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اإلســـالم والحريــــة السياسيـــة
قي�س اجله�ضمي
يتناول مايكل كوك يف مقالته يف جملة التفاهم بعنوان «هل احلرية ال�سيا�سية قيمة �إ�سالمية؟» حتليال ملفهوم احلرية يف النطاق ال�سيا�سي مبا يخ�ص الدولة الإ�سالمية عن طريق
حتليله للوقائع التاريخية� ،إذ يرى �أ َّن معظم املجتمعات الب�شرية تبتكر العالقة التقابلية بني ال�سيد والعبد ،و�أن هذه العالقة را�سخة يف ملكات الب�شر الذهنية يقيمونها على مماثالت
كثرية يف حياتهم ،و�إن كان توزيع ال�سلطة بني الطرفني غري تناظري كعالقة الزوج بالزوجة ،ومنها نخت�ص هنا بعالقة احلاكم باملحكوم فلي�س بال�ضرورة �أن يكون املحكوم عبدا ح�سب
املفهوم العام ،وي�ستدل بذلك بواقعة يف الأندل�س حينما �أراد ابن حف�صون �أن يثور على حكام الأندل�س العرب قال يف كلمته للأندل�سيني من غري العرب «�أريد �أن �أحرركم» م�شرياً �ضمنياً
ب�أن العرب ا�ستعبدتهم وهم يف احلقيقة �أحرار.

ي��ذه��ب م��اي��ك��ل ك���وك �إىل ال��ت��ف��ري��ق ب�ين ث��ق��اف��ت�ين ،فثقافة
تقوم ب�صنع ه��ذه املماثلة ب�شكل غ�ير تنظيمي وهام�شي،
والأخ�������رى جت��ع��ل م��ن��ه��ا مم��اث��ل��ة م���رك���زي���ة وج���وه���ري���ة يف
جمالها ال�سيا�سي ،وقذ ذكر الكاتب �أن تيتو�س ذكر يف كتابه
«تاريخ روما» �أن مهتمه ر�سم تاريخ �شعب حر يكون حكامه
موظفني لدى الدولة يعملون على تطويرها كمثال على
احل��ري��ة ال�سيا�سية ب���أوروب��ا ،ويف بحثه ع��ن �أمثلة ل�شعوب
مار�ست احل��ري��ة ال�سيا�سية يجد �أن �شعب دول��ة واج��و قد
�صنعوا قدميا هذه احلرية ال�سيا�سية بعد �أن اخرتق �أحد
حكامهم بندا من بنود حريات النا�س ،لذا اتفق هذا ال�شعب
على بنود حريات تخ�صهم ت�شهد عليها �آلهتهم وهي �أن ال
يتدخل �أحد يف �أمنيات الآخرين ،وحرية التعبري ،وحرية
التنقل كيفما ���ش��اءوا بالبالد ،ل��ذا يخل�ص الكاتب �إىل �أن
دعوى فكرة احلرية ال�سيا�سية لي�ست خم�صو�صة ب�أوروبا
فقد كانت موجودة ب�شعوب �أخرى.
