  العمل  فرق  تشكيل  دون 
البلد  ظروف  فهم  يف  التطابق  من  قدر  مع  اخلصوصيات 
احللول  عىل  التوافق  من  وقدر  يواجهها،  التي  والتحديات 

واألنشطة املطلوبة للتعامل معها....
بأن االندماج لن  البالد  تقنع األكثرية يف  أن  الدولة  إن عىل 
سيساعد  ألنه  مصلحتها،  يف  سيصب  إنه  بل  هويتها،  يؤذي 
تنهض  وحني  واالقتصاد،  باملجتمع  الشامل  النهوض  عىل 
احلكومة  عىل  أن  كام  األول،  املستفيد  هي  األكثرية  فإن  البالد، 
طريقها  تشق  سيجعلها  االندماج  بأن  لدهيا  األقليات  إقناع 
من  األكثرية  مع  املساواة  موقع  حتتل  وجعلها  نفسها  متكني  إىل 
خالل االعرتاف هبا رشيكًا يف تقدم البالد، وإنام نقول هذا ألن 
األطراف،  كل  قبل  من  ألمهيته  جيدًا  إدراكًا  يتطلب  االندماج 
مناهج  من  متلكه  بام  ذلك  يف  املساعدة  تستطيع  احلكومة  وإن 

تعليمية ووسائل إعالمية وأجهزة رسمية خمتلفة.
وعاداهتم  وآرائهم  معتقداهتم  تغيري  عىل  الناس  إكراه  إن 
من  نوع  وفيه  الغراء،  الرشيعة  تعاليم  مع  يتالءم  ال  اخلاصة 
لكن  انتهاكًا حلقوقهم،  فيه  أن  كام  إكراُههم،  يراد  ملن  االحتقار 
اجلامعي  التعبري  األقليات عىل  االندماج عدم حرص  ربام عنى 
األسلوب  سيام  وال  العام،  الفضاء  يف  الفرعية  هوياهتم  عن 
ولعل  اآلخرين،  إيذاء  سوى  منه  يراد  ال  الذي  االستفزازي 
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هلذا،فالقول  إملاحًا   )1( ى ې  ې  تعاىل:   قوله  يف 
املخاطب،  عىل  الرسور  ُيدخل  مقبول،  لطيف  قول  هو  احلسن 

ويتجاىف عن إزعاجه وإثارته.
املختلفة  املكونات  احلكومة  تشجع  أن  جدًا  املهم  من  إن 
مصالح  جيعل  ذلك  ألن  البالد،  ثروة  صنع  يف  االشرتاك  عىل 
اجلميع يف حالة من االشتباك والتداخل، وهذا يدعو إىل التفهم 
االجتامعية  االنقسامات  تفادى  أجل  من  ذلك  وكل  والتغافر، 

اخلطرية التي هتيئ املجتمعات للحروب الساخنة والباردة)٢(.
داخل  للتنوع  السياسية  املعاجلة  يف  األهم  النقطة  لعل  و- 
مجيع  من  ومتوضعها  الدولة  )وضعية(  يف  تكمن  األوطان، 
حيدثها  التي  التصدعات  أن  يعلمنا  التاريخ  إن  إذ  املواطنني، 
دولة  وجود  عن  تنشأ  ما  كثريًا   ..... والديني  العرقي  التنوع 
ضعيفة غري قادرة عىل بناء األرضيات املشرتكة، أو تنشأ بسبب 
رجال  بعض  ِقبل  من  املنحازة  والسلوكيات  والنظم  القوانني 

الدولة، ولعيل أوجز ذلك يف املالحظات التالية:
)األمة  اليوم  يسمى  ما  ُولد  اإلمرباطوريات  تفكك  بعد   -1
السياسية(، واألمة السياسية عبارة عن خليط من مجاعات عرقية 
واحد  كيان  إىل  لته  حوَّ حني  الدولة  أطَّرته  ومذهبية...  ودينية 
جتمعه رضورات العيش يف مكان واحد، وجتربه عىل التعامل مع 

بعضه بعضًا املصالح والطموحات املشرتكة.

)1( سورة البقرة: ٨3.
)٢( انظر بحثًا بعنوان: االندماج االجتامعي والديمقراطية بقلم فوزي بوخريص )منشور عىل 

النت(.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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وهي  اإلسالم(  )أمة  املسلمني  نحن  لدينا  أن  يعني  هذا 
بقطع  املسلم  أخو  فاملسلم  والدين،  العقيدة  وحدة  عىل  قائمة 
أخرى،  أمة  ولدينا  الوطني،  واالنتامء  العيش  أماكن  عن  النظر 
حيث  املكان  إىل  االنتامء  عىل  تقوم  وهي  السياسية(  )األمة  هي 

اخلضوع لسلطة واحدة ودستور وقوانني واحدة.

حتى  وهي  السياسية،  األمة  تنشئ  التي  هي  الدولة  إن 
عىل  وتعمل  الوطني(  )احللم  تنشئ  أن  عليها  ذلك  من  تتمكن 
خدمته من خالل املرشوع الوطني، ولن يكون يف إمكاهنا إنشاء 
توليد شعورعميق لدى  إال من خالل قدرهتا عىل  ذاك  أو  هذا 
طموحاهتم  حتقيق  عىل  وتعمل  مجيعًا،  متثلهم  بأهنا  مواطنيها، 
ومحاية مصاحلهم دون متييز، وهي لن تستطيع القيام بذلك إال 

من خالل شيئني جوهريني:

األول هو: شعور املواطنني بأهنم مارسوا كامل حريتهم يف 
يرتكز  وهذا  لسلطتها،  اخلضوع  عليهم  التي  احلكومة  اختيار 
واحد،  عاملي  إنساين  ومفهوم  رشعي،  إسالمي  مفهوم  عىل 
والعقد  املواطنني،  جلميع  مملوك  وطنًا  املسمى  الفضاء  أن  وهو 
املوّكل هم  )عقد وكالة(  بالذين حيكموهنم، هو  يربطهم  الذي 
من  انتخاهبا  تم  التي  السلطات  كل  هم  والوكالء  املواطنون، 

قبلهم، ويشكل )الدستور( صيغة ذلك العقد.

احلقوق  يف  القانون  أمام  املواطنني  مجيع  تساوي  هو:  الثاين 
بالده  يف  مواطن  لكل  دام  فام  أيضًا  مفهوم  وهذا  والواجبات، 
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حصة اعتبارية كأي مواطن آخر، فمن حقه أن ُيعامل كام يعامل 
غريه.)1(

هذا يعني أن عىل الدولة أن تقف عىل مسافة واحدة من مجيع 
التنوع  شديدة  دول  استطاعت  املبدأ  هذا  طريق  وعن  املواطنني، 
مثل اهلند وأمريكا وماليزيا وتركيا وغريها تشكيل األمة السياسية 

وتأمني قدر جيد من األمن واالستقرار والتعايش الوطني.

