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هل من حّق جماعات 
سالم السياسي  الإ

تمثيل نفسها سياسياً؟

إّن الهــدف الواضــح والمعلــن لجماعــات 
، هــو الوصول إىل الســلطة،  ســام الســياسي الإ
ي حالــة عــدم اســتطاعتها الوصــول للســلطة 

و�ف
ــار  ــإّن الخي ــورة أو النقــاب، ف بالعنــف أو الث
لتمثيــل  تســعى  أن  هــو  أمامهــا  الوحيــد 
ي 

نفســها سياســياً داخــل النظــم القائمــة، �ف
ــول  ــل، وللوص ــن الداخ ــيطرة م ــة للس محاول
إىل الســلطة باســتغال الآليــات الديمقراطيــة، 
وبعــد الوصــول إليهــا تهــدف هــذه الجماعــات 

الديمقراطيــة  الآليــات  نفــس  لســتخدام 
لتغيــري بنيــة الســلطة ذاتهــا لصالحهــا؛ أي 
أو  ســامي  الإ النظــام  تســميه  مــا  لتطبيــق 

ــامي. س ــم الإ الحك

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: 
هــل مــن حــق هــذه الجماعــات تمثيــل نفســها 
وبســبب  الجماعــات،  هــذه  إّن  سياســياً؟ 
ي  الشــع�ب العــام  المجــال  عــى  ســيطرتها 



، تّدعي لنفســها  ي
ي الخطــاب الديــ�ف

وانتشــارها �ف
 ، ــياسي ــل الس ــا للتمثي ــية تؤهله ــاً سياس حقوق
السياســية  النظــم  ي 

�ف النخــراط  ثــم  ومــن 
ي هــذا الســياق، فــإّن الســؤال 

القائمــة، و�ف
ــل الســياسي للجماعــات  ــة التمثي وعي عــن م�ش

ــاً. ــري ملح ــة يص الديني

الوعــي  عــدم  إّن  ابتــداء،  وأقــول 
ــوق  ــة لحق ــات الديني ــاء الجماع ــورة ادع بخط
سياســية، هــو نتيجــة لعــدم القــدرة عــى 
ف  ، وللخلــط بــ�ي ي والســياسي

ف الديــ�ف ف بــ�ي التميــري
ــدام  ــة، ولنع ــوق الدول ــن وحق ــوق الدي حق
يجعــل  ممــا  بينهمــا،  الحاســمة  الفواصــل 
الجماعــات والتيــارات الدينيــة، أو المدعيــة 
وظائــف  تتخــذ  دينيــة،  عيــة  �ش لنفســها 
سياســية. ويرجــع هــذا إىل فشــل المجتمعــات 
ي تجذيــر الحداثــة سياســياً، وهــو 

العربيــة �ف
ــذي كان يمكــن أن يفصــل حقــوق  ــر ال التجذي
المجــال  عــن  بالكامــل  السياســية  الســيادة 
المجتمعــات  تحديــث  لأّن  ونظــراً   . ي

الديــ�ف
ي المجــال 

العربيــة كان منقوصــاً، ومشــّوهاً �ف
الســياسي بوجــه خــاص، فقد ظّلــت الجماعات 
لــم  إذ  بوظائــف سياســية؛  تقــوم  الدينيــة 
ــل  ــاك الكام ي المت

ــة �ف ــة الدول ــح مؤسس تنج
للمجــال الســياسي والســيطرة عليــه، وفشــلت 
ي أن تكــون 

ي تحييــده دينيــاً، ولــم تنجــح �ف
�ف

ــية،  ــيادة السياس ــرصي للس ــال الح ــي المج ه
ســام الســياسي  فظهــرت بجانبهــا جماعــات الإ
ي 

�ف وتنافســها   ، الســياسي المجــال  لتشــاركها 
حقــوق الســيادة.    

ن السيادة والحاكمية ن ب�ي التمي�ي

ــون  ــح لأن يك ــه ل يطم ي ذات
ــن �ف إّن الدي

ــب  ــك حس ــية، وذل ــيادة السياس ــدراً للس مص
ــن، وعــى رأســهم  ــن المفكري ة م ــري ــة كب طائف
ســام  »الإ كتابــه  ي 

�ف الــرازق،  عبــد  عــىي 
ــي  ــية ه ــيادة السياس ــم«. الس ــول الحك وأص
التعبــري الســياسي عــن ســيادة شــعب مــا، 
ي دولــة. أمــا 

طالمــا تجســدت هــذه الســيادة �ف
؛ فهــي نقــل  ســام الســياسي الحاكميــة لــدى الإ
 ، ي

لنمــط الســيادة السياســية إىل المجــال الديــ�ف
ــل  ــاره حاكمــاً مث ــه باعتب ل ــاء عــى تصــور الإ بن
، وبمــا أّن الحاكميــة قائمــة عــى مماثَلــة  البــ�ش
ــل  ــي تدخ ــه، فه ل ي والإ ــ�ش ــم الب ف الحاك ــ�ي ب
ــتمالة  ــاع، واس قن ــة والإ ــات الخطاب ــن آلي ضم

ــه. ــن بطبع ــور المتدي الجمه

ض مبــدأ الســيادة الحديــث أّن  ويفــرت
الســيادية  الحقــوق  ضمــن  يدخــل  الديــن 
للدولــة؛ إذ إّن مــن حقــوق الســيادة السياســية 
؛ فيجب حســب  ي

الســيطرة عــى المجــال الديــ�ف

»عدم الوعي بخطورة ادعاء الجماعات الدينية لحقوق 
ي 

ن الدي�ن ن ب�ي سياسية، هو نتيجة لعدم القدرة عىل التمي�ي
» والسياسي



هــذا المبــدأ أن تســيطر الدولــة عــى هــذا 
المجــال، وعــى كل ممارســاته؛ فشــؤون الديــن 
هــي مــن حقــوق الســيادة السياســية للدولــة، 
بمعــ�ف أنّــه يجــب أن تخضــع المؤسســات 
ــة ل العكــس، وإّل  ــة للدول والجماعــات الديني
دينيــة خاضعــة  دولــة  إىل  الدولــة  انقلبــت 
ي ســلطوي، أو أن تتحــّول إىل 

لكهنــوت ديــ�ف
ــروض. ــن الف ــى أحس ــة ع ــة الديني الطائفي

فــراغ  فمنشــأه  الحاكميــة،  فكــر  أمــا 
ســياسي كان يجــب أن تمــاأه الدولــة العربيــة، 
ــم تفعــل، جــراء عــدم اكتمــال نمــو  لكّنهــا ل

ــرب. ــد الع ــة عن ــذه الدول ه

خلفية من تاريخ الحا�ن

ســام  إّن فكرتنــا القائلــة إّن ظاهــرة الإ
 ، ي العــر�ب العالــم  ي 

�ف واســتفحالها  الســياسي 
ــة  ــة الحديث ــال الدول ــدم اكتم ــة ع ــت نتيج كان
ي شــهدتها 

عنــد العــرب، تؤكدهــا الأحــداث الــ�ت
ي ســقطت بعــد مــا يســمى بالربيــع 

ــ�ت الــدول ال
، ذلــك لأّن الــذي حــدث أّن الدولــة  ي العــر�ب
ذاتهــا انهــارت، بعــد أول تحــرك ســياسي مســلح 
. فنظــراً لأّن بنــاء الدولــة  ســام الســياسي لاإ
ي العالــم 

الحديثــة غــري مكتمــل؛ بــل ومشــوه �ف
قــادرة  حينئــذ  الدولــة  تكــن  فلــم   ، ي العــر�ب

 ، ــياسي ــام الس س ــر الإ ــع خط ــل م ــى التعام ع
ــو  . فل ــو�ف ــن ف ــه م ــا أحدث ــام م ــارت أم وانه
ــاً  كانــت هــذه الــدول قــد شــهدت نمــواً طبيعي
واكتمــالً لبنائهــا، لكانــت اســتطاعت المواجهــة 
وهــو   ، الســياسي ســام  الإ أمــام  والصمــود 
ــد  ــدول ق ــك ال ــت تل ــو كان ــم يحــدث، ول ــا ل م
اســتطاعت تطويــر نظــم تعليميــة حديثــة تنقــل 
شــعوبها مــن الجهــل والخرافــة إىل التنويــر، 
لمــا ســقطت هــذه الشــعوب، مــن الأصــل، 
، ولمــا صــارت  ســام الســياسي ي ألعيــب الإ

�ف
ع فيهــا  ي يــرب

هدفــاً لعمليــات غســيل المــخ، الــ�ت
، فلــم تكن  ف مســتغاً التديــن الفطــري للمســلم�ي
ي انهــارت؛ 

ــ�ت الأنظمــة الحاكمــة وحدهــا هــي ال
بــل انهــارت الــدول نفســها مــن جــراء الضعــف 

ــا. ــة فيه ــة المتأصل ــىي والهشاش الأص

ــات  ــذ الجماع ــا تتخ ــدث عندم ــاذا يح م
الدينيــة لنفســها وظائــف سياســية، وتدعــي 
لنفســها حقوقــاً سياســية؟ يحــدث مــا حــدث 
ــرص  ــع الع ــة ومطل ــرص النهض ي ع

ــا �ف ي أوروب
�ف

الطوائــف  ف  بــ�ي أهليــة  حــروب  الحديــث: 
الدينيــة وزوال لســلطة الدولــة، وعنــد تطبيــق 
 ، منطــق الحاكميــة عــى المجــال الســياسي
ي كتاباتــه الاهوتية 

يحــدث مــا وصفــه هيجــل �ف
ي 

�ف رســالته  ي 
�ف ســبينوزا  وصفــه  ومــا  الأوىل، 

الاهــوت والسياســة، وهــو النتقــاص مــن 

ي 
»لأّن تحديث المجتمعات العربية كان منقوصاً، ومشّوهاً �ن

المجال السياسي فقد ظّلت الجماعات الدينية تقوم بوظائف 
سياسية«



ي الكيــان 
ســلطة الدولــة والضعــف العــام �ف

الجتماعــي كلــه. ليــس للجماعــات الدينيــة 
حقــوق سياســية، فالحــق الســياسي الوحيــد ل 
ــذي ل  يتجــزأ، وهــو حــق الشــعب وحــده، ال
ــد،  ــياسي واح ــان س ي كي

ــل إّل �ف ــن أن يتمث يمك
بحــق  الدعــاء  أمــا  القوميــة.  الدولــة  هــو 
ــال  ي نصيــب مــن المج

ــة �ف الجماعــات الديني
ــوم  ــية تق ــة سياس ي دور ووظيف

، و�ف ــياسي الس
 ، ي

ي مــن الفكــر مــا بعــد الحــدا�ش
بهــا، فهــو يــأ�ت

ي 
ي والديــ�ف

الــذي يضفــي عــى الختــاف الثقــا�ف
التمثيــل  حــّق  ويمنحــه  سياســياً،  طابعــاً 
ــات  ــة سياس ــمح بممارس ــذي يس ، ال ــياسي الس
الهويــة »Identity Politics«، تلــك السياســات 
، ل  ي

ــ�ف ي والدي
ــا�ف ــاء الثق ــن النتم ــع م ي تنب

ــ�ت ال
ــي. ــاء القوم النتم

تهديد الهويات الدينية المطاِلبة 
بتمثيل سياسي لسيادة الدولة

اف  إّن إلحــاق ســيادة سياســية والعــرت

بحــق تقريــر المصــري الســياسي لجماعــات 
ــن الســيادة الشــعبية،  ــاص م ــة، هــو إنق ديني
ومــن ثــم مــن الديمقراطيــة ذاتهــا؛ بمعــ�ف 
ــه  ــي إلي ــة، ينتم ــن الدول ــل م ــان أق إّن أّي كي
النــاس بصــورة تلقائيــة حياتيــة غــري سياســية، 
مثــل؛ الجماعــة الدينيــة، غــري قــادر بطبيعتــه 
 ، عــى العلــو عــى مثــل هــذا المســتوى الأد�ف
ي 

والأقــل مــن الوحــدة ومنافســة الوحــدة الــ�ت
ي 

ــ�ت ــي ال ــا ه ــة وحده ــة. فالدول ــا الدول تمثله
الأشــمل  والنتمــاء  الأعــى،  الكيــان  تمثــل 
انتمــاء آخــر قطاعــي؛ أي  ، أمــا أي  والأكــرب
ه، فهــو غــري قــادر عــى  ي أو طائفــي أو غــري

ديــ�ف
لــزام الأعــى والأشــمل، الــذي  الوصــول إىل الإ
ي دولــة ذات ســيادة سياســية 

تمثلــه العضويــة �ف
التعدديــة  مبــدأ  تطبيــق  وعنــد  شــعبية. 
هــا، حــق  ــة، أو غري ــاءات الديني بإعطــاء النتم
ف  ، تتشــتت ولءات الفــرد بــ�ي لــزام الســياسي الإ
ــع  ــات، ويضي ــن الهوي ــري م ــدد فوضــوي كب ع
ولؤه وانتمــاؤه للدولــة، وهمــا الــولء والنتمــاء 
الأصليــان والطبيعيــان، كمــا تصــاب الأخــاق 
؛ إذ تصــري هنــاك  العامــة بالتشــتت والفــو�ف

»السيادة السياسية هي التعب�ي السياسي عن سيادة شعب ما، 
ي دولة«

طالما تجسدت هذه السيادة �ن

اف بحق تقرير المص�ي  »إلحاق سيادة سياسية والع�ت
السياسي لجماعات دينية إنقاص من السيادة الشعبية ومن 

الديمقراطية«



ــة،  ــة أو وظيفي ــاق مهني ــة، وأخ ــاق ديني أخ
ــة؛  ــة، وأخــاق تجاري ــة أو حزبي وأخــاق نقابي
ــى  ــم ع ــدأ يت ــي أي مب ــة ينتف ــذه الحال ي ه

و�ف
باعتبــار  المجتمــع هرميــاً،  تنظيــم  أساســه 
ويظهــر  الأعــى،  النتمــاء  هــي  الدولــة  أّن 
ــه  ــة والواجــب نحوهــا، عــى أنّ النتمــاء للدول
ة  ــري ــات الكث ــاءات والواجب ــد النتم ــرد أح مج

ــة. ــاوية القيم المتس

أو  الدينيــة  الهويــات  اكتســاب  وعنــد 
ــا  ــد ادعائه ــية، وعن ــات سياس ــة لصف الطائفي
الدولــة  ســيادة  تضيــع  سياســية،  لحقــوق 
الدينيــة  القــوى  هــذه  عــى  السياســية 
ــة  ــرة والملزم ــا الآم ــزول صفته ــة، وت والطائفي
النابعــة مــن ســيادتها السياســية الضائعــة.



هل يصّب لهوت 
ي صالح 

سالمي �ف التحرير الإ
؟ سالم السياسي الإ

ي تأويل علم 
وع حســن حنفــي �ف يعــد مــ�ش

ــة  ــداف التحرري ــة الأه ــامي ناحي س ــكام الإ ال
وعه  ف جــزءاً أصيــاً وجوهريــاً مــن م�ش للمســلم�ي
ي تحقيــق هــذا الجــزء 

الفكــري؛ إذ قــدم حنفــي �ف
ــوعاته  ــن موس ــوعة م ــرب موس ــه أك وع ــن م�ش م
ي المجــال الــذي تناوله؛ 

ة، وهــي الأهــم �ف الكثــري
ي صورة كتابه »مــن العقيدة إىل الثورة« 

إذ جــاء �ف
وع الأضخــم  ي خمســة مجلــدات، فهــو المــ�ش

�ف

مــن حيــث الكــم، والأعمــق مــن حيــث الآليــات 
ي اســتخدمها ليســتخرج دللت 

التأويليــة الــ�ت
ف والبنيــة القديمــة لعلــم  تحرريــة مــن المضامــ�ي
أصــول الديــن. يريــد حنفــي تحويــل الديــن إىل 
ف بســبل  ثــورة وإىل طاقــة ثوريــة تمــد المســلم�ي
التحــرر، وذلــك بعــد أن فشــلت المشــاريع 
ي تحقيــق مثــل 

اكية والقوميــة �ف اليــة والشــرت الليرب
هــذا التحــرر.



اكية  ففــي رأي حنفــي، فشــلت الشــرت
ــا  ــة، كم ــة والبعثي ــا النارصي ــة بفروعه العربي
ي تحقيــق التحــرر مــن 

، �ف ي فشــل اليســار العــر�ب
ــاط  ــن النحط ــص م ــة والتخل ــة الغربي الهيمن
، وذلــك بســبب الأصــول  ف التاريخــي للمســلم�ي
ات  ــة لهــذه المشــاريع وارتباطهــا بخــرب الغربي
ــراث  ــن ت ــة م ــت نابع ــة ليس ــة أوروبي تاريخي
ــوع الأوىل  ــون الموض ــاىلي يك . وبالت ف ــلم�ي المس
هــو  والتحــرر  للثــورة  كمصــدر  والأقــرب 
ز  تــرب بطريقــة  ســامي  الإ اث  الــرت معالجــة 
ــك بعــد  ــة، وذل ــات تحرري ــن إمكان ــه م ــا في م
ــة  ي هــذا التجــاه، ول شــك أّن تجرب

ــه �ف تأويل
ي أمريــكا الاتينيــة كانــت 

لهــوت التحريــر �ف
أمــام عينيــه وهــو يفكــر فيمــا أســماه باليســار 
وع  ــك يمكــن النظــر إىل مــ�ش ســامي، وبذل الإ
حســن حنفــي »مــن العقيــدة إىل الثــورة« عــى 
ســامية مــن لهــوت التحريــر  أنّــه النســخة الإ

المســيحي.

