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الدولة اإلسالمية ..رضورة برشية
عندما بدأ األصدقاء الثالثة لقاءهم الحظ مايكل وراجيف وجود أصوات تشوش عىل
صوت راشد ،فلام استفرسا منه أخربمها أن هذا صوت النرشة اإلخبارية واستمهلهام دقائق حتى
انتهائها ..بعد قليل سارع راشد إىل التحدث ،قائلاً :

راجيف :نعم ،إهنا أخبار مثرية ،فاألحداث رسيعة ومتالحقة.

مايكل :لعل أبرز ما لفت نظري فيها هو صعود ما يسمى باإلسالميني وحماولتهم حتويل نظام
الدولة إىل نظام إسالمي ..إنه أمر مزعج.
راشد :وما وجه االنزعاج يف ذلك.

مايكل :لقد جربت البرشية الدولة الدينية وثبت إخفاقها ،كانت جتربة مريرة؛ الدولة الدينية
انتهت وانتهى عرصها منذ العصور الوسطى.
راشد :ولكن ماذا تقصد بالدولة الدينية؟

مايكل :هي الدولة التي تكون الطبقة احلاكمة فيها من رجال الدين الذين يزعمون أهنم
يتكلمون باسم اإلله ..إن من أبرز املخاطر يف الدولة الدينية أهنا تصادر احلق واحلقيقة باسم
اإلله؛ وذلك راجع ألهنم يتكلمون باسم اإلله؛ فيضفون عىل أنفسهم بمقتىض ذلك صفة
العصمة والقداسة؛ ويرتتب عىل ذلك زعم احلكام أن االعرتاض عليهم اعرتاض عىل اهلل،
وعليه :فال حماسبة هلم وال مساءلة.

راشد :لألسف هناك التباس ثقايف سبب هذا التصور اخلاطئ عن الدولة اإلسالمية ،أنا أتفق
معك يف رفض هذه الصورة التي ذكرهتا ،وهي ما يطلق عليه (الثيوقراطية) ،ولكن الثيوقراطية
نظام حكم يستمد نفوذه وقوته (وليس فقط ترشيعاته ونظمه) من الدين؛ ..وإذا كانت أوروبا
عانت من هذا احلكم عىل يد الكنيسة يف العصور الوسطى ،فإن اإلسالم مل يعرف هذه الصورة ومل
يقرها ،فليس يف اإلسالم حكم رجال دين ،ولكن فيه حكم دين عىل يد برش خيطئون ويصيبون،
وحياسبون ويعاقبون ،ويعزلون إن لزم األمر ،فالفارق اجلوهري هنا أن الدولة اإلسالمية
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معذرة ،لعلكام تعذراين وتدركان أمهية االستامع إىل نرشات األخبار هذه األيام ،عىل األقل
بالنسبة يل ..هل تتابعان ما حيدث يف بالدي هذه األيام؟
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مرجعيتها اإلسالم وتطبيقه عىل يد برش ال يملكون قداسة ،ال يوجد يف اإلسالم حاكم يزعم
أنه يستمد رشعيته وسلطته من التفويض اإلهلي له ،بل ال بد من تفويض األمة له يف حكمها.
كام أن جتربة العامل اإلسالمي يف الدولة اإلسالمية كانت جتربة ناجحة لدولة مزدهرة ومتقدمة
يف حينها؛ بعكس جتربة الدولة الدينية يف أوروبا.

راشد :الفروق كبرية وجوهرية ،الذي هيمني هو أساس االختالف؛ الذي يكمن يف الفرق بني
التصور اإلسالمي والتصور العلامين للكون واحلياة واإلنسان ،فنظام الدولة يف اإلسالم ينبثق
من التصور اإلسالمي الذي يتسق فيه الدين مع احلياة ،ويشكل منظومة متكاملة يعيشها املسلم،
وتتكامل فيها أدوار الفرد واألمة والدولة.