٢- يف عرص احلريات وحقوق اإلنسان واتساع مساحة االختيار 
الشخيص، صار الناس حّساسني جدًا جتاه الترصفات غري العادلة 
حلكوماهتم، وإذا رجعنا إىل التاريخ اإلسالمي، فإننا نستطيع تفسري 
العديد من الثورات التي قامت فيه بناء عىل هذا املنظور، فتوزيع 
السلطة والثروة بالعدل واإلنصاف وتولية األكفاء ومعاقبة املجرمني 
بقطع النظرعن انتامءاهتم، وما يتمتعون به من نفوذ -من املطالب 
اجلوهرية لكل أمم األرض، وقد دلت التجربة التارخيية، عىل أن 
أي طائفة أوإثنية أومجاعة ال ترى يف حكومتها أهنا متثلها فعاًل، 
فإهنا تسعى بطريقٍة ما إىل تشكيل حكومتها اخلاصة، والتي تعتقد 
أهنا فعاًل متثلها، وحترص عىل تلبية طموحاهتا، وذلك التشكيل 
للحكومة اخلاصة يأخذ أحيانًا شكل االنفصال عن الدولة األم، 

)1( هناك أحكام فقهية معروفة لدى أهل االختصاص تتعارض مع هذا وقد حاول بعض الفقهاء 
الدستوريني والباحثني يف السياسة الرشعية إجياد صيغة توافقية عرب اجتهاد جديد أو ترجيح قول 
قديم، وهناك من يرى أن احلاجة والرضورة تستدعيان ذلك دون الدخول يف متاهات االجتهاد 

والتأويل، وقد عاجلت هذا يف كتايب أساسيات يف نظم احلكم يف اإلسالم، فارجع إليه إن شئت.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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ويأخذ  الفيدرايل،  النظام  إىل  املركزي  النظام  من  التحول  وتارة 
تارات أخرى شكل احلروب الداخلية، كام يأخذ شكل تنصيب 
أهنا  يعتقدون  وأعراقهم...  طوائفهم  من  رسمية  غري  قيادات 

متثلهم التمثيل الذي يتطلعون إليه.

قادم  مصطلح  وهو  الزجاجي(  )السقف  مصطلح  لدينا   -3
من الواليات املتحدة األمريكية، هذا املصطلح ُيستخدم لإلشارة 
املرأة حتى ال  أمام  توضع  التي  املرئية  واملوانع غري  احلواجز  إىل 
فال  إنه زجاجي،  واملنظامت،  الرشكات  العليا يف  املناصب  تتبوأ 
يرى، وسقف َيصعب مالمسته والوصول إليه، هذا السقف يتم 
وصول  دون  للحيلولة  واحلكومات  الدول  بعض  لدى  وضعه 
الدولة، ولدينا مصطلح  املناصب يف  إىل بعض  األقليات  بعض 
يف  املواطنني  بني  التفرقة  ويعني  الزجاجية(  )اجلدران  آخرهو 
األجور واملزايا الوظيفية بسبب العرق أو اللون أو الدين، وهذا 
الدولة، أو وجود قوانني غري  نتيجة وجود دولة داخل  يتم  كله 
مكتوبة يتم العمل هبا بناء عىل عرف رسي، أو تعليامت شفوية، 
احلقيقة حاجزًا  نطاق واسع، وهو يشكل يف  وهذا موجود عىل 
يعيشون  الذي  للبلد  واالنتامء  بالوالء  شعورالناس  أمام  صلبًا 
فيه، ويف اعتقادي أن إزالة السقوف واجلدران الزجاجية بشكل 
كامل، هو يشء غري ممكن، إذن فلتبذل اجلهود من كل األطراف 
وعىل كل املستويات من أجل نرش فضيلة العدل التام والشامل 
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بني الناس، حيث إن شعور الناس بالظلم يدفع هبم إىل السلبية 
والثورة واالنتقام.

الوطني،  الوئام  وطريق  والثقايف  االجتامعي  العدل  طريق 
دائاًم  نحوه  السري  يف  واالنتكاسات  طويل،  طويل  طريق 
متوقعة، وهو حيتاج إىل صرب ومثابرة، لكن البد من اليقظة جتاه 
العوامل التي تغذي )الالوعي اجلمعي( بالكراهية واالستعداد 
لالقتتال واالنقسام، وال بد من االنتباه إىل تصدع البنى العميقة 

للمجتمع.

التنوع اإلثني والطائفي والثقايف
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد:
الكتب  معانايت يف  مثل  تكن  مل  الكتاب  معانايت يف هذا  فإن 
األخرى، ألنني أشعر هنا وكأنني أهرول يف حقل أشواك، فأنا 
أخاطب خمتلفني يف أمور كثرية، ولو كان تقبلهم ملا أقول سهاًل 
واالختالف،  التنوع  شأن  يف  قبل  من  وكتب  قيل  ما  لتقبلوا 
بحمد  متيض  األمة  هذه  أن  يف  مرشق  أمل  هناك  يظل  ولكن 
يتم  حيث  واالعتدال،  والتوافق  الوعي  طريق  يف  تعاىل  اهلل 
دفع املستثمرين يف االختالف والتنوع والعنرصية إىل املسالك 

الضيقة والزوايا املهملة.
وجيعل  الناس،  بني  اخلالف  يعمق  ما  أكثر  أن  الحظت  قد 
حيث  اجلازم  واليقني  احلقيقة  احتكار  هو  عسرية  معاجلته 
بعبارة  واملواقف،  األقوال  النقاش واالستنارة ومراجعة  ينبغي 

الخاتمة



154

إدارة االختالف

أخرى حتويل الظنيات إىل قطعيات، وهذا عىل الصعيد الفقهي 
االلتزام  تم  أنه  ولو  أيضًا،  الوطني  الصعيد  وعىل  والعقدي 
مسائل  يف  والباحثني  املفكرين  وكبار  األصول  علامء  أصله  بام 
التكفري  انتشار ظاهرة  إليه من  االختالف ملا رصنا إىل ما رصنا 
العربية  للمجتمعات  العميقة  البنية  تدمري  وانتشار  والتخوين، 
الفرقة  يف  سيئًا  نموذجًا  للعامل  نقدم  رصنا  حتى  واإلسالمية، 

ة اخلصومة!.  والتشتت وحدَّ
املختلفني  املواطنني  أن توجس  أيضًا هو  آخر الحظته  يشء 
اهلوية،  عىل  اخلوف  من  ينبعث  ما  كثريًا  بعضًا  بعضهم  من 
منافس  أنه  عىل  إليه  ُينظر  حميط  يف  الذوبان  من  اخلوف  ومن 
بأن احلفاظ عىل  أو مغاير، وسبب هذا، هواالعتقاُد  مناوئ  أو 
هذا  ويف  اآلخرين،  ومقاطعة  املامنعة  خالل  من  يكون  اهلوية 
والعمل  اجلهد  خالل  من  يتم  اهلوية  عىل  فاحلفاظ  قديم،  وهٌم 
خالل  من  وليس  الصحيحة  وبالطرق  هلا  املستمر  واإلنتاج 

مناكفة اآلخرين، واالستخفاف هبم.
إدارة  مسائل  يف  البحث  تعميق  إىل  ة  ماسَّ حاجة  يف  مازلنا 
ومازلنا  التنوع،  مع  التعايش  طرق  واكتشاف  االختالف 
الرشيعة  مقاصد  استحضار  إىل  حاجة  يف  ذلك  إىل  باإلضافة 

الغراء يف األلفة ومجع الكلمة ووحدة املوقف والقرار.
واحلمد هلل رب العلمني.

