مراجعة نقدية لكتاب عبد الرحمن الحاج:
الخطاب السياسي في القرآن
يبدو ىذا العنوان ألُطروحة الدكتور عبد الرحمن الحاج" :الخطاب السياسي في القرآن ،السمطة

والجماعة ومنظومة القيم" (الشبكة العربية  )2012،جديداً ِج َّدةَ الثورات العربية الجارية ،والتي صعد فييا
أن األُطروحة مكتوب ٌة قبل الثورات ،لكنيا ُّ
تظل داخم ًة في البيئات
اإلسالم
ُّ
السياسي صعودًا بار ًاز .إنما الواقع ّ

التي سادت في الخطاب اإلسالمي منذ الستينات من القرن العشرين المنقضي .والذي أعنيو أنو منذ تنظير

فإن أدلج ًة ىائم ًة داخمت َّ
كل الكتابات عن القرآن واإلسالم عمى
أبي األعمى المودودي( فسيد قطب) لمحاكمية؛ ّ
أن الدكتور الحاج الذي يعرف عشرات بل مئات المقاالت والدراسات عن
اختالف اتجاىات الكاتبين .عمى ّ
ٍ
شروط أو تحظظات في إسار
القرآن والسياسة والحكم ،وعن اإلسالم والنظرية السياسية فيو ،ال يقع بدون

تنسب لمقرآن واإلسالم نظري ًة سياسي ًة كامم ًة وجاىزةً لمتطبيق؛ بل يقوم
األدلجة الحزبية وغير الحزبية التي
ُ
ٍ
ينطمق من مظيوم أو مظاىيم الخطاب بالمعنى المعاصر لذلك؛ دون
اكاديمي من ناحيتي الشكل والبنية،
بعمل
ٍّ
ُ
شائع لدى سائر شبان اإلسالميين في
أمر
ٌ
اليم التأصيمي القوي لديو ،وىو ٌ
حذرهُ المبدئي غياب ّ
أن يعني ُ
ض عمى ٍ
يحس ُن التقدم باتجاه َع ْر ٍ
نحو ما
العالمين العربي واإلسالمي .ولكي ال نبقى في ّ
حيز التوصيفُ ،

يوضح أمرين :مدى اندراجو في بيئات وعمميات الت سييس الجارية منذ عقود لمقرآن واإلسالم ،ومدى
لمكتاب
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وجديدة لمنص
خصبة
استكشافات
الج َّدة والتمايُّز في الوقت نظسو عن الموجة الغالَّبة من جية ،واسيامو في
القرآني باألدوات والمناىج الحديثة .فالخطاب عنده السياسي وغير السياسي ىو رؤيةٌ لمعالم فييا تبادليةٌ دوري ٌة

بين المعرفة واأليديولوجيا أو السمطة حسبما ارتأى ميشيل فوكو .والى جانب اإليجاز في مظيوم "الخطاب"
إيجاز في مظيوم السياسة في األزمنة والمصطمحات الحديثة ،ولدى المسممين في األزمنة الوسيطة
ىناك
ٌ
ولدى الظقياء والظالسظة .ومن ىاتين المقدمتين ُيظضي الباحث إلى القسم األول من دراستو عن " بناء الجماعة
السياسية" ،وىي تقع في فصمين :البنية المظيومية لمجماعات(بنية جماعة المسممين ،وبنية جماعات

الكافرين) ،بينما ُيعنى الظصل الثاني ببناء الجماعة السياسية في القرآن :فالمؤمنون جماعةٌ ذات بنية،
ُّ
اىتمام ُو
ينصب
ُمة (المشروع الكوني التاريخي) .ثم
الناس( أي الجماعة الوظيظية؟!) ،والمسممون أ ّ
ُ

ورب
ّ
عمى

الخروج من الحالة الجاىمية :تجميع السمطة المبعثرة ،ومن القرية إلى المدينة .ومن بناء الجماعة السياسية

يسميو "ىيكل األمر" ،وىي مك َّونةٌ من
ينتقل الحاج في القسم الثاني من دراستو إلى النظرية السياسية أو ما ّ
فقرتين :في مواجية النموذج القائم من طريق الرب الواحد ،والتوحيد السياسي وتظكيك اليياكل القديمة؛

