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ناصر الدين السعدي *
خ ـســر اإلس ــامـ ـي ــون بـمـخـتـلــف تـصـنـيـفــاتـهــم
فــي الـجــزائــر املــزيــد مــن مواقعهم فــي املجتمع
واملؤسسات التي يجري حولها دوريًا تنافس
انتخابي ،ولم يكسب الديمقراطيون بمختلف
تصنيفاتهم أيـضــا أي مــوقــع جــديــد .ففي أي
طاحونة تصب خسارة اإلسالميني؟
مـ ــن دورة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ألخ ـ ـ ــرى ي ــزي ــد ن ــزي ــف
اإلســامـيــن ويــزيــد معه نــواحـهــم وشـكــاواهــم
م ــن ت ــزوي ــر الـنـتــائــج م ــن قـبــل اإلدارة املتهمة
على الدوام باالنحياز لحزبي السلطة :جبهة
التحرير والتجمع الــديـمـقــراطــي .يتحمسون
ف ــي ب ــداي ــة ك ــل ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـخــاب ـيــة وي ـع ـقــدون
مـهــرجــانــات يــدعــون فيها للمشاركة الكثيفة
وعـنــد نهايتها يـصــرحــون علنًا أنـهــا لــم تكن
نظيفة وال نزيهة .يصرخون ويشجبون إلى
أن ي ـج ــددوا الـعـهــد ـ مـفـكـكــن مـنـقـسـمــن ـ مع
انتخابات جــديــدة يشاركون فيها ال يجنون
منها غير مبررات للنواح.
ان ـ ـق ـ ـسـ ــام اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن إلـ ـ ــى نـ ـح ــو ع ـش ــري ــن
تنظيمًا ب ــدأ حــن ق ـ ّـرر عـبــاســي مــدنــي وعلي
ب ــن ح ــاج وع ـبــد ال ـلــه ج ــاب ال ـلــه وال ـع ـق ـيــد في
جيش التحرير زمــن الثورة محمدي السعيد
وآخـ ــريـ ــن ،س ـ ـ ّـرًا ف ــي آخـ ــر ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ت ــأسـ ـي ــس ح ـ ــزب سـ ـي ــاس ــي ي ـس ـعــى
للوصول إلــى الحكم عبر االنتخابات .وقتها
كــان اإلســامـيــون مجتمعني فــي هيئة واحــدة
بــاســم «الــرابـطــة اإلســامـيــة» كــان على رأسها
الـشـيــخ أحـمــد سـحـنــون ال ــذي نـجــا ع ــام 1996
من محاولة اغتيال قــام بها مجهولون داخل
مسجد فــي الـعــاصـمــة الـجــزائــر .وقـفــت وجــوه
من «الرابطة» ضد مسعى «تحزيب اإلســام»
وإدخاله في متاهة منافسة أحــزاب سياسية
ع ـلــى م ـقــاعــد بــرملــان ـيــة أو مـحـلـيــة أو رئــاســة.
