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The Congruent Critique of Despotism

Al-Kawakibi and Abdel-Raziq as Examples
 من، حــاولــت هــذه الــدراســة البحث فــي مسألة االسـتـبــداد السياسي واالسـتـبــداد الديني:ملخص
خ ــال رص ــد أه ــم تـجـلـيــات نـقــدهـمــا الـمـتـطــابــق ل ــدى عـلـمـيــن مــن أع ــام الـفـكــر الـعــربــي الـحــديــث
 كــان المبتغى هــو اسـتـجــاء الميسم الـنـقــدي المتطابق لديهما على.) وعـبــد ال ــرازق،(الـكــواكـبــي
 إذ كان الهدف من نقد االستبداد بصورتيه هو نقد،عدة أوجــه على الرغم من التباينات بينهما
 كــان سعيهما حثيثًا لــزرع بــذور، ومــن جهة ثانية،السياسة مــن داخــل مجالها وبآلياتها مــن جهة
 السياسي: بغية فــك االرتـبــاط الماهوي والمصالحي بين المجالين،فكر متحرر إلــى حـ ٍـد كبير
. في أفق إعادة التأسيس للعالقة بينهما وفقًا لتصور عقالني حديث،والديني
. الديني، السياسي، النقد المتطابق، االستبداد:الكلمات المفتاحية
Abstract: The question of political and religious despotism is examined
here through examining the most important manifestations of the congruent
critique of two prominent modern Arab thinkers al-Kawakibi and Abdel-Raziq.
The aim of this study is to reveal their shared critical features in a number of
aspects despite the differences between them, since the goal of the critique of
despotism, whether political or religious, is the critique of politics from inside
using its own tools. The two Arab thinkers ceaselessly attempted to sow the
seeds of enlightened thinking with the aim of breaking the essentialist and
interest-based links between the political and religious domains in the context
of re-establishing the relationship between them according to a modern, and
rational understanding.
Keywords: Despotism, Politics, Religion.
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التطرق إلــى مسأل َتي االستبداد السياسي واالسـتـبــداد الديني في الفكر
نــروم في هــذه الــدراســة
ّ
الـنـهـضــوي ،لـلــوقــوف عـلــى مــدى اهـتـمــام رواد الـنـهـضــة بــالـمـســألــة ،مــن خــال الـنـظــر فــي طبيعة
الـعــائــق الـمــوجــودة والـمـمـكـنــة بـيـنـهـمــا ،وانـطــا ًقــا مــن تـمـثــات الـفــاعـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن فــي ال ـتــراث الـعــربــي
اإلسالمي لمسألة الدين والسلطة الدينية ،وطبيعة اآلثار السياسية والفكرية المترتبة على ذلك ،محاولين
معرفة مدى تأثير ذلك في حلم النهضة في الفكر العربي الحديث.

تأخذ هذه المحاولة مرجعي ًة فكري ًة تتمثل بتجربة رائدين من رواد حركة النهضة العربية في القرن التاسع
عشر ومطلع الـقــرن العشرين؛ نعني بهما عبد الرحمن الكواكبي (المحور األول) ،والشيخ علي عبد
الرازق (المحور الثاني).
كثيرا
ونـقـصــد بـفــرضـيــة الـتـطــابــق فــي نـقــد االسـتـبــداد الـسـيــاســي واالسـتـبــداد الــديـنــي أنّ صاحبينا يـتـقــاطـعــان ً
إصالحيين بارزين ،أم من ناحية
الهم النهضوي المحرك لهما بوصفهما
َ
في نقدهما ،ســواء من ناحية ّ
تـجـلـيــات ذلــك الـهــم فــي فـكــرهـمــا وخـطــابـهـمــا عـلــى ال ـســواء .بـيــد أنـنــا ال نقصد بــالـتـطــابــق فــي هــذا البحث
التماهي بين الكواكبي وعبد الــرازق في ّ
كل أقوالهما أو أفعالهما ،بل المقصود أ ّنــه بما أنهما ينطلقان
من هم نهضوي وإصالحي موحد من خالل وعيهما المتقد بفداحة الفارق بين واقعهما وواقع األمم
األخرى المتقدمة في كل أمور االجتماع والسياسة والدين ،تو ّلد لديهما وتقاطع العديد من اإلشكاليات
ً
مدخل الز ًما لكل نهضة منشودة.
على رأسها نقد االستبداد السياسي والديني بوصفه

المحور األول :نقد الكواكبي السياسة بالسياسة
يتناول هذا المحور بعض جوانب نقد عبد الرحمن الكواكبي ( )1902-1854االستبداد ،فعلى الرغم من
معالجته له من عدة جوانب بربط االستبداد بحقول أخرى :الدين ،والعلم ،والمال ،والتربية ،والمجد،
والـتــرقــي ،فإننا نتوخى الــوقــوف عند إشكالية عالقة االسـتـبــداد السياسي بهذه الحقول ومــدى استثماره
ـوصــا الــديــن منها ،على أســاس أنّ الـحـكــام فــي عـصــره ومــا قبله ،كــانــوا يستثمرون بــاقــي تلك
لـهــا ،وخـصـ ً
الحقول لتدعيم سلطانهم السياسي وتقويته ،وفي الوقت نفسه يوظفون هذا السلطان لبناء مساراتهم
وصورهم في باقي المجاالت المذكورة.
الفقرة األولى :الكواكبي مفك ًرا في السياسة

