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قرار يُفل�سف عالئقية الدين والدولة
هاجر ال�سعدية

قرار ٌ
الفت يف الكويت  -بذر بذور تفل�سف عالئقية الدين والدولة -ف ّنده الباحث عبدالرحمن ال�ساملي يف مقال من�شور يف جملة الت�سامح معنون بـ «الزكاة واملواطنة
والدولة» والقرار ين�ص على «�إقرار جمل�س النواب الكويتي قانون للزكاة على مداخيل ال�شركات» .ومبوجب هذا القانون ظهرت معار�ضات من قبل جماعات �شيعية
بحجة �أ ّن هذا القانون يزيد من الأعباء املالية عليهم ،لأنهم �أي�ضا مذهبيا مفرو�ض عليهم دفع اخلم�س لآل البيت.
ي�ستوقف هــــــذا القانــــــون كمــــــا �أ�شــــــرت �أعــــــاله الباحــــث
عبد الرحمن ال�ساملي ،والذي يربهن ح�صافة هذا الباحث
ح�ين ق��دم ر�ؤي�ت��ه وق��راءت��ه ال�سو�سيولوجية للقانون .حيث
مل ي�شر �إىل ماهيت الآث ��ار ال ��ذي يخلفها تطبيق القانون
��س��واء ك��ان��ت بال�سلب �أو ب��الإي�ج��اب على النظام االجتماعي
واالق �ت �� �ص��ادي وال��دي �ن��ي ،ف�ه��و مل ي�ستغل �إي�ج��اب�ي��ة و�سلب ّية
القانون � -إن وجدت  -بل نظر �إىل القانون نظرة الفاح�ص
والناقد والواعي واملفكر .بداية ا�ستفتح مقاله ب�سرب �أغوار
رك��ن ال��زك��اة ،على � ّأن ال��زك��اة فري�ضة حالها ك�ح��ال ال�صالة
واحلج وال�صوم .وي�ستفهم ملاذا اال�شتباه يف هذه الفري�ضة دون
الأخ��ري��ات؟ ويجيب على ذلك عرب ت�سل�سل يقولب الأ�سباب
وامل���س�ب�ب��ات يف ق��ال��ب فل�سفي يت�سم بالعقالنية والإ� �ص�لاح
لل�ش�أنني الديني وال�سيا�سي معا .منطلقا من عر�ض تاريخي
تناول م�س�ألة الزكاة �أيام النبي و�أبي بكر-كانا يبعثون عماال
جلمع ال�صدقات -وبعدهما �أي �أثناء وبعد خالفة عثمان بن
عفان ا�ستجدت �أمور واجتاهات يف م�س�ألة كيف ت�ؤدى فري�ضة
الزكاة من العباد  -الرعاة ،-وظهرت ممار�سات غري �أخالقية
وغ�ير �إن�سانية تت�سم بالت�سلط والتكليف غري امل�شروع من
ق�ب��ل احل �ك ��ام ،وه ��ذا م��ا �أن �ت��ج � �ص��راع��ات وت��ره�لا يف ال�ن�ظ��ام
االجتماعي وال�سيا�سي بالدولة الإ�سالمية واجلدير بالذكر
� ّأن �آخر حاكم طالب رعيته ب��أداء الزكاة هو هارون الر�شيد،
ومن ثم م�س�ألة الزكاة �أخرجت من �إطار كونها �أحد جماالت
الدولة  -وهذا حدث نتيجة تداعيات ارت�آها احلكام منطقية
تقوم على بناء دولة وفق معايري تتجاوز �أخطاء ال�سابقني.
ومن الق�ضايا التي �أخرجت الزكاة من جمال عمل الدولة:
يف الع�صر الأم ��وي ت��ذم��ر ال�ب��دو م��ن ظ�ل��م امل���ص��دق�ين حيث
كانوا ي�أخذون �أكرث بكثري مما يجب عليهم وي�سيئون �إليهم
ب��ال���ض��رب وال�ع�ق��وب��ة وا��س�ت�م��ر ه ��ذا احل ��ال �إىل �أي� ��ام ه ��ارون
الر�شيد .وعمال الع�شور ال يتبعون ال�ضوابط ال�شرعية يف
اقت�ضاء الزكاة من عرو�ض التجارة؛ �إذ كانوا يفت�شون التجار
 -وه��ذا لي�س م��ن حقهم وك��ان عليهم �أن ي�صدقوا �صاحب