ومـبــرر رفــض املسعى أن اإلس ــام أكبر مــن أن
ينافس على املقاعد وأنه دين كل الجزائريني

ال يـعـقــل أن تـسـجـنــه م ـج ـمــوعــة ب ــن قـضـبــان
ّ
قانون حزبي .وأن التحزيب يفتت فيما روح
اإلســام هــي جمع الـنــاس حــول الفضائل إلى
مــا هنالك مــن تـبــريــرات .ودع ــت إلــى مواصلة
العمل الدعوي وحني يبلغ مداه تكون الدولة
مطابقة للشرع مهما كــان مــن يــرأسـهــا .وهو
نهج جمعية العلماء املسلمني في ثالثينيات
وأرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ح ـيــث اعـتـمــدت
س ـيــاســة ال ـت ـكــويــن وال ـت ـع ـل ـيــم ع ـبــر زرع عــدد
كبير مــن املـ ــدارس فــي مختلف أن ـحــاء الـبــاد
ّ
تدرس باللغة العربية وتنشر ما تسميه علوم
ّ
الدين لتكريس التميز عن املجتمع األوروبــي
الــذي كان يعيش في الجزائر في ظل سياسة
االستعمار االستيطاني .لكن جماعة عباسي
ق ــررت واجـتـمـعــت فــي مـسـجــد الـقـبــة وأعـلـنــت
تــأس ـيــس الـجـبـهــة اإلس ــام ـي ــة لــإن ـقــاذ وســط
ح ـش ــد م ــن االت ـ ـبـ ــاع مـعـظـمـهــم شـ ـب ــاب .وك ــان
أول املنشقني عبد الله جــاب الله بعد رفضه
املنصب الذي أوكل اليه في الحزب .وقتها برر
علي بن حاج وهو شاب في بداية الثالثينيات
من العمر ويشتغل مدرسًا في مدرسة إعدادية،
اإلق ـ ــدام عـلــى ه ــذه الـخـطــوة ل ـكــون ال ـتــاريــخ ال
يرحم اإلسالميني إن ّفرطوا في األمة وتركوها
بـيــد ع ـصــاة .ومــن أشـهــر مـقــوالتــه أن «الـنـظــام
ص ــار ف ــي وض ــع امل ــاك ــم ال ــذي تـلـقــى ضــربــات
موجعة ومؤثرة بفعل االحتجاجات الشعبية
في أكتوبر /تشرين األول  1988وأنه ساقط ال
محالة وإن لم يشتغل املسلمون هذه الفرصة
القامة شرع الله فإن الشيوعينب الذين يملكون
أذرع ــا فــي كــل مـكــان سينقضون عـلــى الحكم
ويصعب اقتالعهم الحقًا» .كان كالم علي بن
حاج محفزًا وجذابًا لكل من يرغب في العيش
ت ـحــت ج ـنــاح ال ـح ـكــم وم ــن يـطـمــع ف ــي املـنــافــع
بصرف النظر عن توجهه .فاندفعت الجموع
ب ـم ــن ف ـي ـهــم آالف م ــن امل ـن ـت ـف ـعــن م ــن ال ـن ـظــام
يحملون بطاقة االنخراط في جبهة التحرير
الوطني التي كانت حزبًا عنصريًا ال يسمح

قانونها الداخلي بأن يتولى املسؤولية على
أي مستوى كــان وفــي أي قطاع كــان ،شخص
من غير املنتمني إليها .جبهة التحرير في ظل
حـكــم الـشــاذلــي بــن جــديــد اخـتـصــرت الـجــزائــر
في أعضائها ودخلها كثيرون فقط من أجل
امل ـن ــاص ــب واملـ ـن ــاف ــع .ومـ ــع أن ت ـي ــار اإلخ ـ ــوان
املسلمني الــذي يـقــوده محفوظ نحناح ،وهو
فنان سابق يشارك في تمثيليات في اإلذاعــة
ال ـجــزائــريــة ،وت ـحــول إل ــى الــدعــوة وسـجــن في
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،كـ ــان ق ــد ع ـ ــارض ف ــي ال ـبــدايــة
التحزب لكنه ملا رأى أن الخطاب الديني يمكن
أن ُيـكـ ِـســب سياسيًا وبــأســرع وق ــت تـقــدم هو
اآلخ ــر بملف لتأسيس ح ــزب سـيــاســي باسم
«حــركــة املـجـتـمــع اإلس ــام ــي ـ ح ـمــاس» تـبـ ّـركــا
بحماس الفلسطينية .وكانت البداية بتحويل
آالف مــن املـنـتـسـبــن إل ــى جمعية ديـنـيــة كــان
ي ـقــودهــا مــؤســس ال ـت ـيــار آل ـيــا إل ــى منتسبني
حزبيني.
