شعبان  1439هـ  -ابريل 2018م

11

بني االتزان الديني وال�سيا�سي
عاطفة امل�سكرية
عندما ُيذكر التاريخ بجوانبه ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ُي�شار �إىل جانبني فيه :اجلانب امل�شرق الذي تت�شبث به بع�ض املجتمعات والأمم �إىل يومنا هذا ،وهناك �أي�ضا
اجلانب املظلم منه مثله مثل كافة املجاالت� .إن الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -الم�س اجلوانب االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية يف التاريخ الإ�سالمي؛ حيث يزخر التاريخ
بق�ص�ص ت�شري �إىل ال�سلوك والهدي النبوي يف خمتلف املواقف احلياتية ويف كافة املجاالت .لكن ال بد من الإقرار ب�أن الأزمنة تختلف والظروف كذلك ،وهذا ما �أو�ضحه عبدالنبي
احلري يف مقال له من�شور مبجلة «التفاهم» ،بعنوان «اجلابري وحماولة تر�شيد الإ�سالم ال�سيا�سي».

فما كان يعدُّ مقبوال بني املجتمعات يف ال�سابق �-أ ًّيا
كان جماله -قد ال يعد مقبوال اليوم .عدا �أنه من
املهم التنويه يف هذا ال�سياق �أن ذلك ال يقلل من
�ش�أن �أي من املجتمعني ،بل يعد احرتاما خل�صو�صية
الظروف املحيطة مبجتمع ما يف فرتة زمنية
حمددة .هذه الفكرة حتديدا ت�شكل م�صدر جدل
بني العديد من الفقهاء واملجتهدين يف ال�شريعة
�إىل يومنا هذا؛ حيث يجتهدون ملطابقة الأحكام
لتتنا�سب مع الظروف الزمكانية احلالية املختلفة.
يتفق الكثري �أنه ال ب�أ�س من االجتهاد� ،إال �أنه يجب
�أن ال يكون حكرا على �أحكام معينة جامدة غري قابلة
للتغيري؛ فاملرونة مطلب ب�سبب االختالف والتغيري
الدائمني «فالتغيري هو الثابت الوحيد» ،وهذا ما
تثبته كل الأعراف واملوروثات التي حاولت مقاومة
التغيري؛ فكان م�صريها من م�صري كل املتغريات
احلياتية� .إن هذا التم�سك م�صدره غالبا اخلوف
من فقدان الهوية التي ت�شكلت وفقا للظروف التي
وجد الإن�سان نف�سه فيها منذ �أن فتح عينيه .هذه
الظروف املحيطة مبا فيها من عنا�صر �أ�سهمت يف
تكوين �شخ�صية الإن�سان وهويته التي متده ب�شيء
من القوة؛ كونه ي�ستطيع عربها فهم نف�سه �أوال
وفهم املجتمع من حوله؛ وبالتايل يخلق حالة من
التما�سك بني عنا�صر املجتمع.
�إنَّ اجلهل باملا�ضي �أو عدم معرفته ي�صنع بداخل
الإن�سان �شيئا من اخلوف نتيجة ال�شعور بالتيه �أو
ال�ضياع ،ناهيك عن كون هذا الأمر يختلف من �أمة
لأخرى؛ فقد عرف عن العرب مثال �شدة افتخارهم
ب�أجدادهم وتاريخهم مبا فيه من موروثات ومن
عادات وتقاليد .بل و�صل الأمر بهم �أن يقلل
«البع�ض» من املجموعات التي قد ال يعرف ما�ضيها
وتاريخها� .إن ال�شخ�ص القادم من جمتمعات ذات
ثقافة خمتلفة قد ي�ستنكر املو�ضوع ،ورمبا يخلق
فيه هذا الأمر عالمة ا�ستفهام كبرية� .إن تف�سري