وعــة؟  م�ش النقلــة  هــذه  هــل  لكــن 
لهــوت  تجربــة  استنســاخ  هــل   ، بمعــ�ف
ي أمريــكا الاتينيــة مــن 

التحريــر المســيحي �ف
وع  أجــل إخــراج طبعــة إســامية منــه مــ�ش
ل؟  أم  وتاريخيــاً  وعمليــاً  نظريــاً  صحيــح 
ــه أقــول إّن هــذه  ي تفصيل

واســتباقاً لمــا ســيأ�ت
رهــا  وعــة وليــس لهــا مــا يرب النقلــة ليســت م�ش
ســامي نفســه، وإن  اث الإ الــرت مــن داخــل 
ــاء  ــي بن ــن حنف ــر حس ي نظ

ــة �ف وع ــت م�ش كان

ســامي  عــى رصــده هــو لواقــع العالــم الإ
الآن. الغربيــة حــ�ت  للهيمنــة  الخاضــع 

يتعامــل حنفــي مــع تــراث علم أصــول الدين 
عــى أنـّـه مــادة خــام يســتطيع تشــكيلها تأويليــاً كما 
ــى  ــم ع ــذا العل ــوص ه ــل نص ــو يعام ــد، وه يري
ة، يمينيــة ويســارية،  أنّهــا حّمالــة أوجــه دلليــة كثــري

قمعيــة وتحرريــة، محافظــة وثوريــة.

لكــن هــذا التعامــل مــع نصــوص ذلــك 
ــع  ــل م ــوع التعام ــس ن ــل لنف ــو نق ــم ه العل
ي باعتبــاره حّمــال أوجــه وباعتبــاره 

النــص الديــ�ف
يحتمــل ويتضمــن كل مــا يمكــن أن يســتخرجه 
التعامــل  ي 

�ف النوعيــة  هــذه  المــؤول.  منــه 
ي إىل 

ــة مــن علــوم تفســري النــص القــرآ�ف منقول
ــص  ــي بالن ــود حنف ــول. يع ــم الأص ــص عل ن
ــل  ــى تأصي ــل ع ــه؛ أي يعم ــوىلي إىل أصل الأص
ــي  ــكام ه ــم ال ــول عل ــول، وأص ــم الأص عل
لــه  ي مقلــوب، يتحــدث عــن الإ

أنـّـه علــم إنســا�ف
نســان، ويمثــل وعيــاً دينيــاً  وهــو يقصــد الإ
لــه كل آمــال وأحــام  بــاً، ينقــل إىل الإ مغرت
ــكل  ــاً ل ــه انعكاس ل ــري الإ ــث يص ــان، حي نس الإ

ــانية. نس ــم الإ ــادئ والقي المب

جوهر لهوت التحرير عند 
حسن حنفي

ســامي عنــد  يتمثــل لهــوت التحريــر الإ

وع حسن حنفي »من العقيدة إىل الثورة«  »يمكن اعتبار م�ش
سالمية من لهوت التحرير المسيحي« النسخة الإ



ــورة؛  ــدة إىل ث ــل العقي ي تحوي
ــي �ف ــن حنف حس

ــة  ــول إىل طاق ــث تتح ــد بحي ــل العقائ أي تأوي
ــع  ــن بالداف ف المعارصي ــلم�ي ــد المس ــة تم ثوري

ــرر. ــو التح نح

ومــن أجــل هــذا الهــدف يضفــي حنفــي 
ســامية دللت ثوريــة، وذلــك  عــى العقائــد الإ
ــي  ــد حنف ــات عن لهي ــا؛ فالإ ــد تأويله ــأن يعي ب
ــه  ــه بذات ل ــة، والإ ــا هــي إل إنســانيات مقلوب م
نســان الكامــل  وصفاتــه وأفعالــه مــا هــو إل الإ
الــذي يتعــاىل بــه وعــي المتديــن خــارج العالم 
لــه  ويجعــل منــه شــخصاً مفارقــاً. والوعــي بالإ
ــه  ل ــإذا كان الإ ــص؛ ف ــي الخال ــو إل الوع ــا ه م
هــو الوجــود الخالــص المتعــاىلي عــى المــكان 
ــذا  ــي به ــإن الوع ، ف ف ــ�ي ــى كل تع ــان وع والزم
ــس إل  ــو لي ــص، وه ــي الخال ــو الوع ــه ه ل الإ
ــة  ــة المتعالي ــذات الخالص ــن بال ــي المتدي وع

نســانية. ي ليســت ســوى الــذات الإ
الــ�ت

ــي هــو  ــد حنف ــن عن ــا كان التدي ــن لم لك
ــه  ــف وشــقي، ل يعــي بذات ب، زائ وعــي مغــرت
إل مــن خــال تخيلــه لوعــي آخــر مفــارق، فــإّن 
هــذا الوعــي الخالــص بالــذات يتحــول إىل 

. ــه شــخصي ي بإل
ــ�ف ــان دي إيم

ــه  ل ــاول حنفــي لصفــات هــذا الإ ــد تن وعن
المشــخص، يكتشــف أنّهــا ليســت ســوى صفــات 

ي 
نســان الكامــل؛ »فالصفــات الســبع هــي �ف الإ

نســان  حقيقــة الأمر صفات إنســانية خالصة، فالإ
ــو  ــان ه نس ــي، والإ ــادر، والح ــم الق ــو العال ه
الســميع والبصــري والمتكلــم والمريــد، كل صفــة 
تعــرب عــن طاقة إنســانية أو ملكــة... فــكل المادة 
ــم ل  ــذا الس ــت ه ــاء تح ــا القدم ي وضعه

ــ�ت ال
تشــري إىل موضــوع فعــىي بــل تعــرب عــن موقــف 

.» ي خالــص تجــاه موضــوع مثــاىلي
إنســا�ف

وعــى هــذا الأســاس يحكــم حنفــي عــى 
علــم الــكام بأنــه علــم مقلــوب، يعتقــد 
ف  ي حــ�ي

لــه �ف ي الإ
فيــه المتكلــم أنّــه يبحــث �ف

ــل،  ــان الكام نس ي الإ
ــث �ف ــة يبح ي الحقيق

ــه �ف أنّ
موضــوع  يقلــب  المتكلــم  يجعــل  والــذي 
موضــوع  إىل  الكامــل  نســان  الإ مــن  ه  تفكــري
نســان وخــارج العالــم هــو  مثــاىلي خــارج الإ
ي 

ديــة الــ�ت الحالــة الجتماعيــة والسياســية المرت
ــكل صفــات  ــه يقــذف ب ي تجعل

ــ�ت يعيشــها، وال
نســان ويعتقــد أنهــا  ي خــارج الإ

نســا�ف الكمــال الإ
ــارق. ــن مف ــات لكائ صف

فالمتديــن يتصــور إلهاً عــادلً؛ لأنّه يشــعر 
بالظلــم، ويتصــور إلهــاً قــادراً؛ لأنّــه يشــعر 
بالعجــز، ويتصــور إلهــاً قويــاً جبــاراً؛ لأنّه يشــعر 
ــه يشــعر  نّ

ــاً؛ لأ ــاً رحيم بالضعــف، ويتصــور إله
لــه تعويضــاً  بقســوة الحيــاة؛ ويصــري توحيــد الإ

ي المجتمــع.
ــة التفــكك والنقســام �ف عــن حال

رها من داخل  وعة وليس لها ما ي�ب »هذه النقلة ليست م�ش
سالمي نفسه« اث الإ ال�ت



والضعــف  الظلــم  واقــع  كان  ولمــا 
ــة  ــاة نتيج ــوة الحي ــام وقس ــز والنقس والعج
الحضــاري  والتخلــف  الســياسي  لاســتبداد 
ــون  ــن يك ــك ل ــه بذل ــإّن التألي ــتعمار، ف والس
ســوى نــوع مــن التنفيــس العاطفــي النفعــاىلي 
الأليــم: »إذن  الواقــع  بهــذا  الشــعور  عــن 
عبــارات: هللا عالــم، هللا قــادر، هللا حــي، هللا 
ــد،  ــم، هللا مري ، هللا متكل ــري ــميع، هللا بص س
ــاً ل  ــزاً ميت ــاً عاج ــاً جاه ــس مجتمع ــا تعك إنم
رادة.  يســمع ول يبــرص ول يتكلــم، مســلوب الإ
ــذي يجعــل  ي ال

ــ�ف ــاىلي يكشــف الفكــر الدي وبالت
ــوع عــن  ــا مــن هــذا الن ي قضاي

ــاً �ف هللا موضوع
ي يعيشــها 

الظــروف الجتماعيــة والسياســية الــ�ت
أمثــال هــذه  الــذي تطلــق فيــه  المجتمــع 
ــد  ــورة، المجل ــدة إىل الث ــا« )مــن العقي القضاي
، ص 604 – 605(. وهــذه علمنــة للعقيــدة  ي

الثــا�ف
ي وعيــه 

ــا تشــكك �ف لــن يفهمهــا الجمهــور، لأنّه
ب  ي وتصفــه بأنــه وعــي زائــف مغــرت

الديــ�ف
ــوب. مقل

وع وجدواه  أسئلة هوية الم�ش
وقارئه المستهدف

ــة  ــاط المركزي ــا عــى النق بعــد أن تعرفن
وع لهــوت التحريــر عنــد حنفــي،  ي مــ�ش

�ف
ــول  ــئلة ح ــن الأس ــدد م ــرح ع ــا ط ــب علين يج
خلفياتــه الفكريــة والنظريــة، وجــدواه بالنســبة 

ــة القــارئ  ، وهوي ف ــر جماهــري المســلم�ي لتحري
ــوري  ــل الث ــك التأوي ــل ذل المســتهدف مــن مث
، هــل هــذا القــارئ مــن  للعقيــدة، بمعــ�ف

ــة؟ ــن الخاص ــة أم م العام

ي 
الســؤال الأول الــذي يطــرح نفســه �ف

ــم  هــذا الســياق هــو: هــل تمــت صياغــة عل
تحــرري  بهــدف  ســامي  الإ الديــن  أصــول 
وثــوري مــن الأصــل؟ أم أنـّـه كان جــزءاً أصيــاً 
ي 

ســامية المحافظــة �ف مــن الثقافــة الدينيــة الإ
بنائهــا ومضمونهــا؟ الحقيقــة أّن إضفــاء حنفــي 
ــم أصــول  ــة عــى عل ــة وتحرري ــدللت ثوري ل
ــذا  ــا ه ــدللت ل يملكه ــاء ل ــو إضف ــن ه الدي
ــن  ــم تك ــا ول ــم يعرفه ــن الأصــل ول ــم م العل
مقصــودة فيــه؛ ولذلــك تبقــى محاولــة حنفــي 
لتثويــر العقيــدة محاولتــه هــو الشــخصية، 
ي 

�ف والنحصــار  بالنخبويــة  مصابــة  وتظــل 
وع حنفــي مــن  القلــة المثقفــة المقتنعــة بمــ�ش
ــة عــن جماهــري  ــة، وتظــل لذلــك منعزل البداي
وعمليــات  التســلف  ي 

�ف الغارقــة  ف  المســلم�ي
ســام الســياسي  الأســلمة مــن قبــل تيــارات الإ

والتيــارات الأصوليــة.

ــوت  ــّب له ــل يص : ه ي
ــا�ف ــؤال الث الس

ســام  الإ صالــح  ي 
�ف ســامي  الإ التحريــر 

؟ نعــم، بالتأكيــد. ذلــك لأّن قبــول  الســياسي
المــرء بالتأويــل الثــوري التحــرري لأصــول 
ســامي ســوف يدفعــه تلقائيــاً نحــو  الديــن الإ

ي تحويل 
سالمي عند حسن حنفي �ن »يتمثل لهوت التحرير الإ

العقيدة إىل ثورة«



ســام الســياسي وادعاءاتهــا  قبــول حــركات الإ
 ، ف ــر المســلم�ي ــد تحري ــة تري ــوة ثوري ــا ق بأنه
بنــاء عــى فكــرة تقــول إّن هــذه الحــركات 
اث  ي الــرت

ربمــا تنطلــق مــن طاقــة مــا ثوريــة �ف
المســلمون  يعيهــا  ل  ســامي  الإ ي 

الديــ�ف
ي 

�ف مــا  بطريقــة  متضمنــة  لكّنهــا  ة،  مبــا�ش
اثيــة. النصــوص الرت

عــى لهــوت  الســهل  مــن  كان  لقــد 
اتجــاه  إىل  يتحــول  أن  المســيحي  التحريــر 
ــة والوصــول  ــكا الاتيني ي أمري

ــوري تحــرري �ف ث
ــا  ــك لم ــاك، وذل ــة هن ــري العريض إىل الجماه
ــة  ف تحرري ــة مــن مضامــ�ي ي المســيحية الأصلي

�ف
حقيقيــة. فقــد انتهــت الدراســات المنتميــة 
ف  ــ�ي لتجــاه المســيح التاريخــي عــى مــدى قرن
أي  التاريخــي،  المســيح  أن  إىل  الزمــان  مــن 
ظــل  ي 

�ف عــاش  الــذي  الحقيقــي  المســيح 
ي 

ــة الرومانيــة )ل المســيح الاهــو�ت اطوري مرب الإ
مناضــاً  كان  يمــان(،  لاإ هــدف  هــو  الــذي 
ي 

ــة �ف ــة اليهودي ــاً، واجــه المؤسســة الديني ثوري
عــرصه لتعاونهــا مــع الرومــان، وواجــه حــكام 
للرومــان، كمــا  ف  التابعــ�ي اليهوديــة  منطقــة 
اطوريــة الرومانيــة نفســها باعتبــاره  مرب واجــه الإ
مــن  اليهــود  تحريــر  يريــد  قوميــاً  مناضــاً 
ي ومــن ســيطرة وفســاد 

ــا�ف ــة الحكــم الروم ربق
المؤسســة الدينيــة الرســمية.

ظــل  ي 
�ف يظهــر  فلــم  ســام  الإ أمــا 

ي 
�ف ظهــر  بــل  الأركان،  واســعة  اطوريــة  إمرب

وجــود  أي  منهــا  اختفــى  قاحلــة  منطقــة 
ــم  ــك فل ، ولذل ــارسي ي أو ف

ــا�ف ــوري روم اط إمرب
يكــن مواجهــاً بقــوة أجنبيــة يريــد التحــرر منها؛ 
ســامي قــوة  ي الإ

اث الديــ�ف وهــذا مــا جعــل الــرت
اث  ــرت ي الأســاس، نظــراً لأن هــذا ال

محافظــة �ف
عيــة عــى  �عــان مــا أدى وظيفــة إضفــاء ال�ش
اطوريــات عالميــة عــى شــاكلة الرومــان  إمرب
ي صــورة الــدول الأمويــة والعباســية 

والفــرس، �ف
والعثمانيــة.

ي 
الســؤال الثالــث: هــل اعتمــد حنفــي �ف

ــذه  ــى ه ــامي ع س ــن الإ ــول الدي ــه لأص تأويل
الأصــول نفســها أم عــى أصــول أخــرى؟

الحقيقــة أّن حنفي، وكي يؤســس تأويليته 
اثيــة الخاصــة  التحرريــة عــى النصــوص الرت
بعلــم أصــول الديــن، كان يوظــف تقنيــات 
)وبالتــاىلي  الغربيــة  الفلســفة  مــن  تأويليــة 
ــس  ــة، فلي ــت داخلي ــة وليس ــه خارجي فتأويليت
ــن  ــل م ــذا التأوي ــل ه ــه مث ر ل ــرب ــا ي ــاك م هن
اثيــة، بعكــس  داخــل النصــوص القرآنيــة أو الرت
ــد  ــى مقاص ــا ع ي بناه

ــ�ت ــد ال ــن رش ــة اب تأويلي
وفويربــاخ  لســنج  مــن  وخاصــة  ع(،  الــ�ش
ي 

الألمانيــة �ف التاريخيــة  وهيجــل والمدرســة 
طــار النظــري  دراســة النصــوص المقدســة. فالإ
ي وغريــب عــن  الــذي اســتمد منــه تأويليتــه غــر�ب

»حنفي وهو يؤسس تأويليته التحررية كان يوظف تقنيات 
تأويلية من الفلسفة الغربية«



الموضــوع الــذي وظــف فيــه هــذه التأويليــة.
ي المحصلــة النهائيــة يظهــر النــص 

و�ف
ــاً  ــاً زائفــاً وتشــكاً كاذب ي كمــا لــو كان وعي

ا�ش الــرت
ــة ل تســتطيع أن تصفــح عــن  لأهــداف تحرري

ــاً. ــاىل لهوتي ة وتتع ــا�ش ــها مب نفس

ب  يوظــف حنفــي مقولــة الوعــي المغــرت
تأويلــه  ي 

�ف ي 
الاهــو�ت التصعيــد  ومقــولت 

لأصــول الديــن؛ أي إنّــه يعالــج أصــول الديــن 
ي 

ــ�ف ــي دي ــن وع ــري ع ــا تعب ــى أنّه ــة ع القديم
ــه  ــه تأويل ــا يســفر عن ــف، لكــن م ب وزائ مغــرت
لأصــول الديــن هــو الكشــف عــن أنــه كان وعيــاً 
ســامي يتحــول  اث الإ ي الــرت

زائفــاً. فالتوحيــد �ف
مــع حنفــي إىل توحيــد الأرض والشــعب.

