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تنسيق وتقديم

 �الطيب بوعزة ويوسف بن عدي

انشغل بعض رّواد الفكر العريب اإلسالمي برتتيب العالقة بني الدين والدولة أو بني السلطة الزمنية والسلطة الدينية؛ 

وذلك ملا لها من آثار عىل الفكر والسياسة واالجتامع العريب. إذ صار الكثري من الباحثني يدرسون كيفية حضور الديني يف 

السيايس خالل التاريخ اإلسالمي، وكيف كانت املسافة بينهام عىل مستوى الواقع، وهل ميكن التنظري لعالقة جديدة بفعل 

تطور بنية االجتامع الحديث.

وال نعدم أمثلة من التاريخ ومسارات الفكر اإلسالمي العريب التي تؤكد االنشغال بدراسة تداخل الدين بالسياسة 

املقفع  وابن  املاوردي  مع  السلطانية  اآلداب  إىل  واإلملاُع  اإلملاُح  الدينية، وحسبنا  السلطة  مع  الزمنية  السلطة  وتقاطع 

املؤسسة عىل مبادئ ومرتكزات تجعل الوحدة ودرء الفتنة واالنقسام يف املجتمع واألّمة من أوىل األولويات التي ينبغي 

الحفاظ عليها، مع استعامل الديني كلحمة جامعة ناظمة. كام أّن بعض النقاشات السياسية كانت مغلفة بالجدل الكالمي 

واملذهبي يف تأويالت اآليات واألحاديث لفائدة إيديولوجيا الدولة املنشودة أو القامئة.

وما زال للرتاث السيايس حضور يف لحظتنا املعارصة، بل أكرث من ذلك نلحظ عودة الرصاع املذهبي )السّنة والشيعة(، 

التحوالت  أّن  إىل هذا  والسياسية واالجتامعية. يضاف  العقدية  اإلسالمي وتكويناته  للتاريخ  قراءات طائفية  إشاعة  مع 

السياسية التي شهدها العامل العريب بعد ما ُسّمي بالربيع العريب، دفعت بقضايا الفكر السيايس، ومنها مسألة العالقة بني 

الدين والسياسة، إىل مقدّمة اهتاممات املثقف العريب، ماّم يرهص بتطور التفكري يف الشأن السيايس.

وإذا استعدنا بداية النهضة العربية، فسنلحظ آراء جريئة يف التنظري لعالقة الدين بالدولة، ومن أبرز اإلسهامات التي 

ناقشت تلك العالقة بحس تجديدي جريء كتاب الشيخ األزهري عيل عبد الرازق املوسوم بـ: »اإلسالم وأصول الحكم”، 

ومصارع االستعباد«  العلم واملدنية« للشيخ محمد عبده، وكتاب: »طبائع االستبداد  وكتاب: “اإلسالم والنرصانية بني 

لعبد الرحمن الكواكبي...، وغريها من النصوص التي انخرطت يف الجدل الفكري املرتبط بتحديد أدوار الدين يف املجتمع 

السيايس.

وإذا تخطينا بداية النهضة العربية إىل أوساط القرن العرشين، فسنالحظ بداية تبلور للرؤية النقدية مع عبد الله 

العروي ومحمد عابد الجابري وهشام جعيط ومحمد أركون وناصف نصار...؛ تلك الرؤية التي حاولت تعميق النظر يف 

أدوات التفكري السيايس العريب، وعالقتها بالسياقات التاريخية والفكرية.

وال نخال املراجعات النقدية الرتكيبة املنجزة مع رضوان السيد وعبد املجيد الصغري وعبد اإلله بلقزيز ووائل حالق...

إلخ؛ إال عالمة قوية وملموسة عىل استمرار االهتامم باإلشكالية السياسية وعالقتها بالديني، يف أفق تنظريي متقوم برؤى 
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العربية  الثقافة  الدين والسلطة يف  النظر يف ميالد ونشأة وتأويل مسألة  تتطلع إىل تدقيق  أكادميية  فلسفية ومنهجية 

اإلسالمية.

كام ال بّد أن نشري هنا إىل صدور مؤلفات مهّمة يف اآلونة األخرية، تعمل عىل رصد العالقة بني الدولة والدين من 

منظورات موصولة باإلشكاليات الراهنة، نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص: »دولة الفقهاء، بحث يف الفكر السيايس 

اإلسالمي« لنبيل فازيو، وكتاب: »مفهوم الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية الحداثة« ملحمد جربون، وكتاب: »يف الفكر 

السيايس العريب اإلسالمي من اإلمامة والخالفة إىل الدولة. مقاربة يف نشأة وتطور النظريتني السياسيتني السنية والشيعية« 

لعبد العزيز العامري.

العربية  الثقافة  التاريخية والفقهية واألصولية واإليديولوجية عىل  بالدولة وانعكاساته  الدين  ولبيان إشكال عالقة 

منذ »دولة« الرسول ـ صىل الله عليه سلم ـ إىل اليوم، اخرتنا عنوان هذا امللف البحثي بـ«الدولة والدين يف الفكر العريب 

املعارص«، والذي يضمُّ مجموعة من األوراق الفكرية املهّمة لباحثني من مختلف األقطار العربية.

يحتوي باب »األبحاث واملقاالت« عىل ثالثة بحوث: 

أّولها عن: »األصولية اإلسالمية بني الدعوة الدينية واإليديولوجيا السياسية« للباحث املرصي محمد عبده أبو العال، 

لفهم مامرساتها  األصولية  الحركات  والفكرية وراء نشوء  السياسية واالجتامعية  األسباب  عىل رضورة تعقب  الذي ركز 

واسرتاتيجياتها. وهو املنحى الذي ألّح عليه الباحث التونيس عمر بن بو جليدة يف بحثه: »يف جدل الديني والسيايس بني 

اقتضاء اإلصالح واسرتاتيجيات التحديث«، حيث حرص عىل التوكيد عىل أّن عملية التفكري يف السيايس والديني تستلزُم 

االقتناع بدور البعد النقدي يف التعاطي مع هذا املنجز، وبذلك فال ميكن إدراك مقتىض الحياة السياسّية يف عرصنا دون 

التساؤل عن الحدود التي يف مستواها ما يزال الدين يشكل عنرصاً فاعاًل يف تكوين الوعي السيايس واملدين العريب املعارص. 

أّما البحث الثالث: »الدين والسلطة من منظور ناصيف نصار« للباحث املغريب محمد بنحامين فريصد رؤية املفكر اللبناين 

ناصيف نصار للسلطة وعالقاتها بالدين واملجتمع والسياسة وكيفية اشتغال منطق السلطة.

ويف باب الحوارات، جاء حوار د. جربون، مستهدفاً بيان حقيقتني: 

األوىل: طبيعية حضور املرجع الديني يف السياسة واالجتامع، وهي حقيقة واجهْت جّل الحضارات. والحقيقة الثانية 

التوكيد عىل رضورة االنتباه إىل دور الدينامية والفواعل االجتامعية والتاريخية يف تأسيس دولة املدينة والبحث كذلك 

عن الرشعية واملرشوعية.

العريب  فقد جاءْت قراءة يوسف بن عدي لكتاب: »الدولة والدين يف االجتامع  أّما يف معرض باب قراءات كتب 

اإلسالمي« للمفكر املغريب عبد اإلله بلقزيز قصَد الوقوف عند إشكالية الدولة والدين باعتبارها ملتبسة تاريخياً ونظرياً 

وسياسياً، وتتأرجُح بني فرضية حاجة الدولة للدين وبني فرضية أّن مجال الدين كمجال خاص بالفرد وإميانه ينفصل عن 

مجال السياسة والدولة املحكومة بقواعد التنظيم والرصاع االجتامعي.

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر
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تقديم

أّما قراءة خالد طحطح لكتاب: »مطالع السعادة يف فلك سياسة الرئاسة« لعيل السماليل، فتتجه نحو كشف االطالع 

عىل املؤلفات اليونانية والفارسية والرتاث السيايس السلطاين وآدابه، ثّم بيان محدودية هذا النوع من التفكري السيايس.

تلك هي أوراق هذا امللف البحثي الذي نتمنى أن يفتح شهية القارئ نحو مزيد من البحث والتأمل والنظر بروح 

النقد واملساءلة والتفاعل املثمر.



الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر
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األصولية اإلسالمية بين الدعوة الدينية 
واإليديولوجيا السياسية

 �محمد عبده أبو العال 

الملخص التنفيذي

طفت الحركات األصولية اإلسالمية عىل سطح األحداث بقوة مل يسبق لها مثيل بعد ثورات الربيع العريب يف منطقة 

الرشق األوسط، لدرجة أّن إحدى هذه الحركات )داعش( قد متكنت بالفعل من إعالن نفسها كدولة )الدولة اإلسالمية( 

تتمتع بإقليم ميتّد عرب العراق وسوريا، تزيد مساحته عن مساحة اململكة املتحدة.

العربية واإلسالمية ميثل خطراً حقيقياً عىل املستقبل،  الدينية يف املجتمعات  الحركات األصولية  إّن ظاهرة صعود 

خطراً واقعياً وليس مجرد تهديد محتمل. من هنا كانت رضورة البحث يف العوامل املوضوعية )االجتامعية والسياسية( 

لهذه الظاهرة، سواء عىل املستوى املحيل الداخيل للدول العربية واإلسالمية أو عىل مستوى املجتمع الدويل الذي تقوده 

الواليات املتحدة.

لن تقف هذه الدراسة عند محاولة التنقيب عن هذه العوامل، بل ستتطرق إىل بنية الفكر األصويل ذاته، ليس 

ننا  بغرض فهمه فحسب، بل أيضاً بغرض توقع الخطط واالسرتاتيجيات املستقبلية للحركات األصولية اإلسالمية، ماّم ميكِّ

من التصدي لهذه الخطط وإفشال تلك االسرتاتيجيات.

رغم افرتاض الباحث وجود بنية محددة للعقل األصويل، بل وسعيه لتفكيك مقومات هذه البنية، وافرتاضه أيضاً أّن 

جامعة اإلخوان املسلمني هي الجامعة األم لكّل الجامعات اإلسالمية الراديكالية، إال أّنه سيكتشف خالل هذا التفكيك 

أّن هناك متايزات فقهية وفكرية بني هذه الجامعات وبعضها البعض، تلك التاميزات التي وصلت بينهم إىل حد تبادلهم 

االتهامات بالكفر والرّدة، حتى وصل األمر بينهم إىل النزاع املسلح.

متثل اإلشكاليات السابقة، رغم أهميتها، مجرد إشكاليات فرعية بالنسبة إىل اإلشكالية الرئيسة التي تدور حولها هذه 

الدراسة، أال وهي طبيعة العالقة بني الديني والسيايس يف األصولية اإلسالمية وما ترتب عىل هذه العالقة من تداعيات. 

إذا كانت املسافة بني الديني والسيايس يف األصولية اإلسالمية قد تالشت متاماً حتى وصل األمر إىل حّد التامهي بينهام، 

فام هي، إذن، التداعيات السياسية والعسكرية التي قد ترتتب عىل هذا التامهي، أو التي قد ترتبت بالفعل؟ وهل هذا 

التامهي )أو التامزج أو االنصهار( كان عىل حساب الديني والروحي أم عىل حساب السيايس الدنيوي؟ بأسلوب آخر: 

هل تالىش السيايس يف الديني، فتديَّنت السياسة؛ أم تالىش الديني يف السيايس فتسيَّس الدين فلم يعد ديناً، بل مجرد 

إيديولوجيا سياسية يتّم توظيف الدين فيها عىل نحو برجاميت انتهازي؟
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أواًل: المنطلقات الفكرية والفقهية لألصولية اإلسالمية

الحقيقة املطلقة. وبذلك، فكّل األصوليات، عىل اختالف  امتالك  اعتقاد راسخ لديها يف  تنطلق كّل األصوليات من 

أنواعها، ليست يف حقيقة األمر سوى تجليات مختلفة للدوغامئية dogmatism التي تتمثل كام يذهب كانط Kant يف 

“امليل إىل التسليم باملبادئ التي يعتمدها العقل منذ القديم دون البحث يف طبيعة هذه املبادئ أو رشعيتها وقيمتها 

]اعتقاداً يف مطلقيتها[”1. وهكذا، فالسمة الرئيسة للمطلقات هي أّنها غري قابلة للنقاش أو املراجعة.

بذلك، ميكن القول إّن الدوغامئية، أي “املطلقية” أو “النزعة الوثوقية”، هي منبع كّل األصوليات. وعليه، متثل األصولية 

.criticism والنزعة النقدية skepticism ـ عىل غرار الدوغامئية ـ النقيض الرصيح لكّل من الحوار والنزعة الشكية

وتختلف األصوليات باختالف املطلق الذي تتمركز حوله، فإذا كان املطلق سياسياً كنا بصدد أصولية سياسية؛ وإذا كان 

املطلق دينياً كنا بصدد أصولية دينية. وتتمثل األصوليات السياسية يف عدد من اإليديولوجيات ذات الطابع التوتاليتاري، 

كالفاشية والنازية والستالينية. كام تأخذ األصولية الدينية أشكاالً متعددة، إذ تختلف فيام بينها باختالف الدين الذي ميثل 

عندها مصدر الحقيقة )امليتافيزيقية( املطلقة.

إذا كان ُلّب األصولية هو االعتقاد يف امتالك الحقيقة املطلقة، وبالتايل االعتقاد يف امتالك القدرة عىل تفسري أي يشء 

أو اإلجابة عن أي سؤال، فإّن العديد من املذاهب الفكرية ميكن وصفها بأّنها مذاهب أصولية. بهذا املعنى متثل الفلسفة 

املادية )اإللحادية( شكاًل من أشكال األصولية، وذلك العتقادها يف املادة كمطلق ميكن من خالله تفسري العامل )اإلنسان 

والطبيعة(.

هناك أيضاً “األصولية العلموية” التي تجعل من العلم معتقداً متحجراً )دوغام( ال يزيد عن كونه مجرد مجموعة 

عالقات بني عدد من الوقائع القابلة للمشاهدة والقياس بعيداً عن أي بحث يف األسباب والغايات. ومتثل وضعية أوغست 

كونت منوذجاً حّياً لألصولية العلموية. إّنها متثل نهاية التاريخ ودين البرشية الجديد واألخري2.

إّن العلموية حني استندت إىل التصور املاضوي امليت للعلم، إمّنا صارت شكاًل من الشعوذة، أو بالحرّي من أصولية 

توتاليتارية، قامئة عىل املصادرة القائلة إّن “العلم” ميكنه حّل املسائل كلها. وإّن ما ال ميكن للعلم أن يقيسه ويختربه 
ويتوقعه هو يشء غري موجود. إّن هذه الوضعية الحرصية تستبعد أرفع أبعاد الحياة: الحب، واإلبداع الفني، واإلميان.3

ما يهّمنا خالل هذه الدراسة “األصولية الدينية”، وتحديداً “األصولية اإلسالمية” التي طفت عىل سطح األحداث بعد 

ثورات الربيع العريب يف املنطقة العربية.

1 ـ جالل الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر - تونس، بدون تاريخ، ص 191

2 ـ انظر روجيه غارودي، األصوليات المعاصرة: أسبابها ومظاهرها، تعريب: خليل أحمد خليل، دار عام ألفين ـ باريس، 2000، ص ص 18-17

3 ـ روجيه غارودي، األصوليات المعاصرة: أسبابها ومظاهرها، ص 24

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر



9

تقف كّل األصوليات الدينية يف قراءتها للنصوص الدينية عند ظاهر هذه النصوص، متقيدة باملعنى الحريف للنص، 

رافضة للتأويل، أي إعامل العقل يف محاولة التوصل للمعنى األصيل للنص.

م الحديث  تعود جذور األصولية اإلسالمية إىل أحمد بن حنبل وتلميذه األبرز ابن تيمية. كان أحمد بن حنبل ُيقدِّ

التي  اإلسالمية  الفرق  بعض  مع  فكرية ضارية  معارك  النص يف  بظاهر  بسبب متسكه  وقد دخل  الرأي،  الضعيف عىل 

استخدمت التأويل العقيل، وعىل رأسها املعتزلة. كام وصف ابن تيمية أهل التأويل والرأي بأّنهم أهل تحريف. يذهب 

ابن تيمية يف معرض حديثه عن رفضه التام للتأويل، إىل أّن الرسول قد “أبلغ البالغ املبني، وبنيَّ مراده، وأّن كّل ما يف 

القرآن والحديث من لفظ ُيقال فيه إّنه يحتاج إىل التأويل االصطالحي الخاص، الذي هو رَصْف اللفظ عن ظاهرة، فال بّد 

أن يكون الرسول قد بنيَّ مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، ال يجوز عليه ]ص[ أن يتكلم بالكالم الذي مفهومه ومدلوله 

باطل، ويسكت عن بيان املراد الحق، وال يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كالمه ما مل يبينه لهم ويدلهم عليه، 

إلمكان معرفة ذلك بعقولهم، وأّن هذا قدح يف الرسول الذي بلَّغ البالغ املبني الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من 

الظلامت إىل النور”4.

من هذا املنطلق، تتعارض األصولية اإلسالمية ـ وغريها طبعاً من األصوليات الدينية ـ عىل طول الخط مع التوجهات 

ذات النزعة العقالنية، كالتنوير والحداثة والعلامنية، تلك التوجهات التي ال تعرتف بقدرة اإلنسان عىل اقتناص املطلقات 

الدينية، نظراً الختالف األفهام يف قدرتها عىل التوصل لداللة النص الديني املقّدس الذي تحوَّل “منذ لحظة نزوله األوىل 

]...[ من كونه )نصاً إلهياً( وصار فهاًم )نصاً إنسانياً(، ألّنه تحوَّل من التنزيل إىل التأويل”5. إّن القرآن ]...[ نص ديني ثابت 

من حيث منطوقه، لكّنه من حيث يتعرض له العقل اإلنساين ويصبح “مفهوماً” يفقد صفة الثبات، إّنه يتحرك وتتعدد 

داللته”6.

وحتى عندما يلجأ األصوليون اإلسالميون يف بعض األحيان إىل التأويل، فإّنهم يلجؤون للتأويل اإليديولوجي الخاص 

املغرِض، الذي ال ُيعّد يف حقيقة األمر تأوياًل، بل تلويناً عىل حد تعبري “نرص حامد أبو زيد”.

ما دام التأويل فعالية ذهنية استنباطية، فمن البدهي أن يكون للذات العارفة دور ال يصح إنكاره أو تجاهله ]...[، 

القراءة “غري  التفرقة بني  فإّننا نجد من الرضوري  إّنه ال توجد قراءة بريئة،  القول  َمْن يذهبون إىل  وإذا كنا نتفق مع 

الربيئة” وبني القراءة “املغرضة”. إّن انعدام الرباءة يف النشاط املعريف عموماً، ويف قراءة النصوص خصوصاً، أمر له تأويله 

اإلبستمولوجي، ما دام فعل املعرفة ال يبدأ من فراغ مطلق شامل مطابق لحالة الرباءة األصلية األوىل عىل افرتاض وجودها. 

أّما القراءة املغرضة فهي عىل عكس ذلك، ال تأويل لها إال يف اإليديولوجيا7.

4 ـ ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق د. السيد محمد السيد، ود. سيد إبراهيم صادق، المجلد األول، الجزء األول )القاهرة: دار الحديث، 2006(، ص 119

5 ـ نصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، سينا للنشر ـ القاهرة، طـ2، 1994، ص 126

6 ـ المرجع نفسه، ص 126

7 ـ المرجع نفسه، ص 142
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إّن ما يرفضه نرص حامد أبو زيد هنا ـ ونحن نتفق معه يف ذلك ـ ليس إلغاء دور الذات العارفة يف عملية التأويل، 

التأويل  الجدلية بني املؤوِّل والنص، ولكن ما يرفضه هو خضوع منهجية  العالقة  أبو زيد عىل  فعىل خالف ذلك يؤكد 

الباحث  ننكر عىل  أّننا  الصدد: “ليس معنى ذلك  أبو زيد يف هذا  يقول  مبتذالً.  تعسفياً  الباحث خضوعاً  إليديولوجية 

حقه )الطبيعي واملعريف( يف أن يصوغ موقفه من الواقع والرتاث من خالل منهجيته يف التأويل، برصف النظر عن تقدم 

هذا املوقف أو رجعيته، ولكننا ننكر بل نستنكر أن يتّم ذلك عىل نحو مبارش مبتذل وتعسفي. إّننا نستنكر التعامل مع 

النصوص وتأويلها من منطلق نفعي برجاميت يهدر حركتها يف سياقها التاريخي من جهة، ويتنكر للحقائق واملعطيات التي 

ال تنكشف داللة النص إال من خاللها من جهة أخرى”8.

تأسيساً عىل ما سبق، فإّن األصولية اإلسالمية ليست سوى شكل من أشكال اإليديولوجيا املغلقة التي متثل “حالة 

من التمحور الذايت، أي النزعة التي ترتاءى فيها إلحدى الجامعات صوابية مقتضياتها، وبالتايل، ال صوابية أّية مقتضيات 

مخالفة”9. واألصولية اإلسالمية بهذا املعنى تعتمد ـ كام سبق أن أرشنا ـ التأويل التعسفي أو القراءة املغرضة للنصوص 

الدينية كآلية تستخدمها يف التعبري عن نفسها يف شكل مطلق ديني يستوجب التصديق به، ومن ثّم الطاعة واالمتثال ملن 

يّدعون امتالكه، بل فرض ذلك عليهم بالقوة. وسوف أرضب مثاًل عىل هذا التأويل اإليديولوجي التعسفي املغرض مببدأ 

رئيس ميثل ُلّب األصولية اإلسالمية املعارصة، أال وهو مبدأ “الحاكمية”.

الخوارج األوائل. وكانوا يستخدمون بدالً منه يف ذلك الحني  الفتنة مع  الحاكمية، كمضمون، يف مناخ  ولد مفهوم 

مصطلحات أخرى، مثل “الحكم” أو “التحكيم”، الذي كانوا يقصدون به القضاء والفصل يف الخصومات يف ضوء التنزيل 

الحكيم، استناداً إىل قوله تعاىل: )إِِن اْلُحْكُم إاِل لِلَِّه( ]يوسف: 40[10.

مصطلح “الحاكمية” مصطلح حديث العهد، ظهر يف الثقافة اإلسالمية إّبان احتالل بريطانيا لشبه الجزيرة الهندية، 

املفكرين  من  يد عدد  وذلك عىل  الربيطاين،  الغزو  بها  التي جاء  الغربية  والثقافة  اإلسالمية  الثقافة  بني  الصدام  حيث 

املسلمني الهنود حينذاك، مثل صالح الدين خدابخش ومحمد إقبال11.

ولكن “مل يدخل استخدام مصطلح “الحاكمية” كمفهوم سيايس يف قاموس التيار اإلسالمي إال عىل يد الداعية اإلسالمي 

الهندي أيب األعىل املودودي، الذي من خالل كتاباته انتقل املفهوم الجديد للحاكمية إىل االستخدام السيايس يف العامل 

العريب يف فرتة الستينات مع تنظيم اإلخوان املسلمني ]...[، متَّت من خالل كتابات املودودي إعادة رفع شعار الخوارج )إن 

الحكم إال لله(، وأخذ أبعاداً إيديولوجية تحولت إىل سلطة سياسية ناشطة”12.

8 ـ المرجع نفسه، ص 143

9 ـ رشيد مسعود، مالحظات حول الفهم الفلسفي لإليديولوجيا، ص 63، في: 

http://hekmah.org/مالحظات-حول-الفهم-الفلسفي-لأليديولوج/ )May 23, 2016(

10 ـ انظر محمد شحرور، الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية، دار الساقي - بيروت، طـ1، 2014، ص ص 38: 39

11 ـ انظر المرجع نفسه، ص ص 40-39 

12 ـ المرجع نفسه، ص 40
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متخض مبدأ الحاكمية عند أيب األعىل املودودي عن “إعادة صياغة ]بعض[ املفاهيم الدينية، ]وذلك[ بإعادة تأويلها، 

لتصب يف إيديولوجية “الحاكمية”، خاصة مفاهيم “العبادة” و“اإلله” و“الرب” و“الدين”، وهي املفاهيم التي أفرد لها 

املودودي رسالة مستقلة ]...[ ُتعّد مبثابة “مانيفستو” لكثري من الجامعات اإلسالمية”13، وقد طبعت هذه الرسالة تحت 

عنوان “املصطلحات األربعة يف القرآن”.

يطابق أبو األعىل املودودي يف مفهومه للحاكمية بني اإللوهية والسلطة قائاًل: “كلٌّ من األلوهية والسلطة تستلزم 

األخرى، وال فرق بينهام من حيث املعنى والروح. فالذي ال سلطة له ال ميكن أن يكون إلهاً وال ينبغي أن ُيتخذ إلهاً. وأّما 

َمْن ميلك السلطة فهو الذي يجوز أن يكون إلهاً، وهو وحده ينبغي أن ُيتََّخذ إلهاً. ذلك بأّن جميع حاالت املرء التي تتعلق 

باإلله أو التي يضطر املرء ألجلها أن يتخذ أحداً إلهاً له ال ميكن قضاء يشء منها من دون وجود سلطة”14.

والسلطة التي يشري إليها املودودي هنا هي سلطة غري قابلة للتجزئة، أي أّن جميع السلطات وكافة الصالحيات التي 

تقتضيها األلوهية متتّد لتشمل كّل يشء، سواء يف السموات أو يف األرض. وبذلك، فالذي يتمتع بهذه السلطة العليا وحده 

دون أن يشاركه فيها أحد هو وحده الذي يختّص باأللوهية دون سواه15.

وإذا كانت األلوهية تقتيض توحد السلطة العليا يف يد حاكم واحد لهذا الكون، هو الله سبحانه وتعاىل، فإّن هذه 

بالقوة  وحده  يتفرد  الذي  الله  غري  أحد  بيد  ليس  والترشيع  واألمر  الحكم  يكون  أن  بالرضورة  أيضاً  تقتيض  األلوهية 

الالنهائية والسلطة املطلقة التي تتوىل أمر الخلق والتدبري يف هذا الكون16.

من هذا املنطلق، يذهب املودودي إىل أّنه من الخطأ والباطل أن يكون أحد غري الله حاكاًم مستقاًل بنفسه، وآمراً 

مستبداً بحكمه، وشارعاً مطلق اليد يف ترشيعه. فاألمر والترشيع عند املودودي ـ مثلهام مثل الخلق، والرزق، واإلحياء، 

وتسخري الشمس والقمر...إلخ ـ ميثالن وجهاً من الوجوه املختلفة للسلطة الواحدة، ومظاهر شتى للحكم الواحد. وعليه، 

فمن يعتقد يف طاعة أحد أو اإلذعان له بغري سلطان من عند الله، فإّنه يأيت من الرشك مبثل ما يأيت به الذي يدعو أو 

يسأل غري الله. وكذلك الذي يّدعي أّنه مالك امللك، واملسيطر القاهر، والحاكم املطلق باملعنى السيايس، فإّن دعواه هذه 

كدعوى األلوهية17.

13 ـ نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق، ص 104

14 ـ أبو األعلى المودودي، المصطلحات األربعة في القرآن، تعريب: محمد كاظم سباق، دار القلم، طـ5، 1971، ص 29

15 ـ انظر المرجع السابق، ص 30

16 ـ انظر المرجع نفسه، ص 31

17 ـ انظر المرجع نفسه، ص ص 32-31
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بذلك، ينتهي املودودي يف نهاية تحليله )أو تأويله( ملفهوم األلوهية إىل أّن الله وحده له امللك وله الحكم دون 

سواه. فـ“امللك” و“الحكم” من املعاين التي يشتمل عليها مفهوم األلوهية عند املودودي؛ وماّم يستلزمه توحيد اإلله أال 

ُيرشَك بالله تعاىل يف هذه املعاين أيضاً )أي “امللك” و“الحكم”(18.

“الحاكمية  قائاًل:  السياسية”  اإلسالم  “نظرية  كتابه  يف  الحاكمية  ملبدأ  مبارش  بشكل  املودودي  األعىل  أبو  يتعرّض 

)Sovereignty( لله وحده وبيده الترشيع، وليس ألحد ـ وإن كان نبياً ـ أن يأمر وينهى من غري أن يكون له سلطان من 
الله. والنبي أيضاً ال يتبع إال ما ُيوَحى إليه: )إِْن أَتَِّبُع إاِل َما ُيوَحى إيَِلَّ( ]األحقاف: 9[”19

تتعارض الحاكمية، بهذا املعنى عند املودودي، بشكل رصيح مع الدميقراطية. فالدميقراطية، عند املودودي، ليست 

ل إال  من اإلسالم يف يشء؛ ألّنها عبارة عن منهاج للحكم، تكون السلطة فيه للشعب جميعاً، فال ُتغريَّ فيه القوانني وال ُتبدَّ

برأي الجمهور. لهذا يرى املودودي أّنه ال يصح إطالق مصطلح “الدميقراطية” عىل نظام الدولة اإلسالمية، حيث يختار 

بدالً منه مصطلحاً آخر يرى أّنه أصدق تعبرياً عن هذه الدولة، أال وهو مصطلح “الحكومة اإللهية )أو الثيوقراطية(”. 

الثيوقراطية  كلّياً. عىل خالف  اختالفا  اإلسالمية  الثيوقراطية  تختلف عن  األوروبية  الثيوقراطية  أّن  إىل  املودودي  ويشري 

األوروبية، فإّن الثيوقراطية اإلسالمية ال تتسرت بالدين، وال يستويل فيها عىل الترشيع طبقة من السدنة يرشِّعون للناس 

قوانني من عند أنفسهم، حسب ما شاءت أهواؤهم وأغراضهم، ثم يقولون إّنها من عند الله. فالثيوقراطية اإلسالمية ـ 

كام يذهب املودودي ـ ال تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو املشايخ، حيث يكون أمرها يف أيدي املسلمني عامة، عىل 

أن يكون ذلك يف ضوء ما ورد يف القرآن والسّنة. وهكذا، يخوِّل املودودي للمسلمني يف ظّل نظام الحكم الذي أطلق عليه 

الثيوقراطية اإلسالمية )أو الحكومة اإللهية الدميقراطية( حاكمية شعبية، ولكّنها حاكمية شعبية مقيدة عىل حد تعبريه. 

وفقاً للمودودي، فإّن السلطة التنفيذية ال تتألف إال بآراء املسلمني، وال ُتعزل إال بأيديهم؛ وكذلك جميع الشؤون املستجدة 

التي ال ينطبق عليها حكم رشعي رصيح، فإّن حسمها ال يكون إال بإجامع املسلمني20.

يف ضوء هذا املفهوم للحاكمية عند املودودي، الذي يقوم عىل ما أطلق عليه “الحكومة اإللهية”، تتمثل الخصائص 

األولّية للدولة اإلسالمية فيام ييل21: 

1- ليس لفرد أو أرسة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنني يف الدولة نصيب من الحاكمية. فإّن الحاكم الحقيقي 

هو الله، والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعاىل وحده، والذين من دونه يف هذه املعمورة إمّنا هم رعايا يف سلطانه 

العظيم.

18 ـ انظر المرجع نفسه ص 32

19 ـ أبو األعلى المودودي، نظرية اإلسالم السياسية، دار الفكر، 1967، ص ص 28-27

20 ـ انظر المرجع نفسه، ص ص 29- 31

21 ـ المرجع نفسه، ص 29

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر



13

2- ليس ألحد من دون الله يشء من أمر الترشيع، واملسلمون جميعاً، ولو كان بعضهم لبعض ظهرياَ، ال يستطيعون 

أن يرشعوا قانوناً، وال يقدرون أن يغريوا شيئاً ماّم رشع الله لهم.

ع الذي جاء به النبي من عند رّبه، مهام تغريت  3- إّن الدولة اإلسالمية ال يؤسس بنيانها إال عىل ذلك القانون املرشَّ

الظروف واألحوال. والحكومات التي بيدها زمام هذه الدولة ال تستحق طاعة الناس إال من حيث إّنها تحكم مبا أنزل 

الله وتنّفذ أمره تعاىل يف خلقه.

غالباً ما يتّم االنتقال، عند الحديث عن مفهوم الحاكمية، من أيب األعىل املودودي إىل سيد قطب مبارشة، غري أّن 

الباحث يرى أّن هذا االنتقال ميثل قفزة عىل بعض كتابات حسن البنا التي نرى أّنها متّت بصلة وثيقة ملبدأ الحاكمية. 

فرغم أّن حسن البنا، مؤسس جامعة اإلخوان املسلمني، مل يستخدم مفهوم الحاكمية يف كتاباته، إال أّنه تعرض بشكل مبارش 

للحاكمية كمضمون، وتحديداً باملعنى الذي استخدمه املودودي يف كتاباته، التي تدور كلها حول هذا املفهوم ورضورة 

تطبيقه من أجل إقامة “الدولة اإلسالمية” أو “الخالفة اإللهية” بدالً من املدنية الغربية الحديثة، هذه الدولة أو تلك 

الخالفة التي ميثل السعي إليها عند املودودي جهاداً يف سبيل الله وإعالء لكلمته.

فها هو ذا حسن البنا يقول، وكأّنه ينرش اإلسالم من جديد يف مجتمع جاهيل كافر، مشبهاً نفسه بسّيدنا إبراهيم: “أّيها 

اإلخوان...، أدعوكم إىل الجهاد العميل بعد الدعوة القولية، والجهاد بثمن، وفيه تضحيات؛ وسيكون من نتائج جهادكم 

هذا يف سبيل الله واإلسالم أن يتعرض املوظفون منكم لالضطهاد وما فوق االضطهاد. وأن يتعرض األحرار منكم للمعاكسة 

وأكرث من املعاكسة، وأن ُيْدعى املرتفون منكم إىل السجون وما هو أشّق من السجون، ولتبلوّن يف أموالكم وأنفسكم. فمن 

كان معنا يف هذه الخطوة فليتجهز وليستعد لها، ومن قعدت به الظروف أو صعبت عليه تكاليف الجهاد، سواء أكان 

شعبة من الشعب أم فرداً من أعضاء الجامعة، فليبتعد عن الصف قلياًل، وليدْع كتيبة الله تسري، ثم فليلقنا بعد ذلك يف 

ميدان النرص إن شاء الله. ولينرصّن الله َمْن ينرصه، وال أقول لكم إال كام قال إبراهيم من قبل: ﴿َفَمْن َتِبَعِني َفإِنَُّه ِمنِّي 

َوَمْن َعَصاِن َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]إبراهيم: 36[«22.

وعىل غرار املودودي الذي ذهب إىل أّن الحاكم الحقيقي يف اإلسالم إمّنا هو الله، ومن ثّم فإّن املنوطني بتنفيذ القانون 

اإللهي يف األرض ما هم إال نواب عن هذا الحاكم الحقيقي23، فقد ذهب حسن البناـ  يف معرض حديثه عن الخطوات التي 

يجب اتباعها إلعادة الخالفة ـ إىل أّن اإلمام أو الخليفة يف الدولة اإلسالمية إمّنا هو ظّل الله يف األرض، حيث يقول حسن 

البنا نصاً: »اإلمام ]...[ هو واسطة العقد، ومجتمع الشمل، ومهوى األفئدة، وظّل الله يف األرض«24.

22 ـ حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، مكتبة آفاق - الكويت، ط1، 2012، ص ص 180-179

23 ـ انظر أبو األعلى المودودي، نظرية اإلسالم السياسية، ص 45

24 ـ حسن البنا، رسالة المؤتمر الخامس، في: محمد بديع )تقديم وتحرير(، مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا )القاهرة: دار التوزيع والنشر، طـ1، 2011(، 
ص 147 
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رغم تطرّق حسن البنا للمضمون الرئيس ملفهوم الحاكمية يف بعض كتاباته، وخاصة املتأخرة، إال أّن هذا املفهوم مل 

ُيستخَدم رصاحة، ومل يلَق صدى واسعاً يف الخطاب الديني يف املجتمع املرصي ويف باقي أنحاء العامل العريب، إال عىل يد 

سيد قطب، الذي كانت له عالقات بأعضاء جامعة اإلخوان املسلمني قبل انضاممه للجامعة رسمياً عام 1953م، بعد أن 

اتسعت هّوة الخالفات بينه وبني النظام النارصي. مّر مفهوم الحاكمية عند سيد قطب مبرحلتني ارتبطتا بعالقته بثورة 

يوليو، هام25: 

املرحلة األوىل: الحاكمية الترشيعية

كان سيد قطب يف هذه املرحلة يرى أّن الحاكمية للرشيعة وليس لله. والحاكم يف ظّل هذه املرحلة من الحاكمية 

يستمّد رشعيته من الشعب، وذلك عن طريق التطبيق العرصي ملبدأ الشورى، أي الدميقراطية. والحاكمية الترشيعية بهذا 

املعنى ليست ضّد كّل النظم البرشية، ولكّنها فقط ضّد النظم البرشية التي تقوم عىل الظلم والقهر االجتامعيني.

املرحلة الثانية: الحاكمية اإللهية

تظهر يف هذه املرحلة رؤية سيد قطب اإليديولوجية املتشددة، تلك الرؤية التي هي ليست أكرث من مجرد رشح 

أو تفسري ملفهوم الحاكمية عند املودودي. يف هذه املرحلة يكون الحكم لله الذي له وحده حق الترشيع للعباد ووضع 

الثورة  لذا، يجب  تأليه للبرش.  البرش هو  السلطات فيه هم  املناهج لحياتهم. فأّي حكم مرّد األمر فيه للبرش ومصدر 

الشاملة عىل حاكمية البرش يف كّل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها. وقد بدأت هذه املرحلة يف التشكل عند سيد 

قطب أثناء معاناته الحبس والتعذيب يف غياهب السجون.

)الحاكمية  األوىل  املرحلة  أّن  لنا  يتضح  قطب  سيد  عند  الحاكمية  مفهوم  تطور  من  املرحلتني  هاتني  إىل  بالنظر 

الترشيعية( ترتكز عىل فكرة وجود ترشيعات يتضمنها اإلسالم تحكم الحياة وترصِّفها. فالحاكمية يف هذه املرحلة متثل 

ترجمة اجتامعية واقعية للرشيعة اإلسالمية. فاإلسالم، عىل خالف املسيحية، ليس مجرد عقيدة روحية وصالة، بل ميثل 

نظاماً اجتامعياً معّيناً قوامه التكافؤ يف الفرص، والعدل االجتامعي يف توزيع الرثوات واملداخيل. فقطب هنا مل يدُع إىل 

إلغاء كّل النظم البرشية، ولكّنه يدعو إىل إصالحها من خالل ترشيعات موجودة بالفعل يف اإلسالم. يف هذه املرحلة يظهر، 

إىل حد كبري، االتجاه املقاصدي عند سيد قطب يف قراءة النص الرشعي، بهدف الكشف عن عالقة النص بالواقع املتغري، 

حيث يقول قطب نّصاً: »الرشيعة اإلسالمية قادرة عىل تلبية الحياة العرصية، ومنوها وتجددها. مع االنتفاع بتجاربنا نحن 

وبتجارب اإلنسانية كلها فيام يتفق مع فكرة اإلسالم الكلّية ومبادئه العليا عن الحياة«26.

25 ـ انظر كاًل من: محمد شحرور، الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية، ص 59؛ ونصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، ص 109 وما بعدها.

26 ـ سيد قطب، معركة اإلسالم والرأسمالية، دار الشروق، طـ13، 1993، ص 60
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يف هذه املرحلة، فإّن اإلمام املسلم عند سيد قطب »ال يستمّد واليته من »الحق اإللهي« وال من الوساطة بني الله 

والناس، إمّنا يستمّد مبارشته للسلطة من الجامعة اإلسالمية، كام يستمّد السلطة ذاتها من تنفيذ الرشيعة، التي يستوي 

الكّل يف فهمها وتطبيقها متى فقهوها، ويحتكم إليها الكّل عىل السواء«27.

إذا انتقلنا إىل املرحلة الثانية واألخرية من مراحل تطور مفهوم الحاكمية عند قطب )الحاكمية اإللهية(، تلك املرحلة 

التي متثلت بوضوح يف كتابه »معامل يف الطريق«، فسوف نجد تحوالً يف أولويات الخطاب الديني عند قطب، ذلك التحول 

الذي كان تعبرياً عن عداء واضح لكّل إنجازات يوليو. أعطى قطب لقضية العقيدة ـ التي مل تكن بالقطع غائبة ـ األولوية 

عىل قضية العدل االجتامعي. كام أصبح خطابه معادياً بشكل رصيح لطرح أّية اجتهادات باعتبارها من قبيل التضليل عن 

الهدف األسمى الذي كان يتمثل عنده يف إقرار املجتمعات البرشية بالعقيدة. وهكذا أصبح مفهوم الحاكمية عنده يف 

هذه املرحلة يتعارض، بشكل رصيح، مع التعددية الفكرية والسياسية، ومن ثّم يعادي الدميقراطية والحوار. وميثّل طرح 

مفهوم الحاكمية بهذه الصورة انعكاساً للرصاع عىل السلطة السياسية )بني نظام ثورة يوليو وجامعة اإلخوان املسلمني(، 

ذلك الرصاع الذي نقله سيد قطب من إطار الرصاع األريض إىل إطار الرصاع الديني، مستخدماً بذلك الدين كأداة لتزييف 

وعي الناس وتخديرها للوصول إىل السلطة28.

