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ال �صدام بني العلمان َّية والدين
�أم كلثوم الفار�سية

ُيثري عبداهلل ال�سيد ولد �أباه حديثاً مه ًّما حول امل�س�ألة الدينية ال�سيا�سية بني الدولة الدينية ودين الدولة ،م�شريا �ضمنا تارة وعلنا تارة �أخرى �إىل وجهة
نظره يف ف�صل الدين عن الدولة؛ فالدولة من هذا املنظور لي�ست �سوى �أداة تنظيمية للنوازع الفردية املت�صادمة ،ومل تعد �إطارا �شامال لتكري�س قيم الف�ضيلة
وحتقيق ال�سعادة ح�سب الت�صورات اليونانية والو�سيطة التي اعتمدتها الأدبيات ال�سيا�سية الإ�سالمية .والتاريخ الإ�سالمي ُي�ؤكد �أنَّ الأمة ك�إطار انتماء
عقائدي وفكري و�سلوكي للجماعة مل تندمج اندماجا ع�ضويا يف الدولة.
حيث ينطلقُ
الكاتب من خالل مقاله  -يف جملة «الت�سامح»  -يف بلورة �أفكاره من ت�سا�ؤل حول ماهية النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،وهل ي�شكل مقوما من
ُ
مقومات الذاتية و�أ�صوله العقدية� ،أم هو �إطار لتنظيم �ش�ؤون املجتمع امل�سلم و�ضرورة �سيا�سية واجتماعية ،ولي�س �أ�صال عقديا �أو التزاما �شرعيا؟
ف�إذا كان اجلواب �أنه �أ�صل عقدي ،فهذا ُيحتِّم علينا
�أ�سلمة ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي� .أم ��ا �إذا ك��ان �إط ��ارا لتنظيم
�ش�ؤون املجتمع امل�سلم ،فنحن نرجح انف�صا َل ال�سيا�سة
عن الدين يف الهوية واملرجعية ،والتقاءهما يف املق�صد
والو�سيلة ،على خالف الت�صور ال��ذي يجعل ال�سيا�سة
من حمددات الدين نف�سه.
ف�م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن� ��ه ظ ��لَّ االن �ف �� �ص��الُ قائما
طيلة ال�ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي ب�ين امل��ؤ��س���س�ت�ين الدينية
وال�سيا�سية ،ومل تندجما يف �شكل م�ؤ�س�سي جامع.
ل ��ذا؛ ف�لا ُي�ك��ن النظر �إىل االن�ف���ص��ال احل ��ايل على
�أنه ُم�ستحدث وناجت عن الت�أثر بالعلمانية الغربية.
فعلى �سبيل املثال �أن��ه يف زم��ان اخلالفة الإ�سالمية
ك ��ان ه �ن��اك ت �ع � ٍ
�اط ع �ل �م��اين م ��ع ال �ق��وان�ين واحل� ��دود
ن�ق���ص��د ب��ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ه �ن��ا ع ��دم اجل �م ��ود وال�ت�ق��ول��بوم�سايرة تطور الزمن -والدليل على ذلك ما حدث
يف عهد �سيدنا عمر بن اخلطاب وتعاطيه مع ال�سارق
يف �سنة امل �ج��اع��ة ،وت��واف �ق��ا م��ع ه ��ذا ال �ط��رح جن��د �أنَّ
الإم ��ا َم اب��ن تيمية انتبه يف ع�صور تفكك اخل�لاف��ة،
�إىل تعريف ال�سيا�سة ال�شرعية ب�أنها حتقيق العدل
و�ضمان امل�صلحة العامة ،ولو خالفت ظاهر ال�شرع.