محصمةً لألمر األول أي الرب الواحد والتوحيد السياسي.
فاقتضاء الصراط المستقيم؛ أي ىيكل األمر باعتباره
ِّ

تظصيل شديد األىمية في الظصل الرابع من ال قسم الثاني بعنوان :النموذج ( أو نظام األمر) :اهلل
ثم يأتي
ٌ
والرسول (مرجعية الشريعة ،والنبي المؤسِّس) ،ويتضمن ذلك  :معنى أمر اهلل ،ومعنى حكم اهلل ،ومعنى
ُّ
فتنصب عمى
الكتاب ،ومعنى حكم الرسول ،والكتاب والحكمة والحاكمية.أما الظقرة الثانية من الظصل الرابع

َمر أُولي األمر ،وجماعات أُولى األمر ،وحدود الطاعة،
أولي األمر( أو نظام األمر والطاعة) ،ويشمل ذلك أ ْ
األىم واألبقى في
أما القسم الثالث وىو القسم
واألمة ووالية المؤمنين ،ونظام األمر(= الشورى والبيعة)ّ .
ّ

ُّ
فينصب عمى القيم السياسية ،وىو األمر الذي سأعود إليو بعد ُىنيية.
الدراسة من وجية نظري
استخدم الدكتور عبد الرحمن الحاج في ىذين القسمين من دراستو عن الجماعة السياسية ،وعن
ٍ
وبخاصة حامد ربيع -في
النظرية السياسية مناىج العموم السياسية كما عرضيا األساتذة المصريون-

ان زمالءنا من تالمذة حامد ربيع بكمية االقتصاد
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .والمعروف ّ
ٍ
ومستعينات بأدوات
والعموم السياسية بجامعة القاىرة تابعوا عممية األسممة واألدلجة لنظرية الحاكمية مستعينين
العموم السياسية وتعريظاتيا ومصطمحاتيا لمسمطة والدولة والشرعية والشعب واألمة .وقد اعتبروا أنيم استوفوا

بذلك شروط وظروف وأدلة وجود النظرية السياسية اإلسالمية ،والدولة اإلسالمية ،والتي ال تعتمد في
ضرورات قياميا وخمودىا عمى التاريخ أو دولة الراشدين ،بل عمى الكتاب والسنة ،أي عمى األصل اإلليي
لممشروع السياسي اإلسالمي ،والذي ال يأتيو الباط ُل من بين يديو وال من َخْمظو .واألستاذ الحاج يعرف القرآن
ومسوغ العموم
والدراسات القرآنية واإلسالمية أكثر منيم بكثير ،ولذا فقد استميم الييكل أو الشكل أو ُع ْذر
ِّ
السياسية الغربية في صيغتيا الحامدية ،ليمضي قُ ُدمًا حاشدًا َّ
كل النصوص القرآنية وغير القرآنية ومن الطبري
سياسي من الطراز األول،
كتاب
أن القرآن الكريم ىو
ٌّ
ٌ
إلى ابن عابدين ،ليثبت في النياية ،بل ومنذ البداية ّ

فحتى الصالة وحتى المسجد وحتى" المنافقون" وحتى "المؤمنون" وحتى "الكظار"؛ ىذه المظردات جميعاً ليا
ٍ
باستظاضة سياقات ورود مظرد" المسجد"
أبعادىا السياسية الظاىرة وأحياناً الغالبة .والطريف أنو بعدأن يدرس
ُ

أن المساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحداً} ،وكأنيا
مع التأويالت السياسية الضرورية ،يختم ذلك بقولو تعالى{ :و ّ
تدل عمى رأيو في األبعاد السياسية لممسجد؛ في حين أنيا تعني وال َّ
ُّ
شك أنو ال عالقة ليذا الموطن التعبُّدي