املؤلف
استنبول يف 2017/4/4
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 إشكالية التعددية الثقافية يف الفكر املعارص، حسام الدين 
جميد، بريوت- مركز دراسات الوحدة العربية.

منشور  )مقال  الغيثي  شتيوي  التفكريالطائفي،  إشكالية   
عىل النت(.

مهدي  حممد  التسوية،  واسرتاتيجيات  الرصاعات  إدارة   
عاشور، األردن- طبعة أوىل عام ٢00٢م.

مؤمتر  إىل  م  مقدَّ )بحث  بيَّة،  بن  اهلل  االختالف،عبد  أدب   
لرابطة العامل اإلسالمي، منشور عىل النت(.

 أدب اخلالف، سيد جويل، )منشور عىل النت(.
بكار،  الكريم  اإلسالم،عبد  يف  احلكم  نظام  يف  أساسيات   

دمشق- دار القلم، طبعة أوىل عام ٢015م.

مراجع مختارة
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 األصول من علم األصول، حممد صالح العثيمني، الرياض، 
دارابن اجلوزي، طبعة رابعة عام ٢010م.

شعيب  حتقيق  املقديس،  مفلح  ابن  الرشعية،  اآلداب   
طبعة  الرسالة،  مؤسسة  بريوت-  القيام،  وعمر  األرناؤوط، 

ثالثة، عام 1999م.
بوخريص  فوزي  والديمقراطية،  االجتامعي  االندماج   

)مقال منشور عىل النت(.
 البحر املحيط، بدر الدين الزركيش، دار الكتبي، طبعة أوىل 

عام 1994م.
حممد  طه  والسنة،  الكتاب  ضوء  يف  والتكفري  الكفر  بني   

فارس، طبعة أوىل، عام ٢015م.
بريوت،  شحادة،  خليل  حتقيق  خلدون،  ابن  تاريخ   

دارالفكر، عام ٢001م.
العسقالين،  حجر  ابن  إدريس،  ابن  ملعايل  التأسيس  توايل   
حتقيق عبد اهلل القايض، بريوت -دارالكتب العلمية، طبعة أوىل 

عام 19٨6م.
ترمجة  هبايت،  أنيل  كمثالني،  واهلند  أوربا  اللغوي،  التعدد   

عادل القديس، جملة فكر وفن، عام ٢009م.
سناء  منيفر  املجتمعي،  األمن  منظور  من  الثقايف  التنوع   

)رسالة ماجستري، منشورة عىل النت(.
 جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، حتقيق أيب األشبال 

الزهريي، الرياض - دار ابن اجلوزي. 
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حممد  أمحد  حتقيق  الشافعي،  إدريس  بن  حممد  الرسالة،   
شاكر، بريوت - دار الكتب العلمية.

 سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهبي، بريوت مؤسسة 
الرسالة عام ٢001

)مقال  ماهر  حازم  الشخصية،  وفكرة  الفكرة،  شخصنة   
منشور عىل النت(

الطبعة  القاهرة،  النووي،  اإلمام  مسلم،  صحيح  رشح   
املرصية، طبعة أوىل عام 19٢9.

 رشف أصحاب احلديث، اخلطيب البغدادي، حتقيق حممد 
سعيد أوغيل، أنقرة - دار إحياء السنة النبوية. 

الشفا بتعريف حقوق املصطفى، القايض عياض، بريوت   
- دار الفكر عام ٢00٢

اجلوزية،  قيم  ابن  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق   
حتقيق نايف احلمد، دارعامل الفوائد.

املشايخ، صالح  و  اآلباء  إيثار احلق عىل  الشامخ يف  الَعَلم   
املقبيل، صنعاء - املكتبة اليمنية، طبعة ثانية عام 19٨5.

 فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، 
بريوت - دار الفكر.

عيل  بن  حممد  الشوكاين،  اإلمام  فتاوى  من  الرباين  الفتح   
الشوكاين، حتقيق حممد صبحي حالق، صنعاء - دار اجليل اجلديد.

مراجع خمتارة
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وعيل  رساج،  حممد  حتقيق  القرايف،  إدريس  أمحد  الفروق،   
مجعة، القاهرة - دار السالم، طبعة أوىل عام ٢001

 فلسفة االجتامع يف الرشيعة، ماهر حممد القريش، بريوت- 
مركز نامء، طبعة أوىل ٢014.

 فلسفة التعايش، إسالم العدل )مقال منشور عىل النت(.
اليافعي،  عبدالفتاح  اإلسالمية،  األلفة  إىل  الطريق  يف   

بريوت- مؤسسة الرسالة.
 قاعدة حكم احلاكم يرفع اخلالف، أمحد الزومان )منشور 

عىل النت(.
 القبيلة والقبائلية، عبداهلل الغذامي، بريوت املركز الثقايف، 

ثانية. طبعة 
عبدالسالم  حتقيق  الزجاجي،  القاسم  أبو  العلامء،  جمالس   

هارون، القاهرة - مكتبة اخلانجي، طبعة ثالثة عام 1999.
 جمموع فتاوى ابن تيمية، املدينة املنورةجممع امللك فهد، عام 

٢004
عابد  حممد  والغرب،  واإلسالم  العروبة  اهلوية،  مسألة   
اجلابري - بريوت - مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة رابعة 

عام ٢01٢.
قطر  غليون،  برهان  األقليات،  ومشكلة  الطائفية  املسألة   
عام  ثالثة  طبعة  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز   -

.٢01٢
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 املسائل العقدية التي تعددت فيها آراء أهل السنة واجلامعة، 
محد بن عبدالعزيز التوجيري )بحث منشور عىل النت(.

 مصطلحا طائفة وطائفية، أمحد بيضون )مقال منشور عىل 
النت(.

املدينة  صحيفة  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  املواطنة  مفهوم   
املنورة نموذجًا، عيل نديم احلميص )منشور عىل النت(.

 مفهوم العرق والعرق اآلري، هتاين سنديان )مقال منشور 
عىل النت(.

عاشور،  بن  الطاهر  حممد  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد   
األردن - دار النفائس، طبعة ثانية عام ٢001.

الفلسفة  يف  األخالقية  املذاهب  كأحد  العامة  املنفعة   
احلديثة، مصطفى حلمي )منشور عىل النت(

سامل،  رشاد  حممد  حتقيق  تيمية،  ابن  النبوية،  السنة  منهاج   
مكتبة ابن تيمية عام 19٨6.

 النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، حتقيق أمحد الزاوي 
وحممود الطناحي، القاهرة  مطبعة احللبي، طبعة أوىل عام 1963.