لكــن مــاذا عــن التوحيــد القديــم نفســه؟ 
ي المحصلــة النهائيــة وعيــاً زائفــاً 

ســوف يكــون �ف
ــه إىل توحيــد  ــداً ل ــد الحقيقــي وتصعي بالتوحي
ــعب؛  ــد الأرض والش ــن توحي ــل ع ــه كبدي ل الإ
ي التوحيــد 

اث القديــم �ف وســوف يصــري الــرت
عــن  التعبــري  يســتطع  لــم  كاذبــاً  تشــكاً 
التوحيــد الحقيقــي المــادي والواقعــي، وأحــل 

ــه. ل ــد الإ ــه توحي محل

الثوريــة  ف  المضامــ�ي إذن  هــي  أيــن 
أن  بعــد  الديــن  أصــول  لعلــم  التحرريــة 
عــن وعــي  تعبــري  العلــم  أّن هــذا  اتضــح 

ي لأهــداف تحرريــة 
زائــف وتصعيــد لهــو�ت

ف  لــم تســتطع الوصــول إىل وعــي المســلم�ي
ــن؟ ف المعارصي ــلم�ي ــري المس ــى وجماه القدام

ــى كل  ــب ع ــاذا يج ــع: لم ــؤال الراب الس
لمــاذا  اث؟  بالــرت يبــدأ  أن  تحــرري  وع  مــ�ش
ــاً  ــاً تحرري ــرض عــى التحــرر أن يكــون تأوي يُف
للعقيــدة؟ لمــاذا يجــب عــى التحريــر أن يكــون 
لهوتــاً للتحريــر؟ أل يمكــن للتحريــر أن يكــون 
اً رصيحــاً ومســتقاً عن أي عقيــدة؟ يقول  مبــا�ش
ــوة  ــو الق ــزال ه ــن ل ي ــي إن الدي ــن حنف حس
ــك  ، ويدعــو مــن أجــل ذل ــة للجماهــري المحرك
ــه  ــأّن نؤول ــداً ب ــتخداماً جدي ــتخدامه اس إىل اس
ــا  ــم مم ــى الرغ ــر. ع ــل التحري ــن أج ــاً م ثوري
وع مــن حداثــة، إل أنـّـه  يبــدو عــى هــذا المــ�ش
ل يعيــد بنــاء علــم أصــول الديــن، بــل ينفيــه 
تمامــاً بعلمنتــه بالكامــل، وعلمنــة العقيــدة 
. ف الجماهــري ي أعــ�ي

ي �ف
ع عنهــا القداســة الــ�ت ف تــرف

وع حنفــي مــزدوج الهويــة، فهــو  إّن مــ�ش
ي 

وعــاً إصاحيــاً دينيــاً �ف يريــد لــه أن يكــون م�ش
وعــاً  نظــر الجماهــري المتدينــة، وأن يكــون م�ش
ي نظــر المثقــف، لكــن علمنــة 

ي علمنــة الديــن �ف
�ف

وع للخاصــة وحدهــا، وهــي  الديــن هــي مــ�ش
ي تســتطيع فهمــه واســتيعابه، لكنــه 

فقــط الــ�ت
وعــاً للجماهــري المتدينة  ل يمكــن أن يكــون م�ش

ي ل تفهــم إل ظاهــر النــص.
الــ�ت

سالمي  »القبول بالتأويل الثوري التحرري لأصول الدين الإ
» سالم السياسي يدفع تلقائياً نحو قبول حركات الإ



خاتمة

وع حنفــي ليــس ســوى حــل وســط  مــ�ش
ســامية،  الإ التيــارات  مــع  نخبــوي  فكــري 
ــن  ــدة م ــب للعقي ــم والتقري ــن التفاه ــوع م ن
المجتمــع.  ي 

�ف الثوريــة  العلمانيــة  التيــارات 
ــل  ــح بالتأوي ــو ترصي ــاً ه ــي أيض وع حنف ــ�ش م
ــه  ــّذر من ــذي ح ــح ال ــك الترصي ــور، ذل للجمه
ابــن رشــد، ومــن أجــل هــذا الترصيــح نفســه 
ي للجمهــور؛ 

فهــو يصطــدم بالوعــي الديــ�ف
فلــن يتقبــل الجمهــور مــن يقــول لــه إن وعيــه 

ــف. ب وزائ ــرت ي مغ
ــ�ف الدي

وع  مــ�ش ســبق  مــا  أجــل  مــن  وهــو 
ي ذلــك، إل إذا تجــذر هــذا 

للخاصــة، ل شــك �ف
ي المجتمــع 

ي حركــة ثقافيــة واســعة �ف
وع �ف المــ�ش

القــرن  ي 
�ف ي  الأورو�ب التنويــر  بحركــة  شــبيهة 

، لكّنــه يفتقــد الدعــم المؤســ�ي  الثامــن عــ�ش
ــد  ، أي يفتق ــة ودعــم الجماهــري ودعــم الدول
ي أنجحــت حركــة التنويــر 

كل أنــواع الدعــم الــ�ت
الأوروبيــة.

الجماهــري تفضــل المســكنات، وتفضــل 
التســليمي،  يمــان  والإ الطوعيــة  العبوديــة 
وهــي إىل ظاهــر النــص أقــرب، وإىل الســتكانة 
ــيئاً  ــم ش ي تعطيه

ــ�ت ــن ال ــال الدي ــلطة رج لس
ــف.  ــودي الزائ ــان الوج ــن الأم م

ــتطاع  ــاً اس ض قارئ ــرت ــي يف وع حنف ــ�ش م
والســياسي  الســلفي  الفهــم  مــن  التخلــص 
القــراءة  عــى  منفتحــاً  يكــون  كي  ســام  لاإ
عــداد  ي يقدمهــا، وبــدون هــذا الإ

التحرريــة الــ�ت

ي 
ــة �ف ــة الخاص ــك العقلي ــدون تل ــبق، وب المس

اســتقبال تأويليــة حســن حنفــي، يصطــدم 
وع بالقناعــات الســلفية للمتلقــي إذا كان  المــ�ش

ــه. ــى حال ــي ع ــة وبق ــن العام م



القتصاد السياسي 
: كيف ارتفعت  ي سالم الأورو�ب لالإ

ي أوروبا؟
ف �ف نسبة المسلم�ي

ي البلــدان الأوروبيــة 
ــّكل المســلمون �ف يش

ــدود  ــل الآن إىل ح ــكان تص ــن الس ــبة م الآن نس

اوح النســبة إىل إجمــاىلي الســكان مــا  7%، وتــرت

ــا، و%3.6  ي النمس
ــا، و8.6% �ف ي فرنس

ف 8.8% �ف ــ�ي ب

ي ألمانيــا، كمــا تشــهد أوروبــا 
ا، و1.6% �ف ي إنجلــرت

�ف

 ، ف ــن المســلم�ي ــة م ــال متعاقب ــاً تواجــد أجي حالي

أحفــاد  )أي  الثالــث  الجيــل  إىل  الآن  وصلــت 

ي 
المهاجريــن الأوائــل الذين ولدوا هــم وآباؤهم �ف

أوروبــا(، وقــد أســفر هــذا التواجــد عن مشــكات 

، وكذلــك للــدول  ف ف الأوروبيــ�ي عديــدة، للمســلم�ي

جانــب  إنــكار  يســتطيع  أحــد  ول  الأوروبيــة، 

ف عــن  المســؤولية الواقــع عــى هــؤلء المســلم�ي

آخــر،  لكــن هنــاك جانبــاً  المشــكات،  هــذه 

ف  ــلم�ي ــكات المس ــة لمش ــرش أهمي ــون أك ــا يك ربم

ــه،  ي نفس ــخ الأورو�ب ــع إىل التاري ، يرج ف ــ�ي الأوروبي

ف للبلــدان الأوروبية،  وإىل تاريــخ دخــول المســلم�ي

بعوامــل؛  وطــاً  الدخــول م�ش هــذا  كان  وقــد 

ي 
ــ�ف ــث يمكن ــابكة؛ حي ــية متش ــة وسياس اقتصادي



ي اقتصــاداً سياســياً  ســام الأورو�ب القــول إّن لاإ

ســام  خاصــاً بــه، ول يمكــن فصــل مشــكات الإ

ي عــن تاريــخ اســتقبال أوروبــا للمهاجريــن  الأورو�ب

ــة السياســية  ، والمابســات القتصادي ف المســلم�ي

ي 
لهــذا الســتقبال، وهــذا هــو مــا ســأتناوله �ف

ــال. هــذا المق

ــا  ي أوروب
ف �ف ــف صــارت نســبة المســلم�ي كي

ــكانها  ــن س ف م ــ�ي ــا الماي ــدت أوروب ــة؟ فق مرتفع

ي الحــرب العالميــة الثانيــة، وهبطــت أعــداد 
�ف

ــامل  ــار الش ــع الدم ة، وم ــري ــة كب ــكان لدرج الس

ــت  ــة، كان ــدان الأوروبي ــذي حــّل بمعظــم البل ال

ــادة  ع ــة لإ ــة كثيف ــد عامل ــة إىل أي ي حاج
ــا �ف أوروب

البنــاء، وكان هــذا هــو الســبب الأول الــذي دفــع 

ــة  ــة متواصل ــا للســماح بهجــرات كثيف دول أوروب

ذات  هــذه  الجــوار  ودول  الجــوار،  دول  مــن 

ــلمة. ــة مس أغلبي

وكان هنــاك ســبب آخــر قــوي لســماح 

ــوب  ــن دول الجن ــة م ــا بهجــرات كثيف دول أوروب

اكية بعــد  ســامي«، خرجــت الأحــزاب الشــرت »الإ

الحــرب العالميــة الثانيــة قويــة وذات شــعبية 

ة، وصعــدت سياســياً، وزادت قــوة النقابــات  كبــري

الدولــة،  مــع  التفاوضيــة  وقدرتهــا  العماليــة 

ي مكانــة غــري مســبوقة؛  وصــارت للعامــل الأورو�ب

الحــد الأد�ف مــن الأجــور  ارتفــاع  مــن حيــث 

عانــات،  والحقــوق الجتماعيــة، والتأمينــات، والإ

المــال  رأس  لجــأ  الظــروف،  هــذه  ظــّل  ي 
و�ف

ي إىل توظيــف العمالــة المهاجــرة، وكانــت  الأورو�ب

ــل  ــراً إىل أّن العام ــلمة، نظ ــة مس ــا عمال ي أغلبه
�ف

ي نقابــة، ول يتبــع حزبــاً، 
المهاجــر غــري منتظــم �ف

ــن  ــل م ، ول يحّم ــد الأد�ف ــراً دون الح ــل أج ويقب

ــا  ــا، كم ه ــة أو غري ــاء تأميني ــه أّي أعب ــل لدي يعم

، فــإن  ي أي وقــت، بالتــاىلي
يمكــن الســتغناء عنــه �ف

ي أوروبــا يرجــع، بصفــة 
ف �ف زيــادة أعــداد المســلم�ي

ي  ط التاريخــي الســياسي الأورو�ب أساســية، إىل الــ�ش

ــات  ــة، وإىل سياس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

الأحــزاب  ي رصاعــه مــع 
ي �ف الأورو�ب المــال  رأس 

ــن  ــك تمّك ــة، وبذل ــات العمالي اكية والنقاب الشــرت

ي تحقيــق 
ي مــن الســتمرار �ف رأس المــال الأورو�ب

القيمــة الزائــدة المطلقــة؛ أي القيمــة الزائــدة 

المتحققــة مــن زيــادة اســتغال العمــل، بإطالــة 

ــل  ــور، بفض ــن الأج ــال م ق ــل، والإ ــوم العم ي

ــن. ف المهاجري ــلم�ي المس

ــدث  ــذي ح ــوي، ال ــّول البني ــا أّن التح كم

ين،  ي منتصــف القــرن الع�ش
كيــب الرأســمالية �ف لرت

ي توّســع مجــال الــدوران التجــاري 
المتمثــل �ف

ي أوروبا عقب الحرب العالمية 
ن �ن » ازدادت أعداد المسلم�ي

ي مع الأحزاب  الثانية، وبعد  �اع رأس المال الأورو�ب
اكية والنقابات العمالية« الش�ت



ــي، أّدى  ــال الصناع ــة بالمج ــال مقارن ــرأس الم ل

ي 
ــتغلة �ف ــة المش ــى العمال ــب ع ــاع الطل إىل ارتف

الــدورة التجاريــة لــرأس المــال، وهــي عمالــة 

الخدمــات.

عمالــة الخدمات هــذه، بحســب طبيعتها، 

ــة ماهــرة مثــل؛ الأخــرى المشــتغلة  ليســت عمال

نتــاج الصناعــي؛ بــل هــي نصــف ماهــرة، أو  ي الإ
�ف

غــري ماهــرة مــن الأصــل، وكان العامــل المهاجــر 

ي 
ــل �ف ــب للعم ــو الأنس ــامية ه س ــدول الإ ــن ال م

مثــل هــذه الأشــغال.

وبذلــك احتــّل العامل المســلم مســتويات 

نســتطيع  ول   ، ي الأورو�ب العامــل  مــن  أد�ف 

؛ لأّن  ف ــلم�ي ي للمس ــاد أورو�ب ــن اضطه ــث ع الحدي

ي ســمحت 
الــدول الأوروبيــة نفســها هــي الــ�ت

ــك  ــي كذل ــام الأول، وه ي المق
ــرة �ف ــم بالهج له

يــن منهــم حــق المواطنــة  ي منحــت كثري
الــ�ت

ف  والجنســية، لكــن نظــراً إىل دخــول المســلم�ي

ــم  ــلفاً، واحتاله ــم س ــّد له ــي مع ــاء طبق إىل بن

ي 
ــم �ف ــت أوضاعه ــد كان ــه، فق ــا من ــة الدني المرتب

ي تضييــق 
البدايــة ســيئة، لذلــك فقبــل أن نفكــر �ف

ــا  ــب علين ، يج ف ــلم�ي ــى المس ــيحي ع ي مس أورو�ب

ــد  ــذي تواج ــادي ال ــياق القتص ــاه إىل الس النتب

ــإذا  ة، ف ــري ــداد كب ــا بأع ي أوروب
ــلمون �ف ــه المس في

 ، ف ــا مــع المســلم�ي ي أوروب
ــاك مشــكلة �ف كانــت هن

ي المقــام الأول، مشــكلة أوروبية خالصة، 
فهــي، �ف

ناتجــة عــن حاجــة بلــدان أوروبــا إىل العمالــة 

ســامي بصفــة  المهاجــرة مــن دول الجــوار الإ

ــة هــي المســؤولية  أساســية، فالأوضــاع الأوروبي

ــاك. ف هن ــلم�ي ــف للمس ــد الكثي ــن التواج ع

ف  ي أعتقــد أّن تاريــخ دخــول المســلم�ي
وإنــ�ف

ي  ــال الأورو�ب ــاع رأس الم وط، وأوض ــ�ش ــا ب لأوروب

ــاك؛  ــتقبلهم هن ي مس
ــر �ف ــوف يؤثّ ــاته، س وسياس

شــارة إليهــا،  لأّن طريقــة الدخــول الســابق الإ

مــن  ف  المســلم�ي المهاجريــن  أغلــب  جعلــت 

ي الفقــر الشــديد، 
ي تعــا�ف

ســامية، الــ�ت الأقطــار الإ

ــا  ــن م ــكان الذي ــؤلء الس ــّكانها، ه ــاردة لس والط

أن يصلــوا إىل القــارة الأوروبيــة حــ�ت يتحّولــوا 

الدينيــة  بهوياتهــم  متشــّددين  ف  متمّســك�ي إىل 

أمــام  عقبــة  يمّثــل  مــا  وهــذا  التقليديــة، 

الثقافــة  ي 
�ف والجتماعــي  ي 

الثقــا�ف اندماجهــم 

الأوروبيــة. 

