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�إ�سقاطات مفهوم احلرية على الإ�سالم
حممد ال�شحي
يف ظل الوعي بانقالب موازين القوى العاملية ،و�صعود مفاهيم القوى العظمى املنت�صرة ،الغربية بالتحديد ،وا�ستمرارها يف التنامي ،وازدياد رقعة معتنقي �أفكارها امل� ِّؤ�س�سة
لهذا التقدم العلمي وال�صناعي ،تطفو على ال�سطح �إ�شكاالت ،هي من قبيل امل�س َّلم بها عند الأمم املنت�صرة ،ويعد احلديث عنها �ضربا من اجرتار املا�ضي ،كمن يتحدث يف جمال
علم الفلك مثال يف القرن الواحد والع�شرين عن دوران الأر�ض حول ال�شم�س ،ال العك�س .يطالعنا الكاتب ال ُعماين عبداهلل العليان ،يف مقاله املعنون بـ»الإ�سالم وم�س�ألة احلرية
يف خياراتها املتعددة» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -عن �إ�شكالية قدمية متجددة فيما يبدو يف الفكر العربي الإ�سالمي� :إ�شكالية اجلمع بني احلرية الفردية وكونه �-أي الفرد-
من�ضويا حتت مظلة الإ�سالم.
ي�ق��ر ال�ع�ل�ي��ان ب� ��أن ف�ك��رة احل��ري��ة م��ن �أك�ث�ر الأف �ك ��ار اهتماما
وت�أ�صيال منذ فجر التاريخ ،و»قد كافح الإن�سان ونا�ضل عرب
التاريخ ال�ستعادة حريته» .وهنا� ،أقف لأ�ستو�ضح نقطة ميكننا
�إث��ارت �ه��ا ،خ��ا��ص��ة �أن �ن��ا يف ��س�ي��اق احل��دي��ث ع��ن احل��ري��ة �ضمن
املنظومة الدينية� ،أعني نقطة :هل احلرية حق �أ�صيل �أم هي
حق مكت�سب يُفا�ض عليه ب��ه .يبدو يل ،من خ�لال ا�ستعمال
الكاتب تعبري «ا�ستعادة حريته» �أن��ه مييل �إىل ال ��ر�أي الأول
ال��ذي يقول ب��أن احلرية حق �أ�صيل ُ�سلب الإن�سان �إي��اه ،وهو
ي�سعى منذ ذلك احلني �إىل ا�ستعادته ممن �سلبوه �إياه .لكننا،
عند �إكمال اجلملة التي تليها ،يت�ضح �أن الكاتب يعني باحلرية
تلك احل��ال��ة املناق�ضة للعبودية واال��س�ت�غ�لال واال��س�ترق��اق.
وبذلك ي�ضيق مفهوم كبري لي�صبح رهنا لتعريفنا للعبودية
واال�ستغالل التي قد تختلف باختالف وجهات النظر �إليها،
وه ��ذا م��ا ات�ضح جليا عند ا��س�ت��دالل��ه لتعريف احل��ري��ة بابن
تيمية ب�أنها العبودية اخلال�صة هلل.
�إن ال�ن��اظ��ر يف ح ��ال الإ� �س�ل�ام ،ق��دمي��ا وح��دي �ث��ا ،ل�ي�ق��ف ب� ��إزاء
�إ��ش�ك��ال�ي��ة ��ض��ارب��ة ج��ذوره��ا يف الأ��س��ا���س ال ��ذي �أق�ي��م م�ن��ذ ب��دء
ال ��دع ��وة الإ� �س�لام �ي��ة ،م ��رورا ب��امل�ن��اه��ج ال�ت�ف���س�يري��ة املختلفة
لن�صو�ص هذا الدين ،فيما يعرف باملذاهب العقدية والفقهية،
وان �ت �ه��ا ًء ب��ال �ق��راءات ال�ت��أوي�ل�ي��ة احل��دي�ث��ة ال�ت��ي ت ��روم �إ��ض�ف��اء
�صبغة حداثوية على الإ��س�لام� .أعني بتلك الإ�شكالية امل�شار
�إليها احلال َة االزدواج�ي��ة التي تتمتع بها الن�صو�ص الدينية
الإ�سالمية ،ما بني داعية �إىل حرية االعتقاد والدين ،ومق ّيدة
لهذه احلرية ،نافية لها.
و�صيها ظاهرة للعيان،
االزدواجية،
لعل املنبع الذي و ّلد هذه
ّ
ه��و االن�ب�ت��ات ال��ذي ح�صل م��ا ب�ين تلك الن�صو�ص وظروفها
التاريخية واالج�ت�م��اع�ي��ة؛ ففي حم��اول��ة تعميم الن�صو�ص،
و�صبغها ب�صبغة امل� َث��ل واحلِ �ك�م��ة� ،ضاعت احلقيقة امل�ؤ�س�سة.