إن مظيوم" الوالية" الذي يذكره َع َرضًا ال معنى لو غير ضرب نظرية "السيادة"
بنظرية الحاكمية السياسية.بل ّ
كما تقول بيا الدولة القومية ووليداتيا الغربيات ،ويستحيل مع الوالية اإلليية المتعالية قيام الدولة الدينية.
أن الدكتور الحاج يعرف َّ
أن
كل الموروث التظسيري والظقيي ،أي أنو يعرف ّ
يحار فيو المرء ّ
ّ
إن الذي ُ
اإلسالم دينًا وليس مذىباً سياسياً ،بل وما اعتبروا أنو
المسممين القُدامى(من أىل السنة بالذات) اعتبروا
َ

يتضمن نظري ًة سياسية ونظامًا لمحكم(وىذا ال يعني أنو ال يتضمن رؤي ًة لمعالم بضمنيا إشارات وقواعد لمحكم

والسياسة أوادارة الشأن العام) .وىو يعرف أ ّن المتكممين من أىل السنة عندما كانوا يعقدون في أواخر كتبيم
بأن اإلمامة ليست من التعبديات بل ىي من المصمحيات،
الكالمية فص ً
ال لإلمامة ،كانوا يعتذرون عن ذلك ّ
أن مكانيا ليس كتب العقائد والكالم بل كتب الظقو واألحكام السمطانية والسياسية الشرعية..الخ -وأنيم إنما
أي ّ
عقدوا ليا بابًا ُّ
أن الخالفة (في شكميا
ليردوا عمى الخصوم بشان شرعية خالفة الراشدين .وقد اعتبروا ّ

يوضح
أن اإلمامة واجبةٌ بالعقل والشرعّ ،
المعروف تاريخيًا) إنما قامت عمى اإلجماع .وعندما يذكر الماوردي ّ
أن المقصود ضرورة وجود سمطة تحظظ أمن المجتمع ،وىو ال يجد نصاً عمى ذلك الوجوب غير قولو تعالى:
ّ

نظسو ( أي الحاج) الخالف في مظيوم "أُولي
{ واطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم} .وقد أورد ىو ُ
أن اإلمامة ما يزال يتحدث فييا
األمر" ،وىل ىم العمماء أم األُمراء .ويشكو الجويني في "غياث األ َُمم" من ّ

المتكممون ،ويتجنبيا الظقياء ،وال شأن ألىل العقائد والكالم عند أىل السنة بالبحوث السياسية ألنيا ليست من
العقائد أو من أركان الدين! وربما من أجل ذلك يشكو الحاج م ار اًر من قصور رؤى الظقياء ،وقصرىم
"السياسية" في بحوثيم عمى تدخل الحكام في الحدود واألحكام القضائية( القائمة عمى الشريعة) سياسةً!

عمي في القسمين األول والثاني من
وقد أكرمني الصديق الدكتور عبد الرحمن الحاج باالعتماد َّ
أُطروحتو؛ وذلك بالعودة كثي ًار إلى كتابي :األمة والجماعة والسمطة( ،)1891وبحثي :مفاهيم الجماعات في

كنت متحمساً لمجوانب
القرآن( .)1891وعندما
كتبت مبحث األمة في الكتاب ،ومبحث مظاىيم الجماعات ُ
ُ
السياسية في القرآن ،وفي تجربة األمة التاريخية .لكنني بخالفو تماماً ( ألنني من ٍ
أصررت عمى
آخر)،
جيل َ
ُ
قراءة ذلك كمِّو في الحقل التاريخي ،أي كيف فيم المسممون األوائل (من خالل كتب التاريخ والتظسير) َّ
كل
ُمة،
تمك المظاىيم .وكان من الصحابة ،ومن
ِّ
المظسرين من ذىب إلى استظيار الطابع الميدوي والنشوري لأل ّ
سموا
ومن ضمن ذلك االستخالف اإلليي والتكميف اإلليي (وىو األمر الذي أحبَّو األُمويون والعباسيون عندما َّ

يخل وال ُّ
آني ال ُّ
يزل وال يتزعزع.
أن نظام دولتيم ىو
نظام قر ٌّ
لكن أحدًا منيم ما اعتبر ّ
أنظسيم خمظاء اهلل )؛ ّ
ٌ
دين وأخال ٍق و ٍ
القرآن كتاب ٍ
صبح
أمر
ٍ
ونيي واشتراع -واذا كان يطرح نظري ًة سياسي ًة تقوم عمييا دولةٌ؛ فإنيا تُ ُ