الحديــث عــن »إســام  يمكننــا  كمــا ل 

«، وإغفــال الطبيعــة النوعيــة للهجــرات  ي أورو�ب

ــن مســلمي  ــة م ــا، فنســبة عالي ســامية لأوروب الإ

ألمانيــا والنمســا مــن الأتــراك، ونســبة عاليــة 

؛  ي مــن مســلمي فرنســا مــن دول المغــرب العــر�ب

سالم المعا�  ي منها الإ
ي يعا�ن

اً من الأزمات ال�ت »إّن جانباً كب�ي
ي اختبار الحداثة«

سالمية �ن يرجع إىل فشل المجتمعات الإ



ي 
�ف الفرنــ�ي  الســتعماري  ي 

المــا�ف إىل  نظــراً 

هــذه الــدول، ولرتبــاط شــعوبها ثقافيــاً بفرنســا، 

ا مــن باكســتان  ة مــن مســلمي إنجلــرت ونســبة كبــري

وبنجــادش لنفــس الأســباب، هــؤلء المهاجــرون 

ســامية  الإ الهويــة  يحملــون  ل  المســلمون 

مــن  بقايــا  بجانبهــا  يحملــون  بــل  وحســب؛ 

ــم  ــل إّن هوياته ــة؛ ب ــة الأصلي ــم القومي هوياته

ســامية ليســت واحــدة، فهــي تتعــّدد باختاف  الإ

ي  ي العالــم العــر�ب
ســامي �ف أشــكال التديــن الإ

اً إذا مــا  ق آســيا، ونخطــئ كثــري وتركيــا وجنــوب �ش

ــدة،  ــلة واح ي س
ــات �ف ــذه الختاف ــا كّل ه وضعن

، ربمــا كان الحديــث  ي وتحّدثنــا عــن إســام أورو�ب

مــن  نابعــاً   » ي الأورو�ب ســام  »الإ يســمى  عّمــا 

ف لمعاملــة  توّجــه مــزدوج لــدى بعــض الأوروبيــ�ي

ــة،  ــم الديني ــال هوياته ــن خ ــن م كّل المهاجري

ف  ــث تكــون المشــكلة هــي مشــكلة المســلم�ي بحي

ف  ســامي�ي ــا المســيحية، ولــدى بعــض الإ ي أوروب
�ف

ي 
الذيــن يريــدون جمــع كّل مســلمي أوروبــا �ف

هويــة واحــدة، ومعالجــة مشــكاتهم عــى أنّهــا 

مشــكلة واحــدة دينيــة، فالأمــر أكــرش تعقيــداً مــن 

. ــري ــك بكث ذل

التعايــش  إذا كان عــى مســلمي أوروبــا 

ــرض  ــع يف ــر الواق ــإّن الأم ــاك، ف ــاج هن والندم

ي 
�ف نفســها؛  الأوروبيــة  القيــم  ي  ّ

تبــ�ف عليهــم 

ــذا ل  كة، وه ــرت ــاة المش ــادئ الحي ــامح ومب التس

اث الســلفي  يتــم إّل بالتخــىي عــن كثــري مــن الــرت

ومــن  الأصليــة،  بادهــم  مــن  ورثــوه  الــذي 

ــكلت  ي تش
ــ�ت ــة ال ــامية المغلق س ــات الإ المجتمع

الــذي  التعايــش  هــذا  أّن  ويبــدو  أوروبــا،  ي 
�ف

ســيفرض عليهــم ممارســات جديــدة للتديــن، 

ــن  ّ م ــري ــه أن يغ ــم، يمكن ــاً لدينه ــاً مختلف وفهم

ســام نفســه  ــا الإ ، وربم ي ســام الأورو�ب وجــه الإ

العالــم. كّل  ي 
�ف

ي 
ــا�ف ي يع

ــ�ت ــات ال ــن الأزم اً م ــري ــاً كب إّن جانب

فشــل  إىل  يرجــع  المعــارص  ســام  الإ منهــا 

الحداثــة،  اختبــار  ي 
�ف ســامية  الإ المجتمعــات 

لكــّن هــذه الحداثــة كانــت، بالنســبة إىل العالــم 

الغالــب  ي 
و�ف خارجــه،  مــن  آتيــة  ســامي،  الإ

ي 
�ف المســلمون  أمــا  عليــه ســلطوياً.  مفروضــة 

ي قلــب الحداثــة، ويعيشــون 
أوروبــا، فهــم �ف

ــم  ــإّن تجربته ، ف ــاىلي ــأتها، بالت ــكان نش ــط م وس

ف  ــ�ي ــاء ب ــة اللق ــن تجرب ــاً ع ــة نوعي ــاك مختلف هن

ســامية داخــل العالــم  الحداثــة والمجتمعــات الإ

ف  ــن أن يشــّكل وجــود المســلم�ي ســامي، ويمك الإ

يجــاد  ــة لإ ــة فرصــة تاريخي ــاد منشــأ الحداث ي ب
�ف

ــة. ــع الحداث ــام م س ــة الإ ــّل لأزم ح



سالم السياسي  كيف تكّيف الإ
مع »سيولة« الحداثة؟

ســام الســياسي  هــل يمكــن أن يكــون الإ

ــه دائــم التغــري ول  ظاهــرة ســائلة؟ بمعــ�ف أنّ

يعــرف ثباتــاً؛ فــا يســتطيع الباحــث موضعتــه 

لمــرة واحــدة وإىل الأبــد؛ أي تشــكيله باعتبــاره 

ــتقرار  ــات واس ي ثب
ــه �ف ــة ويدرس ــوع دراس موض

نظــراً  بحــث؟  محــل  ظاهــرة  أيّــة  تتطلبــه 

ــهدها  ي تش
ــ�ت ــة ال ة وال�يع ــري ات الكث ــري للتغ

، فــإّن الباحــث مــا  ســام الســياسي ظاهــرة الإ

ــرة  ــذه الظاه ــم ه ــى معال ــده ع ــع ي إن يض

آخــر، ممــا  ء  ي
تتغــري وتتحــول إىل سش حــ�ت 

والتصــورات  المنهجيــة  الأدوات  يجعــل 

دراســته  ي 
�ف يســتخدمها  كان  ي 

الــ�ت النظريــة 

طــار النظــري كّلــه،  غــري صالحــة، ويتقــادم الإ

ي توصــل إليهــا، وكّل 
وتتهافــت كّل النتائــج الــ�ت



ي تــّم بناؤهــا عــى 
ات الــ�ت التعميمــات والتنظــري

ــائلة«. ــرة »الس ــذه الظاه ه

فرضيــة  اختبــار  أحــاول  يــىي  فيمــا 

، هــذه الســيولة  ســام الســياسي »ســيولة« الإ

أّن  هــو  واحــداً؛  شــيئاً  ي 
ســتع�ف ثبتــت  إذا 

ــدرة  ــة« والق ــى »المرون ــة ع ــيولة« عام »الس

الظــروف،  مــن  الكثــري  مــع  التكيــف  عــى 

ــة  ــون العــرص والبيئ ــاء بل ــل الحرب ــون مث والتل

ــا؛  ــه فيه ــياسي نفس ــام الس س ــد الإ ي يج
ــ�ت ال

قــدرة هــذه  أي  »المراوغــة«؛  ي 
كمــا ســتع�ف

فــات مــن أّي هجــوم أو  الأيديولوجيــا عــى الإ

نقــد أو تفكيــك، بهــروب أو بحــركات التفافيــة، 

ي اللجــوء إىل النصــوص الدينيــة 
تتأّســس كّلهــا �ف

ــد.  ــكّل نق ــب ل ــّد وترهي ــط ص كحائ

ســام الســياسي  ســوف أتنــاول ظاهرة الإ

الجتمــاع،  عالــم  أطروحــة  عــى  بقياســها 

صاحــب   ،)7102–5291( باومــان  زيجمونــت 

ي وصــف بهــا الحداثــة، 
مقولــة »الســيولة«؛ الــ�ت

وكّل مظاهرهــا؛ مــن اقتصــاد وسياســة وثقافــة، 

ي يشــمل الحيــاة اليوميــة وثقافــة  ووضــع بــ�ش

الســتهاك، مــع مــا يرافــق هــذا الوضــع مــن 

ّ والأخــاق، لقــد اتصــف 
ظواهــر الحــّب والــ�ش

ســام الســياسي بحالــة مــن الســيولة طــوال  الإ

ء مــن  ي
تاريخــه، وإذا كان قــد اتّصــف بــ�ش

ــض  ــتقرت بع ، واس ــاىلي ــا الح ي عرصن
ــات �ف الثب

أهــم خصائصــه، فــإّن اســتقراره الحــاىلي هــذا 

ي كّل مرحلــة 
، وقــد كان �ف هــو اســتقرار مرحــىي

مــن مراحلــه الســابقة يبــدو مســتقراً ثابتــاً كمــا 

ــا  ــب أن يخدعن ــك ل يج ــه الآن؛ لذل ــو حال ه

، ويدفعنــا لتعميــم هــذا الثبات،  ثباتــه الحــاىلي

الــذي يمكــن أن يكــون عابــراً، عــى كّل مراحلــه 

ي هــذه 
التاريخيــة الســابقة؛ لأّن الفحــص �ف

ــه. ــا ســيولته ل ثبات ف لن ــ�ي المراحــل يب

ــام  س ــرة الإ ــون ظاه ــن أن تك ــل يمك ه

الســياسي »ســائلة« بالمعــ�ف الــذي قصــده 

باومــان مــن هــذا المصطلــح؟ لقــد أطلــق 

باومــان هــذا المصطلــح كصفــة للحداثــة، وكّل 

ــه التغــري المســتمر  مظاهرهــا، وكان يقصــد ب

ي 
ــ�ت ــة ال ــة الخاص ــا بالأزمن ــة، وارتباطه للحداث

توجــد بهــا، وتغــري صفاتهــا باســتمرار مــع 

، واختــاف طبائــع  ف تغــري حامليهــا الجتماعيــ�ي

ي شــملتها، 
العصــور المتعــددة والشــعوب الــ�ت

بــأن  يغرينــا  للمصطلــح  التوظيــف  هــذا 

ســام  نبحــث عــن تطبيــق لــه عــى ظاهــرة الإ

ي تشــهد هــي الأخــرى حالــة مــن 
، الــ�ت الســياسي

ي 
ــ�ت ــها ال ــل نفس ــن العوام ــة م ــيولة، الآتي الس

ــائلة«. ــان »س ــد باوم ــة عن ــت الحداث جعل

سالم السياسي بحالة من السيولة طوال تاريخه  »اتصف الإ
» واستقراره الحاىلي مرحىلي



مثــل  مثلــه   ، الســياسي ســام  فالإ

ــة  ــة الجغرافي ــون المنطق ــون بل ــة، يتل الحداث

ي 
ي ينتــ�ش فيهــا، وبلــون الشــعوب الــ�ت

الــ�ت

ينتــ�ش بينهــا، وبلــون العــرص الــذي يســود 

ــه؛  ــط ب ــون الظــرف الســياسي المحي ــه، وبل في

، ل شــّك  ي
قليــم الجغــرا�ف فعــى مســتوى الإ

ي المناطــق 
ســام �ف ي أّن ظاهــرة تســييس الإ

�ف

ــا  ي م
ــ�ت ، وال ي ــر�ب ــم الع ــن العال ــة م الصحراوي

، يرتبــط بالقبيلــة  تــزال محتفظــة بالبنــاء القبــىي

وبالأعــراف القبليــة هنــاك، ممــا أنتــج الوهابية.

ي شــهدت 
أمــا المناطــق الأخــرى الــ�ت

ــة  ــة قديمــة واتصلــت بالحداث حضــارات زراعي

ــاد الشــام  ــل مــرص وب ــذ وقــت مبكــر، مث من

ســام الســياسي فيهــا  وتونــس، فــإّن ظاهــرة الإ

اتخــذت شــكاً آخــر، وهــو صــورة الحركــة 

المجــال  ق  اخــرت إىل  الســاعية  السياســية 

داخــل  مكاســب  عــى  للحصــول  الســياسي 

الجهــاز الســياسي لدولــة قائمــة، وهــو مــا 

ي 
ف �ف ــة الإخــوان المســلم�ي ــه جماع ــت تحاول كان

ــن. ي ــرن الع�ش ــن الق ــة م ات معين ــرت ف

ي 
وبذلــك ترتبــط ظاهــرة الســيولة الــ�ت

ي 
ســام الســياسي بالســياقات المختلفــة الــ�ت لاإ

ي 
نشــأ فيهــا، مــن شــبه الجزيــرة العربيــة �ف

ي قدمــت صــورة 
حالــة الوهابيــة، إىل الهنــد الــ�ت

ي القــرن التاســع 
ســام الســياسي �ف مختلفــة لاإ

ــن،  ي ــرن الع�ش ي الق
ــودودي �ف ــم الم ، ث ــ�ش ع

، الــذي  اىلي القصــري ي العــرص الليــرب
إىل مــرص �ف

ي العــرص 
ظهــر فيــه حســن البنــا، ومــرص �ف

النــارصي الــذي ظهــرت فيــه القطبيــة، إىل 

، الــذي تبلــور فيــه  ي
ي العــرص الســادا�ت

مــرص �ف

ــف. ــادي العني ــام الجه س الإ

ي كتابــه الأخــري 
وك، �ف أرجــع عــىي مــرب

ــام  س ــييس الإ ف تس ــ�ي ــة: ب يع ــوم ال�ش »مفه

وتحريــره«، ظاهــرة التســييس إىل الوهابيــة 

أولً، قبــل أن يرجعهــا إىل الســياق الهنــدي 

ي  ي وأ�ب
يــد الأفغــا�ف ســام عــى  لتســييس الإ

تســييس  ي 
�ف والســبب  المــودودي،  الأعــى 

ــه  ــة هــو مــا كشــف عن ــدى الوهابي ســام ل الإ

ــاط  ي ارتب
ــدون، �ف ــن خل ــتعيناً باب وك، مس ــرب م

بالعصبيــة  العــرب  لــدى  الدينيــة  الدعــوة 

القبليــة، وأّن »العــرب ل يحصــل لهــم الملــك 

إل بصبغــة دينيــة؛ مــن نبــوة، أو دعــوة، أو 

وليــة، أو كرامــة، أو أثــر مــن الديــن عــى 

الجملــة«.

ط  وك عــى هــذا الــ�ش ويضفــي مــرب

لتســييس  وبولوجــي  الأنرش ي 
والبيــ�أ القبــىي 

سالم السياسي مثله مثل الحداثة يتلون بلون المنطقة  »الإ
ي ينت�ش فيها«

الجغرافية ال�ت



ي 
�ف ويحــرصه  النســبية،  طابــع  ســام  الإ

ي شــبه الجزيــرة 
ســام �ف المجــال التــداوىلي لاإ

ه لهــا عــن الأقطــار العربيــة  ف ي تميــري
وحدهــا، �ف

ي شــهدت أنواعــاً أخــرى مــن 
الأخــرى الــ�ت

ي اختــاف عــن العمــران 
«، �ف ي

العمــران »المــد�ف

اتجــه  الــذي   ،» »القبــىي أو   » ي
»الوحــ�ش

يعــة وتوظيفهــا ناحيــة التســييس  بفهــم ال�ش

ــا  ــى أنه ــا ع ــر إليه ــة النظ ــة، وناحي ــن جه م

ــة  ــن جه ــكام م ــدود وأح ــة وح ــوص ثابت نص

ــرى. أخ

ــياق  ي الس
ــياسي �ف ــام الس س ــف الإ اختل

ي الســياق القبــىي لشــبه 
ه �ف الهنــدي عــن نظــري

حكمــاً  الهنــد  وشــهدت  العربيــة،  الجزيــرة 

ــال  ــة ســابقة عــى الحت ة طويل إســامياً لفــرت

ي، وعندمــا جــاء الحتــال، الــذي  ف نجلــري الإ

اتبــع سياســة متســامحة ومنفتحــة مــع كّل 

ســامي  الأديــان هنــاك، فأنهــى الحكــم الإ

التقليــدي  البنــاء  تــآكل  إىل  الهنــد، وأدى  ي 
�ف

للمجتمــع الهنــدي وتفككــه، وكان الحتــال 

ــر،  ــتغال والقه ــة الس ي غاي
ــاً و�ف ــاك عنيف هن

ة الهنــد  ي ظــّل هــذه الأوضــاع كانــت خــرب
�ف

ــا،  ــذ بدايته ــة من ــة ورصاعي ــة صدامي بالحداث

ي الوعــي الهنــدي المســلم أّن الحداثــة 
وثبــت �ف

ــي  ــام هــذا الوع ســام، وق ــع الإ متناقضــة م

ووجههــا  الغربيــة  الحداثــة  ف  بــ�ي بالربــط 

المســتغل. الســتعماري 

ــاء  ــات الإحي ــاءت كّل خطاب ــا ج ــن هن م

ســامي مــن الهنــد مسّيســة وصداميــة مــع  الإ

دولــة  تأســيس  عــادة  لإ وتســعى  الحداثــة، 

ســام لــن تقــوم لــه  ي رأت أّن الإ
الخافــة، الــ�ت

قائمــة بدونهــا، وكان هــذا هــو العنــرص الثابت 

المــودودي،  الأعــى  ي  وأ�ب ي 
الأفغــا�ف فكــر  ي 

�ف

ــيد  ــد رش ــام عن س ــييس الإ ــل الأول لتس الأص

رضــا وحســن البنــا وســيد قطــب، ومــن هــذا 

ســام جــاءت  ي تســييس الإ
ــدي �ف الأصــل الهن

الســياسي  ســام  لاإ ة  ف الممــري الأفــكار  كّل 

، مثــل: الحاكميــة، وأســتاذية العالــم،  ي العــر�ب

المدنيــة،  الدولــة  عــى  الدينيــة  والوصايــة 

وتكفــري المجتمــع المســلم، وانقســام العالــم 

وهــي  الحــرب،  وديــار  ســام  الإ ديــار  إىل 

ســام  لاإ وقــوداً  شــكلت  ي 
الــ�ت الأفــكار  كّل 

الجهــادي.