خ ــال  29عــامــا مــن الـتـعــدديــة الـسـيــاسـيــة في
البالد ،انقسم اإلسالميون عند التحضير لكل
عملية انـتـخــابـيــة بـفـعــل تـنــاقـضــات املـصــالــح
واملـكــاســب .فصار اإلخ ــوان املسلمون ثمانية

خالل  29عامًا من
التعددية السياسية،
انقسم اإلسالميون عند
اإلعداد لكل عملية انتخابية

أحـ ــزاب وان ـق ـســم الـسـلـفـيــون إل ــى شـيــع انـضــم
بعضها إلى ما صار يسمى «أحزاب السلطة»،
ّ
وأســس آخــرون أحزابًا جديدة وبقي بعضهم
بال تنظيم في انتظار عودة الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ إلى الساحة.
وت ـحــال ـفــت «حـ ـم ــاس» ال ـت ــي ص ـ ــارت «حـمــس
ـ حــركــة مـجـتـمــع ال ـس ـلــم» بـعــد صـ ــدور قــانــون
منتصف التسعينيات يمنع عبارات االنتساب
للدين والعرق والجهة على تسميات األحزاب
وبــرامـجـهــا ،مــع السلطة منذ عــام  ،1995بعد
خ ـس ــارة مــرشـحـهــا مـحـفــوظ نـحـنــاح لكرسي
الرئاسة أمام الجنرال املتقاعد اليمني زروال.
وظلت وفية للبرنامج الرسمي الــذي يطبقه
وزراء منها إلــى أن انسحبت مــن الحكم عام
 2012عـلــى أم ــل ق ـيــادة «رب ـيــع عــربــي» محلي
يجعلها تنفرد بالحكم .وشجعها على هذا
الـتـصــرف خــاصــة ظـهــور تـيــار االخ ــوان ـ الــذي

ّ
في ماهية العدالة والجوهر األخالقي
محمد شقير *
ّ
لعل من أصعب األعمال أن تعمد إلى مفهوم
ذي ب ـع ــد تـ ـج ــري ــدي ،ل ـت ـب ـحــث فـ ــي مــاه ـي ـتــه،
وت ـع ـمــل ع ـلــى تـفـسـيــره أو ت ـعــري ـفــه ،أو حتى
إيـضــاحــه .مفهوم الـعــدالــة هــو واحــد مــن هذه
ً
املفاهيم ،الــذي إذا أردنــا الحديث مفصال في
ّ
بـيــانــه وتـجــلـيــاتــه ،فلربما يـحـتــاج األم ــر إلــى
معالجة تستلزم البحث في تجليات العدالة
في مختلف امليادين واملـجــاالت االجتماعية،
واالق ـت ـصــاديــة ،والـسـيــاسـيــة ،وغـيــرهــا .وهــذا
خ ــارج عــن ح ــدود ه ــذه املـقــالــة وهــدف ـهــا .هنا
سوف نقتصر على إيضاح هذا املفهومّ ،
ليتم
التركيز على جوهر العدالة وماهيتها ،والتي
تتصل بــالـجــانــب الـقـيـمــي واألخ ــاق ــي بشكل
ّ
أس ـ ــاس ،إذ إن ت ـحــديــد ج ــوه ــر ه ــذا املـفـهــوم
وم ــاه ـي ـت ــه ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـش ـخ ـيــص ال ــرؤي ــة
(واملشروع املنبثق عنها) التي يجب أن تعتمد
إلقامة العدالة ،وبناء مجتمع العدالة ،وثقافة
العدالة ...ألن مضمون تلك الرؤية ،وما ينبثق
عنها مــن مـشــروع ،وسـيــاســات ،وبــرامــج ...كل
ذلك إنما يرتكز على تحديدنا لجوهر العدالة
ّ
وماهيتها ،ف ــإذا مــا قلنا إن تلك املــاهـيــة هي
ّ
ّ
معرفية بالدرجة األولــى ،فهذا يترتب
ماهية
عليه جملة مــن النتائج ،أمــا إذا قلنا إن تلك
املــاهـيــة هــي مــاهـيــة قيمية بــالــدرجــة األول ــى،
ّ
فهذا يترت ًب عليه نتائج أخرى.