وي���رى ك��وك �أن معظم ال��ت��ي��ارات الإ���س�لام��ي��ة ك��ان يح�ضر
فيها مفهوم ال��ع��ب��ودي��ة على �أن���ه و���ض��ع يجب جتنبه ،لكن
مل ي��وج��د ح�ضور خ��ا���ص ملفهوم احل��ري��ة يف ه��ذه التيارات
ب��اع��ت��ب��اره و�ضعا ت��ت��وق �إل��ي��ه ،وب��ه��ذا الأم���ر يخل�ص �إىل �أن
احلرية لي�ست قيمة �إ�سالمية �أ�صيلة ،ومن الأمثلة اجللية
يف ه��ذا ال�ش�أن ق�صتا مبعوثي ر�ستم ربعي بن عامر الذي
قال له ب�أننا جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد �إىل عبادة
اهلل ع ّز وج ّل ،واملغرية بن �شعبة الذي حني �أقبل جل�س مع
ر�ستم على �سريره وو�سادته فلما �أنزلوه وع َّنفوه قال وكان
�أح�سن مما �صنعتم �أن تخربوين �أن بع�ضكم �أرب��اب بع�ض،
ويتجلى ل��ن��ا م��ن ه��ذي��ن امل��ث��ال�ين �أن ه��ن��اك �صيغة خطاب
ت��دل على وج��ود نزعة امل�ساواة ل��دى ال��ع��رب .ويف اخلطاب
الديني ،الكل عباد هلل ولي�س هناك ب�شر عبيد لأحد بح�سب
ر�أي ك��وك ،وك��ان �سبب ت�شكل هذه النزعة لدى العرب هو
البيئة املعوزة لديهم وم�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية العايل
داخ��ل القبيلة وغياب الرتاتبية ال�شكلية بينهم ،وحينما
ن�ش�أت الدولة الإ�سالمية متيزت بثالث �سمات :كان احلاكم
ع��ادال ،ومل يكن احلكم وراث��ي��ا ،وك��ان ك��ل �أ�صحاب الدولة

�سوا�سية مبعنى ما ،فريى الكاتب فكرة �أن امل�سلمني �شعب
حر غري موجودة و�إمنا الفكرة �أن على امل�سلمني �أن يعاملوا
ب�أنهم �أحرار.
وق���د ق��ي�����ض للحكم اال���س��ت��ب��دادي ال��ت��وري��ث��ي ب��ع��د اخل��ل��ف��اء
الرا�شدين �أن ي�سود ،لذا يرى باراين �أن من �ش�أن ال�سلطان
�أن ال ي�ستقيم �أمره من غري هيبة وجالل ال�سالطني ،بيد
�أن القيم املعادية لال�ستبداد ولل�سلطة التوريثية التي كانت
مع ال�سيا�سة املبكرة ما كان لها �أن ت�صري من�سية بل كانت
جزءا من الإرث الإ�سالمي ،ويف حماولة للكاتب للمقاربة
بني هذه القيم والقيم الأوروبية يرى �أنه ال يوجد مفهوم
خ��ا���ص للحرية ال�سيا�سية ب��ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ميكن �أن
نتعاطى معه ،كما �أنه ي�ضع ت�صور ال�شيوعية لنزعة امل�ساواة
القائمة بني احلاكم واملحكومني داخل الدولة الإ�سالمية
ب��دل ت�صور الدميوقراطية ،وي��رى ك��وك �أن فكرة احلرية
ال�سيا�سية عربت للعامل الإ�سالمي من خالل حملة نابليون
على م�صر وبيانه الذي �أعلن به اجلمهورية ب�أنها احلرية
وامل�����س��اواة ،بينما يذهب خري الدين با�شا �إىل �أن «احلرية
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» ت��ط��ل��ب م��ن ال��رع��اي��ا ال��ت��داخ��ل يف ال�سيا�سات
امللكية ،وهي الو�ضع الفطري بني امل�سلمني.
وق��د ك��ان �أب��و الأع��ل��ى امل���ودودي م��ن املفكرين الإ�سالميني
الذين كانوا �ضد قيم اال�ستبداد واال�ستئثار بال�سلطة فقد
ركز على حدود مطالب اخللفاء الرا�شدين و�أن تن�صيبهم ما
كان وراثيا ،وو�صف امللكية ب�أنها �ضد الإ�سالم وذكر عن ورع
اخللفاء وعفتهم عن املال العام وقد �أفلح املودودي يف �إيجاد
�سمات يف ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة تتعا�ضد م��ع قيم ال�سيا�سة
احلديثة� ،أم��ا �سيد قطب فح�سب ر�ؤي��ة ك��وك ك��ان مفتونا
بال�سمة اجلمهورية مقابل ال�سمة التوريثية ،وهو يذهب
مذهب احلاكمية الإلهية وال �سلطة لب�شر على الب�شر ،لكنه
على عك�س املودودي ال يبدي حما�سة لفكرة الدميوقراطية،
وقد قام قطب ب�صياغة نزعة م�ساواة �صارمة تتجاوب مع
القيم ال�سيا�سية احلديثة وكان ي�ستعمل م�صطلح التحرير
مبعنى �إخ��راج النا�س من عبوديتهم للنا�س ،وكالهما كانا
ير�سخان �أفكارهما بالعودة للقيم ال�سيا�سية لدولة الإ�سالم

الأوىل ،وي�ستنتج ك��وك م��ن ه��ذا التحليل ب���أن هناك �صلة
وثيقة بني قيم الدولة الإ�سالمية وقيم التقليد الأوروبي،
و�أن م��ف��ه��وم احل��ري��ة ال�سيا�سية ك���ان ح�����ض��وره �ضمنيا يف
الدولة الإ�سالمية.