ين  ة من القــرن الع�ش ي العقــود الأخــري
و�ف

يــن؛  الحــادي والع�ش للقــرن  والعقــد الأول 

؛  ســام الســياسي حــدث تحــّول نوعــي آخــر لاإ

ي مؤسســات 
ففــي الداخل زاد تغلغل جماعاته �ف

ي ووصــل ممثلــوه إىل العديــد 
المجتمــع المــد�ف

سالمي من الهند مسّيسة  حياء الإ »جاءت كّل خطابات الإ
عادة تأسيس دولة الخالفة« وصدامية مع الحداثة وتسعى لإ



ــة  ــن جه ــة، وم ــدول العربي ــات ال ــن برلمان م

ي 
ثانيــة أقــام شــبكات اتصــال عالميــة وانتــ�ش �ف

الــدول الغربيــة جاذبــاً العديــد مــن الأقليــات 

المســلمة هنــاك، ومــن جهــة ثالثــة زاد انتشــار 

رهابيــة وتعــّددت مصــادر تمويلــه  منظماتــه الإ

حــ�ت اســتفحلت خطورتــه.

؛  ــياسي ــام الس س ــاب الإ ــن خط ــا ع أم

فهــو الآخــر يشــهد تنوعــاً واختافــاً وانتشــاراً 

ــه ظاهــرة  عــى مســتويات عــدة، ممــا يجعل

ي 
ــد يظهــر هــذا الخطــاب �ف ســائلة أيضــاً، ق

ف عــى أنّــه  ف بــه أو المنخدعــ�ي نظــر المؤمنــ�ي

ــرض،  ــز ومح ــري ومحّف ــاوم، مث ــاىلي ومق نض

وتعصبــاً  محافظــة  نزعــة  يتضمــن  لكّنــه 

وانغاقــاً شــديداً، وهــو يلعب عــى العاطفة 

الطبيعــي  التقليــدي  والتديّــن  الدينيــة 

، وعــى المخيلــة الدينيــة والوعــي  للجماهــري

ــن النتشــار  ــه م ــا يمّكن ، م ي
ــ�ف الجمعــي الدي

ي 
ي الأوســاط الدنيــا مــن المجتمــع، لكّنــه، �ف

�ف

ــة  ــردات تراثي ــتخدم مف ــه، يس ــت نفس الوق

ــة،  ــل للحداث ــه بدي ــى أنّ ــه ع ــّدم نفس ويق

الجتماعيــة  للفئــات  جذابــاً  يجعلــه  ممــا 

ــى. الأع

الســياسي  ســام  الإ تنــّوع خطــاب  إّن 

ــح  ائ ي �ش
ــار �ف ي النتش

ــَعة �ف ــة وَس ــبه مرون يكس

طبقيــة، ربمــا يكــون بينهــا تناقــض ورصاع 

ي رؤيــة 
ــه يضّمهــا معــاً �ف ، لكّن اجتماعــي فعــىي

أيديولوجيــة واحــدة.  

الســياسي  ســام  الإ أشــكال  تنــوع  إّن 

وانتشــاره عــى مســتويات عديــدة ومرونتــه 

وقدرته عــى التلون، يرجع لرتباطــه بالحداثة، 

ل أعــ�ف بذلــك أنـّـه ظاهــرة »حداثيــة«، أو أنـّـه 

ي أنّــه ظاهــرة تحــدث 
نتــاج للحداثــة، بــل أعــ�ف

ي ســياق الحداثــة ومــن داخلهــا، وبذلــك يصري 
�ف

ي 
ــا يدخــل �ف ــكّل م ــع العــام ل وطــاً بالطاب م�ش

ــا، وهــو الســيولة. نطاقه



كيف يسيطر 
رجال الدين عىل العامة؟

ل شــك أّن رجــال الديــن يمثلــون ســلطة 

ــداد تاريخــه،  ســامي، عــى امت ــم الإ ي العال
�ف

ــاس،  ــوب الن ــول وقل ــى عق ــلطة ع ــي س وه

وعــى أدق تفاصيــل حياتهــم اليوميــة، وهــي 

ي 
كذلــك ســلطة موازيــة للســلطة المدنيــة الــ�ت

هــي ســلطة الدولــة، فمــن أيــن حصلــوا عــى 

هــذه الســلطة؟ وكيــف تكونــت؟ ومــا هــي 

ــا؟ ــات عمله عنارصهــا وآلي

ــكار  ــة بابت ــى العام ــض ع ــيطر البع يس

مصطلــح »رجــال الديــن«، وهــم ل يفضلــون 

ي يعرفونهــا 
هــذا الســم لدللتــه الســلبية الــ�ت

»علمــاء  اســم  يفضلــون  ولذلــك  جيــداً، 

ــد. ــ�ف واح ــن المع ــن«، لك الدي

إنّهــم يحاولــون إخفــاء مــا يحــوزون 

كهنوتــاً  منهــم  تجعــل  ســلطة  مــن  عليــه 



ــي  ــلم بالتخف ــع المس ــن والمجتم ــل الدي داخ

تحــت كلمــة »علمــاء«، وهــي الكلمــة المخففــة 

ي تــدل عــى أّن الديــن علــم مثلــه مثــل أي 
الــ�ت

ي حاجــة إىل 
علــم آخــر، ولمــا كان علمــاً فهــو �ف

ــتبعد  ــه تس ــة في ــة متخصص ــاء«؛ أي فئ »علم

هــا وتحتكــر المعرفــة الدينيــة ونتاجهــا  غري

. وإلحــاق العلم  الــذي هــو الفتــوى والتفســري

ــن  ــا يســحب م ــٍة م ــة بفئ والتخصــص والأهلي

ي أي قــدرة عــى القــول 
هــا عــى نحــو تلقــا�أ غري

ــة  ــة الديني ، ويجعــل المعرف ي
ــ�ف ــرأي الدي أو ال

ــة وحدهــا. ــدي هــذه الفئ ي أي
ــراً �ف حك

ي 
ــة �ف ــيطرة مفهوم ــذه الس ــون ه ــد تك ق

ــدرة  ــة ون عصــور ســابقة، نظــراً لنتشــار الأمي

أعــداد  عــى  قــارصة  كان  الــذي  التعليــم 

معــدودة من أعضــاء الطبقات المــو�ة؛ حيث 

كان رجــل الديــن هــو المتعلــم وســط محيــط 

أّمــّي، والممتلــك لناصيــة العلــوم الدينيــة 

ــه. ــري والفق ــة والتفس ــها اللغ ي أساس
ــ�ت ال

اســتمرار  هــو  المفهــوم  غــري  لكــن 

ي عــرص الحداثــة وبعــد 
ســيطرة رجــال الديــن �ف

انتشــار التعليــم وشــيوع الثقافــة وإتاحــة 

ي المجــال العــام مــن خال 
المعرفــة الدينيــة �ف

ــة  اثي ــب الرت ــات بالكت ــاء المكتب ــة وامت الطباع

ء يمنــع المثقــف  ي
هــا؛ فليــس هنــاك أي سش وغري

بمجــرد  الدينيــة  المعــارف  ي 
�ف التبحــر  مــن 

اثيــة، ومــا »علمــاء الديــن«  قراءتــه للكتــب الرت

ــذه  ــس ه ــوا نف ــرأوا ودرس ــخاص ق ــوى أش س

ة والمتاحــة للجميــع الآن،  الكتــب المنتــ�ش

ــدة  ــر الجدي ــذه الظواه ــهم ه ــم تس ــن ل لك

للمعرفــة  الديــن  رجــال  احتــكار  كــ�  ي 
�ف

ف بهــا اجتماعياً،  الدينيــة؛ لأّن ســلطتهم معــرت

ــم  ــراً لتقدي ــة، ونظ ــن الدول ــياً م ــل وسياس ب

ف  أنفســهم عــى أنّهــم حمــاة الديــن والقائمــ�ي

عليــه، الأوصيــاء عليــه وعــى النــاس، وحفظــة 

ــه  ــون ل ــن الممثل ــة الدي ي وحمل
ــ�ف اث الدي ــرت ال

ــمه. ــون بإس المتحدث

كل هــذه التوصيفــات تجعــل منهــم 

كهنوتــاً ل شــك فيه، وهــو ليس كهنوتــاً وظيفياً 

ي المســيحية الكاثوليكية أو 
تراتبيــاً مثلمــا نجــد �ف

ــل كهنــوت يجــد أساســه مــن  الأرثوذكســية، ب

ي 
الــ�ت النصــوص  تلــك  اثيــة،  الرت النصــوص 

تكــون ملكيــة خاصــة لهــم مــن حيــث التفســري 

والتوظيــف الفقهــي؛ أي مــن حيــث الحراســة 

ــكار. ــة والحت والحماي

بعــض  عــى  الديــن  رجــال  يســتند 

وهــي  ســلطتهم،  لتدعيــم  العنــارص 

ها  »إلحاق العلم والتخصص والأهلية بفئٍة يسحب من غ�ي
تلقائياً أي قدرة عىل القول أو الرأي«



، ومنهــا:  ي
ي النــص القــرآ�ف

ة بوضــوح �ف الحــارصف

الســمع والطاعــة، والأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــن  ــن المبدأي ــح أّن هذي ــر، صحي ــن المنك ع

ي 
ــا �ف ، إل أنّهم ف ــ�ي ف قرآنيت ــ�ي ــن وصيت ــارة ع عب

ي ل يعنيــان أبــداً تكويــن فئــة 
الســياق القــرآ�ف

خاصــة مــن النــاس تتــوىل فــرض الســمع 

والطاعــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

ف  ــ�ي المنكــر؛ إّن الدللــة القرآنيــة أن يكونــا عامَّ

ي 
، والخطــورة هــي �ف ف ف المســلم�ي ف بــ�ي شــائع�ي

ي أيــدي فئــة مــا، تفــرض الســمع 
احتكارهمــا �ف

ــر  ــا الأم ــي وحده ــوىل ه ــا، وتت ــة له والطاع

ــي. والنه

ي 
والافــت للنظــر أّن الآيــة الكريمــة الــ�ت

ورد فيهــا الأمــر الرصيــح بالطاعــة ل تــدل أبداً 

عــى طاعــة رجــال ديــن، فهــي تقــول: }يـَـا أَيَُّهــا 

ــَه َوأَِطيُعــوا الرَُّســوَل  ــوا أَِطيُعــوا اللَّ ــَن آَمُن الَِّذي

ٍء  ْ ي َ ي سش ِ
َوأُوىِلي اْلأَْمــِر ِمنُكــْم*  َفــِإن تََنازَْعُتــْم �ف

ــوَن  ــْم تُْؤِمُن ــوِل ِإن ُكنُت ــِه َوالرَُّس وُه ِإىَل اللَّ ــرُدُّ َف

ــُن  ٌ َوأَْحَس ْ ــري ــَك َخ ِل ــِر * َذٰ ــْوِم اْلآِخ ــِه َواْلَي ِباللَّ

ــًا{ )النســاء 95(. تَأِْوي

الآيــة تــو�ي بطاعــة هللا ورســوله وأوىلي 

ممــا  الحــكام،  هــم  الأمــر  وأولــو  الأمــر، 

ي 
ــس لهــم وضــع �ف ــن لي ي أّن رجــال الدي

يعــ�ف

ــة أوىلي  ــة بطاع ــة الآي ــة، وتوصي ــذه الوصي ه

ــرة  ــبه الجزي ــرب ش ــال ع ــن ح ــة م ــر نابع الأم

وقــت الدعــوة المحمديــة، فهــم لــم يكونــوا 

ولــم  مركزيــة،  دولــة  لســلطة  ف  خاضعــ�ي

ــم نظــام ســياسي واحــد، وعودتهــم  يجمعه

ي الصحــراء عــى عــدم النقيــاد 
حياتهــم �ف

نظــراً  فيهــم  طبيعيــاً  هــذا  وكان  لأحــد، 

ي 
�ف وعيشــهم  الســتقرار  حيــاة  لفتقادهــم 

ي الصحــاري؛ وقــد 
حالــة مــن التنقــل الدائــم �ف

قــال عنهــم ابــن خلــدون إنّهــم »أصعــب 

الأمــم انقيــاداً بعضهــم لبعــض، للغلظــة 

ي الرئاســة؛ 
والأنفــة، وبُعــد الهمــة والمنافســة �ف

فقلمــا تجتمــع أهواؤهــم« بســبب »التحاســد 

والتنافــس«.

ي النظــام 
ــة الأوىل �ف ــت الّلبن ــك كان وبذل

ــي  ــم ه ــأ فيه ــن أن ينش ــذي يمك ــياسي ال الس

الطاعــة لأوىل الأمــر، ولــم يكــن مــن الممكــن 

ي 
أن تنشــأ فيهــم هــذه الطاعــة إل بأمــر ديــ�ف

ي القــرآن نفســه؛ إذن الطاعــة 
رصيــح ومبــا�ش �ف

الحــكام  مــن  الأمــر  لأوىل  هــي  القــرآن  ي 
�ف

ف لفتقــاد العــرب لســلطة جامعــة  المدنيــ�ي

ــم  ــه ومســتقر؛ ول ف ب ونظــام ســياسي معــرت

تكــن أبــداً طاعــة لمــا ســوف يُســمى بعــد ذلــك 

ــن. ــاء الدي ــال/ علم برج

»إنّهم يحاولون إخفاء ما يحوزون عليه من سلطة تجعل 
منهم كهنوتاً بالتخفي تحت كلمة »علماء«



لكــن يعمــل رجــال الديــن عــى نقــل 

ف  الوصيــة القرآنيــة بالطاعة لأوىلي الأمــر المدني�ي

ــن،  ف عــى الدي إليهــم هــم أنفســهم كقائمــ�ي

ونقــل الوصيــة القرآنيــة بالســمع والطاعــة إىل 

ســمع وطاعــة لأوامــر رجــال الديــن، وهــذا مــا 

ــن  ــة م ــدأ الطاع وع لمب ــاً غــري مــ�ش ــل نق يمث

ــه،  ــه الأصــىي إىل مجــال آخــر غريــب عن مجال

ــو  ي وه
ــرآ�ف ــص الق ي الن

ــوداً �ف ــن مقص ــم يك ول

مجــال الســلطة الدينيــة لرجــال/ علمــاء الدين.

وعــاوة عــى ذلــك فــإّن رجــال/ علمــاء 

ــب  هي ــب والرت غي ــدأ الرت ــتغلون مب ــن يس الدي

ي 
كآليــة للســيطرة عــى العامــة، الموظــف �ف

ي كلها 
ي النــص القــرآ�ف

الأصــل لأهــداف معينــة �ف

ــر مــن فعــل  ــه والتحذي ــة، منهــا التنبي أخاقي

الســيئات، والتشــجيع والتحبيــب عــى فعــل 

ــة  ــق القرآني ــدون الطرائ ــم يقل ات. فه ــري الخ

ي نفــوس 
ويوظفونهــا لبــث الطمــع والخــوف �ف

يــة  الب�ش النفعــالت  مــن  وهمــا  النــاس، 

والتوســط  التعقــل  عــن  البعيــدة  البدائيــة 

والعتــدال.

ــىي  ــعور الأص ــتغال الش ــم اس ــا يت كم

مــن  والخــوف  الذنــب  وعقــدة  بالخطيئــة 

ي 
�ف الأصليــة  المحظــور والرغبــة  ي 

�ف الوقــوع 

نيــل الرضــا والرحمــة والمغفــرة، أو الخــاص، 

فيصــري الوعــد بهــذه الأشــياء وضمانهــا حكــراً 

ويتعاملــون  الديــن،  علمــاء  رجــال/  يــد  ي 
�ف

معهــا عــى أنّهــم هــم وحدهــم المســؤولون 

ــاس. ــى الن ــا ع ــن توزيعه ع

والضمــان  الوعــد  توزيــع  ويحــول 

بالخــاص، أو الرحمــة والمغفــرة وتخليــص 

 ، ــام الضمــري ــب وإي ــاس مــن عقــدة الذن الن

إىل »ســلع دينيــة«، وهــي كمــا قــال عالــم 

 –  0391( بورديــو  بيــري  الفرنــ�ي  الجتماعــي 

2002(، ســلعاً رمزيــة تصنــع »رأس مــال رمــزي« 

ــة  ــد فئ ي ي
ــراً �ف ــون حك latipaC cilobmyS، يك

ــه  ــوىل إنتاج ــها تت ــى نفس ــة ع ــة مغلق حرصي

ــن هــم  ــك يصــري رجــال الدي وتوزيعــه. وبذل

ي طبيعته، 
، الرمــزي �ف ي

َحَملــة رأس المــال الدي�ف

 ، ف الحرصيــ�ي ف  والمالكــ�ي لــه  المحتكريــن 

ــه،  ــه وتوزيع ــى إنتاج ــم ع ف وحده ــ�ي القائم

للســلطة  موازيــة  ثانيــة  ســلطة  ويشــكلون 

أ  ــ�ي ــا يه ــة، مم ــا ومناٍزَع ــة له ــة، مناِفَس المدني

ــا  ــاً م ــا. وغالب ــدام معه ــالت الص ــكل احتم ل

ــة  ــة ضعيف ــية المدني ــلطة السياس ــون الس تك

تجــاه تلــك الســلطة الموازيــة لرجــال الديــن، 

ي عرص الحداثة 
»غ�ي مفهوم استمرار سيطرة رجال الدين �ن

وبعد انتشار التعليم وشيوع الثقافة وإتاحة المعرفة 
الدينية«



نظــراً لســيطرتهم عــى العامــة، طالمــا ظلــوا 

»عامــة« غــري قــادرة عــى التفكــري لنفســها 

والســتقال برأيهــا وبالقــدرة عــى تنظيــم 

شــؤونها لشــخصية بنفســها.