ل ـكــن ب ــداي ــة ،م ــن امل ـف ـيــد اإلشـ ـ ــارة ول ــو بشكل
مختصر إلى أهم سمات أو مواصفات العدالة
ومـضـمــونـهــا ،حـيــث يمكن ال ـقــول إن الـعــدالــة
تتصف بجملة مواصفات؛ هذه أهمها:
 .1الـ ـفـ ـط ــري ــة :ب ـم ـع ـن ــى أن ط ـب ـي ـع ــة ال ـخ ـل ـقــة
البشرية تختزن معنى العدالة وإدراكها ،ولو
بصورتها املبدئية واألولية ،وإمكانية العمل
بها وبلوازمها.
 .2اإلنسانية :أي أن مفهوم العدالة هو مفهوم
غ ـيــر ق ــاب ــل لــاح ـت ـبــاس ف ــي إط ـ ــار فـ ـئ ــوي ،أو
طــائ ـفــي ،أو ع ــرق ــي ،أو ج ـغــرافــي ،أو ق ــوم ــي...
وإنـمــا هــو مفهوم عابر لجميع تلك الحدود
والحواجز املصطنعة.
 .3ال ـش ـم ــول ـي ــة :ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه ي ـش ـم ــل جـمـيــع
املـ ـج ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة والـ ـف ــردي ــة ،الـنـفـسـيــة
وال ـخــارج ـيــة (ال ــواق ــع ال ـخ ــارج ــي) ،ومختلف

امل ـيــاديــن الـسـيــاسـيــة ،واألس ــري ــة ،واإلداريـ ـ ــة،
واملالية ،والقانونية ،والتربوية ،واألخالقية،
والعلمية...
 .4اإلطالقية :بمعنى أن قيمة العدالة هي قيمة
متقدمة على أي قيمة أخرى ،فلو فرضنا أنه
(تناف) بني العدالة وبني قيمة
حصل تزاحم
ًٍ
مثال ـ فالقيمة التي ّ
ّ
تقدم هي
كالحرية
أخرى ـ
قيمة الـعــدالــة ولـيــس ال ـحـ ّ
ـريــة ،أي ينبغي أن
ّ
ّ
الحرية بالعدالة ،وليس من الصحيح أن
تقيد
ّ
ّ
يحصل العكس ،أي أن تقيد العدالة بالحرية.
 .5التجريدية والعملية :أي أن مفهوم العدالة
يحتوي على َ
بعديه التجريدي والنظري من
جـهــة ،والتطبيقي والعملي مــن جهة أخــرى.
وهــو ما يترتب عليه جملة من املستلزمات،
والـ ـت ــي م ـن ـهــا أن ال ـب ـح ــث ال ـن ـظ ــري ي ـج ــب أن
يكون هادفًا إلــى اآلثــار العملية ،وينبغي أن
تترتب عليه نتائج واقعية في مجمل الحقول
واملجاالت.
هذه العناوين ربما تشير إلى أهم مواصفات
العدالة وسماتها ،وســوف نقتصر على هذه
املــوارد ،لننتقل إلى بيان إيضاحي مختصر
للعدالة ،أو بيان موجز يوضح مفهومها ،كما
جاء في بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل
البيت (ع) ،حيث قال اإلمــام علي (ع)« :العدل
اإلنصاف».
لكن نجد في جملة من تلك الروايات توضيحًا
ً
أو تفصيال يرتبط بشكل أو آخر بهذا التعريف
السابق ،من حيث إن تحقيق اإلنصاف ربما
يحتاج إلى أن يكون للمرء القدرة على تحقيق
ال ـ ـتـ ــوازن ف ــي عــاق ـتــه م ــع اآلخـ ـ ــر ،بـ ــأن تـكــون
لديه القدرة على أن يضع نفسه مكان اآلخر
وحـيـثـ ّـيــاتــه وظ ــروف ــه وأوض ــاع ــه ،ث ــم يـحــاول
تقدير املوقف والشعور والصائب من الفعل.
