الدولة والدين في زمن الثورات
المنظور النهضوي ومطالبه

I
أوال ً :مر التفكير اإلسالمي بالدولة منذ القرن التاسع عشر وإلى مشارف
الثورات العربية بأربع مراحل .وهو يخوض اآلن غمار المرحلة الخامسة .تقع
المرحلة األُولى بين الطهطاوي ( ،)4381وخير الدين التونسي ( .)4381وقد كان
ل من الرجلين وعيٌ قويٌّ بالغرب والنهوض األوروبي ،لكنّ أُصولهما
لدى ك ٍّ
الثقافية مختلفة .فالطهطاوي أزهريٌّ ذهب بالمصادفة إلى باريس حيث قضى
خمس سنواتٍ كتب عنها كتابه :تخليص اإلبريز في تلخيص باريز .وظلَّ موظفًا
عامًا في إداراتٍ مختلفةٍ بمصر لحوالي الخمسين عامًا ،كتب خاللها وترجم كثيرًا
جدًا .وقد وعى الثقافة الفرنسية المعاصرة له ،وحاول في مؤلَّفاته ومترجماته
التوليف بين المفاهيم والمؤسسات التي عرفها في فرنسا من جهة ،والموروث
الديني والثقافي اإلسالمي .وكان شديد االقتناع بمشروع محمد علي للنهوض
بالدولة والبالد .وقد سيطرت عليه فكرة المنافع العمومية أو المصالح العامة،
ة زرع هذه الفكرة
التي رأى فيها سرَّ النهوض الفرنسي ،وكانت دعوته ضرور َ
ن هناك مشكلةً في
لدى العامة في المجتمعات اإلسالمية .وما رأى الطهطاوي أ ّ
اإلسالم أو معه ،وإنما هناك ضرورة النتقاء وتبيئة القيم اإلسالمية المنْسية في
مشروع محمد علي والدولة العثمانية للنهوض واإلصالح وبخاصةٍ أنه رأى أنّ تلك
القيم تتالءم مع ما رآه وقرأه في فرنسا عن تجربتها مع الثورة(.)4
أمّا خير الدين التونسي فهو رجلُ دولةٍ منذ فتوته األولى .وقد تولى مناصب
سامية في تونس واسطنبول .وقد عرض في كتابه :أقوم المسالك في معرفة
أحوال الممالك ،وقائع النهوض في عدة بلدانٍ أوروبية ،زارها وعرفها عن كثب.

وقدّم للكتاب بفذلك ٍة تُشبه مقدمة ابن خلدون ،دعا فيها إلى إقامة المؤسَّسات
التي تنهض بالمصالح العامّة باعتبار ذلك علة النجاح في النهوض األوروبي.
ت هنا الدو ُر الذي رآه ل إلسالم ،في إقناع العامة المتدينة بأنّ الدين يُقرُّ بل
والالف ُ
ء للمصالح في إقامة المؤسسات الجديدة .وألنه ما كان يعرف
ويشجّع اإلصغا َ
ن الفقيه محمد بيرم الخامس هو الذي
المصادر الفقهية واألُصولية فالراجح أ ّ
ساعده في ذلك(.)2
أمّا المرحلة الثانيةُ من مراحل التفكير اإلسالمي في الدولة والدين في
األزمنة الحديثة ،فر ْمزُها األزهريُّ ،ومفتي مصر فيما بعد الشيخ محمد عبده(-
 ،)4091وذروتها تلميذه الشيخ علي عبد الرازق ،وقد تقلبت بمحمد عبده
الظروف كما هو معروفٌ بعد فشل الثورة العُرابية ،واحتالل البريطانيين لمصر.
وهكذا حمل قناعةً رافقته في منافيه ومناصبه وتتمثل في أمرين :إصالح التربية
والتعليم ،وإصالح الفكر الديني والمؤسَّسات الدينية .ولذا فقد نشط في مناحي
مختلفة تصبُّ جميعًا في النهوض بالشأن الديني .ومن طريق الفكر الديني
المستنير رأى اإلسهام في النهوض االجتماعي والسياسي والثقافي .لقد عمل
على إصالح المناهج باألزهر .كما فسّر القرآن أو بدأ بذلك ألمرين اثنين:
سنَن في نهوض األُمَم وانحطاطها ،وظهور المدنيات
التأسيس لفكرة ال ُ
واختفائها .واألمر الثاني :ضرب فكرة التقليد والثبات على القديم ،وفتح باب
االجتهاد ،والكشف عن قيم اإلسـالم األصيلة .ومـن ضمن تلك الكشـوف قو ُل ُه
بالدولة المدنية ،والحكم المـدني في اإلسالم .فهناك –بحسب ما رأى في جداله
مع فرح أنطون -تداخُلٌ بين الدين والدولة في التاريخ والحاضر .لكنّ اإلسالم ال
ن
يقول بالدولة الثيوقراطية شأن التجربة الكاثوليكية في أوروبا الوسيطة .ذلك أ ّ
الشأن السياسي في اإلسالم هو شأنٌ مدنيٌّ قائمٌ على العدلة والحرية( .)8ومع
أنه توفّي مبكّرًا في العام 4091؛ فإنه أَلهم عشرات المصريين والعرب في
إقامة المؤسسات التعليمية على النمط الحديث ،وفي المشاركة في الثقافة
النهضوية على النمط األوروبي باعتبار أنّ عمليات التقدم هي من مقاصد
ه في كتاب تلميذه علي عبد
الشريعة .وقد بلغ هذا النمط من التفكير إحدى ذُرا ُ

الرازق :اإلسالم وأصول الحكم( ،)4021والذي رأى فيه أنّ النبيَّ صلَّى هللا عليه
وسلم ما أتى ليقيم دولةً أو نظامًا سياسيًا دينيًا ،بل كانت دعوته دعوةً ديني ًة
بحتة(.)1
أما المرحلةُ الثالثةُ من مراحل التفكير اإلسالمي بالدولة والديـن
وعالئقهـما فإنها تمتدُّ مـن عشـرينيات القـرن العشـرين وإلى خمسينـيات القـرن
العشرين .وهـي مرحلةٌ بزغـت فيـها اإلحيـائية الدينيـة اإلسالميـة ،وسيطـر فيها
فكر الهوية .وأول مظاهـر وظواهـر هذه المرحلة الزاخـرة أنّ السيـد محمد
رشيد رضـا( )4081 -أحد أقرب تالمذة محمد عبده إليه ،وصاحب مجلة المنار
الشهيرة ،كان بين أوائل مَنْ ردُّوا على مصطفى كمال الذي فصل الخالفة عن
السلطنة ( )4022في وثيقةٍ مشهورة -في مقاالتٍ نشرها بمجلة المنار ثم
جمعها تحت عنوان :الخالفة أو اإلمامة العظمى ،وقال فيها إنّ الخالفة
اإلسالمية كانت دول ًة دينية .قام مصطفى كمال بإلغاء الخالفة بتركيا عام 4021
وأنشأ الجمهورية العلمانية .والطريف أنّ ردود الفعل األولى على إلغاء الخالفة
ل
جاءت من الهند ومصر ،وهما بلدان ما كانا خاضِعَين للدولة العثمانية؛ مما يد ُّ
ل منه ،أو أنّ مؤسسة سياسية/
على أنّ المسألة ما كانت مسألةَ دينٍ جرى الني ُ
دينية تحطّمت؛ بل هو الشعور بالخوف على هوية المجتمعات والدول لدى قسم
من النُخَب الطالعة إبّان نشوء الدولة الوطنية في حقبة ما بين الحربين .وهكذا
صارت اإلشكالية ليس كيف نتقدم ،بل كيف نحافظ على هويتنا وديننا ،ومن
رموزه الخالفة( .)1أما الظاهرة األُخرى في هذه المرحلة ،فهي نشوء حركات
الهوية الدينية والثقافية مثل جماعة اإلخوان المسلمين بمصر( ،)4023وجمعية
الشبان المسلمين ( ،)4021وحركة الشبيبة اإلسالمية ببالد الشام(،)4088
ت
وجماعة انصار السنة ،والجمعية الشرعية..الخ .وهي حركاتٌ وجماعا ٌ
وجمعياتٌ ذات طابع دَعَوي وتربوي ،ما لبثت أن تسيَّست أو تسيَّس بعضُها
بالتدريج في مصر والشام والهند وجاوة وسومطرة وآسيا الوسطى على مدى
العقود الالحقة .وإلى جانب تربية الشبان على اإلسالم ،كان لها هدفان بارزان:
مكافحة التغريب في الحياتين العامة والخاصة ،ومكافحة االستعمار والغزو