مراجع خمتارة





161

 االختالف والتباين هو معقد االبتالء يف حياتنا االجتامعية.
اإلنسان  عهده  مما  نابعًا  كان  ربام  املختلف،  من  اخلوف   

األول من اعتداء احليوان عليه.
مع  التعامل  ألن  الشبيه،  مع  التعامل  إىل  نركن  ما  كثريًا   
القطيعة  املختلف دائاًم مكلف، وقد يكون خطِرًا، لكن خسائر 

مع املخالفني قد تكون أشد خطورة.
لدهيم  ذلك  يكبح  وال  التفرد،  إىل  العادة  يف  الناس  ينزع   
سوى القهر والتقليد األعمى، وكالمها يؤرش نحو يشء سيئ.

فإن  الزوايا،  كل  من  النظر  يستطيع  ال  منا  الواحد  أن  بام   
عىل  وتساعده  املظلمة،  النقاط  له  تضيئ  لرأيه،  املخالفة  اآلراء 

امتالك الرؤية املتكاملة.

فهرس األفكار والمقوالت 
العامة
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إدارة االختالف

 إن احتكاك رأيني ببعضهام، يفتح الطريق نحو والدة رأي 
ثالث، هو أنضج منهام مجيعًا.

نمنح  االختالف،  بمرشوعية  اإلقرار  خالل  من  إننا   
االعرتاف بالفروق التي جتعلنا خمتلفني.

 املخالف قد ينبهنا إىل بعض ما لدينا من قصور، ويفتح لنا 
بابًا للنقد الذايت.

بالذات، واحلقيقة أن لدينا   الوعي باآلخر مدخل للوعي 
أشياء كثرية جدًا ال نستطيع تقويمها إال من خالل رؤية ما لدى 

اآلخرين.
 التطابق والتشابه يؤرشان إىل وجود مجود وانغالق فكري، 

أو يولدانه، وكال األمرين سلبي وسّيئ.
املباين، ويف  انفتاح الوعي عىل   االختالف ينتج املزيد من 

هذا إخصاب للعقل، وإثراء للحياة.
ذو  سالح  هو  اآلخر  عىل  االنفتاح  إن  القول:  من  بد  ال   
حدين، ألنه انفتاح عىل فضائله ومعائبه يف آن واحد، وهلذا كان 

البد من احلذر.
حني  ومشتقاهتا  )اختالف(  كلمة  استخدام  إىل  أميل  أنا   
)خالف(  واستخدام  ودليل،  برهان  عىل  قائاًم  النزاع  يكون 

ومشتقاهتا حني ال يكون األمر كذلك.
الكربى،  واملسائل  والكليات  األصول  عىل  نتفق  حني   
وترفيه  الثقافة  إلثراء  مصدرًا  يصبح  اجلزئيات  يف  اخلالف  فإن 

العقل.
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 نحن يف حاجة إىل التوصل إىل التوافق الواعي القائم عىل 
من  النابع  التطابق  إىل  الركون  عن  عوضًا  املشرتك  عن  البحث 

القطيع. غريزة 
القوانني،  وسن  القوة  طريق  عن  الناس  معتقدات  تغيري   

يزيدهم متسكًا هبا، وما ُأكره الناس عىل يشء إال كرهوه!.
 معظم نصوص الكتاب والسنة ظنية الداللة، وهذا يوّسع 

دائرة االجتهاد واالختالف، ويسّد بابًا من أبواب احلرج.
هم  آدم  بنو  خيافه  ما  أكثر  لكن  باإلنسان،  يأنس  اإلنسان   

بنو آدم أنفسهم !
 نحن وإن اختلفنا يف أشياء كثرية، فإن ما جيمع بيننا، يظل 

أكثر مما يفّرق.
 جيب أن نعمل عىل عدم حتول االختالف إىل افرتاق، ألن 

االفرتاق نوع من الفشل والعذاب.
إىل  باإلضافة  األقران،  عىل  التميز  وحب  األهواء  اتباع   
خصومة  إىل  االختالف  حيّول  مما  بالتفوق...  والشعور  الغرور 

وفرقة.
التنوع،  بمكاسب  لالنتفاع  األفضل  األداة  هي  اإلدارة   

ومحاية صفوفنا من التمزق.
 يف نفوسنا وعقولنا صور متنوعة كصور وجوهنا.

أكثر خضوعًا  العادة  القوية يكونون يف  الذاكرة   أصحاب 
اخليال  أصحاب  أن  حني  عىل  ورواياته،  التاريخ  ملقوالت 

اخلصب يكونون أقدر عىل استرشاف املستقبل.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

 نحن نتمتع بخلفيات ثقافية متباينة، وهذه اخللفيات تؤثر 
يف املرّكب العقيل لكل واحد منا.

 العقل يتفاعل مع املعرفة التي خيتزهنا كام يتفاعل مع البيئة 
التي نعيش فيها.

 الدراسة األكاديمية جتعل صاحبها ينزع دائاًم نحو املثالية، 
عىل حني يكون املامرس وصاحب اخلربة أكثر واقعية.

أهم  من  واحدًا  تشّكل  الواقع،  فهم  يف  الناس  جهود   
مصادر اختالفهم جتاه معظم قضايا عرصهم.

 تفسري الظواهر الكربى بعامل أو عاملني، يشّكل نوعًا من 
التبسيط والفهم السطحي لألمور.

داخل  بني  الفصل  اإلمكان  يف  يعد  مل  اإلنرتنت  ظل  يف   
املحلية  شؤوهنم  يف  الناس  تأثري  يظل  هذا  مع  ولكن  وخارج، 

هو األكرب.
أن  كام  االختالف،  من  املزيد  يعني  التحرض  من  املزيد   

البداوة تعني النمطية والتشابه.
واألشخاص،  اآلراء  بني  للفصل  الكريم  القرآن  يؤسس   
فقد يصدر رأي جيد وحكيم عن شخص جاهل، وقد يصدر 

رأي متهافت من شخص حكيم وعارف.
هبا  وتدفع  تستحقها،  ال  عصمة  متنحها  األفكار   شخصنة 

يف طريق اجلمود واالضمحالل.
منها  كل  إدراك  وحيتاج  عدة،  طبقات  الواحدة  للحقيقة   
أدوات حفر معريف خمتلف، ونختلف نحن يف فهم احلقيقة  إىل 

الواحدة بحسب اختالف أدواتنا.
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 ربام كان تلمس طرق إصالح العامل أهم مصدر الختالف 
عقول الصفوة املفكرة.