ال�سلعة �أ ّنه دفع الزكاة لعا�شر �آخر -وحاولت الدولة تنظيم
ذلك ب�إعطاء �إي�صاالت للمزكني؛ ولكن هذا مل يحد من ذم
�سمعتهم �إىل �أن بلغ الأمر � ّأن التجار اعتربوا الزكاة �ضريبة
لت�سهيل �أع�م��ال�ه��م .وظ�ه��ر ف�ق�ه��اء �أي ��ام احل �ج��اج ب��ن يو�سف
ي�شككون يف ��ص��رف ال��دول��ة ل�ل��زك��اة يف م���ص��ارف�ه��ا الثمانية
امل�ع��روف��ة يف الآي ��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة ،وه ��ذا م��ا �أك ��ده �أح ��د ال�شعراء
فيقول يف �إحدى ق�صائده �إن عبدامللك بن مروان �أعطاه مائة
ناقة من �إبل ال�صدقة ومعها ثمانية رعاء ب�سبب مدحه له.
وهذا ما يجعلنا نت�ساءل هل جرير من املحتاجني لل�صدقة،
فليكن ق�صارى الأمر �أن يعطيه ناقة �أو ناقتني وهذا ما �أدى
�إىل الت�شكيك يف �شرعية ال�سلطة.
وب �ع��د ه ��ذا امل ��دخ ��ل ال �ت��اري �خ��ي يف م���س��أل��ة ال ��زك ��اة ،ي�ثري
ال�ب��اح��ث �أط��روح �ت��ه ب�ت�ق��دمي م�ن�ظ��ور اب ��ن خ �ل��دون ،والفقيه
الد�ستوري امل ��اوردي جت��اه عالئقية ال��دي��ن وال��دول��ة ،ولكن
قبل الت�شريع يف ذلك علي الوقوف �أمام �إثارة ت�سا�ؤالت .طاملا
�أتت تف�سريات الفقهاء والعلماء على �أن العبادات والفرو�ض
هي منجاة للفرد بعد املوت ،وهي �صلة بني الرب والإن�سان،
ملاذا يتم تدخل �سيا�سي  -الدولة  -يف هذه العبادات؟ هل من
املنطقي �أن يوجد حما ٍم للإن�سان ليوطد وي�ستح�سن عالقته
ب��رب��ه؟ فليكن ذل��ك ،ه ��ؤالء املحامون  -الأو��ص�ي��اء -على �أي
معيار مت اختيارهم من قبل الرب؟ وهل �صدقا يوجد هناك
من هو جدير من بني الإن�س من يقوم بهذه املهمة؟
وبعد �إثارة هذه الت�سا�ؤالت التي تت�ضمن �إجابات منطقية
ت��ديل ب ��أن ت��دخ��ل ال��دول��ة  -ال�سيا�سة -يف ال���ش��ؤون الدينية
للعباد ت�أتي رغبة يف ال�سلطة املطلقة متبوعة بخلق جمتمع
ُ
يئن من الأم��را���ض  -االجتماعية والنف�سية واالقت�صادية-
والت�شوهات يف �سياقاته املكونة له .واجلدير بالذكر والإ�شارة
�إليه هنا � ّأن الدين نف�سه ي�ستنطق حقيقة �أن العبادات تخدم
الفرد نف�سه ،وهو خمري يف م�س�ألة تطبيقها ب�شكل �أو ب�آخر.
وت�ع��د ق�ضية ع�لائ�ق�ي��ة ال��دي��ن وال ��دول ��ة ،ق�ضية جدلية
فل�سفية ،و�أخ ��ذت اجت��اه��ات تف�سريية ون�ظ��ري��ة يف درا�ستها

وت �ف �ن �ي��ده��ا يف ال �ب �ح ��وث ال �ع �ل �م �ي��ة ،وا� �س �ت �ع ��ر� ��ض ال �ب��اح��ث
ع �ب��دال��رح �م��ن وج �ه �ت��ي ن �ظ��ر م�ت�ع��ار��ض�ت�ين ب �� �ش ��أن ال�ع�لاق��ة
ب�ين ال��دي��ن وال��دول��ة ،متثلت يف ر�ؤي ��ة اب��ن خ�ل��دون والفقيه
الد�ستوري املاوردي .وميكنني �أن اختزل وجهة نظر املاوردي
 ال�ت��ي ات�ف��ق معها جملة وت�ف���ص�ي�لا« -الإم ��ام ��ة مو�ضوعةحلرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا» �أي �أن الدين قائم و�أحكامه
و�أعرافه �سائدة يف املجتمع ،وعلى الدولة �أن ترعى الأحكام
دون ت��دخ��ل؛ فالتدخل يعني ن�صرة مذهب م��ا ،وي ��ؤدي هذا
�إىل انق�سامات يف املجتمع ،فهو ينادي بالتمييز بني ال�ش�أنني
الديني والدولة ولي�س الف�صل متاما .وهذا ال��ر�أي يناق�ض
ر�ؤي��ة ابن خلدون الذي يرى �أن الإمامة مو�ضوعة حلرا�سة
الدين و�سيا�سة الدنيا به �أي ال��دي��ن .وو�ضح عالقة الذين
داخ ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا؛ حيث يتمثل يف ال��داخ��ل باندماج
الدين بالدولة يف ظل أ�م��ر الإم��ام ونهيه ،ويف اخل��ارج مهمة
الدولة الدعوة للإ�سالم باحل�سنى واحلرب واجلهاد .والر�أي
الأخ�ي�ر ر�أي يحمل تع�صبا دي�ن�ي��ا �إىل ج��ان��ب �أن ��ه ي�ع��زز من
هيمنة احلكومات على ال�شعب يف �شتى مناحي احلياة ،وهذا
ما يعني عي�ش الفرد مكبوتا م�ستعبدا .ما يثري ال�شفقة يف
حال الأمة الإ�سالمية تناحرها من �أجل فري�ضة الزكاة دون
غريها من الفرو�ض مثل ال�صالة واحلج؛ لي�س ل�شيء �سوى
�أن الزكاة متلك وجها ماليا �أغرى بالتناحر حولها �سيا�سيا.
وث�م��ة م�ق��ول��ة للمفكر بلقزيز يف م�ع��ر���ض نقا�شه للخالفة
والنبوة « ال �سيا�سة مع اهلل يف اهلل باهلل ولكن ال�سيا�سة مع
النا�س للنا�س بالنا�س» فالدين كم�س�ألة عامة ال ت�ستطيع
ف�صله ع��ن ال�ن��ا���س وامل�ج�ت�م��ع ،لكنه يبقى يف فرائ�ضه �أم � ًرا
خا�صا للإن�سان فهو م�سخر خلدمة هذا الإن�سان ،وهذا �سوف
ً
يحد من انت�شار فكرة � ّأن الدين مرتكز لالنغالق وجتميد
طاقات النا�س ويعمل على �إثارة ال�صراعات والفنت.
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