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الوالء املطلق ..ظاهرة حديثة!
منال املعمرية

َيفتتح طالل �أ�سد مقاله  -املن�شور مبجلة «التفاهم» ببع�ض الآراء واالنطباعات ال�سلبية ال�سائدة حول والده املفكر حممد �أ�سد� ،إبان حياته ،والتي كر�سها يف درا�ساته
املتعمقة للإ�سالم� ،إ�ضافة �إىل عمله على م�شروع �إقامة وت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية م�ستقلة ،و�أعماله الفكرية التي تخ�ص الإ�سالم املوجهة للغرب؛ �إذ اعترب حممد �أ�سد
�أحد �أكرث م�سلمي �أوروبا يف القرن الع�شرين ت�أثرياً .وكان مما ي�شاع عن حممد �أ�سد �أن هدفه الأول هو لربلة الإ�سالم وبناء اجل�سور بني الإ�سالم والغرب� .إال �أن طالل
�أ�سد ،وعرب هذا املقال ،والذي كان �سابقا ورقة مقدمة للم�ؤمتر العاملي بالريا�ض املنعقد يف العام � ،2011سعى �إىل �أن ينفي هذه التهم ،و�أن يعر�ض الأفكار الرئي�سية
والر�ؤى التي �سيطرت على فكر والده حممد �أ�سد؛ وذلك بحياد مو�ضوعي تام يت�سم بالر�صانة واجلدية.
ي �ق��ول ط�ل�ال �أ� �س ��د « :ك ��ان وال ��دي م�ف�ك��را دي�ن�ي��ا ،ومل ي�ك��ن رج��ل
�سيا�سة ،وقد عد القر�آن وال�سنة الركنني الأمثلني للهداية واحلياة
الإن�سانية الر�شيدة� ،....إن �أول و�أهم فكرة يف ر�ؤية والدي للإ�سالم
حل�ج��اج ��ض��روري
�أن ال��دخ��ول �إل�ي��ه يعتمد على ال�ع�ق��ل؛ ل��ذا ف ��إن ا ِ
للدخول يف الإ�سالم وللبقاء فيه .وعندما كنت �صغريا اعتاد والدي
على القول يل� :إن على الواحد منا �أن يتعامل مع امل�ؤمن وغري
امل�ؤمن لي�س بالعنف بل باحل�سنى ،وهذا الذي عناه القر�آن بقوله:
«ال �إك ��راه يف ال��دي��ن» .ويتابع ال��وال��د ب ��أن ال�ق��ر�آن امل��وح��ى م��ن اهلل
�سبحانه يدعو الب�شر �إىل دينه بالعقل ،وعندما نقر�أ القر�آن قراءة
مت�أنية نالحظ �أنه يخو�ض جداالت ويثري الأ�سئلة با�ستمرار؛ لأنه
بهذه الو�سيلة يدفع ال�سامعني للإ�صغاء والتقدير.
فبالن�سبة ملحمد �أ��س��د ،ف ��إن العقل م��رك��زي عند امل�سلمني ،لي�س
فقط يف الطريقة التي كانوا يتوجهون بها �إىل غري امل�سلمني ،بل
ويف الطريقة �أو النهج ال��ذي ينبغي �أن يتعاملوا به فيما بينهم،
خا�صة يف معاجلة اخلالفات والنزاعات ،و�سواء �أكان ذلك يف ال�ش�أن
العام �أو ال�ش�ؤون اخلا�صة .ومن وجهة نظره ف�إن اخلالف الوا�سع
�أو العميق ال ينبغي �أن يدفع املتخا�صمني من امل�سلمني �أو ي�ؤدي
�إىل تكفري �أحدهما الآخر؛ بل ينبغي ال�سلوك يف النزاعات م�سلك
الإ� �ص��رار املن�ضبط ال��ذي يحرتم فيه ك��ل ط��رف قرينه عندما ال
ي�ك��ون ممكنا التو�صل الت�ف��اق .ل��ذل��ك؛ فهو يقتب�س م ��راراً الأث��ر
املن�سوب للنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم :اختالف علماء �أمتي رحمة.
وقد اختلف هو نف�سه اختالفا بارزا مع عدد من العلماء واملثقفني
امل�سلمني ،ب�ش�أن الفهم ال�صحيح مل�سائل َع َقدية �إ�سالمية و�أخرى يف
املمار�سة؛ لكنه ظل دائما يكره التع�صب والت�شدد والغل ّو يف الدين،
ثم �إن��ه كان يكره الت�صرفات ال�شائنة التي ُترتكب با�سم احلر�ص
الف��راد من
على الدين� ،سواء من جهة العامة والغوغاء� ،أم من أ
جهة الدولة .فالفرد يكون م�سلما �إذا �أعلن ذل��ك� ،أم��ا اجلدية �أو
عدمها فهي �أمر بينه وبني اهلل وحده.