إّن مجــرد وجــود فئــة تدعــي لنفســها 

ــاج  ــر لنفســها إنت ــن وتحتك ي الدي
التخصــص �ف

ــرصي و�ي  ــو ح ــى نح ــة ع ــة الديني المعرف

ي لمــن ســواها، هــو الــذي يخلــق 
وإقصــا�أ

ي أدق 
ــة العاجــزة المعتمــدة �ف ــن العام ــة م فئ

شــؤون حياتهــا عــى مــن يحتكــر توزيع الســلع 

ــوى والوعــد بالخــاص. ــا الفت ــة، أهمه الديني

ــة  ي حاج
ــس �ف ــن لي ي الدي

ــه �ف ــن التفق لك

ونــدرس  نقــرأ  أن  فيكفــي   ، ف إىل متخصصــ�ي

ي درســوها وادعــوا منهــا أنّهــم 
الكتــب الــ�ت

يهــام  متخصصــون، التخصــص أو بالأحــرى الإ

ــكار  ــو احت ــه ه ــرة ب ــتغاله، والمتاج ــه واس ب

للديــن وســيطرة عــى العامــة، وهــو ما يشــكل 

ــتقلة. ــخصية مس ــاء أي ش ــام بن ــة أم عقب



كيف عادت السلطة الفلسفة 
سالمي؟ ي التاريخ الإ

والفالسفة �ف

ــلطة  ــفة بالس ــت الفلس ــا ارتبط ــاً م دائم

طــوال تاريخهــا بطريقــة أو بأخــرى، وتنــوع 

والشــد،  الجــذب  ف  بــ�ي مــا  الرتبــاط  هــذا 

تاريــخ  يكــن  ولــم  والضطهــاد،  والحمايــة 

ســام اســتثناًء مــن ذلــك، بــل  ي الإ
الفلســفة �ف

قــدم أبــرز الأمثلــة عــى هــذه العاقــة. وقــد 

يجــاب والســلب معــاً  أثــرت هــذه العاقــة بالإ

ــام. س ــار الإ ي دي
ــفة �ف ــوال الفلس ــى أح ع

ي يجــب علينــا 
إّن الواقعــة التاريخيــة الــ�ت

اف بهــا هــي أّن ظهــور الفلســفة ارتبــط  العــرت

ســامي بالســلطة. كانت الفلســفة  ي العــرص الإ
�ف

ي 
ــأت �ف ــامي؛ إذ نش س ــم الإ ــن العال ــة ع غريب

ــان،  ــاد اليون ي ب
ســام �ف عــرص ســابق عــى الإ

ومنهــا انتقلــت عــن طريــق وســطاء ُ�يــان إىل 

ــلطوي  ــرار س ــت بق ــامي. ودخل س ــرص الإ الع

ي 812 هـــ(، عندمــا 
مــن الخليفــة المأمــون )تــو�ف



جمــة كتــب اليونــان إىل العربيــة، ولــم  أمــر برت

يكــن مــن الممكــن للفلســفة أن تدخــل العالــم 

ســامي إل بهــذه الطريقــة، نظــراً لأنّهــا لــم  الإ

ــن  ــن م ــم تك ــام ول س ــة الإ ــى أرضي ــأ ع تنش

علــوم  مثــل؛  الأصليــة  ســامية  الإ العلــوم 

اللغــة والحديــث والتفســري والفقــه والأصــول.

ي 
ي أدخلت الفلســفة �ف

فالســلطة هــي الــ�ت

ي وفــرت لهــا الرعايــة 
ســام، وهــي الــ�ت ديــار الإ

ي أنهــت وجودهــا 
ــ�ت ــة، وهــي أيضــاً ال والحماي

الــذي كان غريبــاً آنــذاك وغــري مقبــول مــن 

رجــال الديــن والعامــة عــى الســواء. لقــد 

ســامي  ي العالــم الإ
انتهــى حضــور الفلســفة �ف

بتخــىي الســلطة عــن حمايــة الفيلســوف، بــل 

ــدث  ــا ح ــه مثلم ــرق كتب ــه وح ــعي لنفي وبالس

ــا  ــه مثلم ــد )025 – 595(، أو قتل ــن رش ــع اب م

حــدث مــع الســهروردي )تــو�ف 685( الــذي 

ي )235 – 985(،  قتلــه صــاح الديــن الأيــو�ب

ــن الســنة؛ إذ  ــا رجــال الدي بعــد وقيعــة دبره

ي روع صــاح الديــن أّن الســهروردي 
ألقــوا �ف

، أو مــا كان  ســماعيىي ينــارص الفكــر الشــيعي الإ

ــن  ــاح الدي ف أّن ص ــ�ي ي ح
ــة، �ف ــرف بالباطني يُع

ي مــرص 
كان قــد أنهــى الخافــة الفاطميــة �ف

والشــام والقائمــة عــى العقيــدة الشــيعية 

العباســية  للخافــة  وأرجعهــا  ســماعيلية،  الإ

، ممــا جعــل الســهروردي  ي ّ
ذات التوجــه الســ�ف

يشــكل خطــراً عــى الدولــة الأيوبيــة الناشــئة، 

ــه كان  ف أنّ ي حــ�ي
، �ف ف ــ�ي ــة نظــر الأيوبي مــن وجه

. ســماعيىي ــاً مــن أي عاقــة مــع الفكــر الإ بريئ

ولــم يقتــرص دور الســلطة عــى إدخــال 

جمــة أعمــال الفاســفة  الفلســفة والأمــر برت

الســلطة  مــن  أشــخاص  كان  بــل  اليونــان، 

ــم  ــفة تقدي ف بالفلس ــتغل�ي ــن المش ــون م يطلب

مــع  حــدث  مثلمــا  بهــا،  تعريفيــة  رســائل 

الكنــدي )581 – 652( الــذي كتــب أول الأعمــال 

ــدي إىل  ــاب الكن ــة وهــو »كت الفلســفية العربي

ي الفلســفة الأوىل«، وهــو 
المعتصــم بــاهلل �ف

موّجــه كمــا يتضــح مــن العنــوان للخليفــة 

العبــاسي المعتصــم بــاهلل )تــوىل الخافــة مــن 

812 إىل  722 هـــ(، وهــو ابــن الخليفــة المأمون 

ــفة. ــب الفلس ــة كت جم ــر برت ــذي أم ال

ح فلســفة  كمــا كانــت الســلطة تأمــر بــ�ش

ــات  ح مؤلف ي �ش
ــد �ف ــن رش ــدأ اب ــان؛ إذ ب اليون

الموحــدي  الخليفــة  مــن  بتكليــف  أرســطو 

ي 085هـــ(. كان 
يوســف بــن عبــد المؤمــن )تــو�ف

يوســف قــد كلــف ابــن طفيــل بهــذه المهمــة، 

سالمي بتخىّلي الّسلطة عن  »انتهى حضور الفلسفة بالعالم الإ
حماية الفيلسوف، بل وبالسعي لنفيه وحرق كتبه«



وبعــد أن اعتــذر ابــن طفيــل لنشــغاله وكــرب 

ســّنه، رشــح لــه ابــن رشــد. وعندمــا التقــى ابــن 

رشــد بالخليفــة الموحــدي، ســأله الخليفــة 

ي الســماء أهــي حادثــة أم 
عــن آراء الفاســفة �ف

شــكاليات  قديمــة!! وكانــت هــذه مــن أشــهر الإ

مــن  ســام  الإ فاســفة  عليهــا  تنــازع  ي 
الــ�ت

ــه  ــة يكشــف عــن معرفت ــل، وســؤال الخليف قب

ســامية  التفصيليــة بالفلســفة، ل بالفلســفة الإ

ي 
ــ�ت ــك وال ــطو كذل ــب أرس ــل وبكت ــب ب وحس

فتشــى  المســألة.  هــذه  ي 
�ف غامضــة  كانــت 

الخليفــة لبــن رشــد مــن »قلــق عبــارة أرســطو 

ي 
�ف أغراضــه  وغمــوض  عنــه  ف  جمــ�ي المرت أو 

كتبــه«؛ لقــد كان خليفــة الموحديــن عــى علــم 

تــام بهــذه الحقيقــة، ومــن ثــم كلــف ابن رشــد 

ح كتــب أرســطو يزيــل غموضهــا ويوضــح  بــ�ش

أغراضهــا!!!.  

كذلــك كانــت الســلطة تكلــف الفيلســوف 

أو المشــتغل بالفلســفة بالــرد عــى المذاهــب 

العبــاسي  الخليفــة  كلــف  مثلمــا  المضــادة، 

المســتظهر بــاهلل الغــزاىلي )054 – 505( بالــرد 

ــا  ي كان دعاته
ــ�ت ــماعيلية ال س ــيعة الإ ــى الش ع

ينطلقــون مــن مــرص الفاطميــة إىل العــراق 

فلمــا  هنــاك،  أفكارهــم  يــن  نا�ش وإيــران 

ــية  ــة العباس ــى الخاف ــم ع ــتفحل خطره اس

الغــزاىلي  فكتــب  واجبــاً،  عليهــم  الــرد  كان 

ــوة  ــى الدع ــه ع ــرد ب ــذي ي ــهري ال ــه الش كتاب

وفضائــل  الباطنيــة  »فضائــح  ســماعيلية  الإ

ي 
المســتظهرية«، لمنــارصة الخافة العباســية �ف

ــة  ــة الفاطمي ــع الخاف ــة م ــا الأيديولوجي حربه

ســماعيلية بمــرص. الإ

لأن  آنــذاك؛  مســتفحاً  الخطــر  وكان 

مــن  ُمحــارَصة  كانــت  العباســية  الخافــة 

ق )إيــران(  ف مــن الــ�ش ســماعيلي�ي الشــيعة الإ

ــدا وكأن  ــ�ت ب ــة(، ح ــرص الفاطمي ــرب )م والغ

إىل  التحــول  شــفا  عــى  ســامي  الإ العالــم 

ي 
ــقطت �ف ف إذا س ــماعيلي�ي س ــيعة الإ ــة الش قبض

ي العــراق. ومــا 
يدهــم الخافــة العباســية �ف

كتــاب »تهافــت الفاســفة« للغــزاىلي ســوى 

ــة، إذ  ــة الأيديولوجي ــذه المواجه ــن ه ــزء م ج

ي هــذا الكتــاب عــى 
ــه الغــزاىلي هجومــه �ف يوّج

ي 
ــ�ت ــن ســينا بوجــه خــاص، وهــي ال فلســفة اب

ــة  ــا لخدم ــماعيلية توظفه س ــوة الإ ــت الدع كان

ســياقنا  ي 
�ف بالماحظــة  والجديــر  أغراضهــا. 

ــوة  ــي للدع ــينا كان ينتم ــن س ــد اب ــذا أّن وال ه

»كانت السلطة تكلف الفيلسوف بالرد عىل المذاهب المضادة 
مثلما كلف الخليفة العباسي المستظهر باهلل الغزاىلي بالرد عىل 

سماعيلية« الشيعة الإ



ســماعيلية؛ إذ يذكــر عنــه ابــن ســينا أنّــه  الإ

اســتجاب  أي  «؛  ف المرصيــ�ي داعــي  »أجــاب 

كانــت  ي 
الــ�ت ف  ســماعيلي�ي الشــيعة الإ لدعــوة 

ف بمــرص ووصــل دعاتهــا  موجهــة مــن الفاطميــ�ي

ي عــرص ابــن ســينا؛ كمــا يذكــر 
إىل بــاد فــارس �ف

ــه كان يســتمع  ــة أنّ ته الذاتي ي ســري
ــن ســينا �ف اب

ي مجالــس 
ــة ســّنه لهــؤلء الدعــاة �ف منــذ حداث

ــماعيلياً،  ــينا إس ــن س ــن اب ــم يك ــده. ل ــع وال م

 ، ســماعيىي ــري مــن الفكــر الإ ففكــره أوســع بكث

ســماعيلية، وكانــوا  لكنــه كان محاطــاً بدعــاة الإ

ــاس  ــوه كأس ــره ووظف ــوا فك ــن تلقف ــم الذي ه

فلســفي لدعوتهــم فيمــا بعــد. وابــن ســينا كمــا 

قلنــا هــو المســتهدف مــن »تهافت الفاســفة« 

. ــزاىلي للغ

ــا  ي يجــب علين
ــ�ت ــة ال والحقيقــة التاريخي

ــة  ــت غريب ــا هــي أّن الفلســفة كان ف به ــرت الع

ســام، لمــا لقتــه مــن اضطهــاد  عــن ديــار الإ

الســلطة  وكانــت  والعامــة،  الديــن  رجــال 

لضغوتهمــا  واســتجابت  منهمــا  أضعــف 

ُغربــة  ي 
�ف فعاشــوا  الفاســفة،  واضطهــدت 

وانعــزال. وهــذا مــا يكشــف عنــه عمــان مــن 

أهــم الأعمــال الفلســفية العربيــة: »تدبــري 

المتوحــد« لبــن باجــة )784 – 335(، و«رســالة 

ي 185(. 
ــو�ف ــل )ت ــن طفي ــان« لب ــن يقظ ــي ب ح

ي »تدبــري المتوحــد« يضــع ابــن باجــة منهجــاً 
�ف

ب عــن مجتمعــه  يتبعــه الفيلســوف المغــرت

ي 
�ف نفســه  وعــى  فكــره  عــى  بــه  ليحافــظ 

ف  ظــل ســلطة اجتماعيــة وسياســية ل تعــرت

ــن السياســة  ــش متوحــداً منعــزلً ع ــه، فيعي ب

ي »حــي بــن يقظــان« لبــن طفيــل، 
والنــاس، و�ف

ي جزيــرة 
يتوصــل حــي الــذي نشــأ وحــده �ف

ه  منعزلــة لحقائــق الكــون بعقلــه وحــده وتفكري

ض  ــرت ، أمــا عندمــا يلتقــي بمجتمــع )يُف ي
ــذا�ت ال

ي جزيــرة أخــرى، يفضــل 
أنـّـه مجتمــع مســلم( �ف

العقليــة  والحكمــة  الفصائــل  تعليمــه  ي 
�ف

ويجــد  بنفســه،  تعلمهــا  كمــا  والأخاقيــة 

ــوص  ــة النص ف بحرفي ــك�ي ــاك متمس ــاس هن الن

إىل  أخــرى  مــرة  فيعــود  ع،  الــ�ش وبظاهــر 

جزيرتــه متوحــداً منعــزلً. ولــم يكــن ابــن رشــد 

ببعيــد عــن هــذه الحالــة النعزاليــة رغــم مــا 

ــه؛  ــاء والفق ــتغاله بالقض ــن اش ــه م ــرف عن يع

ــارة شــديدة  ي عــرصه بعب
إذ يصــف الأندلــس �ف

الدللــة؛ إذ يســميها »هــذه الجزيــرة النائيــة«. 

ــه  ــس بأن ي الأندل
ــعر �ف ــد يش ــن رش ــد كان اب لق

ي »جزيــرة نائيــة«، تمامــاً مثــل حــي بن 
منعــزل �ف

يقظــان، ومتوحــداً مثــل ابــن باجــة، والســبب 

هــو وقــوف الســلطة مــع العامــة وفقهــاء 

ب عن  »وضع ابن باجة منهجاً يتبعه الفيلسوف المغ�ت
ف به« ي ظل سلطة ل تع�ت

مجتمعه ليحافظ به عىل فكره �ن



العامــة ضــد الفلســفة. وقــد عــا�ف ابــن رشــد 

ــا  ــة وحدهــا عندم ــة ل العقلي ــة الحقيقي العزل

تــم نفيــه إىل أليســانة، وهــي مدينــة أندلســية 

ــح  ــود. صحي ــن اليه ــكانها م ــب س ة أغل ــري صغ

ــف  ــن يوس ــوب ب ــدي يعق ــة الموح أّن الخليف

المنصــور قــد عفــا عنــه بعــد ذلــك وأكرمــه، إل 

أّن العفــو نفســه يقــف دليــاً عــى أّن مصائــر 

ي يــد 
ســام كانــت دائمــاً �ف ي ديــار الإ

الفاســفة �ف

ــل. ــو، أو القت ــي أو العف ــا بالنف ــلطة، إم الس

ي 
�ف الفلســفة  حضــور  انتهــى  لقــد 

ســامي عندمــا تخّلــت الســلطة  العالــم الإ

عــن حمايــة الفيلســوف. والحقيقــة أّن الحالــة 

ســامي حاليــاً تهــدد  ي يعيشــها العالــم الإ
الــ�ت

بتكــرار مثــل هــذا الســيناريو البائــس؛ فالطــرد 

والنفــي والضطهــاد والمحاكمــات والتكفــري 

والتحريــض عــى القتــل ل يــزال ينــال مــن 

مواجهــة  ي 
�ف قويــة  ســلطة  إّن  المفكريــن. 