فابن القيم -املتوفى عام  -714يقر �صراحة باختالف
منطق ال�سيا�سة عن منطق ال�شرع ،وي�سوغ اخل��روج
عن الن�صو�ص حلفظ امل�صالح ال�ضرورية ،قيا�سا على
�آراء وجتارب ال�صحابة ،قائال« :و�إن �أردت ال �سيا�سة
�إال ما نطق به ال�شرع :فغلط وتغليط ال�صحابة ..ف�إذا
ظهرت �أم��ارات العدل و�أ�سفر وجهه ب��أي طريق كان
فثم �شرع اهلل ودينه».
�إنَّ وجوه الفك َر الإ�سالمي املعا�صر قد تعودت على
ت�ن��اول �شرعية ال��دول��ة احل��دي�ث��ة وعالقتها بالدين
م��ن منطلق �أدب�ي��ات الأح�ك��ام ال�سلطانية وال�سيا�سة
ال�شرعية .وع ��ادة م��ا يف�ضي ه��ذا ال�ت�ن��اول �إىل نعت

ال��دول��ة احلديثة بالعلمانية ال�ت��ي تعني يف ال�سياق
التداويل الإ�سالمي املعا�صر نبذ الدين و�إق�صاءه من
ال�ش�أن العام .ولنا �أن نرجع هذا التناول �إىل ما ذهب
نتجت عن
�إليه الكتاب الإ�سالميون ب ��أنَّ العلمانية
ْ
فكانت
امل�سيحي؛
�صراع الكني�سة والدولة يف الغرب
ْ
احل��ل الأم�ث��ل لهذا ال�صدام ال��ذي مل يقم يف املجال
الإ� �س�لام��ي .ويف حقيقة الأم � ��ر ،ف� ��إن ه ��ذا ال���ص��دام
ق��د ح��دث بدليل �أن اب��ن ر��ش��د وه��و مفكر �إ�سالمي
وق��ا� �ض��ي ق���ض��اة امل��ال�ك�ي��ة يف ق��رط �ب��ة ،وال� ��ذي يعترب
ب��ذرة العلمانية يف ال�غ��رب الأوروب� ��ي ،مت ح��رق كتبه
وا�ضطهاده ونفيه منها بدعوى �أنه زنديق خارج عن
امللة واجلماعة ب�أفكاره املتجه نحو ف�صل الدين عن
م�ؤ�س�سة الدولة.
وه �ن ��ا ..ن���ش�ير �إىل �أنَّ االجت� ��اه ال�ع�ل�م��اين ال�ع��رب��ي
ي �ت ��أرج��ح ب�ين م �ق��ارب��ة «رخ � ��وة» حت���ص��ر ال�ع�ل�م��ان�ي��ة يف
الف�صل الوظيفي بني الدين والدولة ،باال�ستناد عادة
�إىل �أط��روح��ة علي عبد ال ��رزاق القائلة ب ��أنَّ ال��دول��ة
لي�ست م��ن مقت�ضيات ال��دي��ن وال ��ش��رائ�ع��ه وم�ق��ارب��ة
«�صلبة» تتو�سع يف �إط�ل�اق العلمنة لت�شمل الف�صل
الكامل بني الديني وال�سيا�سيَ .ب ْيد �أنه يقر �أن تخلي
ال��دول��ة ع��ن وظيفتها يف رع��اي��ة ال��دي��ن و�إق��ام�ت��ه غري
مقبول يف ال�سياق الإ�سالمي؛ لذا اقرتح قيام �سلطة
د��س�ت��وري��ة راب�ع��ة ت��دي��ر � �ش ��ؤون ال��دي��ن ،ع�ل��ى �أن يكون
ال�ف���ص��ل حم �� �ص��ورا يف ��ص�ل��ب ال ��دول ��ة ب�ي�ن ال��وظ�ي�ف��ة
الدينية والوظائف ال�سيا�سية.