السياسي والعسكري والثقافي( .)8وقد شهدت هذه المرحلة افتراقًا تدريجيًا بين
التيارات الوطنية واألخرى اإلسالمية .وذلك باستثناء بلدان المغرب العربي أو
ن انشقاقات النُخَب فيها بين الوطني واإلسالمي تأخر إلى
شمال إفريقيا؛ فإ ّ
الخمسينات والستينات من القرن العشرين.
أما المرحلة الرابعة والحاسمة من مراحل التفكير اإلسالمي في عالئق
الدين بالدولة فتمت ُّد من مطالع الخمسينات من القرن الماضي ،وإلى قيام
الثورات العربية( .)2949لقد استعلى واستعلن في العقود الثالثة األولى من
هذه المرحلة ،أي فيما بين الخمسينات والسبعينات ما صار يُعرف بالصحوة
اإلسالمية .وسادت فيها فكرة النظام اإلسالمي الكامل الذي تكاثرت أدبياته إلى
حدود اإلشباع .وتحولت خالل هذه العقود الثالثة الحركات والجمعيات اإلسالمية
ن
إلى أحزاب متينة البنية ،وشامخة العنوان.وبحسب فكرة النظام الكامل هذا؛ فإ ّ
اإلسالم هو نظامٌ شاملٌ للحياة في المجتمعات والدول من كلّ النواحي العقدية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية .وهو يقوم على ثالث مقوالت مترابطة:
ل األمة أساسًا للمشروعية في المجتمع والدولة أو ذلك هو
إحالل الشريعة مح َّ
السبيل الوحيد لكي يظلَّ المجتمع مسلمًا والدولة إسالمية -وضرورة الدولة
والنظام السياسي لبقاء الدين -واإليكال إلى الدولة بالتالي بمهمة أساسية من
أجل األمرين السابقَين ،وهي تطبيق الشريعة أو حكم هللا( .)1فبحسب حسن
ف
ن ودنيا ،ومصح ٌ
البنا في الصياغات األولى لألُطروحة؛ فإنّ اإلسالم دي ٌ
وسيف( .)3وبحسب عبد القادر عودة :الدولة هي الدين والدينُ هو الدولة(.)0
وبحسب المودودي وسيد قطب :سوادُ الدين في الدولة وعلهيا هو حكم هللا في
األرض .ومن أجل ذلك كان استخالف هللا لإلنسان وللمؤمنين على الخصوص
من بني اإلنسان( .)49وهذا معنى حتمية الحلّ اإلسالمي كما بلورها الشيخ
يوسف القرضاوي في السبعينات من القرن الماضي(.)44
لماذا كان هذا االندغامُ بين الدين والدولة ،أو لماذا صار كلٌّ منهما ضروريًا
لآلخر أو لألُخرى في نظر اإلسالميين؟ هناك ذاك االفتراق الحاصل في

الثالثينات واألربعينات بين النُخَب الوطنية واألُخرى اإلسالمية .وقد تطور ذاك
م بعد قيام حكومات الضباط في الخمسينات والستينات في
االفتراقُ إلى صِدا ٍ
سائر أنحاء العالمين العربي واإلسالمي .وهناك الحرب الباردة التي اندلعت
أواخر األربعينات في العسكر والسياسة واالقتصاد والثقافة على مدى العالم،
وكان العالم العربي والعالم اإلسالمي من ساحاتها المشتعلة .وهناك
المشكالت الكبرى التي حدثت وتفاقمت في بيئات اإلسالم الحضارية والسياسية
مثل احتالل فلسطين من جانب الصهاينة يعاونهم كلُّ الغربيين وال يقاومهم
االتحاد السوفياتي .وهناك ترتيبات ومذابح انقسام المناطق اإلسالمية الرئيسية
عن الهند وإقامة دولة باكستان في تلك المناطق عام  .4011وهناك األدبيات
العلمانية واليسارية المعادية للدين والتي حمل لواءها مثقفون عربٌ ومسلمون
كثيرون وتحالفت مع حكومات الضباط ،أو مع أحد طرفي الحرب الباردة .وهناك
الحروبُ الثقافية التي نشبت على هوامش الحرب الباردة واستُخدم فيها
اإلسالميون مثلما استُخدم القوميون والشيوعيون .وهناك عجز الحكومات
العسكرية واستبدادها ،والتي أخرجت فئاتٍ شعبي ًة واسع ًة من دورة اإلنتاج
والحراك والحياة السياسية المتضائلة .وهناك أعمال القمع المباشر لذوي
التوج هات الدينية من الشبان ،والتي وضعتْهم ضمن جمهور اإلسالميين الذين
شكّلوا حركات المعارضة الرئيسية لألنظمة العسكرية( .)42وهناك أخيرًا وليس
آخِرًا ضعف وعجز واستتباعُ المؤسَّسات الدينية السنية .وهو ضعفٌ وعج ٌز
واستتباعٌ أفقدها كلَّ جاذبيةٍ وحجية ،وترك عشرات اآلالف من ذوي األمزجة
الدينية حائرين بين االستكانة لتهافُت تلك المؤسسات أو الذهاب إلى الجهاديين
أو إلى الرحابة النسبية لإلخوان ومتفرعاتهم(.)48
على أنّ الثمانينات من القرن الماضي شهدت تطوراتٍ الفتة .فقد قامت
الثورة اإلسالمية في إيران ونجحت في إقامة نظام حكمٍ ثيوقراطي ،أفكاره
هي أفكار اإلخوان في النظام الكامل ،إنما له خصوصي ٌة آتيةٌ من المذهب
الشيعي الجعفري ،وقد تبلورت تلك الخصوصية في نظام"والية الفقيه" .ووقتها
ظهر ذلك التمييز بين الثيوقراطية الشيعية ،والنوموقراطية السنية لدى اإلسالميين

الحزبيين وغير الحزبيين ..والتطورُ اآلخَرُ أو الثاني انقسامُ اإلسالميين إلى
جهاديين بالداخل وتُجاه الخارج؛ ومتالئمين ال يُقرُّون العنف ،وإن ظلُّوا مصرين
على أسلمة المجتمع والدولة ،من طريق المشاركة تحت سقف األنظمة القائمة
بحسب المُتاح والمقدور عليه .والتطور الثالث :انطالقُ اجتهاداتٍ من جانب
اإلخوان والمفكرين القريبين منهم تمضي في أُطروحة التالؤم ين اإلسالميين
واألنظمة السائدة في تخلٍّ واضحٍ عن مسألة الحاكمية ،واالنفتاح على المسألة
ح ما كانت له نتائجُ فكري ٌة واضحةٌ؛ بل كانت
الديمقراطية .ومع أنّ ذلك االنفتا َ
نتائجه عملية؛ لكنّ أبرز جوانبه أو أعالمه :الشيخ محمد مهدي شمس الدين
وقوله بوالية األمة على نفسها( ،)41وراشد الغنوشي والمعالم والقواعد التي
بلورَها لديمقراطيةٍ إسالمية ،أو ديمقراطية ال تتعارض مع

اإلسالم(.)41

على أنّ نهايات الحرب الباردة ما أسهمت في تطوير ذاك االنفتاح أو
التشجيع عليه .فقد نشبت حربٌ عالمي ٌة على العراق بعد غزوه للكويت ،وأَعلن
األميركيون عن انبالج زمن الهيمنة ،هيمنتهم هم في عالم ما بعد الحرب الباردة.
واشتداد قبضة األنظمة العسكرية على الشعوب العربية ،يدعمها األميركيون.
وطوال عشرين عامًا من الغزوات واالحتياجات ،ما أمكن لإلسالميين جهاديين
ومتالئمين أن يرتاحوا أو يجنوا ثمرات شعبيتهم المتزايدة .وصارت

الحرب

الداخلية على اإلسالميين ،حربًا عالميةً على اإلرهاب .وقد دفع ذلك الباحث
المصري الراحل نزيه األيوبي في كتابه :تضخيم الدولة

العربية()48()4001

إلى

القول إنّ االنسداد في النظام العربي والدولة العربية سيستمر ،وستتخلله
تمردات إسالمية مسلَّحة تُخمد بسرعة ،وسط القمع وتعطُّل سائر وظائف
الدولة ،ومساندة األميركيين لتلك األنظمة المستتبَعة في مواجهة اإلسالميين،
والمعارضات األُخرى.
II

مع قيام حركات التغيير والثورات دخلْنا بالطبع في زمنٍ آخر .وال أريد
الخوض في ذلك اآلن ،إنما ال بد من التنبيه إلى ثالثة أمور :سواد شعارات الحرية
والكرامة والعدالة والديمقراطية .وهي شعاراتٌ بلغ من استتبابها أنّ مشيخة
األزهر التي أصدرت بيانًا عن مستقبل نظام الحكم في مصر ،ذكرت بعد النص
ن
على مرجعية اإلسالم في النظام الجديد ،أنّ نظام الحكم هذا ينبغي أن يكو َ
دستوريًا وعصريًا وديمقراطيًا وتعدديًا ومؤسَّسًا على المواطنة .وقد كاد صائغو
البيان -وهم مجموعةٌ من الشيوخ والمثقفين المسلمين والمسيحيين ،وبينهم
إخوانٌ وسلفيون -يذكرون بين سمات نظام الحكم أنه مدنيٌّ ،لوال اعتراض
اإلخوان والسلفيين على ذلك باعتبار أنّ المدني يعني في أذهان الناس
العلماني .وسأعود إلى ذلك بعد قليل .واألمر الثاني أنّ هذه الشعارات تراجعت
كثيرًا في الدرجة وليس في الذكر -وما أزال أتحدث عن مصر -إبان الحملة
لالستفتاء على اإلعالن الدستوري ،ولصالح القضايا المتعلقة بالهوية اإلسالمية
لمصر والتي تتعرض للتهديد ،رغم أنّ المادة الثانية في دستور العام ،4014
والتي تنصُّ على أنّ اإلسالم دين الدولة ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية هي
المصدر الرئيسي للتشريع ،ما كانت معروضةً للنقاش أو لالستفتاء .وحصل األمر
نفسُه في الحملة االنتخابية لمجلسَي الشعب والشورى؛ إذ عاد شعارا اإلسالم
هو الحلّ ،وتطبيق الشريعة إلى االرتفاع ،ومن جانب اإلخوان ومعهم السلفيون
سهُ هذه األيام مع اقتراب مواعيد االستفتاء على
هذه المرة .ويحصل األمر نف ُ
ت لمجلسَي الشعب والشورى اللذين أبطلتْهما
الدستور الجديد ،والعودة النتخابا ٍ
المحكمة الدستورية العليا .واألمر الثالث أنّ الثورات التي انخرط فيها اإلسالميون
الحزبيون ،وتبنَّوا شعاراتِها ،ما دفعت مفكريهم حتى اآلن ،وهم الطرف الرئيسي
في بناء األنظمة الجديدة ،إلى مُراجعةٍ نقديةٍ لمقوالتهم العَقَدية السالفة الذكر
في أزمنة اإلقصاء والمالحقة ،باستثناء بعض البيانات العامة للتالؤم أو عدم
التالؤم مع النموذج التركي أو اإليراني.
إستنادًا إلى هذا كُلِّه أمامنا من الناحية الفكرية المقولتان :مقولة
اإلسالميين التأسيسية ذات األضالع الثالثة :الشريعة هي أساسُ المشروعية في

