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مغامرة أخرى مع الدين والسياسة
هاجر ال�سعدية

يف مقاله «الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر نحو م�ؤ�س�سة القيم و�إعادة بناء العالقة بني الدين وال�سيا�سة» يت�ساءل عبداحلكيم �أبو اللوز يف جملة الت�سامح حول
مدى وجود «البعد امل�ؤ�س�ساتي» يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر ،وو�صف مفهوم امل�ؤ�س�سة مبعناه الكال�سيكي ح�سب مونت�سكيو؛ ف� ّإن م�ؤ�س�سة �شعب ما ،تعني نقل
جمموعة من الأفراد حتركهم امليول والغرائز الذاتية �إىل حالة اجتماعية يعرتفون فيها ب�سلطة تكون خارج م�صاحلهم .فامل�ؤ�س�سة وفق هذا املعنى ت�صبح �أحد معايري
االنتماء للمجتمع ،وتقوم العالقات بني �أفراد املجتمع على مبد�أ ت�ساوي املواطنني وتخوّل لهم التعرّف على احلقوق والواجبات التي تلزمهم �إزاء بع�ضهم بع�ضا.
ميكنني �أن �أوجز الفكرة التي يطرحها الباحث يف مقالته
العلمية ،والتي �أجدين غري متفقة معها؛ حيث يطغى عليها
الطوباوية .ويف �أ�سلوب الكاتب يتبني �أ ّن��ه ي�سجل فكرته
وه��و م��دف��وع بهاج�س ن�صرة الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة؛ وه ��ذا ما
يجعلنا ن�أخذ عليه ذلك؛ حيث من�ش�أ دفاعه لأفكاره نف�س ًيا
�أكرث مما يكون منطق ًيا ،وهذا ما يجعله يقع يف فخ غياب
املو�ضوع ّية يف ال�ط��رح وطغيان العاطفة؛ فهو ي�سعى �إىل
تبديد التحديات التي تواجه الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
املعا�صر وذلك من خالل �إعادة توظيف القيم �إيجابيا� ،أي
حتويلها من جمرد معانٍ �أخالقية وتربوية �إىل م�ؤ�س�سات
�سيا�سية لها �ضوابط و�أه��داف خا�ضعة للقواعد والرقابة.
يبدو للوهلة الأوىل �أنّ هذا التنظري ب� ّراق ،و�سوف يحقق
وج��ود املجتمع املُتّزن واملثايل ال��ذي ر�سمته �شريعة الدين
الإ�سالمي ،ولكن حني ن�أتي �إىل النظر يف واقع املجتمعات
العربية الإ�سالمية التي تربز ديانتها ،وتعمل على املتاجرة
ب��ا��س��م ال ��دي ��ن ،وال�ت���ض�ل�ي��ل ل�ع�ق��ول ال���ش�ع��وب ب��ا��س��م ال��دي��ن
نت�ساءل منطقيا :ما الفائدة احل�ضار ّية والتنموية للدول
التي تعلن ديانتها؟
على �أ ّية حال الباحث يحاول ا�ستعرا�ض مغامرة جديدة
ت �ه��دف �إىل ر� �س��م ع�لاق��ة ج��دي��دة ب�ين ال��دي��ن وال���س�ي��ا��س��ة
مبنظور خمتلف ،ت�سعى لتجاوز �أخطاء الأجيال ال�سالفة.
وا�ستدعى ذل��ك ك�شف الت�صور النظري ال��ذي تنطلق منه
امل�شاريع الفكرية الهادفة �إىل م�ؤ�س�سة القيم الدينية؛ ويف
نقطة ثانية ْ
ك�شف الأبعاد التي تفتح عليها هذه املحاوالت.
