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الدولة يف الإ�سالم� ..صراع ال�سيا�سة والدين
حممد املكتومي

يتطرق املاوردي يف مقاله الفكر الإ�سالمي ال�سيا�سي من ال�سيا�سة ال�شرعية �إىل الأحكام ال�سلطانية» و�إىل �إ�شكاليات الإ�سالم ال�سيا�سي وال�صراع احلا�صل يف فهم
اخلالفة وال�سلطة لدى الفقهاء من جهة وال�سيا�سيني من جهة �آخرى ون�شوء الدولة وفهم العالقات فيها لدى هذين التيارين.
ويعرف املاوردي الإمامة � :أ ّنها مو�ضوعة خلالفة النبوة وحرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا» يف تعريف ف�ضفا�ض حم�شو بالأيديولوجيات وال�صراعات املذهبية ،رغم
�أ ّنه حاول �أن يبتعد عن قد�سيّة الن�ص يف ذلك �إال �أنه فتح بابا �آخر يف م�س�ألة الو�ضع «�أن يكون احلكم �سببا ل�شيء �أو �شرطا له» واقرتب من فهم الإمامة لدى
�أ�صحاب الن�ص الذين يقولون �إ ّن الإمام من�صب من اهلل ور�سوله و�أعطى للخالفة غطا ًء دينيًا كثي ًفا ،بحيث تكون اخلالفة ك�سلطة �سيا�سية تقوم بواجبات دنيوية
متعارف عليها يف �أي �سلطة بالإ�ضافة �إىل املهام الكربى والتي جت�سدت يف حرا�سة الدين وكونها “خالفة للنبوة “.
امل���ت����أم���ل يف ن�������ش����أة ال����دول����ة يف الإ�����س��ل�ام ي��واج��ه
�إ���ش��ك��ال��ي��ات يف فهم مفهوم ال��دول��ة وال��ظ��روف التي
قامت عليها من عدة منطلقات:
ال�صراع ال�سيا�سي عقب معركة �صفني ،كمعار�ضة
امل��ح��ك��م��ة ( ال ح��ك��م �إال اهلل) وامل��ع��ار���ض��ة الأخ����رى
( ال��ن�����ص ال��دي��ن��ي ع��ل��ى الإم�����ام) ب��دع��وى �أنّ ال��دي��ن
يقت�ضي �سلطة ث��ي��وق��راط��ي��ة .وان��ع��ك�����س ه���ذا �أي�ضا
يف امل���ؤي��دي��ن للدولتني العبا�سية والأم��وي��ة الذين
كانوا ي�ستمدون قد�سية اخلليفة من من�صبه كردة
فعل من الطائفة الثانية يف حني ي��رى املعار�ضون
الرئي�سون يف ال��ق��رن�ين الأول��ي�ين بقد�سية امل�شروع
ال�سيا�سي كله.
االل��ت��ب��ا���س ال���ذي �أح����اط ب��ن�����ش��وء ال��دول��ة يف ع��امل
الإ�سالم� ،إذ �أنّها ن�ش�أت يف ح�ضن الدين وقد �أفرزت
لنا �إمرباطوريات كنتيجة من املقدمة الأوىل.