فقد ا�ستدل العليان بقولة لعمر بن اخلطاب« :متى ا�ستعبدمت
النا�س وق��د ولدتهم �أمهاتهم �أح ��رارا» ،غافال عن الإ�سقاط
ال��ذي �أح��دث��ه على مفهوم احلرية من خ�لال ا�ستدالله بهذا
الن�ص .فاحلرية التي نعرفها اليوم لي�ست احلرية التي عناها
عمر بن اخلطاب يف ق�صة امل�صري ال��ذي ُ�ضرب من قبل ابن
وايل م�صر لأنه فاز يف �سباق اخليل ،يف ا�ستبداد وا�ضح و�صارخ،
وا�ستغالل ال�سلطة لرتهيب النا�س .فجاءت احلرية املنطلقة
من فم عمر بن اخلطاب م�شرية �إىل نقي�ض اال�ستعباد ،وهو
املفهوم ذاته الذي عرفه العربي من قبل الإ�سالم ،فيما يعرف
باجلاهلية .فالإن�سان العربي مل يكن ير�ضى بعبودية كهذه،

ويف�ضل �أن يعي�ش عي�شة ال��وح��و���ش مت�صعلكا منقطعا عن
الديار مقابل �أال يعي�ش رهن �أهواء ال�سلطة.
�أم��ا ا�ستدالل الكاتب ب��آي��ة «�أف ��أن��ت تكره النا�س حتى يكونوا
م ��ؤم �ن�ين»؛ فمعنى الإك� ��راه �سلب احل��ري��ة ،ل�ك��ن ل�ه��ا ظ��روف��ا
خمتلفة ال ت�ؤ�س�س ملبد�أ احلرية كما ي��روم الكاتب يف املقال،
خا�صة �إذا ما نظرنا يف عموم الآيات القر�آنية ،وقدمنا قراءة
تت�سق مع جممل ما �أتى يف القر�آن بخ�صو�ص الإميان والكفر؛
وبالتايل اجلنة وال�ن��ار .فاحلرية املق�صودة هنا ه��ي احلرية
التي تتفق والإرادة العليا الإلهية ،تلك الإرادة التي �أخذت على
نف�سها العهد مبلء جهنم من اجلِ نة والنا�س ،فكيف �ستكون
احلال لو �آمن جميع من يف الأر�ض ،عندئذ لن متتلئ جهنم،
وعليه ،ف�إن اخلطاب القر�آين مل يجئ لت�أ�سي�س مبد�أ احلرية
ب�ق��در م��ا ج��اء لتثبيت مفهوم الق�ضاء وال�ق��در ال��ذي تدعمه
الآية التي تليها «وما كان لنف�س �أن ت�ؤمن �إال ب�إذن اهلل» .فهي
�وج�ه��ة وم�س َّي�سة م��ن قبل �إرادة
ح��ري��ة لي�ست حقيقية ،ب��ل م� َّ
عليا قادرة مطلقة القدرة ،وهي حرية ت�أتي لتكري�س مفاهيم
�أخرى كاجلنة والنار ،والنعيم والعذاب.
عطف الكاتب على مفهوم احلرية يف الإ��س�لام ،بحديثه عن
جتليات ه��ذا املفهوم من خ�لال مقاربة ع��دد من التطبيقات
التي ت�شي ب�أ�صالة احلرية يف الفكر الإ�سالمي ،وتدعّم دعوى
وجود هذه القيمة الإن�سانية العظيمة .و�أول ما طرح الكاتب
م�ث��اال ع�ل��ى ذل ��ك ،م���س��أل��ة ح��ري��ة امل�ع�ت�ق��د ،وب�ن��ى ال�ع�ل�ي��ان على
مفهوم احل��ري��ة ب��أن�ه��ا مم��ار��س��ة الإن���س��ان خل�ي��ارات��ه وم��رادات��ه
دون �إك��راه ،مق ًّرا ب��أن الإ��س�لام ال��ذي هو دي��ن الفطرة يحمي
يف الإن���س��ان حريته واخ�ت�ي��اره .وا��س�ت��دل على ذل��ك بالواقعة
التاريخية التي عانى فيها امل�سلمون يف فرتة مكوثهم يف مكة
م�ست�ضعفني ،منادين بحرية االعتقاد وال��دي��ن حتى ا�ستقر
لهم الأم ��ر يف النهاية ،و�أ��ض��اف ب ��أن امل�سلمني اع�ترف��وا بهذا
احلق كامال لأ�صحاب العقائد الأخرى.