ومن هذا املنطلق ،ف�إن حممد �أ�سد ي�ؤكد �أن الإ�سالم لي�س دين عنف
كما يزعم الغرب ،و�أن امل�سلمني مل ين�شروا دينهم بالإكراه وبالقوة
با�ستثناء حاالت قليلة ال تنق�ض القاعدة .والتعبري الأحدث عنهذا الزعم جنده يف حما�ضرة البابا احل��ايل بنديكتو�س ال�ساد�س
ع�شر بجامعة رج�سنبورج عام  ،2006والتي ادعى فيها �أنه يف حني
يقع العقل يف املركز ل��دى امل�سيحيني يف التاريخ ،فقد ك��ان غائبا

يف التاريخ الفكري للإ�سالم ،وهذا هو ال�سبب الذي جعل الإ�سالم
يعتمد على القوة والعنف .وهذا ادعاء كاذب!
لقد �أث ��ار حممد �أ��س��د ق�ضية ��ض��رورة �إق��ام��ة ال��دول��ة الإ�سالمية،
والتي �أ�س�سها على العقل .فبالن�سبة ل��ه ،ف��إن الأخ�لاق والقانون
هما �شيء واح��د .فقد ك��ان يعتقد ب��أن الدولة ال ب� ّد �أن تبنى على
�أ�س�س دينية؛ وذلك لأن الدولة هي وحدها التي ت�ستطيع �أن تعطي
القانون الإلهي القوة التي يحتاجها ،و�شرع اهلل (�إرادة اهلل) هو
م�صدر القيم الأخالقية كلها وم�صدر ال�سعادة .وهنا ي�أتي ال�س�ؤال
املقلق :هل من املمكن لغري امل�سلمني �أن يعي�شوا �أخالقيا يف دولة
�إ�سالمية؟
وي��رى حممد �أ�سد �أن غري امل�سلمني ينبغي �أن يتمتعوا باحلماية
الكاملة؛ لكنهم ال ي�ستطيعون تقلد منا�صب �سامية يف الدولة،
و�أن ه��ذا الأم ��ر ال يعد متييزا �أو معاملة غ�ير ن��زي�ه��ة؛ ب��ل �إن يف
ذلك اعرتافا ب�أن «غري امل�سلمني ال يجب �أن يكونوا مُوالني متاما
للدولة» ،التي حتمل �أيديولوجيا تختلف عن تلك التي يحملونها
�أو يعتقدونها .وبعبارة �أخرى ،ف�إنه من حق الدولة على م�س�ؤوليها
الكبار مطالبتهم بالوالء الكامل ملقت�ضياتها وم�صاحلها ،كما �أنه
ي�ك��ون على �أول�ئ��ك امل���س��ؤول�ين �أن َي��أم�ن��وا ط��اع��ة وخ�ضوع الرعايا
ا�ستنادا العرتافهم ب�شرعيتهم .ولأن غري امل�سلمني غري قادرين
على �أداء هذين الواجبني؛ يكون من ال�ضروري االع�تراف بعدم
قدرتهم على تويل املنا�صب الكبرية واحل�سا�سة يف الدولة.
ويف هذا اجلانب ،ف�إن طالل �أ�سد ينتقد وب�شدة هذا التوجه الذي
ذه��ب �إل�ي��ه وال ��ده .حيث ي�ب��د�أ النقا�ش بالت�أكيد على �أن مطالبة
الدولة لرعاياها �أو مواطنيها بالوالء املطلق ،ظاهرة حديثة ،فهي
تعود �إىل ع�صر الدولة الوطنية� .أما يف الأزمنة ما قبل احلديثة؛
ف��إن املطلوب ك��ان والء النبالء واجل�نراالت واحلكام ولي�س عامة
النا�س .و�سبب �إ�صرار الدولة على ال��والء الكامل ،هو خوفها من
الع ��داء الداخليني من
الع ��داء اخلارجيني من ال��دول املعادية و أ
أ
اخلونة؛ لذلك جندها ت�شدد على الوحدة .وعندما ال يتم االلتزام
مببادئ ال��والء والطاعة؛ ف��إن ال��دول الوطنية تلج أ� �إىل القوة يف
الإخ�ضاع ب�شتى ال�سبل والأ�ساليب؛ ّ
بغ�ض النظر عن االختالف �أو
التفاوت .وبالطبع ،لي�س كل �شيء ظهر يف الأزمنة احلديثة جيدا
و�إيجابيا� .إن الدولة الليربالية احلديثة هي مناط اخلري العام
من جهة ،ولكنها م�صدر حمتمل للق�سوة والقمع .فعندما تخاطب

احلكومة املواطنني ف�إنها ال ترجوهم ،بل تعاملهم ب�إمرة القانون،
من �أج��ل «حتقيق ال�صالح ال�ع��ام» ،وه��ي ق��ادرة على معاقبتهم �إذا
ع�صوا �أو خ��ال�ف��وا .اح�ت�ك��ار ال��دول��ة للعنف م��ن ج�ه��ة ،و�سيطرتها
على البريوقراطية من جهة ثانية ،هما الأم��ران اللذان يعطيان
احل�ك��وم��ة ��س�ل�ط��ة ه��ائ�ل��ة ،ال مي�ك��ن �أن جت�ت�م��ع ل�ل�م��واط��ن ال �ف��رد.