اه  تجاوز »سيد قطب« طرح املودودي الذي قام بتكفري الدول الوضعية الغربية ووصف مجتمعاتها بالجاهلية، وتعدَّ

إىل أخطر من ذلك، بتعميمه حكم التكفري عىل كّل األّمة اإلسالمية، مبا فيها أنظمتها ومجتمعاتها29. يقول سيد قطب يف 

هذا الصدد: »نحن اليوم يف جاهلية كالجاهلية التي عارصها اإلسالم أو أظلم. كّل ما حولنا جاهلية ...، تصورات الناس 

ثقافة  الكثري ماّم نحسبه  ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، رشائعهم وقوانينهم. حتى  وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد 

إسالمية، ومراجع إسالمية، وفلسفة إسالمية، وتفكرياً إسالمياً ...، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية«30.

ويدعو قطب إىل التمرّد عىل املجتمع الجاهيل وقيمه وتصوراته قائاًل: »ال بّد لنا من التخلص من ضغط املجتمع 

الجاهيل والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية ]...[، إّن مهمتنا األوىل هي تغيري واقع هذا املجتمع. 

مهمتنا هي تغيري هذا الواقع الجاهيل من أساسه، هذا الواقع الذي يصطدم اصطداماً أساسياً باملنهج اإلسالمي وبالتصور 

اإلسالمي، والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كام يريد لنا املنهج اإللهي أن نعيش«31.

عموماً، وتأسيساً عىل ما سبق، فإّن األصولية اإلسالمية تتعارض رصاحة مع كّل ما ميّت إىل الحداثة بصلة من أفكار 

ومامرسات، باستثناء التقدم التكنولوجي32. إّنها ترى أّن الحداثة قد رضبت بجذورها يف الوعي الشعبي، وأصبح لها قوة 

27 ـ سيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلسالم، دار الشروق، 1995، ص 14

28 ـ انظر لمزيد من المعلومات، نصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، ص 109 وما بعدها.

29 ـ محمد شحرور، الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية، ص 53

30 ـ سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، طـ11، 1987، ص 21

31 ـ المرجع نفسه، ص 22

32 ـ انظر بيكو باريك، الفكر السياسي غير الغربي، في: تيرنس بول وريتشارد بيلالمي )تحرير(، »موسوعة كمبردج للتاريخ: الفكر السياسي في القرن العشرين«، 
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كّل  وتحليل  وتعبئتهم  الجامهري  تعليم  من  بّد  فال  يربره.  ما  له  الجهاد ضدها  فإّن  وبالتايل  كبرية؛  واقتصادية  سياسية 

ترصفاتهم بدقة، والتعامل مع هفواتهم مبنتهى الحزم، كام ينبغي مراقبة األجانب والدول األجنبية ودحض أّية محاولة من 

جانبهم إلفساد الروح الدينية لدى الشعب. كّل ذلك يتطلب باألساس وجود جيش قوي من املؤمنني، وقد يحتاجون إىل 

»العنف املقّدس« أو »اإلرهاب اإلسالمي«33.

ثانيًا: التداعيات السياسية والعسكرية لصعود الحركات اإلسالمية

اإليديولوجيا عموماً، سواء باملعنى االزدرايئ السلبي أو باملعنى اإليجايب البنَّاء، تقوم بوظيفة التوجيهات يف العمل 

السياسية  تداعياتها  اإلسالمية  لألصولية  كان  املنطلق  هذا  من  رودنسون34.  ماكسيم  تعبري  حّد  والجامعي عىل  الفردي 

والعسكرية الخطرية، سواء عىل املستوى الداخيل للدول العربية واإلسالمية أو عىل املستوى الدويل العاملي، تلك التداعيات 

التي وضحت بقوة بعد ثورات الربيع العريب.

رغم أّن األصولية اليهودية يف إرسائيل ذات محتوى سيايس قوي يتضمن االستحواذ عىل األرايض املرتبطة بالتاريخ 

اليهودي القديم، إال أّن األصولية اإلسالمية أثبتت يف السنوات األخرية أّنها أقوى قوة مذهبية سياسية35.

أّن  إال  اليهودية،  لألصولية  السيايس  املحتوى  يفوق  الذي  اإلسالمية،  لألصولية  القوي  السيايس  املحتوى  ورغم هذا 

اإلسالم النظري )أو اإلسالم كنٍص موحى( يخلو من أّي تصور يتعرض لطبيعة العالقة بني الدين والسياسة. مل يفرض اإلسالم 

أو اقتصادياً معيناً، كام مل يقدم أحكاماً جزئية أو تفصيلية فيام يتعلق بإدارة  عىل املجتمعات اإلنسانية نظاماً سياسياً 

الشأن العام أو مامرسة السلطة السياسية وكيفية توزيعها إدارياً. لقد اقترص اإلسالم النظري ـ القرآن والسّنة ـ عىل تقديم 

قواعد كلّية أو مبادئ عامة )مقاصد الرشيعة( تكون مبثابة إطار عام يقبل أشكاالً متعددة للحكم وصوراً مختلفة للتنظيم 

السيايس، وعىل رأس هذه القواعد وتلك املبادئ »العدل« و»عامرة األرض«.

ولكن بالنظر إىل تاريخ اإلسالم، فسوف نجد أّن »املسألة السياسية كانت دامئاً جوهرية ]...[، ومل تفتعلها الحركات 

اإلسالمية املعارصة، وإن كانت قد غالت كثرياً يف التشديد عىل مركزيتها. إذ يشهد تاريخ اإلسالم عىل وجود عالقات من 

التالزم بني السياسة والدين بلغت مستوياتها حدوداً عربَّ فيها الرصاع السيايس عن نفسه يف أشكال مختلفة من املذهبية 

الدينية يف مراحل كثرية من العرص الوسيط. بل نحن نادراً ما نعرث عىل لحظات يف هذا التاريخ مل يكن الدين فيها عاماًل 

محورياً من عوامل السياسة ]...[، وعليه ال ينبغي للمغاالة اإلسالمية املعارصة يف تسييس الدين أن تحجب عنا واقع ذلك 

ترجمة: مي مقلد، مراجعة وتحرير: طلعت الشايب )المركز القومي للترجمة، المجلد الثاني، طـ1، 2010(، ص ص 335-333

33 ـ المرجع نفسه، ص ص 335-334

34 ـ انظر رشيد مسعود، مرجع سابق، ص 61

35 ـ بيكو باريك، الفكر السياسي غير الغربي، ص 331 )بتصرف(. 
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التالزم الذي كان طبيعياً وتلقائياً، أو أن تفرض علينا النظر إليها بوصفها ابتداعاً غري مسبوق، فهي تنهل بدورها من حقيقة 

ذلك التالزم، وإن أخطأت التعبري عنه«36.

زاد خطر األصولية اإلسالمية واتسعت رقعة نشاطها مع مطلع القرن الحادي والعرشين. وبدأ ظهورها، منذ ذلك 

الحني، عىل مرسح األحداث بقوة أخذت تتزايد تدريجياً إىل أن وصلت إىل ذروتها بعد ثورات الربيع العريب، ويعود ذلك 

إىل سببني رئيسيني: 

1- الغزو األمرييك للعراق يف مارس 2003 باسم الحرب عىل اإلرهاب، وذلك إّبان إدارة الرئيس األمرييك )ذي التوجه 

اليميني املتطرف(، جورج دبليو بوش، التي بدأت يف يناير 2001.

2- االستبداد السيايس والظلم االجتامعي الذي متارسه الحكومات املركزية يف العامل اإلسالمي.

مل تكن الحرب التي قادها بوش )االبن( ضّد األصولية اإلسالمية )كام متثلت يف تنظيم القاعدة( يف أفغانستان والعراق 

سوى تعبري عن شكل آخر من أشكال األصولية، أال وهي األصولية املسيحية، أو ما ُيعرف باليمني الديني يف أمريكا. فالحزب 

عن  والحديث  املتحدة.  الواليات  يف  املسيحية  لألصولية  سياسية  واجهة  ليس سوى  بوش  إليه  ينتمي  الذي  الجمهوري 

األصولية املسيحية يف أمريكا مثله مثل الحديث عن األصولية اإلسالمية يف العامل العريب »ليس حديثاً يف الدين والالهوت، 

ولكّنه حديث يف الثقافة السياسية، وتحول األسطورة الدينية إىل مرشوع سيايس«37.

كان فوز بوش بفرتة رئاسية ثانية يف انتخابات 2004 أمام جون كريي مبثابة صدمة كربى لليرباليني الذين أعلنوا أّنهم 

مل ُيحَبطوا فقط، ولكّنهم شعروا أيضاً بحالة من الُدَوار38. لقد دعا القساوسة من الروم الكاثوليك، ومن اإلنجيليني أيضاً، 

رصاحة إىل عدم التصويت لـ »جون كريي«، بل إّن مجموعة من األساقفة قالوا إّن أي كاثولييك يصّوت لـ«كريي« ينبغي 

طرده من الكنيسة39.

عت الطائفة اإلنجيلية لنفسها الفضل يف فوز بوش، ودعت له بالسداد والتوفيق يف جهوده. كتب القّس املتطرف  ادَّ

بوب جونز الثالث Bob Jones III، رئيس جامعة بوب جونز، إىل بوش قائاًل: »إّن إعادة انتخابك لفرتة ثانية متثل هبة 

من اإلله ألمريكا، رغم أّنها مل تكن تستحق ذلك، حيث تعّد هذه فرصة لها للرجوع عن طريق الوثنية. لقد أعطاك الله 

36 ـ عبد اإلله بلقيز، اإلسالم والسياسة: دور الحركة اإلسالمية في صوغ المجال السياسي، المركز الثقافي العربي، المغرب، طـ1، 2001، ص 10

37 ـ رضا هالل، اليمين الديني واليمين المحافظ الجديد في السياسة األمريكية، ورقة مقّدمة في اللقاء الثالث لمنتدى الدراسات األمريكية، مركز الدراسات األمريكية 
ـ جامعة القاهرة، العدد )3(، مارس 2003، ص 6، في: 

http://www.kutubpdf.net/onlineread/6054.html )May 18, 2016(.

38. See and for more information Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here?: Principles. For a new political debate, 
Princeton University Press, 2006, pp. 1-2. 

39. Ibid, p. 53.
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تفويضاً...، وما عليك إال أن تجعل أجندتك يف الصدارة وتدعها تتشكل. إّنك ال تدين لليرباليني بيشء. إّنهم يكرهونك ألّنهم 

يكرهون املسيح«40.

الجمهوري ما ذكره جون  الحزب  التي متارسها األصولية املسيحية يف أمريكا عىل  السيطرة  التأثري، بل  وماّم يؤكد 

دانفورث John Danforth )السناتور األمرييك الجمهوري السابق عن والية ميسوري Missouri، والسفري السابق ألمريكا 

باألمم املتحدة ملدة خمسة أشهر إّبان إدارة بوش( رصاحة يف قوله: »لقد اتجه الحزب الجمهوري نحو تبني أجندة طائفية 

لدرجة أّنه أصبح امتداداً سياسياً لحركة دينية«41.

كّرر الرئيس بوش أكرث من مرّة أّنه يحارب »اإلرهابيني« يف العراق حتى مينع وصولهم إىل الواليات املتحدة، ولكّنه 

ينىس أّن هؤالء مل يعودوا بحاجة إىل قطع آالف األميال، واملرور عرب عدة مطارات وسط غابة من االحتياطات األمنية 

للوصول إىل نيويورك أو لوس أنجلوس، فهناك ]أي يف العراق إّبان احتاللها من قبل القوات األمريكية 140 ألف جندي 

أمرييك يف متناول يدهم ]...[ يشكلون صيداً سميناً لعنارص تنظيم القاعدة وفصائل املقاومة العراقية األخرى42.

كام يرى عبد الباري عطوان، لقد تحققت اسرتاتيجية تنظيم القاعدة، أو الجزء األهم منها، بجّر الواليات املتحدة إىل 

حرب فاشلة يف املنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى، إشعال فتيل الحرب األهلية الطائفية لجّر دول الجوار لالنضامم إىل 

صفوف الطائفة السنّية ضّد الطائفة الشيعية مثلام كان يخطط أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة يف العراق قبل 

اغتياله عىل يد القوات األمريكية يف 2006. فحالة الفوىض التي شهدها العراق بعد سقوط نظام صدام حسني كانت بداية 

حرب غري مبارشة بني السعودية وإيران. ويشهد عىل ذلك مقال للسيد نواف عبيد ـ مستشار العاهل السعودي لشؤون 

األمن القومي حينذاك ـ ُنرش يف الواشنطن بوست )2006(، قال فيه إّن بالده لن تسكت عىل ذبح الُسنَّة يف العراق، 

وستدعم البعثيني وضباط الجيش السابقني باملال والسالح، وستؤسس فصائل مسلحة إذا اقتىض األمر ملواجهة املليشيات 

الطائفية الشيعية43.

الجهادية  اإلسالمية  الحركات  شوكة  كرس  يف  واإلسالمية  العربية  الدول  يف  املركزية  الحكومات  محاوالت  تنجح  مل 

بسبب البيئة الحاضنة لألصولية اإلسالمية التي أوجدتها السياسات الخاطئة التي تتبعها هذه الحكومات. فعدد املهّمشني 

والظلم  السيايس  واالستبداد  األمني  القمع  بسبب  يوم  بعد  يوماً  يزداد  الدول  هذه  يف  سياسياً  واملضطهدين  اقتصادياً 

االجتامعي. ويف هذا الصدد يقول محمد أركون: »عندما ترتاكم املشاكل يف مجتمع معنّي وال تجد لها حاًل أو أماًل بالحل، 

40. Quoted from Dworkin, op. cit., p. 53.

41. Quoted from Dworkin, op. cit., p.54.

42 ـ عبد الباري عطوان، القاعدة: التنظيم السّري، دار الساقي، بيروت، طـ1، 2007، ص ص 9-8

43 ـ انظر المرجع السابق، ص 9
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كتربير  الدينية  اللغة  يستخدم  وعندئٍذ  ينفجر  فإّنه  السيايس،  الكبت  فيه  ويزيد  حد  أقىص  إىل  أموره  تحتقن  وعندما 

النفجاره إذا مل تكن لديه غريها«44.

وفقاً ألركون، فإّن سبب ازدهار الحركات األصولية يعود إىل عوامل دميوغرافية واقتصادية وسياسية. إّن حّل مشكلة 

التزمت والتطرف الديني يتطلب النظر إىل حالة املجتمع قبل الحديث عن الدين. فحالة املجتمع هي التي تحسم كيفية 

باملشاكل كان مجتمعاً متطرفاً يف تديُّنه.  بالسكان ومليئاً  التدين أو التمسك بالدين. فكلام كان املجتمع فقرياً ومكتظاً 

لذا، فإّن استخدام الحركات األصولية لإلسالم هو يف األساس استخدام إيديولوجي وليس دينّياً أو روحّياً. وماّم يؤكد ذلك 

منشوراتهم أو كتبهم التي ُتعّد منشورات سياسية باملعنى الحريف للكلمة، حيث تركز عىل القيم الروحية لإلسالم45.

إّن االرتباط بني التطرف الديني واالستخدام اإليديولوجي لإلسالم من ناحية، وتردي األوضاع السياسية واالقتصادية يف 

املجتمع من ناحية أخرى، ال يعود فقط إىل العرص الحديث، بل يعود إىل صدر اإلسالم، وكانت البداية إّبان خالفة سيدنا 

عثامن بن عفان. فبالنظر إىل األسباب التاريخية لظهور الخوارج، سنجد أّن ظهورهم كان »نتيجة الرصاعات السياسية 

واملشاكل االجتامعية التي كانت سائدة آنذاك، فهي التي ساعدت بالدرجة األوىل عىل خروجهم عىل النظام الذي كان 

سائداً يومها، إْذ ُيعترب ما حصل يف نهاية عهد عثامن أّول ثورة اجتامعية وقعت يف املجتمع اإلسالمي متسلحة مبفاهيم 

الفوارق  بتخفيف  العدالة  وتحقيق  الدميقراطية  تطبيق  عىل  الثائرين  حرص  من  انطلقت  فقد  العليا،  وقيمه  اإلسالم 

االجتامعية، ومناهضتهم محتكري السلطة املتمّسحني بعباءات الحكام. فقد كان الخوارج عىل رأس املتجمهرين الناقمني 

عىل عثامن وسياسته ومن أشّد الراغبني يف الفتك به، فرفعوا أصواتهم باالحتجاج يف بادئ األمر، ثم رفعوا سيوفهم بعد 

ذلك«46.

االستخدام  عن  متاماً  يختلف  آنذاك  الخوارج  ِقَبل  من  للدين  اإليديولوجي  االستخدام  أّن  إىل  هنا  التنبه  يجب 

اإليديولوجي للدين من ِقَبل الحركات األصولية املعارصة. فاإلسالم عند الخوارج كان ميثل إيديولوجيا ثورية تهدف إىل 

إصالح واقع اجتامعي وسيايس مزٍر أثار حفيظة الجامهري املحتجة التي كان الخوارج يوجدون عىل رأسها. لذا، فإّننا ال 

نستطيع أن نصف هذه اإليديولوجيا بأّنها منعزلة أو مغلقة؛ فاإليديولوجيا املغلقة ال تكون تلبية أو وصفاً لواقع راهن، 

بل لواقع ماضوي أو أسطوري. فالحركات األصولية اإلسالمية املعارصة تستخدم تصوراً ماضوياً لإلسالم كان يرتبط بواقع 

أو  الحركات  الحديث. فهذه  العرص  الحركات يف  يعيشه رجال وقيادات هذه  الذي  الراهن  للواقع  آخر ال ميّت بصلة 

التنظيامت الجهادية ال تستخدم اإلسالم كإيديولوجيا ثورية لإلصالح السيايس واالجتامعي يف ضوء معطيات الواقع الراهن، 

بل للوصول إىل السلطة فقط. وحتى يف حالة اهتامم الحركات األصولية املعارصة باملشاكل السياسية واالجتامعية، فإّن هذا 

االهتامم يعود إىل سببني رئيسني يصّبان يف مصلحتها السياسية، وهام: 

44 ـ محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، بدون تاريخ، ص 294

45 ـ انظر المرجع السابق، ص 9 وما بعدها.

46 ـ محمد شحرور، مرجع سابق، ص ص 25-24
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القامئة يف  السياسية  النظم  )الجهاد( ضّد  العنف  1- استخدام هذه املشاكل كغطاء اجتامعي وسيايس ملامرساتها 

الدول العربية واإلسالمية.

2- جذب الجامهري املهّمشة اقتصادياً واملضطهدة سياسياً لالنضامم إليها، أو عىل األقل للتعاطف معها.

يرّوج األصوليون الدينيون لفكرة أّنهم جامعة آخر الزمان التي ستعيد مجد اإلسالم ودولته األوىل. وهم ال يكتفون 

بالتمسك النظري بهذه الفكرة، حيث يسعون إىل التطبيق العميل لها؛ ووسيلتهم الوحيدة يف ذلك هي العنف املسلح 

الذي يعتربونه جهاداً يف سبيل الله.

من البدهي أّن َمْن ينفي أّن اإلطار املرجعي لإلسالم السيايس قد يغذي بعض التأويالت التي تؤيد سلوكيات فاشية 

أو شمولية يستند إىل حجج ضعيفة.47 والدليل عىل ذلك هو ما حدث إّبان حكم جامعة اإلخوان ملرص بعد ثورة الخامس 

والعرشين من يناير 2011، تلك الفرتة التي مل تستمّر أكرث من عام )30 يونيو 2012 - 30 يونيو 2013(. فخالل هذه الفرتة 

القصرية التي حكم فيها محمد مريس، مرشح حزب الحرية والعدالة )الذراع السيايس لجامعة اإلخوان املسلمني آنذاك(، 

حاول اإلخوان مصادرة املجال السيايس، واستبدال دولة مبارك العميقة بدولة أخرى عميقة موالية لهم، كام حاولوا تعطيل 

صالحيات السلطة القضائية عن طريق املادة الثانية من اإلعالن الدستوري الذي أصدره مريس يف 22 نوفمرب 2012، حيث 

كانت تلك املادة تنص عىل ما ييل: 

»اإلعالنات الدستورية والقوانني والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة يف 30 يونيو 

2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غري قابلة للطعن عليها بأّي طريق 

وأمام أية جهة، كام ال يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو اإللغاء، وتنقيض جميع الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة 

أمام أّية جهة قضائية«.

مل تقف جامعة اإلخوان املسلمني عند مجرد محاولة مصادرة املجال السيايس واحتكار السلطة، بل سعت للتحالف 

مع الجامعات والحركات الجهادية التي تنتهج العنف سبياًل للتغيري، تلك الجامعات التي خرجت من رحم جامعة اإلخوان 

املسلمني التي وضعت البذور األوىل للعنف املسلح عىل يد حسن البنا كام سبق أن أرشنا، ثم التأصيل النظري والتربير 

الرشعي لهذا العنف عن طريق سيد قطب.

عىل سبيل املثال تحالف اإلخوان املسلمون مع حزب البناء والتنمية )الذراع السيايس للجامعة اإلسالمية املعروفة 

بضلوعها يف ارتكاب العديد من العمليات اإلرهابية خالل فرتة الثامنينات وفرتات متقطعة خالل التسعينات ضّد رموز 

السلطة وقوات األمن املرصي، والتي ُيعّد أكربها عىل اإلطالق اغتيال الرئيس املرصي محمد أنور السادات(. كام تحالف 

اإلخوان املسلمون مع أحد أبرز قيادي تنظيم الجهاد يف مرص، محمد الظواهري، الذي كان حلقة االتصال بني اإلخوان 

وزعيم تنظيم القاعدة الحايل، أمين الظواهري، حيث دارت مكاملات هاتفية بني محمد مريس شخصياً وأمين الظواهري 

47 ـ انظر فرانسوا بورجا، اإلسالم السياسي: صوت الجنوب، ترجمة: لورين زكري، دار العالم الثالث، طـ2، 2001، ص 129
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)سجلتها املخابرات املرصية(، تلك املكاملات التي ظهرت بعد عزل محمد مريس عن طريق الجيش عقب خروج الناس 

باملاليني إىل الشوارع ضّد نظام اإلخوان يف الثالثني من يونيو 2013، واسُتخدمت كأدلة اتهام ضده يف املحاكامت التي 

يتعرض لها اآلن رموز اإلخوان أمام القضاء املرصي. فضاًل عن ذلك، كان اإلخوان املسلمون عىل اتصال بحركة املقاومة 

اإلسالمية، املعروفة اختصاراً باسم »حامس«، يف غزّة، والتي متثل الجناح العسكري لجامعة اإلخوان املسلمني.

زاد عدد الجهاديني يف مرص، وتصاعد نشاطهم يف سيناء إىل درجة مل يسبق لها مثيل إّبان حكم محمد مريس، حيث 

كان الهدف امُلخطط له هو إنشاء جيش إسالمي مواٍز للجيش الوطني كتمهيد إلقامة دولة إسالمية يف مرص تبدأ من شبه 

جزيرة سيناء. لقد وجدت جامعة اإلخوان املسلمني يف الجامعات الجهادية املسلحة سنداً ودعاًم قوياً لها يف تثبيت أركان 

حكمها ضّد أّية محاولة لالنقالب عليها أو الثورة ضدها.

لجأ اإلخوان املسلمون، إّبان حكم محمد مريس الذي كان يأمتر بأوامر كلٍّ من: مرشد الجامعة آنذاك )محمد بديع( 

الذي مارسته  التهديد  العنف، ذلك  باستخدام  للمعارضة  الرصيح  التهديد  إىل  الشاطر(،  للمرشد )خريت  األول  والنائب 

الجامعة بالفعل مستعينة بأنصارها وحلفائها من التيارات اإلسالمية األخرى بدالً من جهاز الرشطة )الذي كان اإلخوان 

يتشككون يف والئه للرئيس(. عىل سبيل املثال قام اآلالف من أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني باستخدام القوة املفرطة 

يف فّض اعتصام عدد من ممثيل القوة السياسية يف محيط قرص االتحادية الرئايس رفضاً لإلعالن الدستوري الذي أصدره 

مريس يف 22 نوفمرب 2012. يف واقعة أخرى، قام مئات من عنارص اإلخوان وأنصارهم من أعضاء حركة »حازمون« السلفية، 

التابعة للداعية السلفي حازم صالح أبو إسامعيل، مبحارصة مدينة اإلنتاج اإلعالمي إلسكات صوت املعارضة يف القنوات 

الفضائية املناوئه لنظام اإلخوان. وتكّرر ذلك مرّتني: األوىل يف ديسمرب 2012، والثانية، يف مارس 2013.

رغم أّن جامعة اإلخوان املسلمني هي الجامعة األم التي تفرعت منها كّل الجامعات والتنظيامت الجهادية، مبا يف 

ذلك تنظيم القاعدة نفسه، إال أّن هذه الجامعات وتلك التنظيامت تختلف عن الجامعة األم من ناحية، وعن بعضها 

البعض من ناحية أخرى يف بعض األمور، مثل: املوقف من التعامل مع منظامت املجتمع الدويل، والتمييز بني األعامل التي 

تستوجب التكفري والتي ال تستوجب التكفري، وأولوية استخدام العنف عىل غريه من البدائل، وبالتايل التوقيت املناسب 

لهذا االستخدام، وأيضاً درجة أو مستوى هذا العنف، وَمْن الذين يتعني البدء بقتالهم: هل الغرب الكافر؟ أم الحكومات 

املركزية يف الدول العربية واإلسالمية التي ال تطّبق رشع الله؟

بسبب الخالف حول هذه األمور، أخذت هذه الجامعات تكفر بعضهاً بعضاً، حتى وصل األمر بينها إىل نشوب 

نزاعات مسلحة. عىل سبيل املثال ينظر تنظيم الدولة اإلسالمية إىل قيادات جامعة اإلخوان باعتبارهم مرتّدين بسبب 

استسالمهم إلغراءات الدميقراطية وسعيهم لالنضامم إىل ملجتمع الدويل، فضاًل عن اعرتافهم بالحدود السياسية التي وضعها 

االستعامر. يقول غرايم وود Graeme Wood يف مقال مهم له، ُنرش يف مجلة ذي أتالنتيك The Atlantic األمريكية، 

بعنوان »ما تريده داعش فعاًل« What ISIS Really Wants: »بالنسبة إىل الدولة اإلسالمية، فإّن االعرتاف بالحدود ميثل 

انتحاراً إيديولوجياً. عىل خالف الدولة اإلسالمية، استسلمت الجامعات اإلسالمية األخرى، مثل اإلخوان املسلمني وحامس، 

إلغراءات الدميقراطية، وإمكانية دعوتهم لالنضامم إىل املجتمع الدويل، عىل أمل الحصول يف النهاية عىل مقعد يف األمم 
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املتحدة. حتى طالبان لجأت للتفاوض والتكيُّف يف بعض األحيان. )يف ظّل حكم طالبان تبادلت أفغانستان السفراء مع 

اململكة العربية السعودية وباكستان واإلمارات العربية املتحدة، وهو ما جعل سلطة طالبان غري رشعية يف عيون الدولة 

 acts ة اإلسالمية.( بالنسبة إىل الدولة اإلسالمية فإّن القيام بهذه األعامل ليس أمراً اختيارياً، بل متثل جميعها أعامل رِدَّ

.48»of apostasy

إّن رؤية الدولة اإلسالمية )أو داعش( للنزعة الجهادية تختلف عن رؤية تنظيم القاعدة، وبالتايل فإّن تطبيق منطق 

تنظيم القاعدة عىل الدولة اإلسالمية، التي تفوقت بشكل حاسم عىل تنظيم القاعدة، هو خطأ ال ُيغتفر يف محاولة فهم 

طبيعة الدولة اإلسالمية. فمن خالل الدولة اإلسالمية تطورت النزعة الجهادية لتأخذ ُبعداً أكرث تشدداً ووحشية49.

بذلك مل يكن تنظيم داعش مجرد فرع من تنظيم القاعدة، ولكّنه كان انشقاقاً عن تنظيم القاعدة أو مترداً عليه. أبو 

مصعب الزرقاوي، الذي كان يرتأس تنظيم القاعدة يف العراق منذ 2004، وضع بذور تنظيم داعش، ذلك التنظيم الذي 

تحوَّل بعد ذلك بفرتة وجيزة من قوة مقاتلة إىل كيان سيايس ُيطلق عليه »الدولة اإلسالمية«، وذلك بعد أن أعلن أبو 

بكر البغدادي عن نفسه قائداً لهذه الدولة وخليفة للمسلمني من عىل منرب مسجد النوري باملوصل أثناء إلقائه خطبة 

الجمعة يف الخامس من يوليو 2014، حيث كان تنظيم داعش قد بسط سيطرته بالفعل عىل مساحة من األرايض، عرب 

العراق وسوريا، تزيد عن مساحة اململكة املتحدة.

كان الزرقاوي يّتسم بالتعصب الشديد، لدرجة أّنه تجاوز يف التعصب أستاذه »أبو محمد املقديس«، رجل الدين 

األردين والجهادي األبرز يف تنظيم القاعدة. أخذ أبو محمد املقديس عىل تلميذه الزرقاوي توسيعه من نطاق التكفري، 

حيث كان الزرقاوي يساوي بني العصاة واملرتّدين. »إّن إنكار قدسّية القرآن أو نبوة محمد ]ص[ متثل ارتداداً رصيحاً. 

ولكّن الزرقاوي والدولة اإلسالمية التي أنتجها اتخذا املوقف الذي يجعل من املمكن للعديد من األعامل األخرى أن ُتخرج 

أو حلق  الغربية  املالبس  املخدرات، وارتداء  أو  الكحول  بيع  املثال:  املسلم من اإلسالم. ومن هذه األعامل عىل سبيل 

اللحية، والتصويت يف االنتخابات ـ حتى لو كان التصويت ملرشح مسلم، ماّم ُيعّد تساهاًل يف وصف الناس باالرتداد. أن 

تكون شيعياً، كام هو الحال بالنسبة ملعظم عرب العراق، يعني أّنك مرتد أيضاً، ألّن الدولة اإلسالمية تعترب التشيع ابتداعاً، 

واالبتداع يف القرآن هو إنكار لكامل القرآن األصيل. )تذهب الدولة اإلسالمية إىل أّن املامرسات الشيعية العامة، والصالة يف 

قبور األمئة، والجلد العلني ألنفسهم ليس له أّي أساس يف القرآن أو يف السرية النبوية.( وهذا يعني أّن هناك 200 مليون 

شيعي ُعرضة للموت. كذلك الحال بالنسبة إىل رؤساء الدول اإلسالمية، الذين أعطوا للقانون الوضعي أولوية عىل الرشيعة 

اإلسالمية عن طريق ترشيح أنفسهم للمناصب أو تطبيق قانون مل يصدر من ِقبـَل الله، فإّنهم أيضاً ُعرضة للموت«50.

48. Graeme Wood, ‘‘What ISIS Really Wants,’’ The Atlantic, March, 2015, in: 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/)May 23, 2016(

49. Ibid

50. Ibid 
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ماّم سبق يتضح لنا الخالف الجوهري بني تنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية؛ فعىل خالف تنظيم القاعدة، ال متيز 

الدولة اإلسالمية بني العايص واملرتد. ولعّل هذا يفرس لنا شدة وحشية الدولة اإلسالمية ودمويتها، لدرجة أّن زعيم تنظيم 

القاعدة الحايل، أمين الظواهري، وصف أنصار الدولة اإلسالمية بالتطرّف واإلجرام.

كان بن الدن يرى أّن إرهابه مقّدمة للخالفة التي مل يتوقع أن يراها يف حياته. كانت منظمته مرنة، تعمل كشبكة 

من الخاليا املستقلة املنترشة جغرافياً. عىل النقيض من ذلك، فإّن الدولة اإلسالمية كانت تسعى لالستحواذ عىل إقليم ليك 

تتمتع بالرشعية ]وهذا ما نجحت فيه بالفعل[، فضاًل عن هيكل تنظيمي يحكم هذا اإلقليم51.

يقول عبد الباري عطوان: »عندما قابلت بن الدن يف عام 1996، رشح يل اسرتاتيجيته الطويلة األمد. وكان الشيخ 

يعلم أّنه لن ينجح أبداً يف هزمية عدّوه ـ أي القوة العظمى العسكرية العمالقة التي متثلها أمريكا ـ عىل األرض األمريكية 

باستخدام أسلحة تقليدية. وإْذ ذاك، اعتمد الشيخ خطة بديلة قد تحتاج إىل سنوات عدة لتؤيت مثارها«52. وتتمثل هذه 

الخطة، كام يذهب عطوان، يف جّر األمريكيني للقتال عىل األرايض العربية اإلسالمية، وهو ما نجح فيه التنظيم بالفعل 

خالل الحرب يف العراق ضّد القوات األمريكية التي اضطرت لسحب قواتها بالكامل أواخر 2011.

الدولة اإلسالمية اتبعت النهج نفسه، ونجحت يف إيقاع الدول الغربية بزعامة أمريكا يف املصيدة العراقية نفسها، 

عندما تعمدت استفزاز اإلدارة األمريكية وحلفائها العرب باستعادة املوصل، والتقدم نحو أربيل، والسيطرة عىل املعابر 

بني سورية والعراق، وبني العراق واألردن، والزحف إىل الحدود السعودية ومعابرها يف عرعر ورفحة. فالواليات املتحدة 

والدولة  العراقيتني،  وبيجي  كركوك  يف  ومصافيه  واحتياطاته  النفط  وآبار  أربيل  يف  األكراد  »دولة«  سقوط  تخىش  التي 

السعودية حليفها األسايس يف املنطقة العربية، شكلت تحالفاً من خمسني دولة، وأرسلت طائراتها الحربية لتدمري تجمعات 

الدولة اإلسالمية يف الرقة ودير الزور و»عني العرب« شامل سورية، وبدأت تغرق تدريجياً يف املستنقع الدموي السوري 

العراقي53.

أمريكا مل تؤسس تنظيم الدولة ]...[ مثلام ُيروِّج الكثريون يف املنطقة عىل وسائل التواصل االجتامعي، ولكّنها أوجدت 

الحاضنة لقيام التنظيم بسبب سياساتها التدمريية والعدائية للعرب واملسلمني، من خالل احتاللها العراق أوالً، ومن خالل 

حلفائها يف بغداد ودول خليجية وعربية عديدة. فسياسات القهر واإلقصاء والتهميش واإلذالل التي مورست عىل أبناء 

الطائفة السنّية يف العراق أثناء فرتة االحتالل، التي امتّدت أكرث من أحد عرش عاماً، هّيأت البيئة املالمئة لنمو »بذرة« 

الدولة اإلسالمية وترعرعها وامتدادها، وتكوين »النموذج« الذي يجذب عرشات اآلالف من الشباب اإلسالمي املحَبط يف 

مختلف أنحاء العامل54.

51. Ibid

52 ـ عبد الباري عطوان، القاعدة: التنظيم السري، مرجع سابق، ص 217

53 ـ عبد الباري عطوان، الدولة اإلسالمية: الجذور، التوحش، المستقبل، دار الساقي، بيروت، طـ1، 2015، ص 15

54 ـ المرجع نفسه، ص 11
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ظهرت الدولة اإلسالمية، وغريها من الجامعات الجهادية، بقوة عىل سطح األحداث بعد حالة الفوىض التي خلَّفتها 

ثورات الربيع العريب يف عدد من الدول. لقد تحولت هذه الثورات إىل رصاع عىل السلطة، أّدى التدخل الخليجي فيه 

من جهة واإليراين من جهة أخرى إىل تأجيجه واستمراره. نتيجة لهذه الظروف، تحّولت الدول التي انطلقت فيها هذه 

الثورات إىل دول فاشلة تعاين الحروب األهلية والفنت الطائفية والرصاعات املناطقية والقبلية، األمر الذي صبَّ يف نهاية 

املطاف يف مصلحة الجامعات الجهادية، وعىل رأسها الدولة اإلسالمية55.

رغم أّن البغدادي مل يكن عضواً يف جامعة اإلخوان املسلمني، بل ذهب إىل تكفري أعضائها، إال أّن كتاب »معامل يف 

الطريق«، للرمز اإلخواين الشهري سيد قطب، ميثل األساس النظري السرتاتيجية البغدادي. ويتأكد لنا ذلك بالنظر إىل كتاب 

األمر،  الكتاب، يف حقيقة  وما هذا  االسرتاتيجية.  عن هذه  حرفياً  تعبرياً  الذي ميثل  ناجي،  بكر  التوحش«، أليب  »إدارة 

سوى إعادة صياغة ملا أطلق عليه قطب »املنهج الحريك يف اإلسالم«، ولكّنها صياغة أكرث تفصياًل وواقعية، لتكون مبثابة 

اسرتاتيجية عسكرية سياسية تصلح للتطبيق العميل.

وفقاً للمنهج الحريك لإلسالم عند قطب، فإّن »قيام مملكة الله يف األرض، وإزالة مملكة البرش، وانتزاع السلطان من 

أيدي مغتصبيه من العباد ورّده إىل الله وحده ...، وسيادة الرشيعة اإللهية وحدها وإلغاء القوانني البرشية ...، كّل ذلك 

ال يتّم مبجرد التبليغ والبيان، ألّن املتسلطني عىل رقاب العباد، واملغتصبني لسلطان الله يف األرض، ال يسلمون يف سلطانهم 

مبجرد التبليغ والبيان، وإال فام كان أيرس عمل الرسل يف إقرار دين الله يف األرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ـ 

صلوات الله وسالمه عليهم ـ وتاريخ هذا الدين عىل مّر األجيال«56.

فاإلسالم عند قطب إعالن عام لتحرير »اإلنسان« يف »األرض« من كّل سلطان غري سلطان الله؛ وهذا اإلعالن ليس 

إعالناً نظرياً فلسفياً سلبياً، إمّنا هو إعالن حريك واقعي إيجايب يهدف إىل إزالة األنظمة والحكومات التي تقوم عىل أساس 

حاكمية البرش للبرش وعبودية اإلنسان لإلنسان.

واملنهج الحريك لإلسالم عند قطب يّتسم مبا أطلق عليه »الواقعية الحركية«، أي أّنه »حركة ذات مراحل، كّل مرحلة 

لها وسائل مكافئة ملقتضياتها وحاجاتها الواقعية، وكّل مرحلة تسلِّم إىل املرحلة التي تليها ...، فهو ال يقابل الواقع بنظريات 

مجردة. كام أّنه ال يقابل هذا الواقع بوسائل متجمدة«57.

وأهّم هذه املراحل عند قطب، لالنتقال من املجتمع الجاهيل إىل املجتمع اإلسالمي، هي استخدام القوة والجهاد 

إلزالة األنظمة والحكومات التي تقوم عىل أساس حاكمية البرش للبرش. وهذا هو نفسه ما سعى إىل تربيره، من الناحية 

الرشعية والعقلية، أبو بكر ناجي يف كتابه »إدارة التوحش«. يقول أبو بكر ناجي: »الذين يتعلمون الجهاد النظري، أي 

يتعلمون الجهاد عىل الورق فقط، لن يستوعبوا هذه النقطة جيداً، لألسف الشباب يف أمتنا منذ زمن قد ُجرِّد من السالح 

55 ـ انظر المرجع نفسه، ص ص 12-11

56 ـ سيد قطب، معالم في الطريق، مرجع سابق، ص 68

57 ـ المرجع نفسه، ص 64
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الجهاد ما هو إال شّدة وغلظة وإرهاب وترشيد  أّن  َعِلَم  َقْبل  الجهاد من  الحروب، ومن مارس  ومل يعد يعرف طبيعة 

وإثخان ]...[ وَمْن أراد أن يتثبت ويفهم ما أقصد، فعليه بكتب السري والتواريخ ]...[ إّننا إن مل نكن أشداء يف جهادنا 

ومتلكتنا الرخاوة، كان ذلك عاماًل رئيسياً يف فقدان عنرص البأس الذي هو من أعمدة أّمة الرسالة«58.

بأّنها جاهلية،  العربية واإلسالمية  املجتمعات  القامئة يف  السياسية  النظم  كّل  الذي وصف  وعىل غرار سيد قطب 

ودعا إىل الثورة عليها كبداية رضورية إلقامة املجتمع اإلسالمي، وصف أبو بكر ناجي أيضاً النظم السياسية يف املجتمعات 

العربية واإلسالمية بأّنها مرتدة ال تحكم مبا أنزل الله، ومن ثّم يتعني قتالها من أجل إقامة الدولة اإلسالمية.

خالصة القول، إّن الدولة اإلسالمية، ككيان سيايس أصبح له اآلن وجوده الواقعي الذي يفرض نفسه، ليست سوى 

تجسيد واقعي للتصور العام الذي قّدمه سيد قطب حول طبيعة الدين اإلسالمي ومنهجه يف الحركة، ذلك التصور الذي 

يتلخص يف أّن »العقيدة اإلسالمية، ولو أّنها عقيدة، إال أّنها متثل منهج حياة واقعية ]قاباًل[ للتطبيق العميل، وال تقبع يف 

الزاوية الضيقة التي تقبع فيها األبحاث الالهوتية النظرية«59.

العقيدة يحتاج إىل خوض معركتني حيتني واقعيتني  بناء هذه  فإّن  للعقيدة اإلسالمية،  القطبي  التصور  لهذا  وفقاً 

ل للفطرة اإلنسانية،  عىل مستويني مختلفني، خاضهام القرآن بالفعل يف بداية ظهور اإلسالم: األوىل معركة مع الركام املعطِّ

والثانية معركة الجامعة املسلمة ـ التي تّم بناء العقيدة يف ضامئرها يف املعركة األوىل ـ مع الجاهلية التي تحيط بها.