عظام  مصلحون  والفينة  الفينة  بني  األمم  كل  يف  يظهر   
الوعي  يف  الرشخ  يشبه  ما  ويوجدون  الراكدة،  املياه  حيركون 

السائد.
م األفكار  س املذهب النفعي للتفلت األخالقي، كام دعَّ  أسَّ
العدوانية حني أحال كثريًا من النفع واخلري إىل أحاسيس الناس 

ومشاعرهم.
يف  وروحه  الطفل  عقل  تربية  عىل  املثالية  النزعة  تؤكد   
باملعارف  الطالب  تزويد  عىل  العوملة  فيه  تؤكد  الذي  الوقت 

واملهارات التي تؤهلهم إىل دخول سوق العمل.
 يتمثل جوهر الليربالية يف احلرية ودعم النزعة الفردية من 

خالل شعارات من مثل: ) دعه يعمل( و ) دعه يمر(.
واملبادئ  للقيم  والعميق  التغيري اجلذري  الرديكالية   تعني 
يف  ولكن  إليه،  تدعو  فيام  ليس  إشكاليتها  ومعظم  االجتامعية، 

طريقة التغيري واإلصالح.
يتهم  حيث  اإلصالحية  املفاهيم  كتلة  يف  تصدع  هناك   
األساليب  عقم  إدراك  وعدم  باجلبن  املحافظني  الرديكاليون 
بالطيش  الرديكاليني  املحافظون  ويتهم  التغيري،  يف  السلمية 

والتهور.
أحد  والتطوير  التجديد  هاجس  كان  التاريخ  مدار  عىل   

اهلواجس الكربى للعقول اإلسالمية الكبرية.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

 تأثر بعض اجلامعات اإلسالمية يف منتصف القرن املايض 
بالفكر اليساري والذي كان يؤكد عىل توسيع سلطات الدولة، 

واستخدام القسوة يف التغيري.
 مجاعات إسالمية عدة رأت أن ختلف املسلمني ليس سوَى 
الرتبوية  نتيجة لقصورهم الرتبوي، وهلذا فاملزيد من املحاضن 

واملزيد من املدارس هو العالج النافع.
العقيدة  صحة  عىل  السلفيون  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  يف   
وتنقية احلياة من البدع، تعمل مجاعة التبليغ عىل إيقاظ املسلمني 

من غفلتهم وحثهم عىل نرش اخلري.
تتسم  اإلنسان  بنو  يستخدمها  التي  اللغوية  النظم  إن   
كبريًا  معانيها، وهذا يشكل مصدرًا  ألفاظها عىل  بقصور داللة 

الختالف األفهام.
 اختالف الصحابة رضوان اهلل عليهم يف األحكام العملية 
موجود  فهو  العقدية،  املسائل  اختالفهم يف  أما  ومتواتر،  ثابت 

لكنَّ ما اختلفوا فيه نادر، وذلك ألسباب عدة.
االجتهاد  رشوط  يف  تشددوا  القدامى  علامئنا  بعض   
تشددًا ظاهرًا، وهذا ساهم يف هتيب كثري من املؤهلني له من 

اإلقدام عليه.
 إقرار األصوليني ملبدأ جتزؤ االجتهاد، شّكل نقطة مضيئة 

يف تارخيهم، وساعد عىل تسهيل حركة النظر والرتجيح.
 اليشء حني يكون ذا أوساط متدرجة، فإنه يكون من الصعب 

وضع حِد فاصل بني أجزائه عند البحث فيه بشكل دقيق.
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حيىص  ماال  إنتاج  عىل  قادرة  ظلت  العلم  أهل  عقول  إن   
املسائل  تفتيق  جيعل  مما  والقيودواالحرتزات،  االحتامالت  من 

اخلالفية حدثًا مستمرًا.
يف  االختالف  مع  التعامل  يف  األوىل  اخلطوة  تتمثل   

االعرتاف بوجوده.
)حترير  إىل  علامؤنا  سعى  االختالف  طمس  عدم  أجل  من   
حمل النزاع( أي حتديد موضع اخلالف بدقة وختليصه من العوالق.
التثبت  مفاهيم  ترسخ  جديدة  ثقافة  إىل  نحتاج  نحن   
والنقل  اخلرافة  عقلية  وحتّجم  والربهان،  الدليل  عن  والبحث 

عن كل من هبَّ ودب.
 شخصنة اخلالف والتعامل مع األفكار من خالل موقفنا 
يف  املتوطنة  واألخالقية  الفكرية  األمراض  من  أصحاهبا  من 

بالد املسلمني!.
هي  األمور،  معاجلة  يف  موضوعيتنا  بأن  نعرتف  أن  جيب   

ناقصة. موضوعية 
 أفكارنا ليست جزءًا من شخصياتنا، وإن املفكر احلر هو 

املفكر القادر عىل جتديد أفكاره وتعديلها عىل نحو مستمر.
السلوك  عىل  الضوء  تسليط  خالل  من  األفكار  هدم   

الشخيص ألصحاهبا ينايف املنهج الصحيح واخللق الكريم.
 كثري من اخلالفات ينشأ بسبب عدم التزام أحد األطراف 

بأدب اخلالف وتلفظه بألفاظ مهينة للطرف اآلخر.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

حتويل  عىل  يقوم  الفكري  اإلرهاب  أشكال  من  كثريًا  إن   
قضايا خالفية وظنية إىل قطعية صارمة.

جزئية  قضايا  يف  الصواب  متحيص  يف  نبالغ  أن  جيوز  ال   
صغرية عىل حساب ما بيننا من ألفة ووفاق.

من  وليس  وكتبه،  مصادره  من  مذهب  كل  أقوال  تؤخذ   
كتب اخلصوم واملخالفني.

 عىل مدار التاريخ كانت االختالفات العقدية أشد حساسية 
من االختالفات الفقهية، وسبب هذا مفهوم وواضح.

 تتسم إدارة االختالف يف املسائل العقدية بالدقة واألمهية، 
وهذا جعل الكالم يف حسم االختالف العقدي حمدودًا.

قطعيات  العقائد  ففي  القطع،  عىل  قائاًم  العقائد  كل  ليس   
وظنيات، كام هو الشأن يف كل اختالف بني البرش.

العقدية  واملسائل  الكربى  العقدية  املسائل  بني  العالقة   
العلم  أهل  فإن  وهلذا  متدرج،  وسط  ذات  عالقة  الصغرى، 

خيتلفون أحيانًا يف وضع احلدود الفاصلة بينها.
وجود  مع  املسائل  من  مسألة  يف  العلم  أهل  خيتلف  قد   
من  نوع  وجود  أو  داللتها،  ظنية  بسبب  وذلك  النصوص، 

بينها. التعارض الظاهري 
 قاعدة: )الزم القول ليس بقول( من القواعد العظيمة التي 
ساعدت يف التوسعة عىل املخالف، وختفيف التوتر بني املختلفني.
 يظل االختالف مصدرًا للتعلم ما مل يتوقف احلوار يف شأن 

املسائل موضع النزاع، فيتحول إىل مصدر للقطيعة والتنابذ.
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جسم  عىل  تطلق  الرصاصة  يشبه  بالكفر  مسلم  اهتام  إن   
ُصلب، فهي إن مل خترتقه ارتدت إىل صاحبها فقتلته!.