تحاول هذه الفقرة تحليل التصور السياسي الذي يرتكز عليه عبد الرحمن الكواكبي ،بوصفه رائدً ا من
رواد عصر النهضة العربية ،ذلك أنّ رؤيته للسياسة وكيفية اشتغالها ،واآلليات التي يتعين على الساسة
مباشرة أمــور الحكم فــي إطــارهــا ،كانت شي ًئا جــديــدً ا على أدبـيــات النهضة العربية انطال ًقا مــن منتصف
القرن التاسع عشر ،األمر الذي يجعلنا أمام مفكر وممارس للسياسة من طراز حديث منفتح على رؤى
حديثة لمعنى السياسة.

يـبــادر الـكــواكـبــي إلــى التصريح بــأنّ السبب الــرئـيــس فــي أحــوال الـفـتــور الــذي تعيشه األمــة اإلســامـيــة هو
طريقة تدبير السياسة والحكمً ،
قائل« :لقد تمحص عندي أن أصل الــداء هو االستبداد السياسي»(((.

((( عبد الرحمن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،تحقيق وتقديم محمد عمارة ،ط ( 2القاهرة :دار الشروق ،)2009 ،ص .15

ثاحبأو تاسارد
ًجذومن قزارلا دبعو يبكاوكلا :قباطتملا دادبتسالا دقن
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يـجــب أن نـفـهــم ه ــذا الـحـكــم فــي عــاقــة مــع طـبـيـعــة ال ـم ـســار الـشـخـصــي ل ـلــرجــل ،ذل ــك أ ّن ــه لـيــس حـكـ ًـمــا
ـادرا عن مفكر متأمل في السياسة من بعيد ،بل ينبغي ربطه بما عاشه الكواكبي في الشام في ظل
صـ ً
ٍ
علما أ ّنــه اشتغل فــي مـجــاالت عــدة كــالـتـجــارة واإلدارة
سلطان العثمانيين مــن أشـكــال العسف والـقـهــرً ،
رسميا
خصوصا في الربع األخير من القرن التاسع عشر ،حيث «دخل في وظائف الدولة
والصحافة،
ً
ً
وكاتبا فخر ًيا للجنة المعارف
محررا للجريدة الرسمية []...
في الثامنة والعشرين من عمره [ ]...فعين
ً
ً
عضوا في محكمة التجارة بوالية حلب»((( وغيرها من
ومأمورا لألجراء في والية حلب [ ]...ثم
[]...
ً
ً
المسؤوليات الرسمية.
إنّ مدار بحث الكواكبي ك ّله يبدأ وينتهي بالسياسة وشكل ممارسة السلطة كما عايشها والحظها عن
ً
أيضا ،بحيث إنّ «القائل ً
حقول أخرى ً
مثل أن أصل الداء التهاون
قرب ،وإن كان كما أسلفنا يستدعي
حائرا عندما يسأل نفسه :لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل إن الداء
في الدين ،ال يلبث أن يقف
ً
اختالف اآلراء ،يقف مبهوتًا عند تعليل سبب االختالف [ ]...وهكذا ،يجد نفسه في حلقة مفرغة ال
مبدأ لها»((( .ما يورده الكواكبي هنا ليس على سبيل اإلثبات وإنما على صعيد النفي ،ال ينبغي أن يكون
أي دين ،إنما هو في اعتقاد معتنقيه هو سبيل السعادة
الدين اإلسالمي أصل الداء ،بوصف أنّ الدينّ ،
فــي الــدنـيــا والـجــزاء الحسن فــي اآلخ ــرة .كما أ ّنــه ال يكمن فــي االخـتــاف فــي اآلراء ،نـظـ ًـرا إلــى أنّ أصل
االجتماع البشري مؤسس على االختالف والتعدد ،وإنما الداء كامن في طبيعة الحكم السياسي الذي
ـؤم وجهه نحو االستبداد وشكله .أما الحل في نظره ،فيتمثل با ّتباع أصــول «العلم السياسي» كما هو
يـ ّ
متقدم في البالد األوروبية.
أضف إلى ذلك ،نالحظ أنّ الكواكبي يدخل السياسة في باب العلوم جر ًيا على عادة الفالسفة القدامى،
بل هي عنده علم واسع ومتفرع بعد أن استقلت عن الفلسفة ،وتلقى عبارة «العلماء السياسيون» على
من عرض للسياسة من داخل حقول معرفية أخرى كالفلسفة والتاريخ واألخالق ،مثل أفالطون وأرسطو
ويعرف هذا العلم بأنّه «إدارة الشؤون المشتركة على مقتضى الحكمة»(((،
وابن المقفع وابن خلدون.
ّ
ونقيضه هو التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى.
أخر تقديم تعريف السياسة
نستخلص من ذلك أمرين :األول ذو طابع منهجي ،مفاده أنّ الكواكبي قد ّ
منطقيا ،بحكم أ ّنــه يتبع طريق ًة
علما له تفريعات ،يبدو هذا التأخير
وقـ ّـدم عليه الحديث عنها بوصفها ً
ً
يعرف السياسة لينطلق مباشر ًة إلى البحث فيها ،بل إلى البحث
وصفي ًة وليس طريق ًة منهجي ًة .ثم إنّه ال ّ
سلبيا للسياسة .واألمر الثاني ذو طابع موضوعي ،متعلق
في ما ليست هي ،بمعنى أننا بصدد التعريف ً
بطبيعة المصطلحات التي ينتقيها الكواكبي ويوظفها ،بحيث نجده يقابل بين نقيضين :الحكمة والهوى
إلث ـبــات الـتـنــاقــض الـجــوهــري بـيــن الـسـيــاســة بــوصـفـهــا عـلـ ًـمــا مــؤسـ ًـســا عـلــى الـعـقــل واألخـ ــاق ،واالسـتـبــداد
بوصفه ممارس ًة فاجر ًة ال يمكن أن تصدر سوى عن ذوات معلولة وبغيضة.
((( سعد زغلول الكواكبي ،عبد الرحمن الكواكبي :السيرة الذاتية (بيروت :بيسان للنشر والتوزيع ،)1998 ،ص .19-18

((( الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .16-15

((( جورج كتورة ،طبائع الكواكبي في طبائع االستبداد (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،)1987 ،ص .29
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تدبر هذه الحكومة الشؤون العامة وفقًا لمنهج مقتبس من
فالسياسة سلطة تكون بيد حكومة؛ فإما أن ّ
الــدول الــرائــدة فــي هــذا المجال (كالنموذج السياسي البريطاني) بـنــا ًء على عهود ومواثيق وإرادة واعية
وفــاع ـلــة لــأمــة ولـمـمـثـلـيـهــا ،وإم ــا أن ت ـكــون ه ــذه «ال ـح ـكــومــة مـطـلـقــة ال ـع ـنــان تـتـصــرف ب ـشــؤون الــرع ـيــة كما
ت ـشــاء»((( ،وتـلــك حــال الــواقــع الــذي عــاشــه الـكــواكـبــي ويـقــوم بـنـقــده؛ حــال االسـتـبــداد الــذي ال يــرفــع مــا لم
تحمل المسؤولية والـمــراقـبــة والـمـحــاسـبــة ،وبـنــا ًء عليه يـكــون دواء هــذا الــداء «هو
يكن هـنــاك ارتـبــاط بين ّ
الشورى الدستورية»((( .فالكواكبي عندما يستحضر معطيات الفكر السياسي الغربي نجده يلتمس بعض
الـعــذر ،ظـ ًنــا منه أنّ أوروب ــا إنـمــا عــاشــت فـتــرات مــن االسـتـبــداد تبعتها ثــورات عليه وديـمـقــراطـيــة فيما بعد،
فالمستبد الـغــربــي لـمــا تـتـ ّـم إطــاحـتــه ،تـحــل مـحـ ّلــه حـكــومــة عــادلــة تقيم مــا ســاعــدت األوض ــاع أن تـقـيــم ،أمــا
المستبد الـشــرقــي فعندما يـطــاح ال يخلفه ســوى اسـتـبــداد أشـ ّـر مـنــه« ،فـهــذه الــرومــان والـيــونــان واألمــريـكــان
والطليان واليابان وغيرها ،كلها أمم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم األدبية
للحياة السياسية»(((.
ويربط الكواكبي بين استبداد المستبد وإذعــان الرعية ومــا يترتب على ذلــك من ظلم وقهر وخضوع.
وهو على غرار أغلب رواد النهضة  -وإن كان محمد عبده قد أشار باحتشام إلى المواطنة  -لم يتحدث
عــن ال ـمــواطــن بــل عــن الــرع ـيــة .ف ــإذا ك ــان الـمـسـتـبــد ال ح ــول لــه وال ق ــوة إال بــالـمـتـمـجــديــن مــن حــولــه من
بطانته ،فهو يتحكم في شؤون الناس «بإرادته ال بإرادتهم ،ويحاكمهم بهواه ال بشريعتهم»((( .فهو لم
يكن كذلك إال ألنّه استطاع كسب والء األغنياء واألشــراف ،وتقريب «األسافل ً
وعلما،
فضل وأخال ًقا
ً
وتحكيمهم في الرقاب الحرة ،وتسليطهم على أصحاب المزايا»((( حتى يجعلهم في خدمته .وهكذا،
يصبح االسـتـبــداد نتيجة للخوف الناجم عــن جهل الـعــامــة ،إذ عندما يرفع الجهل يــزول الـخــوف ،وبنا ًء
عليه ،ينقلب الوضع و ُيرفع االستبداد.
إنّ قارئ الكواكبي في هذه النقطة بالخصوص ،نقطة اقتران االستبداد بالخوف ،ال بد من أن يستحضر
رجل سياسة آخر ،هو الفرنسي إيتيان دو البويسي ( ،)1563-1530وكيف كان يندد بالداء الذي تستسلم
له الشعوب تحت تس ّلط األسياد  Les Seigneursويتساءل عن العالج الذي من شأنه إيقاف مثل تلك
ً
ـوعــا مــن التفسير يـقــوم على الـنــوازع البشرية ،كما يـقــوم على
العلل،
محلل عبودية الشعوب ومـقــد ًمــا نـ ً
دور الطغاة وأنظمتهم وطــرق حكمهم .يقول فــي هــذا السياق« :أود اآلن أن أدرك فقط كيف أن عــد ًدا
األمرين أحيانًا على يد طاغية
من الناس ،وعددا من البلدان وعد ًدا من المدن وعد ًدا من األمم ،تعاني
ّ
واحد ،ال يملك من قوة سوى تلك التي يمنحونه إياها ،والذي ما من قدرة لديه على اإلضرار بهم إال
تقبل
بمقدار ما يريدون هم أن يقاسوا منه ،والذي ما كان بوسعه إلحاق األذى بهم لوال أنهم يفضلون ّ
((( الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .24-23
((( المرجع نفسه ،ص .15