وهكذا، فإّن بناء العقيدة، عند قطب، يستلزم تجمعاً عضوياً حيوياً، وتكويناً تنظيمياً ممثَّاًل يف الجامعة املسلمة ذاتها 

التي يتفق سلوكها الواقعي مع تصورها االعتقادي املكتمل، ذلك السلوك الذي يتمثل يف محاربة الجاهلية.

ماّم سبق، نجد أّنه رغم االختالف اإليديولوجي بني تنظيم الدولة اإلسالمية وجامعة اإلخوان املسلمني، إال أّن سيد 

قطب ميثل، يف حقيقة األمر، األب الروحي واملنظر األول لهذا التنظيم، وأيضاً لتنظيم القاعدة الذي ُيعّد أبو بكر ناجي 

أحد أبرز ُمنّظريه.

فرغم الشقاق الذي وصل إىل حد التنازع املسلح بني تنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة، »لكّن املؤكد أّن لكل 

من الجامعتني أهدافاً تبدو متطابقة كلّياً، وميكن للمرء أن يتوقع وحدة اسرتاتيجية بينهام يف املستقبل إذا ما وافق أمين 

ع ُسّم أداء البيعة أليب بكر البغدادي«60. الظواهري عىل تجرُّ

58 ـ أبوبكر ناجي، إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمّر بها األّمة، مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية، بدون تاريخ، ص 31، في: 

 https://pietervanostaeyen.files.wordpress.com/2015/02/idarat_al-tawahhush_-_abu_bakr_naji.pdf )May, 21, 2016( 

59 ـ سيد قطب، مرجع سابق، ص 43

60 ـ عبد الباري عطوان، الدولة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 165
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ثالثًا: الحاكمية بين سجن األيديولوجيا وفضاء اإلبستمولوجيا )خاتمة(

ميثل مبدأ الحاكمية، كام أرشنا من قبل، ُلّب األصولية اإلسالمية. وقد جرى تأويل هذا املبدأ تأوياًل مغرضاً يصّب 

يف مصلحة أيديولوجيا سياسية معينة يتبناها األصوليون اإلسالميون. والقراءة اإليديولوجية للنصوص عموماً، والنصوص 

الدينية بصفة خاصة ال متثل يف حقيقة األمر تأوياًل، بل هي باألحرى إلغاء للتأويل ذاته باعتباره نشاطاً إبستمولوجياً 

تلعب فيه الذات العارفة دوراً هاماً يف فهم النص، وبالتايل إمكانية انفتاح النص عىل معاٍن متعددة تختلف باختالف 

الذوات العارفة يف حدود آفاقها املعرفية وقدراتها العقلية، ماّم يجعل النسبية سمة رئيسة من سامت أّية حقيقة، مبا يف 

ذلك الحقائق الدينية، التي ما هي يف حقيقة األمر سوى متثالت ذهنية أو تأويالت برشية لنصوص دينية مقّدسة، تلك 

التمثالت أو التأويالت التي هي ُعرضة للنقد واملراجعة ألّن مصدرها أريض وليس ساموياً.

إذن، فإّن ما تقّدمه األصولية اإلسالمية ليس ديناً مقّدساً، وال هو تأويل للدين، بل أدلجة للدين، تلك األدلجة تخدم 

هدفاً سياسياً أوحد يسعى إليه األصوليون اإلسالميون، أال وهو الوصول إىل السلطة بدعوى أّن الحاكمية لله، تلك الحاكمية 

التي لن تتحقق فعلياً ـ من وجهة نظرهم ـ إال إذا وصلوا إىل الحكم باعتبارهم الجامعة الوحيدة املسلمة بحق.

إّن مفهوم الحاكمية، سواء عند أيب األعىل املودودي أو سيد قطب، كان يف األساس وليد رصاع سيايس عىل السلطة، 

ذلك الرصاع الذي اسُتخدم فيه هذا املفهوم كسالح فكري من ِقَبل أحد طريف الرصاع لنقل هذا الرصاع من إطار األريض إىل 

إطار آخر يتمكن فيه من حسم الرصاع بشكل أرسع لصالحه، أال وهو اإلطار الديني، الذي ميكن من خالله تغييب وعي 

الناس بالعزف عىل مشاعرهم الدينية. كان استدعاء مفهوم الحاكمية يف خطاب املودودي يف سياق الرصاع عىل السلطة 

املسلمني  اإلخوان  بني  وقع  الذي  الرصاع  فإّن  كذلك،  االستقالل.  الهندية عشية  القارة  شبه  والهندوس يف  املسلمني  بني 

والنظام النارصي مل يكن رصاعاً حول الدين أو تطبيق الرشيعة، بل كان رصاعاً عىل السلطة السياسية، ذلك الرصاع الذي 

استدعى فيه أيضاً قطب مفهوم الحاكمية ملحاربة هذا النظام61.

يف ظّل أدلجة الدين، ال تأويله، ال يوجد أّي تجديد للفكر اإلسالمي، أو أّي اجتهاد خاّلق يف أمر من أموره. ويتضح 

لنا ذلك من خالل ما يتسم به خطاب الجامعات اإلسالمية من جمود، وتسطح، وشكلية، بل وسذاجة أحياناً. فالخطاب 

والفقر  والدونية  للتعاسة  يعربِّ عن رفض  بغري شك  أّنه  للواقع، عىل  انفعالياً  الجامعات ميثل رفضاً  لهذه  اإليديولوجي 

التبعية والرّدة والتسليم. ولكّنه رفض سلبي طوباوي يعربِّ عن نفسه  البذخي املستفز، وأيضاً سياسات  والنسق الغريب 

بالعزلة واالعتزال عن طريق تشكيل مجاميع متآلفة ضيقة متعالية، أو بالهجرة عن املجتمع أو داخل املجتمع نفسه، أو 

بالعنف الفردي أو الجامعي62.

عىل خالف عملية األدلجة التي يتّم فيها تحميل النص الديني بدالالت سياسية ال يحتملها السياق املوضوعي للنص، 

أّية إيديولوجيا سياسية، حيث يكون الهدف الوحيد من  التأويل كنشاط إبستمولوجي يتّم فيه االبتعاد متاماً عن  فإّن 

61 ـ انظر نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق، ص ص 110- 112

62 ـ محمود أمين العالم، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، طـ2، 1988، ص 648 )بتصرف(. 
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التأويل هو تفسري النص الستخالص املعنى الحقيقي له بعد إزالة الحجب التي يختفي وراءها هذا املعنى. وهكذا، فإذا 

ف فيه الدين لخدمة مصالح سياسية معينة، فإّن تأويل الدين ميثل موقفاً  كانت أدلجة الدين متثل موقفاً تربيرياً يوظَّ

تفسريياً أو معرفياً )إبستمولوجياً( من الدين، هدفه الرئيس هو استجالء املعنى الحقيقي للنص بعيداً عن أّية مصالح أو 

إيديولوجيا سياسية.

وال يكون االنشغال يف عملية تأويل النصوص الدينية بدالالت أو معاين هذه النصوص فقط، ولكن أيضاً بثبوتها، 

وخاّصة فيام يتعلق باألحاديث املنسوبة إىل النبي، التي وصل التدخل فيها ـ بسبب الخالفات والرصاعات السياسية ـ إىل 

حد الوضع واإلنشاء63.

ماّم سبق ميكن القول إّن القراءة اإلبستمولوجية للنصوص الدينية )التأويل( تحاول الوصول إىل املعنى األصيل لهذه 

النصوص، بينام القراءة اإليديولوجية أو السياسية لها )األدلجة( تحاول يف املقابل، التشويش عىل املعنى األصيل للنص، 

بل محاولة طمسه متاماً يف بعض األحيان بهدف تربير مواقف سياسية معينة. ليس هذا فحسب، بل قد يلجأ املؤدلجون، 

عون أّنها دينية، وهذا ما حدث بالفعل يف فرتة من فرتات التاريخ  يف خضم الرصاع السيايس بينهم، إىل وضع نصوص يدَّ

اإلسالمي، غري أّنه اقترص فقط عىل السّنة النبوية. »أّما بالنسبة إىل القرآن، فقد توقف التأثري املبارش للتاريخ السيايس 

بوجه عام عند التفسري والتأويل، وذلك لسبب واضح ومفهوم هو أّن النص القرآين، الذي تكفل الله بحفظه، كان ُيكتب 

لدى نزوله أّوالً بأّول، تحت إرشاف النبي. ومعنى هذا أّن القرآن كان قد اكتمل كنص نهايئ مغلق ومنقول بالتواتر قبل أن 

يبدأ التاريخ السيايس فاعلية التدخل والتأثري. لقد اندمجت بالنسبة إىل القرآن لحظتاه النصيتان: لحظة النزول ولحظة 

التدوين، ]وذلك[ عىل خالف الروايات، التي صار ُيشار إليها مبصطلح السّنة، والتي يتّم نقلها بأخبار اآلحاد عرب لحظتني 

نصيتني اثنتني: أوالهام لحظة التلقي األول أو الورود، والثانية لحظة الكتابة والتدوين. أّما هذه اللحظة األخرية فتمتد من 

القرن الهجري الثاين )حيث البدايات األوىل للتدوين( حتى القرن الهجري الرابع )حيث اكتملت كتب الحديث املشهور 

)السيايس  السّني  النص  كان  لقد  اإلسالم.  يف  السيايس  التاريخ  فعالية  يف  االشتعال  فرتة  بعينها  السّنة(، وهي  أهل  عند 

ن تحت لهب التاريخ، بل يف القلب من مجاله اإلشعاعي الساخن، ]وذلك[ عىل خالف النص القرآين الذي  خصوصاً( ُيدوَّ

تّم تقفيله كاماًل قبل أن تبدأ يف التاريخ السيايس اإلسالمي لحظة االشتعال«64.

عي أصحابها امتالك املطلق السيايس الذي ميثل  إذن، فنحن إزاء األصولية الدينية نكون بصدد إيديولوجيا مغلقة يدَّ

عندهم ـ يف الوقت ذاته ـ مطلقاً دينياً. فاألصولية اإلسالمية تقوم عىل متاهي السيايس مع الديني عىل نحو يؤدي يف نهاية 

املطاف إىل توحدهام يف شكل دولة دينية تّدعي لنفسها رشعية إلهية، ومن ثّم وصاية عىل الناس يف اختيارهم لنمط 

حياتهم الخاصة واتفاقهم عىل شكل معنّي من أشكال التنظيم االجتامعي، ماّم يعني مصادرة املجال السيايس واحتكار فئة 

63 ـ انظر في هذا الصدد ولمزيد من المعلومات عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، المركز الثقافي العربي، طـ2، 
2000، ص 196 وما بعدها.

64 ـ المرجع نفسه، ص ص 197-196
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معينة للسلطة باسم الدين. ويتضح لنا ذلك من خالل القراءة السياسية للنصوص الدينية عند كّل من الشيعة وأهل السّنة 

عىل نحو يتوافق مع نظرية كّل منهام يف السلطة )النظرية الشيعية يف اإلمامة، والنظرية السنّية يف الخالفة(.

إّن التأويلـ  كقراءة إبستمولوجية للنصوص الدينيةـ  ال يتنكر للمطلق الديني، وال حتى ملحاولة اقتناصه، ولكّنه يؤكد 

عىل نسبية هذا املطلق مبجرد اقتناصه. وهذا ما أكد عليه مراد وهبة بقوله: »اإلنسان مبجرد أن يقتنص املطلق، فإّن هذا 

املطلق يصبح نسبياً، ويتوقف عن أن يكون مطلقاً. ولهذا، فإّن عبارة بروتاغوراس: »اإلنسان مقياس كّل األشياء« ما زالت 

مقبولة حتى اآلن. ومع تغري طفيف ميكن القول: »اإلنسان هو مقياس املطلق«. وميكن اعتبار هذه العبارة شعار التنوير. 

ومن مثار هذه العبارة نسبية املعرفة، وليس املذهب النسبي؛ ألّن النسبية كمذهب تنكر الحركة الجدلية يف تحول املطلق 

إىل نسبي. أّما نسبية املعرفة فتشري إىل أّن مّثة ما وراء، أّي الالمرشوط. وهذه الحركة الجدلية بدورها متنعنا من الوقوع 
يف املطلقية، أي الدوجامطيقية ]الدوغامئية[ التي تنشد فرض حقيقة واحدة بفعل القوة التعسفية«.65

65  مراد وهبة، مالك الحقيقة المطلقة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999، ص 124
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في جدل الديني والسياسي
بين اقتضاء اإلصالح واستراتيجيات التحديث

 �عمر بن بوجليدة 

الملخص التنفيذي

إمّنا يشري بأشكال  أنفسنا  للتساؤل عن  أّن كّل استئناف  يتبني  املعرفة اإلنسانية، من جهة ما هي واحدة،  ثنايا  يف 

متنوعة إىل التزام فّذ وعميق باملشرتك. وإّنه ملن هذا الجانب حري بنا أن نبرص أّن موضوع السلطة يف الفكر العريب، تعلق 

باإلرادة اإلنسانية تعلقاً عظياًم وبني نصّية دينية إميانية حجبت تقّص معناها البعيد، وعمدت إىل إيثار املضامني عىل 

اآلليات. وال ميكننا يف هذا املوضع تدّبر إرهاصات إجابة بغري إعادة التفكري يف األصول باعتبارها هي مصادر أنفسنا، وهو 

ما ميكن أن يكون كفياًل بإجالء سلسلة متاٍه مرّكب ومزدوج . إال أّن استئناف التفكري يف هذه املسألة يستوجب التأكيد 

عىل البعد النقدي يف التعاطي مع هذا املنجز، وبذلك فال ميكن إدراك مقتىض الحياة السياسّية يف عرصنا دون التساؤل عن 

الحدود التي يف مستواها ما يزال الدين يشكل عنرصاً فاعاًل يف تكوين الوعي السيايس واملدين العريب املعارص.

التاريخي  الواقع  تبدل  السلطة؟ هل  ومفهوم  بالسياسة  وعالقته  النصوص،  أضمرته  وما  اإلسالم  تراث  فام حقيقة 

يستوجب تبدل تأويالتنا ملقاصد الدين؟

هل يوجد متايز بني الدينّي والسيايس؟ بني »الرسالة« و»امللك«؟ ما هي أركان الدولة؟ هل تنهض عىل والء وطني 

عميق وتستند إىل أخالقية دستورية وقانونية أم هي تعبري عن فكر حامل؟

1 ـ في وطأة السلطة وآليات الطاعة واإلكراه

نحن نقرتح أن نركن إىل أنفسنا ومعضالت راهننا ولو قلياًل، ولكن لنا أن نشري إىل أّن ذلك ال يكون إال إذا ملنا مياًل 

السمو  تروم  كانت  والتي  والدين،  السلطة  بني  العالقة  ملشكلة  العامة  الوجهة  سلكتها  التي  املسالك  تلّمس  إىل  يسرياً 

بالخليفة إىل منزلة »سلطان الله يف أرضه«، وذلك يف إطار املالبسات التي عرفتها صريورة تطور وتحول السلطة يف اإلسالم 

وانتقالها من الخالفة إىل امللك العضوض، وقد اتخذت »مامثلة األمري باإلله« عّدة مسالك أبرزها: تسييس املتعايل والتعايل 
بالسيايس.1

1 ـ انظر، محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي ج 03، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، بيروت، المركز الثقافي العربي 1990 ص 58
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ويف سياق سعيه إىل الظفر مبحددات وتجليات تلك اللحظة، يستقص »الجابري« األدلة الدالة عىل أّن هذا اإلرث 

املفهومي إمّنا كان »ابن املقّفع« )هذا األديب الضخم( قد انكب عىل صياغته، والذي وإن كان يشتط ويرى يف كّل ما عدا 

الرشيعة اإلسالمية جوراً إال أّنه رأى »صالح الدنيا« يف الرشيعة اإلسالمية ويف السياسة اإلصالحية يف النموذج الفاريس.

فالخيط الرقيق للرشوع يف اإلجابة عن وجه ما من املطلوب، إمّنا يستلزم االنتباه إىل أدبيات ابن املقفع2، فام ال ميكن 

أن يكون مغفوالً عنه أّنها ال ميكن أن تفهم إال يف سياق التربير والتنظري لجوانب من الدعوة العباسية، وخاصة ملا كان 
يّدعيه »أبو جعفر املنصور« من كونه يصدر يف حكمه عن إرادة الله، حيث يرتتب عن ذلك أّن طاعته من طاعة الله.3

وما ال ميكن أن تخطئه عني املتأمل الحصيف، هو أّن اآلداب السلطانية فاعلة بشدة فريدة، حيث استمرّت رافداً 

املواكب  السيايس  التربير  يف  القول  وأفاضت  الكالم  فصلت  الكتابة  من  كنمط  والهوامش  املتون  طي  عليه  نعرث  رسياً، 

لتحوالت الدولة السلطانية والدفاع عن استمراره يحرسون الدين ويسوسون الدنيا. أّما تجليات هذا النظام فنستجيز 

ألنفسنا إيجازها فيام استحصلناه منها، حيث يكون امللك مقّدساً، وبالتايل فالطاعة يف ارتباط وثيق مبا هو ديني4.

يف هذا املستوى بالذات يرتاءى لنا استمرارية هذا الرضب من الخطاب يف األزمنة الحديثة، وبالتايل فاستشكال وجوه 

العالقة بني السلطة والدين كام دشنها الرتاث تستوجب النظر إىل الدين من جهة ما هو رحمة ومودة مقابل منهج القهر 

السيايس، فالنبوة ال تقود املؤمنني إىل الدولة، إّنهم يعيشون املا فوق ـ تاريخ. إّنها األرضية الرمزية والخيالية، إال أّن الدين 

أيضاً ال يضمن تحققه التاريخي دون الدولة.

فقد انحفرت »صحيفة املدينة« فاندرجت يف مساق الحل العميل للتنازع والتغالب، ومجاوزة التوترات بني العشائر، 

فهي تنظم بشكل رائع العالقات بني الجامعات وتفصح عن فكر »ترشيعي« و»حقوقي« عظيم، فهي تقول من ضمن 

مبوجب  بدينه،  يحتفظ  منهام  واحد  وكّل  معهم،  بالتحالف  املسلمني،  مع  بالتشارك  أّمة  يشّكلون  اليهود  إّن  تقول  ما 

»الصحيفة« - من جهة ما هي وثيقة تأسيس - إذن ولدت »األّمة اإلسالمية«، تحت نظـر الله ونبّيه5.

2 ـ انظر، كمال عبداللطيف، في االستبداد، بحث في التراث اإلسالمي، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة األولى 2011 ص 77

3 ـ انظر، محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي ج 03، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، بيروت، المركز الثقافي العربي 1990 ص 58 

وهو ما أشار إليه أيضاً: علي عبد الرازق »أّن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان هللا تعالى وقوته من قوته. ذلك رأي نجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة 
المسلمين أيضاً، وكّل كلماتهم عن الخالفة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو، وتشير إلى هذه العقيدة. وقد رأيت فيما نقلنا لك آنفاً أنّهم جعلوا الخليفة ظّل هللا تعالى، وأّن 

أبا جعفر المنصور زعم أنّه إنّما هو سلطان هللا في أرضه«. 

انظر، علي عبد الرازق، اإلسالم وأصول الحكم، بحث في الخالفة والحكومة في اإلسالم، دار الجنوب، تونس 1996 ص 21 

4 ـ يقول »الجابري«: »ال أحد من الحكام في التاريخ اإلسالمي استغنى أو كان في إمكانه أن يستغني عن إعالن التمسك بالدين، ألنّه ال أحد منهم كان يستطيع أن 
يلتمس الشرعية لحكمه غير شرعية اإلعالن عن خدمة الدين والرفع من شأنه«. 

انظر، محمد عابد الجابري، وجهة نظر، نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى 1992 ص 
85

5 ـ هشام جعيط، في السيرة النبوية- 3، مسيرة محمد في المدينة وانتصار اإلسالم، دار الطليعة بيروت، الطبعة األولى 2015، ص 61
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الزمنية، فليست هي  بالسلطة  النبوية وجهها كدولة، مرتبطة يف جوهرها  السلطة  اتخذت  بالذات  الفرتة  تلك  يف 

سلطة دينية إال بقدر ما يكون الديني أساس وجود »األّمة«، وبقدر ما يكون السيايس مصبوغاً يف أساسه بالديني، السلطة 

إذن قامئة عىل عنرصين، هام: عنرص اإلميان وعنرص القوة. وكان التقديس مقتىض أساسياً من مقتضيات السلطة ومتكني 

الدولة.

لذلك فتحويل اإلسالم إىل مؤسسة يعني انتشار وتوسع ثقافة دنيوية وحضارة مادية، فاإلسالم باملعنى الذي جّسده 

»إبراهيم« استقبل وأخصب وعّمق وفرّس، وهو ما من شأنه أن يوضح اإلخضاع الذي تعرض له العامل الديني من قبل 

أّنه ال بّد من حرص اإلسالم  العامل السيايس، لحظتئذ مل يعد يف اإلمكان أن منيز أّيهام كان أشد وطأة وأثقل تأثرياً. إال 
التأسييس يف النبي ويف الخليفتني األول والثاين، كان النبي قد أّسس الدين والدولة.6

فـ«محمد« مل يكن، عندما ظهر، يواجه سلطة مركزية قوية، شأن »املسيح« إزاء اإلمرباطورية الرومانية«، وإمّنا كان 

بينهم  البون  فبات  دينية جديدة،  والتحجر، مرتكزاً عىل رمزية  يتامهى  صارماً، ولكّنه ال  سياسياً  نظاماً  أن يخلق  عليه 

وبني تصوراتهم القدمية عىل قدر من االتساع، والعمل التاريخي للنبي »محمد« قد متّثل يف تأسيس نظام سيايس: رمزّية 

»امليثاق«.

ينبغي أن ندرك أّن مهمة النبي إمّنا كانت مزدوجة، فقد كان يف اآلن عينه يبلور الفضاء السيايس ويشكل النظام 

الديني )تحويل القبلة، دمج شعرية الحج، يوم الجمعة، إقامة مسجد يف املدينة، تعديل وترميم قواعد اإلرث واسرتاتيجيات 

الزواج(، إّنه التأسيس لنظام سيميايئ وليد يبطل نظاماً سيميائياً كان سائداً، وسيحظى هذا املسلك باالستمرارية والدميومة 

متى ما فهم القرآن عىل أّنه إمّنا ينهض عىل رمزية مجازية تولد املعنى وتنفتح عىل املمكن واملطلق.

فكلهم كانوا قد لبسوا التاريخية الجديدة، وبالتايل كانوا يرتقون فوق الحالة البرشية العادية. إال أّن »معاوية« دّشن 

من جهة أخرى وبوجه خاص طريقة يف إضفاء »العلمنة« عىل مفهوم السلطة، ألّنه برهن أّن السلطة تكون ملن يحسن 

أخذها، الذي يكون جديراً بها سياسيا7ً. فالسلطة تنهض ها هنا عىل رشعية القوة وقواعد الغلبة والقهر ال الرشعية الدينية، 

حيث ال يذكر التاريخ خليفة إال اقرتن يف أذهاننا بتلك الرهبة املسلحة التي تحوطه والقوة القاهرة التي تظّله8.

إّن قصدنا هو أن نكشف كيف أّن الدولة تنفرد بالقدرة عىل خلق أسطورة الواحد فتخفي ما هو رهيب وفظيع، 

وعلينا أن نعلم أّن ذلك إمّنا هو مدخل استبطان السلطة األبدية، الذي ال نفهم من أمره شيئاً، نحن غرضنا هنا أن منتحن 

مرّة أخرى: كيف تعمل السلطة للسيطرة؟ إّن هذا التساؤل مل يعد اعتباطياً وال هو من جنس فضول الفضوليني، بل إمّنا 

هو رشط إمكان املسكوت عنه الذي يربر محاولة فهم أشياء ال معقولة.

6 ـ هشام جعيط، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، 1992، ص 322

7 ـ هشام جعيط، المصدر نفسه، ص 324

8 ـ انظر، عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة ـ 1من اإلصالح إلى النهضة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، أكتوبر 2014، 166
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فمفهوم الخالفة يرتبط يف املرياث الفقهي السيايس اإلسالمي بسلطة دينية وسلطة سياسية، فالكثري تبوأ عرش الخالفة 

تحت ظالل السيوف وعىل أسنة الرماح، إال أّن املشكالت املطروحة مل تكن لتنازع الديني موقعه، وإمّنا كانت تعرتض عىل 

السلطان السيايس استبداده، فقد قارعوا االستبداد الديني الذي رأوا فيه أساساً مكيناً لتوليد االستبداد السيايس9. واملقام 

يستوجب أن نشري إىل أّنه ال يوجد سوى فرق لطيف طفيف بني املجتمعات املتوّلدة أو املنتجة عن الكتاب املوحى، 

وذلك أمر يدفعنا دفعاً شديداً إىل اكتشاف مسألة أكرث أهمية، وهي أّن الحديث عن فصل ذرويت السيادة العليا والسلطة 

السياسية إمّنا هو رضب من رضوب انشطار الوعي عىل نفسه، ذلك أّنه علينا أن نحرتس من تلك األطروحة التي تضاّد 

اإلسالم باملسيحية، وتقول إّن املسيحية قد فصلت بني الذروتني الدينية والدنيوية، يف حني أّن اإلسالم خلط بينهام منذ 

البداية، فهي أطروحة مترسعة وسطحية وغري مقبولة. وإّنه ضمن هذا األفق يستدرك »أركون« يف تساؤل طريف ولكّنه 

بعيد الغور: ما الذي حصل تاريخياً لذرويت الروحي والزمني؟ ملاذا ينغلق العقل اإلسالمي ويهزم أمام تحديات الحضارة 

املعارصة10؟

لقد استقام لدينا حينئذ أّنه ويف هذه املواجهة تّم الخلط بني رهانني: الرهان األول هو الرأسامل الرمزي املنقول 

بواسطة الخطاب الديني واملامرسة الدينية عىل مستوى »امليثاق«، وقد تحّول هذا الرأسامل الرمزي وانحطّ  فيام بعد إىل 

مستوى املامرسات الشعائرية والطقسية، ثّم استحال إىل رضب من القانون القضايئ والسلطة اإلكراهية املحتكرة من قبل 

»الكنيسة ـ الدولة«، وأّما ثاين ذينك الرهانني، فهو صعود السلطة الروحية العلامنية املواكب لصعود الربجوازية يف أوروبا. 

فقد نقلت الربجوازية وظيفة »مديونية املعنى« من الرأسامل الرمزي املرتبط بنظام امليثاق الديني إىل حق االقرتاع العام 

يف األنظمة الدميقراطية11.

لقد سعى »أركون« إذن إىل فّك كثري من مغلقات األمر باالنتباه إىل أّن أوروبا إمّنا خرجت بعنف من النظام الرمزي 

الديني، وأقحمت يف علمنة مل تعد تسيطر عليها. وضمن هذا األفق يشري »أركون« إىل أّن الحضارة الحديثة مل تكن تكرتث 

البتداع عالقة مع األسطورة والرمز والعالمة واملجاز يف توليد املعنى، وبالتايل يف توليد كّل أنظمة الداللة التي »يفرّس« 

9 ـ انظر، عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة ـ 1 من اإلصالح إلى النهضة، نفسه، ص 160

 )انظر، عبدالرحمن الكواكبي، »طبائع االستبداد ومصارع االستعباد«، في، عبد الرحمن الكواكبي، األعمال الكاملة للكواكبي، دراسة وتحقيق محمد جمال طحان، 
سلسلة التراث القومي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 1995(.

10 ـ انظر، محمد أركون، الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، ترجمة وتعليق، هاشم صالح، دار الساقي، لبنان، الطبعة الثانية 1992، ص 58

»سّجل القرآن تحواًل ثقافياً عرفه العالم القديم وعهداً جديداً افتتح بهجرة إبراهيم، استهل بها خط سردي جديد، وأشير إلى أّن إبراهيم استقّر منذ البداية في 
أرض مكة لتتحول هذه البقعة الحقاً إلى مكان يشهد إعادة تأسيس عقيدة التوحيد«. انظر، يوسف الصّديق، هل قرأنا القرآن؟ أم على قلوب أقفالها، تعريب 

منذر ساسي، دار محمد علي للنشر ـ تونس، الطبعة األولى 2013، ص 124

11 ـ هذا هو نص المحاضرة التي ألقاها محمد أركون أمام مركز توماس مور، الذي يعقد ندوات سنوية حول موضوعات محددة، ويدعو إليها كبار الباحثين للتداول 
والنقاش. وهي ثاني محاضرة عن العلمنة يلقيها محمد أركون في المركز المذكور. فالمحاضرة األولى كانت قد ألقيت في شهر ديسمبر من عام 1978، وذلك بعنوان 
»اإلسالم والعلمنة«. وقد ترجمت إلى العربية وصدرت في كتاب »تاريخية الفكر العربي اإلسالمي«. وفي عام 1985 يدعى محمد أركون مّرة ثانية، للتحدث ليس 
فقط عن اإلسالم والعلمنة، وإنّما أيضاً، وبشكل أوسع، عن »العلمنة والدين«، أي دين كان. ولكنه يركز تحليله كما هو متوقع على اإلسالم، والمسيحية، والغرب 

الُمَعْلَمن. محمد أركون، الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، مرجع سابق، ص 59

انظر ايضاً: العلمنة والدين: اإلسالم المسيحية والغرب، ترجمة وتقديم هاشم صالح، دار الساقي ـ بيروت، الطبعة 3 ـ 1996
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البرش بوساطتها و»يربرون« سلوكهم. وإجالء ملا غمض وتيسرياً ملا عرس ودفعاً باإلشكال إىل مداه، نوضح أّن هذا الذي 

أهمل، كرّس نهاية النظام الديني التقليدي وأسس البداية الثورية ملا دعاه »رميون آرون« باألديان العلامنية )األحزاب 

السياسية( وليس يف وسعنا حينئٍذ إال الوقوف عند استنتاج مفاده أّن الدميقراطيات إمّنا حلت محل األديان، لكن دون 

مديونية املعنى.

إّن القصد من اإلشارة إىل الظروف والرشوط والتطورات واملتغريات، إمّنا هو التنبيه إىل أّن الكنيسة والدولة يف الغرب 
املعلمن، قد أخذتا تتقاربان بحثاً عن تعاقدات جديدة.12

وملّا كانت الحالة السياسية والدينية يف الواقع العريب توّلد باستمرار سلطات متقطعة ومتنافسة ومرتبطة بالعقائد 

والتقاليد واآللهة، فإّن الحال سيختلفّ حتاًم، وبالتايل مّثة صدام ال ريب فيه ومواجهة ال فكاك منها.

إّنه من أجل ذلك كان ال بّد من مواجهة نقدية للرتاث السيايس السلطاين، سواء يف مظهره التقليدي املنافح لالستبداد 

والطغيان، أو يف مظاهره الجديدة التي تتزّيا بأزياء متنوعة، وتتخذ أقنعة متعددة يف الخطاب السيايس اإلسالمي املعارص. 

لكن ما هو معيار النقد واملواجهة؟ ما هو معيار تعرية اللغة السياسية السلطانية التي تحتفي بالقهر وترّشع له بالدفاع 

عن سياسة الطاعة واالنقياد؟ ها هنا أرى املقام يستوجب منا أن نشري إىل ما أشار به علينا »العروي« من أّن طوىب الخالفة 

الرشعية  اإلمارة  بطوىب  »اإلصالحيني«  تشبث  يعمل  »أمل  لطيف:  بخبث  العروي  ويتساءل  السلطاين،  الحكم  قد كرّست 
بكيفية غري مبارشة وبدون شك غري مرغوب فيها عىل تكريس دولة التنظيامت كقوة قهرية عادلة«؟13

أبرز سامت املهمة  أّن من  لنا  تأملنا ما أسلف »العروي« ذكره عىل نحو جميل والفت أللفيناه يظهر  ولو نحن 

املناطة بعهدتنا، إمّنا هي التفكري يف رشوط كرس النزعات التلفيقية يف املجال السيايس النظري وإنجاز املرشوع السيايس 

املبدع. إال أّن من رام الّنأي عن منزلق خطري، كان عليه ترشيح مختلف أمناط متظهر السيايس القهري واملستبد يف عصورنا 

الوسطى واستمراره املقّنع يف الحارض بشكل حاد ومتوتر. وميكن أن نفكر يف الراهن عىل ضوء منجزات ومكاسب التاريخ 

اإلنساين يف مجال النظر السيايس، لندرك قرائن تفصح عن أشياء مل ميط اللثام عنها.

فهل هذا هو ما يفرّس ملاذا بقي الوعي العريب يستعيد قضية الدين والسياسة بدل أن يقيم فكراً دميقراطياً فاعاًل 

ويرّسخ حقوق اإلنسان؟ ثم، ملاذا مل تفتح »ثوراتنا« ثغرات كالتي تشهدها عادة عصور التحول السيايس؟ بل قْل ملاذا 

قامت »ثورات« من دون أن يقوم وعي حديث باملواطنة؟ كيف السبيل إىل إقامة الدولة الوطنية الحديثة؟ مدينة السلطة 

والنظام السيايس من دون أن نصطدم بالدين؟

12 ـ انظر، محمد شحرور، الدين والسلطة، قراءة معاصرة للحاكمية، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثانية 2015 ص 231

13 ـ انظر، عبدهللا العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء 1981 ص 132
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2 ـ المصطلح والمفهوم بين الفكر السياسي الليبرالي والسياسة الشرعية

السلطة  إشكالية  إّنها تطرح  للسلطة.  إعطاء معنى  أّنه هو  فلنؤكد  القداسة  التوقف عند طابع  رمنا  قد  كنا  وإذا 

ومرتكزاتها14 فإّن مدار قولنا إمّنا يتمحور حول ما يذهب إليه العديد من املفكرين من أّن هيمنة التيولوجيا تؤمن سيطرة 

مؤسسة الدولة، ذلك أّن الالهوت رسم للدولة حينها طرائق تفرض النظام والرقابة. غري أّنه ال يسعنا إال أن نسّجل أّنه 

يغلب الظّن عىل أّن األمر إمّنا يعود إىل االفتتان باسم الواحد وحده.15 كام يرّجح أن يعود األمر كذلك إىل ضعف البرش. 

وال يخفى ما لهذا الرضب من التقدير من أهّمية. إذ يجدر بنا أن نشري إىل أّنه كان بّوابة أنعشت أسئلة ستطرح وتكشف 

عن مطوّياتها وتفتح آفاقاً للتحليل جديدة، ذلك هو املسار الذي يجب تتبع أطواره لنفهم املنطلقات واإلشارات.

فمن الواضح أّن املجتمع اإلسالمي القائم آنذاك كان يتعارض يف كّل نقطة مع الربنامج الليربايل، فكان يبدو للمالحظني 

أّن أغلب  الواضح أيضاً  املبادئ املذكورة. من  الغربيني غري منظم، وغري معقول، وغري إنساين، يلزم إصالحه عىل أساس 

املفكرين العرب واملسلمني شاركوا األوروبيني أحكامهم بل كانوا أكرث عنفاً يف النقد وأكرث حامساً يف املطالبة باإلصالح، إّنهم 

قد تأثروا باملنظومة الليربالية، إّنهم جميعاً ال يضعون قضية الحرية والسلطة والدولة والدستور والدميقراطية يف إطار 

فلسفي، وال يبحثون عن أصلها ومداها وإمّنا يكتفون بوصفها واملطالبة بها.

ذلك يعني أّن مثة تبايناً غليظاً مع الفكر التقليدي اإلسالمي الذي كان يطرح قبل كّل يشء مسألة أصل تلك املفاهيم، 

إّنهم مل يعوا متام الوعي أصل هذه القطيعة، لكّنها تتسلل عىل وجل واستحياء يف كتاباتهم، وهذه الظاهرة هي التي 

تلحقهم بالفكر الليربايل الذي يتميز بحرصه ملشكلة الحرية والدستور والسلطة والدولة يف إطارها السيايس االجتامعي. 

يقول »الطهطاوي« عىل نحو عميق ورشيق: »الحرية من حيث هي رخصة العمل املباح من دون مانع غري مباح وال 

معارض محظور وتنقسم إىل: حرية طبيعية، وحرية سلوكية، وحرية دينية، وحرية سياسية، وحرية مدنية«.16 يف هذا 

أفكار  يعرب عن  أن  املستطاع  يحاول جهد  الكاتب  كأّن  فقهية،  ليربالية وتحليالت  أوصاف  يبني  تداخل واضح  التعريف 

ليربالية يف قالب فقهي تقليدي عندما يكتب مثاًل: »الحرية الطبيعية هي التي خلقت مع اإلنسان وانطبع عليها، فال 

14 ـ القول بـ »ال مفّر من السلطة« إنّما يستوجب إعادة النظر بقواعد الممارسة السياسية، والذي ال يعني تفضيل الحرب على الدولة )كما وضح بيار كالستر(، أو 
تفضيل الدين على الدولة )كما بين مارسال غوشيه(، فاألنثربولوجيا السياسية أظهرت أّن المجتمعات »البدائية« لم تعرف مؤسسات السلطة ولم تعرف العنف.

 انظر محمد علي الكبسي، في النهضة والحداثة، سراس للنشر 1994 ص 09

G. Balandier »Anthropologie politique«, PUF, 1967.

C.L.Strauss »Anthropologie culturelle, ed, Plan, Paris, 1974 .p 368. 

P. Claster, La Société contre l’Etat; ed; Minuit, Paris 1978, p 17/56. 

15 Pierre légende, jouir du pouvoir, éd, Minuit, 1976

Etienne de la Boetie, discours de la servitude volontaire, Payot, 1978

Claude le fort, L’invention démocratique, Fayard, 1981 

16 ـ الطهطاوي: األعمال الكاملة ج2، دراسة وتحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1973، ص 231
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طاقة لقوة البرشية عىل دفعها بدون أن يعّد دافعها ظاملاً«.17 هذه فكرة يصادق عليها الليربايل وال ينفيها الفقيه. قد 

يكون »الطهطاوي« قد وقف بني تكوينه الفقهي وبني تأثره باألفكار الليربالية، وهذا هو األرجح. بيد أّن املهم بالنسبة إىل 

موضوعنا هو أّنه يأخذ الحرية كمنطلق، كحق بدهي، وهذا هو ما مييز الليربالية عىل العموم.

لقد أصاب وعيهم بالتاريخ انكسار عجيب، ذلك أّن الحكم االستبدادي الرشقي18 الذي عايشوه يتميز بالالعقالنية، 

ألّنه كان خاضعاً ألهواء السلطان ومصالح حاشيته واملناورات الخفية للمتنفذين يف الرساي. وكان املواطن يخضع لهذا 

الحكم خضوعه لقضاء مربم وقدر محتوم ال منطق له، وقد تفطنوا إىل الخلل الكبري الذي مييز الوضع اإلسالمي باملقارنة 

مع »النظام« العقالين الذي كانت تخضع له السلطة يف أوروبا، فعكس السلطان الرشقي الذي كان يستمّد رشعيته من 

قوة غيبية، كان الغريب يستمّد رشعيته من الشعب عرب ميكانيزمات واضحة، تخضع لقانون موحد ومعلوم حسبام ضبطه 

»إعالن حقوق اإلنسان واملواطن« الذي أقرّته الثورة الفرنسية.

االختالف  ذلك  بأصول  ووعيهم  عندهم،  مختلفتني  مرجعيتني  عىل  والدولة  والدستور  والسلطة  الحرية  إحالة  إّن 

وحرصهم عىل التوفيق والتقريب دون اإلقصاء أو اإللغاء، منح تلك املفاهيم اتساعاً أكرث، ونجد يف عملهم اشتغاالً كبرياً عىل 

املصطلح، فهناك سعي ملحٌّ إليجاد ما يقابل تلك املفاهيم بأبعادها الليربالية يف الثقافة العربية اإلسالمية، ثم إّن املقاصد 

التي تحكمت يف تفكريهم جعلت خطابهم أبعد عن التنظري الفلسفي العميق وأقرب إىل التوظيف العميل الناجع.

لقد نقلت لنا نصوصهم مضامني ومصطلحات صادمة لجهاز التفكري، مثل مفهوم التمثيل الربملاين، السلطات الثالث، 

الدميقراطية والحرية.

التخلص منها، فطفقوا يهاجمون ذلك املسعى بأملعية  أّنهم أبعدوا إىل خصوصية ال ميكنهم  إّن ما يستبني واضحاً 

وسعة حيلة ال تضاهى. ها هنا يلوح أّن مضمون هذه الدعوة هو مقاومة كّل سلطة تسلب اإلنسان حقه يف أن يكون 

سّيد أفعاله، وكأّن تحرير الفرد هو رشط تحرر املجتمع من تسلط الدولة املطلقة. فالنيابة عن األلوهة والنبّوة ال تعصم 

السلطان وال متنع من النقد واملحاسبة.

من  الشبكة  هذه  يف  السلطات،  بني  والفصل  املدين،  واملجتمع  والربملان،  الدميقراطية،  املفاهيم  هذه  أبرز  ومن 

املفاهيم ينتظم مفهوم السلطة والدولة والحرية ويكتسب دالالته، وهي دالالت مرتبطة بالوجود السيايس واالجتامعي.

ولنا أن نالحظ أّن خطابهم قائم عىل الرتدد بني قبول املعنى أو املعاين الجديدة، وبني محاوالت الرجوع املطردة إىل 

معاٍن ودالالت ومصطلحات تنسحب من املرجعية القدمية والتقريب بينها واملصطلحات الحديثة.

