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الدعوة املحمد َّية من الجانب السيايس
�أحمد املكتومي
طِ ْيلة تاريخهم املديد ،مل يتو َّقف امل�سلمون عن تنزيل امل�سائل ال�سيا�سية والدولة وال�سلطان ال�سيا�سي منزلة املو�ضوع الأهم يف ُجملة موا�ضيع اجلماعة والأمة واملجتمع الإ�سالمي
التي �شغلتهم منذ بواكري الدعوة املحمدية ..عبدالإله بلقزيز حتدَّث يف مقاله ال�صاخب مبجلة «الت�سامح» «ما قبل نظرية الدولة :امل�س�ألة ال�سيا�سية يف �إ�سالم ال�صدر الأول» عن
�إ�شكاليات عدم تنزيل ال�سيا�سة وال�سلطة �ضمن الق�ضايا التي يجب على امل�سلمني االهتمام بتفا�صليها ،وعدم جعلها جز�أين م�ستقلني من ُجملة الطقو�س الدينية.
امل �� �س �ل �م��ون ك �ع��ادت �ه��م خم �ت �ل �ف��ون ع ��ن �أه� ��ل امل �ل ��ل الأخ� � ��رى من
امل�سيحيني وال �ه �ن��دو���س...وغ�يره��م مم��ن �أوج� ��دت ن�صو�صهم
وجت��ارب�ه��م ال�ت��اري�خ�ي��ة ت��وازن��ا م�ق�ب��وال ب�ين ال�ع�ق�ي��دة واحل �ي��اة؛
فلو �أتينا من اجلانب ال�سيا�سي ف ��إ َّن �أ�س�س �إق��ام��ة ه��ذه ال��دول
هو الفكر العلماين الذي هو ب��دوره مرفو�ض من قبل جماعة
امل�سلمني الذين يرون �أ َّن الدين وال�سيا�سة واالقت�صاد هي كتلة
تن�صب فوق ر�أ�س املجتمع املدين .وعليه؛ يكون اجلانب
واحدة
ُّ
الروحي �شامال جلميع جوانب احلياة .ومن هذا املنطلق ،ي�أتي
اجل��دل العميق يف كيفية ت��وازن احلقبة املحمدية من اجلانب
ال�سيا�سي توازنا �أ�شبه �أن يكون مثاليا ،وحتى بعد وفاته �-صلى
اهلل عليه و�سلم -وذل��ك يف حقبة �أب��ي بكر ال�صديق وعمر بن
اخلطاب ر�ضوان اهلل عليهم.
ولكن :هل ا�شتملت ر�سالة الإ�سالم على ر�سالة دينية وم�شروع
�سيا�سي يف �آن واح��د؟ �إ َّن ال�صدام ال�سيا�سي الكبري بني �أوروب��ا
اال�ستعمارية وب�ين ال��دول��ة العثمانية �أع ��اد ال�صلة ب�ين الدين
وال �ث �ق��اف��ة وب�ي�ن ال���س�ي��ا��س��ة يف �أع �ي�ن امل���س�ت���ش��رق�ين ،وه ��ذا ك��ان
م�صحوبا ب�صحوة �إ�سالمية عظيمة يف �أع�ظ��م ال��دول العربية
وه��ي م�صر ،ثم تلتها الهند ،وم��ن بعدها باك�ستان التي لعبت
دورا كبريا يف غر�س الفكرة الدينية يف عمق التخبط ال�سيا�سي.
وهذا كله كان يف معظم كتابات امل�ست�شرقني والكتاب ،منا�شدين
بالوعي الإ�سالمي؛ وكان من بينهم :ر�شيد ر�ضا ،وح�سن البنا،
و�سيد قطب ،و�أب��و احل�سن ال�ن��دوي .حيث ردَّد الكتاب تعريف
الإ� �س�ل�ام ب ��أن��ه دي ��ن ودول ��ة ،وك��ان��ت ه ��ذه � �ش��رارة أ�م ��ل م��ن أ�ج��ل
�صحوة �إ�سالمية مل ت�شهدها القرون املا�ضية.
لقد �أنتجتْ الدعوة املحمدية جماعة وهي «جماعة امل�سلمني»،
والتي ت�س َّمت با�سم ر�سالة نبيهم ،حيث �إنه مل يكن من ال�سهل
ت�شكيل م�ث��ل ه ��ذه اجل�م��اع��ة خ��ا��ص��ة يف ب��داي��ة ال��دع��وة ال�ت��ي ال
تتعدى احليز القري�شي والقبلي ،وه��ذا عائد اىل �ضيق املجال
امل�ك��اين �أو ب�سبب ق��وة املمانعة التي �أب��داه��ا املجتمع املكي �ضد
دع ��وة ت �ق�ترح ت��دم�ير امل�ن�ه��ج ال��وث �ن��ي وع ��ائ ��دات ��ه االق�ت���ص��ادي��ة
والتجارية� ،أو تفر�ض نظاما جديدا قوامه امل�ساواة يف الدين.