و ي��رك��ز الكاتب ر���ض��وان ال�سيد يف عمق ال�صراع
احلا�صل بني الفقهاء والعلماء من جهة وال�سلطة
ال�سيا�سية من جهة �أخرى يف حماولة لفهم الق�ض ّية
ب�شكل �أعمق فيقول ب�أن ال�صراع الأول جتلى يف �إ�صرار
الفقهاء على ع��دم وج���ود �سلطة ت�شريعية للدولة
�أو لل�سلطان ،و�أنّ ا�ستنباط الأح��ك��ام واالج��ت��ه��اد يف
الدين هو �ش�أن الفقهاء ويالحظ هذا امل�شهد جليا
يف عدم قدرة عمر بن عبد العزيز– ر�ضي اهلل عنه –
على توحيد الق�ضاء وعدم قدرة �أبي جعفر املن�صور
القيام بذلك �أي�ضا ،وكالم ابن املقفع يف �صالحيات اخلليفة
الدينية (لي�ست له �صالحيات دينية من وجهة نظره) و� ّأما
الت�شريعية (ال�سلطة الثالثة بعد الكتاب وال�سنة) .وهذا
يعني �أن��ه منذ �أن طلب ه��ارون الر�شيد من �أب��ي يو�سف �أن
يكتب له يف اخلراج تنازلت الدولة �أو اخلليفة عن دعواهم
يف اال�شرتاعّ � .أما ال�صراع الثاين فتجلي مع املحدثني و�أهل
احلديث �أي اخلالف بني امل�أمون من جهة و�أحمد بن حنبل
وزم�لائ��ه م��ن جهة ثانية ح��ول م��ن ي��ت��وىل حت��دي��د طبيعة
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال���ق���ر�آن :ه��ل اخل��ل��ي��ف��ة ( ال���ذي ي��ق��ول بخلق
ال��ق��ر�آن) �أم �أ�صحاب احلديث ( الذين يقولون �أن القر�آن
كالم اهلل غري خملوق) .ومما له داللته �أن �أهل ال�سنة كانوا
ي��ق��ول��ون ب��وج��وب ط��اع��ة ال�سلطان يف ال�����ش���أن ال�سيا�سي وال
يرون طاعته يف ال�ش�أن الديني ،وهنا تكمن �إ�شكالية مهمة يف
م�س�ألة �صالحيات ال�سلطان ال�سيا�سية التي ت�صبغ ب�صبغة
دينية م��ن قبله �أح��ي��ان��ا جلعل الفقهاء وال��ع��ل��م��اء يف �صفه
عندما نتحدث عن دول��ة “�إ�سالمية» �أي الأم��و ّي��ة ذات قوة
�سيا�سية و�ضعف خطري يف ماهيتها كدولة �إ�سالم ّية قائمة

على الأ�سا�س الذي و�ضعه النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم –.
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال ف�������إنّ ال�������ص���راع احل���ا����ص���ل ب�ي�ن ال��ف��ق��ه��اء
وامل��ح��دث�ين يف وج���ه ال�����ص�لاح��ي��ات الت�شريعية لل�سلطة يف
ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ال��ه��ج��ري �أف�����ض��ى �إىل ا���س��ت��ق�لال ال�سلطان
ب��ال��ت�����ص��رف ال�����س��ي��ا���س��ي وت�����وىل ال��ع��ل��م��اء ال�������ش����أن ال��دي��ن��ي
وب���ق���ي���ت امل���رج���ع��� ّي���ة ال��ع��ل��ي��ا ل�ل��إ����س�ل�ام ط��ب��ع��ا وال��ق��ان��ون��ي��ة
وامل����ؤ����س�������س���ات ل��ل�����س��ل��ط��ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة ك���م���ا يف ك����ل دول�����ة.
يقول الكاتب ر�ضوان ال�سيد �أنّ ال�سيا�سة كانت حتى القرن
الرابع الهجري تعني لدى الفقيه والقا�ضي “حق ال�سلطان
يف تغليظ العقوبة” يف اجلرائم العادية �إذا ف�شت املنكرات
بني النا�س وكانت �سيا�سية� ،أي تدابري الأمور مبا ي�صلحها
يف ذل���ك ال��ظ��رف الإ���س��ت��ث��ن��ائ��يّ � .أم����ا ب��ع��د االن��ت�����ص��ار وال��ق��وة
ول��ل��دول��ة ج���رى االن��ت��ق��ال م��ن “الأحكام ال�سلطانية» �إىل
« ال�سيا�سة ال�شرعية» مبعنى �أنّ امل�صلحة ���ص��ارت م�صد ًرا
�شرع ًيا كان على العلماء والفقهاء تقنينه و�ضبطه بالقدر
الذي ت�سمح به الظروف .يف هذه الفرتة يف واقع الأمر كان
ح�ضور اخللفاء كرمز فقط �أم ال�ش�أن والواقع ال�شعبي فكان
ال بد من اللجوء فيه �إىل الفقهاء ،وقد يكون ال�سبب كذلك

ه��و �أنّ ال�����س�لاط�ين واخل��ل��ف��اء ك��ان��وا م��ن امل�سلمني
اجل��دد ال يعرفون الكثري ع��ن الأح��ك��ام ال�شرعية.