الدولة والمجتمع ،والدولة ضروريةٌ لحفظ الدين ،ولها مهم ٌة دينيةٌ أساسية هي
تطبيق الشريعة .أمّا المقولةُ األُخرى والتي تَرِدُ في عنوان هذه المحاضرة؛
فهي :الدولة والدين في زمن الثورات :المنظورُ النهضويُّ ومطالبُه.
إنّ الالفت في نقاشات اإلسالميين حزبيين وغير حزبيين بشأن عالقة
ال دين بالدولة فيما بين العشرينات والثمانينات من القرن الماضي ،أنها كانت كلّها
نقاشات عقدية ،وهي نتاج فكر الهوية .فعلي عبد الرازق كان آخِرَ من استند إلى
علوم الفقه والكالم ودروس التجربة التاريخية لألُمة في تتبُّع نشوء الخالفة
ومسارها عبر العصور .أمّا اإلسالميون ،وبينهم بالطبع فقهاء وعلماءُ كالمٍ
ومؤرّخون وفقهاء دستوريون؛ فإنهم أقاموا مقولتهم كلَّها على القرآن ،وعلى
تأويلٍ خاصٍّ وعقائدي لآليات المعنية بشؤون الحكم واألمر والسلطة
واالستخالف والخالفة .فاألستاذ عبد القادر عودة -على سبيل المثال -وهو فقي ٌه
كبيرٌ كما يبدو من كتابه في التشريع الجنائي اإلسالمي -ما سلك مسلك الفقيه وال
المؤرّخ في كتابه أو بيانه القوي لصالح الدولة اإلسالمية بعنوان :اإلسالم
وأوضاعنا السياسية( .)41ويقال األم ُر ذاتُه عن سائر كُتّاب اإلسالميين حتى
الثمانينات من القرن الماضي ،كما سبق القول .وأذكر أنه عندما كان أستاذنا
محمد ضياء الدين الريّس يدرِّسُنا كتابه :النظريات السياسية اإلسالمية( ،)43عام
 ،4081أنّ أحد زمالئنا المصريين اعترض عليه وقال له إنه يشتبه في علمانيته،
وإال ّ فلماذا اليقرر بشأن الدولة واإلسالم ما قرره الشيخ محمد الغزالي وكفى؟!
وما انزعج الدكتور الريّس بل تبسَّم وقال له :أُجيبك بما يجيب به األستاذ محمود
س ْنخٌ آخر! فقال له الطالب :لقد زدْتَ األمر
سنْخٌ وذاك ِ
شاكر من ال يفهمونه :هذا ِ
غموضًا! نعم ،بعد بيان األستاذ سيد قطب" :معالم في الطريق" ما عاد هناك
ن الدارسين التقليديين للفكر اإلسالمي،
مقالٌ لقائل! كان الريّس – شأنه شأ َ
يفهم تقرير الماوردي(119-هـ) إنّ اإلمامة موضوعةٌ لخالفة النبوة في حراسة
الدين وسياسة الدنيا( -)40أنّ "موضوعة" معناها مصطَلَحٌ أو متفَقٌ عليها بين
الجيل اإلسالمي األول وليست شأنًا دينيًا او مُوحىً به ،وأنّ مهمتَها األساسية
سياسة الدنيا أو إدارة الشأن العام .وأنّ حراسة الدين كما فسّرها الماوردي

تعني صَونه على أعرافه وأُصوله المستقرة؛ أي بالمفهوم الحديث -والكالم ما
ل للدولة في
يزال للريس – صون الحريات الدينية في العقيدة والعبادة ،فال تدخُّ َ
الشأن الديني ،وال تدخل للفقهاء في إدارة الشأن العام والمجاالن متصالحان
س الشرعية ،ما
منذ انتهاء مسألة خلق القرآن في القرن الثالث الهجري .أمّا أسا ُ
ح أهل الحلّ والعقد فيها-
دامت اإلمامةُ قائمةً على االختيار ،فهو األُمّة التي يرُشِّ ُ
من يصلح أو يصلحون لها بحسب شروطٍ وسماتٍ حدَّدها الماوردي .وقد انتقد
إمام الحرمين الجويني(113-هـ) المعاصر للماوردي في "غياث األُمَم"()29
تصورات الماوردي وتقريراته في عدة مسائل من بينها قوله إنّ أصل السلطة أو
اإلمامة أو أصل مشروعيتها العقل والنقل ،والواقع أنّ أصلَها ما دامت قائمةً على
االختيار من األمة هو الشورى واإلجماع .وقد اعتبر الجويني أنّ سبب وهم
الماوردي هو تأثُّ ُرهُ بعَقَديات المتكلمين وجداالتهم مع الشيعة الذين يعتبرون
اإلمامةَ من أُصول الدين .واألمر ليس كذلك ،ال في أصل اإلمامة ،وال في مهامِّها.
فعلى المتكلمين أن يَدَعوا اإلمامةَ وشأنَها ألنّ أصلَها األمةُ والجماعةُ ،كما أنّ
مهامَّها مصلحيةٌ وتدبيريةٌ وليست دينيةً أو اعتقادية .وشأن المتكلمين أو
م باألمور العقدية دون المصلحية .والطريف أنّ المتكلمين
الالهوتيين االهتما ُ
ظلُّوا مُصرّين على إيراد بابٍ في اإلمامة في آخِر كتبهم ،ينصُّون في أوله على
أنّ اإلمامة ليست من األمور التعبدية ،بل هي من الشؤون المصلحية والتدبيرية،
التي يكثر فيها االجتهاد والرأي وتوخّي المصالح ،ويخالطه الخطأ والصواب،
وهذا ليس شأن التقريرات في العقائد .ومنذ القديم أُثيرت شُبُهاتٌ بشأن قدسية
اإلمامة أو عدم قدسيتها لثالثة أسباب :أنّ الدولة في اإلسالم نشأت في زمن
ضفَوا على السلطة،
ن الخلفاء وشعراءَهم وفقهاءهم عبر العصور أ ْ
النبوة ،وأ ّ
كل سلطة ،طابعًا قدسيًا (أًوَلم يلقّب األمويون منذ عبد الملك بن مروان،
ن اإلمامة تقوم بإنفاذ
والعباسيون أنفسهم على نقودهم بلقب خلفاء هللا؟!)  -وأ ّ
شرع هللا ،فتكون لها قدسية بسبب قداسة المهمة القائمة عليها .لكنّ النبي عليه
كهُ في الشؤون التعبدية.
الصالةُ والسالم ،ما سلك في الشؤون الدنيوية ،مسل َ
فقد كان يذكر في العبادات أنها فرائض إلهيةٌ ،بينما كان يستشير في الشأن

الدنيوي الناسَ وأصحابَهُ وأصحاب الخبرة في المجال .وقد سلك في الحرب
ك مختلف ًة في األوقات المختلفة.
والسلم والممتلكات والتنظيمات المالية ،مسال َ
وليس هناك أث ٌر أو حجية تشريعية لتصرفات األئمة والخلفاء حتى في زمن
الراشدين .بدليل أنّ كال ًّ منهم سلك مسالك خاصةً به وبعهده وزمنه تبعًا إلدراك
ل
المصالح ورعايتها .أما حُجّةُ القيام على الشريعة وتطبيقها ،فقد أجاب عنها ك ٌّ
من الجويني وتلميذه الغزالي .فالدول ُة في اإلسالم ما كان لها حق التشريع ال
باسم هللا ،وال باسم هذا الخليفة أو ذاك .بل كان الفقهاء أو علماء هذا المذهب
أو ذاك هم القائمون بذلك .ومنذ القرن الرابع الهجري وإلى نهاية المرحلة
الكالسيكية ،كانت هناك شكوى من الفقهاء لتدخُّل السياسة في الشريعة،
بالتجاوُز من جانب السلطات في قضايا العقوبات والتعزيرات ،وفي قضايا
ف اآلن أنّ السلطان سليمان "القانوني"
المالَين الخاصّ والعام( .)24ونحن نعر ُ
ة لتأثيرها في حقوق
كان يصدر أوامر ذات صبغةٍ تشريعيةٍ أثارت تذمراتٍ كثير ً
الناس أو بعض فئاتهم ،وهكذا اضطُرَّ للعودة إلى شيخ اإلسالم أبو السعود
لتصفُّح تلك "المعروضات" والموافقة أو الردّ .فالسلطة السياسية سواءٌ أكانت
ع أوله أثر تشريعي
خالفةً أو سلطنةً أو األمرين معًا ،ما كان لها تدخُّلٌ مشرو ٌ
في الشأن الفقهي أو القانوني .وعندما كان ذلك يحصل فإنه ال يخلِّف أثرًا ،وال
يشكّل سابق ًة يمكن اللجوء إليها أمام القضاء .وقد جرت نقاشاتٌ وصدرت أوامر
ن
سلطانيةٌ عثمانية مختلفة على مدى قرنٍ ونصف بشأن "وقف النقود" -وهو شأ ٌ
تدبيريٌّ محضٌ وإن استند لدوافع دينية وحسبية ،-وما سرى في النهاية إال ّ بعد أن
توافق على مشروعيته أهل االختصاص(.)22
ما نزال في الحِقَب الكالسيكية .ويتعلق األمر بطبيعة السلطة وأساس
شرعيتها .كما يتعلق بمهامِّها .وما كان األمر يستحقُّ هذا القَدْرَ من الجدال لوال
مصاعبُ ومآسي المائة عامٍ األخيرة على إنساننا وديننا وإدارة شأننا العام .وقد
كانت هذه األمور واضحةً إلى حدٍ كبير عندما قرّر الشيخ محمد عبده في جداله
ن السلطة في اإلسالم – أي في الرؤية والتجربة التاريخية
مع فرح أنطون أ ّ
لألمة -مَدَنية .وقد قال لنا الشيخ محمد أبو زهرة في أحد دروسه باألزهر في

