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اإلسالم والوعي السياسي
قي�س اجله�ضمي
ُ
ينطلق الكاتب ناجي احلجالوي يف مقالته «حركة االعتماد والوعي املرتخي» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -للتعبري عن مقدار رعاية الإ�سالم للقيم العليا ،وبث روح املحبة والأخوة
والتعاون بني امل�سلمني ،ونبذ الكراهية والع�صبية والت�سلط واال�ستبداد ،مُ�ستندا �إىل القراءة التاريخية للوعي ال�سيا�سي الإ�سالمي من خالل الأحداث من بعد عهد النبوة ،وكيف كانت
عالقة الدين بالدولة �أو عالقة املقدَّ�س بالدنيوي ،وعن حالة ال�صراع بني هاتني القوتني ،والبحث يف حمور هذه الأط��راف يف �سعيها لأجل امتالك �أدوات ال�سلطة والتحكم فيها؛ �إذ
يرى الكاتب �أ َّن النواة امل� ِّؤ�س�سة لل�صراعات الفكرية يف هذا املجال هي عمومية الن�ص القر�آين وطبيعة لغته الإ�شارية؛ مبعنى �أن القر�آن مل ي ُن�ص �صراح ًة على نظام احلكم يف طبيعته
النموذجية ،وذلك ليكون للنا�س جمال مفتوح يف اختيار منط احلكم ح�سب ما يرونه بعقلهم على �أ�س�س من الفهم الديني الذي ي�شرتط قيما �إن�سانية عُليا؛ مثل :العدالة وامل�ساواة..
واملثال على ذلك :نظام اخلالفة؛ فلم يرد يف كتاب وال ُ�س َّنة ،و�إمنا هو نظام ارت�ضاه ال�صحابة بح�سب �إعمال عقولهم.

وي��ذه��ب احل��ج�لاوي يف ق��راءت��ه ل��ل��وع��ي ال�سيا�سي الديني
�إىل �أن ه��ذا الوعي قد مر بثالث حلظات فارقة يف ن�ش�أته
وتكونه؛ وهي كالتايل :اللحظة الأوىل هي يوم ال�سقيفة؛ �إذ
يعترب يوم ال�سقيفة �أول م�شكلة �سيا�سية تعرت�ض امل�سلمني،
وك���ادتْ ت�شق امل�سلمني ملهاجرين و�أن�����ص��ار وظ��ه��ور مدعيي
النبوة وقبائل راف�ضي الزكاة لوال �أن امل�سلمني ا�ستقروا على
تعيني �أب��ي بكر ال��ذي قام ب�إخماد هذه الفنت� .أم��ا اللحظة
الثانية ،فكانت الفتنة الكربى التي ق�سمت امل�سلمني �إىل
�شيع و�أح��زاب ،وهي فتنة مقتل اخلليفة عثمان بن عفان؛
�إذ ن�ش�أت من هذه الفتنة العديد من اخلالفات ال�سيا�سية
وال��ع��ق��ائ��دي��ة ب�ي�ن امل�����س��ل��م�ين ،وان��ب��ث��ق��ت م��ن��ه��ا �أه����م م�����س���أل��ة
�سيا�سية ت��ع��د امل��ف�����ص��ل يف ع�لاق��ة ال��دي��ن بال�سيا�سة ،وه��ي
م�س�ألة الطاعة �أو اخل���روج على اخلليفة ،وم��ا يتولد عن
ذلك من �صراع و�أحكام؛ �إذ يتجلى لنا خروج ثوار من م�صر
يطالبون بدم اخلليفة املقتول ،بينما هناك جماعة تنا�صر
الإم��ام علي بن �أب��ي طالب وتقدمه خليفة للم�سلمني ،وما
ح��دث م��ن ج���دال و���ص��راع ف��ك��ري دي��ن��ي حت��ول �إىل دم���اء يف
معركة اجلمل و�صفني ..ويرى الكاتب �أن هذه الفتنة كانت
هي نقطة االنطالق يف ال�صراع على احلكم ،وكان ال�صراع
مُرتديا َع َباءة الدين ،وقد كانت اللحظة الثالثة هي عملية
التدوين؛ حيث قام الفقهاء برت�سيخ �آراء و�أحكام و�أدبيات؛
باعتبارها �أمرا �إلزاميا على امل�سلمني ،وتتج َّلى قوة عملية
ال��ت��دوي��ن يف �إع����ادة ت�شكيلها ل�ل�أح��داث يف امل��ا���ض��ي فذكرت
�أ���ش��ي��اء و�سكتت ع��ن �أخ����رى ،وب��ه��ذا مثلت «�إط����ارا مرجعيا
ثقافيا �ضاغطا مب��ا ت�ضمنته م��ن مفاهيم و�أدوات فكرية
ور�ؤى وقيم جمالية و�أخالقية» ،ويعترب احلجالوي �أن هذه
اللحظات ال��ث�لاث ه��ي امل���ؤث��رات املوجهة للوعي ال�سيا�سي
الذي جند له امتدادا فعليا يف الواقع التاريخي.
