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بين الدين والسياسة
فاطمة ناصر

هذا املقال يحمل تلخي�صاً ووجهة نظر حول ما كتبه الأ�ستاذ الزواوي بغوره يف جملة التفاهم بعنوان (ت�سيي�س الدين والثورات يف احلا�ضر الإ�سالمي).
املقال يركز على احلا�ضر وعالقة الدين بال�سيا�سة يف ت�شكيل ثوراته ،غري � ّأن هذه العالقة لي�ست وليدة هذه اللحظة الراهنة؛ بل هي قدمية جداً بقدم
الدين وال�سيا�سة على حد �سواء .ول ّأن الكاتب خ�ص�ص احلديث عن احلا�ضر ف�سنبد�أ بتعريفه ملعنى احلا�ضر ثم نبد�أ يف التطرق لبقية النقاط.
ما هو احلا�ضر؟
يعرف معظمنا �أ ّن احلا�ضر يتمثل باللحظة الراهنة املنف�صلة عن
املا�ضي وع��ن امل�ستقبل .لكن الفل�سفة تتناول احلا�ضر من زاوي��ة
�أخرى تتعلق بالفعل وتق�سمه كالآتي :حالة الفعل وما هو موجود
حقيقة ومي�ل��ك ق��وة وك�ث��اف��ة .وحت ��اول الفل�سفة يف ك��ل زم��ان فهم
احلا�ضر وجتمع على �أن احلا�ضر ال يت�شكل من زمن واحد ولكنه
عبارة عن عدة �أبعاد خمتلفة للزمن؛ لهذا جند مي�شيل فوكو يدعو
لكتابة ( تاريخ احلا�ضر) حيث كل حا�ضر له عالقة مبا�ضينا� .أما
معنى الثورة فمختلف عليه ولكن هناك عنا�صر و�سمات م�شرتكة
للثورة وهي:
� -١إنها حركة تهدف لإحداث التغيري ،ويقول الكاتب �إن احلركات
العربية �أحدثت بالفعل التغيري الداخلي واخلارجي ،وو�ضعها يف
امل�ساق التاريخي قد يكون له �أثر يف امل�ستقبل البعيد للتحول نحو
الدميوقراطية.
 -٢هي حركات لتحقيق احلرية والدميوقراطية يف وجه اال�ستبداد
والت�سلط.
 -٣العنف مالزم لأي ثورة .فال يوجد تغيري وت�أ�سي�س جديد دون
قدر من العنف .وقد �شهدنا هذا يف (ليبيا و�سوريا واليمن) وو�صل
�إىل حد احلرب الأهلية يف بع�ضها.
 -٤الثورة حتتاج �إىل تنظيم وقيادة ،والثورات العربية مل ت�ستطع
�إيجادها لهذا قد يكون هذا عم ًال رئي�سياً لف�شلها.
 -٥الثورة بداية جديدة �إىل احلرية كما تقول حنة �أردنت.
 -٦مل ن���ص��ل يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي �إىل ن�ق�ط��ة حت�ق�ي��ق ه ��ذه ال�ب��داي��ة
اجلديدة .هناك رمبا م�ؤ�شرات �ضعيفة لي�ست �صامدة؛ لهذا فر�صة
عودة املا�ضي حا�ضرة دائماً فنحن مل ن�صل �إىل نقطة الالعودة ،وال
زلنا اليوم نخترب تطبيقنا لقيم احلرية والعدالة.
 -٧بح�سب الكاتب ،ال ميكن ف�صل ما يحدث اليوم عمّا عرفه تاريخ
املنطقة العربية احلديث واملعا�صر من ف�شل و�إخفاق متتالٍ وحروب
�أهلية (ل�ب�ن��ان ،اليمن ،ال���س��ودان ،اجل��زائ��ر) فكلها �ساهمت لقيام
الثورة التي يف املا�ضي وجهت ملقاومة اال�ستبداد وبعدها ملقاومة
اال�ستبداد والت�سلط والتحول من النه�ضة �إىل الدميوقراطية.