أواخر الستينات من القرن الماضي إنّ رأي الشيخ عبده صحيح ،أمّا تعليلُهُ (ي
ن السلطة في اإلسالم مدنية) بأن اإلسالم لم يعرف سلط ًة كهنوتية ،فهو
قوله إ ّ
ضعيفٌ ،ألنّ السلطة الكهنوتية أو سلطة رجال الدين ليست الصيغة الوحيدة
للدولة الدينية .فاعتبار الدين أو الشريعة المعصومة أساس السلطة أو مصدر
شرعيتها أو تعليق الشرعية على ذلك ،وليس على إرادة األمة ،هو قولٌ بالدولة
الدينية أيضًا! وعندما سأله طالبٌ عن سبب عدم تنبُّه عبده لذلك ،أجاب الشيخ
ساخرًا :ألنّ اإلمام ما عرف وقتَها ما عرفه الشيخ حسن البنا والشيخ حسن
مأمون فيما بعد! وقد دخل اإلسالميون في هذا النزوع التأصيلي للشرعية
والمشروعية ،والذي أفضى إلى إنحرافٍ خطيرٍ في الفكر والنظر إلى األمة
وسلطتها منذ األربعينات من القرن العشرين لعدة أسباب منها الخوفُ من
الوقوع فيما وقع فيه الغربيون في زمانين :في الزمن الوسيط

حيثأقاموا

السلطة على الحق اإللهي للباباوات أو للملوك ،وفي األزمنة الحديثة ،أي أزمنة
الدولة القومية ،حيث دهرنوا الدولة بفصلها عن الدين ،وإعطائها سلطاتٍ مطلق ًة
بما في ذلك سلطةَ التشريع ،وصَوغَ القوانين وإنفاذها .وقد شهدوا في الثالثينات
واألربعينات وما بعد سطوة الشعبويات الهائلة في الفاشيات من جهة ،ثم في
الشيوعيات من جه ٍة ثانية .وفي كلتا الحالتين تظهر الحشود والجماهير بوصفها
كائناتٍ جبّارةً وأُسطورية القوة والسطوة ،والتي تتركز في النهاية في أيدي
طُغاةٍ وجبّارين -بحسب التصوير القرآني -بيدهم حقُّ اإلرغام المطلق بمقتضى
سلطة الشعب أو السلطة الشعبية ،وبمقتضى السلطات التي تعطيهم إياها
القوانين النافذة ،والتي يكون قد صاغها لهم أو لمن سبقوهم بشرٌ مثلهم
وتخوّلهم السيادة على رقاب العباد وزعامة البالد .وال ننسى أنّ اإلسالميين ومنذ
التكون النظري واأليديولوجي في األربعينات ،وإلى مشارف الثورات العربية عام
 ،2949ما كانوا خارج السلطة وفي مواجهتها بالدرجة األُولى ،بقدر ما كانوا في
وعيهم خارج التيار الرئيسي للجمهور وفي الزمنين الدستوري والشمولي .ولهذه
األسباب كلِّها تشكّل وَعْيُهُم حتّى بالتجربة اإلسالمية الكالسيكية باعتبارها
النقيض أو ينبغي أن تكون النقيض للتجربة الغربية سواء في التعامُل مع الدين

أو التعامل مع الشأن السياسي وبناء الدولة .ومن هنا نفهم أسباب الخوف من
الديمقراطية وسلطـة األمة ،والتي ال تقلُّ عن الخوف من طغيـان الحاكم الفرد.
وقـد مرَّ النهضويون المسلمون بتجـرب ٍة مختلفـة ،ولذلك تقدم خوفُهُم من جبروت
الحكـم الفردي ،وأرادوا – شأن التجربة الغربية القائمة على الدستور وفصل
السلطات -تقييد سلطات الحاكم ،وأعادوا تأويل "الشورى" وإعطاءها مدلوالتٍ
سياسيةً ما عادت لها منذ دهور ،بحيث تعني فصل السلطات وتقييد سلطة أولي
األمر بالدستور ،والحكومة المسؤولة ،ومجالس الشورى المن َتخَبة الشبيهة على
بُعدٍ أو قُربٍ بالبرلمانات الغربية( .)28وهكذا أنتج السياق التاريخي خالل حوالي
نصف القرن ،تفسيرين مختلفين بل متناقضين للنصوص نفسِها .فالنهضويون
العرب والمسلمون كانوا يشهدون من خالل الرحالت للدراسة واالستطالع ،ومن
خالل اإلدارات االستعمارية المباشرة ،الجوانب المختلفة للتجربة األوروبية
العسكرية والسياسية والقانونية والثقافية .وقد شجعتهم جوانبها اإليجابية على
االستلهام والتقليد أحيانًا .وساعدهم في ذلك أمران :أنهم ما اعتبروا التجربة
األوروبية في مجال عالقة الدين بالدولة حقيق ًة باالتّباع ال في زمانها الوسيط وال
في زمانها الحديث .واألمر الثاني أنهم ما كانوا يملكون مشروعًا سياسيًا إسالميًا
خاصًا بهم ،فلم يدخلوا في عمليات الصراع على السلطة ،وإنما دعموا أو دعم
بعضهم تياراتٍ سياسيةً وثقافي ًة قائمة ،بل وشاركوا أحيانًا في إطالقها أو
تطويرها .أمّا في زمن الهوية وفكرها وعقائدياتها؛ فإنّ اإلسالميين بدأوا يعملون
على مشروعٍ سياسيٍّ مناقضٍ للفكر الغربي والتجربة الغربية ،بعد أن حاولوا أو
حاول بعضهم الدخول في التجربة السياسية القائمة وقتها وفشلوا .وقد
استظهرتُ في بعض