وهذا الأمر كان لقري�ش عظيما؛ حيث امتازت قري�ش ب�أف�ضلية
مطلقة على ال�صعيد املادي والقبلي ،فكيف تر�ضى ب� ْأن تت�ساوى
مع جملة العبيد والذين ي�شكلون ال�سواد الأعظم .فمع كل هذا
ا�ستجاب عدد ال يزيد على ع�شرة -كما �أح�صته كتب ال�سري� -إىل
الدعوة املحمدية مع �أنها كانت �سرية ،ثم مبقت�ضى �أمر الوحي

«و�أنذر ع�شريتك الأقربني» �أن يبد�أ النبي الدعوة من حميطه
الها�شمي� ،إال �أ َّن ح�صيلته كانت �ضيقة جدًّا للأ�سباب التي �أملحنا
�إليها .فقد كانت هذه املحنة النبوية يف التبليغ وك�سب الأن�صار
والتقدم يف بناء جماعة اعتقادية قوية ومتما�سكة من جملة
الأ�سباب التي حملت على الهجرة اال�ضطرارية من مكة �إىل
ي�ثرب ومعها البحث ع��ن جمهور جديد خ��ارج النطاق املكاين
(مكة املكرمة) .ومن هذه النقطة ،انتقلتْ الدعوة النبوية من
اجلانب الديني �إىل اجلانب ال�سيا�سي ال يفارقها الدين .فيمكن
القول ب�أ َّن جماعة امل�سلمني يف مكة حتولت جلماعة �سيا�سية بعد
الهجرة �إىل ي�ثرب .مل يقت�صر الأم��ر على التو�سع يف الدعوة
ب��ل ام�ت��د الأم ��ر �إىل امل ��ؤاخ��اة ب�ين الأو� ��س واخل ��زرج (الأن���ص��ار)
واملهاجرين ،حتى �شملت املخالفني يف امللة من القبائل اليهودية
التي �أبرم النبي معها عقدا �سيا�سيا �أو د�ستورا �سيا�سيا ُي� ِّؤ�س�س
مبكرا لعالقة املواطنة وهي اال�شرتاك يف املوطن ال يف الدين؛
ففي احلقيقة �أ َّن دول��ة املدينة هي دول��ة �إ�سالمية بحتة .وقد
�أمكنها �أن تتحول �إىل دولة �إ�سالمية وهو نق�ض امليثاق النبوي
بني يهود قريظة وبني القينقاع وبني النظري ب�سبب غدرهم،
وقد و�صل ذروته يف اال�صطدام امل�سلح والت�صفية املادية ال�شاملة
الذي عربت عنه معركة خيرب.
وم��ع ت��زاي��د جمهور امل��ؤم�ن�ين بر�سالة الإ� �س�لام وات���س��اع نطاق
ال ��دع ��وة؛ ب�ح�ي��ث ف��ا��ض��ت ع��ن امل �ج��ال احل �ج ��ازي لت�شمل �سائر
اجل��زي��رة العربية يف عهد النبي �-صلى اهلل عليه و��س�ل��م� -إال
�أ َّن��ه لن يكون ع�صيا �إدراك حقيقة �أ َّن ذل��ك التزايد يف جمهور
امل�سلمني والتو�سع اجلغرايف مل يكن حكما ومل يعن �أن ر�سالة
الإ�سالم تغلغلت عميقا يف وجدان املخاطبني ،والدليل على هذا
الأمر -ك َّما ف�سره عبدالإله بلقيز -عائد �إىل واقعتني :الأوىل �أ َّن
بع�ضا من معتنقي الإ�سالم ما جهروا ب�إ�سالمهم طوعا و�إميانا،
ب��ل ا�ضطروا للخو�ض فيه واللحاق بحركته الظافرة بعد �أن
حلقتهم الهزمية يف املواجهة ال�شر�سة مع الإ�سالم ،وتبني لهم
�أ َّن حفظ البقية الباقية من م�صاحلهم ومراتبهم �إمنا هو وقف
على ال�سباحة يف تياره ال �ضده .والثانية هي حركة الردة التي
�سرعان ما اندلعت يف �أرجاء خمتلفة من �أرا�ضي امل�سلمني ما �إن
ع َّم خرب وفاة النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ويف الواقع ُيكن
و�صف ال��ردة بكونها مت��ردا �سيا�سيا لأط��راف �ضد ال��دول��ة ،وما
�صاحب هذا التمرد من ممانعة من دفع الزكاة وغريها.