�صحيح �أن ال��دول��ة الليربالية العلمانية حتمي ح��ق املن�شقني يف
االع�ت�را� ��ض؛ ل�ك��ن لي�س ه�ن��اك دول ��ة م��ن خ�لال حكومتها ت�سمح
بالتجاوز عليها وعلى قوانينها حتت �أي ا�سم؛ لأن يف ذلك تهديدا
لوجودها املقد�س.
ه��ذا ه��و ال ��والء املطلق ال ��ذي دع��ا �إل�ي��ه حممد الأ� �س��د ،وال ��ذي مل
يتواجد �أ�سا�سا يف التقليد الإ�سالمي ال�سلفي!
فنتيجة غياب نظرية ال�سيادة يف التقليد الإ�سالمي؛ ف�إنه �سواء
كانت الدولة حتت�ضن �أيديولوجيا دينية� ،أو علمانية ،و�سواء كانت
تدعي متثيل اهلل �سبحانه� ،أو تقول بال�سلطة الدنيوية العادية؛
ف�إنها ال ت�ستطيع �أن تطلب من مواطنيها وال ًء مطلقا .وهناك بني
القائلني بالدولة الإ�سالمية اليوم من ي�ؤكدون على �أن اهلل ميلك
ال�سيادة �أو احلاكمية فيها� .إمنا وبح�سب الر�ؤية القر�آنية؛ ف�إن كل
�شيء يف ه��ذا ال��وج��ود يقع حتت ق��درة اهلل وم�شيئته ،فكيف يكون
بو�سع ال��دول��ة ،وه��ي تركيب اجتماعي� ،أن تطلب م��ن مواطنيها
ال ��والء امل�ط�ل��ق؟! ف��ال��دول��ة يف الإ� �س�لام ال ت�ستطيع �أن تتكلم كما
ٌ
خملوق ولي�ست خالقاً.
يتكلم اهلل؛ �إنها
يف ح�ي�ن ي �ق ��ول حم �م��د الأ�� �س ��د ب� � ��أن ال ��رع ��اي ��ا غ�ي�ر امل �� �س �ل �م�ين ال
ي�ستطيعون �أن يعطوا الدولة الإ�سالمية وال ًء مطلقاً ،ف�إن طالل
ي�ؤكد �أنهم ي�ستطيعون ذلك؛ بل ذهب �إىل �أن فكرة الوالء املطلق يف
الإ�سالم تبقى غريبة.
ويف ت�صور الدولة الإ�سالمية التي �أراده��ا حممد �أ�سد ،ف��إن غري
امل�سلمني لهم ح��ق االخ �ت�لاف ،وال��ذه��اب �إىل معار�ضة احلكومة
علنا .ولكن ال�س�ؤال هنا� :إىل �أي حد ي�ستطيع غري امل�سلم معار�ضة
حكومة �إ�سالمية قائمة ،هي باملعنى ال�ضيق لي�ست حكومته هو؟
وه ��ذا الأم ��ر ال يتعلق بب�ساطة ب��اخل��وف؛ ب��ل يتعلق ب��امل���ش��ارك��ة.
فالدولة الإ�سالمية -ح�سب ه��ذا الت�صور -ملزمة بحماية غري
امل�سلمني ،مب��ا يف ذل��ك �إع�ط��ا�ؤه��م حرية التعبري وح��ري��ة الإمي��ان
والعبادة .لكن االلتزام بحماية كل �أحد وحقوقه على قدم امل�ساواة،
ال تعني احلق بامل�شاركة بالت�ساوي يف احلياة العامة.
manalalmaamari1@gmail.com