ويرى الكاتب �أن املمار�سة الفقهية هي التي �أعطت للوقائع
امل�شروعية وبررت �سقطاتها ،ومن هذا الأمر بد�أ االهتمام
يقل بقيم العدل وامل�ساواة واحل��ري��ة ...وغريها من القيم
العليا بني جميع فئات املجتمع ،فظهرت مبا ميكن ت�سميتها
ب���ـ»دوائ���ر ال���ف���راغ يف ال��وع��ي الإ����س�ل�ام���ي» ،ك��م��ا �أن م��ن �أه��م
جتليات ال��ت���أزم ال�سيا�سي وج��ود ف��رق �شا�سع ب�ين التنظري

وال����واق����ع يف الأح����ك����ام ك���ا����ش�ت�راط �أن ي���ك���ون اخل��ل��ي��ف��ة من
القر�شيني ،وال��واق��ع فيما تقدم من ال��زم��ان ك��ان يف احلكم
من ال�سالجقة والبويهني� .أما يف تعامل العقل مع الن�ص
والواقع لإنتاج هذه اخلطابات �أو الأحكام ،ف�إن «الن�ص ف�ضاء
داليل وا�سع يت�سع �إىل �إمكانات ت�أويلية متعددة»؛ لذلك هو
ربا للخ�ضوع لأمناط اجتماعية �أو �سيا�سية �أنتجها
لي�س ُم ً
واقع �آخر من خالل عالقة العقل بالن�ص والواقع يف تلك
الفرتة ،وهنا يظهر لنا تخ ُّبط منهجية العقل ال�سيا�سي؛
بحيث جرى بط�ش احلكام بت�أييد من تقليدية الفقهاء يف
اال�ستعمال العقلي يف التعامل مع الأحكام بحجة ال اجتهاد
مع وجود الن�ص.
� ...إ َّن امل��ح�� ِّرك�ين الأ���س��ا���س��ي�ين -ب�����ر�أي ال��ك��ات��ب -ل��ل��وق��ائ��ع
وال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي هُ ��م��ا ال��ت��ن��ازع على ال�سلطة والتطلع
ل��ل��خ�لاف��ة؛ �إذ ن���رى �أن �أرب���ع���ة خ��ل��ف��اء را���ش��دي��ن م���ن �أ���ص��ل
خم�سة ُق�� ِت��ل��وا ب���أي��دي م��ع��ار���ض�ين ل��ه��م م�سلمني؛ مم��ا ي��دل
على �أن نور النبوة كان يخفت يف نفو�س الكثريين منذ وفاة
النبي ،وي��رى الكاتب �أي�ضا �أن امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية حتولت
يف اعتمادها على النظام العمودي «التوريثي» بدل الأفقي
«االختيار احلر» با�ستعمال التهديد والت�سلط؛ �إذ يظهر �أول
الأم���ر يف ق�ضية التحكيم ويف فعل امل��غ�يرة ب��ن �شعبة حني
قام خطيبا ،ف�أ�شار �إىل معاوية؛ فقال :هذا �أمري امل�ؤمنني،
ثم �أ���ش��ار �إىل اب��ن معاوية يزيد قائال :ف���إن م��ات فهذا ،ثم
�أم�سك ب�سيفه و�أ���ش��ه��ره ،ق��ائ�لا :وم��ن �أب��ى ف��ه��ذا .وق��د كان
ل��ب��ن��ي �أم��ي��ة ال�����س��ب��ق يف تغليب ال��ق��ي��م ال��دن��ي��وي��ة وامل�����ص��ال��ح
ال�سيا�سية الآنية على القيم الدينية وال�سيا�سية ال�شرعية
وتع�صبهم ل��ل��ع��روب��ة؛ مم��ا جعل امل�سلمني م��ن غ�ير العرب
ي�شعورون ب�أنهم �أنا�س من درجة ثانية ،ثم ظهر ما يعرف
بال�شعوبية وهو تيار يهاجم املا�ضي العربي ،ويطعن فيه:
فكرا ،وثقافة ،وح�ضارة.