وه ــذا مــا يـحـتــاج إل ــى العصمة مــن مـحـ ّ
ـوريــة
األنــا (عـ ّبــادة الـهــوى)ّ ،وتـجــاوزهــا إلــى عبادة
ّ
الله الحقة ،واتباع الحق ،ومنتهى الصدق في
العمل به .أما تلك الروايات فهي ما يأتي:
عن رسول الله (ص)« :أعدل الناس من رضي
للناس ما يرضى لنفسه ،وكــره لهم ما يكره
لنفسه».
وعــن رســول الله (ص) ،وقــد قيل لــه :أحـ ُّـب أن
أحـ َّـب للناس
أكــون أعــدل الناس [فقال (ص)]ِ :
ّ
تحب لنفسك ،تكن أعدل الناس».
ما

وعن اإلمام علي (ع)« :أعدل السيرة أن تعامل
الناس بما تحب أن يعاملوك به».
ّ
وعــن اإلمــام علي (ع)« :إن من أحـ ّـب عباد الله
إلـيــه عـبـدًا أعــانــه الـلــه على نفسه ،فاستشعر
ال ـحــزن ،وتجلبب ال ـخ ــوف ...فـهــو مــن مـعــادن
دي ـنــه ،وأوت ـ ــاد أرضـ ــه ،قــد أل ــزم نـفـســه ال ـعــدل،
ُ
فكان ّأول عدله نفي الهوى عن نفسه».
وهذه الروايات وغيرها تظهر البعد األخالقي
املاثل في العدالة ،بمعنى أنه صحيح من جهة
ّ
أن هناك بعدًا نظريًا ورؤيويًا وفكريًا للعدالة،
ّ
لكنه يصح القول من جهة أخــرى إن العدالة
تـحـتــاج بشكل أس ــاس إل ــى الـبـعــد األخــاقــي،
وإلى قيم أخالقية فاعلة ومؤثرة ،وإلى تربية
أخالقية هادفة تنتج بصيرة أخالقية نافذة،
أي تنتج ضـمـيـرًا ق ــادرًا عـلــى تلمس الـعــدالــة
وم ـ ــوارده ـ ــا ،وت ـص ـنــع وج ــدان ــا بــاسـتـطــاعـتــه
ّ
تحسس العدالة ومصاديقها ،ويكون لديه كل
الــدافــع إلــى االلـتــزام بها ،وجميع الـقــدرة على
مغالبة تلك املــوانــع التي تعمل على تعطيل
رؤيتها والعمل بها.
إنـهــا بـصـيــرة ال ـعــدالــة ،أو بـصـيــرة أخــاقـيــات
الـعــدالــة ،أو فلسفة أخــاقـيــة لـلـعــدالــة ،ال ترى
في العدالة أمرًا معرفيًا محضًا ،يمكن للعقل
ّ
املجرد عن القلب والوجدان والضمير
النظري
أن يـتـلـمـســه ،أو يـلـتــزم ب ــه ،ويـعـمــل بـفـحــواه.
إن ـم ــا تـ ــرى ف ـيــه م ـع ـطــى ل ــه مـنـبـعــه ال ـن ـظــري،
ل ـكــن ج ــوه ــره ُيـسـتـحـصــل بــالـفـعــل األخــاقــي
والتكامل املـعـنــوي والـتــربــوي .إن مــن نتائج
هذه املقاربة أن صناعة العدالة ،وبناء مجتمع

ّ
الرقي الديني
إن ّمدى
ألي مجتمع يقاس
بمدى إقامة العدالة
وقدرته على تسييلها

ال ـعــدالــة ،وح ـضــارة ال ـعــدالــة؛ كــل ذل ــك يحتاج
بالدرجة األولى إلى البناء املعنوي ،والتكامل
الروحي ،والفعل األخالقي ،والعمل التربوي،
ً
فحتى يـكــون امل ــرء ع ــادال ،ال بــد لــه مــن العمل
على تربية نفسه تربية صالحة ،وتخليقها
باألخالق الطيبة ،وتأديبها بــاألدب الحسن.