للتكفري  ألن  املعني؛  تكفري  خطورة  عىل  علامؤنا  شدد   
وليس  بعينه،  شخص  إىل  بالنسبة  تنتفي  قد  وموانع  رشوطًا 

كذلك التكفري املطلق.
اخلطأ يف  قال أحدهم:  األعيان حتى  تكفري   حتوط علامؤنا يف 
ترك ألف كافر يف احلياة، أهون من اخلطأ يف سفك دم مسلم واحد!.
التكفري  عىل  الدالة  األلفاظ  مدلول  من  العلم  أهل  ّضيق   
قسم  قسمني:  إىل  والنفاق  والرشك  الكفر  تقسيم  خالل  من 

خُيرج صاحبه من امللة، وقسم ليس كذلك.
وأناة  املسلمني،  تكفري  إىل  والغالة  اخلوارج  مسارعة   
وحتوط علامء األمة يف هذا الشأن جيِّد الفارق الكبري بني الذين 

يعلمون والذين ال يعلمون.
أيرس  الفقهي  التعامل مع اخلالف  كان  التاريخ  مدار   عىل 
احلكم  شؤون  يف  واخلالف  العقدي،  اخلالف  مع  التعامل  من 

والسلطة .
 كان البحث يف الشأن العقدي يتسع باتساع احلياة العقلية 

للعرب واملسلمني، ويتسع معها االختالف.
 أراد األصوليون من تقرير أن مذهب العامي عىل مذهب 
دائرة  وتضييق  املذهبي،  االصطاف  عن  العامة  إبعاَد  مفتيه 

التعصب.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

إذا  لكن  يامرسه،  أن  االجتهاد  قادر عىل   ال جيب عىل كل 
ما  لزوم  عليه  كان  فيه،  اجتهد  فيام  احلق  وجه  له  وبان  مارسه، 

أفىض إليه اجتهاده.
 يف اختالف أهل العلم سعة ورمحة، وهلذا فلن يكون من 

احلكمة وال من املجدي العمل عىل تصفري اخلالفات.
عىل  بني  إذا  ترحيب  موضع  العلم  أهل  اختالف  يظل   

شيئني: اإلنصاف واملعرفة املوثوقة.
إيقاف  عىل  قدرهتا  مع  وتعددها  تنوعها  يف  األمة  قوة   

اختالفاهتا عند حدود معينة.
 نظرًا للمنافسة التي تثور بني األقران، فإن كثريًا مما يقولونه 

يف بعضهم بعضًا، ُيطوى، وال يروى.
املسائل  يف  واحلجاج  والتمحيص  املباحثة  باب  يظل   
اخلالفية مفتوحًا أمام طالب العلم، حيث إن ترك اإلنكار عىل 

املخالف، ال يعني إغالق باب املناظرة.
من  قوالً  التنفيذية  السلطة  صاحب  أو  القايض  تبنى  إذا   
يرفع  تبنيه  فإن  املسائل،  من  مسألة  يف  املعتربة  الفقهية  األقوال 

حه. اخلالف، ويكون عىل الناس االلتزام بام رجَّ
معني،  بمذهب  بالتمذهب  الناس  ُيلزم  أن  للحاكم  ليس   
ألن يف كل مذهب من املذاهب مسائل، أدلتها ضعيفة، وأخرى 

أدلتها قوية.
 تنفيذ العقوبات وتغيري املنكر باليد، من اختصاص احلكومة 

وموظفيها، وليس ذلك مرتوكًا ألفراد الناس.
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نطاق  عىل  الرشعية  السياسة  وعلم  املقارن  الفقه  تدريس   
الفقهية  لالختالفات  معاجلتنا  مستوى  من  حيّسن  واسع، 

والعقدية.
حساسيتهم  ازدادت  احلضارة  ُسّلم  يف  الناس  مىض  كلام   
إدارة  معهم، وهذا جيعل  ُترتكب  أن  يمكن  التي  األخطاء  جتاه 

التباين الثقايف واإلثني أشق، ومصحوبًا بالتحديات.
خفية  وحمرضات  حمركات  املجتمعات  كل  أعامق  يف  إن   
إلحداث نوع من التصدع يف بنيتها العميقة، وعليها العمل عىل 

معاجلة ذلك.
الكبري  والقبول  العصبية  وقوة  العايل  االقتصادي  الرفاه   
بالتباينات  الناس  شعور  من  ختفف  أمور  الزمنية،  للسلطة 

والقبلية واملذهبية. العرقية 
 إن إدارة أي يشء تعني اإلقرار بوجوده، والشعور بوجود 

حتديات معينة للتعامل معه
 يشء عظيم ومثمر أن نكتشف امليزات لدى أولئك الذين 

نختلف معهم، ولو كانوا منافسني أو مناوئني.
تؤكد  وطنية  ذهنية  تشكيل  إىل  املتنوعة  املجتمعات   حتتاج 

عىل احرتام التعددية وتقبل التعامل معها بأرحيية.
 من غري املجدي التعويل عىل الثقافة يف مكافحة العنرصية، 

بل ال بد من قوانني صارمة وواضحة ورادعة.
 إن فكرة تفوق العرق األسود أوالعرق األبيض... باتت 

من خملفات التاريخ.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

ومنفصلة  وجه،  من  البالد  أهل  بعموم  متصلة  الطائفة   
ليست  وتوجهات،  سامت  من  هلا  بام  أخر  وجه  من  عنهم 

موجودة لدى معظم أفراد الشعب.
 ضعف القواسم والروابط املشرتكة بني أفراد املجتمع، هو 

السبيل لربوز النزعات الطائفية والعرقية...
 ال طائفية بدون طائفيني، مهمتهم استثامر وجود الطوائف 

لتحقيق مصالح خاصة أوطائفية.
 يف الغالب يتجنب كثري من الناس احلديث عن املشكالت 

الطائفية حتى ال ُيتهموا بنقص الشعور الوطني لدهيم.
قوة  هو  بل  القومية،  مكونات  من  واحدًا  ليس  الدين   

روحية وعقلية عابرة لألقوام واألعراق والقارات.
خضم  يف  الناس  ولج  كلام  أكثر  القبلية  الروابط  تضعف   
ما  لكل  اللدود  العدو  الكربى  املدن  سكنى  وتشكل  التحرض، 

هو َقَبيل.
 القبلية هي درجة مبالغ فيها من االنتامء للقبيلة واالعتزاز 

هبا، قد تصل إىل حد التعصب البعيد عن أي موضوعية.
اهلائلة  فالتغريات  يتغري،  ال  ثابتًا،  معطى  ليست  اهلوية   
مستمرًا  شيئًا  اهلوية  عىل  التحويرات  جعلت  العامل  جتتاح  التي 

ومتتابعًا.
 العالقات بني أهل مذهبني من دين واحد أو بني ثقافتني 
األشد  العالقات  هي  واحدة،  كربى  ثقافة  من  تنحدران 

حساسية واألكثر قبوالً للتصدع املخيف.
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الفكرية واألخالقية،  التاميزات  يكفي من  ما   عدم وجود 
هو الذي يسبب احلساسية املفرطة بني املختلفني.