كتبي()21

أننا كنا سنشهد تجربةً إسالميةً معاصرةً مختلف ًة

سواء في التفكير بطبيعة السلطة والدولة ،وعالقة الجمهور بالدين ،أو عالقة
الشريعة بالقانون ،لو أنّ اإلسالميين األوائل الذين خاضوا التجارب االنتخابية أو
الوزارية أو تعاونوا مع حكومات الضباط الشعبوية فيما بعد ،حقّقوا شيئًا من
النجاح .لكنْ من جهةٍ أُخرى كان الزمان زمان عقائدياتٍ وشمولياتٍ حتى لدى
الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أحرارًا وليبراليين وعلمانيين في الخمسينات

والستينات ،فكيف بذوي األمزجة والتوجهات الدينية .وإذا كان كلُّ الضبّاط العرب
يستطيعون أن يكونوا زعماء أوحديين وقادةً خالدين ،ومعبودي جماهير ،والميّت
من بينهم مَ َثلٌ ،والحيُّ منهم أَمَل - .وإذا كان التاريخ قبل ذلك وبعده حافال ً
بالحتميات التي تنتهي إلى انتصار الشعوب من خاللهم وحدهم ،فلماذا ال يكون
ق ثالثٍ أو رابع غير الرأسمالية واالشتراكية والديمقراطية ،ولماذا
الحقُّ في طري ٍ
ال يكون الحقُّ والصواب التاريخي الكبير في حتميةٍ مُضادّةٍ إلهية المصدر هي
الحتمية اإلسالمية أو

حتمية الحلّ اإلسالمي ،بحسب تعبير الشيخ

القرضاوي()21؟!
إنتهت أنظارُ األيديولوجيين اإلسالميين إذن حزبيين وغير حزبيين إلى إحالل
الشريعة محلَّ

األمة()28

بوصفها المرجعية العليا ومصدر المشروعية والسلطات

باعتبار أصلها اإللهي وباعتبار أنّ الناس مَخوفون على الدين أيضًا ،وليس طغاة
الحكام ومتغربوهم فقط ،بدال ً من أن يكونوا حامليه وحاضنيه! وألنهم قالوا
بتطبيق الشريعة لتحقيق الحلّ اإلسالمي بالفعل ،فإنهم أعطَوها صفة القانون
وقوته اإللزامية ،وكيف ال تكون الشريع ُة ملزِمةً وهي ذاتُ األصل اإللهي؟ ثم إنه
ال بد من أداةٍ للتنفيذ ،وال أداة في هذه الحالة إال ّ الدولة ،التي تو َكلُ إليها مهمة
صَون الدين ،وتطبيق شريعته .وهذا تصوُّرٌ متنافر األجزاء وملفَّق من التجارب
ة الصحيحة لنظام الحكم في
األوروبية ال وسيطة والحديثة ،ومما اعتبروه الصور َ
اإلسالم بحسب القرآن وتجربة النبي والراشدين .إنّ أفظع ما في هذا التصور أو
النموذج العقائدي أمران :أنه يسلب الشريعة والسلطة من األمة ويضعُهما في
مواجهتها ،وأنه يضع الدين وشريعته بيد السلطة السياسية .وضرر المقولة
األولى ،أي أنّ الشريعة مصدر السلطات بدال ً من األمة هو أنه يضع الشريعة
خارج األمة بدال ً من أن تظل حاضنةً لها ،ويحوّل الشريعة إلى سلطةٍ قامع ٍة
باسم هللا ،فيسيء إلى الدين وقيمه األخالقية .وضرر المقولة الثانية أنها تضع
الدين في يد السلطة السياسية بحجة الحاجة لتطبيقه ،فيتحول إلى سوطٍ بيدها
باسم هللا .وإذا كنا ما استطعنا الخالص من القذافي على مدى أربعين عامًا
رغم أنه ما كان بيده غير الكتاب األخضر ،واللجان الثورية ،فكيف إذا صار القرآن

بتصرف السلطة السياسية؟! وبالطبع؛ فإنه حتى صورة اإلسالميين هذه عن
التجربة اإلسالمية الوسيطة في عالقة الدين بالدولة غير صحيحة .فدولتا الخالفة
والسلطنة ما كانتا حتى في نظر الفقهاء قائمتين على الشريعة وال كان التشريع
بيدهما .فالشريعة ،وهي مكوَّنةٌ من عقائد وعبادات وأخالقيات ومعامالت ،كانت
م
بيد المتكلمين وعلماء األصول ،أما التشريع فكان بيد الفقهاء -والفرق معلو ٌ
وشاسعٌ بين الشريعة والفقه ،وبخاصةٍ أنّ من مصادر التشريع الفقهي اإلجماع،
والطريقة الرئيسية الستنباط األحكام أو إنشائها هي االجتهاد .وعلى أيِّ حالٍ؛
فإنّ الزمان غير الزمان ،والتجربة غير التجربة ،وال داعي للتقليد أو للتأصيل ،كما
فعل اإلسالميون -وال للقطيعة كما فعل مثقفونا الكبار في المرحلة الماضية:
فـ{ تلك أم ٌة لها ما كسَبت ولكم ما كسَبتم وال تُسألون عمّا كانوا يعملون} (البقرة:
 .)481وإنما يُهمنا التصور الرئيسي الذي تقتضيه التجربة التاريخية ألمتنا وفيها
القرآن والرسول والخالفة والصدّيقون والطالحون والطغاة والورِعون،
والشريعة والقانون ،ولها منطقها الداخليُّ والعام .وفيها أنّ األمة مصدر
السلطات المصلحية والتدبيرية واالصطالحية .وهي تحتضن القرآن والدينَ
والشريعةَ ومنظومتها األخالقية .وتختلف عالئقها بالشأن الديني عن عالئقها
ن
حرٌّ وال سلطة ألحدٍ فيه أو عليه .بيد أ ّ
ي ُ
بالش أن السياسي .فالدين خيارٌ فرد ٌّ
ي في اإلرشاد العام والفتوى والتعليم،
ي العامّ الشعائريَّ واألخالق َّ
األمر الدين َّ
تولت تدبيره في التاريخ والحاضر مؤسَّساتٌ دينيةٌ ما توافرت لها القُدسيةُ بالطبع،
وأحيانًا ما توافرت لها الكفاءة ،كما خضعت في كثيرٍ من األحيان ألرباب األمر
السياسي؛ ولذلك استطاع اإلسالميون تحدّيَها ،كما استطاعوا تجاوُزَها في الكثير
من األحيان في األزمنة المعاصرة بسبب جماهيريتهم المستجدة ،وبسبب سوء
عالقة الجمهور بالسلطات ،وحُسْن عالقة رجاالت المؤسسة الدينية بتلك
السلطات ،أو تبعيتهم لها.
إنّ التصور اإلسالمي المنفتح واإلصالحي في الزمن الجديد حيث يستعيد
الناس إدارة شأنهم العام ،أنه ال حكم عليهم غير حكم حقهم ومصالحهم
ورُشدهم التدبيري في صون المصالح العامة وتطويرها ،وفي إنتاج المؤسسات