�إذن؛ خ�لا��ص��ة ال�ق��ول �أ َّن ال�ع��رب ك��ان��وا ب�ح��اج��ة ل�ك��ام��ل ال�ف�ترة

النبوية حتى تتكون جماعة �إ�سالمية ،و�أنها ميكنها اال�ستغناء
كجماعة اعتقادية عن �سلطان �سيا�سي يرعى اجتماعها الديني
ويعيد �إنتاجه.
لقد ك��ان خ�بر وف��اة النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فاجعة مل
تكن يف احل�سبان ،ولكن عندما وقع احلدث جاء التحدي الكبري
�أمام امل�سلمني ،وهو من �سيخلف النبي يف �إمامة امل�سلمني؟ هذا
الت�سا�ؤل ما كان لي�أخذ وجها دينيا �إطالقا ،وذلك لعلم امل�سلمني
�سلفا ب�أ َّن الر�سول حممد هو �آخر الأنبياء واملر�سلني؛ بحيث �أ َّن
القيادة الدينية اختتمت به .بل كان ال�س�ؤال �س�ؤاال �سيا�سيا ،وكان
هدفه من �سيخلف النبي يف الإدارة ال�سيا�سية ل�ش�ؤون امل�سلمني.
ق ��د ُي �ع�تر���ض ع�ل��ى ال �ق ��ول ب � ��أ َّن خ�لاف��ة ال�ن�ب��ي ك��ان��ت م��زدوج��ة
الطبيعة «�سيا�سية ودينية يف �آن واح��د» ،و�أ َّن خليفة ر�سول اهلل
لي�س فقط قائدا �سيا�سيا يقود املعارك والفتوحات ويدير بيت
املال ،بل قبل كل �شيء هو من ي�ؤمهم ل�صالة اجلماعة وميلك
حق الفتيا يف �أمور حياتهم ،هذا �صحيح بال �شك� ،إذ يجب على
اخلليفة �أن يكون �سيا�سيا ودينيا من �ش�أنه �إم�ساك زمام الإمامة
يف الإ�سالم ،ولكن الأمر الذي ال يقبل اجلدل �أن خليفتهم لن
يكون مثل النبي �إطالقا فال هو مر�سل يحمل وحيا وكتابا وال
هو مع�صوم من اخلط�أ ،بل هو من عامة ال�شعب ،ويتم تن�صيبه
�أم�ي�را للم�ؤمنني �إذا �أج�م��ع عليه جماعة امل�سلمني ،ول�ك��ن لن
يكون �إجماعا ك�إجماع امل�سلمني على نبوة حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم.
ي �ق��ول ع �ب ��دالإل ��ه ب�ل�ق�ي��ز� :إ َّن خ�لاف��ة امل���س�ل�م�ين ك��ان��ت مثالية
ن��وع��ا م��ا يف ال�ف�ترة ال�ت��ي مت��ت فيها مبايعة �أب��ي بكر ال�صديق
وعمر بن اخل�ط��اب ،وه��ي التي ا�ستخدم فيها امل�سلمون نظاما
��س�ي��ا��س�ي��ا ق��ر�آن �ي��ا ه ��و ن �ظ��ام ال �� �ش ��ورى .ول �ك��ن ازده� ��ر م�صطلح
ال���ش��ورى يف الفكر الإ��س�لام��ي احل��دي��ث بت�أثري �سلطة الأف�ك��ار
الليربالية الداعية �إىل �إقامة ال�سلطة على مقت�ضى االختيار
ال��دمي �ق��راط��ي؛ �إذ يف�صح ع��ن �أن احل�ك��م ي�ت�ق� َّرر ب��االخ�ت�ي��ار ال
بالتعيني �أو التوريث �أو ما �شابه .ثم يعود ويقول �إ َّن من �أ�سباب
اخل�لاف بني معاوية والإم��ام علي -ر�ضي اهلل عنه -أ� َّن الن�ص
خا�صا مل�س�ألة ال�سيا�سة ير�سم �إط��ار
ال�ق��ر�آين مل يُقدِّم ت�شريعا ًّ
ال�سيا�سة وال�سلطان ،والذي نتج عنه حتول يف نظام احلكم �إىل
توريث ولي�س �شورى ،ولعل هذا كان �أو�ضح نزاع على ال�سيا�سة
وال�سلطان يف العهد الإ�سالمي.
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