وكـ ــذلـ ــك األم ـ ـ ــر عـ ـن ــدم ــا يـ ـك ــون الـ ـح ــدي ــث فــي
امل ـج ـت ـم ــع ،واألم ـ ـ ـ ــة ،واملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،واملـ ــدرسـ ــة،
والجامعة ،والوطن ،والدولة...
إن مــن نـتــائــج ه ــذه امل ـقــاربــة أن فـعــل الـعــدالــة
ي ـح ـتــاج ب ــالــدرج ــة األول ـ ــى إل ــى ال ـتــرب ـيــة على
الـعــدالــة ،وأن صناعة الـعــدالــة تحتاج بشكل
أس ـ ــاس إلـ ــى م ـش ــاري ــع ت ــرب ــوي ــة ،وس ـيــاســات
تربوية ،وبرامج تربوية .إنها تحتاج إلى أن
ّ
نقدم إجابات عملية ووافية وكافية عن هذه
األسئلة:
كيف ّ
نربي أبناءنا ومجتمعاتنا على العدالة
ّ
وقيمها؟ كيف نحول العدالة إلى قيم تربوية،
تقبل التسييل في املدرسة ،واإلعالم ،واألدب،
والجامعة ،واألســرة ،واملجتمع...؟ كيف نبني
ـويــة ،وسـيــاســات تــربـ ّ
رؤي ــة تــربـ ّ
ـويــة ،وبــرامــج
ّ
تربوية ترتكز على العدالة ،وتهدف إليها؟
وهذا يتطلب حركة نشطة ،ومبادرة فاعلة ،من
جميع املهتمني بالشأن األخالقي والتربوي
والقيمي ،من أجل وضع خطط وبرامج لبيان
ال ـع ــدال ــة ،وتـسـيـيـلـهــا ،وتـفـصـيـلـهــا ،وأخــذهــا
إل ـ ــى ج ـم ـيــع امل ـ ـسـ ــارب واملـ ـ ـش ـ ــارب ال ـتــربــويــة
والثقافية ،التي تؤثر في املجتمع ،وفي عامة
الناس ،بهدف االستفادة من جميع الوسائل
واإلمـكــانـيــات ملمارسة التربية على العدالة،
وإفشاء ّثقافة العدالة وقيمها .وهذا يعني أن
من يتبنى العدالة في السياسة ،واالجتماع،
واالقتصاد ،وفي صناعة املجتمعات والدول
ووظــائ ـف ـهــا؛ عـلـيــه أن ي ـبــدأ م ــن ال ـتــرب ـيــة ،أي
ال ـتــرب ـيــة ال ـصــال ـحــة ّوال ـف ــاع ـل ــة ،ال ـت ــي تــرتـكــز
على تلك الــرؤيــة الـحــقــة ،والـقـيــم الصحيحة،
ّ
واقعية للوجود ،والخلق،
وتستند إلى فلسفة
والـحـيــاة ،وامل ــوت ،والـفـعــل اإلن ـســانــي ...تقود
كـلـهــا إل ــى ال ـع ــدال ــة ،وقــدسـيـتـهــا ،وأهـمـيـتـهــا،
وأهـمـيــة األخ ــذ بــأسـبــابـهــا ،والـعـمــل بقيمها،
وولوج أبوابها.
ّ
وإن م ـمــا يـسـتـفــاد م ــن ه ــذه امل ـق ــارب ــة ،ه ــو أن
املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـعـ ـن ــوي والـ ـقـ ـيـ ـم ــي واألخ ـ ــاق ـ ــي