مثل هذه الأمور غالبا ما يكون حول كون الإن�سان
بطبيعته ي�ستمد القوة من خالل العنا�صر امل�شكلة
لهويته؛ لذلك جنده مت�شبثا بها .وعلى الرغم من
ذلك ،ال ميكن �إقرار ثبات هذه املوروثات املقتب�سة كل ًّيا
من التاريخ؛ حيث �إن الظروف العاملية اليوم تختلف
عما كان موجودا يف ال�سابق بـ 180درجة ف�أكرث.
العوملة ونتائجها من جانب وتطور احل�ضارات؛
حيث حتول القرى �إىل مدن والأنظمة اجلمعية �إىل
الأنظمة الفردية ،كلها عوامل تعاك�س ثبات املكت�سبات
التاريخية املعنوية حتديدا .ومن اجلدير بالذكر يف
هذا ال�سياق الفئة التي حتارب الفكر التجديدي على
�أنه معا ٍد للمكت�سبات التاريخية مبا فيها الأنظمة
الدينية ال�سابقة ،وهي عادة ال تتقبل فكرة تغيري
الظروف الزمكانية م�ؤمنة ب�أن الأنظمة تلك وجدت
لتتطابق مع املع�ضلة �أي كان املكان و�أيا كانت الفرتات
الزمنية .وهناك فئة �أخرى كذلك ت�شري �إىل ف�صل
الدين عن ال�سيا�سة مثال ،ال مهاجمة للدين �إمنا
حماية له من االنخراط يف وحل ال�سيا�سة التي
ت�سري وفقا مل�صالح غري ثابتة باملرة� .إال �أننا و�إحقاقا
للحيادية �شهدنا كيف كان التاريخ زاخرا باملواقف
املالم�سة لديننا يف كافة املجاالت التي ذكرت �سابقا
مبا فيها ال�سيا�سية.
هذا ال يعني �أننا نطبق ون�ستنبط كل الأمور دون
مراعاة احليثيات؛ حيث �إنه ال يعد تهجما على �أي
من العنا�صر املوروثة وامل�ساهمة يف تكوين هوية
الفرد� .إن العقل ملطلب مهم لقيا�س الآلية التي �سيتم
فيها العمل على تكوين احللول للظواهر املجتمعية
يف خمتلف املجاالت .غري �أن الواقع يثبت �سهولة
احلديث عن املثاليات ،بينما ت�صعب املهمة كثريا
عند التطبيق؛ فتتدخل العواطف يف احلكم على
الأمور .يقول الأ�ستاذ �سرتوثمان «الإ�سالم ظاهرة
دينية و�سيا�سية؛ �إذ �إن م� ِّؤ�س�سه كان نب ًّيا وكان �سيا�س ًّيا
حكي ًما� ،أو رجل دولة» .وكرثت الأقاويل امل�شابهة يف

هذا اجلانب ،لذلك ال ميكننا �إلقاء اللوم على من
ي�صر على تطبيق الأحكام يف كافة املجاالت م�ستنبطا
�إياها من املواقف الدينية ،لكن �أن ال تكون هناك
مرونة هذا ما ي�ستدعي �إعادة النظر حول املو�ضوع
مرة �أخرى� .إن فهم النظريات الإن�سانية لهي م�س�ألة
لي�ست ب�سهلة بتاتا وحتتاج كما هائال من احلكمة
والتوازن املنطقي .فالدين مثال ال يبنى على االختيار
بني الأ�سود والأبي�ض فقط دون خيارات �أخرى .فمن
حكمة اهلل �سبحانه وتعاىل �أن جعل الأمر كله ي�سريا
لي�سهل تطبيقه متا�شيا مع منطق احلياة الب�شرية
التي متر بظروف خمتلفة يوما بعد يوم .فمن يتوقع
غري ذلك وك�أنه يتوقع �إعجازا ب�شريا ال يتما�شى مع
الواقع .ومن جانب �آخر ،جند ال�سيا�سة ت�ضع الإن�سان
و�سط خيارات حمدودة جدا ،و�أحيانا ي�صبح كل ما
تبقى لديه عبارة عن خيارات �سيئة ي�ضطر �أن يختار
الأف�ضل بينها .هذه امل�ساحة بني الدين وال�سيا�سة �إذا
ما جئنا نتحدث عنها تبدو مظللة نوعا ما؛ فالدين
منطق وعاطفة� .أما ال�سيا�سة ،فهي بني املنطق
والالمنطق غالبا ،فال وجود للعاطفة بينهما� .إن
منطق التعاي�ش ال�سلمي بني الب�شر ي�شري �إىل �أهمية
املرونة يف كل �شيء .فاملرونة الفكرية واالجتماعية
ت�ساعد على فهم الطرف الآخر �أو حماولة فهمه
على الأقل؛ حيث �إن اخلالفات ما هي �إال نتيجة
�سوء الفهم احلا�صل بني خمتلف الأطراف التي
ترى �أنها على �صواب وحق ،والأطراف الأخرى ما
هي �إال جمموعات تتبع الباطل على �ضاللة .ل�سنا
يف موقع ي�ؤهلنا للحكم على الأ�شخا�ص وما �إذا كانوا
على حق �أم باطل ،عدا �أننا ن�ستخل�ص �أن البقاء يف
املنطقة الرمادية يقلل من حدة اخلالفات الناجتة
عن االختالفات بني جمموعة تت�شبث بكل العنا�صر
التاريخية على عمى راف�ضة و�ضعها حتت «االختبار»،
وبني الفئة الراف�ضة لهذه العنا�صر ب�سبب االختالف
الكلي للعنا�صر الزمكانية.
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