كم يكون �سهال �أن تنا�شد بحرية املعتقد والدين على امل�ستوى
التنظريي البحت عندما ت�ك��ون جم��ردا م��ن �سلطة تعطيك
�صبغة ال�شرعية الواقعية ،فتبدو كل مقاالتك مثالية وخالية
من الت�شنج والعدائية للآخر املختلف والذي قد يكون �سببا يف
الق�ضاء على بذرة فكرتك (يف هذه احلالة هي الإ�سالم) .على
�أن الن�صو�ص القر�آنية مل تخ ُل من ازدراء الأدي��ان الأخ��رى،
ال�سيما الوثنية ،فمعتنقوها جن�س ،و�أحيانا هم كالأنعام ،بل
�أ�ضل �سبيال.
و�إن كان جانب من كالم الكاتب �صحيحا فيما يتعلق بالديانتني

اليهودية وامل�سيحية ،ف�إن مرجع ذلك لكون ثالثتهم ي�ستقون
من منبع واحد� ،أو هكذا يدعي امل�سلمون ،وال ي�شاركم يف ذلك
امل�سيحيون ،ف�ضال عن عدم اع�تراف اليهودية بهما كليهما.
فهذه الأدي��ان -من وجهة نظر الإ�سالم� -أدي��ان �سماوية ،لها
كتب هي مبثابة كلمات ال��رب ،كما �أن �أنبياءها ينت�سلون من
ن�سل واح ��د .وب��ال�ت��ايل ف ��إن الإل �غ��اء الكلي لهاتني الديانتني
يجعل الإ�سالم يف م�أزق وجودي.
وعندما نهى القر�آن عن �سب الذين يدعون من دون اهلل ،يف
دعوة �صريحة الحرتام الآخر وتقبل اختالفه ،ف�إنه علل ذلك
برباجماتية وا��ض�ح��ة «في�سبوا اهلل ع��دوا بغري ع�ل��م» .الأم��ر
ال��ذي يجعلنا ن�تردد قبل قبول فكرة �أن الإ�سالم فر�ض على
اجلماعات الدينية �أن حترتم بع�ضها بع�ضا.
�أم ��ا ظ��اه��رة ح ��روب ال� ��ردة ،وم ��ا ان�ب�ن��ت ع�ل�ي��ه م��ن ح��د ال ��ردة
واحلرابة ،فقد التفّ الكاتب عند احلديث عنها على احلقائق
التاريخية ،م�ستعينا ببع�ض املفكرين الذين قدموا ق��راءات
ت�أويلية ح��داث��وي��ة ل�ل�إ��س�لام .ف�ح��روب ال ��ردة �إمن��ا ك��ان��ت على
�أولئك الذين �ش ّكلوا خروجا على قانون الدولة ،و�أخ ّلوا بالأمن
العام لها .لعمري ،كيف ي�سيغ تق ّبل هذه الفكرة ،ونحن نعلم
ب ��أن �أب ��ا ب�ك��ر ح�م��ل ال�سيف ع�ل��ى ك��ل م��ن م�ن��ع ال��زك��اة ،وال��ذي
نفرت�ض �أن��ه حرية �سلوكية اختارها م��ن اخ�ت��اره��ا ،وبالتايل
و�سلب حلرية الإن�سان ،اعتمادا على
ف��إن ح��روب ال��ردة �إك��راه
ٌ
التعريف الذي قدمه العليان نف�سه يف املقال.
�إال �أن الكاتب يقارب تلك امل�س�ألة مقاربة �أخ ��رى ،يقول ب�أن
دول��ة الإ��س�لام يف تلك ال�ف�ترة كانت تقود ح��روب��ا �ضد ال��روم
وم���ش��رك��ي ال �ع ��رب ،وع�ل�ي��ه ي�ع��د م��ان��ع ال ��زك ��اة خ��ائ�ن��ا للوطن
ومتواطئا م��ع ال�ع��دو زم��ن احل ��رب .م��ن ال��وا��ض��ح �أن العليان
يرى احلرية من منظور مفارق للمنظور احلديث امل�ؤ�س�س له،
�أعني املنظور الذي تبلور فيما بعد الثورة الفرن�سية ،وا�ستقام
ع��وده بعد احل��رب الكونية الثانية ،وه��و �أن حرية الفرد حق
�أ�صيل كامل الأ�صالة للفرد ،وال تتوقف هذه احلرية يف �سبيل
اجلماعة ،فالفرد من �أجل الفرد ،ال من �أجل اجلماعة ،بل �إن
اجلماعة هي من تكون من �أجل الفرد .وبذلك ال ن�ستغرب �أن
ي��رى الكاتب اخليانة العظمى لفرد� ،أو قبيلة ،ارت ��أت موقفا
خمالفا ب�إرادة تامة.
وختاما� ..إن احلديث عن مفهوم احلرية ،باملعنى الذي طرحه
الكاتب ،لهو حديث مدعاة �إىل املفارقة التاريخية والعقلية؛
فالأديان -ال�سيما الإبراهيمية -تقوم على اال�ست�سالم املطلق
يف كثري من النواحي.
Alshehhim@hotmail.com