ــلطة  ــن، س ــال دي ــهم رج ــون أنفس ــن ينصب م

مبــادئ  عــى  قائمــة  مدنيــة  ديموقراطيــة 

نســان والحريــات  المواطنــة وحمايــة حقــوق الإ

بكافــة أنواعهــا، ومحايــدة تجــاه الأديــان، هــي 

الوحيــدة القــادرة عــى حمايــة الفيلســوف 

ــا  ــة كي تحي وعــى إعطــاء الفلســفة فرصــة ثاني

ســامي. ي العالــم الإ
وتتواجــد �ف



ف الحاكمية  أبو الأعىل المودودي ب�ي
لهية والسيادة الشعبية الإ

 3091( المــودودي  الأعــى  أبــو  اشــتهر 

ي أّن 
ي تعــ�ف

ي الحاكميــة، الــ�ت
–9791( بنظريتــه �ف

ــد هللا وحــده،  ي ي
ــا �ف الســيادة والســلطة العلي

ف تطبيــق حكــم هللا،  وأّن عــى كل المســلم�ي

وبالأخــص  والدنيــا،  الديــن  شــؤون  كل  ي 
�ف

كان  المــودودي  أّن  إل  السياســة،  شــؤون  ي 
�ف

عــى وعــي تــام بــأّن الديمقراطيــة هــي ســمة 

ــب  ــذي تطال ــم ال ــي شــكل الحك العــرص، وه

ــه كل الأنظمــة  ــم وتدعي ــه كل شــعوب العال ب

ق والغــرب، وأّن أي نظــام جديــد  ي الــ�ش
�ف

ي الحكــم يجــب أن يؤســس عــى معايــري 
�ف

اً عــن إرادة الشــعب،  ديمقراطيــة ويكــون تعبــري

أّن أســاس الديمقراطيــة  وكان يعلــم جيــداً 

ســام والمدنيــة  هــو الســيادة الشــعبية )الإ

يؤســس  كان  لمــا  لكنــه   ،)9 ص  الحديثــة، 

فقــد  إســامي،  أنّــه  ادعــى  حكــم  لنظــام 

 ralupoP شــعر أّن مبــدأ الســيادة الشــعبية

ytngierevoS يتعــارض مــع مــا كان ينــادي بــه 

ــة  ؛ فالحاكمي ــياسي ــ�ف الس ــة بالمع ــن حاكمي م

ــاره  ــعب باعتب ــتبعد الش ــا تس ــا إليه ي دع
ــ�ت ال

صاحــب الســيادة )المرجــع الســابق، ص 71(، 

وتضــع هللا وحــده باعتبــاره صاحــب الســيادة 

يلتــف  نــراه  ه، ولذلــك  أو الحاكميــة بتعبــري

سالم وإضفاء صفة القداسة  »عمل المودودي عىل تسييس الإ
سالمي« عىل السياسة وعىل نظام الحكم الإ



»تقوم إزاحة المودودي لمبدأ السيادة الشعبية لحساب مبدأ 
ي الحكم«

سالم جاء بنظام �ن اضه أّن الإ الحاكمية عىل اف�ت

ــن  ــه م ــعبية ويفرغ ــيادة الش ــدأ الس ــول مب ح

الســيادة  مبــدأ  ويمــاأ   ، الأصــىي مضمونــه 

لهيــة. ف الحاكميــة الإ بمضامــ�ي

ض  ــة تفــرت مــن المعلــوم أّن الديمقراطي

ــة تعامــل كل ســكانها باعتبارهــم  ــة مواطن دول

ــات،  ــوق والواجب ي الحق
ــاوين �ف ف متس ــ�ي مواطن

 ، ف ودولــة محايــدة تجاه أديــان هــؤلء المواطن�ي

ف دينــاً عــن آخــر، وتضمــن حريــة الديــن  ل تمــري

والعقيــدة للجميــع، كان المــودودي يريد نظام 

ف وحدهــم؛ ولذلــك  حكــم إســامي للمســلم�ي

لــم يكــن مبــدأ الســيادة الشــعبية، الــذي هــو 

ــام  ــه، فق ــح مع ــة، ليصل ــاس الديمقراطي أس

بتغيــري دللتــه وتحويلهــا إىل مبــدأ الحاكميــة، 

ــة  ــة حرصي وقــدم صــورة خاصــة للديمقراطي

، وتســتبعد وتقــصي كل مــا هــو  ف للمســلم�ي

ــودودي  ــامي، وكان الم ــري إس ــلم وغ ــري مس غ

ي 
ســامية �ف ي ســياق الجماعــة الإ

بذلــك ســائراً �ف

باكســتان وتاريخهــا النفصــاىلي عــن الهنــد.         

الأساس التشبيهي لنظرية 
المودودي

مــع مــا تنطــوي عليــه هــذه النظريــة من 

ــط مســائل الســيادة  ــم ورب تشــبيه هللا بالحاك

والســلطة بــه تعــاىل مــن عــودة إىل قضيــة 

ســامي  ي تعامــل معهــا الفكــر الإ
التشــبيه، الــ�ت

ــاعرة  ــة والأش ل ف ــر المعرت ــة فك ــل، خاص بالتأوي

ي نظريــة 
والفاســفة، فــإّن مــا يلفــت النتبــاه �ف

ي الحاكميــة أنّهــا تنطــوي عــى 
المــودودي �ف

، ممــا يدفعنــا  تشــبيه هللا، عــز وجــل، بالبــ�ش

ــة  ــذه النظري ــىي له ــل العق ــل التأوي إىل تفعي

ــذات. بال

عنــد  التشــبيهي  الأســاس  يتمثــل 

ــه عمــل عــى نقــل خصائــص  ي أنّ
المــودودي �ف

ــة،  ــدأ الحاكمي ــدأ الســيادة الشــعبية إىل مب مب

ي يتصــف بهــا 
إذ إّن نفــس الخصائــص الــ�ت

ملحقــة  نجدهــا  الشــعبية  الســيادة  مبــدأ 

ــق  ــول: »تطل ــة؛ يق ــودودي بالحاكمي ــد الم عن

هــذه الكلمــة ]الحاكميــة[ عــى الســلطة العيــا 

والســلطة المطلقــة، عــى حســب مــا يصطلــح 

)تدويــن  السياســة«  علــم  ي 
�ف اليــوم  عليــه 

.)81 ص  ســامي،  الإ الدســتور 

وعــي  عــن  تكشــف  ة  الأخــري العبــارة 

المــودودي بأنــه يســتعري تعريــف الحاكمية من 

التعريــف الحديــث لمبــدأ الســيادة الشــعبية، 

نفســه،  بالمصطلــح  يــرصح  أن  دون  لكــن 

ي الحاكميــة لديــه أّن صاحــب الحاكميــة 
وتعــ�ف

»حكمــه هــو القانــون، ولــه الصاحيــات التامــة 



ي أن ينظر إليه 
ه هللا ول يرت�ن ن سالمي التقليدي ي�ن »الفكر الإ

» عىل أنّه حاكم بالقياس عىل الحكام الب�ش

والســلطات الكليــة غــري المحــدودة لتنفيــذ 

ي أفــراد الدولــة، وهــم مضطــرون إىل 
حكمــه �ف

ء  ي
ــاك مــن سش طاعتــه طوعــاً أو كرهــاً. ومــا هن

ي الحكــم غــري 
ــه �ف خارجــي يحــد مــن صاحيات

إرادته ومشــيئته هو نفســه... إّن القانون يَُســن 

بــإرادة صاحــب الحاكميــة« )تدويــن الدســتور 

ســامي، ص 91(. هــذه التعريفــات هــي  الإ

رادة  ــعبية والإ ــيادة الش ــات الس ــها تعريف نفس

ف  ي نجدهــا لــدى روســو وســيري
العامــة الــ�ت

اً  ف للوليــات المتحــدة، وأخري والآبــاء المؤسســ�ي

ــك عمــل  ــدى كارل شــميت. والمــودودي بذل ل

عــى أســلمة مبــدأ الســيادة الشــعبية وتصــور 

ــل  ــا، وأح ــاس عليه ــبيه والقي ــة بالتش الحاكمي

هللا محــل الشــعب باعتبــاره صاحــب الســيادة 

السياســية  الحقــوق  لــه كل  الــذي  الأوحــد 

الســلطات، ويظهــر  تنبــع منــه كل  والــذي 

ي هــي 
ي تعريفاتــه للحاكميــة الــ�ت

هــذا واضحــاً �ف

نفســها تعريفــات الســيادة الشــعبية، منقولــة 

ــو  ــىي وه ــدلىلي الأص ــا ال ــن مجاله ــة م ومزاح

ــا  ــة، إىل مجاله ــة الحديث ــة الديمقراطي النظري

ــة. ــة الحاكمي ــو نظري ــل وه البدي

وتقــوم إزاحــة المــودودي لمبــدأ الســيادة 

عــى  الحاكميــة  مبــدأ  لحســاب  الشــعبية 

ي الحكــم، 
ســام جــاء بنظــام �ف اضــه أن الإ افرت

يهــام  مصــدره هللا؛ وعــى أســاس التخييــل والإ

بنظــام حكــم إســامي، يضــع المــودودي هللا 

ــاره صاحــب الســيادة  نفســه عــى رأســه، باعتب

ngierevoS. وتتمثــل غرابــة هــذه النظريــة عــن 

ــات  ــن كل نظري ــامي وع س ــياسي الإ ــر الس الفك

ي أّن صاحــب 
عيــة التقليديــة، �ف السياســة ال�ش

ــام،  م ــو الإ ــام كان ه س ي الإ
ــا �ف ــيادة العلي الس

أو الخليفــة، ولــم يكــن هللا تعــاىل يتبــوأ وضعــاً 

ــو كان هــو  ــاً سياســياً حــ�ت ول سياســياً أو منصب

ــر  ــك لأّن الفك ــى، ذل ــب الأع ــع والمنص الوض

ســامي التقليــدي، وعــى الرغــم مــن كل مــا  الإ

فيــه مــن ســلبيات وعيــوب، كان ل يــزال يحتفــظ 

ي بوصف 
يهــي عــاِل، ولــم يكــن يرتــصف ف بحــس ترف

ــه  ــى أنّ ــه ع ــر إلي ــم أو ينظ ــاىل بالحاك هللا تع

. ــاس عــى الحــكام البــ�ش حاكــم بالقي

تعــاىل  هللا  عاقــة  نفهــم  كيــف  لكــن 

ــه  ــ�ف أنّ ــة«؟ بمع ــن »حاكمي ــم تك ــ�ش إذا ل بالب

إذا حذفنــا الحاكميــة باعتبارهــا هــي عاقــة هللا 

ف منهــم، فمــا  تعــاىل بالبــ�ش وخاصــة بالمســلم�ي

؟  الــذي يمكــن أن تكونــه عاقة هللا تعــاىل بالب�ش

ــة، وهــي  ــة الرباني ــة والرعاي لهي ــة الإ ــا العناي إنّه

بعيــدة تمامــاً عــن أن تكــون »حاكميــة«. إّن 

ــه  ــودودي جعلت ــر الم ي فك
ــلطوية �ف ــة الس ع ف الرف

ــة. ــاً للدول ــاً، ورأس ــل هللا حاكم يتخي



نسان وفق منطق المودودي ل يفعل الخ�ي لأنه خ�ي بل  »الإ
لأنه مأمور به مفروض عليه«

أسلمة مبدأ السيادة وتسييس 
سالم الإ

لقــد كان مبــدأ الســيادة كما هــو معروف 

ي الفكــر الســياسي الحديــث هــو الــذي يكمــن 
�ف

ي هي 
ي الحاكميــة، الــ�ت

وراء نظريــة المــودودي �ف

اســتعارة لمبــدأ الســيادة الشــعبية وإفراغــه 

ــون  ــه بمضم ــي وملئ ــه الديمقراط ــن مضمون م

ــياسي lacigoloeht-ocitilop. إن  ي – س
ــو�ت له

تعريفــه لمبــدأ الحاكميــة يعمــل عــى أســلمة 

مبــدأ الســيادة الشــعبية، وينقــل الســيادة 

مــن الشــعب إىل هللا تعــاىل، باعتبــاره صاحــب 

ــق والأول. الســيادة المطل

عنــد  لهيــة  الإ الحاكميــة  كانــت  ولمــا 

ورة عــى ســحب  بالــرصف تنطــوي  المــودودي 

ــاهلل وحــده  ــا ب الســيادة مــن الشــعب وإلحاقه

ي ينظــر إليهــا المودودي عــى أنّها 
وبأحكامــه الــ�ت

دينيــة وسياســية معــاً، فــإّن الشــعب بذلــك لــن 

ــة  ــل هــو مجــرد رعي يعــود صاحــب الســيادة ب

ي 
ســامي. وتظهر هامشــية الشــعب �ف للنظــام الإ

؛ الجانــب الأول هــو  ف ي جانبــ�ي
فكــر المــودودي �ف

عــدم اســتخدامه لكلمة »شــعب«، واســتخدامه 

«، أو »الأمة«،  ف لكلمــات أخــرى مثــل »المســلم�ي

ي هــو أنـّـه بعــد أن 
«. والجانــب الثــا�ف أو«الأهــاىلي

ــق  ــعب، ألح ــن الش ــيادة م ــدأ الس ــحب مب س

بــه صفــة الخافــة، بحيــث يكــون الشــعب 

وتكــون  الخليفــة،  هــو  المــودودي  فكــر  ي 
�ف

ــة،  ــة خاف ــي دول ــك ه ــامية بذل س ــة الإ الدول

وتكــون الديمقراطيــة »ديمقراطيــة خافيــة«، 

ــة تجعــل الشــعب  ــة الخافي هــذه الديمقراطي

ــلطة  ــاً س ــاىل، ممارس ــن هللا تع ــب ع ــرد نائ مج

وتجعــل  بالأصالــة،  ل  وحســب  بالتفويــض 

ــل  ــرد أدوات لتفعي ــاً مج ــة مع ــعب والدول الش

ــة. ــدأ الحاكمي مب

ــييس  ــى تس ــك ع ــودودي بذل ــل الم عم

عــى  القداســة  صفــة  وإضفــاء  ســام،  الإ

ســامي، أو  السياســة وعــى نظــام الحكــم الإ

ف الدين  ض أنـّـه إســامي، وخلــط بــ�ي الــذي افــرت

ــياً،  ــاً سياس ــن توظيف ــف الدي ــة، ووظ والسياس

وحولــه إىل أيديولوجيــا للحكــم.

عة السلطوية وتغييب  ن ال�ن
الشعب

»لمــن  المــودودي:  يســأل  عندمــا 

الحكــم؟ أهــو لملــك مــن الملــوك، أو طبقــة 

هلل  أم  بأ�هــا،  لاأمــة  أو  الطبقــات،  مــن 

ســامي، ص  تعــاىل«؟ )تدويــن الدســتور الإ

61(، فهــو بهــذه الصياغــة للســؤال يضمــر 



الإجابــة ويمهــد لهــا، وهــي أّن الحكــم هــو هلل 

 ، تعــاىل وحــده، وهــو يقصــد الحكم الســياسي

ممــا يجعــل حكــم هللا سياســياً، ويجعــل هللا 

ي،  البــ�ش بالمعــ�ف  سياســياً  حاكمــاً  نفســه 

اث  وهــو تشــبيه هللا للبــ�ش يضــاف إىل الــرت

التشــبيهي القديــم. والإجابــة تنفــي الحاكميــة، 

ي أّن القــول 
أي الســيادة، عــن الأمــة، ممــا يعــ�ف

بمبــدأ ســيادة الأمــة عــى نفســها ســيكون 

ع  وفــق نظريــة المــودودي خروجــاً عــن �ش

هللا، ولهــذا الســبب حكــت الكثــري مــن تيــارات 

ســام الســياسي عــى الديمقراطيــة بالكفــر،  الإ

ي 
ــس �ف ــية وتناف ــة السياس ــل لعب ــل أن تدخ قب

ــة عــى  ــا فهمــت الديمقراطي ــات، لأنه لمان الرب

باعتبــاره  هللا  محــل  الشــعب  إحــال  أنّهــا 

بتعبــري  الحاكميــة  أو  الســيادة،  صاحــب 

المــودودي.

ي تعريفــه للحاكميــة، يظهــر خلــط 
و�ف

ف الســيادة الشــعبية؛  المــودودي بينهــا وبــ�ي

ي 
ل الحاكميــة بالســلطة، فهــي �ف ف فهــو أولً يخــرت

ــة«  ــلطة المطلق ــا والس ــلطة العلي ــره »الس نظ

81(؛ هــذا التعريــف يجعــل مــن هللا،  )ص 

عــز وجــل، صاحــب ســلطة سياســية بالمعــ�ف 

ي. وينظــر المــودودي إىل هــذه الســلطة  البــ�ش

ي 
عــى أنّهــا هــي مــن لهــا الحــق وحدهــا �ف

ــال  ي فــرض الطاعــة والمتث
ف و�ف فــرض القوانــ�ي

ــرض  ــلطة ف ــي س ــك ه ، وكذل ف ــ�ي ــذه القوان له

، والصــح والخطــأ،  ف الخــري والــ�ش ف بــ�ي التميــري

والحقــوق والواجبــات؛ أي إّن الخــري والــ�ش 

ي ذاتهمــا، والصحــة والخطــأ 
ليــس لهمــا قيمــة �ف

فالقيمــة  داخليــة،  إلــزام  قــوة  يمتلــكان  ل 

لــزام أشــياء خارجيــة عليهــا، آتيــة مــن إرادة  والإ

هللا وحدهــا.