17 - الطهطاوي: المصدر نفسه، ص 519 )تخليص اإلبريز في تلخيص باريز، أو الديوان النفيس في إيوان باريس، تونس، الدار العربية للكتاب 1991(. 

18 ـ انظر، علي أومليل، اإلصالحية العربية والدولة الوطنية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى 1985 ص 192 

في جدل الديني والسياسي



38

لقد تجلت محاوالت الرجوع هذه بوضوح، فقد فتشوا لها عن مقابل يف الحضارة العربية اإلسالمية وذلك بإحياء 

بعض املصطلحات القدمية وإعادة استخدامها، إّن ما يحركهم هو الرغبة يف اإلقناع بأّن تلك املفاهيم ليست غريبة عن 

املامرسة  بينه وبني  تقارب  أو  أبعاداً جديدة متاثل  تأويل املصطلح وإعطائه  يتوسع يف  السيايس اإلسالمي، لذلك  الفكر 

السياسية اإلسالمية.

نجد إذن ذينك الخطني املتوازيني: النقل عن الغرب، وتحديد املقابل اإلسالمي: فعند الحديث عن »مجلس نواب 
العاّمة« يقول إّنه ُيسّمى هكذا عند األورباويني، »وعندنا بأهل الحل والعقد«.19

إّن مقاصدهم، من هذه املنهجية التوفيقية هي األخذ بهذه القيمة األساسية للتقدم والتمدن الغربيني، وتعميم 

مامرستها يف املجتمع اإلسالمي، ولذلك حرصوا عىل أن ينقلوا إىل القارئ باألسلوب املناسب ويف الثوب املألوف قناعتهم 

باتفاق القانونني الرشعي والوضعي يف األصول وإن اختلفا يف الفروع.

ولكن جلهم إن مل نقل كلهم كان عىل وعي باختالف األسس النظرية والفلسفية التي أفضت إىل إحالل هذه القيمة 

إليها  استندت  التي  األسس  عن  الكنيسة(  مع  القطع  قامت عىل  علامنية  عقالنية  )أسس  الغربيني  والفكر  املجتمع  يف 

الرتدد  إذا كان هذا  التساؤل عاّم  السياسية اإلسالمية )أسس رشعية دينية(. وإّن هذه املالحظات تقودنا إىل  املامرسة 

بني قبول املعنى أو املعاين الجديدة والعودة إىل اسرتجاع املعاين التي ارتبطت بها قدمياً دلياًل عىل أّن الخطاب التوفيقي 

وبحكم أسبقيته التاريخية يف اللقاء مع الحداثة الغربّية مل يتمثل املفاهيم الجديدة والتي قامت لتعلن القطيعة التي 

خلخلته تخلخاًل شديداً.

الليربايل،  الفقهي ومضمونها  بلبوسها  ـ  املفاهيم  تلك  أّي حد تستطيع  إىل  أهّم مفاده  إىل تساؤل  تقودنا  إّنها  ثم 

وبهذه املعاين املتعددة، وبهذه االزدواجية املرجعية ـ أن تؤدي الوظيفة اإلصالحية؟ والرهان الحضاري الذي يتطلع إليه 

رواد اإلصالح؟

من موقعه كرجل سياسة ودولة مل يكن »خري الدين« مثاًل معنياً باملعنى الفقهي القديم، بل هو معني مبا يحّف 

بتلك املفاهيم من دالالت اجتامعية واقتصادية واسعة، ووجود هذا األصل السيايس للمجتمع اإلسالمي القديم )العدالة، 

املساواة، الشورى(، فنجد عنده حثاً وتحريضاً عىل التمسك بهذا املعنى الحديث لتلك املفاهيم وتجسيمه يف هياكل 

الدولة اإلسالمية العثامنية، إمّنا يهمه أن ينقل إىل معارصيه باألسلوب املناسب قناعته باتفاق القانون الرشعي والوضعي. 

»الطهطاوي« أيضاً ال يخرج عن هذا الخط، فهو يرى أّن »األّمة ال ميكن أن تستعيد قوتها إال إذا عرفت مكامن القوة يف 

أوروبا وتبنتها، ولكن ما الذي يجب أن نعرفه عن قوة أوروبا؟

19 ـ خيرالدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، عدة طبعات، بيروت، دار الطليعة 1978 / تونس 1998 / الشنوفي المنصف، خير الدين: المقدمة 
لتحقيق أقوم المسالك. الدار التونسية للنشر، ص 75 )ويتضمن مقّدمة نظرية وكتابة لتاريخ عشرين دولة أوربية / هذا النص لم يكن من تحرير خيرالدين، صحيح 
أنّه يتضمن تنظيراً وتبريراً لدعاويه وبرنامجه اإلصالحي إال أّن صياغته تعود إلى بعض المثقفين الذين كان يستعين بهم في بعض مهامه السياسية ـ سالم بوحاجب 

مثاًل(.
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تبلورت يف إطار  التي  السياسة الرشعية  الليربايل ومفاهيم  السيايس  الفكر  تأرجحت املصطلحات بني مفاهيم  لقد 

األحكام السلطانية. فـ »الطهطاوي« رغم مقامه بباريس مل يتخلص من الشيخ األزهري الذي يسكن رأسه: فال يفكر يف 

مفهوم امللك مثاًل يف إطار نظرية فصل السلطة كام بلورها »مونتسكيو« بقدر ما يفكر فيه بواسطة لغة السياسة الرشعية، 

من مزايا امللك أّنه خليفة الله يف أرضه وأّن حسابه عىل ربه فليس عليه يف فعله مسؤولية ألحد من رعاياه وإمّنا يذكر 

للحكم والحكمة من طرف أرباب الرشعيات أو السياسات برفق ولني إلخطاره مبا عىس أن يكون قد غفل عنه مع حسن 

الظن به. وكذلك الشأن مع »خري الدين« الذي كان من موقعه السيايس والفكري »ميكافييل« النزعة، فاالستفادة من 

الغرب رضورية يف حدود ما يحقق املصلحة ويضمن األمن والنظام.

لقد كانوا عىل وعي باملجابهة العنيفة بني املصطلح الفقهي واملفهوم السيايس، لذلك حاولوا أن يظهروا عدم التناقض 

بني املرجعيتني، حيث خلقوا نسيجاً من املامثالت املستحيلة: فالشورى حكم نيايب وأهل الحل والعقد نواب، 20 فخطابهم 

خطاب توفيقي وتوّجهه ازدواجي، دون أن يرتقي إىل إنتاج نظرية يف السلطة أو يف الدولة مثل كتابات )هوبز، لوك، 

سبينوزا( فجاء الخطاب متوتراً، مهتزاً، هشاً.

إّن ما تقوله خطاباتهم يقوم ضمناً ورصاحة عىل اإلحساس بالهّوة بني »دار الحرب« - أوروبا ـ و»دار اإلسالم«، هذه 

الهّوة التي أشعرتهم بانهيار عظمتهم وبالخطر الكابويس املحدق، فأوروبا ومبا ظهر عندها من آليات القوة والسيطرة 

أصبح بإمكانها تهديد »دار اإلسالم«، ولذلك كان شغلهم الشاغل ومطمحهم األساس نقل ما عند أوروبا.

لقد كان خطابهم تعبرياً عن مرشوع إصالحي يطمح إىل تحديث الدولة، وجلهم يحلم بأن يفتح عيني مواطنيه عىل 

ما رأى، ودفعهم إىل إصالح ما ميكن إصالحه. فتلك نصوص متتلك جذوراً واقعية، إّنه ليس مجرد تجريد فارغ، وإمّنا خطاب 

متجاوب مع وقائع محددة اكتنفتها مرحلة تاريخية معينة.

فنّص »خري الدين« واكب عرص »التنظيامت«، أي واكب تعديل أسلوب الحكم والجباية والجيش والتعليم، مواجهة 

ملتطلبات الواقع. والرجل من موقعه يفكر يف حسن تدبري اإلمارة التي ترزح تحت ضغوطات مختلفة )الضغوط الفرنسية 

ـ اإلنجليزية(، كام يفكر يف سبل التقدم والتمدن.

أّما نّص »الطهطاوي« فوصف دقيق لعامل متقدم مغاير يف مفاهيمه وعالقاته وأساليبه للعامل اإلسالمي، ولكّن مطمح 

يف  أمثرت  التي  املؤسسات  بعض  اقتباس  إىل  دعوته  فكانت  والتقدم،  الرقي  من  الدرجة  تلك  مجتمعه  يبلغ  أن  الرجل 

أوروبا.

األورويب  بالتمدن  ظنهم  وسم حسن  وقد  لالستعامر،  املتوثبة  أوروبا  عنهم  غّيب  األنوار  أوروبا  عىل  تركيزهم  إّن 

ومشاريعهم بالسذاجة السياسية وجعل محاولة اإلصالح عملية فوقية سطحية. رغم أّنهم يدركون يف العمق أّن ما وصلت 

20 ـ كمال عبد اللطيف: التأويل والمفارقة، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ البيضاء، الطبعة األولى 1987 ص 18
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إليه أوروبا كان نتيجة تطور حصل عرب القرون، فالدولة الحديثة تتويج لعمل طويل النفس، وتنازل امللك املطلق عن 

امتيازاته كانت استجابة لواقع جديد.

ولكن أّن لهم الجرأة عىل إدخال تغيري عىل البنية االقتصادية واالجتامعية والسياسية؟ ذلك أّنه من املفارقات الهاّمة 

التي يجب االنتباه إليها ونحن بصدد الحديث عن رواد النهضة العربية أّن هؤالء الرواد الذين تبنوا فكر الثورة الربجوازية 

وبرشوا بها كانوا ينتمون يف جملتهم إىل »اإلقطاعية« بكّل خصوصياتها الرشقية، أي إىل تلك الطبقة التي جاءت هذه 

الثورة لإلطاحة بها.

فهل كان ميكن إصالح دون مّس البنية االقتصادية واالجتامعية والهيكل السيايس القائم؟ هل قدروا الطموح املتزايد 

ألوروبا الصناعية؟ كيف أمكن لهم تصور بناء هيكل سيايس حديث عىل أسس اقتصاد سيايس قديم مغاير ومتخلف؟

إّن اإلجابة عن مثل هذا السؤال تفرّس سبب التعرث يف بناء الدولة الحديثة21.

حني استأنف »عيل عبد الرازق القول يف مسألة الدولة الوطنية من مدخل التمييز بني الدينّي والسيايس يف اإلسالم22، 

وعندما انشغل مبسألة الصلة بني السيايّس والدينّي، اضطر أن يضع نظام »الخالفة« موضع مساءلة، ألّن مفهوم الخالفة 

ديني  فـ«الخليفة« صاحب سلطان  وسياسية،  دينية  متضافرتني:  بسلطتني  يرتبط  اإلسالمي  السيايس  الفقهي  املرياث  يف 

بوصفه نائباً عن الرسول وخلفائه، وهو أيضاً صاحب سلطان سيايس يسوسهم ويدّبر أمور دنياهم كام كان يفعل الرسول 

بعد حرص مصلحي  الخالفة  الدينية عن  الصبغة  نزع  أجرأ محاولة يف  الحكم«  كان »اإلسالم وأصول  لقد  املدينة23،  يف 

القرن التاسع عرش من أمثال »الطهطاوي و»خريالدين« عىل التوفيق بني مقتضيات السياسة الرشعية التقليدية وأنظمة 

الحكم النيايب املقّيد بقانون وضعي، 24 فـ«ال يشء يف الدين مينع املسلمني من أن يسابقوا األمم األخرى يف علوم االجتامع 

والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم 
عىل أحدث ما أنتجته العقول البرشية، وأمنت ما دلت تجارب األمم عىل أّنه خري أصول الحكم«.25

إّنها محاولة للتفكري بالنفس من جهة ما هي عني الوجود، إّن نحت مصادر الذات من الذات والتفاعل مع املستجدات 

املفكرين عىل  املسلمني، وحرص  العرب  عند  وقيمتها  مفاهيم  لهكذا  الجذري  التغيري  والتعاطي مع ممكنات  والنوازل 

مع  الوصل  إىل  دفعهم  فيها(،  للشك  مجال  ال  كونية  )كواقعة  الحداثة  لدخول  ترسيعاً  مثارها  من  واالستفادة  تفعيلها 

النموذج الحديث للدولة الليربالية.

21 ـ انظر مصطفى النيفر: خير الدين: حسن اإلمارة أم دولة حديثة؟ ص 11/61، مجلة االجتهاد، العدد 15/16 السنة الرابعة ربيع/ صيف 1992

22 ـ انظر، عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة -1 من اإلصالح إلى النهضة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 2014، ص 162

23 ـ المرجع نفسه، ص 162

24 ـ انظر، علي عبد الرازق، اإلسالم وأصول الحكم، دار الجنوب للنشر ـ تونس 1996 )را، تقديم عبدالمجيد الشرفي( ص 7

25 ـ المصدر نفسه، ص 113
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لقد شّكل هذا الخطاب لحظة »خيانة« مزدوجة للمنطق التقليدي وللمنطق الليربايل معاً، لكّنه نجح يف تأسيس 

حساسية جديدة يف الفكر العريب املعارص عىل حد عبارة أنور عبد امللك، 26 كام أّنهم ساهموا يف كرس نظام الكلامت 

وتحوير املصطلحات وفتح املفاهيم عىل أبعاد مختلفة تساهم يف تحريك املجتمع دون االنفصال عن البعد الواقعي، ذلك 

أّن واقعة الحداثة قد وقعت27 وشكلت صدمة روحية جذرية لجهاز التفكري التقليدي اهتزت مبقتضاها كّل مفاهيمه 

وأساليبه ورؤاه وتصوراته.

الدولة مل تكن إذن سوى الدين نفسه، وهذا هو مصدر الرشعية التاريخية للنبّوة وتفوقها عىل السياسة أو الدولة 
القهرية.28

وما ال يبعث عىل االطمئنان والرضا بل يؤكد الشك والقلق واالضطراب أّنه ما دامت أنظمة الحكم تستمّد رشعيتها 

من قوة القهر فإّنها تلجأ بالرضورة إىل سقف الدين تحتمي به ويكون لها مالذاً. إال أّن العامل اإلسالمي مل يكن بإمكانه 

أن يتجنب واقعة الحداثة. فكيف احتمل العرب املعارصون عالقتهم بواقعة الحداثة بوصفها رضباً جذرياً من الدهشة 
الهووّية؟29

إّنها ثورات قامت بها اإلنسانية  أّن الحداثة موقف موجب،  مّثة مسافة مزعجة ولكن عميقة استبان يف مستواها 

األوروبية، لكّن »العرب« كان محكوماً عليهم مبعارصة بال حداثة: أن يكون ملقى بهم يف هذا العرص من دون انتامء 

داخيل وعضوي إليه، وذلك أّنهم كانوا عندئذ يحملون وعياً آخر بالزمن، رمبا كانوا املجتمع الوحيد الذي ظّل محتفظاً 
بقرونه الوسطى.30

لقد اتخذت الدولة السلطانية، لحظة انفرض عليها »الحوار« القرسي مع »الغرب«، بعض مظاهر الدولة الحديثة 

)مل يتعرّفوا يف بادئ األمر عىل الدولة كجهاز متكامل بل كعنارص مبتورة(، ومل يكن شأنهم هنا سوى رّد فعل ملا كان قد 

وقع فعلياً.

فام حصل يف العامل اإلسالمي من نقل فوقي مل يثمر سوى عصف باألصل وتطوير آلليات التسلط السلطاين مل ترتك 

له فيه املجال ليتوّحد مع الصورة التي له عن نفسه، إىل حّد ينىس معه االندهاش. فعندما واجه »خريالدين« مثاًل من 

26 ـ أنور عبد الملك: )الفكر العربي في معركة النهضة: أورده كمال عبد اللطيف(.

27 ـ فتحي المسكيني: الهويّة والزمان: دار الطبيعة للطباعة والنشر ـ بيروت 2001 ص 56

28 ـ برهان غليون، نقد السياسة، الدولة والدين، المركز الثقافي العربي، بيروتـ  الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2013، ص ص 57/56 »، وهذا هو ميدان المقارنة 
بين حكم هللا أي حكم األخالق والدين كإطار للتنظيم االجتماعي، وحكم الطاغوت أو الدولة كمبدأ قسري للتنظيم، وقد أبرز ذلك القرآن في نقده الشديد والعنيف لكّل 

ما له عالقة بالدول السابقة ومساواته بين السلطان والقهر والجبروت ...«. 

29 ـ فتحي المسكيني، الهويّة والزمان، تأويالت فينومينولوجية لمسألة »النحن«، دار الطليعة ـ بيروت، الطبعة األولى 2001، ص 55

30 ـ الفلسفة العربية المعاصرة، تحوالت الخطاب من الجمود التاريخي إلى مآزق الثقافة واإليديولوجيا، )تصدير، فتحي المسكيني، تقدم، تراث، هويّة، أو كيف نؤرخ 
لذواتنا المعاصرة؟( منشورات ضفاف/ االختالف، الطبعة األولى، 2014، ص 16

في جدل الديني والسياسي



42

يريدون إعادة إنتاج املايض، تفطن أّنه ال بّد له إذا ما أراد تدّبر أمر اإلصالح أن يلجأ إىل لغة السياسة الرتاثية، وطفق طيلة 

نصه يدافع عن هذه »التنظيامت«، إال أّنه مل يتمكن من إدراك النواظم الفكرية املؤسسة للدولة العرصية.

خاتمة

لقد استبان أننا ننّبه إىل أّن السلطة ليس لها من مصدر وال معنى إال من خالل فكرة اإللزام الناتج عن االنتامء إىل 

الجامعة الروحية الكربى التي تزودنا مبصادر أنفسنا، ألّنه ال أحد كان يستطيع أن يلتمس الرشعية لحكمه خارج وطأة 

سالسل املايض ورشعية الدين، وهو إلزام بطاعة قواعد مشرتكة تحدد تحديداً صارماً، واألمر الحاسم يف ظهورها هو أّنها 

رشط تطور قدرات وإمكانيات األفراد التي بها يكون الحاكم حاكاًم. كام وضحنا فيام سلف أّن طغيان املركزية الرتاثية 

العربية ـ اإلسالمية، واملركزية الغربية، )وهام معاً ترّددان الوهم اإليديولوجي نفسه: النموذج املرجعي املعياري الذي 

تقاس به األفكار والتجارب(، إمّنا تتشاركان يف إسقاط التاريخ باسم لحظة من التاريخ31. فمن يفكر يستعمل كّل العقول 

التي عرفها كأّنها قطعة من نفسه32 ملجاوزة سلطان السلطة وما تاله من روح قبلية عشائرية وطائفية وبقايا الدولة 

السلطانية التي تؤكد غياب الدميقراطية، والتي ال تواجه بغري مرشوع الدميقراطية من جهة ما هو نظام مؤسيس إلدارة 
تعددية املجتمع املدين، ولئال تؤول التعددية إىل تشتيت، ينبغي أن تقوم عىل رباط املواطنة.33

31 ـ انظر، عبد إلله بلقزيز، العرب والحداثة -2 من النهضة إلى الحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، 2011 ص 15 

32 ـ انظر، فتحي المسكيني، الكوجيطو المجروح، أسئلة الهويّة في الفلسفة المعاصرة، منشورات ضفاف، بيروت، الطبعة األولى، 2013، ص 17

33 ـ انظر علي أومليل، في شرعية االختالف، المجلس القومي للثقافة العربية ـ الرباط، الطبعة األولى 1991، ص 90
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الئحة المراجع والمصادر

باللغة العربية: 

ـ أنور عبد الملك: )الفكر العربي في معركة النهضة: أورده كمال عبد اللطيف(.
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الدين والسلطة من منظور ناصيف نصار

 �محمد بنحماني 

الملخص التنفيذي

من األسامء الحركّية التي أطلقها الفيلسوف ناصيف نصار عىل فلسفته أّنها فلسفة للسلطة. وهي تسمية تستمّد 

مرشوعيتها املبارشة من تخصيص هذا الفيلسوف ملؤلف بكامله حول موضوع يعتربه رئيسياً يف فلسفته، وهو موضوع 

العملية  الروح  تلك  التسمية تستمّد مرشوعيتها من  أّن هذه  السلطة”. كام  له “منطق  السلطة، والذي يحمل عنواناً 

السارية يف فلسفة هذا الفيلسوف، كفلسفة سياسية عقالنية قوامها رّد االعتبار للعقل العميل السيايس. فلسفة مرتكزها 

بكامل  التحقق  إىل  ودفعها  العلمنة  حركة  لدعم  امليداين  العمل  اسرتاتيجية  عن  “البحث  صاحبها:  يقول  كام  األسايس، 

أبعادها”1 يف العامل العريب، وذلك يف إطار ما يسميه بالنهضة العربية الثانية2. كام أّنه رّد اعتبار يروم من خالله ناصيف 

نصار أيضاً االنخراط، من خالل فلسفة جديدة للسلطة، يف ذلك الجدال الفلسفي السيايس املحتدم اليوم حول دور الدين 

يف السياسة، بعد تصاعد نفوذ الحركات األصولية الدينية يف مختلف مناطق العامل.

من هنا، ومن منطلق هذين الدورين: العميل والنظري اللذين يوكلهام ناصيف نصار للفلسفة، فإّننا نفرتض يف هذه 

الدراسة أّن التنظري الفلسفي النصاري للدين والسلطة، تحكمه رؤية محددة للسلطة الدينية. رؤية تعترب الدين منوذجاً 

للعقل  أخرى،  “كّل هيمنة  مادامت  والهيمنة،  لالستبداد  رديفة  تكون  أن  لنفسها  تريد  كّل سلطة  إىل  بالنسبة  يحتذى 

وللدولة أو لسواهام، تستلهم منوذج الهيمنة الدينية، وتضفي عىل نفسها صفات دينية كاإلطالقية والقدسّية.”3 وواقع 

السلطة السياسية يف العامل العريب أحسن شاهد عىل هذا. كام أّنها رؤية تعترب أّن كّل إعادة بناء للسلطة، لتصبح حقاً يف 

األمر وواجباً يف الطاعة، أي فضاء ملامرسة عقالنية قوامها العدل والحرية، متّر حتاًم عرب تخليص السلطة الدينية من هذه 

الهيمنة. وهذا التخليص إمّنا يجد تحققه يف املجتمع العلامين، كمجتمع يأمل هذا الفيلسوف تحققه يف العامل العريب. وهذا 

1 - ناصيف نصار، اإلشارات والمسالك. دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، 2011، ص 264

2 ـ يميز ناصيف نصار بين أربع مراحل في التاريخ العربي الحديث والمعاصر: المرحلة األولى هي مرحلة النهضة العربية األولى ومن األسئلة األساسية التي 
طرحتها هذه النهضة، سؤال الحرية، وذلك نظراً ألهميّة الحرية في المبادرة واإلبداع. ومواجهة أسباب االستبداد والفساد في العالم العربي. وهي نهضة فشلت في 
ترسيخ قيمة الحرية في المؤسسات والعقليات، وهذا ما عجل بانتقال العالم العربي إلى مرحلة الثورة وقد تميزت بتوظيف مفاهيم أقوى من الناحية األيديولوجية 
الثورة إلى أيديولوجية تمجد االستبداد، وبعد هذه المرحلة جاءت مرحلة  كمفاهيم الوحدة واالتحاد واألمن والتصدي للعدو والمؤامرة. وهذا ما انتهى إلى تحويل 
الهزيمة وذلك إثر الحرب العربية اإلسرائيلية لسنة 1967.أّما النهضة العربية الثانية فهي عنوان لتجاوز مرحلة الهزيمة وذلك عبر إعادة النظر في ما طرحته 
النهضة األولى والثورة، وتقييمه والتمييز فيه بين ما هو صالح وما هو غير كذلك، وكذا وضع تصور واضح للقيم الرئيسية التي ال يمكن أليّة عملية تغيير أن تتحقق 
بدونها، وأخيراً تنفيذ خطط عملية لتحقيق ما هو ضروري وصالح في المستقبل القريب، والبعيد. لمزيد من التفصيل حول هذه المراحل انظر كتاب، باب الحرّية، 

وكتاب التفكير والهجرة. 

3 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص 267
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التخليص للسلطة الدينية من هيمنتها يبقى يف املنظور النصاري من مهام السلطة السياسية كسلطة رئيسية يف املجتمع، 4 

يفرتض أن يعاد بناؤها لتكون عنواناً لتحقيق العدل يف مامرستها من جهة، ويف عالقتها بباقي السلط، وعىل رأسها السلطة 

الدينية، من جهة أخرى. وهكذا ومبوجب هذه الفرضية فإّننا سنقف يف هذا البحث مع الفيلسوف ناصيف نصار عند 

مفهومه للسلطة، وملاهية كّل من السلطتني السياسية والدينية. غايتنا يف ذلك رصد تصوره للعالقات املمكنة بني هاتني 

السلطتني، ولكيفية تحقيق مامرسة عادلة للسلطة يف ظّل املجتمع العلامين، وآلفاق هذه املامرسة يف املجتمع العريب.

ـ مفهوم السلطة عند ناصيف نصار

من خالل تنظرياته الفلسفية للسلطة انشغل الفيلسوف ناصيف نصار أوالً: بفك االشتباك بني مفهوم السلطة وبني 

غريه من املفاهيم املتامّسة معه، من قبيل: السيطرة والسلطان والتسلطن. كام انشغل ثانياً: برصد هذه السلطة كمفهوم 

مرّكب، أي كمفهوم يحيلنا عىل مفاهيم متمفصلة معه من قبيل مفاهيم: العقل والحق والعدل والحرية. وهكذا ويف 

إطار هذا االنشغال املزدوج سيعرف ناصيف نصار السلطة بأّنها: »نوع من العالقة األمرية، يتميز عن غريه بأّنه حق ملن 

يأمر يف مجال معني؛ فال يجوز إطالقها بالتايل عىل كّل من يأمر ويطاع. األمر ظاهرة مالزمة للوجود االجتامعي البرشي 

وله أنواع كثرية. ولكن، عىل العموم، إذا ارتكز عىل حق كان سلطة، وإذا ارتكز عىل القوة الجربية القاهرة كان سيطرة.«5 

بقراءتنا لهذا التعريف عىل ضوء كتاب »منطق السلطة« يتضح لنا أوالً: أّن السلطة هي عالقة أمر. وبذلك فهي تحيل 

رضورة عىل وجود أمر، وآمر، ومأمور. وفيام يخّص األمر فالسلطة ال تشكل سوى نوع من األمر وليس كّل أمر، وذلك نظراً 

لوجود نوعني من األمر: األمر الحق أو املرشوع، واألمر املرفوض وغري املرشوع. ومبوجب هذا التمييز يف مفهوم األمر يضعنا 

ناصيف نصار بني نوعني من السلطة: السلطة املرشوعة وترادف الحق يف األمر. ومن حيث هي كذلك فإّنها تستلزم أن 

يكون اآلمر له الحق يف إصدار أمر إىل املأمور، كام تستلزم وجود مأمور، عليه واجب الطاعة لآلمر وتنفيذ األمر املوجه له. 

فالسلطة وفق هذا املعنى هي عالقة بني طرفني مرتاضيني مقومها الحق ـ الواجب. فإذا كان هذا االعرتاف تاماً ومتبادالً 

بني الطرفني استقرت السلطة كعالقة أمر مرشوعة وعادلة6. وبحصول أي خلل من جهة اآلمر أو األمر أو املأمور، فإّن هذه 

العالقة تتعرض لالنهيار، بحيث تتحول السلطة إىل تسلط أو سيطرة وقهر. وهكذا مييز ناصيف نصار بني السلطة والتسلط 

والسلطان والتسلطن والسيطرة. فالتسلط هو انتحال الحق يف األمر من غري تربير أو من دون تربير كاٍف ومقبول، وبالتايل 

فهو يف نظره تجاوز لحدود الحق يف األمر. فالتسلط »يرتكز عىل تفوق حقيقي أو مزعوم، مع نزعة إىل التوسع والتفرد 

عىل تفنن يف اختيار الوسائل املناسبة«7. أّما فيام يخص السلطان فهو القدرة الفعلية عىل التأثري يف النفوس من دون التزام 

معني بحيث تصبح هذه النفوس مطيعة ملا يأتيها يف الفعل أو يف الوجدان أو يف العاطفة. وهكذا فإّن السلطان ال يقوم 

عىل األمر/ الطاعة القامئة عىل الحق/ الواجب، بل عىل عالقة األمر القامئة عىل التأثري الفعيل النابع من قوة الشخصية 

4 ـ ناصيف نصار، باب الحريّة، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، 2003، ص 37

5 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص 174

6 ـ يرى ناصيف نصار أنّه إذا كانت السلطة حقاً فإّن »الحق مع الواجب هو قوام العدل«. اإلشارات والمسالك، م س، ص 190 

7 ـ نفسه، ص 260
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وسحرها أو من حدة الذكاء أو علو الجاه. وفيام يخّص التسلطن فهو كالتسلط، أي إّنه فعل تجاوز واستغالل مقصود. 

فاملتسلطن هو من يحاول استخدام سلطاته لرتسيخ دونية من له سلطان عليه واستغالله يف سبيل مصلحته. ومن هنا 

الرتادف بني التسلطن والسيطرة. وهذه األخرية تعني اإلخضاع املفروض بالقوة وتسخري األضعف ألغراض األقوى. إّنها 

عالقة أمر وطاعة بني طرفني متغالبني يسعى أحدهام إىل فرض إرادته عىل اآلخر فرضاً وحمله عىل تنفيذ أمره بالقوة 

الجربية. وهكذا فإّن ما تفتقده السيطرة يف مختلف أشكالها هو الحق يف األمر مبا هو عدل، وذلك ألّن »السيطرة ال تنبني 

عىل العدل، وال تعمل بحسب مقتىض العدل، وإذا ما حدث يف عملها نوع من العدل أو يشء يشبهه، فإّنه يقع بالعرض، 
وليس حدوثاً مقصوداً بذاته«.8

للوجود  مرادفة  ظاهرة  األخرية هي  أّن هذه  للسلطة  النصاري  التعريف  لهذا  قراءتنا  من  نستنتج  أن  ميكن  كام 

االجتامعي لإلنسان وليست متعالية عليه. فهي مبدأ أنرتبولوجي كوين له عالقة بطبيعة اإلنسان كإنسان، وليس مبجتمع 

محدد وخاص. وبحكم هذا االرتباط فإّن السلطة سلطات، أي هي سلطة متعددة: سياسية، دينية، اقتصادية، علمية...، 

وبحكم كونها كذلك فهي تحتاج منطقياً إىل تنظيم يحول دون تطاول وهيمنة إحداها عىل باقي السلط األخرى. تنظيم 

يفرتض أن يقوم عىل مبدأ العدل9. وهذا ما يفرّس كيف أّن كل رصاع عىل السلطة هو رصاع عىل العدل. فكّل سلطة، 

حسب ناصيف نصار، »تواجه منذ لحظة قيامها سؤال العدل ألّنها حق، والعدل وضع حقوقي، فال بّد لها من تنظيم 

نسبتها إىل العدل ونسبة العدل إليها.«10 لكن كيف أّن الحق يفرتض العدل يف السلطة؟ وأّي حق يفرتض هذا العدل؟ هذا 

ما سيعمل ناصيف نصار عىل توضيحه من خالل تحديده ملاهية السلطة السياسية.

- ماهية السلطة السياسية11

يف إطار إعادة بنائه ملفهوم السلطة السياسية فلسفياً، يويل الفيلسوف ناصيف نصار هذه األخرية مهمة تحقيق 

مبادئ السلطة باملعنى الذي حددناه فوق. لكّنه بهذا ال يغايل يف تحديده لدور هذه السلطة السياسية يف املجتمع، 

ألّنه ال يعتربها أداة هيمنة عىل باقي السلطات املنترشة يف املجتمع، كالسلطة الدينية واالقتصادية والثقافية. فهو ينظر 

إليها باعتبارها لها حدود ووظائف تقف عندها يف املجتمع. فهي »سلطة رئيسية، ولكّنها سلطة بني السلطات، وليست 

أم السلطات.«12 وكون هذه السلطة رئيسية ال يعني أّنها هي املجتمع. فرغم كونها تستمد سلطتها من هذا املجتمع 

فهي متميزة عنه ألّنه أكرث رحابة منها، وهي مجرد سلطة من السلطات املنترشة فيه. فهي سلطة رئيسية ألّنها »أكرث 

8 ـ منطق السلطة، م س، ص 232

9 ـ اإلشارات والمسالك، م ىس، ص 266 

10 ـ منطق السلطة، م س، ص 231

11 ـ تجدر اإلشارة هنا إلى أّن تحديد ناصيف نصار لماهية السلطة السياسية ينطلق من إعادة بنائه لمبادئ السلطة السياسية الليبرالية وذلك في أفق تنظيره لما يسميه 
العلمانية الليبرالية الديموقراطية والتكافلية. انظر الفصل السادس من كتاب باب الحريّة.

12 ـ باب الحرية، م س، ص 37

الدين والسلطة من منظور ناصيف نصار
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السلطات الفاعلة يف املجتمع قدرة ومسؤولية عن وضع الرتتيب وإقامته يف املجتمع.«13 وهذا الرتتيب تطبيق من هذه 

تشبث  ومبوجب  العدل.  مبدأ  وهو  منه مرشوعيتها،  وتكتسب  سلطة  كّل  إليه  تحتكم  الذي  األسايس،  للمبدأ  السلطة 

مبدئياً  فاملطلوب  املجتمع.  يف  املنترشة  السلطات  باقي  عىل  الهيمنة  نحو  تنزع  ال  فهي  املبدأ  بهذا  السياسية  السلطة 

منها هو أن متارس »وظيفتها وفقاً لطبيعتها الدنيوية االجتامعية املحدودة«14. فأهمية هذا العدل بالنسبة إىل السلطة 

السياسية، كام يتصورها ناصيف نصار، تتجىل كام يقول األستاذ نبيل فازيو يف »وظيفته االجتامعية والسياسية التي تكمن 

يف بلورة رؤية قادرة عىل تحقيق التوافق االجتامعي والتقعيد لثقافة الحوار والتالقي.«15 وهكذا ميكن القول مع األستاذ 

نبيل فازيو إّن ناصيف نصار يقدم لنا بصدد تنظريه للسلطة عموماً، وللسلطة السياسية خصوصاً، نظرية حول العدالة 

تقّدم نفسها كبديل لنظرية العقد االجتامعي16. فهذه النظرية تقوم يف املنظور النصاري عىل تصور افرتايض ذي طابع 

أسطوري ألصول البرشية، مبوجبه تتحدث عن »مرحلة حالة الطبيعة« كأول شكل من أشكال االجتامع البرشي، حالة كان 

اإلنسان فيها مستمتعاً بحقوقه الطبيعية كحقوق قوة، ومن بينها الحق يف الحرية والحياة. وبهذا فإّنها ال متكننا من فهم 

حقيقة الوجود االجتامعي كوجود قوامه الحوار والتالقي مع اآلخر. وبالتايل فهي نظرية ال ترشدنا »إىل كيفية التخلص من 

الفردانية التذررية ومساوئها«17 بالنسبة إىل اجتامعية اإلنسان الطبيعية والجدلية، وكذلك عىل الرتابط بني الحرية والعقل، 

والحرية والعدل. فهي نظرية تقوم عىل تفسري السلطة السياسية من منطلق طبيعتها التعاقدية. لكّن هذا التعاقد الذي 

تقوم عليه هذه السلطة هو مجرد تفاعل خارجي بني طرفني: هام الفرد يف تعلقه بحقوقه الطبيعية املبنية عىل القوة، 

والجامعة كعنوان لقوة الحق. فكّل طرف منهام موجود خارج الطرف اآلخر وليس داخله. وهذا ما كان يعني ضمنياً عجز 

هذه النظرية عن تخليص السياسة واالجتامع من مخاطر الفردانية وما تحيل عليه من حرية مطلقة ومتوحشة للفرد. 

وبذلك فهي نظرية يف السلطة السياسية ترشع لالنقالب عىل العقل وعىل الحرية والعدالة باسم الحقوق الطبيعية، بل 

حتى عىل اجتامعية اإلنسان18. يقول ناصيف نصار: فـ«حقيقة الوجود االجتامعي تقتيض طبيعياً مامرسة الحرية بأنواعها 

املتعددة، ولكن يف ضوء العقل االجتامعي ويف إطار العدل االجتامعي، بتوسط السلطة السياسية التي ال بّد منها لتنظيم 

مامرستها  فإّن  هاته،  السياسية  السلطة  وظيفة  فبموجب  وهكذا  العامة.«19  بشؤونهم  واالهتامم  األفراد  بني  العالقات 

للعدل تقوم عىل اعرتافها مبا يستحقه كّل فرد وكّل جامعة من حقوق، ورشوط االستمتاع بهذه الحقوق. فـ«ال حرية 

للفرد االجتامعي من دون مسؤولية أمام نفسه وأمام اآلخرين ...، فهو إذن مسؤول يف مامرسة الحرية أمام العدل، ... 

)فـ( الحرية االجتامعية الصحيحة هي الحرية التي تستنري بالعقل يف استخدامه االجتامعي وتهتدي بالعدل يف أحكامه 

13 ـ منطق السلطة، م س، ص 238 

14 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص: 269

15 ـ نبيل فازيو: الفلسفة في معركة العدل، دراسة شارك بها في الندوة التي عقدت بجامعة الحسن الثاني، كليّة اآلداب، الدار البيضاء حول أعمال ناصيف نصار 
يومي 19/18فبراير 2014 

16 ـ نفسه.

17 ـ باب الحرية، م س، ص 53

18 ـ نفسه، ص ص 54/53

19 ـ نفسه، ص 60 
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االجتامعية«20. وهذا معناه أّن السلطة السياسية ال تستمّد مصدرها من التعاقد بل من الطبيعة مبا هي عنوان ملجموعة 

من الحقوق الطبيعية املأمسسة اجتامعياً وقانونياً لحاميتها من كّل أشكال التجاوز الواقعة أو املمكنة، وذلك لتحقيق 

التوافق بني الحرية كحق طبيعي للفرد مع العقل والعدل. فالسلطة السياسية ليك تكون عادلة عليها أن تترصف كـ«سلطة 

عامة، وليست سيطرة، وأّن واجبها احرتام الكرامة املطلق لكّل شخص إنساين، وأّن اإلصغاء لصوت العقل ضامنة للعدل.«21 

فهذا ما يضمن لهذه السلطة أن يتصالح يف فضائها العقل مع الحرية، والحرية مع العدل، والحرية مع السلطة.

وهذا العدل الذي يؤسس ماهّية السلطة السياسية ال ميكن لسلطة الدين أن تسعفها فيه كام سوف نرى. فالعدل 

يف هذه السلطة األخرية »قائم عىل التمييز التفاضيل بني املؤمن وغري املؤمن وبني املؤمن واملؤمنة.«22 لكن هل هذا 

للسيطرة  الدينية محكوم عليها أن تظّل عنواناً  السلطة  أّن  السلطتني يعني  العدل بني هاتني  االختالف يف املوقف من 

والهيمنة؟

ـ ماهية السلطة الدينية

من منطلق أنرتوبولوجي وفلسفي سيعمل ناصيف نصار عىل إعادة بناء مفهوم الدين، وذلك بتعرية املبادئ التي 

يقوم عليها هذا الدين، سواء باعتباره كإميان أو كخطاب أو كمؤسسات. فالدين مل يعد مع هذا الفيلسوف يرادف سلطة 

الهيمنة، كسلطة تجد مسوغها يف اعتبار الدين ظاهرة خارقة للعادة، أي منتوجاً غيبياً قوامه الثبات واإلطالقية والتعايل عن 

الرشط البرشي. بل بالعكس فالدين يف ماهيته هو مبثابة شكل من أشكال الوعي البرشي يتحدد يف أصله كإميان شخص 

وإرادي بوجود الله، ال مجال فيه ملامرسة سلطة الهيمنة. فهو »تجربة روحية أو فكرية ذاتية، تتخذ أشكاالً موضوعية 

عندما تتحول إىل عقيدة وسلوك ونظام، ومبا أّنه تجربة شخصية ذاتية فهو من األمور التي ال تفرض مضمونها عىل أفهام 

الناس وأفئدتهم فرضاً«.23 فاإلميان يف ذاته إذن ال يتضمن أّية سلطة، إذ السلطة التي يحيل عليها توجد خارجه، وتتمثل 

يف طاعة الله. لكّن وجه املفارقة هنا هو أّن تاريخ الدين يكشف لنا أّن الدين ظّل باستمرار ينزع إىل رفض أن يبقى عند 

مستوى اإلميان الشخص بوجود سلطة الله. فقد أضيفت إىل هذه السلطة سلطات أخرى أضفي عليها طابع اإلطالقية، 

املساّمة  اإلسالم  الحديث يف  مثاًل يف كتب  املؤسسة، ممثلة  النصوص  الرسول، وسلطة  الوحي، وسلطة  ممثلة يف سلطة 

التاريخ اإلسالمي إىل سلطة مرجعية يف فهم وتفسري  البخاري ومسلم. فهي نصوص تحولت عرب  بـ»الصحاح« كصحيح 

سلطة الله. هذه السلطة املرجعية التي سيتعاظم دورها أكرث بفعل الرصاعات التاريخية، والتي ستتخذ طابعاً إيديولوجياً، 

به من  تتسم  الدين وما  األصلية يف  السلطة  كأّنها هي  نفسها  النصوص ستقدم  والسّنة(. فهذه  الشيعة  بني  )كالرصاع 

إطالقية وهيمنة. وما يؤكد ذلك هو ارتباط هذه السلطة برشيعة تقاوم »تاريخية الترشيع املنوط بالسلطة السياسية 

20 ـ نفسه، ص 58

21 ـ منطق السلطة، م س، ص 288

22 ـ نفسه، 270

23 ـ ناصيف نصار، في التربية والسياسة، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 2005، ص 20
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وتنامي الوعي بالحقوق والواجبات.«24 وهكذا ستتوزع السلطة الدينية عىل مستويات عدة عن طريق االنزالق والتحول 

من اإلميان، الذي ال يتضمن يف ذاته عنرص السلطة، إىل منظومة من املرجعيات التي تطالب لنفسها بحق الهيمنة، أي 

بحق التقرير واألمر والتعليم والتوجيه واملراقبة واملحاسبة25. لكّن هذه الهيمنة ستتعرض للتآكل عرب التاريخ، وذلك بفعل 

العلامنية  التدريجي نحو  التطور  الدين من داخله وخارجه، بشكل سيؤدي باملجتمعات البرشية إىل  التفكري يف  تنامي 

كفضاء يتّم فيه االنتصار للعدل بني السلطة السياسية والسلطة الدينية، بل وبني مختلف السلطات األصلية التي يحيل 

عليها عامل اإلنسان26.