المؤهلة لذاك الصون والتدبير واإلدارة .ولذا فمن الطبيعي أن يكون خيا ُرهُم
عصريًا ودستوريًا وتعدديًا وديمقراطيًا ومؤسَّسًا على مبدأ المواطنة كما ظهر في
شعارات الثورات ،وكما جاء في وثيقة األزهر .أما اإلدارة العامة للشأن الديني
فينبغي التفكير فيها في زمن الحرية بطريقةٍ مختلفةٍ ،فال نسارع إلى الحكم
على المؤسسة بالفشل أو

اإلبطال .ليس المطلوب التقديس أو

العصمة

كالكاثوليك والشيعة ،و ال التذرُّر كما عند البروتستانت ،بل المطلوب منها ولها
االستقالل والحرية والتجديد والنهوض لإلقدار على القيام بالوظائف األربع
الباقية :قيادة العبادات ،والفتوى ،والتعليم الديني ،واإلرشاد العام .أمّا اإلبطال أو
المزيد من الزعزعة فال يصحُّ وال يستقيم ،ألنّ ذلك يوقعُنا في مشكلةٍ أكبر ،وهي
إمكانُ استيالء أهل السلطة بالفعل على الدين ،كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى
إيقاع الدين لجهات العقيدة والعبادة والفتوى والتعليم في أيدي الحزبيين
اإلسالميين أو المتشددين الدينيين الذين انصرفوا في السنتين الماضيتين ،وقبل
ذلك ،إلى تحدي عقائدنا وعباداتنا وأعرافنا ،وأساءوا إلى حريات الناس
وحقوقهم وكراماتهم .فلنفكر جيدًا بالدين في زمن الحرية ،بحسب تعبير مارسل
ن من جانب جماعة المسلمين ،وال حقَّ
ن ومحضو ٌ
غوشيه( .)21إنّ الدين حاض ٌ
للسلطات منتخبةً كانت أو غير منتخبة في التدخل فيه انتصارًا أو معارضة ،ألنه
م عام ٌة هي خيارات األفراد ،ونتاجُ التقاء تلك
ت وقي ٌ
عباداتٌ مفروضة ،وأخالقيا ٌ
الخيارات على المستوى الجمعي كان الدين العام في التاريخ والحاضر ،وهذا
الدي ن العام هو الذي يكون على السلطات صَو ُنهُ أو حراسته بحسب تعبير
الماوردي ،من ضمن حراستها للحريات والحقوق األساسية للناس ،وليس أكثر.
III
ثالثًا :إنّ المنظور الكبير لتجربتنا التاريخية إذن ،يعتبر األمة مصدر السلطات ،أو
س واضحًا ،فال حاجة للتلفيق أو
مصدر الشرعية للنظام كُلِّه .وما دام األسا ُ
التوفيق بين التصورات القروسطية واألُخرى الحديثة كما فعل أكثر المنظِّرين
للدولة اإلسالمية في األزمنة الحديثة والمعاصرة .وأبلغُ األدلة على ذلك أنّ شباب

الثورات طرحوا هذه الشعارات التي تُنشئُ مجتمعًا سياسيًا عصريًا ،ودولةً مدنيةً،
فنزل الجمهور معهم إلى الشارع .لكنّ زمن ما بعد األنظمة الجمهورية الخالدة،
م
وليس زمن ما بعد الثورات -دفع باإلسالم السياسي إلى الواجهة ،وأخرج اإلسال ُ
ي من جيوبه السرية والعلنية إشكاليات المرحلة السابقة ،ومنها اإلقصاء
السياس ُّ
والقطيعة واإلحيائية والتوتُّر بقصد الوصول للسلطة واالحتفاظ بها دونما مراجع ٍة
م واألصدقاءُ ،وغير
لمقوالت زمن ما قبل الثورات؛ فانهمك الجميعُ ،الخصو ُ
ة
الخصوم واألصدقاء ،في نقاش تلك اإلشكاليات ،وهي في الحقيقة جروحٌ غائر ٌ
في الهوية والوعي والواقع .وألنّ الشأن العامَّ وإدارتَه يُهمّان كلَّ الناس ،وكلُّهم
متيقظون؛ فليست هناك خشيةٌ في المدى المتوسط على الدولة والمجتمع
السياسي الجديد( ،)23وإنما الخشية – بخالف ما يعتقد كثيرون -على الدين ذاته.
فلدينا من جهةٍ الشعبوية الزاخرة لإلخوان ،واالنفجاراتُ الصاعقةُ للسلفيين ،وكال
الطرفين يستخدم الدين بكثافةٍ واستماتةٍ من أجل إدخاله في بطن الدولة،
واستعماله في الصراع على السلطة .وتارةً باسم أسلمة الدولة ،وطورًا باسم
تصحيح عقائد الناس وممارساتهم الدينية! والدين واقعٌ في قلب المجتمع ،وهو
جوهر نسيجه القيمي واالجتماعي والثقافي واإلنساني .ومعدةُ الدولة قاسيةٌ
وفتّاكةٌ وهي حَرِيّ ٌة أن تُفتّت الدين ،فينقسم اجتماعنا اإلنساني ويتشرذم ،وهذا
فضال ً عمّا يُحدثُهُ ذلك من ِردّةٍ في المدى المنظور على التديُّن والمتدينين ،وعلى
الفئات االجتماعية والسياسية األُخرى .فالخطر على الدين في المرحلة التاريخية
التي تمر بها مجتمعاتنا آتٍ من ثالث جهات :جهة القول بامتالك الدين نظامًا كامال ً
في السياسة واالقتصاد ،وجهة القول بتطبيق الشريعة من أجل تصحيح النظام
العقدي والتشريعي أو إكماله ،وإحقاق نظريته السياسية واالقتصادية .وأخيرًا
لجهة استخدام الدين في الصراع على السلطة بحيث يقول هذا الطرف
للمو اطن :إنتخبْني ألنّ ديني أصحّ أو أفضل ،ويقول ذاك الطرف بل انتخبني وخُ ْذ
ل من الناحية الدينية .إنّ القول بوجود نظامٍ للحكم ولالقتصاد
برنامجي ألنه أفض ُ
في اإلسالم هو تكليفٌ له بما ال يُطاق ،كما يقول المتكلمون المسلمون .وقد
تبيَّن العج ُز عن ذلك بمسارعة اإلخوان بعد انتخاب د .مرسي إلى التحول للقول