ونحن نرى �ضرورة ف�صل الدين عن الدولة ولي�س
ف�صل ال��دي��ن ع��ن ال�سيا�سة؛ فهذا م��ن ب��اب العبث بال
�شك؛ فال�سيا�سة حياة املجتمع ،والدين الن�سيج الأول
يف هذه احلياة ،غري �أن معطيات الفرتة الراهنة التي
�أق�ح��م فيها ال��دي��ن ب ��أم��ور ال ��دول �إمن ��ا ك��ان لها �أث��ره��ا
ال�سلبي واملبا�شر على الدين وت�شويه �صورته؛ فنحن

بحاجة �إىل حت��ري��ر ال��دي��ن م��ن قب�ضة ال�سا�سة� ،أك�ثر
من حاجتنا �إىل منع ا�ستغالل الدين يف ال�سيا�سة؛ لأنَّ
�أح��دا يف التاريخ مل يكن بو�سعه ادع��اء احلق املطلق يف
النطق با�سم الدين ،ومل يتمكن �أي عامل �أو لون فكري
�أو مذهبي من �صهر النا�س جميعا يف بوتقته.
ف��اخل�ط��أ اجل �ل��ل ال ��ذي ت�ق��ع ف�ي��ه �أغ �ل��ب اجت��اه��ات
ال �ف �ك��ر الإ�� �س�ل�ام ��ي ه ��و حم ��اول ��ة �أ� �س �ل �م��ة ال ��دول ��ة
ال��وط �ن �ي��ة احل��دي �ث��ة ،دون ال ��وع ��ي ب ��أن �ه��ا ت�ستبطن
الوظائف العمومية التقليدية للدين ،وب�إمكانها
ب�سهولة حت��وي��ل �شتى ال��دع��وات الدينية �إىل �أح��د
�أج �ه��زت �ه��ا الأي��دي��ول��وج �ي��ة ال�ف��اع�ل��ة ال �ت��ي توظفها
يف تكري�س ع�ق�ي��دة ال ��والء للكيان ال�ق��وم��ي� .إنَّ ما
نلم�سه ح��ال�ي��ا ه��و حت� � ُّول ال �ت �ي��ارات الإ� �س�لام �ي��ة يف
الوعي العام �إىل جمموعات �سيا�سية متار�س دورها
ال �ت �ع �ب��وي والأي ��دي ��ول ��وج ��ي ��ض�م��ن ن���س��ق ال��رم��زي��ة
ال��دي �ن �ي��ة اجل �م��اع �ي��ة ،دون �أن ت�ت�م�ك��ن م ��ن وراث� ��ة
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال��دي �ن �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت�شكل
عما َد وج��ود الأم��ة الديني والثقايف� .إنَّ ما حتتاجه
املجتمعات العربية والإ�سالمية عمل ًّيا لي�س حترير
ال���س�ي��ا��س��ة م ��ن ال ��دي ��ن ،و�إمن � ��ا حت��ري��ر ال ��دي ��ن من
قب�ضة ال�سيا�سة؛ لأنها هي من ت�ستخدمه عمل ًّيا يف
تربير القمع والف�ساد ،وكل ذلك يف معر�ض رف�ضها
الإ�صالح ال�سيا�سي احلقيقي؛ فمن التخلف الفكري
الذي و�صلنا �إليه يف هذا اجلانب �أنَّ �أحد ال�سيا�سيني
ال�ع��رب ال�ب��ارزي��ن يقول على امل�ل�أ �إن��ه «م���س��ؤول عن
القيم والأخ �ل�اق ،وع��ن ال��دي��ن �أي���ض��ا»� .أف�ب�ع��د هذا
احل��دي��ث ي�ب�ق��ى �أدن� ��ى ��ش��ك م��ن �أن �ن��ا م��ا زل �ن��ا ن�ع��ود
للخلف باجتاه الع�صور الو�سطى ،عندما كان ُيعامل
احلاكم على �أن��ه ظل اهلل يف الأر���ض ،و�أنَّ ما �أ�صاب
الغرب من تخلف ورجعية لي�س �إال من هذا الوعي
الزائف حول مفهوم الدولة واحلاكم؟!
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