((( عبد الرحمن الكواكبي (السيد الفراتي) ،أم القرى ،وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة اإلسالمية المنعقد في مكة
المكرمة عام 1316هـ ،تقديم فاطمة حافظ (القاهرة :مكتبة اإلسكندرية ،)2014 ،ص .96
((( الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .26
((( الكواكبي ،أم القرى ،ص .231
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كل شيء منه ً
بدل من معارضته [ ]...وليسوا مرغمين بفعل قوة قاهرة ،لكنهم (على ما يبدو) مفتونين
ومسحورين بفعل اسم فرد واحــد ،ليس عليهم أن يخشوا قدرته ،ألنه وحيد ،وال أن يحبوا مناقبه ألنه
عديم الرأفة بهم ومتوحش»(.((1
سببا في انتشار االستبداد فحسب  -كيف وأنّ عموم
فالكواكبي ودو البويسي ال يلتقيان في ّ
عد الخوف ً
الناس تستمرئه وتألفه؟  -بل يلتقيان حتى في طريقة عرض آرائهما وأفكارهما وأسلوبها .فإذا صح أنّ
عد مقالة
أسلوب الكواكبي «وصفي وتقريري»( ،((1ال يسعى إلى البرهنة واالستدالل ،فمن باب التهور ّ
دو البويسي مقال ًة مؤسس ًة على «برهنة تتقدم تقد ًما عقالنيا بطريقة االستنتاج»( ،((1والسبب في ذلك
كونها تتحرك في إطار الخطابة والكلمة الساحرة.
تبقى اإلشارة إلى أنّ أسلوب الكواكبي يغلب عليه التشاؤم والحسرة ،وهو ما قد يتفهمه الباحث جراء
مــا عــانــى الــرجــل مــن ويــات الـطـغـيــان مــن جـهــة ،وج ــراء غــايـتــه مــن وراء نـقــده االسـتـبــداد ،بــإشــاعــة مظاهر
مراوحا في فكره ووجدانه بين واقعه الذي
اإلصالح والنهضة ،ال سيما أنّه كباقي رواد اإلصالح ،يكون
ً
يعيشه بـكــامــل مـظــاهــر الـفـتــور والـتــأخــر والـجـمــود ،و«ن ـمــوذج مـثــال» يــأمــل أن يحققه عـلــى أنـقــاض واقـعــه
الحقيقي .يستحضر هذا «النموذج المثال» بعد ّ
اطالعه على واقع البالد المتمدنة وفكرها ومعرفته بهما،
وهي في الوقت نفسه بالد غاصبة ومستعمرة.
وع ـك ــس م ــا ذهـ ــب إل ـي ــه ح ـســن ح ـن ـفــي م ــن أنّ ط ـبــائــع االس ـت ـب ــداد ل ـي ـســت سـ ــوى «ب ـح ــث ف ــي ال ـمــاه ـيــات
والـ ـج ــذور وال ـط ـبــائــع أك ـثــر م ـنــه ب ـح ـ ًثــا ف ــي األوض ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة .وه ــو بـحــث
ف ـل ـس ـفــي ولـ ـي ــس ب ـح ـ ًث ــا اجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـ ًـيـ ــا»( .((1ن ـع ـت ـقــد أنّ قـ ـس ــوة الـ ــواقـ ــع وض ـغ ـط ــه ه ـم ــا مـ ــا أدى ب ــال ـك ــواك ـب ــي
ك ـغ ـيــره م ــن زع ـم ــاء الـنـهـضــة إل ــى ال ـك ـتــابــة وف ـ ًق ــا ل ـمــا ك ـتــب ،بــأس ـلــوب م ـش ـحــون بــال ـح ـم ـيــة ،إن ـهــا ك ـتــابــة فــي
السياسة بالسياسة.
الفقرة الثانية :في نقد االستبداد المتطابق