بالدولة المدنية ،بعد أن قضَوا دهرًا يجادلون في ذلك بحجة االشتباه بين المدني
والعلماني .كما تبيّن العجز في المجال االقتصادي بالمسارعة للتخلّي عن مقولة
االقتصاد اإلسالمي إلى طلب االقتراض المباشر من صندوق النقد الدولي .وفي
م سريعٌ وإيجابي في نظر األصدقاء والحلفاء؛ إنما ما الذي
األمرين هناك تالؤ ٌ
يُحدثُهُ ذلك في وعي الجمهور الحزبي والمتديِّن؟ إنّ الخشية هنا ال تأتي من
عقائدية اإلخوان ،وال من عقائدية السلفيين (الذين سارعوا بدورهم لتشكيل
أحزاب سياسية ،وخوض االنتخابات ،بعد أن كانوا يحرّمون الحزبية ويحرّمون
االنتخابات!)؛ بل تأتي من هذه البراغماتية الصاعقة إن لم نقل أكثر .وقد ْ
ت
بدأ ُ
بأُطروحة النظام الكامل التصالها المباشر برؤية الدولة وإدارة الشأن العامّ؛ وإال ّ
فإنّ أُطروحة "تطبيق الشريعة" هي األخطَرُ على الدين بالذات .لقد أراد
اإلس الميون منذ أيام حسن البنّا الخروجَ من علمانية الفصل بين الدين والدولة،
والتي سمّاها سيّد قطب :الفصام النكِد .لكنّ مقولة "تطبيق الشريعة" تفعل
العكس في الواقع ،ألنها تفصل الشريعة والدين عن المجتمع ،ثم تعيد فرضهما
عليه بصيغٍ حزبي ٍة من طريق الدولة والسلطة .وهكذا تُحول الشريعة إلى
م
أيديولوجيات سلطوية ،وتُعطي السلطان السياسي سلطاتٍ ومهامَّ دينية ،وتزعُ ُ
أنّ إيمان ودينَ دولة المسلمين ومجتمعاتهم ناقصان غفلةً وجهال ً أو كفرًا ،وال
بد من استعادتهما .وهذا في حين يقول هللا عزَّ وجلَّ في سورة المائدة8 :
ت ل كم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ،ورضيتُ لكم اإلسالم دينا-}...
{اليوم أكمل ُ
ثم لماذا قامت الثورات؟ هل قامت إلكمال الدين أو تطبيقه ،أم قامت لتحسين
إدارة الشأن العامّ وإصالحها؟! ما كان اإلسالم وال كانت شريعته سائدةً في
مجتمعات المسلمين وفي العالم منذ آمادٍ وآمادٍ كما هي اليوم .فلماذا هذا
خطَلُ الذي يستمرُّ في الرؤى والمفاهيم ،وهو خَطَلٌ يشكّل خطرًا على الدين
ال َ
وشريعته ،وعلى مجتمعاتنا وسالمتها الدينية والقيمية واإلنسانية .هل هي ثورةٌ
ثقافيةٌ استئصالية على شاكلة ثورتي ماوتسي تونغ وكيم إيل سونغ ذواتي
االدعاء اإلطالقي غير اإلنساني؟! أمّا اإلسراف في استخدام الدين في الصراع
الديني والسياسي أو التنافُس على السلطة في الدولة والمجتمع ،فقد قسّم

في هذه الفترة القصيرة وفي تونس وليبيا ومصر واليمن وربما في مواطن
أُخرى ،بيوتاتٍ وأُسَرًا وجماعاتٍ منا ،ونوشك أن ال نصلّيَ معًا ،وأن ال نعتقد
العقائد ذاتها ،وال نمارس الشعائر ذاتَها!
إنّ هذا كلَّه ال يكفي في تعليله الطغيانُ السابقُ ،وال الحمالتُ الغربيةُ على
اإلسالم .بل هناك خوفٌ جارفٌ على الهوية اإلسالمية لدى جمهورٍ عريض.
وهناك خوفٌ جارفٌ من اإلسالم من جانب مثقفين عربٍ ومسلمين كثيرين،
وهذا فضال ً عن العالم ومجتمعاته من حولنا .لقد نشر أُستاذنا الدكتور طه عبد
الرحمن كتابًا مهمًا في فلسفة الدين قبل أشهُر اسمه" :روح الدين"( ،)20ومن
ضمن ما يخشى فيه من العلمانية أنها تُخرج الدين وأخالقَه وتأثيراته ليس من
الدولة فقط؛ بل ومن المجتمع أيضًا .ولستُ أدري كيف يكونُ ذلك ممكنًا ما دام
الدين ،وما دامت منظومته القيمية مُدخلنةً في سَمْت األفراد والجماعات
والمجتمعات ،وكانت وستظلُّ مؤثّرةً بطرائق مباشرة وغير مباشرة في اجتماعنا
اإلنساني والدولتي ،وال خوف عليها من العلمانية وسواها من الدهريات ،إال ّ إذا
سلكْنا مع الدين والمجتمع المسلكَ أو المسالك التي ينتهجها اإلسالميون ،فلنخرُجْ
من اإلسالم السياسي ،لتبقى إلسالمنا سكينته ووحدتُه ووظائفه الشعائرية
ه األعظم ،بحسب تعبير اإلمام أبي حنيفة .أمّا مثقفونا
والقيمية ،فيبقى له سوادُ ُ
الذين يخشون من اإلسالم ،فقد قضَوا العقود الخمسة األخيرة وهم يحاولون
تحريرنا من اإلسالم أو تحريرَ اإلسالم منا .وقد أنهت الثورات تلك األوهام
العُصابية ،وإن يكن علينا االعتراف أننا نقعُ في خِضمِّ مرحلةٍ تغصُّ باختالط
المفاهيم والتباسها في عالقتنا بموروثنا الديني والثقافي والحضاري .إننا
م والوعي
مفتقرون ومفتقدون لنه وضٍ كبير ،وعملٍ كثير على الوعي العا ّ
الثقافي بالدين ورمزياته التي تتلبّسُ لبوسًا شعائريًا غال َّبًا  .فالرمزي يصبح عندما
يتوتّر شعائريًا .والشعائري يتلبس لبوس االعتقاد .واالعتقاد في زمن التحوالت
الكبرى يتحول إلى مقوالتٍ مطلقة .لقد قسّمت عقود القرن العشرين السوداء
إسالم السواد األعظم من المسلمين ،أي أهل السنة والجماعة ،إلى ثالثة
اتجاهاتٍ محاربة هي :السلفية واإلخوانية والصوفية وديننا الواحد حتى اآلن

خلَ فِرَ ُقهُ في صراعٍ
يوشك أن يصبح تحت وهج السلطة أديانًا متنابذة ،أو تد ُ
عنيف فيما بينها كحال الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت على مدى ثالثمائية
عام.
ن
أيها السادة! هناك المثل القائل :ال تتنازعوا على جلد الدبِّ قبل صيده .لك ّ
ن الدبَّ قد جرى اصطيادُه؛ في حين يفترق الناس من حوله إلى
الواقع عندنا أ ّ
ثالث فِرق :فرقة تعترف باالصطياد ،لكنها ترى إلى الدبّ فتجدَه بدون جلد.
ب غير
وفرقة ترى أنّ عملية الصيد لم تقع بعد؛ في حين ترى فرق ٌة ثالثةٌ أن الد َّ
موجودٍ أصال ً! فلنستمع إلى أبي العالء المعرّي يشكو صعوبة لقاء الحبيبة رغم
قُرب دارها:
ن مزارها
فيا دارها بالخيف إ ّ

ل
قريبٌ ،ولكنْ دون ذلك أهوا ُ
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