�أو ًال :م��ن الإ� �ص�ل�اح �إىل �إع� ��ادة ال �ب �ن��اء :ه��دف��ت ال�ق��وى
الإ�سالمية املعا�صرة والتي تعترب ام�ت��داداً زمنياً ومكانياً
ل�ت�ي��ار ال���ص�ح��وة �إىل �إع � ��ادة و� �ص��ل ع�لاق��ات�ه��ا م ��ع ال�ف�ك��رة
الإ�صالحية وذلك عرب خطاب تتم ّلكه نزعة التوفيق بني
ال�ف�ك��رت�ين الإ� �ص�لاح �ي��ة وال �� �ص �ح��و ّي��ة م��ن خ�ل�ال م���ش��روع
تبي وجود
يجمع هذين املنطلقني ،ولكن من جهة �أخرى ّ
حركة نقد كبرية لأط��روح��ات الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
الكال�سيكي من خالل النتائج االجتماعية وال�سيا�سية التي
تعرتف ب�أنّ الرتاث العربي يف ال�سيا�سة �أبدى نفو ًرا �شديدا

م��ن جت�سيد فكرتي الأم�ير وال���ش��ورى ،وه��ذا م��ا �أظ�ه��ر �أنّ
اخل�ط��اب الإ��س�لام��ي املعا�صر ميثل م�شروعا لإع ��ادة بناء
الفكر الإ�سالمي �أكرث منه حماولة لإ�صالح هذا الأخري.
فاجليل ال��راب��ع ال��ذي حمل ل��واء ه��ذا امل�شروع (الغنو�شي،
ُ
التابي� ...إلخ) حت ّمل م�س�ؤولية التجديد وجتاوز �سلب ّيات
الأجيال ال�سابقة التي متثلت يف ر�أي��ه ب�شكل عام (انطباع
فكرها بال�صيغة املثالية والوقوف يف التعبري عن الأفكار
الإ��س�لام�ي��ة عند احل ��دود الأخ�لاق�ي��ة والدينية ال�صرفة)
ف�ه��ذه ال�سلبيات متثلت ع�ن��د اجل�ي��ل الأول (اب ��ن تيمية،
ابن القيم� ...إلخ) يف وقوفه عند القراءات املت�سرعة لعهد
الت�شريع واملُف�ضية يف الغالب �إىل البحث عن �أ�سانيد دينية
لتربير الواقع بدل ال�سيطرة عليه ،مما �أدى �إىل �إن�شاء كتب
ال�سيا�سة ال�شرعية؛ وه��ي معزولة عن الواقع التطبيقي،
وك��ان��ت النتيجة غ�ي��اب ال��ر�ؤي��ة ال��د��س�ت��وري��ة القائمة على
امل�ن�ظ��ور غ�ير الت�سليمي م��ع ال���س�ل�ط��ة .ك��ذل��ك ي�ع��اب على
اجليل الثاين (حممد عبده ،الأف�غ��اين� ...إل��خ) توفيقيته
املبا�شرة وال�سطحية بني القيم الإ�سالمية وما يقابلها من
مبادئ د�ستورية غريبة.
� ّأما اجليل الثالث (�سيد قطب ،املودودي� ...إلخ) فلوحظ
عليه فهمه اخلاطئ ملفهوم ال�شمول؛ �أي اعتبار �أنّ الإ�سالم
دين �شامل يعني رف�ض التدرج يف الإ��ص�لاح .وخل�ص �أحد
امل�ف�ك��ري��ن ب�ع��د ه ��ذا ال�ت�ق�ي�ي��م �إىل ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أنّ نقطة
ال�ضعف اخل �ط�يرة يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ق��دمي��ه وحديثه
هي عدم التنا�سب بني الو�سائل والغايات؛ مما �أ�ضفى على
مقولته م�سحة مثالية.