العمودي يف أي جمتمع هو األخطر، وهذا يكون   االنقسام 
من  األفقي  االنقسام  ويكون  حترضًا،  األقل  املجتمعات  يف  غالبًا 
نصيب املجتمعات املتحرضة حيث الطبقات االجتامعية املتعددة.
معاجلة  من  أسهل  الطبقي  التعدد  مشكالت  معاجلة   
إىل  تستند  األخرية  ألن  وذلك  واملذهبية،  العرقية  املشكالت 

عقائد وأفكار تأسيسية كربى.
ولكنه  لذاته،  مقصودًا  ليس  األقليات  أبناء  بني  التضامن   
التهميش عىل  بدافع اخلوف من تفويت مصاهلم، واخلوف من 

الصعيد السيايس واالجتامعي.
املجتمع  يف  تندمج  األقليات  أن  التارخيية  التجربة  ُتظهر   
وتتكيف مع ثقافة األغلبية كلام ساد القانون العادل البعيد عن 

التمييز بني املواطنني.
نوع  وممارسة  الذات  حول  التمحور  األقليات  عادة  من   
الرشيك  اآلخر  إىل  والنظر  اخلصوصيات،  حول  التخندق  من 

يف الوطن عىل أنه مصدر للخطر.
حماوالت  كل  إىل  ينظر  ذاته  حول  املتمحور  الشخص   
املكر  من  نوع  عىل  تنطوي  أهنا  عىل  اخلالف  منابع  جتفيف 

واالحتيال واخلداع.
مصدر  هو  دائاًم  الغالب  واملكون  املجتمع  يف  القوية  الفئة   

اخلوف واحلذر لدى األقليات عمومًا.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

عىل  باهلجوم  األقليات  لدى  باحلقوق  املطالبة  تقرتن   
اآلخرين كام تقرتن بادعاء املظلومية التارخيية.

أنه  عىل  األغلبية  يف  االندماج  إىل  األقليات  نظرت  طاملا   
العزلة،وقد  إىل  جتنح  فإهنا  وهلذا  وانحالهلا،  لذوباهنا  مصدر 
جيوزاالطالع  ال  أرسارًا،  غريها  عن  يميزها  ما  جعل  إىل  تعمد 

عليها.
الدعم  إىل  حتتاج  فإهنا  وهلذا  بالضعف،  األقليات  تشعر   
هو  كام  والتفوق  بالتعايل  الشعور  يف  جتده  ما  وكثريًا  النفيس، 

الشأن عند اليهود.
 تعمد األقليات يف مقاومة الذوبان إىل أن يكون هلا أزياؤها 

وطقوسها وأسامؤها اخلاصة.
من  واجلغرافيا  التاريخ  يف  جتذرها  عىل  األقليات  تؤكد   

أجل تثبيت مرشوعية وجودها الوطني.
اهلُوية  مثل  مسائل  عىل  الوطنية  املكونات  بني  االختالف   
الوطنية يوهن اإلمجاع الوطني والذي حيتاج إليه النجاح يف التنمية.
ظل  يف  إال  والتكامل  الثراء  إىل  الثقايف  التنوع  يؤدي  ال   

رشوط معينة، وعلينا توفري تلك الرشوط.
واملذهبي دون احلصول  العرقي  التنوع  أن حيول   ال جيوز 

عىل إمجاع وطني يسّهل عمليات اإلصالح والتقدم.
 جيب أن يكون يف كل دولة كتلة من املواطنني تعترب نفسها 
أمة وطنية أو أساسًا ألمة، وذلك حني تكون الضامن للمصالح 

الكربى للوطن واملواطنني.
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 أهم ما حيتاجه املجتمع املتنوع هو الرصاحة واإلخالص، 
والبعد عن النفاق والغش السيايس.

الطائفية  النزعات  اشتعال  حيدث  أن  يمكن  ما  أسوأ  من   
وشعور الناس وكأن املجتمع فقد كل موارد احلكمة والتوازن.
ولَّد  ومتشاهبني،  متطابقني  نكون  أن  علينا  بأن  االعتقاد   

لدينا حتميل بعضنا جريرة االختالف والتنوع.
 طمس التاميزات واالختالفات ال يساعد عىل حلها، وإنام 

يزيد يف تعقيدها.
 فقد اإلمجاع السيايس ال ينتج من التنوع، وإنام من العجز 
عن توفري الرشوط التي توّلد االنتامء للوطن، وُتشعر املواطنني 

بالعدل واملساواة أمام القانون. 
الظلم  مثل  األهيل  التضامن  تدهور  إىل  يؤدي  يشء  ال   

والتهميش ملناطق أو مكونات بأرسها.
املظلومني  يبقى يف نفوس  الظلم يف جمتمع، ال   حني يشيع 

يشء مقدس، ويشء ال يمكن عمله.
ومع  الظامل  وجه  يف  املجتمع  وصفوة  املثقفني  وقوف   
احلّس  يرّسخ  الذي  هو  اعتبار،  أي  عن  النظر  بقطع  املظلوم 

األخالقي يف املجتمع.
 فهم مطالب األقليات واإلثنيات، والتعامل معها بسامحة 
وانفتاح وثقة، ليس من باب الرفاهية، وإنام هو من الرضورات 

ة. امللحَّ

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

عىل  مكلفة  تكون  قد  والطوائف  اإلثنيات  مطالب  تلبية   
الصعيد االقتصادي، لكنها تظل عىل كل حال أقل من تكاليف 

التناحر االجتامعي والسيايس.
القهر  سياسات  أن  عىل  الشواهد  من  حيىص  ال  ما  لدينا   

والدمج االجتامعي املتعسف، فاشلة وغري ذات جدوى.
 علينا دائاًم أن نتساءل عن السبل التي ُتفيض بنا إىل املواءمة 

بني اهلويات الفرعية وبني اهلوية الوطنية اجلامعة.
بالترصفات  الكافية  البصرية  لدينا  تكون  أن  جدًا  مهم   

واإلجراءات التي تؤجج نار االختالف يف جمتمع متنوع.
الوطنية  املكونات  بني  املشرتكة  التطوعية  الفرق  إن   
تشكل  والتي  اإلنسانية،  النزعة  تدعيم  عىل  تساعد  املختلفة، 

أرضية مشرتكة يقف عليها اجلميع.
 العمل اخلريي ظل عىل مدار التاريخ قادرًا عىل مد جسور 

التعاطف والرتاحم والثقة عرب القارات وفوق املحيطات.
والتعصب  التعصب،  إىل  يفيض  الذهني  االنغالق   
للمذهب أو العرق أواإلثنية هو العدو اللدود للعيش املشرتك.
هو  وإنام  الدقيق،  باملعنى  ذهنيًا  ليس  الذهني  االنغالق   
الطائفة...أفكارًا  محل  يف  كثرية  أحيان  يف  يتمثل  ثقايف،  انغالق 

مغلوطة عن ذاهتا وعن اآلخرين.
نسيان  إىل  حاجة  يف  الوطنية  مكونات  مجيع  أن  أعتقد   
جديدة  صفحة  فتح  املوروثة،وحماولة  السلبية  االنطباعات 

واملراعاة. للتفهم 
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األقليات  مسألة  أخذت  عرش  الثامن  القرن  أواخر  منذ   
ترتبط أكثر فأكثر باملسألة السياسية.