من هنا إذن ينتهي بنا الفيلسوف ناصيف نصار، من خالل تحديده ملاهية السلطة الدينية، إىل أّن هذه السلطة، 

بحكم طابعها اإلمياين واألخروي، فهي تختلف عن السلطة السياسية كسلطة دنيوية. ومن هنا فمن غري العدل الدمج 

بينهام، إذ كّل دمج ينتهي إىل مامرسة الظلم عىل الدولة كام عىل الدين. فالحقائق التي يتوصل إليها الدين ال صلة لها 

باملامرسة السياسية كمامرسة تحتكم إىل العقل. وإذا كانت الغاية األخرية للدين هي سعادة اإلنسان يف اآلخرة فإّنه ليس 

منتظراً منه أن يقّدم لنا نظرية عن الدولة، ألّن جوهره »هو تحديد معنى حياة اإلنسان يف عالقته مع املطلق والله. إّن 

أقىص ما يستطيعه الفكر الديني يف املجال السيايس )...( ال يتعدى مسألة العالقة بني الواقع السيايس والعمل السيايس، 

وبني األخالق«.27 وهذا ما يعني إمكانية الحديث عن انفتاح السلطة الدينية عىل السلطة السياسية، مبا يضمن انخراط 

السلطة الدينية يف ترسيخ العدل بني السلطات الذي يفرتض أن تبرش به السلطة السياسية، وبالتايل مبا يضمن مساهمة 

إضافية يف التطور نحو العلامنية، كام سوف نرى. وهذا ما يفيد حسب ناصيف نصار كون السلطة الدينية تكتيس نوعاً 

من الرضورة بالنسبة إىل السلطة السياسية. فكيف ذلك؟

- في حدود ضرورة السلطة الدينية للسلطة السياسية

يعترب ناصيف نصار أّن اختالف ماهية السلطة الدينية عن ماهية السلطة السياسية، إن كان يفيض الستحالة اشتقاق 

إحداهام من األخرى أو رّدها إليها وبالتايل الستقاللهام، فإّنه ال يلغي مع ذلك أن تكون السلطة الدينية رضورية إىل حد 

ما بالنسبة إىل السلطة السياسية. ودفاعاً منه عن هذه الرضورة فإّنه سينتقد األطروحة املاركسية حول دور الدين يف 

املجتمع والدولة. فاملاركسية قد تبنت تصوراً ثورياً وانقالبياً ملاهية الدين، مبوجبه أنزلت الدين من السامء إىل األرض، 

وذلك من خالل ربطه مبجموع الرشوط املوضوعية املحيطة باإلنسان. إال أّن آفة هذه الفلسفة تتجىل، حسب ناصيف 

نصار، يف كونها تبّنت تصوراً غري جديل عن السلطة الدينية. إّنه تصور يقوم عىل افرتاض أّن املاهية اإلنسانية الحقيقية ال 

تحتاج إىل الدين. ويظهر هذا االفرتاض من خالل قول ماركس إّن »الدين موجود لدى اإلنسان الذي مل يكتشف نفسه، أو 

24 ـ اإلشارات، ص 270

25 ـ نفسه، ص ص 267/266

26 ـ نفسه، ص 247

27 ـ نفسه، ص ص 175/ 176
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الذي أضاع نفسه من جديد«28. وهذا ما يعني يف املنظور املاركيس رضورة نقد الدين من خالل نقد الرشوط السياسية 

واالجتامعية والفكرية التي تولده، وذلك بهدف إزالته من حياة اإلنسان، ألّنه يشكل مظهراً من مظاهر اغرتابه إزاء ذاته، 

وتجلياً من تجليات الالعقل، وعدم الشفافية يف حياته. هذا مع العلم أّنه من املستحيل يف نظر ناصيف نصار محو الدين 
من حياة اإلنسان، وبالتايل »نفي الالعقل عن عامل اإلنسان«.29

فالسلطة الدينية ليست سلطة طارئة عىل وجود اإلنسان يف املنظور النصاري. فمسار التطور التاريخي ال يتجه نحو 

إقصاء هذه السلطة، فهي ليست شكاًل من أشكال االستالب التي يعاين منها اإلنسان، كام يعتقد ماركس، لذلك فالسلطة 

الدينية تبقى لها رضورتها بالنسبة إىل سلطة الدولة.

لكّن هذه الرضورة يلفها االلتباس، بحيث قد ينظر إليها باعتبارها ترادف مصطلح األساس أو مصطلح األداة. لذلك 

فإّن ناصيف نصار، يف إطار توضيحه لحدود رضورة الدين للدولة، سيخضع هذين املصطلحني للنقد الفلسفي30، وذلك عرب 

محاورته لنظرية الدين املدين عند الفيلسوف روسو، التي خّصص لها الفصل األخري من كتابه »يف العقد االجتامعي«. ففي 

هذا الفصل ينظر روسو إىل رضورة الدين للدولة من زاوية كونه يشكل أساساً لهذه الدولة، باعتباره هو ضامن وحدتها 

النصاري، هو أّن هذه الرضورة كأساس ال تنطبق عىل جميع الدول.  ككيان سيايس. لكن ما يغفله روسو، يف املنظور 

فهي ال تصدق إال يف حالة واحدة، أي »عندما يكون االنتامء إىل الجسم االجتامعي السيايس محدداً باالنتامء إىل الدين 

ومتطابقاً معه«31، كام هو الحال يف الدولة الدينية. هذا مع وجود عوامل تنافس الدين يف وظيفته الوحدوية التأسيسية 

هاته، كاالنتامء القومي مثاًل. أضف إىل هذا، أّن األساس األصيل للدولة أساس دنيوي واجتامعي وليس دينياً. فالدولة ال 

تحتاج إىل الدين يف وجودها، فـ«حاجة الدولة إىل الدين ليست حاجة كيانية«32 بل حاجة أداتيه، أي أّنه من ضمن أدوات 

أخرى متكن الدولة من تحقيق حاجتها لتنظيم املجتمع. فام الدين حسب ناصيف نصار »سوى عامل وقوة، من العوامل 

والقوى الثقافية املتفاعلة يف تشكيل املجتمع والدولة«33، لذلك فإّن الدولة ال تتخذ الدين كأساس لها إال إذا كان مسيطراً 

ومهيمناً بشكل تصادر فيه الحرية والعدل يف املجتمع، كام هو الحال يف الدولة الدينية، التي تتخذ الدين أساساً لها. فهي 
دولة يكون فيها »االنتامء إىل الجسم االجتامعي السيايس محدداً باالنتامء إىل الدين ومتطابقاً معه.«34

28 ـ ناصيف نصار، مطارحات للعقل الملتزم، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، 1986، ص 169

29 ـ نفسه، ص 174 

30 ـ نفسه، ص 154

31  - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

32 ـ نفسه، ص 158 

33 ـ نفسه، ص 155 

34 ـ نفسه، ص 154
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لكّن اعتبار الدين كأداة سياسية يف يد الدولة ال يخلو هو بدوره من إشكال. فالدين يف هذه الحالة سيصبح سيفاً 

ذا حّدين؛ فهو كأداة سياسية قد ال يوظف لخدمة سلطة الدولة بقدر ما يوظف لخدمة سلطة الحكام، 35 وبذلك يغدو 

الدين أداة لتربير استبداد الدولة، كام أّن تربيرات توظيفه »إذا صّحت يف ظروف تاريخية معينة، فإّنها ال تخلو من البطالن 

والفساد بالنسبة إىل العالقة السليمة بني الدولة والدين«36. وهكذا يخلص بنا ناصيف نصار إىل أّن العالقة السليمة بني 

السلطتني الدينية والسياسية هي تلك العالقة التي مبوجبها تغدو رضورة الدين كأداة للدولة، عنواناً لعالقة تتناىف مع 

»منطق الخضوع واإلخضاع«، 37 وتنترص للحق والحرية والدميوقراطية، وبالتايل للعدالة. وهذا ما ال يتحقق يف نظر ناصيف 

نصار إال يف ظّل تطور راٍق يف الثقافة السياسية والثقافة الدينية، تطور يؤدي إىل ترسيخ التفاعل بني الدين والسياسة مبا 

هو من جهة: دفاع عن تحالفهام وتقاربهام واتحادهام ومن جهة أخرى: مبا هو تباعد وتحارب قوامه نقد الدولة الدينية 

والدولة اإللحادية باعتبارهام عنواناً ملامرسة السلطة كسيطرة وهيمنة. وهذا التطور يف الثقافتني السياسية والدينية هو 

ما ميكنه أن يتحقق يف ظّل العلامنية.

ـ العلمانية كفضاء لترسيخ العدل في عالقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية

عندما يعترب ناصيف نصار العلامنية عنواناً لرقي الثقافة السياسية والدينية، فهذا ال يعني أّن هذا الرقي قابل للتحقق 

دفعة واحدة، بل إّنه رقي متدرج بتدرج العلامنية نفسها، باعتبارها علامنيات مختلفة يف درجة تطورها، وليست علامنية 

واحدة، ويّسوغ هذا االختالف وهذا التطور يف العلامنية كام ييل: إّن كّل تفكري يف العلامنية، مبا هو تحديد ملعناها واتخاذ 

موقف منها، يقتيض النظر إليها من حيث هي موقف من الدين ومن عالقته بالسلطة، كعالقة من خاللها ميكن تحديد 

العلامنية تندرج ضمن سريورة تطور املوقف من  وضعه يف املجتمع البرشي. ومبوجب هذه الحقيقة املوضوعية فإّن 

الدين مبا هو تفكري يف هذا الدين داخلياً وخارجياً، كام أسلفنا، وانعكاس هذا التطور الفكري عىل سلطة الدين وعىل 

وضعه يف الحياة االجتامعية. إّنه تطور واقعي ومتعاظم عرب التاريخ وال ميكن ألّي مجتمع تجاهله، وإال فهل ميكن تجاهل 

ما حققه اإلنسان من تقدم باهر يف معرفة الطبيعة واإلنسان والقيم وكذلك يف تنظيم الحياة االجتامعية لحد اآلن؟ وإذا 

كان األمر كذلك فإّن »العلامنية قضية تطور ال ميكن تجّنبه«38 من طرف أّي مجتمع من املجتمعات البرشية، مبا يف ذلك 

املجتمع العريب اإلسالمي. إّنه تطور مبوجبه ينظر ناصيف نصار إىل العلامنية باعتبارها لها تاريخ ميكن التمييز فيه بني 

35 ـ يميز ناصيف نصار بين سلطة الدولة وسلطة الحاكم. فسلطة الدولة هي سلطة الشعب، فهي تستمد سلطتها من هذا الشعب والعتبارات عملية ضرورية، تنشأ 
سلطة الحاكم بتفويض من الدولة. وثمة شروط وآليات لصحة هذا التفويض، منها مثاًل أن يكون لمدة معلومة، ومنها أن يبقى ضمن حدود صالحيات الدولة، ومنها 
أن يكون قاباًل للقطع عند عجز أكيد عن القيام به، ومنها منع الحاكم من االعتقاد أنّه هو الدولة. وهكذا فإذا كان الحاكم يستمد سلطته من سلطة الدولة، فإنّه ملزم مبدئياً 
ووفق هذه الشروط باحترام مضمون هذه السلطة والعمل في ميدانها فقط وذلك احتراماً لمنطق السلطة الذي يقتضي الحفاظ على ثنائية الدولة/ الحاكم. لمزيد من 

التفصيل حول هذه الثنائية، انظر الفصل المتعلق بـ »سلطة الدولة بين المبدأ والواقع«. من كتاب المسالك واإلشارات، م س.

36 ـ نفسه، ص 156 

37 ـ نفسه، ص 158 

38 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص 248
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مرحلتني رئيستني هام: مرحلة »التطور نحو العلامنية« ومرحلة »التطور يف العلامنية«، وميكن التمييز فيها بني مرحلتني 
هام مرحلة »العلامنية الضيقة« ومرحلة »العلامنية املوسعة«.39

- التفكير في الدين والتطور نحو العلمانية

يعترب الفيلسوف ناصيف نصار أّن خضوع الدين بشكل مستمر طوال تاريخ اإلنسان لنشاط الفكر مبختلف وظائفه 

قد أّدى باملجتمعات البرشية إىل التطور نحو العلامنية. تطور يف إطاره ستتم املواجهة التدريجية لهيمنة السلطة الدينية. 

فهذا النشاط الفكري الذي خضع له الدين داخلياً وخارجياً قد كشف أّن هذا األخري »ليس ظاهرة كاملة وجامدة ومستمرة 

عىل حالها عرب العصور وإمّنا هو ظاهرة حّية، خاضعة لعوامل النمو والتغري، ومنفتحة عىل نشاط الفكر بجميع وظائفه«.40 

فعىل مستوى التفكري يف الدين من داخله فهو قد اهتّم بـ«موضوعات يطرحها الدين أو يلقاها يف طريق تطوره، ولكّنها 

محددة من داخل الدين«41، وهذا تجّسده ما ُتسّمى بـ«علوم الدين«42، أو »علوم النقل« يف تاريخ اإلسالم، كعلم الفقه، 

وعلم أصول الدين، وعلم الكالم ...، فهذه العلوم كعلوم تفكر يف الدين انطالقاً من الدين، تعالج املشكالت التي يصطدم 

بها دين ما يف مامرسته وانتشاره مبختلف البيئات االجتامعية واملراحل التاريخية، مثل مشاكل عالقته بديانات أخرى، 

وكذا مشاكل االنشقاقات التي تحدث بداخله )الشيعة، الخوارج، املرجئة، املعتزلة ...، بالنسبة إىل الدين اإلسالمي مثاًل(. 

إّنها علوم ستقود هذا الدين إىل عدم االنغالق عىل ذاته، أي االنفتاح مثاًل عىل النقاشات الدائرة يف املجتمع، حول األدوار 

التي ميكن أن يقوم بها الدين يف الحياة االجتامعية والسياسية. لكن دون أن يعني هذا املراهنة الكلّية عىل هذه العلوم 

لتحقيق عدم االنغالق هذا مبا هو مؤرش عىل تخيل الدين عن سلطته الهيمنية43. ومن هنا تأيت أهمية التفكري يف الدين 

من خارجه، »فإّنه نظر يف ظاهرة الدين، عموماً أو خصوصاً، كواحدة من ظاهرات التاريخ البرشي ألهداف غري مستمدة 

من مقتضيات اإلميان الذي تقوم عليه أصاًل«.44 وهذا ما تجّسده الدراسات العلمية والفلسفية للظاهرة الدينية. فعىل 

العصور واملجتمعات، من  أبعادها وأشكالها عرب  الدينية يف مختلف  الظاهرة  الدراسات األوىل فستتم معالجة  مستوى 

حيث هي وقائع متعينة يف الزمان واملكان، اعتامداً عىل مناهج علمية. فغاية هذه العلوم، يف هذه الحالة، هي خدمة 

الحقيقة العلمية، كام هو الحال مثاًل بالنسبة إىل الدراسة السوسيولوجية لظاهرة التقديس يف الدين التي أنجزها إمييل 

39 ـ نفسه، ص 249

40 ـ نفسه، ص 250

41 ـ المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

42 ـ يميز ناصيف نصار بين معنيين لعلوم الدين، فهناك علوم الدين أو علوم النقل، تمييزاً لها عن العلوم العقلية كالفلسفة والتاريخ، وهي علوم نشأت من أجل فهم 
الدين وتطبيقه والدفاع عنه، كما هو الحال مع علم التفسير والفقه والكالم بالنسبة إلى الدين اإلسالمي. وهناك أيضاً علوم الدين التي عرفتها الثقافة األوروبية، وقد 
صنفت ضمن العلوم اإلنسانية إلى جانب علم النفس والتاريخ واالجتماع، وذلك تمييزاً لها عّما يطلق عليه في هذه الثقافة اسم »الالهوت«، اإلشارات والمسالك، م 

س، ص 251

43 ـ عندما يربط ناصيف نصار العلمانية بالتفكير في الدين من خارجه فذلك ألّن هذا التفكير هو المعول عليه في الحد من هيمنة الدين وانغالقه على نفسه كسلطة 
مطلقة. بخالف ذلك التفكير في الدين من داخل الدين فما يعول عليه »في حال األزمات، إصالح جذري أو ثورة في ميدان العقيدة أو في ميدان العبادات أو في ميدان 
األخالق أو في ميدان المعامالت، إال أّن ذاك ال يأتي طوعياً بهدف االعتراف بمحدودية الدين وقصوره عن أن يكون المرجعية الوحيدة لإلجابة عن جميع أسئلة 

الوجود والمعرفة والعمل، بل بهدف تجاوز األزمة الناشئة ومحاولة استعادة األرض المفقودة أو السيادة المزعومة«، اإلشارات والمسالك، ص 253

44 ـ نفسه، ص 250
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دوركهايم. أّما عىل مستوى الدراسات الفلسفية فهي عندما تدرس الدين فإّن غايتها هي خدمة الحقيقة الفلسفية، بحيث 

ميكنها مثاًل أن تعالج الخطاب الديني من زاوية منطقية للكشف عن مدى خضوعه ملعايري الرضورة والجواز والتامسك 
املنطقي، كام هو الحال بالنسبة للدراسات التي أنجزها الدكتور عادل ضاهر حول الدين.45

وهكذا ففي الحالتني معاً انتهى التفكري يف الدين إىل تقليص هيمنة السلطة الدينية عىل غريها من السلط، كام أدى 

إىل الحد من انغالق هذه السلطة الدينية عىل نفسها ودفعها لالنفتاح عىل غريها من السلط، اليشء الذي مّهد لظهور 

وتحقق العلامنية يف بعض املجتمعات ممثلة يف املجتمعات الغربية.

ـ المجتمع الغربي والتطور في العلمانية

بحكم التطور الذي عرفه املجتمع الغريب عىل املستوى الفكري واالقتصادي والسيايس واالجتامعي بدءاً من عرص 

النهضة، فإّنه انتقل، حسب ناصيف نصار، من مرحلة »التطور نحو العلامنية« إىل مرحلة »التطور يف العلامنية«. وهو 

تطور مبوجبه عرّبت العلامنية عن نفسها باعتبارها تفكرياً يف الدين من خارجه، يف ثالثة أشكال من مواجهة هيمنة السلطة 

الدينية، هي: العلامنية السياسية، والعلامنية التنويرية، والعلامنية الليربالية الدميوقراطية.

ـ العلمانية السياسية

يصنف ناصيف نصار العلامنية السياسية ضمن املعنى الضيق للعلامنية، وتعني فصل الدين عن الدولة، أي تحررها 

من هيمنته. فهي علامنية ضيقة ألّنها عالجت عالقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية من منظور سيايس فقط، أي من 

منظور ينحرص يف البحث ضمن ثنائية الدين والدولة، دون تجاوزها نحو البحث عن عالقة الدين بالحقيقة. فهي علامنية 

اقترصت عىل نزع الطابع الديني عن الدولة، أي فصلها عن سلطة الدين وسيطرته، بحيث تريد من هذه الدولة أن »تكون 

سيدة نفسها داخل الحدود التي تالزم طبيعتها من وصاية الدين عليها، وبالتايل فهي تريد أن تكون محايدة حيال اإلميان 

الديني يف سّنها لقوانينها ودساتريها46. وهكذا ظلت هذه العلامنية ذات مضمون سيايس. وهذا االستقالل هو ما عرّبت 

الكنيسة عن تقبله استناداً إىل القولة اإلنجيلية املشهورة القامئة عىل دعوة املسيح للتمييز بني ما لقيرص، وبني ما لله. كام 

أّن هذا االستقالل بني الدين والدولة هو ما التزمت به الثورة الفرنسية عندما أقامت دستور الدولة عىل أساس حقوق 

املواطن. أّما عىل مستوى الفلسفة السياسية فقد دافعت هذه الفلسفة بدءاً من ماكيافييل، عن نزع الرشعية الدينية 

عن الدولة.47 ويعترب ناصيف نصار أّن تنامي هذه الفلسفة يف الدفاع عن تحرر الدولة من هيمنة السلطة الدينية كان 

جزءاً من حركة واسعة حملتها البورجوازية األوروبية، هي الحركة العقالنية التنويرية التي عرّبت عن نفسها يف اإلنجازات 

الباهرة التي سيحققها العقل البرشي يف شتى املجاالت، وعىل رأسها املجال العلمي بشتى تخصصاته الطبيعية واإلنسانية 

45 ـ انظر بهذا الصدد مؤلفات د. عادل ضاهر، من قبيل: األسس الفلسفية للعلمانية، أولية العقل، الالمعقول في الحركات اإلسالمية.

46 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص 256 

47 ـ المرجع نفسه، والصفحة نفسها. 
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وكذلك املجال الفلسفي. إّنها إنجازات مبوجبها سيعرّب العقل عن قدرته عىل التحرك خارج سلطة الدين واستقالله عنها يف 

بحثه عن الحقيقة وبنائها. ومن هنا سيمتّد الرصاع بني الدين والدولة إىل رصاع أكرث تعقداً واتساعاً، هو الرصاع بني سلطة 

الدين وسلطة العقل يف مختلف تجلياته، حول إنتاج الحقيقة. وهذا ما كانت نتيجته تطور أوروبا الحديثة نحو علامنية 

أكرث اتساعاً، هي العلامنية التنويرية48.

ـ العلمانية التنويرية

إّن النقاش حول فصل الدين عن الدولة يف العلامنية السياسية، مبا هو دعوة للحد من هيمنة السلطة الدينية، قد 

كشف أّن هذه العلامنية نهج حيايت يتجاوز مسألة السلطة السياسية نحو املجتمع والوجود يف مختلف أبعادهام. وهذا 

ما سيؤدي تاريخياً إىل تطور يف الوعي اإلنساين الغريب يف الدين نحو ما يسميه ناصيف نصار بـ«العلامنية التنويرية« التي 

يصفها باملوسعة، ألّنها مل تحرص اهتاممها بالعالقة بني الدين والسياسة، بل تعدته إىل التفكري يف عالقة الدين بالحقيقة. 

ومعنى ذلك أّنها علامنية ستتجاوز البحث السيايس يف هذه العالقة نحو البحث الفلسفي، الذي سيتخذ كبؤرة له نظرية 

أمثال هوبز وسبينوزا ومونتسكيو ولوك  النهضة واألنوار  النظرية مبوجبها سيدافع فالسفة  »العقد االجتامعي«. فهذه 

وروسو... عن استقاللية العقل البرشي وحريته يف الترشيع للقوانني والدساتري وأنظمة الحكم، دون الرجوع إىل الدين 

أو الخضوع لسلطته. إّنها استقاللية قوامها »االعرتاف للعقل بحقه الطبيعي يف إنتاج املعارف النظرية والعملية املتعلقة 

بالكون واإلنسان خارجاً عن اعتبارات اإلميان الديني والوحي«.49 وبهذا فإّن ما مييز هذه العلامنية التنويرية هو أّنها 

ستثري االنتباه إىل أّن العالقة بني سلطة العقل وسلطة الدين هي أعقد بكثري وأكرث إثارة للنزاع من عالقة سلطة الدين 

بسلطة الدولة. وذلك، كام يقول ناصيف نصار، ألّنه »ليس من املعلوم مسبقاً ما سيقرره العقل عن الكون واإلنسان وأّي 

حد يستطيع أن يبلغه«50. هذا وسيمتد الدفاع عن استقاللية العقل هاته إىل القرنني التاسع عرش والعرشين مع الفلسفة 

الوضعية التي دافعت بحامسة مبالغ فيها تجاوزت حامسة فالسفة األنوار عن سيادة العلم والعقلية العلمية عىل أسئلة 
الحقيقة كلها.51

وبهذا ينعت ناصيف نصار الفلسفتني األنوارية والوضعية بأّنهام أحاديتا الجانب يف تسويغهام الستقالل الحقيقة 

العقلية عن السلطة الدينية، وذلك ألّنهام ركزتا عىل ذلك التكيف املفروض عىل الدين بقوة تنامي قدرة اإلنسان وشعوره 

بدوره الراديكايل يف العامل. فهام قد خلطتا بني السلطة والسيطرة، فقد حولتا الدولة ومعها العقل إىل أداة للسيطرة عىل 

الدين، ألّنهام مارستا نقداً غري متوازن عىل هذا الدين، وهو نقد ظّل متأثراً مبا كان يجري يف أوروبا من رصاع محتدم 

بني الكنيسة والقوى التقدمية، قوامه إقصاء كّل طرف للطرف اآلخر. كام ظّل هذا النقد مشبعاً بروح استعالئية قوامها 

48 ـ نفسه، ص 259

49 ـ اإلشارات والمسالك، م. س، ص 259

50 ـ نفسه، ص 259

51 ـ نفسه، ص 264
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اعتبار أوروبا مركز الحضارة والتقدم العقيل والعلمي، هذه الروح التي ستعترب وقوداً لنزوع الشعوب األوروبية الستعامر 
الشعوب املستضعفة وعىل رأسها الشعوب العربية.52

من هنا فرغم القيمة الفلسفية العلامنية لهؤالء الفالسفة يف مواجهتهم لهيمنة السلطة الدينية، فإّنهم مع ذلك بحكم 

دفاعهم عن السيادة املطلقة للدولة والعقل والعلم، فإّنهم سينتهون، حسب ناصيف نصار، إىل مامرسة للنقد القايس وغري 

املتوازن للسلطة الدينية، مبوجبه سيخلطون بني السلطة والسيطرة، بحيث سيوحون بأّن العلامنية انتصار للظلم وليس 

للعدل.53 وهذا ما سيستدعي حسب ناصيف نصار إعادة بناء العلامنية من خارج مسوغات الفلسفة األنوارية والوضعية، 

أي انطالقاً من فلسفة جديدة للسلطة. إّنها إعادة بناء مبوجبها سيضفي عىل العلامنية طابع االتساع والرحابة، لتتخذ 

كاسم لها العلامنية الليربالية الدميوقراطية.

ـ العلمانية الليبرالية الديموقراطية بما هي انتصار للعدل

يرى ناصيف نصار أّن العلامنية السياسية قد اقترصت عىل تحرير الدولة من هيمنة السلطة الدينية، أّما العلامنية 

الثانية، أي التنويرية، فقد اقترصت عىل تحرير العقل يف مقاربته للحقيقة، من الرؤية الدينية للعامل واإلنسان والحقيقة. 

وبهذا انتهت هاتان العلامنيتان إىل الدعوة إىل تحرر اإلنسان بالكامل من توجيهات الدين، وتحرر عقله من التقيد بالنظرة 

الدينية إىل الكون واإلنسان، 54 لكّن العلامنية كام يتصورها ناصيف نصار إن كانت خروجاً من هيمنة الدين فهي ليست 

خروجا كاماًل عن الدين، كام توحي بذلك التسويغات السياسية والفلسفية األنوارية والوضعية للعلامنية. وهكذا ومن 

أجل تجاوز سلبيات هذه التسويغات التي تتجىل، كام قلنا، يف الخلط بني السلطة والسيطرة، فإّنه يفرتض، حسب هذا 

الفيلسوف، االستجابة لتطور الوعي البرشي املعارص، الذي مبوجبه تبلورت فلسفة جديدة للسلطة تشكل الوجه اآلخر 

للحرية، قوامها كام رأينا االعرتاف بتعددية السلط يف عامل اإلنسان. هذه التعددية التي تقتيض االحتكام إىل العدل يف 

باعتبارها  والدميوقراطية  الليربالية  للعلامنية يف صورتها  فلسفياً  التسويغ  أساسها ميكن  بينها، عىل  فيام  العالقات  تدبري 

تشكل اآلن درجة كبرية من التطور يف العلامنية 55. فهي تشكل الفضاء األمثل لصيانة تعددية السلط يف املجتمع ضّد كّل 

أشكال اختزال هذه التعددية يف سلطة واحدة وكليانية، سواء أكانت سلطة الدين أم الدولة أم العقل. كام أّنها تقوم عىل 

تدبري العالقات بني هذه السلط عقالنياً وعىل أساس العدل والحرية. فهي علامنية تجّسد تلك اإلدارة السليمة واملستقيمة 

والعادلة لعالقة السلطة الدينية بباقي السلط األصلية يف عامل اإلنسان، وعىل رأسها سلطة العقل. فبموجب هذه اإلدارة 

السليمة ستتجاوز الخلط بني الدفاع عن سلطة العقل والدفاع عن سيطرته. فهي علامنية بحكم متاهيها مع تصور جديد 

للعقل غري العقل األنواري والوضعي الذي كان يسم  للسلطة يجعلها رديفة للعدل والحرية، فإّنها بذلك تتبنى تصوراً 

52 ـ نفسه، ص 265

53 ـ المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

54 ـ نفسه، ص 259

55 ـ يسوغ ناصيف نصار مطلب إعادة بناء الليبرالية بالقول: »االستقراء المقارن ألوضاع األنظمة االجتماعية القائمة في العالم اليوم يؤدي إلى االستنتاج القائل إّن 
تطور البشرية في األزمنة اآلتية، نحو السالم والعدل واالزدهار المتوازن، يتطلب إعادة بناء الليبرالية«، باب الحرية، ص 51 
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حقائقه باإلطالقية. إّنه تصور يحرض فيه العقل كقوة تدل »عىل درجة معينة من النشاط والصفاء يف الذات العاقلة، درجة 

تجعلها متمكنة ليس فقط من التفكري يف القوة، بل من إنتاجها واستخدامها أيضاً، تحت إمرة قدرة أخرى هي اإلرادة 

الحرة.«56 وأن يكون العقل تحت هذه اإلرادة الحرة فمعناه أّنه عقل يعرتف بنسبية حقائقه، بفعل انفتاحه عىل الواقع 

الذي يفكر فيه. وهذا ما جعل منه عقاًل متفتحاً وتطبيقياً باملعنى الباشالري.

ويتضح حضور هذا التصور الجديد للعقل يف هذه العلامنية الليربالية يف كونها عندما »ترفع راية العقل إىل أعىل ما 

ميكن يف مجاالت اكتشاف الحقيقة وتدبري شؤون الحياة، تحرص يف الوقت نفسه عىل رفض التعامل بالتسلط والقمع مع 

غري العقل من قوة الفكر، ومع الحرية والرغبة«57، وبهذا فإّن العلامنية الليربالية الدميوقراطية عندما تقّر أّنه »ال سلطة 

للدين عىل العقل، وال سلطة للعقل عىل الدين«، 58 فهي بذلك ال تنفي وجود منطقة اشتباك متتد هاتان السلطتان عليها، 

وتشكل مناسبة للنزاع اإلبستيمولوجي بينهام، وما يؤثث منطقة االشتباك هاته: املعتقدات األخالقية. فهذه املعتقدات 

ال يتّم نقلها يف هذه العلامنية من مجال الدين إىل مجال العقل، بحيث يتّم الحديث عن أخالق علامنية تقابل األخالق 

فيه  تكون  الذي  باملعنى  بل  املذهبي،  باملعنى  علامنية  وجود ألخالق  ال  نصار  ناصيف  فحسب  محلها.  وتحّل  الدينية 

املعتقدات األخالقية مطروحة يف فضاء علامين ال مجال فيه لهيمنة أخالق الدين أو أخالق العقل. »ففي الوضع العلامين 

ميارس العقل حقه يف النظر إىل الحياة الخلقية، ويبني أّن اإلنسان كائن أخالقي بطبيعته، فلم يصبح أخالقياً ألّنه أقام 

الدين، وإمّنا جاء الدين تجاوباً مع كونه كائناً أخالقياً، وبالتايل فإّن بحثه عن الخري ومعرفته ملا هو خري ورش أمر متاح له 

من خارج الرؤية الدينية إىل الحياة ومن داخلها، حتى إّنه ليمكن القول إّن املعرفة العقلية ملا هو خري ورش رشط لفهم ما 

يعنيه الدين عندما يؤكد أّن الله كيل الخري ووصاياه هي التعليم األصح حول الخري. يف الوضع العلامين ال تتالىش األخالق 

الدينية، بل تتغري مكانتها املرجعية بحيث تعود، مع غريها من املذاهب األخالقية الفلسفية واالختيارات األخالقية الخارقة، 

خادمة لإلنسان باعتباره كائناً أخالقيا قادراً عىل تحسني معرفته األخالقية يف إطار تنامي وعيه لذاته وللعامل حوله«59، 

وهذا ما يفرّس كيف أّن العلامنية الليربالية الدميوقراطية ال تقص األخالق الدينية، بل تعدل مكانتها بحيث تصبح كغريها 

من املذاهب األخالقية الفلسفية وغري الفلسفية خادمة لإلنسان ككائن أخالقي قادر عىل تنمية وعيه األخالقي. وهذا 

التفاعل بني أخالق العقل وأخالق الدين، وبالتايل بني العقل والالعقل ال يتّم يف إطار سلطة الدولة، بل يف إطار املجتمع، 

ألّن هذا األخري أشمل وأعظم من الدولة. فالدولة مهام كانت عظمتها وقيمتها بالنسبة إىل املجتمع؛ فإنها تبقى يف آخر 

املطاف مجرد سلطة من السلطات التي يحتضنها هذا املجتمع، ويسعى لرتسيخ العدل فيام بينها حتى ال تتغالب. فحياد 

هذه الدولة تجاه الدين يبقى خاصاً بها كسلطة من سلطات املجتمع، وال ميكن تعميم هذا الحياد عىل املجتمع، ألّنه يف 

هذه الحالة سينظر إليه كمؤرش عىل تهميش الدين وإقصائه. كام سينظر إىل هذا املجتمع وكأّنه مجتمع ال ديني وملحد. 

وهذا التمييز الذي يضعه ناصيف نصار بني الدولة العلامنية واملجتمع الليربايل العلامين الدميوقراطي من شأنه أْن يوضح 

56 ـ باب الحرية، ص ص 142/341

57 ـ نفسه، ص 116 

58 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص 267

59 ـ نفسه، ص 269
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لنا كيف أّن »الوضع العلامين ليس نهاية املطاف يف البحث عن العدل املنوط بالسلطة السياسية، وإمّنا هو رشط رضوري 

العلامين »يضع  املجتمع  أّن  فالحقيقة  نصار  ناصيف  يقول  والتطور يف فضائها.«60  الدميوقراطية وتطويرها  إىل  لالنتقال 

األساس للدميوقراطية حتى تضمن للدين، كدين للخالص، حقه يف الوجود وحريته يف الحياة، وألعضائه كمؤمنني حريتهم 

الدينية التامة.«61 وهذا ما يفيد أّن لإلميان وضعه االعتباري يف املجتمع العلامين الليربايل الدميوقراطي. فكيف ذلك؟

ـ وضع اإليمان في المجتمع العلماني

إّن املجتمع العلامين الليربايل الدميوقراطي من حيث هو أعظم وأرحب وأغنى من الدولة، عندما يلتزم مببدأ العدل 

بني سلطة الدين وسلطة العقل فهو بذلك يرفض الدولة الدينية بقدر ما يرفض الدولة امللحدة. وهو بهذا يضمن حرية 

اإلميان. وينبهنا ناصيف نصار هنا إىل اللبس الذي يثريه وضع اإلميان يف املجتمع العلامين. فهناك من ينعت هذا املجتمع 

بأّنه قد استبدل اإلميان الديني كعنوان للسيطرة والهيمنة باإلميان العلامين. كام أّن هناك من يشكك يف هذا اإلميان األخري 

بعدما رجع الدين من جديد إىل الحياة السياسية املعارصة. من هنا تثار بصدد اإلميان التساؤالت التالية: هل هناك فعاًل 

اإلميان العلامين؟ وما هو مصري اإلميان الديني يف املجتمع العلامين؟ وهل هناك من دور سيايس لإلميان الديني يف املجتمع 

العلامين؟

يشكك األستاذ ناصيف نصار يف وجود ما يسّميه البعض باإلميان العلامين. فاإلقرار بوجود هذا اإلميان معناه أوالً: 

اعتبار املجتمع العلامين وكأّنه يقوم عىل إميان بديل عن اإلميان الديني، وأّن الدين ال دور له يف الحياة السياسية للمجتمع 

العلامين. وهكذا يرى ناصيف نصار رضورة التمييز بني اإلميان بالعلامنية مبا هي وجه من وجوه العدل، وبني اإلميان يف 

العلامنية، أو يف ظلها أو يف فضائها. ففي الحالتني معاً لهذا اإلميان، فإّن العلامنية ال يقترص فيها اإلميان عىل اإلميان الديني، 

بل هو مجموع من اإلميانات واملنظومات اإلميانية املختلفة املتداخلة حيناً واملتباعدة حيناً آخر، كاإلميان بالدميوقراطية 

والعلم وبعظمة الوطن واألّمة، فاملجتمع العلامين إذن يحّرر اإلميان من كّل أشكال االحتكار والسيطرة. إّن اإلميان كام 

تتصوره العلامنية يعطي للحياة البرشية معناها، ولكّنه ال يعطيها تعسفاً أو ظلاًم. »فال ينوب إميان عن إميان، واإلميان 

الحي الجدير بالبقاء هو اإلميان املدرك ملحدوديته ولو كان موضوعه مطلقاً، )كام هو الحال مع اإلميان الديني( ألّنه اختبار 
لكائن متناٍه، ورشط حيويته أن يبقى منفتحاً«.62

إّن العلامنية إذن ال تقتل اإلميان، كام يعتقد عادة، بل تعمل فقط عىل تحريره من اإلكراه والهيمنة، بحيث تضعه 

يف كفة واحدة مع سائر أشكال اإلميان، ليك تتنافس فيام بينها بشكل دميوقراطي، منعاً لكّل تسلط، ودفاعاً عن حرية 

الفرد يف البحث والنقد واعتناق اإلميان الذي يريد، وإفساح املجال لكّل منظومة إميانية للكشف عن قدراتها عىل إقناع 

معتنقيها عرب تعاقب األجيال. إّنه تنافس تحكمه، حسب ناصيف نصار، القواعد التالية: 1( عدم الخلط بني إميان وآخر.2( 

60 ـ نفسه، ص 270

61 ـ نفسه، ص 272

62 ـ نفسه، ص 277
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احرتام حرية كّل فرد يف اعتناق اإلميان الذي يريد. 3( إفساح املجال لكّل منظومة إميانية ليك تستمر وتتطور وفق قدرتها 
عىل املنافسة العادلة لباقي اإلميانات األخرى.63

وهكذا، ومبوجب هذا الوضع الذي يحتله اإلميان يف املجتمع العلامين فإّن اإلميان الديني كنمط من أمناط اإلميان 

يفسح له هذا املجتمع الحرية يف االنخراط يف املنافسة العادلة ألشكال اإلميان األخرى، يف الشأن السيايس لكن بتواضع 

وبدون أي استعالء أي بدون أي نزوع نحو الهيمنة عىل الدولة والعقل. فقيام العلامنية إذن عىل فصل الدين عن السياسة، 

ال يعني بأّية حال فصل الدين بصورة كلّية عن العمل السيايس. فهو فصل ال يعني مثاًل عدم إدخال االعتبارات الدينية 

يف االختيارات السياسية للدولة إىل جانب االعتبارات األخرى. ففي إمكان اإلميان الديني »أن يتوصل إىل الهوت سيايس 

يقبل الفصل بني الدين والدولة من دون أن يتخىل عن مهمة إرشاد املؤمنني يف ميدان العمل السيايس؛ ولعله يسوغ 

الدميوقراطية تأسيساً عىل الفكرة القائلة إّن صوت الشعب صوت الله.«64 ويرى ناصيف نصار أّن األخالق كوسيط بني 

االختيار السيايس للمواطن، وبني إميانه املراعي لشؤون العالقة مع الله، تحتّل املرتبة األوىل يف االلتزام السيايس للمؤمنني 

كمواطنني، والتي يخوضون فيها معاركهم السياسية كمعارك أخالقية بالدرجة األوىل، وذلك ضّد الظلم والفقر والفساد 

والفتنة واالستغالل واالضطهاد. هاجسهم يف ذلك املساهمة إىل جانب أنصار اإلميانات األخرى، يف التأثري يف نظام الحكم 

املنظور  وفق  هنا،  من  آخر.  عىل  إميان  هيمنة  دون  اإلميانات،  جميع  تجاه  العدل  تحقيق  قوامه  دميوقراطي،  كنظام 

النصاري، فكّل تشدد يف توسيع املسافة الفاصلة بني الدين والدولة، ويف الخروج عن الدين من شأنهام أن يؤثرا سلباً عىل 

مصري الدميوقراطية، بحيث سيؤدي إىل العزوف عن العمل السيايس وحرص الدين يف املجال الروحي الشخص، أي مجال 

العبادة والتطهر والتطلع إىل الخالص بنعمة الله. من هنا فـ«تفعيل دور الدين يف العمل السيايس يف املجتمع العلامين ال 

يتطلب فقط احرتام الدين الستقاللية الدولة، بل يتطلب أيضاً االقتناع بأّن الدولة ليست مطلقاً، وال تجلّياً للمطلق، وال 

بدياًل منه، وبأّن الدميوقراطية ليست آلهة تحّل محّل اآللهة القدمية، وإمّنا هي نظام اجتامعي سيايس أقرب إىل العدل من 

األنظمة األخرى التي عرفتها البرشية حتى اليوم. وال يصونه من الرتاخي واالنحطاط إال تفتح اإلميان بكل أنواعه، بأرحب 
ما يكون التفتح، واشتغال العقل بكّل أنواعه، بأخصب ما يكون االشتغال«.65

ويف ارتباط بوضع اإلميان ودوره السيايس يف املجتمع العلامين، تثار مشكلة وضع الجامعات الدينية يف هذا املجتمع 

باعتبارها تفرض نفسها بحّدة يف كثري من املجتمعات وعىل رأسها املجتمع العريب. إّنها مشكلة لن تجد حلها، يف نظر 

ناصيف نصار، إال بتمكن املجتمع العلامين من إعادة بناء املجال العمومي عىل مبدأ تعدد املستويات. إّنه مبدأ مبوجبه 

يفسح املجال للمشاركة يف العمل السيايس، ويتجىل هذا املبدأ يف التمييز الجذري بني الجامعة الدينية، والجامعة اللغوية، 

القبلية66. ومبا أّن اإلميان الديني مفتوح الحدود واآلفاق، أي هو إميان قوامه الحرية، بحيث يجعل  والجامعة العرقية 

الجامعة الدينية جامعة مفتوحة وغري محددة يف فئة اجتامعية، كام هو الحال بالنسبة إىل الجامعتني اللغوية والعرقية، 

63 ـ نفسه، ص 276

64 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص 280

65 ـ نفسه، ص 282

66 ـ نفسه، ص 283
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الدينية، وبحكم طبيعتها هاته، ال ميكنها أن تطلب من السلطة السياسية يف املجتمع العلامين  ومن هنا فإّن الجامعة 

سوى حرية الوجود واملوقف، وليس الحقوق السياسية واالجتامعية كام هو الحال بالنسبة إىل الجامعة اللغوية والجامعة 

العرقية يف بعض الحاالت، كحالة الجامعة األمازيغية يف املغرب. لكّن هذا ال يعني عىل اإلطالق تهميش الجامعة الدينية 

يف االنخراط يف العمل السيايس إىل جانب الجامعات األخرى. ففي استطاعة املجتمع العلامين، يف إطار إعادة بنائه للمجال 

العمومي، االلتزام بنوع من املرونة مبوجبها يتيح هذا املجتمع »للمامرسة اإلميانية الدينية أن تخرج من الحيز الشخص 

الخالص إىل الحيز العمومي بدون شكل سيايس«67، وذلك عرب املساهمة يف إعادة بناء املعتقدات األخالقية يف املجتمع. 