ولكي ندرك ذلك علينا أن ندرك :ما هي مكانتنا احلقيقية يف مملكة اهلل؟ فإذا كنا نقر أن اهلل
هو الذي خلقنا ،فمن الطبيعي أال تكون لنا وظيفة سوى أن نتبع مرضاته ،وإذا كنا نقر أن هذه
األرض وهذه الساموات ليست إال ُملكه وحده ،فينبغي أن نقر أنه ال يصح أن ينفذ يف هذا امللك
إال إرادته ،وإذا كنا نقر أن اهلل وحده هو الذي يربينا ،وهو وحده الذي يرزقنا ،فال مكانة لنا
سوى أن نكون عبيده ..وإذا كان اهلل هو حاكمنا وحاكم كل من يف هذا العامل ،فال مكانة حقيقية
لنا يف هذه العامل سوى أن نكون عىل كامل طاعته واالنقياد له.
مايكل :ولكن ،ما الذي يدعونا إىل إعادة اجرتار جتربة عليها حماذير وأقاويل ،اإلنسان يمكنه
أن يقرر وحده كيف يعيش ،وما الذي حيقق سعادته ،وما الشكل املناسب لتنظيم حياته ،ثم بعد
ذلك ال مانع من أن يستدرك عىل نفسه ويطور جتاربه.

مصدرا
راشد :حقيقة املسألة هي :هل يصلح اإلنسان ليكون أهلاً للسيادة أو الترشيع أو
ً
للحكم؟ إننا نعرف أن أي جهاز من األجهزة إذا توىل تشغيله رجل جاهل به فإنه ال بد أن
خيربه ..فمثلاً إذا قاد رجل سيارة وهو ال يعرف فن القيادة ،فإننا نعرف حتماً عاقبة هذا احلمق،
فلنتأمل :إذا كان هذا هو احلال جلهاز صغري من احلديد يستحيل تشغيله بدون معرفة صحيحة،
فكيف يكون من املمكن بالنسبة لإلنسان ذي اجلوانب املركبة واملعقدة ،والذي ملسائل حياته
ومعامالهتا ما ال حيىص من النواحي ،ويف كل ناحية ما ال حيىص من العقد واملعضالت ،فكيف
يكون من املمكن أن يقوم بتسيري جهاز اإلنسان املرتبك املتداخل أناس ال يعرفون أنفسهم متا ًما
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راجيف :عرفنا الفرق بني الدولة اإلسالمية والدولة الدينية ،فام هو الفرق بني الدولة اإلسالمية
والدولة غري الدينية؟
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فضلاً عن أن يعرفوا غريهم؟!

ومسألة أخرى :هي أنه ال سبيل حلصول العدالة إال بأال يتوىل وضع نظم احلياة اإلنسانية إال
من كان أفراد اإلنسانية كلهم متساوين يف نظره ،وال يقرر احلقوق هلم مجي ًعا إال من كان فوق كل
غرض شخيص ومل يكن شغو ًفا بأغراض فرد أو أرسة أو طبقة أو بلد أو أمة بصفة خمصوصة ..ال
يمكن أن تقوم العدالة يف األرض إال هكذا.

لننظر إىل الدول العظمى التي استعبدت أممًا غريها معتمدة عىل ما لدهيا من القوة؛ فأي
قانون من قوانينها وأي نظام من نظمها ال ترسي األثرة يف عروقه؟ فهل ُيرجى من هؤالء أن
يضعوا لإلنسانية نظماً وترشيعات تقوم عىل مبادئ احلق والعدالة؟!

راجيف :ولكن يا سيد راشد ماذا تفعلون يف دولة تعيش فيها أقليات دينية تعتنق أديانًا أخرى
غري اإلسالم ..نحن يف اهلند مثلاً ينترش فيها مئات األقليات الدينية ،إنكم عندما جتعلون مرجعية
الدولة هي اإلسالم تضطروهنم لقبول دين غري دينهم.
راشد :حس ٌن أن ذكرتني هبذه املسألة ،هناك ثالث نقاط أحب أن أوضحها يف هذا اخلصوص:

األوىل :أين أتعجب كيف تعرتضون عىل أن يعيش غري املسلم يف ظل دولة مرجعيتها إسالمية
رغم أن دينه ال يدعو إىل قيام دولته اخلاصة عىل األرض ..يف حني جتربون املسلم عىل طاعة
أنظمة ختالف دينه وعىل قبول مرجعية ختالف عقيدته عندما يعيش يف دولة علامنية ،رغم أن دينه
ال يسمح بذلك.
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واإلنسان ال خيلو من أغراض شخصية ومصالح ذاتية؛ فهذا الضعف البرشي مالزم لكل
إنسان؛ لننظر إىل الزعامء السياسيني والزعامء الدينيني من الربامهة والبابوات ومشايخ الطرق
قرسا ،ومن هنا فإن كل
وأصحاب النفوذ واألموال ،لنجد أهنم خصوا أنفسهم بحقوق امتيازية ً
ما وضع يف الدنيا من القوانني والرشائع حتت نفوذهم وسلطاهنم يعطيهم من احلقوق ما ال يعطيه
لعامة الناس ،ويقنِّنون ذلك و ُيشرَ ْ ِعنُوه بشتى السبل ،وبإعالمهم يومهون الشعوب أن ذلك هو
الوضع طبيعي ،فهل من املمكن أن توضع أسس دولة عادلة وجمتمع متوازن يف جمتمع يسيطر
عليه أمثال هؤالء؟!
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الثالثة :أن قيام الدولة عىل املرجعية اإلسالمية ال يعني هضم حقوق األقليات أو التدخل
يف أحكام دينهم اخلاصة هبم ،فاإلسالم يضمن حقوق األقليات ،وال يامنع من احتكامهم إىل
أدياهنم يف شؤوهنم الشخصية.

مايكل :ولكن نحن نعيش اآلن يف عرص غري العرص الذي ظهر فيه اإلسالم وطبقت فيه جتربة
دولته ،وهذه اجلهود لو نجحت ُت َعد خطوة إىل الوراء ..خطوة رجعية!؛ أنتم هبذا تريدون أن
نحجر عىل أفكارنا ونقف عند أوضاع مل تعد اليوم مقبولة وال منطقية مع احلياة اجلديدة.
ترصون عىل حتريم الربا ،وهو رضورة اقتصادية ال غنى عنها ألي دولة
أنتم مثلاً ما زلتم
ّ
حديثة.

راشد :يا صديقي كالمك يف هذا املثال وغريه من األمثلة مبني عىل مس َّلامت غري حقيقية،
ومنطلق من تصور حمدد عن شكل الدولة والنظام العاملي هو الذي نعيشه بعد أن فرض نفسه
بقوة األمر الواقع ،كام أنه هيمل اآلثار السلبية الكثرية التي اجرتها عىل البرشية اقرتان النظام
االقتصادي بالربا..
صحيحا أن الربا رضورة اقتصادية.
صحيح أن اإلسالم حيرم الربا ،ولكن ليس
ً

الربا ينادي به كبار الرأسامليني واملحتكرين يف العامل ،ويومهون العامل بأنه رضورة ،وهو يف
احلقيقة رضورة فقط يف عاملهم الرأساميل ،ومع ذلك فكبار االقتصاديني يف الغرب الرأساميل
ينددون بنظام الربا ويقولون إن نتيجته احلتمية عىل مر األجيال هي وقوع األزمات االقتصادية
واملالية ،وما يتبعها من مشكالت اجتامعية؛ بسبب تركيز الثروة يف أيدي فئة قليلة من الناس،
وحرمان اجلموع منها رويدً ا رويدً ا ،ولنا أن ننظر يف أزمة الديون العقارية األخرية وما تبعها من
كوارث وأزمات عاملية ،وقبلها أزمات عديدة أشهرها أزمة الكساد العاملي يف ثالثينيات القرن
املايض ..لندرك حجم املأساة.
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الثانية :أن اختاذ اإلسالم مرجعية للدولة ال يعني إجبار غري املسلمني عىل اإلسالم ،وهذا
االعرتاض ناشئ من التصور العلامين للدين الذي يقرصه عىل كونه اعتقا ًدا شخص ًّيا ومشاعر
وجدانية ،بينام اإلسالم ال يقترص عىل ذلك؛ فاإلسالم بالنسبة للمسلم شعائر ورشيعة (أي :نظم
وقوانني) ومرجعية حضارية ،أما غري املسلم فيمكنه اختاذ اإلسالم مرجعي ًة حضارية واخلضوع
لنظمه وقوانينه ،دون الدخول يف معتقداته وشعائره ..متا ًما كام تقولون بإمكانية تطبيق الليربالية
أو االشرتاكية يف املجتمعات التي مل تنشأ فيها وعىل معتنقي خمتلف الديانات وامللل.
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وقد كان من معجزات النظام اإلسالمي أنه حرم الربا واالحتكار – ومها دعامتا الرأساملية
 قبل ظهور الرأساملية بام يقرب من ألف عام ..يا عزيزي إن الدولة اإلسالمية ليست فقطأيضا رضورة برشية.
رضورة رشعية إسالمية ،ولكنها ً
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