�إ َّن اال�ستبداد والبط�ش ال�سيا�سي �إذا ا�ستند �إىل الدين ُينتِج
�أ�سو�أ مناذج العنف والقهر يف املجتمعات الب�شرية ،وما كان
ح�صول الكثري م��ن ال��ث��ورات ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة يف
العهود املبكرة للدولة الإ�سالمية �إال دالل��ة على �أن هناك
اخ��ت�لاال يف ال���ت���وازن ال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي وال��ق�����ض��ائ��ي

يف ه��ذه ال��دول��ة ،وق��د كانت ه��ذه ال��ث��ورات عبارة عن تطور
االخ��ت�لاف �إىل حلبة ي�����ص��ارع فيها امل�سلم �أخ����اه ،وب�سبب
�إع�لاء القيم الدنيوية على القيم الدينية يف هذه الدولة
تفككت البنى االجتماعية ،وظهرت �صراعات بني امل��وايل
وال��ع��رب ،وق��د ات��خ��ذت ه��ذه ال�����ص��راع��ات �أ���ش��ك��اال خمتلفة؛
ٌ
ف�شكل ظهر كحربٍ ثقافية وقيمية ك�أدب ب�شار بن برد و�أبي
نوا�س ،و�شكل جتلى بالبط�ش والت�شفي يف زمن �ضعف فيه
اخللفاء.
وي���رى ال��ك��ات��ب �أن ك��ت��ب ال��ت��اري��خ ك��ان��ت ت��ذك��ر �أن الأ���س��ا���س
ال���ذي مت�سك ب��ه ه����ؤالء امل��ل��وك ه��و حبل اهلل امل��ت�ين ودينه
القومي ،متعمدين اخللط بني القيم ال�سيا�سية واملفاهيم
ال��دي��ن��ي��ة ،وا�ستند ت�صورهم للفعل ال�سيا�سي �إىل الأخ��ذ
بفكرة من ا�شتدت وط�أته وجبت طاعته ،وقد عمد اجلهاز
الإداري والعلمي لهذه الدولة املتمثل يف ال��والة والفقهاء
على الهيمنة على الدين ،ف�أ�ضحى �صالحه يف �صالحهم،
ل��ي��ق��وم��وا ب��ت��وظ��ي��ف ال��دي��ن ب��اع��ت��ب��اره م�����ص��درا �إل��ه��ي��ا غري
قابل للجدل ،ومتييع الفرق بينه وب�ين ال�سيا�سة خلدمة
ال�صراع لأج��ل ال�سلطة ،متنا�سني �أن الدين ج��اء ليبث يف
ال��ن��ا���س ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة العليا وي��ع��رف��ه��م ع��ل��ى احلقائق
الإمي��ان��ي��ة ،بينما ال�سيا�سة هي قائمة على �أح��داث حتدث
حت��ت ظ��روف معينة ،وي��رى احل��ج�لاوي �أن اخللل املعريف
كان يف تعرث العقل ال�سيا�سي؛ حيث ركز على ُبعد واحد يف
الق�ضايا املت�شعبة اجل��وان��ب؛ مما �أَ ْو َج���د ً
فراغا معرف ًّيا يف
�أغلب الق�ضايا ،ويرى �أن ملء هذا الفراغ يتحمله املثقف
العربي من خالل تداخله يف الو�سط االجتماعي و�أعماله
القائمة فيه على التنمية الب�شرية ،و�أرى �أن فهم التوازن
ب�ين الدنيوي والديني والتعامل م��ع الق�ضايا الإن�سانية
ب��وا���س��ط��ة �إع��م��ال ال��ع��ق��ل وم��ا تقت�ضيه ظ���روف ال��واق��ع هو
املف�صل يف اخل��روج من هذه الأزم��ة؛ �إذ كما ُيقال الإ�سالم
دن��ي��ا ودي���ن ،وه��ذا دور الفقيه قبل املثقف؛ ك��ون��ه يتحدث
مب�صدر علوي ال ميلك الكثري من املجادلة يف املجتمعات
الإ�سالمية ب�سبب تراكم الآراء القدمية يف العقل اجلمعي
الإ�سالمي ،مقارنة ب�صورة املثقف يف هذه املجتمعات.
qabuazan@gmail.com