المــودودي،  منطــق  وفــق  نســان،  الإ

ــور  ــه مأم ــل لأن ؛ ب ــه خــري ل يفعــل الخــري لأن

ــه  ــ�ش لأن ــب ال ــه، ول يتجن ــروض علي ــه، مف ب

؛ بــل لأنــه محــرّم وممنــوع عنــه. هنــا  �ش

تفقــد القيــم والمبــادئ عقاينتهــا وإلزامهــا 

فم المــرء بالقانــون مــن أجــل  . ول يلــرت الداخــىي

ــاره  ــة أو باعتب ــن عقاني ــه م ــا في ــه أو م عدالت

رادة العامــة،  اً عــن الصالــح العــام أو الإ تعبــري

ام بالقانــون مــن مصــدر  ف بــل يصــري اللــرت

ــاً  ــراً أو فرض ــه أم ــن كون ــون؛ أي م ــارج القان خ

ــة  ــتورية الحديث ــات الدس ي النظري
ــاً. �ف ع أو �ش

ــن  اً ع ــري ــه تعب ــون، كون ــيادة للقان ــون الس تك

 ، الأصــىي الســيادة  صاحــب  الشــعب  إرادة 

ام القانــون وتنفيــذه؛ لأنــه  وبذلــك يتــم احــرت

هــو إرادة الشــعب. لكــن يلغــي المــودودي 

الحاكميــة،  عــن  تصــوره  لصالــح  ذلــك  كل 

ــة«؛  ــه عــى صفــة »الآمري ي خطاب
ــدل �ف ي ت

ــ�ت ال

وتطلــب  »آمــرة«،  باعتبارهــا  طابعهــا  أي 

والمتثــال  الطاعــة  مجــرد  ف  المســلم�ي مــن 

ي 
ــ�ت ــة ال يماني ــورات الإ ــك التص ــليم، تل والتس

ي 
يضفــي عليهــا المــودودي الطابــع الســياسي �ف

ســام. ســياق تسييســه لاإ



هل تلتقي نظرية ولية الفقيه 
الية الغربية؟ مع اللي�ب

عــى الرغــم مــن الختــاف الشاســع 

ف الفكــر الســياسي الشــيعي مــن جهــة  بــ�ي

ي الحديــث مــن جهــة  والفكــر الســياسي الغــر�ب

ــا، وإن  ي ألحــظ تشــابهاً بينهم
ــ�ف أخــرى، إل أن

ــام  ــن إم ــوب ع ــه ين ــوىلي الفقي ــاً؛ ال كان خافت

ي  ي الغــر�ب ــا�ب ي أو الني
لمــا�ف غائــب، والنظــام الرب

ــرة  ــون فك ــا تك ــب. هن ــن شــعب غائ ــوب ع ين

النيابــة ذاتهــا قائمــة عــى طــرف غائــب، غــري 

حــارصف بنفســه وغــري فاعــل بذاتــه، بــل حــارصف 

ــه. ــري ذات ه وفاعــل بواســطة أخــرى غ بغــري

ف إّن فكــرة  يقــول عبــد الجــواد ياســ�ي

ــيعي،  ــام الش م ــة الإ ى؛ أي غيب ــرب ــة الك الغيب

المنظمــة  النيابــة  »فكــرة  ظهــور  إىل  أدت 

التنظيميــة  مــام  الإ ســلطة  تمــارس  ي 
الــ�ت

.)202 ص  )الاهــوت،  رشــادية...«  والإ



ــل  ــن طوي ــذ زم ــت من ــة كان ــذه النياب ه

ي يــد فقهــاء الشــيعة الكبــار، وكانــت قــارصة 
�ف

ي 
ــ�ف ، حــ�ت طورهــا الخمي ي

ــ�ف عــى الشــأن الدي

ــق  ــن ح ــار م ــه، فص ــة الفقي ــة ولي إىل نظري

مــام بمــا فيهــا  الفقيــه تــوىّلي كامــل ســلطات الإ

ــة  ــا كلم ــرب عنه ي تع
ــ�ت ــية وال ــلطة السياس الس

مــام  »الوليــة«، فبعــد أن كان الفقيــه نائبــاً لاإ

لــه ويحتــل مكانــه  الغائــب، صــار ممثــاً 

ــلطاته. ــكل س ــاً ل ــل وممارس بالكام

ــا  ــا هن ف عليه ــري ك ــد الرت ي أري
ــ�ت ــرة ال الفك

ي صــدرت عنهــا كل 
ــ�ت ــة ال هــي الفكــرة الأصلي

هــذه التطــورات: الغيبــة. فالفقيــه، ســواء 

مــام، فهــو يمثــل إمامــاً  كان نائبــاً أو ممثــاً لاإ

ــاس. ــي الأس ــة إذن ه ــاً؛ الغيب غائب

الفكــر  إىل  ننتقــل  هنــا  مــن  دعونــا 

ي 
؛ الديموقراطيــة الســائدة �ف ي الســياسي الغــر�ب

التجربــة التاريخيــة الغربية هــي الديموقراطية 

ــن  ــعب وع ــن الش ــوب ع ــي تن ــة؛ أي ه النيابي

ومــن  لنفســه.  المبــا�ش  الحكــم  ي 
�ف حقــه 

ــة  ــة المؤسســة النيابي مؤسســات الديموقراطي

ــان،  ــف مســمياتها: برلم الأساســية عــى مختل

كونغــرس، مجلــس عمــوم، مجلــس أمــة، 

ي هــو  ــا�ب ــس الني ــس شــعب...إلخ. المجل مجل

العمــود الفقــري للنظــام الديموقراطــي، هذه 

الديموقراطيــة »النيابيــة« ليســت ديموقراطيــة 

ــم نفســه  ــا الشــعب حك ــارس فيه ة يم ــا�ش مب

ــه. ــوب عن ــن ين ــار م ــل يخت ة، ب ــا�ش مب

ــذي  ــك ال ــة أّن ذل ــرة النياب ض فك ــرت تف

ــرة  ي الفك
ــة الشــعب �ف ــب: غيب ــه غائ ــاب عن يُن

ي الفكر 
مــام �ف النيابيــة الغربيــة تــوازي غيبــة الإ

ــتدعي  ف تس ــ�ي ي الحالت
ــيعي، و�ف ــياسي الش الس

ــواء كان  ــب، س ــن الغائ ــوب ع ــن ين ــة م الغيب

ــاً.  ــاً فقيه ــاً أو ولي ــب مجلســاً نيابي هــذا النائ

ي كارل 
ــا�ف ــتوري الألم ــه الدس ــد الفقي يع

شــميت ttimhcS lraC )8881 – 5891( أبــرز 

ي  ي الغــر�ب
لمــا�ف مــن قــدم نقــداً للنظــام الرب

اليــة، وذلــك بمواجهته  القائــم عــى أســس ليرب

ي  بأشــكال أخــرى مــن الفعــل الســياسي الشــع�ب

ة  مثــل الثــورات وأنــواع الديموقراطيــة المبــا�ش

ــس  ي والمجال
ــذا�ت ــم ال ــواع الحك ــف أن ومختل

الشــعبية. ففــي نظــره، تؤســس كل الدســاتري 

اليــة الغربيــة لديموقراطية  البورجوازيــة - الليرب

ي 
ــا�ف لم ــام الرب ــا النظ ــل فيه ة، يح ــا�ش ــري مب غ

محــل الشــعب بالكامــل، وبحيــث يتــوىل هــذا 

»فكرة النيابة ذاتها قائمة عىل طرف غائب غ�ي حا�ن 
ه« بنفسه وغ�ي فاعل بذاته بل حا�ن بغ�ي



ي غيــاب الشــعب 
يــع والحكــم �ف النظــام الت�ش

ويعمــل بمــا يتــوله مــن ســلطات عــى المزيــد 

مــن تغييــب الشــعب.

ــد  ــد ق ــذا النق ــة أّن شــميت به والحقيق

وضــع يــده عــى أحــد أهــم خصائــص عــرص 

الــدال  حلــول  وهــو  الأوروبيــة،  الحداثــة 

تلــك   ،deifingis المدلــول  reifingis محــل 

ــب  ــف جوان ي مختل
ت �ف ــ�ش ي انت

ــ�ت ــة ال الخاصي

الحداثــة، عــى مســتوى اللغــة والأدب والفــن 

ــة. ــفة والسياس والفلس

يتضــح لنــا مــن نقــد شــميت لمبــدأ 

مــدى   noitatneserper الســياسي  التمثيــل 

ف نظريــة وليــة  ف هــذا المبــدأ وبــ�ي القــرب بــ�ي

الفقيــه، كانــت النشــأة الأوىل لهــذا المبــدأ 

دينيــة – كهنوتيــة خالصــة، وهــذا هــو مــا يؤكد 

لنــا قرابتــه مــن نظرية وليــة الفقيــه، المرتبطة 

ي  ات�ب بالكهنــوت الشــيعي مــن جهة )النظــام الرت

الصــارم لرجــال الديــن الشــيعة(، وبالاهــوت 

الســياسي الشــيعي مــن جهــة أخــرى.

يذهــب شــميت إىل أّن مبــدأ التمثيــل 

ي الكنيســة 
ي بداياتــه الأوىل �ف

كان قــد نشــأ �ف

 msicilohtaC namoR ,ttimhcS( ــة الكاثوليكي

p ,mroF lacitiloP dna. 41(، حيــث كان البابــا 

 tsirhC fo raciV ــب المســيح ــا هــو نائ ي روم
�ف

؛ والماحــظ هنــا أن الــوىلي الفقيــه هــو نائــب 

مــام الغائــب كمــا أن البابــا هــو نائــب  الإ

ــب. ــيح الغائ المس

ف الكاثوليــىي  ف النظامــ�ي هــذا التــوازي بــ�ي

ي يدلنــا عــى حضور 
يــرا�ف ي والشــيعي الإ

الرومــا�ف

فكــرة الغيبــة فيهمــا معــاً، فليســت هنــاك 

بغيــاب  إل  تمثيــل،  هنــاك  وليــس  نيابــة، 

الطــرف المنــاب عنــه وحضــور الطــرف الــذي 

ينــوب عنــه؛ كمــا يدلنــا عــى أّن وليــة الفقيــه 

ــن  ــياسي ع ي – س
ــ�ف ــوت دي ــي كهن ــة ه يراني الإ

جــدارة؛ لأنّهــا متجانســة بنيويــاً مــع أشــهر 

الكنيســة  التاريــخ وهــو  ي 
�ف ي 

نظــام كهنــو�ت

الكاثوليكيــة.

والحــق أّن الغيبــة الحقيقيــة ليســت 

مــام الغائــب الــذي يمثلــه الــوىلي  هــي غيبــة الإ

الفقيــه، وليســت هــي غيبــة المســيح الغائــب 

 ، ــىي ــا الكاثولي ــه الباب ــوب عن ــه وين ــذي يمثل ال

بــل هــي غيبــة الشــعب، الــذي تســتمر غيبتــه 

الشــكلية  الديموقراطيــات  وجــود  ظــل  ي 
�ف

ي  النيــا�ب النظــام  تجعــل  ي 
والــ�ت الحاليــة 

بالكامــل،  يحــل محلــه  أي  عنــه؛  »ينــوب« 

»الديموقراطية النيابية ل يمارس فيها الشعب حكم 
ة بل يختار من ينوب عنه« نفسه مبا�ش



و»يمثلــه«؛ لأّن التمثيــل هــو تمثيــل لشــخص 

غائــب غــري حــارصف بنفســه وغــري فاعــل بذاتــه.

وبالتــاىلي فــإّن الغيبــة هــي نــوع مــن 

اب noitaneilA؛ أي نــزع الخصائــص  الغــرت

بكيــان  وإلحاقهــا  الشــعب  عــن  السياســية 

ــا هــذه الخصائــص  ــه، تتضــح لن منفصــل عن

ف المســيح  كة بــ�ي ي الصفــات المشــرت
إذا تأملنــا �ف

مــام الغائــب، هــذه الصفــات  الغائــب والإ

الســيادة،  القداســة،  العصمــة،  هــي: 

 namoR  ,ttimhcS( ف  الــ�ش الوجاهــة، 

 ,13.p  ,mroF  lacitiloP(  dna  msicilohtaC

الســيادة  حصائــص  حقيقتهــا  ي 
�ف إنّهــا   .23

ــة عــن الشــعب ومشــخصنة  ب الشــعبية، مغرت

ي فــرد واحــد يمثــل التجســيد الحــي لهــا، 
�ف

وكان شــميت عــى وعــي بذلــك عندمــا ذهــب 

ــة  ــية الحديث ــم السياس ــب المفاهي إىل أّن أغل

 ,ttimhcS( ــة ــم لهوتي ــة« لمفاهي هــي »علمن

   )63  .p  ,ygoloehT  lacitiloP

العمليــة  عــن  شــميت  ويكشــف 

التاريخيــة لنتقــال مبــدأ التمثيــل من الكنيســة 

إىل الدولــة الحديثــة. ففــي أوائــل العــرص 

الحديــث ظهــر مبــدأ التمثيــل داخــل النظــم 

ــاً  ــك ممث ــري أو المل ــث كان الأم ــة؛ حي الملكي

ف والأرســتقراطية؛ ثــم صــار الملــك  قطاعيــ�ي لاإ

داري للدولــة أو الســلطة  ممثــاً للجهــاز الإ

لمانــات  الرب ظهــرت  أن  بعــد  التنفيذيــة، 

يعيــة. الحديثــة واتخــذت الســلطة الت�ش

ــار  ــة ص لماني ــم الرب ــور النظ ــد ظه وبع

لمــان ممثــىي الشــعب كلــه، وصاروا  أعضــاء الرب

يحــوزون عــى ســلطة مســتقلة تمامــاً عــن 

ــرة  ــا بفك ــة تذكرن ف بحصان ــ�ي ــم، متمتع ناخبيه

العصمــة الاهوتيــة، وهــم عــى الرغــم مــن 

ي 
�ف أنّهــم  إل  عليهــم  القانونيــة  القيــود  كل 

ف إل أمــام ضمائرهــم،  الحقيقــة غــري مســؤول�ي

وهنــا يلعــب الضمــري باعتبــاره صوتــاً أخاقيــاً 

لهــام  داخليــاً الــدور القديــم للوحــي أو الإ

ي 
عنــد أئمــة الشــيعة، أو الــروح القــدس �ف

المســيحية.

ــم  ــت للمفاهي ي حدث
ــ�ت ــة ال لكــن العلمن

ي انتقــل 
ي الغــرب والــ�ت

الاهوتيــة المســيحية �ف

ــة إىل  ــن الكنيس ــل م ــدأ التمثي ــا مب ــى إثره ع

نــواب  إىل  البابــا  شــخص  ومــن  لمــان،  الرب

صــوت  إىل  هللا  صــوت  ومــن  الشــعب، 

ــامي  س ــم الإ ي العال
ــدث �ف ــم تح ــعب، ل الش

الــذي لــم يمــر بعمليــة تحديــث حقيقيــة 

شــاملة، وبالتــاىلي لــم يمــر بحركــة علمنــة، 

ي كارل شميت أبرز َمن 
»يعد الفقيه الدستوري الألما�ن

الية« ي القائم عىل أسس لي�ب ي الغر�ب
لما�ن نقد النظام ال�ب



ة  فظلــت المفاهيــم الاهوتيــة القديمــة حارصف

ومســيطرة ولــم يحــدث لهــا أي انقطــاع، 

ي مــن اســتعادتها كمــا 
وهــذا مــا مّكــن الخميــ�ف

ــأن  ــه طورهــا ب ــل إن ، ب ــري ــري كب هــي دون تغي

ــوىلي  ــار ال ــتقامتها، فص ــى اس ــا ع ه ــام بمدِّ ق

ــس  ــة ولي ــياسي لاأم ــد الس ــو القائ ــه ه الفقي

ــا. ــي له ي أو روح
ــ�ف ــه دي ــرد موج مج

ي نظريــة وليــة الفقيــه الخمينيــة ل 
�ف

مــام الغائــب  نــزال نــرى فكــرة النيابــة عــن الإ

ي 
ة كمــا هــي ومســتمرة مــن المــا�ف حــارصف

الشــيعي ومســتدعاة مــن تــراث قريــب. وعــى 

ف النيابة  ة بــ�ي الرغــم مــن كل الختافــات الكثــري

الدينيــة الشــيعية والنيابــة السياســية الغربية، 

ف ينطويــان عــى تغييــب صاحب  إل أّن النوعــ�ي

الســيادة الحقيقــي وهــو الشــعب.

»يتضح من نقد شميت لمبدأ التمثيل السياسي مدى 
ن هذا المبدأ ونظرية ولية الفقيه« القرب ب�ي