لكّن هذه املساهمة مرشوطة بإدراك العالقة بني العام والخاص كعالقة جدلية وتدرجية مبوجبها يتّم االنتباه إىل أّن 

»الخصويص له جانب عمومي، من لحظة خروجه من الحميمية الذاتية، والعمومي له جانب خصويص، من لحظة خروجه 
من التصور املجرد. وكالهام يف تجاذب وانكامش بحسب دينامية كلٍّ منهام.«68

وميكن القول إّن الفيلسوف ناصيف نصار وهو ينظر فلسفياً إىل وضع اإلميان يف املجتمع العلامين كأحد مظاهر وضع 

الدين يف هذا املجتمع، كان ميّد عينيه لوضع هذا اإلميان أو هذا الدين يف املجتمع العريب، كمجتمع يف حاجة ماّسة إلعادة 

ترتيب عالقة الدين بالسلطة عىل أسس علامنية.

- العلمانية في العالم العربي: الواقع واآلفاق

فإّنه سيعمل  والدينية،  السياسية  الثقافة  بأّنها حصيلة تطور متدرج يف  العلامنية  اعترب  ناصيف نصار قد  إذا كان 

عىل رصد واقع تطور هذه الثقافة يف املجتمع العريب، كفيلسوف مهووس بتحقيق هذا املجتمع لنهضته الثانية، التي ال 

ميكنها إال أن تكون علامنية، مادامت هذه العلامنية تشكل رشطاً أساسياً يف تحقيق هذه النهضة. وهكذا ويف إطار هذا 

الرصد سيعترب هذا املجتمع، كمجتمع متطور نحو العلامنية، وليس يف العلامنية. لكنه تطور متعرث، ويسري بوترية بطيئة. 

وما يؤكد ذلك هو مجموع االلتباسات التي نسجها هذا املجتمع حول العلامنية، تتجىل أوالً: يف سيادة الرأي القائل إّن 

عضوياً  استعداداً  ميتلك  كمجتمع  املسيحي،  الغريب  املجتمع  وليدة  األخرية  هذه  وإّن  العلامنية،  مطلقاً  يرفض  اإلسالم 

للعلامنية. فاملسيحية، وفق هذا الرأي، تتضمن ما يشري إىل انفصال ما هو دنيوي عاّم هو ديني. وهذا ما تحيل عليه 

القولة املنسوبة للمسيح يف اإلنجيل: »اعطوا ما لله لله، وما لقيرص لقيرص«. ناهيك عن متيز املسيحية عن اإلسالم بوجود 

مؤسسة الكنيسة كوسيط بني الدين والدولة. فوجود هذا الوسيط وما ارتبط به من استغالل للدين يف خدمة مصالح غري 

دينية، قد استدعى من األوروبيني إزالة هذه املؤسسة كوسيط ويص عىل الدين يف املجتمع، ماّم ترتب عنه فصل الدين 

عن الدولة وتحقيق العلامنية. فوجه اللبس هنا، حسب ناصيف نصار، هو أّننا أمام تصور تبسيطي ذي أهداف سياسية 

تعبوية وغري مؤسس معرفياً، بحيث ال ميتلك معرفة بحقيقة العلامنية كقضية كونية ال تخّص ديناً أو مجتمعاً دون آخر، 

وال بحقيقة اإلسالم واإلمكانات التي يحملها التفكري فيه داخلياً وخارجياً عرب تاريخه فيام يخّص التطور نحو العلامنية. 

ففيام يخّص استثناء اإلسالم من وجود وسيط شبيه بالكنيسة، فهو استثناء ال يأخذ بعني االعتبار أّنه ما من دين إال وله 

67 ـ نفسه، ص 284
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ممثلون رسميون متميزون عن غريهم من املؤمنني يشكلون وسيطاً بني سلطة الدين وسلطة الدولة، كام هو الحال مثاًل 

بالنسبة إليران. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن الدولة ال تكون دينية بسيطرة الوسيط الديني عليها، بل بسيطرة 

التصورات والقيم واملشاعر الدينية عىل حياتها وعىل حياة املجتمع الذي هي دولته. ومعنى هذا أّن الدولة ال تصبح 

املدافع عن  املوقف  تبسيطية هذا  أيضاً  الوسيط.69 وما يؤكد  السيطرة وليس مبواجهة هذا  علامنية إال مبواجهة هذه 

تعارض اإلسالم مع العلامنية، هو تجاهل أصحابه كون اإلسالم عندما كان عنواناً للحضارة يف العرص الوسيط، خضع للتفكري 

العقالين اإلنساين النزعة، إّما من داخله بهدف فهم عقائده عقالنياً، كام حصل مع علم الكالم املعتزيل مثاًل، أو التفكري 

من خارجه، أي من موقع فلسفي، كام حصل مع الفالسفة املسلمني أمثال الفارايب وابن طفيل وابن رشد ...، أو من موقع 

علمي التاريخ والعمران، كام هو الشأن مع ابن خلدون. فام يجمع هؤالء املفكرين هو أّنهم حاولوا فهم اإلسالم وتحديد 

موقعه كرؤية للكون واإلنسان من منطلق فلسفي أو علمي تاريخي وسوسيولوجي، مبوجبه حاولوا مواجهة هيمنة الرؤية 

بأّية حال،  يعني  لكّن هذا ال  املوضوعات.  العقلية لهذه  الرؤية  للكون واإلنسان والقيم وجعلها منفتحة عىل  الدينية 

حسب ناصيف نصار، أّن العلامنية لها جذور يف الرتاث العريب اإلسالمي، بل يعني فقط أّن هذا الرتاث يتضمن إشارات 

ومسالك للتطور نحو العلامنية قبل عصور االنحطاط األوروبية، وقبل عرص النهضة وما طرحه من تحديات بالنسبة إىل 

املجتمع العريب. لكّن تحكم االستبداد يف هذا املجتمع ومكيافيلية الغرب تجاهه، ونفوذ التيارات السلفية فيه، شكلت 

عقبات أمام استثامر هذه اإلشارات واملسالك يف ترسيع تطور هذا املجتمع العريب نحو العلامنية.70 وهذا ما جعل العرب 

يفشلون يف تحقيق نهضتهم األوىل. ومن بني ما يؤكد هذا الفشل تجربة الشيخ عيل عبد الرازق التي عرّب عنها يف كتابه 

»اإلسالم وأصول الحكم«. والذي دعا فيه إىل فصل اإلسالم عن السياسة. فـ«لو كانت فلسفة السياسة وعلومها متطورة 

ومؤثرة بقوة يف مرص يف املرحلة التي حدث فيها إلغاء الخالفة اإلسالمية )يف تركيا عىل يد كامل أتاتورك يف الربع األول 

من القرن العرشين(، ملا متكن الفكر األزهري من محارصة عيل عبد الرازق وخنق دعوته إىل إعادة النظر جذرياً يف عالقة 
اإلسالم بالدولة يف مهدها.«71

كام تتجىل هذه االلتباسات السائدة حول العلامنية يف العامل العريب ثانياً: يف اعتقاد بعض املفكرين العرب72 بوجود 

علامنية صامتة مستقرة يف معظم الدول العربية اإلسالمية. وهذا ما يتجىل يف نظرهم يف عرصنة اإلدارة وعقلنة تسيريها 

يف مختلف مؤسسات هذه الدول. كام يتجىل يف بروز منوذج الدولة القومية العربية يف عدد من الدول اإلسالمية، مع 

جامل عبد النارص يف مرص، وصدام حسني يف العراق وحافظ األسد يف سوريا ...، هذه الدولة التي أقامت مرشوعية حكمها 

عىل أسس دنيوية قومية وليس عىل أسس دينية. وهكذا يخلص هؤالء املفكرون إىل أّنه مل يعد هناك ما يؤرش عىل وجود 

اختالف بني الدولة العربية والدولة األوروبية املعارصة عىل مستوى تحقق العلامنية واستقرارها. لكّن ناصيف نصار يفند 

هذا الرأي بحيث يرى »أّن العلامنية مل تحرز حتى اآلن انتصارات حاسمة وعميقة يف أّي مجتمع سيايس يف العامل العريب، 

69 ـ مطارحات للعقل الملتزم، م س، ص 87
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وما أحرزته مل يأِت ألّن الدولة اإلسالمية تحمل يف طبيعة تكوينها استعداداً عضوياً للعلامنية، وإمّنا أىت بسبب رضورات 

اإلصالح السيايس التي مل تستطع الدولة العثامنية، والدول العربية بعدها، أن تتجنبها يف مواجهة الدول الغربية املؤسسة 

استعداداً  الكامل، وال تحمل  باملعنى  دينية  نصار، دولة  ناصيف  اإلسالمية، حسب  فالدولة  والليربالية.«73  القومية  عىل 

املجتمع  الدينية عىل حياتها وحياة  والقيم واملشاعر  التصورات  للعلامنية، ألّنها خاضعة لسيطرة مجموعة من  عضوياً 

الذي تحكمه. لذلك فام اعترب كتطور نحو علامنية صامتة مل يكن نتيجة لتطور داخيل ومعاناة حقيقية، أو نتيجة اختيار 
اسرتاتيجي واع يف هذه الدولة. إّن األمر يتعلق مبجرد رغبة يف مواكبة أحوال الوقت.74

اعتبار  نصار، يف  ناصيف  فيتجىل، حسب  العريب  العامل  العلامنية يف  بوضع  املرتبطة  لاللتباسات  الثالث  املظهر  أّما 

العلامنية إلحاداً. ويرتبط هذا اللبس أوالً: يف اقتصار أغلب املفكرين العرب يف تعريفهم للعلامنية، عىل معناها الضيق 

أو السيايس، الذي يعرّب عن نفسه يف فصل الدين عن الحياة السياسية. ويتجىل اللبس هنا، يف النظر إىل هذا الفصل من 

طرف رجال الدين وكأّنه يشكل عنواناً للعداء للدين.75 هذا مع العلم أّن هذا الفصل إمّنا كان يعني فقط التزام الدولة 

الحياد تجاه الدين، كام أوضحنا ذلك سابقاً. ويرتبط هذا اللبس ثانياً: باعتبار العلامنية إمّنا تعمل عىل استبدال ما تسّميه 

بهيمنة سلطة الدين بهيمنة سلطة الدولة، والعقل ومنتجاته املعرفية واألخالقية والعقائدية.76 ومصدر هذا اللبس، يف 

نظر ناصيف نصار، هو أّن العرب إضافة إىل جهلهم للمسوغات الفلسفية للحداثة األنوارية إىل حدود بداية القرن التاسع 

عرش، فإّنهم مل يطلعوا يف أغلبيتهم عىل املراجعة التي تعرضت لها هذه املسوغات يف املرحلة املعارصة، والتي مبوجبها 

سيتّم الدفاع عن مفهوم جديد للسلطة، يتناقض مع السيطرة والهيمنة، بحيث أضحت سلطة ال ميكن فهمها بدون اعتبار 

للعدل والحرية، كام ال ميكن فهم العدل والحرية بدون سلطة.

هكذا وبحكم هذه االلتباسات التي تطال مفهوم العلامنية يف العامل العريب، والنتائج السلبية التي ترتبت عنها، والتي 

تجاوزت إبطاء تطور العرب نحو العلامنية إىل محاربة هذه األخرية، فقد انتهى ناصيف نصار إىل تشخيص وضع العلامنية 

يف العامل العريب بأّنه وضع متأزم. لكن ومع ذلك ال يجب، يف نظره، أن يقود هذا الوضع العرب إىل اليأس من ترسيع هذا 

التطور والدفاع عن العلامنية كأحد عناوين النهضة والحداثة. لكّن السؤال املطروح هو: ما هي سبل ورشوط ترسيع وترية 

هذا التطور نحو العلامنية يف العامل العريب؟ وبالتايل ما هي اآلفاق املستقبلية لهذه العلامنية؟

إذا كان ناصيف نصار يربط مستقبل العلامنية يف العامل العريب بتحقيق نهضته الثانية املأمولة فإّن هذا ما سيفسح 

التطور نحو  العريب، وبالتايل يف كيفية ترسيع وترية  النهضة يف املستقبل  للتفكري فلسفياً يف كيفية تحقق هذه  املجال 

الثانية،  العربية  النهضة  إىل  تنظر  النصارية  الفلسفة  فإّن  والواقعي،  الجديل  منهجها  مع  وانسجاماً  وهكذا،  العلامنية. 

ومن خاللها إىل العلامنية، باعتبارها مرشوطة بتفاعل ما هو كوين مبا هو خصويص. فهذه النهضة املأمولة ليست مجرد 
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بعث لحضارة القرون الوسطى، أو ملرحلتي النهضة العربية األوىل والثورة، كام أّنها يف الوقت نفسه ليست مجرد امتداد 

للحضارة الغربية، وإمّنا هي مبثابة دخول العامل العريب يف مرحلة تاريخية جديدة تتميز جوهرياً بالتفاعل الجديل املعقد 

بني كّل هذه املراحل والحضارات.77 لهذا فإّن طرح الفلسفة لسؤال العلامنية مبا هو دعوة للتفكري يف كيفية ترسيع التطور 

الثانية، يقتيض االسرتشاد بالتجربة األوروبية يف التطور يف العلامنية ونحوها. لكّنه  النهضة العربية  نحوها وتحققها يف 

اسرتشاد ال يعني تقليد هذه التجربة حرفياً. فهي تجربة مرشوطة بخصوصيات املجتمع األورويب ومبستوى تطور وعيه 

بالسلطة الدينية والسلطة السياسية.

من هنا ال بّد من االستفادة من نقائص هذه العلامنية من أجل تجاوزها، كام ال بّد من االستفادة من إيجابياتها من 

أجل تطويرها انطالقاً من تعميق البحث يف املبادئ الكونية للعلامنية. فقد أبانت التجربة العلامنية األوروبية السياسية 

واألنوارية عن نقائص من قبيل حرص العلامنية يف الفصل املوسع والعميق بني الدين والدولة والعقل، وما ترتب عنه 

من تهميش لدور الدين يف الحياة السياسية للمجتمع، رغم أّنه يشكل سلطة من ضمن سلطات أخرية أصلية يف عامل 

اإلنسان. هذا إضافة إىل ما ترتب عن هذا التهميش من تقديس لسلطة العقل والعلم وتحويل هذه السلطة إىل أداة 

هيمنة وتسلط. ماّم سريسخ فكرة وصف املجتمع العلامين باملجتمع الظامل والالديني أو امللحد. كام أبانت هذه التجربة 

يف الوقت نفسه عن تشبثها بأحد املبادئ الكونية للعلامنية وهو العقلنة. وهذه العقلنة هي ما عرّبت عنها املجتمعات 

األوروبية من خالل إشاعة الفكر العقالين املنتج للعلم والفلسفة والصنائع والتنظيامت اإلدارية النافعة، والتفكري يف الدين 

خارجياً وداخلياً، انطالقاً من الفلسفة والعلوم، وخاصة علوم اإلنسان، وذلك بدءاً من الثورة الكوبرنيكية وصوالً إىل مطالع 

القرن العرشين عرب عرص األنوار والثورة الصناعية.78 لذلك فإّن عجز املجتمع العريب عن إطالق هذه الحركة العقلية من 

شأنه أن يجعل تطوره نحو العلامنية يبقى متعرثاً أو ضئياًل.79 من هنا رضورة استئناف هذه الحركة العقلية من خالل 

االستئناس: أوالً بالحضارة العربية اإلسالمية يف القرون الوسطى، وثانياً باإلنجازات الفكرية والثقافية التي حققتها كلٌّ من 

النهضة العربية األوىل والثورة العربية التي تلتها.

ففيام يخّص استئناف الحركة العقلية التي احتضنتها الحضارة العربية اإلسالمية انطالقاً من تراثها الفلسفي والعلمي 

فهو ال يتحقق، حسب ناصيف نصار، إال باستثامر اإلشارات واملسالك التي ميكنها أن تساهم يف معاودة النهوض العريب يف 

معركة الحضارة وبالتايل املساهمة يف التطور نحو العلامنية.

فعىل مستوى التفكري يف اإلسالم من داخل اإلسالم، كأحد مسالك التطور نحو العلامنية، ميكن مثاًل التواصل نقدياً 

مع مسلك علم الكالم املعتزيل، وذلك يف أفق إعادة النظر يف العلوم الدينية اإلسالمية، وذلك من خالل االنتقال بها من 

مفهومها القديم كعلوم نقل إىل مفهومها املعارص أي كعلوم تسرتشد بآخر منجزات املناهج العلمية.80 وهكذا فبقدر ما 

77 ـ التكفير والهجرة، م س، ص 317

78 ـ اإلشارات والمسالك، م س، ص ص 254/253

79 ـ نفسه، ص 254

80 ـ اإلشارات، م س، ص 252

الدين والسلطة من منظور ناصيف نصار
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تفرض العلامنية نفسها كإشكالية عىل املجتمع العريب، ال ميكن تجنبها، بقدر ما تواجه املؤسسة اإلسالمية واجب بعث 

العقل  بحرية  التسليم  الحديث ورضورة  العقل  ابتدعها  التي  التأويل  مناهج  منفتحة عىل  بطريقة  اإلسالمي  الالهوت 

واستقاللية الدولة. إذ ال ميكن الدفاع عن العقيدة اإلسالمية يف عامل اليوم بطريقة كافية ومتطورة، انطالقاً من االكتفاء 

بتفسري القرآن بالقرآن، أو باالنتامء ملدرسة من مدارس املعتزلة أو األشاعرة، أو تجاهل النقد الذي أنجزه النقد الفلسفي 

والعلمي عىل امتداد الحداثة الغربية حول النصوص الدينية والنظرة امليتافيزيقية الدينية إىل الكون واإلنسان. املهمة يف 
هذا العرص أعقد وأصعب بكثري من املهمة التي كانت موكولة لعلامء الكالم.81

وينبهنا ناصيف نصار هنا إىل أّن التفكري يف الدين اإلسالمي من داخله يف املرحلة املعارصة مهام كانت قيمته العقلية 

والعلمية، فإّنه يأيت يف مرحلة تاريخية تطرح عىل الثقافة العربية ومكانة اإلسالم فيها تحديات ال ينفع لرفعها أو الستيعابها 

التفكري يف الدين اإلسالمي من داخله، بل ال بّد من إخضاعه للتفكري من خارجه. ومن هنا تبدو أهمية استئناف القولني 

الرشدي والخلدوين، مثاًل، يف هذا املجال. هذا إضافة إىل استئناف القول النهضوي والثوري.

فبالنسبة إىل ابن رشد فإّن أهميته هنا تتجىل يف دفاعه عن كونية الفلسفة. فـ«كّل ثقافة قادرة عىل مامرستها وعىل 

املشاركة من خاللها مع الثقافات األخرى يف البحث عن الحقيقة«82، ويف هذا الدفاع تحرض قيم فلسفية لها راهنيتها 

بالنسبة إىل العرب الطامحني للتطور نحو العلامنية. وتتجىل هذه القيم يف التأكيد عىل رضورة االنفتاح عىل رؤية أخرى 

للوجود والحقيقة، غري الرؤية الدينية، واالنفتاح عىل اآلخر مهام كان مخالفاً لنا يف امللة. لكّن هذه اإلفادة التي يقدمها 

ابن رشد للعرب اآلن، ال تعني البقاء عند مستوى املجال الذي حدده ابن رشد للفلسفة، وال عىل مستوى العالقة نفسها 

بينها وبني الرشيعة. فقد حرص ابن رشد مجال الفلسفة يف ميتافيزيقا الصانع، أي الله، يف عالقته مبصنوعاته، كام حرصها 

بقضايا العقل النظري دون قضايا العقل العميل والسيايس. لذلك ال بّد من توسيع ملجال الفلسفة وتنميته ليشمل جميع 

قضايا اإلنسان النظرية والعملية يف هذا العامل. أّما عىل مستوى عالقة الفلسفة بالرشيعة كعالقة قامئة عىل التمييز بينهام، 

عند ابن رشد، فرغم أهمية هذا التمييز بالنسبة إىل العرب املعارصين، إال أّنه يبقى متييزاً كيفياً محضاً. ألّنه متييز »يتناول 

منط التفكري، وليس امليادين واألشياء املعطاة للتفكري«83. وهذا ما انعكس سلباً عىل استقاللية الفلسفة عن الدين، بحيث 

ظلت الفلسفة غري قادرة عىل االستقالل بذاتها كرؤية للكون والحقيقة عن الدين. من هنا فاملطلوب من العرب اليوم 

توسيع هذه االستقاللية الرشدية للدين عن الفلسفة، وذلك يف أفق مواجهة هيمنة سلطة الدين عىل سلطة العقل انطالقاً 

من االنتصار للعدل يف العالقة بينهام.

أّما بالنسبة إىل ابن خلدون فإّن راهنيته بالنسبة إىل العرب اآلن تتجىل أوالً يف تفسرياته االجتامعية لقضايا كثرية 

من الدين اإلسالمي وما يرتبط به من مؤسسات، ويف هذا مساهمة يف تطور الوعي حول هذا الدين ووضعه يف املجتمع. 

كام تتجىل راهنية ابن خلدون ثانياً يف تحليالته السياسية العقالنية التي يعتربها ناصيف نصار ذات قيمة حداثية. فـ«أن 

81 ـ نفسه، ص 279

82 ـ نفسه، ص 39

83 ـ نفسه، ص 38

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر
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تكون السياسة مبنية عىل اعتبارات عقلية لجلب املصالح العامة ودفع املضار، ليس باألمر الذي ميكن االستهانة به، 84 

فالسياسة وفق هذه الداللة الخلدونية قد تحررت من االعتبارات الدينية، ولكّنها سياسة تبقى مع ذلك يف حاجة إىل 

تطوير وإعادة بناء لتصبح »تطبيقاً للحق السيايس وليس لفلسفة امللك«85، وبالتايل لتصبح عنوان االستئناف كعلم سيايس 

الدولة  الحديث يف  الطابع  املظاهر واملؤسسات ذات  املسترتة وراء  األساسية  املقوالت  نقد  يقوم مبهامت  عريب معارص 

العربية القامئة. ويف مقدمة هذه املقوالت املسترتة وراء دميوقراطية الواجهة هاته، حسب تعبري عامل االجتامع الفرنيس 

آالن توران، مقولة االستبداد ومقولة القهر ومقولة امللك. فنقد هذه املقوالت رضورة ملّحة يف العامل العريب، وذلك يف 

أفق تأصيل أحد املفاهيم الرديفة للعلامنية، يف الوعي العريب، أال وهو مفهوم الدميوقراطية، باعتباره مفهوماً دخياًل عىل 
الثقافة العربية الرتاثية.86

ومن أجل هذا التأصيل للدميوقراطية ال بّد من استثامر اإلنجازات الفكرية والعلمية التي قام بها مفكرو النهضة 

العربية األوىل أمثال سالمة موىس وبطرس البستاين والشدياق ولطفي السيد...، وكذلك مفكرو الثورة. كّل هذا من أجل 

استئناف ما طرحوه من أسئلة تصّب يف سبل تحقيق الدميوقراطية يف العامل، كسؤال الحرية، والعدل، والحقيقة، والدولة، 

ونظام الحكم السيايس.

فرغم أّن هؤالء املفكرين قد فشلوا يف تحقيق ما نّظروا له بصدد معالجتهم لهذه األسئلة، فإّنهم مع ذلك قد أدركوا 

»أهمية النهضة الثقافية لتدارك تخلفهم الحضاري، وشعروا بأّن زمام املبادرة لديهم يف املجال الثقايف أوسع ماّم هو يف 

املجالني االقتصادي والسيايس«87، وهكذا ميكن القول حسب ناصيف نصار إّن هؤالء املفكرين قد فتحوا املسالك نحو إزالة 

لبس يكتنف الدميوقراطية ذات األصول النهضوية األوروبية املعارصة. ويتجىل هذا اللبس يف اعتبار الدميوقراطية وكأّنها 

هي التقدم بالسياسة وليس التقدم يف السياسة. وبذلك ظلت »أقرب إىل الشعار األيديولوجي يف الدول العربية كافة، منها 

إىل الحقيقة املتجسدة يف األذهان واألفعال واألنظمة«.88 فأن تكون الدميوقراطية هي التقدم بالسياسة فمعناه اعتبار 

السلطة السياسية املتمثلة يف الدولة هي أم السلطات، وبالتايل هي »العامل الوحيد للتقدم يف املجتمع«89، وهذا ما ال 

ينسجم مع روح العوملة كأكرب تحٍد يواجه املجتمع العريب املعارص، وكذلك مع روح الفلسفة الجديدة للسلطة. وهذا، كام 

أرشنا إىل ذلك سابقاً، ما ينسجم مع روح العلامنية، وبالتايل مع املجتمع العلامين، وكذلك مع الدميوقراطية من حيث هي 

تطور يف السياسة، وبالتايل مبا »هي نظام حكم ونظام حياة اجتامعية، يقومان معاً عىل مبادئ الحرية واملساواة والوحدة 
واالختالف، واملصلحة الخاصة واملصلحة العامة«.90

84 ـ نفسه، ص 75

85 ـ المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

86 ـ مطارحات للعقل الملتزم، م. س، ص 88

87 ـ التفكير والهجرة، م س، ص 321

88 ـ المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

89 ـ نفسه، ص 325

90 ـ نفسه، ص 32
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ـ خاتمة

كان هذا إذن ما تقوله الفلسفة النصارية يف أحد األسئلة الكربى املطروحة عىل املجتمعات البرشية عموماً، ومن 

ضمنها املجتمع العريب، أال وهو سؤال الدين والسلطة. إّنه قول أبان فيه هذا الفيلسوف عن جرأة فلسفية يف معالجة 

والدين  الجنس  )أي  العريب  العامل  يف  املحرّم  بالثالوث  ياسني  عيل  أبو  املفكر  يسّميه  ما  ضمن  مصنفتني  ظلتا  قضيتني 

والسياسة(. وتتجىل هذه الجرأة أوالً: يف إعادة بنائه ملفهومي الدين والسلطة عىل أسس فلسفية وأنرتبولوجية؛ مبوجبها 

فلسفياً  برهن  فقد  ثانية:  أّما من جهة  املفهومني.  والغيبية عن هذين  امليتافيزيقية  التفسريات  أزال من جهة: غشاوة 

ومنطقياً عىل استحالة دمج السلطة الدينية يف السلطة السياسية والعكس. كام تتجىل هذه الجرأة ثانياً: يف برهنته عىل 

أّن استحالة هذا الدمج ال تعني بأّية حال عدم رضورة السلطة الدينية للسلطة السياسية كرضورة تنأى بنفسها عن منطق 

الخضوع واإلخضاع، واالنغالق عىل الذات وتنترص للعدل واالنفتاح. ثالثاً: إّنها جرأة سيربهن مبوجبها عىل أّن الوعي بهذه 

العالقة بني مختلف  تدبري  العدل يف  بأهمية  التاريخ،  السيايس والديني، عرب  للوعي  الرضورة هو حصيلة تطور حتمي 

الليربايل الدميوقراطي  السلطات األصلية يف عامل اإلنسان. هذا العدل الذي سيجد تحققه األمثل يف ما يسميه املجتمع 

العلامين. رابعاً: إّنها جرأة تتجىل يف اعتباره العلامنية قضية تطور ال ميكن تجنبه من طرف أّي مجتمع، مبا يف ذلك املجتمع 

العريب كمجتمع متطور نحو العلامنية، رغم كونه مجتمعاً يحرض فيه الدين بقوة.

ولعل ما عّمق مظاهر الجرأة هاته يف الفلسفة النصارية، هو اتخاذ هذه الفلسفة مسافة نقدية مع تلك املعالجات 

الفلسفة  إليه  الفلسفة لهذه العالقة بني الدين والسلطة. فهي معالجة ال تذهب إىل ما ذهبت  التي يزخر بها تاريخ 

األنوارية، ومعها الفلسفة الوضعية واملاركسية، إىل إقصاء الدين كسلطة من املجتمع باسم سلطة الدولة والعقل. إّنها 

معالجة طّهرت السلطة الدينية من الهيمنة، ولكّنه تطهري مل يذهب إىل درجة إقصاء هذه السلطة من أدوارها املمكنة 

يف الحياة السياسية واالجتامعية. فهو تطهري طال حتى الدولة امللحدة، مادامت الغاية منه هي مواجهة السلطة كهيمنة 

وبالتايل كجرثومة لالستبداد، حسب تعبري األستاذ نبيل فازيو، والترشيع لها كسلطة متلك الحق يف األمر وما يقتضيه من 

واجب الطاعة. وهكذا سينتهي بنا الفيلسوف ناصيف نصار من خالل معالجته هاته إىل مصالحة السلطة مع الدين من 

خالل مصالحة هذه السلطة مع ما ظلت تعاديه، أي العدل والحرية والدميوقراطية والنهضة والتطور، وذلك من خالل 

بناء نظرية يف العدل بديلة عن نظرية العقد االجتامعي األنوارية. ومن منطلق هذه النظرية سيعترب هذا الفيلسوف أّن 

تحقيق املجتمع العريب لنهضته الثانية، مبا هي عنوان لعلامنيته الليربالية الدميوقراطية، من رشوط ذلك مصالحة الدين مع 

السلطة. وهذه املصالحة ليست سوى قفاز ناعم يخفي يف تضاعيفه تلك الروح الصدامية واملشاكسة للفلسفة النصارية 

التي تعرّب عن نفسها، كام يقول الفيلسوف محمد املصباحي، يف مواجهة طرفني يف الحارض العريب: الطرف »الالعقالين 

الذي يريد إغراق العامل العريب يف غيبوبة سياسية ومعرفية وعقدية منتشية بأزمتها املزمنة، والطرف الالدميوقراطي الذي 

يستكربعىل الشعوب العربية أن تكون مؤهلة ألخذ زمام وجودها بنفسها، فيغرقها يف رضوب من االستبداد الذي فاق 

قهره الخطايب واملادي كّل تخيل«91.

91 ـ المصباحي، م، جدل العقل والمدينة في الفلسفة العربية المعاصرة، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة األولى 2013، ص 64
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مرحباً بكم عىل منرب مؤسسة مؤمنون بال حدود. » 

مساره  جربون  محمد  الدكتور  يقّدم  كيف  عدي:  بن  يوسف  » 
العلمي واألكادميي للقارئ؟

ـ د. محمد جربون: بسم الله الرحمن الرحيم، األصدقاء يف مؤسسة 

وأستغل  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السالم  حدود:  بال  مؤمنون 

هذه املناسبة ألشكركم عىل هذا الدور التنويري الذي تقومون به 

يف سبيل نهضة أمتنا وتقّدمها.

أّما عن شخص املتواضع، فالدكتور امحمد جربون، أستاذ التعليم 

العايل مؤهل باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين مبدينة طنجة، 

تحديداً،  اإلسالمي  السيايس  الفكر  وتاريخ  التاريخ،  يف  متخصص 

ـ  بتطوان  السعدي  امللك  عبد  جامعة  من  الدكتوراه  عىل  حصل 

شامل املغرب سنة 2005، نرش إىل حد اآلن ما يفوق عرشة كتب يف 

السيايس اإلسالمي والحركات اإلسالمية...،  التاريخ والفكر  مجاالت 

األسس  أزمة  اإلسالمية:  الدولة  »مفهوم  الكتب  هذه  أهّم  ومن 

طبعتان،  اآلن  لحد  منه  الذي صدرت   )2014( الحداثة«  وحتمية 

 )2015( وتطوره«  اإلسالمي  السيايس  الفكر  »نشأة  أعامله  وآخر 

أول  وكان  اإلنسانية،  العلوم  للكتاب صنف  املغرب  بجائزة  الفائز 

مينحها  التي  واإلنسانية  االجتامعية  للعلوم  العربية  بالجائزة  فائز 

سنة  وذلك  بالدوحة،  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز 

.2012

من املشكالت العويصة يف السياق السيايس العريب ـاإلسالمي  » 
هيمنة عالقة الديني بالسيايس، التي تتجىل يف حقول عدة: الكالم 

واألصول والتصوف ...، حتى البحث يف أصول السلطة العلمية يف 

اإلسالم هو بحث يف بينية السلطة السياسة، فأحياناً تفسري ما هو 

ديني بالسيايس وما هو سيايس بالديني. كيف تنظرون وتفرسون، 

د. جربون، هذه املعضلة؟

ـ نعم، هذه الحقيقة واضحة عند مراجعة املتون الرتاثية املختلفة، 

وتتجاوزها إىل الكثري من األدبيات الفكرية املعارصة، والذي يجب 

تفسريها،  محاولة  أو  الحقيقة  هذه  يف  حديثنا  أثناء  إليه  االنتباه 

املنت  تشكل  ذلك  يف  مبا  وازدهارها  اإلسالمية  الحضارة  تشكل  أّن 

العليا  الكلمة  كانت  حيث  الوسيط،  العرص  خالل  تّم  السيايس 

للمرجع الديني ويف كّل الحساسيات الحضارية رشقاً وغرباً. وكان 

التعبري  أشكال  بسائر  الدين  يختلط  أن  السياق  هذا  يف  طبيعياً 

اإلنساين مهام اختلفت، وهو ما نالحظه يف اإلسالم واملسيحية خالل 

العرص الوسيط، حتى أّنك ال تكاد تجد فرقاً بينهام من حيث املبدأ 

املنهجي والغايات، وإن اختلفت االستدالالت وتعارضت النهايات.

وعموماً، إّن هذه اإلشكالية يف أصلها ليست إشكالية إسالمية رصفة، 

بل هي إشكالية تاريخية وسيطية مّست كّل الحضارات اإلنسانية يف 

هذا العرص بأشكال متفاوتة، ومن ثّم من الخطأ الجسيم اعتبارها 

خاصية حضارية عربية وإسالمية من جهة؛ ومن الخطأ الجسيم ـ 

األديان  بها دون  يستقّل  اإلسالمي،  الدين  اعتبارها خاصية  ـ  أيضاً 

األخرى، ومن ثّم فالتقدم الحضاري الذي حققته اإلنسانية وخاصة 

يف  الخاصية، وتحديداً  لنا مبالحظات هذه  الغريب سمح  املجال  يف 

املجال اإلسالمي الذي ما زال وفياً لروح الثقافة الوسيطية.

الجامعة  من  السوسيولوجي،  باملعنى  االنتقال،  مربرات  ما  » 
املؤمنة إىل تأسيس دولة الرسول )صىل الله عليه وسلم( يف اإلسالم؟ 

ثّم، هل هذا مؤرش عىل أّن التدبري السيايس والتنظيمي من لواحق 

الدين وليس من أصوله القاعدية؟

مل  إن  مضطرباً،  املسلمني  وعي  فيها  زال  ما  التي  األمــور  من  ـ 

نستعمل وصفاً آخر أكرث سوءاً، مسألة تكون دولة الرسول، فالكثري 

من املؤمنني ينظرون إىل ظهور دولة الرسول كاستجابة ألمر ديني 

التاريخ وعوامله  إىل  السياق  يلتفتون يف هذا  أو سّنة رشعية، وال 

الوعي مسؤول  الخلل عىل صعيد  السياق. وهذا  الفاعلة يف هذا 

اليوم عن كثري من الضالالت السياسية واالنحرافات السلوكية.

إّن الكيان السيايس البسيط الذي أّسسه الرسول ـ صىل الله عليه 

وسلم ـ والذي نسّميه مع قدر من التجوز بالدولة، كان يف األصل 

استجابة لتحوالت سياسية وتاريخية عاشها املجتمع املديني بكّل 

في قضايا السلطة ومصادر الشرعية في السياق اإلسالمي العربي
حوار مع األكاديمي المغربي امحمد جبرون

يوسف بن عدي حاوره:  �
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طوائفه بعد هجرة املسلمني والتحاقهم باملدينة، فوثيقة الصحيفة 

التي دخلت يف عهدها سائر املكونات القبلية للمدينة كانت وثيقة 

سياسية غري دينية، توخت معالجة عدد من املشاكل البينية التي 

املشاكل  وتسوية  الظلم  دفع  ذلك  من  فرقائها،  بني  تقع  كانت 

الثأرية مدنياً ودون عنف أو قتال والتنارص ومواجهة كّل من يهاجم 

املدينة من الخارج.

الكيان  تأسيس هذا  أّن  الظروف  وكام هو واضح من خالل هذه 

الدولتي البسيط والجنيني كان تأسيساً تاريخياً ومدنياً، ومل يكن ـ 

ـ تأسيساً دينياً، بالرغم من إرشاف الرسول عليه، وقد حاولنا  أبداً 

الفكر  »نشأة  كتابنا  يف  يكفي  مبا  وبيانها  املسألة  هذه  تفصيل 

السيايس اإلسالمي وتطوره«.

السيايس  الفكر  يف  األوىل  السياسية  الواقعة  تديني  إّن  وإجــامالً، 

اإلسالمي )دولة الرسول( هو أمر متأخر، جىلَّ التأثريات الوسيطية 

التأثريات الثقافية الخارجية بقوة، ويف مقدمتها  بقوة، وجىلَّ أيضاً 

الوعي  تجديد  إىل  بحاجة  اليوم  ونحن  والساساين.  الفاريس  التأثري 

واستعادة الخصائص املدنية والتاريخية لهذه الواقعة التي حجبتها 

»الطبقات« الثقافية للعصور الوسطى.

ناشئة رشعية ومرشوعية  أو دولة  لكّل سلطة  أّن  املعلوم  من  » 
رشعية  قياس  ميكن  أين  قيامها.  وأسباب  وجودها  دواعي  تربر 

تستمد  أين  ومن  اإلسالمي  العريب  االجتامع  يف  السياسة  السلطة 

رشعيتها؟

ـ إزاء هذا السؤال يجب التمييز بني طورين يف الخطاب اإلسالمي 

حول الرشعية السياسية للدولة، ففي الطور األول املمتد من عهد 

الرسول إىل عرص التدوين أي إىل بداية املائة الثانية كانت الرشعية 

يف تحققاتها التاريخية املختلفة رشعية مدنية وتاريخية، فالرسول ـ 

صىل الله عليه وسلم ـ فيام هو سيايس كان إنساناً يترصف مبوجب 

عقالين، يشاور ويتحاور...، وكذلك كان األمر مع الخلفاء الراشدين 

والعرص األموي، ولهذا فأنا أعترب »االستبداد« األموي استبداداً مدنياً 

طابعاً  اتخذ  الذي  العبايس  االستبداد  مع  مقارنة  األوىل  بالدرجة 

دينياً منذ بداية الدولة العباسية، أّما الطور الثاين واملمتد بعد عرص 

التدوين فقد شهد استناداً واعتامداً قوياً عىل الدين يف بناء الرشعية 

السياسية للدولة، حيث أمست مقاالت املتكلمني وأحكام الفقهاء 

مؤسسة لرشعية اإلمام تتجاوز كّل مصادر الرشعية األخرى املرتبطة 

بعوامل تاريخية ومراجع مدنية.