واجبة النظاذ ،ويكظر من ال يقول بيا ،كما يكظر من ال يقول بالصالة والصوم والزكاة ،أو من ال يقول باإلمامة

عند الشيعة .وال يخظّف من ذلك يا أخي أن تذكر الخالفات واالختالفات في تظسير ىذه اآلية أو تمك ،وال أن

وسالموُ عميو؛ فإنيا كانت
ات اهلل
أما البيع ُة ِّ
لمنبي صمو ُ
تذ ُك َر حدود الطاعة والزامية الشورى أو عدم إلزاميتياّ .
ُ
بيع ًة عمى اعتناق الدين ،وعمى الدخول في جماعة المؤمنين .ولو لم تكن يا أخي من جيل"الصحوة
أي اىتمام .فالمعارضةُ السياسية التي تص ُل إلى
البغاة في كتب الظقياء َّ
اإلسالمية"
َ
الىتممت لمبحث البغي و ُ
ٍ
أن الخروج األول كان عمى عثمان
حدود التمرد المسمَّح ( وعمى اإلمام العادل!) ال تُخرُج من الدين؛
وبخاصة ّ

عمي أن قال" :إخو ُاننا َب َغوا عمينا" .ولو كانت ىناك نظريةٌ سياسيةٌ قرآنيةٌ مظروضة
وعمى عمي ،وكانت رة فعل ٍّ
مسمم عمى التمرد أو العصيان عمى الخمظاء الراشدين الميديين!
قامت عمييا الخالفة ،لما جرؤ
ٌ

ثالث عنوانو" القيم السياسية" .وىذا القسم بالغ األىمية،
قسم ٌ
وفي أُطروحة الدكتور عبد الرحمن الحاج ٌ
أن َّ
ألن ىذه القيم
كل الوارد فيو
قيم سياسيةٌ ُ
إن األُطروحة كان ينبغي أن تتأسَّس عميوّ ،
لقمت ّ
ولوال ّ
موسوم بأنو ٌ
ٌ

تتدخمَ ُن في
تمثّل بالظعل رؤية القرآن لمعالم .وىذه القيم تؤثّر بالطبع في الحكم والسياسية وادارة الدولة ،ألنيا ْ
األفراد ،وفي الجماعة المؤمنة التي تممك حق إقامة األنظمة والدول والنظريات؛ ومنيا قيم التوحيد والمساواة
والكرامة اإلنسانية والحرية والمسؤولية .وىذا المدخل القيمي واألخالقي لظيم القرآن الكريم ىدانا إليو محمد عبد

وبعض من ترجميا من معارف
اهلل دراز ،والمستشرق الياباني إيزوتسو ،وقد تُرجمةت كتبو إلى العربية،
ُ
الدكتور الحاج وزمالئو ،فال أدري لماذا لم يرجع إليو حتى لو لم يكن إيزوتسو يعتبر ىذه القيم قيمًا سياسي ًة
استظيرت في در ٍ
اسات سيمانطيقية منظومةً أُخرى لمقيم القرآنية ىي :المساواة والرحمة
وكنت قد
مباشرة.
ُ
ُ

التعارف والخير العام.
والعدالة والمعروف و ُ
فإن األدوات المنيجية الحديثة لمقراءة ِ
كتاب الدكتور الحاج يتضمن استنار ٍ
ف
تكش ُ
ات كثيرة .وبالظعل ّ
ٍ
جديد ٍ
وبناء .ال اختالل يا أخي ال في دين الجماعة ،وال في تطبيقاتيا لشرع اهلل .وانما االختالل
عن
كثير ّ
لكن الذي يحدث
الحاصل ىو في إدارة الشأن العام .وأنا
ٌ
متظائل مثمك بالثورات ،وبذىاب الطُغاة والظاسدينّ .
طويل في ٍ
غالب
حياة قصيرة {:واهلل
طويل
يوم
ٌ
ٌ
ٌ
ىو اليول األعظم الذي نسألو اهلل سبحانو المطف فيو .إنو ٌ
ولكن أكثر الناس ال يعممون}.
عمى أمرهّ ،
www.ridwanalsayyid.com
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