نتساءل هنا على غــرار العديد مــن الباحثين عــن السر فــي جــرأة كتابة الكواكبي وزخمها فــي ظــل واقـ ٍع
كابح ومانع للحريات ،منها حرية الكتابة والنشر .هل األمــر يتعلق بطبيعة شخصية الكواكبي؟ أم أنّ
لألمر عالق ًة بسعة ّ
علما أنّه لم
اطالعه ومقارنته أوضــاع بالده باألوضاع في البلدان المتمدنة في زمنهً ،
حدة وعيه نتيجة غزارة تجاربه في الحياة ،هي ما دفعه لسلك
يكن يتقن لغ ًة أخرى غير لغته األم؟ أم أنّ ّ
ذلــك الطريق الــوعــر؟ ولـعــل األمــر كــذلــك «فـهــو حــا ّد ،وجــارح ،ورافــض لكل لــون مــن ألــوان االسـتـبــداد،
( ((1إيتيان دو البويسي ،مقالة العبودية الطوعية ،ترجمة عبود كاسوحة (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .147-146

( ((1كتورة ،ص .35

( ((1دو البويسي ،ص .93

( ((1حسن حنفي« ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد لعبد الرحمن الكواكبي قراءة جديدة» ،في :أحمد عرفات القاضي وآخرون،
فلسفة الحرية ،أعمال الندوة الفلسفية السابعة عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة (بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2009 ،ص .177
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دينيا»( .((1ويعتقد فهمي جدعان أنّ «من المؤكد أن الكواكبي كان
سواء أكان هذا االستبداد
سياسيا أم ً
ً
أول عربي يتصدى لالستبداد بالتحليل والدراسة الجادة ،مع أنّه قد استقى عد ًدا من أفكاره من كتاب
اإليطالي فيتوريو ألفيري ( )Vittorio Alferi, 1749-1803عن االستبداد»(.((1
ونـحــن نـفـتــرض أنّ الـكــواكـبــي ربـمــا يـكــون قــد ّ
اطـلــع عـلــى كـتــابــات ألـفـيــري ،ســواء بـطــريـقــة مـبــاشــرة أم غير
ـوصــا إذا علمنا أ ّنــه كــان على عــاقــة وثيقة بالجالية اإليطالية فــي مدينة حلب فــي سورية
مـبــاشــرة ،خـصـ ً
حسه التنويري من خالل «احتكاكه الوثيق بالجالية اإليطالية الواسعة المقيمة في
وقتئذ ،حيث ّ
تعمق ّ
(((1
حلب وفي حي الجلوم بالتحديد (وهو الحي الذي ولد فيه الكواكبي وعاش)»  .وبالعودة إلى كتاب
ألفيري عن االستبداد ،يتبين لنا أنّه يتقاطع مع كتاب الكواكبي في حدة النقد وصرامته وإفراده بالبحث
لمجموعة من اإلشكاالت المتداخلة والمترابطة :االستبداد والمستبد والحرية والخوف ،وغيرها ،في
يعرف االستبداد ً
قائل «يتعين علينا ودون تردد أن نطلق اسم
قالب تحليلي ونقدي الذع ،بحيث نجده ّ
شخصا مكل ًفا بتطبيق القوانين ،حيث يمكنه إمــا تنفيذها ،أو العبث
االستبداد على كل حكومة تضم
ً
بـهــا ،أو اغتصابها ،أو تــأويـلـهــا ،أو عــدم تنفيذها ،أو التماطل فــي ذلــك ،أو الـتـهــرب مــن تطبيقها بالمرة
ضامنا عدم تعرضه للعقاب»(.((1
كان داعي السؤال عن خلفيات جرأة الكواكبي ومدى ّ
أي ربط بين عامل الخوف
اطالعه ضرور ًيا ،ألنّ ّ
وع ـ ّـده الـسـبــب الــرئـيــس فــي االسـتـكــانــة لــاسـتـبــداد الـسـيــاســي ثــم الــديـنــي ،لــم يـتــم مــن ف ــراغ ،بــل عــن ّ
اطــاع
على تجارب فكرية وسياسية أجنبيةً ،
فضل عن استخالص ذلك من التجربة المعيشة في ظل التجربة
خصوصا؛ فــإذا ثبت «أن السياسيين يبنون استبدادهم
التاريخية للمسلمين عمو ًما والسلطنة العثمانية
ً
على أساس من هذا القبيل ،فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي ،والتسامح الحسي ،ويذلونهم
أيضا أنّ
بالقهر والقوة وسلب األموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين ألجلهم»( ،((1فمن الثابت ً
ناتجا من االستبداد
آراء العديد من المحللين السياسيين الغربيين قد تظافرت ّ
لعد االستبداد السياسي ً
الديني ،بينما يذهب آخرون منهم إلى أنّه إن لم يكن هناك توليد بينهما ،فال شك في أنّ بينهما رابطة
المصلحة في إذالل اإلنسان ،والمشاكلة بينهما ظاهرة من حيث أنّ أحدهما حاكم على عالم األرواح،
والثاني متحكم في عالم األجساد.
يــرى الـكــواكـبــي أنّ الـحـكــام يستغلون خــوف الـعــامــة وجهلهم ورهبتهم مــن أمــور الــديــن المتعلقة بــالــدار
ـروجـيــن لـصــورة مفادها أنّ رضــا الله
اآلخــرة ،لذلك فهم (الـحـكــام) يتقمصون دور اإللــه على األرض مـ ّ
( ((1سمير أبو حمدان ،عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة االستبداد (بيروت :الشركة العالمية للكتاب ،)1992 ،ص .9