أخ���ي���را يف اع���ت���ق���ادي �أنّ ال���ك���ات���ب ر�����ض����وان ح���اول
� ً
الو�صول لعمق الإ�شكال ّية احلا�صلة يف ال�صراع بني
الدين وال�سيا�سية م�ستن ًدا �إىل الأحداث التاريخية
�أو مبعنى �آخ���ر “التاريخ ال�����س��ي��ا���س��ي» ول��ك��ن��ه غفل
ع��ن نقطة مهمة ج���دا و�أع��ت��ق��د �أ ّن��ه��ا مف�صل مهم
يف ال�����ص��راع ،وه��ي الأح����داث ال��ت��ي ح�صلت يف فرتة
ال��دول��ة العثمانية وعقب �سقوطها وغياب مفهوم
«اخل�لاف��ة» ب�شكل كلي تقريبا ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّن��ه
م��ن ال�����ص��ع��ب �أن ن��ت��ح��دث ع��ن ال��دول��ة يف ثنائية”
الدين وال�سيا�سة» فقط ،لأنّ الأول كليهما بداخله
�صراعات �أقوى من ال�صراع العمومي الذي �أ�شرنا
له يف بداية املقال� .أ�ضف �إىل ذلك �أنّ م�س�ألة قيام
الدولة يف العامل الإ�سالمي يف الع�صر احلديث ال
ينظر �إليها فقط من املنظور “التاريخي ال�سيا�سي»
ب���ل ي��ن��ظ��ر �إىل �أث�����ر ال���ت��� ّي���ارات ال��ف��ك��ري��ة الأخ�����رى
كالعلمانية والدميقراطية.
ول��و طرحنا ت�����س��ا�ؤالت قبل نهاية ه��ذه املراجعة
مل��ق��ال ال�سيد وال��ت��ي �أ���ش��ار �إل��ي��ه��ا ج���ورج طرابي�شي
يف ك��ت��اب��ه ه���رط���ق���ات  ،2ه���ل م���ن امل��م��ك��ن �أن ت��ق��ام
دول������ة يف ال����ع����امل الإ�����س��ل�ام����ي ل���ت���ح���ل ال�������ص���راع؟
هل الدميقراطية تقدم حال لذلك يف ظل �أنّها تقوم
ع��ل��ى م��ب��د�أ ق��د ي��ع�تر���ض عليه ال��ك��ث�ير ع��ل��ى ر�أ���س��ه��م
الفقهاء وهو �أنّ �أ�سا�س الت�شريع فيها هو “ال�شعب» ونحن
نعلم �أنّ يف الإ���س�لام �أ�سا�س الت�شريع ه��و ال��ق��ر�آن وال�سنة؟
هل �ست�ؤدي �إىل ت�سوية بني الطوائف الإ�سالمية املتنازعة
�إذا قلنا �أنّ الأ�سا�س فيها �صناديق االق�تراع ،فمن الطبيعي
�أن ي�����ص��وت ال��ن��اخ��ب��ون ملمثليهم ال��ط��ائ��ف��ي�ين؟ �إق��ام��ة دول��ة
مدنية نه�ضوية يف اعتقادي بحاجة لتنازالت “ال�سيا�سيني
والعلماء” ت��ن��ازالت ت�صب يف الأول والأخ�ي�ر على املجتمع
وال��وط��ن والأم���ة .علينا �أن ننظر �إىل الغاية الأ�سمى التي
ي�����ش�ترك��ون ف��ي��ه��ا يف م�����س��ائ��ل احل��ك��م وه���ي ال���ع���دل ب�����ص��رف
النظر عن ال�صراعات ال�سيا�سية والدينية ،وهذا مطلب كل
جمتمع ،و�أذك���ر مقولة الب��ن عقيل لو نظر �إليها التياران
املت�ضادان بب�صرية خلففت �شيئا من ال�صراع و�أف�ضت �إىل
حلول ،يقول “ :ال�سيا�سة ما ك��ان فعال يكون معه النا�س
�أق��رب �إىل ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد و�إن مل ي�ضعه ر�سول
وال نزل به وحي.
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