يف  أنه  عىل  باملعاملة  اليوم  يقبل  وطني  مكّون  أي  عاد  ما   
مرتبة وطنية ثانية أو ثالثة.

التسوية  يف  رصحية  السارية  والقوانني  النظم  تكن  مل  إذا   
بني املواطنني، فإن املناشدة بالتسامح والتآخي ستكون من غري 

معنى.
التوافقات  رعاية  حكومة  ألي  الكربى  املهام  من  إن   
مواجهة  عىل  وقادرة  متامسكة  داخلية  جبهة  وإجياد  الداخلية 

العدوان اخلارجي.
الوحدة  عىل  التأكيد  عىل  املنورة  املدينة  وثيقة  حرصت   

السياسية لسكان املدينة وأهنم أمة من دون الناس.
نسخًا  الناس  يصبح  أن  يعني  ال  االجتامعي  االندماج  إن   
مكررة عن بعضهم، وإنام يعني أن ال يكون التنوع الثقايف حائاًل 

دون تراحم املواطنني وتعاوهنم.
خمالف  وعاداهتم  معتقداهتم  تغيري  عىل  الناس  إكراه  إن   
لرشيعة اإلسالم، وفيه امتهان لكرامتهم وعدوان عىل حقوقهم.
 من أقوى الروابط بني املواطنني شعورهم بأهنم يشرتكون 

جنبًا إىل جنب يف صنع ثروة البالد وبناء مستقبلها.
واالنسجام  باالستقرار  حتظى  أن  للمجتمعات  يمكن  ال   
من  واحدة  مسافة  وأخذها  للدولة  العادل  التموضع  دون  من 

كل مكوناهتا.

فهرس األفكار واملقوالت العامة
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إدارة االختالف

 حتى تتمكن الدولة من إنشاء أمتها السياسية، فإن عليها 
الكربى  اجلذب  نقطة  يمثل  الذي  الوطني(  )احللم  إنشاء 

لطموحات مجيع املواطنني.
تصنع  فإهنا  متثلها،  احلكومة  أن  أقلية  أي  ترى  ال  حني   

حكوماهتا اخلاصة هبا من خالل إبراز زعامئها الشعبيني.
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3املقدمة .

5مدخل:

16- عقم التطابق.

٢6- التعدد طريق التكامل.

37- االختالف مصدر إلنضاج الوعي.

4٨- التطابق منصة لالنغالق.

59- التعامل مع اآلخرين مصدر للخلط.

69- ما بني اخلالف واالختالف.

711- قاعدة يف االختالف.

٨1٢- من التطابق إىل التوافق.

فهرس الموضوعات
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إدارة االختالف

914- يف االختالف توسعة ورفع للحرج.

1016- أسس الوفاق واالتفاق.

111٨- اختالف دون افرتاق.

٢3إدارة االختالف الفكري والفقهي

٢4أوالً: أسباب اخلالف الفكري:

1٢4- الرتكيب العقيل.

٢٢5- اخللفية الثقافية.

3٢٨- ُنُظم اللغة.

430- فهم الواقع.

533- حماولة حسم ما ال يقبل احلسم.

635- املزيد من التحرض يعني املزيد من االختالف.

736- اخللط بني األشخاص واألفكار.

٨3٨- احلقيقة طبقات.

941- سبل اإلصالح.

43اجتاهات ومذاهب وفلسفات

43أوالً: عىل الصعيد العاملي:
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143- النفعية.

٢44- املثالية.

345- الليربالية.

446- الرديكالية.

47ثانيًا: عىل املستوى اإلسالمي:

4٨أ - التأثر بالفكر اليساري.

4٨ب - االختالف يف حتديد املشكلة الكربى.

49ج- مجاعة التبليغ ورؤيتهم للمشكلة.

50ثانيًا:أسباب اخلالف العقدي والفقهي:

151- اخلالف يف العقديات.

٢5٢- االختالف يف رشوط االجتهاد السائغ:

53أ - رشوط املجتهد.

55ب - جتزؤ االجتهاد.

56ج- حتقيق املناط.

56د- ما ال يسوغ فيه االختالف.

61كيف نتعامل مع االختالف العقدي والفقهي؟

فهرس املوضوعات
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إدارة االختالف

6٢أوالً: مبادئ عامة يف التعامل مع االختالف:

16٢- االعرتاف بوجود اختالف.

٢63- القول من غري علم يّكثر اخلالف.

364- احلذر من شخصنة االختالف.

466- التزام أدب اخلالف:

71ثانيًا: التعامل مع االختالف العقدي

171- ليس كل العقائد قائاًم عىل القطع.

٢73- اخلطأ خطأ أكان يف العقيدة أم يف الفقه.

374- التوسعة عىل املخالف.

479- جتريم التكفري:

٨1أ - التشدد يف تكفري املعنّي.

٨٢ب - الكفُّ عن التكفري أخذ باألحوط.

٨3ج- تضييق مدلول األلفاظ الدالة عىل التكفري.

5٨6- رؤية متسعة لنصوص تثري اخلالف:

٨7أ - املجدد القرين.

٨9ب - الفرقة الناجية.
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93ثالثًا: التعامل مع االختالف الفقهي:

94ركائز يف التعامل مع اخلالف الفقهي:

194- إخراج العوام من دائرة االصطفاف املذهبي.

٢95- ال لتصفري االختالفات.

397- عدم قبول كالم األقران بعضهم يف بعض.

499- ال إنكار يف مسائل االجتهاد.

107التنوع اإلثني والطائفي والثقايف.

10٨ظاهرة التنوع الطائفي والثقايف والعرقي:

109أوالً- تعريفات:

109أ - إدارة التنوع.

111ب - التعدد اإلثني والعرقي.

11٢ج- الطائفية.

114د- القومية.

115هـ - األمة.

115و- الَقَبليَّة.

117ز- اهلوية الوطنية.

فهرس املوضوعات
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إدارة االختالف

11٨ثانيًا: إضاءات حول التنوع اإلثني والديني:

111٨- توتر أشد.

٢119- االنقسام العمودي هو األخطر.

31٢1- اخلوف من التهميش أساس التضامن.

41٢٢- منطق تفكري األقليات.

51٢7- الرصاعات الداخلية وإعاقة اإلصالح.

61٢٨- التعكري عىل اإلمجاع السيايس.

71٢9- خطورة حتول اجلامعة إىل طائفة.

131كيف نتعامل مع التنوع عىل الصعيد الوطني؟

1131- ال لطمس التاميزات.

٢133- الوقوف يف وجه الظلم.

3134- تفهم مطالب اإلثنيات واألقليات.

4135- اإلجابة عىل أسئلة التنوع.

5137- العمل اخلريي واإلنساين.

613٨- ذهنية منفتحة.

7139- املعاجلة السياسية.
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144وثيقة املدنية.

153اخلامتة.

فهرس املوضوعات