( ((1فهمي جدعان ،أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث ،ط ( 4بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر،
 ،)2010ص 292؛ ويذهب إلى األمر نفسه :حنفي ،الهامش ( ،)5ص .177

( ((1مـحـمــد جـمــال بــاروت ،حــركــة الـتـنــويــر الـعــربـيــة فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر :حـلـقــة حـلــب دراس ــة ومـخـتــارات (دمـشــق :مـنـشــورات وزارة
الثقافة السورية ،)1994 ،ص .128

;(17) Alfieri Vittorio, De la tyrannie, M. Merget (trad.), (Paris: Molini libraire, 1802), p. 10

قارن بما أورده الكواكبي من تعريف لالستبداد في :الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص  23وما بعدها.
( ((1المرجع نفسه ،ص .30
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م ـشــروط بــاالمـتـثــال لـخـلـيـفـتــه وال ـقــائــم بــأمــره فــي ال ــدار الــدن ـيــا .تـلـتـقــي إرادة الـمـسـتـبــد فــي إخ ـضــاع الــرعـيــة
بـجـهـلـهــا وخ ـنــوع ـهــا ،بـحـيــث إنّ الـحـكــم ك ـث ـيـ ًـرا مــا يـتـشـبــه بــاإللــه حـتــى يـسـتـشــري ال ـخــوف بـيــن ال ـعــامــة من
ال ـن ــاس ،فـيـصـبــح وع ـيــد ال ـحــاكــم وع ــذاب ــه مـقـيـ ًـمــا وع ــذاب ال ـلــه م ــؤج ـ ًـا« :وال ـحــاصــل أن ال ـع ــوام يــذبـحــون
أنـفـسـهــم بــأيــديـهــم بـسـبــب ال ـخــوف الـنــاشــئ عــن الـجـهــل وال ـغ ـبــاوة ،ف ــإذا ارت ـفــع الـجـهــل وت ـنــور الـعـقــل زال
ال ـخ ــوف»( .((1فـضـ ًـا عــن أنّ مــا مــن مستبد سـيــاســي إال واتـخــذ لــه صـفـ ًة قــدسـيـ ًة ،يـشــارك بـهــا الـلــه تعالى
وي ـت ـمــاهــى م ـع ــه ،وي ـت ـخــذ ب ـط ــان ـ ًة م ــن أه ــل ال ــدي ــن ال ـم ـس ـت ـبــديــن ي ـع ـي ـنــونــه ع ـلــى ظ ـلــم ال ـن ــاس واس ـت ـع ـبــادهــم
باسم الله تعالى.
واقعين
إنّ الدولة والمجتمع كما الحظهما
وتصورهما الكواكبي في واقعه الشخصي وتاريخ أمته ،كانا َ
ّ
تحت منظومة من القيم ترى أنّ الملك هو من استرعاه الله أمر عباده وق ّلده أمورهم ،والنتيجة من ذلك
هي حالة «النكوص في مجال القيم ،وهيمنة القيم الكسروية ،قيم الطاعة وتوظيف الدين لفرضها»،
األولين» محل العقل العملي ،عقل الروية والخبرة واالعتبار ،في تأسيس «السعادة
وإحالل «أساطير ّ
(((2
وتعيين شروط تحصيلها في الدنيا قبل األخرى»  ،إنّها القيم التي استلهمها كتاب اآلداب السلطانية
مــن ال ـمــوروث القيمي والـثـقــافــي الـفــارســي عـنــد تــداخـلــه مــع ال ـمــوروث الـعــربــي واإلســامــي؛ قـيــم الطاعة
العمياء وقيم المماثلة بين الحاكم واإلله.
فــي الـسـيــاق نـفـســه؛ سـيــاق الـبـحــث فــي أسـبــاب تـفـشــي االسـتـبــداد الــديـنــي وعــاقـتــه بــاالسـتـبــداد الـسـيــاســي،
ينهل الكواكبي في دراسته من التجربة التاريخية لهذه العالقة في أوروبــا ،ثم يربط ذلــك بواقعه .وقد
اتـخــذ فــي سـبـيــل ذلــك طــريـقـ ًة مـتــدرجـ ًة فــي الـتـقـصــي الـتــاريـخــي مـسـتـ ً
ـدل ب ــأنّ «كــل الـمــدقـقـيــن السياسيين
يــرون أن السياسة والــديــن يمشيان متكافئين ،ويعتبرون أن إصــاح الــديــن أسـهــل مـثـ ًـال ،وأقــوى وأقــرب
طريقًا لــإصــاح الـسـيــاســي»( .((2كما أ ّنـهــم يحكمون بــأنّ بين االسـتـبــداديــن السياسي والــديـنــي مقارنة ال
ضعف أو َص ُل َح أحدهما
جر اآلخر إليه ،أو متى زال زال رفيقه ،وإن ُ
تنفك ،متى وجد أحدهما في أمة ّ
صلح الثاني.
ويـعـتـمــد ال ـكــواك ـبــي ع ـلــى وق ــائ ــع ك ـث ـيــرة م ـعــروفــة ف ــي ال ـتــاريــخ ال ـس ـيــاســي ال ـيــونــانــي ف ــي أث ـي ـنــا .ك ـمــا يـعـتـمــد
اإلص ــاح الـبــروتـسـتــانـتــي األوروبـ ــي فــي الـعـصــر ال ـحــديــث ويـنـتـصــر ل ــه .ويـعـتـقــد أنّ الـبــروتـسـتــانـتـيــة كــانــت
مــؤ ّثــر ًة بــوضــوح فــي اإلصــاح السياسي ،أكثر مــن تأثير الحرية السياسية فــي اإلصــاح عند الكاثوليك،
وكـلـهــا تحتج (مــن الـحـجــة) بــأنّ الــديــن أقــوى تــأثـيـ ًـرا مــن الـسـيــاســة ،بحيث إنّ «شــواهــد ذلــك كـثـيــرة جــدً ا،
ال يـخـلــو مـنـهــا زمـ ــان وال م ـ ـكـ ــان»( ،((2وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ف ـهــي تـعـمــل بــاالح ـت ـيــال الس ـت ـغــالــه وتــوظـيـفــه
لتحقيق مآربها.
( ((1الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص 47؛ الجرأة النقدية نفسها نجدها لدى الشيخ علي عبد الرازق (انظر المحور الثاني).