ولتجاوز كل هذه ال�سلبيات رفع املفكرون الإ�سالميون
املعا�صرون م�شروع �إع ��ادة بناء الفكر الإ��س�لام��ي ب�أجياله
الثالثة من خالل اال�ستناد �إىل جوهر الفكرة امل�ستندة �إىل
املنهج التثقيفي م��ن الناحية الفكرية والنهج االع�ت��دايل
يف جانب ال��دع��وة� ،إ�ضافة �إىل الرغبة يف اللحاق باملدنية
احل��دي�ث��ة واالن�ف�ت��اح على امل ��ؤث��رات احل���ض��اري��ة ،والتعامل
ريا وت�أ ُّثرا ولكن مع �إن�ضاج املحاوالت التوفيقية؛
معها ت�أث ً
ً
ً
مم��ا ي�ستوجب خ�ط��اب�ا �إ��س�لام�ي�ا ي��واك��ب حت ��والت الع�صر

وق�ضاياه .وا�ستنتج من هذا وجود وعي متزايد لدى الفكر
الإ�سالمي ب�أزمة الفكر ال�سيا�سي املنطلق داخ��ل املرجعية
الإ�سالمية ،وب�ضرورة تطويره من خالل نظرية الدولة
وال�سلطة تت�سم بخ�صو�صيتها وحداثتها معا.
ويف الزاوية الثانية ارتكز الباحث على تنظري وحماولة
منه مل�ؤ�س�سة القيم الدينية و�إعادة بناء العالقة بني الإ�سالم
وال�سيا�سة ،وي�شري املفكرون الإ�سالميون اليوم على غرار
�سابقيهم �إىل �أنّ طبيعة الإ� �س�ل�ام ال ت�ق�ب��ل ال�ف���ص��ل بني
الدين وال�سيا�سة ،فاالختالف يكمن على م�ستوى حتديد
درج��ة التناغم احلا�صل بني عن�صري :الدين وال�سيا�سة.
فالعالقة بينهما عالقة دمج وان�صهار �أي ان�صهار الدولة
يف الدين؛ بحيث يكون الإ�سالم دين الدولة وتكون الدولة
�أداة خل��دم��ة ال���ش��ري�ع��ة .م���ش��روع �إع ��ادة ب�ن��اء ال�ع�لاق��ة بني
الدين وال�سيا�سة تت�ضح حماولته يف خلق تطور ومت ُّثالت
جديدة ملفهوم ال�سيا�سة واكت�شاف �أبعاد جديدة يف عالقته
مبفهوم الدين� .أي �أنّ اخلطاب الإ�سالمي �أ�صبح يتحدث
عن الدين باعتباره م�صدر تربية ذاتية وجماعية ال غنى
ل�ل�ن�ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي ع�ن�ه��ا .ف� ��إذا ك��ان��ت ال��دول��ة ه��ي حم��رك
ال�سلطة فالدين ه��و روح�ه��ا .واخل�ط��ر �أن ينف�صل ال��روح
ع��ن اجل���س��د ح�ي��ث ي ��زول ال�ع�ق��د اجل�م�ع��ي وي �ن �ه��ار ال�ن�ظ��ام
االجتماعي .بيد �أنّ حتديد القيم الإ�سالمية بال�شكل الذي
ُي ِّكن من �إعادة بناء العالقة بني الدين وال�سيا�سة مهمة
الزال��ت يف مرحلة البناء رغ��م اجلهد املعترب؛ لذلك نرى
�أنّ متا�سك هذا امل�شروع يتطلب تراكما لالجتهادات لوجود
حمطة توفيقية بني الدين وال�سيا�سة .وب�ن��ا ًء عليه؛ ف�إن
الفكر الإ�سالمي لن يكون نقي�ضا للفكر العلماين ب�شكل
م�ط�ل��ق .وم ��ع ج �ه��ود ال�ب��اح��ث يف ت��و��ص�ي��ف ه��دف��ه وف�ك��رت��ه
القائمة على �إع ��ادة الت�أ�سي�س لعالقة ج� ّي��دة ب�ين الدين
وال�سيا�سة �إال �أ ّن ��ه ومبثلما �أ��ش��رت �أع�ل�اه ،التنظري يبدو
برا ًقا ولكن تبدو م�شكلتنا �أعمق ومل تكن جمرد ف�شل عابر
�أو تعرثات عابرة ،و� ّإنا امل�شكلة يف الروا�سب والعقول التي
باتت �ضحية لأنظمة ا�ستبدادية اتخذت من الدين مدخال
لتثبيت جذور الف�ساد.
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