لنا  يسمح  التاريخ  يف  الرشعية  بتقلبات  املختلف  الوعي  هذا  إّن 

أيضاً  لنا  ويسمح  التاريخي،  االستالب  من  اإلسالم  جوهر  بإخراج 

بتوظيف جديد ومختلف لإلسالم يف إطار الدولة الحديثة.

السلطة مدنية  أو  الدولة  أّن هذه  اعتبار  أي مدى ميكن  إىل  » 
وقيمية  دينية  وليست  وتاريخية  ومدنية  فواعل موضوعية  ذات 

فحسب؟

ـ بالتأكيد، فالذي يجب أن نعيه ونتشبث به يف هذا السياق من 

القول، أّن التواريخ تتحاور مع الدين وتأخذ منه وتعطيه بحسب 

الظروف واألحوال، فإذا كانت يف أطوار معينة كانت تواريخ دينية 

كبرياً  اختالفاً  املايض  عن  مختلف  الراهن  التاريخ  فإّن  تكاد،  أو 

وجوهرياً.

الذي  واألحكام هو  القيم  يف  البحث  أّن  من هذا  نفهم  وهل  » 
أضفى عىل هذه السلطة الطابع الديني املتوارث إىل اليوم؟

ـ يجب أن نوضح يف هذا السياق أّننا من خالل أطروحتنا يف هذا 

الباب ال نعيد تقييم التاريخ وقراءته بأثر رجعي، وهو خلل منهجي 

من شأنه أن يتسبب يف كثري من االنحراف يف الفهم والوعي، بل 

السيايس«،  إليه هو مفهوم »اإلسالم  االنتباه  نلفت  أن  نريد  الذي 

هل هو األحكام أم الرشيعة أم مباحث اإلمامة ومقاالت املتكلمني 

السيايس«  »اإلسالم  أّن  تقديرنا  يف  ماذا؟  أم  الرشعية،  السياسة  أم 

هو حزمة قيم تحيلنا إىل جوهر اإلسالم والدين عموماً، هذه القيم 

التي تحققت يف املايض من خالل مفاهيم وأشكال وأمناط ونظم 

وأمناط  مفاهيم  خالل  من  للتحقق  اليوم  قابلة  وهي  تاريخية، 

وأشكال الحداثة وغريها، مبعنى آخر إّنها مفتوحة عىل املستقبل، 

ومتحّررة من كّل أشكال االحتكار املاضوي.

تتعلق  اإلسالمية  السياسية  األخالقية  إّن  الجوهر:  ويف  ثّم،  ومن 

أساساً بالقيم املرجعية الكلّية والعليا التي احتفى بها املقّدس وهو 

القرآن، ومتثلها النموذج النبوي والراشدون من بعده، وهو ما يجب 

إدراكه اليوم.

وقد حاولنا يف كتابنا »مفهوم الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية 

الحداثة« تتبع تحقق بعض هذه القيم عىل املستوى التاريخي.

لعل املتأمل يف األحداث املشهودة يف الفكر واالجتامع والسياسة  » 
الديني  الهاجس  استبداد  بفرضية  يقرُّ  اليوم  العريب  العامل  يف 

وسطوته وتأويالته أحياناً عىل مدارات املجتمع وبنياته املختلفة 

واملتنوعة. كيف، إذن، نفرّس رفع الطلب اإليديولوجي إىل تطبيق 

الرشيعة وتحكيم الدين يف السياسة وما له من آثار فادحة؟

املجال  يف  اإلسالم  عىل  اإليديولوجي  الطلب  ازدياد  مشكلة  إّن  ـ 

السيايس أمر طبيعي ومفهوم إذا أخذنا باالعتبار الظرف االنتقايل 

الحرج الذي دخلته الدول العربية واإلسالمية منذ النصف الثاين من 

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر
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املايض،  القرن  منتصف  الوطنية يف  االستقالالت  وبعد  19م  القرن 

وبروز سؤال موقع الدين يف الدولة الوطنية الحديثة بشكل حاد.

لكّن املؤسف يف هذا السياق الطبيعي والتاريخي أّن الفكر السيايس 

اإلسالمي مل ينجح يف مواكبة هذا الظرف االنتقايل وإنتاج األجوبة 

الحداثة، حيث وجدنا معظم  املناسبة لدخول عرص  واألطروحات 

األدبيات يف هذا السياق أدبيات استعالئية تستنسخ تجارب الغرب 

وأجوبته، أو أجوبة تقليدية ال تعرتف بسلطة التاريخ وحكمه، وهو 

ما أدى إىل متزقات عنيفة وصدامات مكلفة ما زالت مستمرة إىل 

اليوم.

يزال  وما  اقتىض  العربية  األّمة  تجتازه  الذي  االنتقايل  الظرف  إّن 

إصالحاً جذرياً يف اإلطار الديني، وهو اإلصالح الذي ما زال متأخراً، 

فإخراج اإلسالم من مجال اإليديولوجيا والرصاع الطائفي أو الحزيب 

مرتبط ارتباط رضورة بابتكار مقالة إسالمية حديثة عىل غرار ما قام 

به واصل بن عطاء وأبو الحسن األشعري يف يوم من األيام، وهو 

ما مل ينجح فيه املسلمون بعد قرابة قرن من الزمان من املحاوالت 

والتجارب.

»أزمة  إّن  بقلزيز،  اإلله  عبد  املغريب  يقول  بالفعل، كام  أليس  » 
الدين...،  فعل  من  ال  السياسة  »فعل  من  والسياسة هي  الدولة 

وذلك ألغراض سياسية ال عالقة للدين بها، حتى وإْن استخدموا 

يف ذلك مفردات الدين، واّدعوا ما بينه وبني السياسة والدولة من 

صلة...؟« ما رأيكم يف هذا الكالم؟

ـ يبدو يل أّن هذا الفهم لإلشكالية الذي يرّدها ألسباب سياسوية فهم 

تقليدي ومتجاوز، فالقراءات واألطروحات الجديدة يف هذا الباب 

كان  سواء  األخالقي  اإلطار  أّن  وهي  أساسية  حقيقة  من  تنطلق 

دينياً أو مدنياً ال ميكن قطعه وفصله عن الحياة املادية والتاريخية 

للناس يف بعدها السيايس واالقتصادي...، ومن ثّم بدل إنكار هذه 

العالقة وتركيز الجهد النقدي عىل خلفياتها وجب االعرتاف بها أوالً 

ومراجعتها يف ضوء متطلبات الحداثة والتقدم، والدين بشكل عام 

واإلسالم عىل وجه الخصوص مبدئياً ويف جوهره ال ميكن أن يكون 

اإلنسان  تطلعات  ضد  يكون  أن  ميكنه  ال  فينا،  لإلنساين  معاكساً 

التحررية والتقدمية، ومل يكن يف يوم من األيام بهذه الصورة.

إّن اإلسالم بتأويل تقليدي ـ تاريخي يطرح صعوبات حقيقية أمام 

بناء الدولة الحديثة الدميقراطية، وال ميكن بحال من األحوال تجاهل 

الخروج من سلطان هذا  عنها، وال ميكن  القفز  أو  الحقيقة  هذه 

جديد  تأويل  بابتكار  إال  والحياتية  السياسية  ومضاعفاته  التأويل 

يتجاوب مع متطلبات التحديث السيايس. ومن ثّم فاالعرتاف بهذه 

الحقيقة يعترب مقدّمة رئيسة إلنتاج هذا التأويل.

عطفاً عىل منجزات الفلسفة السياسية الحديثة واملعارصة عىل  » 
مستوى األفكار واإلشكاالت والقضايا، وما يجري اليوم من سجال 

عن نظرية العدل ومعايري الدميقراطية واملواطنة الكونية والدولة 

ما بعد العلامنية... إلخ، هل توجد رشوط إمكان التفكري يف السياق 

اإلسالمي العريب الراهن عند دولة العدل والحق باملعنى املدن؟

النقاش،  هذا  عن  بعيدين  زلنا  ما  العريب  العامل  يف  أّننا  أظّن  ـ 

فالعامل العريب ما زال يعاين من أجل بناء الدولة الوطنية، املواطنة، 

الدميقراطية، دولة الحق والقانون...، أّما ما ذكرمتوه فهو مظهر من 

مظاهر إشكالية »ما بعد الحداثة السياسية« التي دخلها الغرب يف 

سياق العوملة والكونية.

أاّل  يجب  العرب  السياسة  مفكري  أّن  السياق  هذا  يف  وقناعتي 

السيايس  النقاش  تزييف  شأنها  من  التي  اإلشكاليات  يستوردوا 

والفكري وجعله يف جميع األحوال مجرد صدى للخارج، ومساهمة 

غري مبارشة يف إقصاء العرب من الدينامية التاريخية الحقيقية.

والفكرية  الثقافية  استحقاقاتهم  عن  يقفزوا  أن  للعرب  ميكن  ال 

إّن  والتقدم،  للحداثة  سعيهم  يف  الغرب  باستحقاقات  واالرتباط 

املثقف العريب يف هذه الظرفية الحرجة بحاجة وأكرب من أي وقت 

مىض إىل االلتزام الفكري والثقايف الذي يجعله أداة فعالة يف معركة 

اإلصالح والحداثة والتنوير والتقدم.

»مفهوم  كتايب:  يف  عنها  نافحتم  التي  القوية  اإلضافة  هي  ما  » 
الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية الحداثة« )2014(، و»نشأة 

الفكر السيايس اإلسالمي وتطّوره« )2015(؟

ـ إّن مرشوعي يف تجديد الفكر السيايس اإلسالمي الذي عرّبت عنه 

مقاربة  تطوير  إىل  يسعى  أعاله  إليهام  املشار  العملني  يف  جزئياً 

جديدة يف بناء األخالقية اإلسالمية يف املجال السيايس، وتقوم هذه 

الدين،  قميص  العريب  التاريخ  تقّمص  كيف  كشف  عىل  املقاربة 

حيث أمىس تديننا مخرتقاً اخرتاقاً فاضحاً من طرف التاريخ، وخاصة 

يف املجال السيايس، ومن ناحية أخرى نسعى من خالل عملنا هذا 

وراءنا،  وليس  أمامنا  يوجد  الذي  اإلسالم  يف  الجوهري  كشف  إىل 

والذي يسّهل اندماج املسلم يف عرصه وتاريخه دون عقدة نقص.

شكراً لكم الصديق والدكتور الباحث محمد جربون عىل هذا  » 
الحوار الراقي.

في قضايا السلطة ومصادر الشرعية في السياق اإلسالمي العربي
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الدولة والدين في االجتماع العربي اإلسالمي
قراءة في كتاب الدكتور عبد اإلله بلقزيز

 �يوسف بن عدي 

الملخص التنفيذي

السيايس  العريب  االجتامع  وفرضيات  مقدمات  إىل  يستند  بنصٍّ جديل  بلقزيز  اإلله  عبد  املغريب  املفكر  علينا  يطلُّ 

امللتهب باملزاوجة بني تحليل الظاهرة يف متظهراتها السياسية وربط املقّدمات بالجذور الفكرية والتاريخية حتى تكون 

املقاربة فكرية “ال سياسوية، أعني مبفردات الفكر ال بلغة املساجالت واملقاربات اإليديولوجية، لئال تستمر يف لْوك كالم 

هو إىل االلتباس أقرب”. )ص: 14(

منتدى  منشورات  من  وهو  اإلسالمي”،  العريب  االجتامع  يف  والدين  “الدولة  الجديد:  لكتابه  عنواناً  املؤلف  اختار 

املعارف، بريوت، سنة الطبع 2015، عدد الصفحات: 237. وبهذا االعتبار، ال نجايف الصواب والحقيقة، إذا ُقلنا إّن مدار 

تفكري الدكتور بلقزيز هو التفكري يف إشكال الدولة يف السياق العريب اإلسالمي بلواحقه املختلفة واملتباينة من عالقة الدولة 

بالدين وطبيعة قوام الدولة مدنية أم دينية، ودور العوامل الخارجية والداخلية يف انهيار الدولة الوطنية واالرتداد إىل 

نظرية الخالفة والدولة السلطانية...، والرشعية والعنف وطرق تفسري الواقع العريب من منظور مذهبي مؤدلج... إلخ.

وبالجملة نقول إنَّ إشكاليات الدولة والدين والتباسها السيايس واإليديولوجي والنظري يف الفكر العريب هو السبب 

يف اهتزاز االجتامع السيايس العريب وميالد الخلط الرهيب بني بنيات هجينة يف بناء املجال السيايس والشأن الديني.

لعل الناظر يف نصوص ومؤلفات ومقاالت الدكتور عبد اإلله بقلزيز1 يتحصل لديه أّن هذا األخري ال يراهُن يف تأويله 

أو تحليله ملسألة الدولة عىل رؤية حدّية )إّما... و...إّما( بقدر ما يتطلع بحامس نظري فائق وُمكنة قّل نظريها عىل تركيب 

املعرفة،  سوسيولوجيا  متعددة:  مجاالت  من  يغرُف  نقدّياً  تحلياًل  وتحليلها  واملعرفية  واالجتامعية  السياسية  املعطيات 

والتحليل النقدي للخطاب، واجتامعيات اإليديولوجيا وأدوارها، وسيكولوجيا الفرد والجامعة، واالقتصاديات العربية...، 

وأحسب بذلك أّن توظيف هذه الفرضيات واملقدمات يف تقريب إشكال الدولة والدين إمّنا يحتاج، حتاًم، إىل تحيّل املؤلف 

باملوضوعية املمكنة والنزاهة اإلجرائية يف انتقاء النصوص واستثامر الشواهد واألمثلة لنصب األدلة والرباهني عىل دحض 

هذه األطروحة أو إثباتها.

1 - راجع: الفصل الرابع: »التأسيس النقدي في الفكر العربي المعاصر« من كتاب: »قراءات في التجارب الفكرية العربية المعاصرة«، المؤلف: يوسف بن عدي، 
منشورات الشبكة العربية لألبحاث والنشر - بيروت، سنة الطبع 2011

- جميع الصفحات التي نحيل عليها في متن المقال هي من كتاب: »الدولة والدين في االجتماع العربي اإلسالمي«)2015( للمؤلف: عبد اإلله بلقزيز. 
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جاء كتاب: “الدولة والدين يف االجتامع العريب اإلسالمي” للمؤلف عبد اإلله بلقزيز، موزعاً عىل مقدّمة ومدخل 

ومثانية فصول مرّتبة عىل ثالثة أقسام.

السياسية  ومظاهره  العريب  الربيع  موجات  إىل  يعود  ال  الذي  وتأليفه  تحريره  سياق  الكتاب  مقّدمة  أوضحْت 

واالجتامعية، وإمّنا يعوُد إىل أّن “التعقيد والتأزم يف العالقة بني الدولة )السياسة( والدين، ما كانا يوماً بالحجم والخطورة 

متوترة  ظلت  هذه  العالقة  أّن  إاّل  هذا،  الناس  يوم  وإىل  العريب”  “الربيع  حوادث  اندالع  منذ  عليهام  أمسيا  اللذين 

وملتبسة...” )ص: 10(. ويعني أّن فشو ظاهرة استغالل الرأسامل الديني يف مجريات السياسة والرصاع عىل السلطة هو 

املربر املوضوعي إلعادة النظر يف مسالك عالقة الدين بالدولة عن طريق االندماج واالستقالل واإلقصاء...، يصري املآُل بعد 

صعود الحركات اإلسالمية الحزبية أو “اإلسالم الحزيب” إىل مامرسة العنف وانتشار التطرف، وهو يفرّس الرتكيب املهول 

الذي عرفته الدولة الوطنية من مواريث النظام الكولونيايل ومواريث النظام السلطاين. )ص: 11(

امتّد وتجىل بوضوح يف رفع الطلب اإليديولوجي، كام يقول  الدين والدولة2 قد  التداخل املاهوي بني  أّن   ، والحقُّ

بشلري، تطبيق الرشيعة وتحكيم الدين يف السياسة من مطلب إمياين إىل مطلب سيايس، “لذلك آثاره الفادحة التي نراها 

اليوم، وقد باتت توشك أن تصبح خارج السيطرة” )ص: 11(. كام تبدي مقدمة الكتاب رؤيتها املنهجية وتوسلها املعريف 

بأّن النظر اإلشكايل يف مسألة الدين والدولة، يف هذا املعرض، هو “توسعة دائرة املنظور املنهجي بحيث يستفيد من أدوات 

تاريخ الفكر، وتاريخ الحركات االجتامعية والسياسية )تاريخ الوقائع( وعلم اجتامع السياسة” )ص: 13(، زيادة إىل ذلك 

اعتبار د. بلقزيز أّن العالقة بني الديني والسيايس يف االجتامع العريب الحديث واملعارص مل تحظ باهتامم علمي كبري، “... 

لكّن قليلني فقط هم أولئك الذين عنوا مبقاربة املسألة يف تاريخنا الحديث” )ص: 13(.

كام جاء مدخل الكتاب لبيان الفرضيات السائدة واملألوفة يف مقاربة قضية الدين والدولة يف فكرنا العريب، والتي 

يجدر بنا تقوميها تقومياً نقدياً عميقاً. ومن بني هذه الفرضيات التداخل الحاصل بني الديني والسيايس كتعبري وانعكاس 

آيل عىل أزمة املجال السيايس العريب.

فهذا األخري الذي أضحى مرتع الهشاشة والفوىض بعّلة التفاوت يف التطور بني البنية االجتامعية والثقافية واالقتصادية 

الحاد  “الوجه  الوطنية. وكلُّ ذلك من شأنه أن يعكس أيضاً  الحداثية  القوى املحافظة والقوى  )ص: 15(، والتباعد بني 

من أزمة السياسة والدولة يف الوطن العريب يفصح عن نفسه من خالل حالتني متفاوتتني يف الخطورة: العنف السيايس 

والحرب األهلية” )ص: 16(. فانظر كيف كانت السياسة يف داللتها الحديثة واملعارصة تروم “تنظيم الرصاع االجتامعي 

وضبطه بقواعد قابلة لالحرتام ولالحتكام إليها” )ص: 17(. فيعني هذا عىل جهة السلب أّن غياب تلكم القواعد املنظمة 

2 - نسّجل وجود تقاطع في القضايا وتناص في مقاربة مشكالت الدين والدولة، مع وجود اختالف في صقل اإلشكالية وتطويرها ومراجعتها: أمثلة على ذلك: 

- »اإلسالم والسياسة: دور الحركة اإلسالمية في صوغ المجال السياسي«)2008(.

- »الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر«)2011(.

- »الدولة والمجتمع، جدليات التوحيد واالنقسام في االجتماع العربي المعاصر«)2015(.

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر
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للفضاء العمومي والشأن السيايس يفسح املجال لنشوء العنف والجنوح إىل القوة املادية والتكالب عىل السلطة والنفوذ. 

يقول بلقزيز يف هذا اإلطار: “وحني ال متارس السياسة بهذا املعنى املدين السلمي، فيجنح من ميارسها الستخدام أدوات غري 

سياسية مثل العنف املسلح” )ص: 18(. وبهذا االعتبار، يشرتط يف رفع هذه اآلفة، آفة العنف، من خالل التفكري النظري 

واملعريف يف عالقة الدين بالدولة، أو ـ قْل - بلغة منطقية كيف يكون النظر إىل عالقة الدين بالدولة، هل من جهة املقوم 

الذايت أو الالزم العريض؟

ننعطف، ونسوق جواب بلقزيز بأّن أزمة الدولة والسياسة هي من “فعل السياسة ال من فعل الدين )...(، وذلك 

ألغراض سياسية ال عالقة للدين بها، حتى وإْن استخدموا يف ذلك مفردات الدين، واّدعوا ما بينه وبني السياسة والدولة 

من صلة..” )ص: 20(. وهي دعوة إىل تسخري العقل النقدي ملعضلة تلّبس السيايس بالديني، أو ركوب الديني عىل أمواج 

السياسية نحو فّك االرتباط بينهام باملعنى الرشدي الدقيق. وبكلمة، نقول لقد قّدم عبد اإلله بلقزيز يف مقّدمة ومدخل 

“الدولة والدين يف االجتامع العريب اإلسالمي” مقّدمات نظرية ومداخل للتفكري يف الديني والسيايس.

يف  والدين  “الدولة  األول:  الفصل  يضمُّ  فهو  والدين”  الدولة  يف  وتاريخية  نظرية  “موضوعات  األول:  القسم  أّما 

االجتامع السيايس”، ويرصد معطيات نظرية وتاريخية يف السياق العريب اإلسالمي لعالقة الدولة بالدين وطرق التامهي 

أو اإلقصاء. فالتامهي هو محاولة استعارة مفردات دينية ملآرب سياسية من أجل تأسيس املرشوعية السياسية عىل الدين 

)ص: 39(، واإلقصاء هو العمل عىل إخراج الدين من املجال السيايس العمومي بقوة القانون والترشيع. غري أّن “اآلثار التي 

تنجم عن النمطني معاً تكاد تكون متشابهة، حتى ال نقول واحدة، وأكرث تلك اآلثار املتشابهة جالء ميالد مشكلة سياسية 

السياسية اإلسالمية أو ما ُيدعى بـ”اإلسالم  لنظم الحكم، يف دول االستتباع ودول اإلقصاء عىل السواء، اسمها الحركات 

السيايس” )ص: 45(.

من نافلة القول إّن الرتاث السلطاين الفقهي قد رّسخ معامل التوسل بالدين يف السياسة أو توظيف الدين يف ترسيخ 

مرشوعية الدولة، غري أّن صعود الحركات السياسية اإلسالمية اليوم قد أسهم بصورة فادحة يف إقحام الدين يف السياسة. 

وسيادة  السيايس  واالنسداد  واالشرتايك  الدميقراطي  اليسار  لحركات  السيايس  اإلخفاق  إىل  الحال،  بطبيعة  يرجع،  وهذا 

االستبداد العريب النظامي )ص: 50( فضاًل عن ذلك عامل الفراغ السيايس.

ولعل من التوصيات األساسية التي نلتقطها من مقول د. بلقزيز، رضورة إعادة قراءة املرشوع اإلسالمي السيايس 

قراءة فكرية ومعرفية ال عقل إيديولوجي حتى يوضع يف رصيده “ميزان التقييم املوضوعي” )ص: 54( ثم بناء مجال 

سيايس حديث يعمل بقواعد الحقوق املدنية والترشيعية والقانونية. إذ بهذا، “تستقيم فيه العالقة بني الدولة والدين، 

فال تعود تطرح مشكالتها عىل املجتمع والحياة السياسية” )ص: 60(.

والفصل الثاين: “الديني والسيايس يف السياقات املعارصة” إمّنا جاء تكملة إلشكال عالقة الديني بالسيايس يف الفصل 

السابق. بيد أّن بقلزيز ينخرط يف بيان تفاصيل فعل السياسة وفعل الدين، وطبيعة مجاليهام. فاملجال السيايس هو مجال 

خاّصاً  مجاالً  الدين  مجال  يكون  بالضّد  عمومية،  مدنية  قواعد  اإلنساين عىل  االجتامع  وتنظيم  الدنيوية  املصالح  رصاع 

قراءة في كتاب: »الدولة والدين في االجتماع العربي اإلسالمي«
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باألفراد املؤمنني. فلاّم كان التوسع االستعامري والكولونيايل عىل البالد العربية متنامياً، فإّن استثامر الدين كقوة مادية 

ومعنوية يف الرصاع من الفواعل واملحركات اإليجابية الدافعة نحو التحرر الوطني. والغريب أّن هذا الدين ذا العالقة 

املحمودة مع السياسة يصري قوة تدمري وخراب العمران حينام يتحول إىل حلبة الرصاع اإليديولوجي واملذهبي داخل 

املجتمع الواحد )ص: 63(، والذي تضاعف مع “اإلسالم الحزيب”.

يتأدى عىل ذلك أنَّ الخروج من هذا النفق املظلم ال يتحصل، يف نظر بلقزيز، إال بقبول العلامنية كقاعدة للدولة 

ونظام الحكم يك يتوقف الخلط غري “املرشوع بني الدولة والدين” )ص: 78(. وهذا لألسف يتطلب زمناً طوياًل “قبل أن 

الغربية واإلسالم  العلامنية فتتحول عىل خط سري املسيحية الدميقراطية  النظر يف موقفها من  تعيد الحركات اإلسالمية 

السيايس الرتيك” )ص: 81(.

والقسُم الثاين: “الدولة والدين: عالقات تبادل” يحتوي عىل ثالثة فصول: الفصل الثالث: “الدين والدولة والحاجات 

االفرتاضية: هل الدولة يف حاجة إىل الدين؟” الذي أقّر فيه د. بلقزيز فكرة يف غاية األهمية؛ وهي أّن تصاعد نفوذ اإلسالم 

السيايس إيديولوجياً واجتامعياً هو مربٌر كاٍف إلعادة تفسري إشكاليات الدين والدولة يف الوعي العريب املعارص، معنى هذا 

النظر يف بنية الدولة العربية وتركيباتها ووظائفها كام وجدْت يف “التاريخ، وخضعْت يف تكوينها وتطورها لقوانني التاريخ”. 

)راجع تفاصيل هذه الرؤية، ص: 88 إىل 92(. إذن فالدولة، باملعنى الواقعي، هي كيان سيايس مستقل تاريخي ال يستلهم 

فكرة متعالية من خارجها. وينجُم عن هذا أّن الدولة هي جسم اصطناعي مؤسس عىل تعاقد اجتامعي وقواعد التنظيم 

االجتامعي وتدبري الرصاع عن طريق التحالف والتوافق.

ومن نوافل القول إّن الدولة ليست يف حاجة إىل الدين، وإن ظهرْت جملة من األمثلة التاريخية والشواهد الواقعية 

عىل ذلك...، فإّن “ما حصل من تالزم بني الدولة والدين، يف جزء آخر من التاريخ، ويف أزمنة منه متطاولة، ال يكفي ليكون 

قرينة عىل أّن العالقة ماهوية بني الدين والدولة، وأّن الثانية ميتنع قيامها من دون الدين” )ص: 96(. وجاء الفصل الرابع: 

“الدين والدولة والحاجات االفرتاضية: يف أّن الدين مستغٍن عن الدولة”، لنقد فرضية حاجة الدين وانتشاره يف أرجاء 

الدولة  تواجد شواهد معتربة عىل إسهام  تاريخية واجتامعية وسياسية، رغم  املؤلف إىل مستندات  استند  األرض. وقد 

التاريخية يف نرش الدين، لبيان أّن الدين توسع يف الناس عرب بنيات املجتمع وطبقاته وفئاته وتياراته...، يقول د. بلقزيز 

يف هذا املعرض: “هذا ردٌّ عىل املستدلني بوقائع التاريخ إلثبات الفرضية املشار إليها، غري أّن األهم من دحض الدليل بيان 

وجوه القصور فيه، االستدالل بوقائع تاريخية أخرى يتأكد أّن الدين وجد لنفسه أقنية لالنتشار والفشّو بعيداً عن سلطة 

لدولة حاملة، ووجد لنفسه فرص االلتقاء والتوسع عىل الرغم من أّنه يقع تحت سلطان دولة غري إسالمية” )ص: 108-

109(. ويقول كذلك: “تجربة تاريخية حديثة تتكرر بها حجة دروس التاريخ اإلسالمي من أزمنة ماضية مل يكن الدين 

فيها، كام اليوم، يف حاجة إىل الدولة، ألّن إطاره املوضوعي الذي حمله وحامه وأشاعه، هام الجامعة واألّمة” )ص: 116(. 

ويتحصل ماّم تقدم أّن النمطني اإللحاقي واإلقصايئ لهام نتائج مهولة ورهيبة عىل الفرد والجامعة واملجتمع اإلنساين.

يطمح الفصل الخامس: “يف املذهبية والتمذهب” إىل بيان خطورة االنقسام املذهبي والطائفي، وسبب توظيف 

النص الديني وتأويالته املغرضة واملفلسة لصالح فئة مغلقة ضيقة األفق التاريخي واملرمى النظري.
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هكذا، رصد املؤلف من خالل تاريخ األفكار واملذاهب عوامل ميالد التمذهب واملذهبّية، وهي: العامل السيايس، أي 

الرصاع عىل السلطة والترشيع للعقل السّني أو الشيعي بأحكام سياسية يف ثوب فقهي، والعامل االجتامعي )اجتامعيات 

الثالث هو  والعامل  الفتنة.  إىل  والدعوة  االنقسام  نشوء  والجغرافيا يف  والعصبية  القبلية  البنية  دور  يعني  التمذهب( 

العامل الثقايف الذي اعتربه بلقزيز من مواريث االعتقادات والتصورات العالقة يف بنية الفرد السيكولوجية واالجتامعية 

واملندمجة يف تكوينه دون قدرته ومستطاعه االنفالت منها. وبالتايل “ال ميكنه أن يحرره بسهولة أو يرس من تأثري عقائده 

وقيمه التي كان عليها قْباًل، وخاصة حينام يكون اعتناقه للدين الجديد )اإلسالم(...” )ص: 140(، هذه بعٌض من تلك 

العوامل امُلساهمة يف ميالد االنقسام واالنشقاق داخل األّمة والجامعة.

وبعد كّل هذه االعتبارات واألسباب املتقدمة، أثبت د. بلقزيز جملة من األفكار وهي: 

- املذهبية هي ظاهرة النعدام االندماج الديني.

- التمذهب لحظة طبيعية يف تاريخ األديان بفعل اعتقاد املؤول واملفرس امتالكه للدين “القويم والصحيح”.

- إلغاء املذهبية أمر مستحيل، لذلك املطلوب هو إرساء عالقة جديدة بني املذاهب بفعل االعرتاف املتبادل وقاعدة 

التسامح وإبعادها عن الفضاء العمومي )راجع التفاصيل، ص: 152 إىل156(.

- إعادة بناء املجال السيايس وتحريره من عوامل االنقسام وأسباب الفتنة ومعاقل االنشقاق هو الطريق األجود 

لتدبري الدولة بقواعد ترشيعية ومدنية.

ولننعطف ونقول إّن القسم الثالث: “يف اإلسالم السيايس املعارص” بفصوله الثالثة هو تعبري عن وترية متنامية يف نقد 

أصول ومبادئ اإلسالم الحزيب عن طريق تحليل منشوراته ومقاالته وبياناته وأيضاً تنظيامته. من هنا جاء الفصل السادس: 

ما “اإلسالم السيايس”؟ لبيان مفارقات هائلة للخطاب السيايس العريب املرتد حيناً واملتقّدم حيناً آخر. فلاّم كان “اإلسالم 

الحزيب” هو القول بتطبيق الرشيعة وإقامة دولة دينية، فإّن مسلكها اإليديولوجي هو تقويض رشعية الدولة الوطنية. 

وينتُج عن ذلك ارتداد هذا القول السيايس عىل منجزات ومكتسبات خطاب اإلصالحية اإلسالمية والنهضة الحديثة. والحق 

أّن هذا التصور السيايس اإلسالمي نابع عن قناعة راسخة بأّن السلطة والخالفة من األمور املركزية، واعتبار أّن اإلسالم 

هو نظام حياة متمثلة يف النظام السيايس واالجتامعي. هكذا يتحول اإلسالم، كام يقول بلقزيز، من عقيدة توحيد إىل 

إيديولوجيا التقسيم )ص: 165(، بل واألكرث من ذلك يوسم “اإلسالم الحزيب” بأّنه طائفي ومذهبي بامتياز، إذا مل نشهد 

اليوم وأمس وغداً حزباً إسالمياً يضّم طوائف ومذاهب من شتى املشارب واملنابع من سّنة وشيعة، إذن ال ِمْرية من اعتبار 

هذا التصور رضباً من املحال.

الفصل السابع: “اجتامعيات “اإلسالم الحزيب” وسياساته” عىل تحليل األصول االجتامعية والقاعدية  وراهن أيضاً 

البيئة املناسبة  التي وفرْت مليالده واستمراره  لنشوء ظاهرة “اإلسالم الحزيب”. يعني الوقوف عند “األسباب والعوامل 

واألرض الخصيبة وجعلت منه ما يشبه الثمرات املرّة لها” )ص: 181(.
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وتقُع أسباب وعوامل ميالد “اإلسالم الحزيب” ودوره يف خراب وتدهور السياسة ومدارها يف ستة أمور: 

- أزمة الدولة الوطنية يف تغييبها ملرشوع وطني يعرّب عن طموحات األفراد واملجتمع بصورة تؤسس للعدالة واملساواة 

والقانون، بل -قْل- تربير إيجابية الدولة الوطنية “نفسه أمام القسم األعظم من املجتمع والشعب” )ص: 182(.

- لقد أّدى تدهور الوضع االجتامعي واالقتصادي للفئات املهّمشة واملكلومة إىل انخراطهم، بوعي أو بدون وعي، يف 

حركات احتجاجية حادة، وهذا ما جعل األرضية مهّيأة لحركة “اإلسالم الحزيب” لركوب موجة املسألة االجتامعية. يقول 

بلقزيز معلقاً عىل هذا املشهد بقوله: “وقد تكون قوى “اإلسالم الحزيب” صّدقت شعاراتها وطوباها الجديدة، وصّدقت أّن 

يف الوسع اجرتاح إمكان تحقيقها، كام قد ال يكون صدّقت أّن يصبح ذلك يف حكم اإلمكان” )ص: 187(.

فارغة حافظة مستذكرة غري مبدعة وناقدة ملجريات  لعقول  العريب وتكوينه  الوطن  التعليمي يف  النظام  انهيار   -

األحداث ومشاهد الواقع. وبهذا االعتبار، ال إخال أّن التعليم والرتبية وتدهورهام إال منفذاً مطمئناً لنشوء اإلسالم السيايس 

الحزيب والتقاطه اليسري للمتعلمني وإقحامهم يف مرشوعهم السيايس )ص: 191(.

الرسمية وّفرْت لحركات اإلسالم  التقليدية  العلمية  بأّن أزمة املؤسسة  القول والحكم عىل حد سواء  - ال نتزيد يف 

الحزيب غطاء إيديولوجياً لتعاظم منوها ومسارها وتحويل الدين إىل لعبة تأويلية سياسوية.

- إّن غياب اإلصالح الديني من الفكر اإلسالمي العريب ييش بانتشار السلفيات واألرثوذوكسيات يف بنيات املجتمع 

ورشائحه. فإخفاق “اإلسالم املعارص يف إنتاج لحظة اإلصالح الديني وإشاعة ثقافتها وقيمها )االجتهاد، التجديد، التسامح، 

إسقاط الوسائط...(، ذو أثر حاسم يف توفري البيئة املناسبة مليالد وفشو أفكارها يف املجتمع واتساع نطاق املنتمني إليها...” 

)ص: 198(.

- من نافلة القول إّن تراجع املّد اليساري والتيار الليربايل وإحداث الفراغ السيايس يف الواقع العريب أدى إىل هيمنة 

تيار اإلسالم الحزيب واستحواذه عىل جوانب من الواقع السيايس واالجتامعي بفعل الدمياغوجية واملخاطبة.

والتفكري  األداء  يف  اإلسالمي  السيايس  املرشوع  حصيلة  تقويم  فهو  الحزيب”  اإلسالم  “حصاد  الثامن:  الفصل  وأّما 

أخطأ  اليسء مثرة ملرشوع سيايس  الحصاد  “إّن هذا  بلقزيز يف عبارة جامعة لحصاد هذا املرشوع:  د.  يقول  والطموح. 

النظر إىل مسألة الدولة والسلطة، واستعمل الدين يف رصاعاته. وهو خطأ يرّد إىل نوع الثقافة السياسية الذي ساد بيئات 

الحركات اإلسالمية...” )ص: 201(. واالستفاضة يف هذا الكالم يعترب املَؤلف أّن ميالدها ومثرتها املرّة أسهمت يف تحصيل 

االنقسام العريب ونشوء املذهبية وتشويه صورة اإلسالم يف الداخل والخارج وإشاعة العنف السيايس...، ماّم خلف التصّدع 

يف االستقرار السيايس العريب. فدخول اإلسالم الحزيب هو دخول لعاملني “جديدين عىل السياسة: استغالل رأس املال الديني 

يف العمل السيايس واستدخال العنف كأسلوب يف السياسة” )ص: 209(.

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر



77

ومن الواضح أيضاً أن ّاإلسالم الحزيب انتخب العامل الديني كمحدد للمواطنة واالنتامء املذهبي والطائفي بدالً من 

العقدية والدينية واملذهبية. كام  القناعات  العامل الوطني، ماّم أفقد مرشوعية بناء املجال السيايس العريب مبنأى عن 

ينبغي أاّل يغيب عن الحسبان أّن “سياسة استدراج التدخل األجنبي - وهي ما انتهى إليه سلوك “اإلسالم الحزيب” - ال 

يرتجم يف الواقع، سوى ذلك النقص الحاّد يف الوطنية لدى من سلكوا ويسلكون هذا الدرب” )ص: 222(. فكّل هذه النتائج 

واالنعكاسات إمّنا مرّدها إىل أّن مشكلة اإلسالم السيايس عامة هي مشكلة فكرية قبل أن تكون سياسية.

وبياُن ذلك أنَّ الناظر يف ُكّراساتهم ومقاالتهم وما ُيذيعونه من بيانات يتبنّي له مدى خروجها عن منجزات االجتهاد 

النهضوي واإلصالحي العريب الحديث من تنويرية محمد عبده واألفغاين ومن عقالنية خري الدين التونيس وأيب الضياف 

الشيخ  اإليديولوجي. من هنا، حّرر  بالشطب  بل  باالمتالك واالستيعاب  تّم تخطيه ال  تراث  إّنه  الطهطاوي...،  وليربالية 

حسن البنا رسائله بلغة أقرب إىل مؤلفات محمد رشيد رضا املتأخرة التي ال نلمس فيها وبني طياتها إال الدعوة إىل اإلمامة 

العظمى )ص: 224(.

األدهى ماّم تقدم، أّن »اإلسالم الحزيب« مل يكن يف ُمكنِته الخروج من نفق الهزمية واالرتداد عىل الحرية الليربالية 

والعدالة االجتامعية وترسيخ االستبداد وأصوله والنظام الشمويل وتهميش املعارضة...، وما أشبه ذلك. ومعنى هذا أّن 

مرشوع اإلسالم السيايس العريب يف تضادٍّ مع ما ُيقدمه اإلسالم الرتيك من معادلة ناجحة بني الدين والحداثة، والوطنية 

والرشيعة...، كلُّ ذلك من شأنه أْن ييش عن أفق تعاطي املثال الرتيك مع تراثه العثامين اإلصالحي النهضوي منذ القرن 

التاسع عرش...، زيادة عىل ذلك ميالده يف كنف الحداثة والعلامنية. وبالضّد من ذلك نجد تجربة »اإلسالم الحزيب« العريب 

ترفع شعار القطيعة مع اإلرث الوطني التنويري اإلصالحي، واالنقالب عىل منجزات اإلمام عبده واألفغاين وإسهامات عيل 

عبد الرازق وقاسم أمني وقبلهام الطهطاوي وخري الدين التونيس، ماّم يجعل املقارنة، كام يقول بلقزيز، ال تجوز.

وصفوة الكالم نقول إّن إشكال الدولة والدين يف االجتامع العريب اإلسالمي هو إشكال ملتبس تاريخياً ونظرياً وسياسياً. 

إّنه التباس تاريخي يف ترسيخ فرضية حاجة الدولة للدين وحاجة الدين للدولة عن طريق النظر إىل أمر الدين موصوالً 

بالسياسة والدنيا. وااللتباس النظري يتجىل يف املامثلة بني مجال الدين كمجال خاص بالفرد وإميانه وتجربته مع عامل 

املطلق والتعايل...، ومجال السياسة والدولة كجسم اصطناعي يحتكم إىل قواعد التنظيم االجتامعي واملدين والترشيعات. 

وأّما االلتباس السيايس فمن مظاهره وتجلياته القوُل برضورة الدولة الدينية وإسقاط رشعية الدولة الوطنية ومناهضة 

تيارات العلمنة والتحديث.