( ((2محمد عابد الجابري ،نقد العقل العربي ( :)4العقل األخالقي العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية (الدار
البيضاء :المركز الثقافي العربي /دار النشر المغربية ،)2001 ،ص .629
( ((2الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .32
( ((2المرجع نفسه ،ص .31
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يــذهــب هــذا الـتـقـصــي الـتــاريـخــي ال ــذي يـعـتـمــده الـكــواكـبــي إلــى بـحــث هــذه الـمـســألــة فــي الــديــانــة الـيـهــوديــة
والــديــانــة المسيحية على الـســواء ،لكن دون البحث فــي إشكالية قـيــام الــدولــة فــي إطــارهـمــا .وإن كانت
عــودتــه إلــى الـتــاريــخ واس ـتــدعــاؤه يـعـطـيــان مــوضــوع بـحـثــه قـيـمـ ًة مـعــرفـيـ ًة مـهـمـ ًة ،يعتقد بـعــض الـبــاحـثـيــن أ ّنــه
كـثـيـ ًـرا «مــا شــط عــن الـمــوضــوع ،فـبــدل أن يـتــابــع الـبـحــث فــي اإلشـكــالـيــة األســاسـيــة الـتــي يـبــدأ مـنـهــا ،وبــدل
أن يـظـهــر ت ــراب ــط الـحـقـبــة الــزمــان ـيــة بـحـقـبــة زمــان ـيــة أخـ ــرى م ــع م ــراع ــاة تــولــد الـتـفـكـيــر ال ـتــابــع لـتـلــك ال ـف ـتــرة،
س ــرع ــان م ــا يـنـتـقــل إل ــى ن ـتــائــج دي ـن ـيــة لـيـســت م ـتــراب ـطــة ب ــال ـض ــرورة م ــع ال ـس ـيــاق الـ ــذي أت ــت فـ ـيـ ــه»( .((2ذلــك
ـوصــا عـنــدمــا تـطـ ّـرق إلــى االسـتـبــداد الــديـنــي فــي عــاقـتــه بــالــديــانــة المسيحية وفــي عالقته
مــا وقــع فـيــه خـصـ ً
بالديانة اليهودية.
ونعتقد أ ّنــه عـلــى الــرغــم مــن وجــاهــة نـقــد كـتــورة مــن نــاحـيــة بـنــاء الـنــص
منهجيا ،تبقى غــايــة الـكــواكـبــي في
ً
سياسيا وأخــاقـ ًـيــا ،بــل حتى وجــود ًيــا مــا دام األمــر يتعلق
نقد االسـتـبــداد بــاســم الــديــن مـشــروعـ ًة ومـطـلــوبـ ًة
ً
بأعز قيمة تطلب لــدى اإلنـســان :قيمة الحرية والتحرر؛ ذلــك أنّ «الــدعــوة إلــى التحرر من أغــال القوة
االستبدادية أمر حيوي ،وهو مرتبط تماما ببقاء الفرد ،فالفرد ال يستغني عن حريته ألنها قوام حياته»(،((2
كما أنّ «وجود طوبى الحرية في مجتمع ما مهم جدً ا ألنّه يدل على أنّ المجتمع مستعد لقبول دعوى
الحرية»( .((2وهي عند الكواكبي ّأم البشر ألنّ
الحق أبوهم.
ّ
نفضل دعوته ،عند الكواكبي بين الديني والسياسي،
لذلك كانت الغاية من نقد االستبداد المتطابق ،كما ّ
غــاي ـ ًة ذات صــاحـيــة أبــديــة ومـتـعــالـيــة عــن الــزم ـكــان ،أل ّن ـهــا تـمــس كـيــان اإلن ـســان أيـنـمــا كــان وتـمــس أبـســط
للحث
وأولها ،الحق في العيش بكرامة .وللمفارقة ،جاء كل األديــان وكل النظريات السياسية
ّ
حقوقه ّ
عـلــى تحقيقها وصـيــانـتـهــا .بـعـبــارة وجـيــزة ،نعتقد أنّ هــذا االسـتـبــداد المتطابق هــو عينه «الـشــر المحض»
تحدث عنه االفيلسوف إيمانويل كانط.
 le mal Radicalالذي ّ