وه ��و ك�ل�ام يف حم�ل��ه ول�ك��ن مل ��اذا اخ �ت��ار ال�ك��ات��ب ال �ت��اري��خ احل��دي��ث
واملعا�صر؟ �أمل يكن ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي منذ بدايته ��ش��اه��داً على
ث ��ورات لتقومي ال���ش��أن ال�ع��ام كما ح��دث يف مقتل عثمان وغريها

من احل��وادث التي �سبقتها وتلتها� .أمل ت�ستخدم بع�ض الف�صائل
الثورية املعا�صرة �شعارات و�أط��روح��ات قدمية كتطبيق ال�شريعة
وغ�يره��ا! فلماذا يف�صل التاريخ املعا�صر ع��ن التاريخ الإ�سالمي
الأول املليء بالثورات؟
 -٨اجل��ان��ب االق�ت���ص��ادي �أول و�أب ��رز ال�ع��وام��ل امل�سببة ل�ل�ث��ورات؛
ف��االق�ت���ص��اد امل�ت��ده��ور م�سبب للفقر وال���ش�ع��ور ب��ال��ذل واحل��رم��ان
وفقدان الكرامة .ثانياً �صراع الأج�ي��ال بني ال�شباب الذين ق��ادوا
هذه الثورات فهم �شباب متعلم لكنه غري فاعل يف املجتمع ب�سبب
البطالة وحم��روم من امل�شاركة ال�سيا�سية ب�سبب الأنظمة .ثالثاً
رف����ض الأن�ظ�م��ة العربية الإ� �ص�لاح ال��ذات��ي وتعمدها كبح رغبات
التغيري بت�ضييق احل��ري��ات .رابعاً ال�شعور بالهزمية �أم��ام التفوق
الغربي الذي �أدى �إىل نكبة  ١٩٤٨وهزمية  ،١٩٦٧ويقول الكاتب �إ ّن
الدار�سني اتفقوا على �أن تلك الهزائم كانت ال�سبب الرئي�سي وراء
ظهور ما يعرف اليوم بالإ�سالم ال�سيا�سي .و�أختلف �أنا مع الكاتب
يف ه��ذا ول��ن �أت�ط��رق ل��ذك��ر �أم�ث�ل��ة ك�ث�يرة غ�ير �أين �س�أكتفي بذكر
ت�أ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني الذي يعود للع�شرينيات حيث مل
تكن هناك هزائم وال نكبات فالأمر �أبعد بكثري من الهزائم �ضد
�إ�سرائيل.
ما بني الدين وال�سيا�سة
ال���س��ؤال ع��ن �إن ك��ان الإ� �س�ل�ام دي�ن��ا ودول ��ة /م�صحفا و��س�ي�ف��ا؟ �أم
كان عقيدة ودينا فقط؟ هو نقا�ش قدمي �أث�ير كثرياً خا�صة حني
ب��ات ال�ف��ارق احل���ض��اري ب�ين ال�ع��رب وال�غ��رب ال ميكن �إن �ك��اره ،ويف
حماولة لفهم هذا الرتاجع كتبت م�ؤلفات كثرية مثل :كتاب علي
عبدالرزاق (الإ�سالم و�أ�صول احلكم) وكتابي عادل ظاهر (الأ�س�س
الفل�سفية العلمانية) و (�أولية العقل) التي ناق�شت مو�ضوع ف�صل
الدين عن الدولة .فالدولة يف الإ�سالم مل تنف�صل عن الدين رغم
التحول من اخلالفة �إىل امللك ،ولكن ه��ذا التحول نتج بالقتال،
واليزال امل�سلمون يقتتلون بطريقة �أو ب�أخرى يف �أحقية متثيل هذا
الدين بني قطبني رئي�سني :ال�سنة وال�شيعة� .أم��ا توظيف الدين
يف ال�سيا�سة فهو مل ينقطع منذ الن�ش�أة �إىل ال�ي��وم .ولكن ما هي
ال �ب��دائ��ل؟ ي�ط��رح ال�ك��ات��ب �أه ��م ن�ظ��ري�ت�ين م��ن وج�ه��ة ن �ظ��ره ،وه��ي
�أطروحات ر�ضوان ال�سيد وفهمي جدعان:
 -١ر� �ض ��وان ال���س�ي��د :اخ �ت�ل�اف ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال� ��دول الإ��س�لام�ي��ة
وال���س�ي��ا��س��ة فمنها «احل �ف��ظ واال��س�ت�ت�ب��اع» ك��ال���س�ع��ودي��ة و «احل�ي��اد

الإيجابي وال�سلبي» مثل لبنان ،و «الإق�صاء والإ�ضعاف للم�ؤ�س�سة
الدينية» مثل اجلزائر التي هي ذات منهج ي�ساري ع�سكري .واملثال
اجلزائري ال يق�صي الإ�سالمي بل يرى �أ ّن��ه ال يتعار�ض مع فكرة
اال�شرتاكية ففي ك��ل امل��واث�ي��ق اجل��زائ��ري��ة ب��دءاً مبيثاق  ٦٤وحتى
ميثاق  ٨٦جند الإ�سالم متوافقا مع �أيديولوجية النظام ال�سيا�سي
وم�سخراً خلدمته؛ فنجد �أ ّن الإ�صالح متثل يف وجود �أفراد تولوا
منا�صب يف وزارات كالرتبية والتعليم وال�ش�ؤون الدينية والأوقاف
ف�أ�صبحوا جزءاً من امل�ؤ�س�سة احلاكمة ولي�سوا منف�صلني عنها .ويف
اجلانب الآخ��ر ظهرت حركات منف�صلة عن ال�سلطة كانت حتاول
الإ��ص�لاح من خ�لال ما يعرف (بالإ�سالم ال�سيا�سي) بن�شر �أفكار
ودع��وات لأ�سلمة املجتمع ال��ذي يف نظرهم هو جاهل وغري م�سلم
ويحتاج �إىل �إع ��ادة ت��أه�ي��ل .وي��رى �أن التوظيف ال�سيا�سي للدين
و�صل �إىل مرحلة االنفجار بدءا من ال�سبعينيات مب�صر والقاعدة
وطالبان وباك�ستان ،ومل ينته حتى اليوم.
 -٢فهمي ج��دع��ان :ي��رى �أ ّن ح��رك��ة الإخ ��وان امل�سلمني (ال�سنية)
وحزب الدعوة (ال�شيعية) حركات كانت ال ترى �أن الإ�صالح ميكن
حتقيقه م��ن خ�لال امل�ؤ�س�سة الر�سمية و�إمن ��ا يتحقق ع��ن طريق
الن�ضال ال�سيا�سي ،والعمل على ا�ستبدال الأنظمة امل�ستبدة .وهاتان
احل��رك�ت��ان واحل��رك��ات ال�ت��ي تتبنى ذات النهج جتمعها خ�صائ�ص
م�شرتكة وه��ي :اال�ستخالف ،والتكليف ،واحلاكمية .احل��ل لدى
ج��دع��ان ه��و بتغيري مفهوم تطبيق ال�شريعة �إىل مفهوم تطبيق
مقا�صد ال�شريعة وهو ما تبناه قبله :املاوردي والغزايل وال�شاطبي.
عنا�صر الت�سيي�س:
 -١امل�ساجد :خرجت من كونها دور عبادة لت�صبح مكانا للتعبئة
ال�سيا�سة واحلزبية.
 -٢خطباء م�ستقلون ع��ن امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية :خطابهم
يت�صادم مع اخلطاب الإ�صالحي التابع للم�ؤ�س�سة الر�سمية .كما �أ ّن
اعتالء املنابر ال يخ�ضع ال�ستيفاء �شروط علمية وتربوية معينة.
 -٣اختالف توجهات اخلطباء ون�ستعر�ض هنا اجلزائريني؛ فمنهم
م��ن ي��دع��و �إىل «اجل� ��ز�أرة» ب ��إع�لاء ق�ي��م اخل�صو�صية اجل��زائ��ري��ة،
ومنهم ذو اجت ��اه �أمم ��ي كجماعة الإخ ��وان امل�سلمني يف اجل��زائ��ر،
وم�ن�ه��م اجل �ه��ادي��ون ال��ذي��ن واج �ه ��وا ال ��دول ��ة وذه �ب ��وا ل�ل�ج�ه��اد يف
�أفغان�ستان.
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