فجميع هذه االلتباسات الهائلة ترّد إىل ميالد ونشوء »اإلسالم الحزيب« الذي مل يحصد إال الويالت واملآزق والهزائم...، 

ومل ُيورث لألجيال الصاعدة إال خراب العمران وتدهور السياسة وإقامة األسوار العالية بينه وبني اآلخر، واختبار التمذهب 

لتجريب  األويل  التمرين  هذا  ومبعية  واالنشقاق...،  والفتنة  االنقسام  إيديولوجيا  فشّو  يف  لإلمعان  كوسيلة  واملذهبية 

موضوعات نظرية ومقدمات تاريخية لرتسيخ الدولة الحديثة وإعادة بيان املجال السيايس العريب نطرق بعض اإلشكاالت 

يف هذا املعرض: 
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ـ أليس من الصعوبة العملية تحقُق الفصل بني مجال السياسة )الدولة( ومجال الدين )الالهوت(، متى علمنا، وفق 

مرجعية تحليل الخطاب، أّن امليتوس قد يختفي ويحيا يف ألوية وبنيات جديدة يف جوف اللوغوس؟ أال يشكل مدخل 

فلسفة الدين املدخل واملنفذ الحقيقي واألصيل لفّك التشابك املهول بني الدين والسياسة؟ هل ينحرُص مشكل إقحام الدين 

يف السياسية يف دائرة اللغة وعىل مفرداتها فقط، أم ميتّد إىل البنية الذهنية واإليديولوجية؟ ثّم ما هي رهانات تطبيق 

التأويليات وآلياتها عىل النص الديني ووظائف الدين يف املجتمع يف التخفيف والحدِّ من تغّول الديني عىل السيايس؟

الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر
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محدودية الفكر السلطاني
من خالل كتاب “مطالع السعادة في فلك سياسة الرئاسة”

 �خالد طحطح 

الملخص التنفيذي

اشتهرت يف بالد الغرب اإلسالمي، وبالخصوص يف األندلس واملغرب منذ العهد املرابطي، العديد من املؤلفات السياسية 

التي ُتعّد من الكتب املؤسسة للفكر السلطاين، والتي َجمع بعضها يف مصادره املعتمدة بني نظم حكم الفرس الساسانيني 

وأقوال فالسفة الهند واليونان وتعاليم اإلسالم، ومن أهمها، كتب املرادي وابن رضوان وابن خلدون وابن األزرق، وميكن 

إدراج هذه الكتابات جميعاً يف صنف كتب نصائح امللوك - ما عدا املقدمة- فهي تحتوي يف جزء كبري منها عىل السياسة 

العملية الواجب اتباعها من قبل السلطان لضامن دوام حكمه. وقد أثرت هذه املؤلفات يف العديد من الكتابات الالحقة 

التاسع عرش باملغرب، وبالخصوص الكتابات التي  التي ميكن إدراجها ضمن مؤلفات األدب السلطاين خالل فرتة القرن 

ألفت بعد هزميتي إيسيل وتطوان، والتي طمحت بشكل صارخ إىل رضورة تجاوز الضعف العسكري والسيايس الذي 

أصبحت عليه الدولة املغربية خالل هذه املرحلة، ونذكر منها عىل الخصوص كتاب الغايل اللجايئ: مقمع الكفرة، وكتاب 

الفالق السفياين: تاج امللك املبتكر، وكتاب أيب العباس الهاشمي: تحفة الراغب، غري أّن أهم مؤلف ُكِتَب خالل هذه الفرتة 

هو كتاب مطالع السعادة يف فلك سياسة الرئاسة لعيل بن محمد السويس السماليل )ت1311هـ/1893م(، فام موقع هذا 

الكتاب ضمن مؤلفات اآلداب السلطانية؟ وما األغراض والدوافع وراء تأليفه؟ وأّي عالقة تجمع هذا الكتاب وواقع املغرب 

السيايس خالل القرن 19م؟

*****

يتناول املؤلف عيل السماليل يف كتابه “مطالع السعادة يف فلك سياسة الرئاسة” جوانب كثرية من السياسة الرشعية 

صه ملناقشة قضايا تتعلق بالخالفة  واألحكام السلطانية، وقد اعتمد فيه عىل مؤلفات يونانية وفارسية وإسالمية، وخصَّ

والعدل السيايس، ومسألة الخروج عىل السلطان، ودور الوزراء، وتدبري الشؤون العامة وغريها من املواضيع، كام تكلم فيه 

عن سياسة السلطان الحسن وسريته، ونرث بني مجموعه موضوعات من قواعد السياسة السلطانية، ليخلل كّل موضوع مبا 

يوازيه من سياسة السلطان الحسن األول.

ُيعترب هذا املخطوط املغمور واملجهول من أهّم املساهامت املغربية يف شّق الرتاث السيايس، املتعلق باألحكام واآلداب 

السلطانية والسياسة الرشعية خالل القرن التاسع عرش، فهو يكشف االطالع الواسع لصاحبه عىل املؤلفات السابقة يف بابه، 

باإلضافة إىل استفادته من تجربته السياسية التي راكمها باعتباره من أهّم مستشاري السلطان الحسن وكتَّابه.
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سأتوقف يف قراءيت لهذا الكتاب عىل أسئلة مهّمة بالنظر إىل فرتة التأليف التي تزامنت مع تزايد التغلغل األورويب 

يف املغرب، فكيف كانت نظرة املؤلف إىل الحكم ونظام السلطة؟ وهل يتضمن كتابه “مطالع السعادة...” نظرية جديدة 

تختلف عاّم جاء به السابقون؟ وما هي املصادر التي اعتمدها؟ وهل استطاع فعاًل التحرر من سلطة الرؤية التقليدية 

التي مل تستطع استيعاب فكرة التحديث واإلصالح؟ وكيف كان موقفه من نظام الحكم الطبيعي أثناء مقارنته بالنظام 

اإلسالمي؟ وهل استطاع استيعاب مفاهيم سياسية جديدة يف إطار االحتكاك باألجانب؟

جمع عيل السويس السماليل يف الفصل األول من كتاب مطالع السعادة من أمور سياسة امللوك ما استطاع، وقّدم 

رشحاً مخترصاً للقواعد األخالقية والنفعية التي اقتبسها من سياسة ملوك الفرس والهند واليونان والروم والعرب وغريهم. 

وقد جعل من بعض ما وقع للسلطان الحسن مع القبائل، وبالضبط ما وقع له مع بني حسن وخصوصاً أوالد يحيى ما 

استدل بها عىل علو قدمه ورسوخه يف مسائل السياسة.

ربط املؤلف السياسة بعلوم الفالسفة، وقّسمها إىل خمسة أقسام: أولها السياسة النبوية، وثانيها السياسة امللوكية، 

وثالثها السياسة العامية، ورابعها السياسة الخاصية، وخامسها السياسة الذاتية. فأّما السياسة النبوية: فالله تبارك وتعاىل 

يخّص بها من يشاء من عباده الذين اختارهم أنبياء ورساًل، ويعترب السلطان يف نظر عيل السماليل نائباً عن النبي يف هذه 

السّنة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر«،  السياسة امللوكية فهي: »حفظ الرشيعة عن األّمة، وإحياء  السياسة. وأّما 

فمن وظيفة السلطان حامية الدين وتثبيت أركانه، وترسيخ قيمه وأخالقه، وإلزام الرعية باحرتام قواعده. وأّما السياسة 

العامية: فهي الرياسة عىل الجامعة، كرياسة األمراء عىل البلدان، وقادة الجيوش، وترتيب أحوالهم عىل ما يجب، وكيف 

ينبغي، من رَمِّ األمور، وإتقان التدبري، ورعاية الوظائف.

خّصص الكاتب السلطاين عيل السماليل الفصل الثاين من كتابه مطالع السعادة لسياسة امللوك ملصالح الدنيا بالعقول 

والنقول، واعترب أّن واجب امللك أن يسعى يف صالح الدنيا، ألّن بصالحها يصلح أهلها وبفسادها يفسد أهلها، وما يصلح 

الدنيا عنده قسامن: ما ينتظم به جملتها، وما ينتظم به حال كّل واحد من أهلها، وقد جعل السياسة يف القسم األول من 

هذا الفصل يف ستة أسباب: الدين، والسلطان، والعدل، واألمن، والخصب، واألمل، وميز يف البداية بني نهجني: أدب سياسة 

به تعمر األرض، وأدب رشيعة به تؤدى الفرائض، وإذا كانت سياسة الدين موكولة يف األصل إىل األنبياء والرسل، فإّن 

السياسة بالسلطان أبلغ من الدين والعقل يف منع الظلم، فالله يرفع بالسلطان ما ال يرفع بالقرآن، إذ بالسلطان تجتمع 

القلوب املتفرقة، وبسطوته تنكف األيدي الظاملة، وتقمع النفوس املعاندة، فهو ظّل الله يف األرض، وحارس للدين، وزاجر 

ملن شّذ عنه من ذوي األهواء واآلراء، وربط عيل السماليل بني استمرارية الدين ووجود السلطان بقوله: »فالدين إذا عدم 

سلطانه بدلت أحكامه، إذ واجب السلطان يف سياسة الخلق حفظ الدين عن التحريف والتبديل والتغيري، وحراسة األّمة 

بسد الثغور، وحامية بيضة اإلسالم، وحفظ طرق البلدان من اللصوص والرساق، ورعي الرشع فيام يتواله من األموال أخذاً 

وعطاء، والعدل بإزالة الظلم واملظامل، وإقامة الحدود، واختيار العامل«1، فسياسة امللك ووظيفة السلطان، يف تصوره، هي 

1 ـ علي السوسي السماللي، مطالع السعادة في فلك سياسة الرئاسة، مخطوط بالخزانة الملكية رقم 11445، ص 59 
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سياسة الدين، وسياسة الدين هي سياسة امللك، فام يصلح أحدهام يصلح اآلخر، وما يفسد أحدهام يفسد اآلخر2. لقد 

طّوع عيل السماليل النصوص الدينية للتدليل عىل الفكرة التي ترفع من مكانة امللك، وتعيل من شأن حكمه، فالسلطان 

مفوض من قبل الله لحراسة الدين والدولة وحفظ املراتب والخطط اإلسالمية، فمن خالل الربط بني الدين والسياسة، 

يتجىل غرض السماليل الهادف إىل التأسيس للرشعية امللوكية القامئة عىل الدين، وتربير السلطة املطلقة التي يتمتع بها 

شخص الحاكم، وما يستتبع ذلك من وجوب طاعة الرعية للسلطان، وتحريم الخروج عنه، ألّن طاعته من طاعة الله.

دافع عيل السماليل عن رضورة إقامة حكم اإلمام، فهي عنده مسألة متفق عليها بني العلامء، بالعقل وهو قول 

املعتزلة، وبالرشع وهو قول أمئة السّنة. وقد تطرّق يف كتابه مطالع الحسن بتفصيل إىل موضوع اإلمامة، فتحدث عن 

رضورة الخالفة، وعن أهميتها ورشوطها، معترباً اإلمامة ركناً من أركان الدين، ال يستقيم الحق يف الدنيا إال بإقامتها، وذكر 

أّنها واجبة بإجامع الصحابة، كام ذكر أّنها ثابتة بالنص أو باالختيار، وقد عّدد رشوط اإلمام، ومنها أن يكون واحداً يف 

األرض، شجاعاً، مجاهداً، قوي النفس، وأن يكون قرشياً، وركز عىل الرشط األخري أكرث من غريه إلضفاء الرشعية عىل حكم 

امللوك العلويني، وهذه الصفات جميعاً جعلها متوفرة يف املوىل الحسن. كام أكد أّن إقامة إمامني يف بلد واحد ممنوع 

باإلجامع، وكذلك إقامة إمامني يف وقت واحد يف أمصار متباعدة. وقد توقف عند هذه النقطة دون أن يالمس الواقع 

الذي متيز بتعدد السالطني يف زمانه3، بل إّنه رسعان ما خلط بني مفاهيم الخالفة وامللك، جاعاًل من مهام امللك مهام اإلمام 

والخليفة نفسها دون اعتبار للتغريات التاريخية، فهو مل يهتم بضبط مفاهيمه يف هذه القضية، إذ يبدأ كالمه باإلمام 

الخليفة وينهيه بالسلطان أو امللك، فالسلطان املغريب وإن مل يكن خليفة فهو يقوم مقامه، وهو بهذا املنطق من  أو 

الفهم ينتمي إىل فئة كّتاب السالطني التي روجت ملنطق الدولة السلطانية اإللهية، فاملحور الذي يدور حوله الكتاب إمّنا 

يرتكز عىل شخص السلطان، أّما العامة فقد ظلت عىل الهامش، ومرّد ذلك استئثار األمري بالسلطة والجاه4. وأّما السياسة 

بالعدل، فمعلوم أّن العدل هو الباعث عىل طاعة الله، وبه عامرة األرض، مستدالً بقول النرصاين الذي أسلم لعمر بن 

الخطاب عدلت فأمنت، والعدل عىل أقسام: أن يعدل الرجل يف نفسه، وأن يعدل يف غريه، أّما األول فحمل النفس عىل 

املصالح وكّفها عن املظامل والقبائح، وحبسها يف مقام بني التجاوز والتقصري، »فإن تجاوزت حّدها فقد جارت، وإن قرصتها 

عن حقها فقد ظلمت، والتجاوز جور والتقصري ظلم، ومن جار عىل نفسه فهو عىل غريه أحرى، ومن ظلم نفسه ظلم 

غريه...، وأّما عدل اإلنسان يف غريه فعىل ثالثة أقسام: عدله مع أقرانه، وعدله مع من فوقه، وعدله مع من دونه. فأّما 

عدله مع من فوقه كالرعية مع املالك، فيحصل بثالثة أشياء: إخالص الطاعة له، وبذل النرصة، وصدق املحبة. وأّما عدل 

اإلنسان مع أقرانه فال يتّم إال بثالثة أمور: أن يرتك االستطالة عليهم، ويتجنب إذاللهم، وأن يكّف األذى عنهم. وأّما عدل 

2 ـ المصدر نفسه ص 20

3 ـ أسهب علي السماللي في كتابه األول مطالع الحسن في الحديث عن اإلمامة، فقد تحدث عن ضرورة الخالفة، وعن أهميتها، وشروطها، وكّرر الشروط 
السبعة التي جعلوها لمنصب اإلمامة، وهي: العدالة، العلم، سالمة الحواس، سالمة األعضاء، صحة الرأي، الشجاعة، النسب، وهو أن يكون الخليفة قرشياً، 
أّما كتابه مطالع السعادة فقد خّصه للحديث عن السلطة الدينية والمدنية، وأوضح وظائف السلطان وصفاته الخلقية، وأبرز مدى انسجام سياسة المولى الحسن 

معها، وكانت أقواله ووصاياه ذات طابع أخالقي سياسي نفعي.

4 ـ بخصوص الكتابات السلطانية التي روجت لمنطق الدولة السلطانية اإللهية يراجع: محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، نقد 
العقل العربي، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991.ص 356/ كمال عبد اللطيف، في االستبداد، بحث في التراث اإلسالمي، منتدى المعارف، 

الطبعة األولى، بيروت، 2011، ص 44
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اإلنسان فيمن دونه كعدل السلطان يف رعيته، فإّنه يحصل بأربعة أمور: باتباع امليسور، وترك املعسور، وكّف التسلط، 

ُت عيل السماليل الفرصة متّر دون أن ينّبه القارئ إىل أّن »مرتبة السلطان عند الله عالية إذا أحّب  واّتباع الحق. وال ُيَفوِّ

رعيته، وأحبته رعيته«5.

أّما السياسة باألمن واألمان: فإّن األمان تطمنئ به النفوس، وتسكن به القلوب، فاألمن أهنأ عيش، والعدل أقوى 

جيش. وأّما السياسة باألمل والرجاء: فرشط لحمل الناس عىل عامرة األرض، واألثاث، واألقوات، فيام ال يدركه عمره وال 

يستوعبه أجله، فلوال األمل الحامل لبناء القصور واملدن الحتاج كّل عرص إىل بناء األمصار وغرس األشجار وغري ذلك، ولوال 

األمل ملا تجاوز أحد حاجة يومه، وال تعدى رضورة وقته.

وكّل هذه السياسات التي ذكر إمّنا هي مرتبطة يف األخري بسياسة السلطان الذي من مهمته السهر عىل عامرة األرض 

بالغرس والزرع والبناء، ومن سعى يف فساد ذلك له حق زجره وتأديبه. وأّما السياسة بالخصب: فيكون نتيجة األمن 

والعدل، ولهذه السياسة إذا قّل الخصب يف إقليم، أن يرشف اإلمام عىل نقله، ويجتهد يف ذلك. واملالحظ ماّم تقدم أّن 

السماليل جعل السياسات الست ال تستقيم إال بوجود السلطان، فعليه يدور تحقيق املصالح الدنيوية والدينية.

أّما القسم الثاين من هذا الفصل فقد خّصصه ملا يسوس به كّل رجل نفسه حتى يصلح حالها، وذكره عيل السماليل 

لدخول السلطان فيه، بل هو أشّد الناس احتياجاً إليه، ألّن من مل يعرف ما يسوس به نفسه، فأحرى أال يعرف ما يسوس به 

غريه، وإمّنا دخل السلطان يف عموم ما يصلح به كّل واحد نفسه رضورة، إذ األخّص يستلزم األعّم ال العكس. فجعل صالح 

كّل رجل بأشياء منها، األلفة الجامعة، أو السياسة باأللفة، جاعاًل أسباب األلفة خمسة، وهي: اجتامع يف الدين، واجتامع 

يف النسب، واجتامع يف املصاهرة، واجتامع يف املؤاخاة، واجتامع يف الرب. وخّصص لكّل سبب ما يعضده من سرية النبّوة 

وسرية الخلفاء الراشدين، وتأسّف عيل السماليل كثرياً إلهامل السلطان املغريب السياسة باأللفة بني قبائل املغرب، فهي يف 

نظره سبب ما يقع من كرثة سفك الدماء وشدة التنافر وكرثة املواجهات، وهي يف الوقت نفسه السبب الرئيس لضعف 

املغرب أمام العدو األجنبي، بل إّن عدم قيام اإلمام بهذه الوظيفة سبب لالختالف الساري بني الناس، حتى أّن االنسان 

ال يجد اثنني متفقني حتى يف املسائل العلمية، فام بالك باألمور الدنيوية األخرى؟ وقد نّبه السماليل إىل أّن فوائد السياسة 

باملؤاخاة هي ماّم تفعله القبائل مع امللوك العلويني، من كونهم يعقدون األخوة ليرضبوا بقوس واحدة عىل وترية واحدة، 

وقّدم مثاالً عىل ذلك مبا »فعلت الربابر مع السلطان الحسن بن موالنا محمد يف أّول نرصه يف دخوله ملكناسة الزيتون عام 

واحد وتسعني ومائتني وألف«6. وعىل ذلك فإّن مطلب التآخي والتأليف بني القبائل، يف نظره، هو أحرى وأوىل أن يعمل 

به السلطان، ألّنه يعّزز قوة الدولة وشوكتها.

5 ـ علي بن محمد السماللي، مطالع السعادة في فلك سياسة الرئاسة، م، س، ص 62

6 ـ المصدر نفسه، ص 78
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وأتبع هذه السياسات باألخالق الواجب عىل الفرد االتصاف بها، وباألخص السلطان، وخّصص لها أكرث من نصف 

الكفاية، والصرب،  الكتاب، إذ تناول موضوع أخالقيات السلطان يف ثالثة فصول7، وشملت مواضيع متعددة منها طلب 

والكرم، والزهد، وغريها من الصفات املحمودة، التي تناولها يف الفصل الثاين، قبل أن يعود يف الفصل الخامس إىل الحديث 

مجدداً عاّم تبقى منها، والتفصيل فيها، وإمّنا ذكر ذلك ألّن بهذه األشياء يسوس املالك نفسه ورعيته؛ فيكون املحور الذي 

تدور عليه هذه األخالق والنصائح هو مصلحة السلطان أوالً وأخرياً. فالهدف من إيرادها إمّنا هو املنفعة السياسية التي 

تتحقق له من خالل الربط بينها وبني آثارها اإليجابية عىل املامرسة السياسية ودوام السلطة، وذكر من هذه النصائح 

والقواعد السلوكية، السياسة بالصرب، واملشورة، واملروءة، باعتبارها روح امللك. وقد فّصل يف كّل ما يتعلق بهذه املبادئ، 

ذاكراً كّل ما يرتبط بها من فضائل وأخالق حميدة. ويف الفصل السابع يستمّر يف استكامل الحديث عن باقي الصفات التي 

وجب عىل السلطان التحيل بها يف سياسة نفسه حتى يصلح لسياسة غريه، وحرصها يف ستة أمور، وهي: التواضع، وحْسن 

الخلق، والحياء، والحلم، والعدل، والصدق، وترك الحسد. وهذه األخالق وجب أن يتصف بها املرء مع نفسه أوالً، ومن 

الواجب واألوىل توفرها يف حاشية امللك، وملّا كانت سياسة امللك بيد الوزراء والكّتاب، احتاجوا هم أيضاً إىل االتصاف بهذه 

األشياء، ألّنهم ال يُسوُسون أْمر امللك حتى يسوسوا أنفَسُهم.

لقد اعتمد يف عملية التأصيل عىل عدد كبري من االستطرادات ساقها عىل شكل أقوال وأشعار وحكم من التاريخ 

اإلسالمي، ومن تاريخ الفرس واليونان، وإن كان قد ركز بصورة أكرب لدعم آرائه عىل أقوال أرسطو وأشعار املتنبي، باإلضافة 

إىل النصوص الرشعية، مقّدماً منوذجاً للحكم املثايل الذي اعتقد أدباء السالطني بإمكانية تحققه عىل أيدي حكامهم، غري 

أّن واقع املامرسة الفعلية للحكم كان بعيداً متاماً عن جوهر هذه األخالق تاريخياً، فمنطق تدبري شؤون الحكم يخضع 

للمصالح واملنافع أكرث ماّم يخضع لألخالق. فهل كان الفقيه السماليل واعياً مبحاولته إخضاع السياسة لألخالق؟

يف الفصل الثالث، يقّدم السماليل األدلة عىل رسوخ حكم املوىل الحسن، وقد تقّدم تفصيل ذلك يف الفصل السابق 

املتعلق بكتابة أول سرية للسلطان الحسن. وينتقل يف الفصل الرابع للتذكري بعلوم الفالسفة التي ال تقع السياسة عند 

الدولة إال بعد معرفة  الحكامء مل يدّبروا شأناً من شؤون  الفرس والروم واليونان من  بها، »فملوك  الفرس واليونان إال 

رأي علامء الفلسفة، وقد فّصل يف أصول وفروع هذه العلوم، التي قسمها إىل أربعة أقسام: األوىل الرياضيات، والثانية 

املنطقيات، والثالثة الطبيعيات، والرابعة اإللهيات«8.

أّما الفصل السادس، فهو تتمة للفصل الرابع، تناول فيه تفسري العقل والهوى والشهوة والعلم واملتعلم والعامل، جاعاًل 

سياسة امللك متوقفة عىل وجود العقل التام، والعلم التام، وهو املعرّب عنه بالحكمة، ومتوقفة أيضاً عىل وجود املتعلم 

والعامل، فاحتيج إىل معرفة حقائق هذه األشياء9.

7 ـ يشكل موضوع أخالقيات السلطان النقطة المركزية في كتابات أدباء السالطين، إذ ال يخلو كتاب من ذكرها، وهي أخالقيات تتكرر باستمرار باعتبارها ثوابت. 
راجع: عز الدين العالم، اآلداب السلطانية، دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي، عالم المعرفة، عدد 324، 2006، ، ص ث 53، 54، 55

8 ـ راجع الفصل الرابع: علي السوسي السماللي، مطالع السعادة في فلك سياسة الرئاسة، م، س، من ص 251 إلى ص 255

9 ـ راجع الفصل السادس من مطالع السعادة، م، س، ابتداًء من ص 305
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ويختم السماليل كتابه املطالع مبسائل مختلفة، تتعلق مبعلومات طبية وغذائية ومناخية استقاها من كتب التاريخ 

والجغرافيا وعلم الحيوان والنبات، غري أّن أهّم مسألة فّصل فيها الحديث تتعلق بواقع الجيش املغريب خالل القرن التاسع 

عرش، فمن قواعد السياسة عنده رضورة السعي لالستفادة من مستجدات نظام العسكر الجديد، الذي أفرز غلبة جيوش 

األجناس األوروبية يف الحروب، فهذا الواقع الجديد »يوجب عىل األمري أن يحدث العسكر عىل سنته وعىل نصه ووصفه 

وكيفه وكّمه، ليدفع به العدو الكافر، ويخرج املسلمون بذلك من ورطة غضب الله يف الفرار من الّزحف«. ويف هذا تلميح 

إىل ما وقع يف معركة إيسيل من تفرّق الجند وتشتتهم وهروبهم، إذ الجهاد يف نظره واجب، وما ال يتّم الواجب إال به فهو 

واجب10. وعليه، فالسلطان املغريب مطالب بإصالح الجيش، وملزم بإزالة ما به من نقص وعيب.

العساكر مع  بها  يتعامل  التي  للطريقة  أيضاً  للقبائل فقط، وإمّنا  السيئة  ل مسؤولية األوضاع  ُيحمِّ السماليلَّ ال  إّن 

الرعية. وقد شّدد يف نصائحه عىل رضورة تحّمل السلطان مسؤولية إصالح أوضاع الجيش، من خالل اإلرشاف بنفسه عىل 

هذا اإلصالح، وتتّبع مراحله بجد وعزم.

ينتقل املؤلف بعد ذلك إىل الحديث عن الطرق التي يسوس بها اإلمام عسكره، مميزاً بني سياستني: سياسة دينية، 

باعتبار اإلمام نائباً للرسول فيها، وسياسة مالكية تعتمد السيف، وحينئذ يكون اإلمام هو ميزان العدل الذي أقامه الله بني 

العباد، واإلمام األفضل، يف نظره، هو الذي يجمع بني السياستني ليسوس بهام القبائل واألعداء، وأّما ترك العساكر مهملة 

دون مراقبة فال يأيت من ذلك يشء. ولذا شّدد عىل مسألة من يسوس أمر العسكر عىل ما ينبغي وكيف ينبغي، محّبذاً 

تحّمل اإلمام بنفسه هذه املسؤولية بدل االتكال عىل غريه.

لقد جعل عيل السماليل التدبري املايل والعسكري من أهّم أركان الدولة، ولهذا خّصص لهام، ولكّل ما يتعلق بهام، 

الشواهد  معتمداً  السلم،  وقضايا  والحرب  والجند  واملكوس،  التوظيف  قضايا  فتناول  األخرى،  كتاباته  يف  وفصوالً  أبواباً 

نه رؤيته بخصوص  التاريخية والواقع السائد يف املجتمع، إذ ال ميكن فصل كتاب املطالع عن سياقه التاريخي، حيث ضمَّ

الثائرة  للقبائل  التصدي  إمكانية  له  يتيح  قار،  الحسن جيش نظامي  للموىل  يكون  أن  املتوخاة  فالغاية  الجيش،  إصالح 

ة السلطان وشهوة إمام املسلمني يجب أن تكون يف الجهاد ضّد العدو، ويف سبيل رّب  ولهجومات األوروبيني، وعليه، فِهمَّ

العاملني.

السلطة؛  مبارشة مبجال  لها عالقة  التي  للمواضيع  منسجمة  رؤية  السيايس  املنحى  ذات  كتاباته  السماليل يف  قّدم 

فقد متيز مرشوعه، بالنظر إىل مرحلة القرن 19م، بنوع من االنسجام أكرث من معارصيه، إذ استحرض يف كتاباته بعض 

املجاالت املرتبطة بإصالح الجيش، غري أّنه مل يخرج عن سياق املنظومة التقليدية يف طريقة التناول، ومع ذلك فمن حقنا 

أن نتساءل عن منطلقاته النظرية ملعالجة إشكاليات الفرتة، هل كانت منبثقة من رغبة شخصية يف اإلصالح أم أّنه مثل 

رؤية السلطة؟ هل طرح رضورة التغيري من موقع صاحب فكر مستقل، أم أّنه عرّب عن وجهة نظر السلطان؟ وما الدوافع 

الحقيقية التي تقف وراء مقوالته؟ وما العوامل التي ساعدته عىل بلورة أفكاره بشكل مختلف عن علامء عرصه؟ وهل 

10 ـ نفسه، ص 368
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شكلت اجتهاداته تجاوزاً حقيقياً ملواقف تقليدية سائدة؟ وكيف ميكن الحديث عن إصالح الجيش يف ظّل انتفاء رشوط 

اإلصالح السيايس واالقتصادي؟

فّصل عيل السماليل يف نوعية العالقة بني الحاكم والرعية، وتطرّق إىل إصالح الجند، وتنظيم الجباية، وتناول هذه 

املواضيع من زاوية تختلف بشكل كبري عن باقي الفقهاء والعلامء يف زمنه، فتنوع شخصية الرجل الفكرية وغنى تجربته 

يف املجال السيايس، سمحت له باستيعاب نظام االجتهاد الفقهي القائم عىل مبدأ املصالح املرسلة، فكفاءة الفقيه النوازيل 

حارضة لدى رجل الدولة، فالكاتب السلطاين استوعب بشكل جيد تقاليد وأخالق السياسة امللوكية كام صاغتها كتابات 

مرايا األمراء، ونلمس يف مؤلفاته التي خلفها يف ميدان السياسة تقاطعات متعددة، بل نجد تكاماًل بني املواضيع التي 

يتناولها، ماّم يوضح أهمية ما طرح من أفكار وقضايا تتعلق مبشاكل عرصه، إذ حاول االستفادة ماّم قدمته الكتابات 

القائم عىل فهم جديد  التفكري املقاصدي  السلطانية لإلجابة عن إشكاليات الواقع السيايس للمغرب، ومزج بينها وبني 

للعالقة بني ما هو سيايس وما هو ديني؛ فاملنزع العقيل واالتجاه املقاصدي ميكن اعتباره أحد أهّم املالمح البارزة عند 

السماليل، إذ مل ينظر إىل الترشيع عىل أّنه جملة من النصوص الجامدة فقط، وإمّنا ابتغى النظر إىل الغاية واملقصد واملآل، 

غري أّن خطابه السيايس مل يتمكن مع ذلك من صياغة أجوبة عن مستجدات العرص يف مجاالت أخرى، بالرغم من هوسه 

بحلم نجاح تجربة اإلصالح يف العهد الحسني، إذ مل تكن له جرأة نقد السياسة املخزنية ومؤسساتها العتيقة، ومل يستطع 

أن يقطع مع خطابات رشعنة االستبداد السائدة يف نصوص الرتاث السيايس اإلسالمي، حيث أعاد تركيب النصوص وترتيبها 

يف منت جديد، وخرج مبنظومة سياسية متكاملة، غري أّنها ظلت بعيدة يف مضمونها كّل البعد عن الواقع؛ فلم يخرج كتابه 

عن سياق نظام منط معني من الكتابة، يقوم عىل تجميع معطيات وأحداث وتواريخ وحكم من الرتاث بهدف ترسيخ تصور 

معنّي للسلطة، ورسم صورة عن امللك املطلق، يكون فيه الحاكم أداة للمحافظة عىل السلطة، وتكون الرعية يف خدمة 

الدولة السلطانية. وبهذا الفهم التقليدي تعامل عيل السماليل مع الواقع؛ فيبدو زمن الكتابة وكأّنه منفصل عن الزمن 

الذي تبلور فيه كتابه مطالع السعادة. كام لو أّن التاريخ توقف منذ أمد بعيد، فليس هناك ما يعرّب عن متيز أو إضافة 

تخرتق الحالة التي يوجد عليها الحارض الفعيل، إذ الطابع التكراري الذي متيزت به هذه النصوص، جعلت أغلب الباحثني 

السلطانية؛ فهي نصوص ال  النصوص  الكبري بني  التشابه  بالدراسة يجمعون عىل  السيايس اإلسالمي  الرتاث  تناولوا  مّمن 

تنمو وال تغتني وال تتطور. صحيح أّنها كتبت يف أزمنة متباعدة، ووجهت إىل ملوك وأمراء من عصبيات ودول مختلفة، 

ومع ذلك ظلت هذه النصوص تتناسل مستعيدة مضموناً معّيناً، ووجهة محددة من دون توليد أي أفق يف اإلبداع قادر 

التي عرفها العامل اإلسالمي خالل حقب تطوره  التجارب السياسية املتعددة  الرؤية وتنويع الخطاب، رغم  عىل تطوير 

املتالحقة واملمتدة داخل زمن التاريخ اإلسالمي يف مجراه العام؛ فُكتَّاب السالطني الذين خدموا يف سلك املخزن العلوي 

مل يقّدموا إجابات مستفيضة للمشاكل الكربى التي وجد املخزن نفسه يف مواجهتها، مثل األزمة املالية، ومشكلة الجيش، 

والبريوقراطية، والرشوة، وغريها، ففي الوقت الذي كان فيه املخزن ملزماً بإدخال إصالحات يف هذه املجاالت، مل يقّدم 

هؤالء مشاريع نظرية متكاملة تعالج الواقع املعيش، وإمّنا لجأت الغالبية منهم إىل اإلحالة عىل الحكايات املدّونة يف كتب 

اآلداب السلطانية.
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إّننا نجد أنفسنا أمام النص الواحد-املتعدد بفضل آلية التناص، فاملحاور تتكرر وُتعاد بطرق جديدة، فهل نستطيع 

القول إّننا أمام نصٍّ واحد؟ أي أّن التعدد الظاهري للنصوص يخفي وحدة الرسالة الجامعة لكّل هذه املصنفات، ويرتب 

قواعد كتابتها ضمن منط واحد ال يتغري11. ويف نظر عز الدين العالم ال ميكن اعتبار ُكتَّاب اآلداب السلطانية أصحاب نظرية 

سياسية جديدة - باستثناء ابن خلدون-، وإمّنا هم مجرّد لواحق ملن سبقهم، أي حلقة يف سلسلة طويلة، تبدأ من املرادي 

الذي نقل ما قاله املرشق حول السياسة السلطانية، ويلخص ابن رضوان ما قاله املرادي والطرطويش، ثم يكّرر ابن األزرق 

َت معها املجتمع السلطاين مبؤسساته  َْت وَكرسَّ ما قاله كلُّ هؤالء عىل املنوال ذاته، ويرى أّن هذه السلسلة رسعان ما َتَكرسَّ

التقليدية أمام رضبات أوروبا الحداثة؛ فالعقل السيايس السلطاين الذي كرَّس نفسه طيلة مئات السنني مل يستطع تحقيق 

الصمود يف أّول مواجهة بني الرشق والغرب خالل القرن 19م12، ألّنه خطاب مل يتطور بالشكل الذي ميكنه من الصمود 

السياسة منذئذ  القرن 16م، حيث تحّررت  األورويب منذ  السيايس  التفكري  يعرفها  بدأ  التي  الجديدة  املتغريات  يف وجه 

وبالتدريج من تأثريات رجال الدين، وسادت قيم املؤسسات املدنية القامئة عىل مبادئ القانون واملواطنة. وإّننا ال نجد يف 

كتاب السماليل أّي صدى لهذه األفكار، بل يغيب الحديث بشكل مطلق عن املواطنة، أو الحقوق أو املؤسسات األوروبية 

كالربملان، وفصل السلط وغريها، كام مل تربز يف كتاباته أّية إشارة إىل أهمية املجتمع يف الحياة السياسية ودوره من خالل 

فكرة املشاركة، ماّم يعني أّنه بقي حبيس التفكري السيايس املوروث.

تتحّدد يف  اللطيف،  السلطانية، حسب كامل عبد  السياسية  الكتابة  أجلها  أنشئت من  التي  األساسية  الوظيفة  إّن 

معينة  قراءة  إىل  باالستناد  السائد  السلطاين  لالستبداد  املدعمة  الطاعة  أخالق  إنتاج  إعادة  يف  املتمثل  التربيري  الدور 

التوفيق بني  السلطاين يحاول  فالكاتب  العباد13،  الدين ومصري  املستأمنني عىل  امللوك يف مرتبة  الدينية، تضع  للنصوص 

الرشع  املحيل، ونصوص من  التاريخ  ِحَكٌم من  إليها  والحكامء، يضاف  امللوك  وأقوال  األوائل،  وِحَكم  األقدمني،  تجارب 

اإلسالمي، وذلك يف إطار سعيه إلنتاج سياسية ملوكية تربر مرشوعية استبدادية الدولة املخزنية، وتنترص لتدابري واختيارات 

السلطة السائدة، وتحذر من مغبة الخروج عنها، كام تنرش أخالق الطاعة والصرب بني العامة، وتحذر من مغبة الخروج 

التي تزهق فيها األرواح، فظلت بذلك حبيسة  الفنت  النظام ووحدة الجامعة، وتجنب  والعصيان بحجة املحافظة عىل 

الفهم التقليدي14، وحتى اإلصالحات العسكرية واملالية التي طرحها ُكتَّاب السالطني يف املغرب خالل القرن التاسع عرش، 

مل تكن لتنجح إال يف سياق إصالح سيايس وإداري شامل، فتجاوز التأخر والتخلف يف املجال السيايس رشط مل يتنبه إليه 

علامء القرن التاسع عرش، ففي كتاباتهم نلمس بشكل الفت غياب الحديث عن األمناط السياسية الجديدة كام تبلورت 

يف الجانب الشاميل للضفة املتوسطية، فهل كانت وضعية مغرب ما قبل االستعامر تسمح باستمرار الحديث عن الدولة 

السلطانية التقليدية، يف الوقت الذي يفرتض فيه تجاوز هذا النمط الذي ال يستجيب للتغريات العديدة التي عرفها مجال 

السياسة يف أوروبا الغربية؟

11 ـ كمال عبد اللطيف، في االستبداد، بحث في التراث اإلسالمي، منتدى المعارف، الطبعة األولى، بيروت، 2011، ص ص 48، 94، 95

12 ـ عز الدين العالم »مالحظات حول مخطوط »واسطة السلوك في سياسة الملوك« للسلطان أبي حمو موسى الزياني«، أبحاث، مجلة العلوم اإلجتماعية، 
العدد19، 20، السنة الخامسة، 1989، الرباط، ص 12

13 ـ كمال عبد اللطيف، في االستبداد، بحث في التراث اإلسالمي، م س، ص ص 292-293

14 ـ نفسه، ص ص 12 /312
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المساهمون في الـملـف

الطيب بوعزة

بالرباط.  الخامس  اآلداب، جامعة محمد  كلّية  الفلسفة من  الدكتوراه يف  وأكادميي مغريب، حاصل عىل شهادة  باحث 
املقاالت  من  كثرية  مجموعة  له  طنجة.  والتكوين/  الرتبية  ملهن  الجهوي  املركز  يف  العايل  للتعليم  أستاذاً  حالياً  ويعمل 
والدراسات منشورة يف مجالت وصحف محلية ودولية. صدر له مجموعة من الكتب من بينها: كتاب »مشكلة الثقافة«، 
وكتاب »قضايا يف الفكر اإلسالمي املعارص«، وكتاب »مقاربات ورؤى يف الفن«، وكتاب »نقد الفكر الفلسفي« من جزأين. 
يرشف الطيب بوعزة عىل التحكيم العلمي لبحوث قسم الدراسات الفلسفية والعلوم االجتامعية مبؤسسة »مؤمنون بال 

حدود للدراسات واألبحاث«.

يوسف بن عدي

له  الثانوي،  بالتعليم  الفلسفة  ملادة  أستاذ  املعارص،  العريب  والفكر  اإلسالمية  العربية  الفلسفة  مجال  يف  مغريب  باحث 
مجموعة من املقاالت والدراسات واملؤلفات، صدر له: كتاب: »مساءلة النص الفلسفي املغريب املعارص« )2007(، وكتاب: 
العربية املعارصة:  الفكرية  التجارب  العريب املعارص« )2009(، وكتاب: »قراءات يف  الفكر  التنوير والعقالنية يف  »أسئلة 
رهانات وآفاق« )2011(، وكتاب: »مرشوع اإلبداع الفلسفي العريب، قراءة يف أعامل طه عبد الرحمن« )2011( وكتاب: 
»إشكاليات املنهج يف الفكر الفلسفي العريب« )2011(، و»محمد عزيز الحبايب وتأسيس الفلسفة الشخصانية الواقعية« 

)2016، منشورات »مؤمنون بال حدود«(.

محمد عبده أبو العال

باحث مرصي، حاصل عىل دكتوراه يف الفلسفة السياسية من قسم الفلسفة بكلّية اآلداب - جامعة طنطا يف موضوع: 
»مفهوم العدل يف الليربالية االجتامعية: دراسة لنظرية الفيلسوف األمرييك رونالد دوركني يف العدل«. له أعامل منشورة 

يف مجالت وصحف، منها: »مفهوم العدل االجتامعي بني جون رولز وروبرت نوزيك«.

عمر بن بو جليدة

باحث ومرتجم تونيس، حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة، كلّية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، تونس. نرش العديد من 
العقالنية  أركيولوجية يف جدل  دراسة  اآلخر/  واستبعاد  »الحداثة  مؤلفاته:  من  عربية.  والدراسات يف مجالت  األبحاث 

والجنون« )2013(.

محمد بنحامن

باحث وأكادميي مغريب، أستاذ الفلسفة بالتعليم الثانوي، املغرب. خريج كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد 
بن عبد الله، فاس. عضو الجمعية املغربية للبحث يف الفلسفة اإلسالمية. نرش العديد من األبحاث واملقاالت يف مجالت 

محكمة، منها: »من أجل رؤية برزخية للعامل« )2014(.
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خالد طحطح

باحث وأكادميي مغريب، حاصل عىل دكتوراه يف التاريخ من كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط. 
له مجموعة من املؤلفات، منها: »نظريات يف فلسفة التاريخ« )2006(، و»الكتابة التاريخية« )2012(، وغريها. كام نرش 

عدة دراسات يف مجالت محكمة، وشارك يف عدة ندوات وطنية ودولية.

امحمد جربون

باحث وأكادميي مغريب، حاصل عىل الدكتوراه يف التاريخ، ويعمل حالياً أستاذاً يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين 
مبدينة طنجة، له مجموعة من األبحاث والدراسات، من بينها الفكر السيايس باملغرب واألندلس يف القرن الخامس الهجري؛ 

وفصول من تاريخ املغرب واألندلس؛ واملقاصد يف الفكر اإلصالحي اإلسالمي؛ وإمكان النهوض اإلسالمي.
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