وي��ت�����س��اءل ك��وك ه��ل الأن��ا���س الأح����رار ميكن �أن ي�ستبدلوا
�شرع اهلل ب�شرائع ي�ضعونها تكون من اختيارهم تتنا�سب
م��ع واق���ع ح��ي��ات��ه��م ،ليجد �أن ه��ذا ه��و ال���ذي ي��ت��خ��وف منه
الكثري م��ن املفكرين وه��و �أن تطلق احل��ري��ات وت�ترك بال
ق��ي��ود ،ف�يرى �أن��ه م��ن املمكن يف ه��ذه احل��ال��ة �إي��ج��اد طريق
و�سط يكون فيه ال تنازل فيه عن قيم الإ�سالم الأ�سا�سية
وب�ين احل��ري��ة ال��غ��رب��ي��ة ،وي��ذه��ب �أي���ً��ض��ا �إىل �أن ال��ق��ل��ق من
فكرة احلرية الب�شرية يف عامل ميلكه اهلل جنحت بامل�سلمني
�إىل ع��دم التحم�س لإع��ط��اء احل��ري��ة امل��ن��زل��ة امل��رك��زي��ة من
�أن��ظ��اره��م ال�سيا�سية ،وك��ذل��ك ك��ان امل�سيحيون �أي�ضا رغم
�أنهم حترروا من اخلطيئة فهم يعدون �أنف�سهم عبيدا هلل
خا�ضعني ل��ه ،وي��ق��ول ج��ون ميلتون «ل��ك��ي ي��ك��ون �شعب ما
�شعبا حرا ف�إنه ينبغي عليه �أال يخ�ضع �إال للقوانني التي
اختارها هو بنف�سه» ،وبح�سب ر�ؤية كوك ف�إن �سلطة القدوة
التي كانت حتظى بها دولة الإ�سالم املبكر لدى اخللف ما
كانت تكفي لإن�شاء تقليد ن�سقي للفكر ال�سيا�سي للدولة،
و�أرى �أن الدولة الإ�سالمية كانت معنية باحلرية ال�سيا�سية
و�إن انعدم املفهوم ،فغياب النقي�ض يعني ح�ضور النقي�ض
الآخر املتجلي يف املمار�سة الواقعية� ،إذ جند الكل حمكومني
بنف�س ال��ق��ان��ون ال���ذي ي���رى ف��ي��ه ك���وك �أن���ه ن��زع��ة م�����س��اواة
بينما يرى فيه الآخرون غري ذلك مثل �أن تكون عدالة �أو
نزعة للدميوقراطية ال�سيا�سية ،فعليه ميكن �أن ن��رى يف
نظام ال�شورى �إح��دى �أنظمة ممار�سة احل��ري��ة ال�سيا�سية
الإ�سالمية منذ الن�ش�أة بن�ص من القر�آن «و�أمرهم �شورى
بينهم» فهي من �أعلى ممار�سات احلرية ال�سيا�سية التي
ق��ام��ت عليها �أي�����ض��ا ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ب��ع��دم اال�ستئثار
ب��ات��خ��اذ ال��ق��رارات و�إف�����س��اح امل��ج��ال ل�ل�آخ��ري��ن للتعبري عن
ر�أيهم يف املواقف التي تتعر�ض لها الدولة.
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