المحور الثاني :علي عبد الرازق وبذور الفكر العلماني

كانت القضية المباشرة التي ّ
فكر فيها الشيخ علي عبد الــرازق ( )1966-1888هي مسألة الخالفة في
اإلســام ،بينما كانت المسألة الرئيسة الـثــاويــة خلف األولــى هــي مسألة العالقة بين الديني والسياسي
فــي اإلس ــام ،بحيث عمل على استئناف الـقــول فيها بعد الشيخ محمد عـبــده .غير أ ّنــه نظر إليها نظر ًة
م ـغــايــر ًة وأك ـثــر جـ ــرأةً ،فـتـطــرق إل ــى ن ـظــام الـخــافــة فــي اإلس ــام اسـتـجــابـ ًة لـلــواقــع الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
الـ ــذي ن ـشــأ ف ـيــه ف ــي ظ ــل آخ ــر س ـن ــوات دولـ ــة الـتـنـظـيـمــات ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،وكـ ــان ذل ــك م ــدخ ـ ًـا لـلـحــديــث عــن
عــاقــة الــديـنــي بــالـسـيــاســي فــي اإلسـ ــام ،نـ ًـصــا وتــاريـ ًـخــا ،بــاالسـتـنــاد إل ــى الـحـقـبــة الـنـبــويــة بــوصـفـهــا مـحـطـ ًة
تاريخي ًة تأسيسي ًة.
( ((2كتورة ،ص .31

(24) John Locke, Traité Du Gouvernement Civil, Edition revue et corrigée sur la dernière de Londres (Paris: Libraire
Calixte Volland, 1802), p. 64.

( ((2عبد الله العروي ،مفهوم الحرية ،ط ( 4الدار البيضاء /بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2008 ،ص .30

ثاحبأو تاسارد
ًجذومن قزارلا دبعو يبكاوكلا :قباطتملا دادبتسالا دقن

101

الفقرة األولى :في ّ
أن الخالفة مقام سياسي بامتياز

بــرز كـتــاب الـشـيــخ عـلــي عـبــد ال ــرازق اإلس ــام وأص ــول الـحـكــم مـبــاشــر ًة بـعــد الـجــدل الــواســع ال ــذي خلفه
قــرار الجمعية الوطنية التركية ،بــإعــان إلـغــاء نـظــام السلطنة والـخــافــة ،اسـتـنــا ًدا إلــى قــرار الزعيم التركي
مصطفى كـمــال أتــاتــورك الــذي عــرف اسـتـيــا ًء ورفـ ًـضــا حــا َّديــن مــن جــانــب الـمــؤسـســات التقليدية المرتبطة
بــه .فــي ظــل هــذا الـجــدل انـبــرى عـلــي عـبــد ال ــرازق إلــى ال ــرد عـلــى مـنــاصــري ض ــرورة بـقــاء نـظــام الـخــافــة،
يعد سليل اإلصالحية اإلسالمية ،فقد وجد أنّ هذا
زاعمين أنّه من مقتضيات الدين بالتأصيل .وبما أنّه ّ
أي دليل دامغ يزكيه في النصوص المؤسسة
االنتصار لفكرة الخالفة غير ذي موضوع ،وال يمكن إيجاد ّ
للدين اإلسالمي.
طــرح عـلــي عـبــد ال ــرازق س ـ ً
ـؤال أولـ ًـيــا مــركـ ًـبــا مــن شـقـيــن م ـفــاده« :هــل الـخــافــة ضــروريــة حـ ًقــا؟ [ ]...وهــل
هـنــاك نـظــام إســامــي لـلـحـكــم»( .((2وقــد مـ ّثــل هــذا األم ــر حــد ًثــا مــدو ًيــا وقـتـئــذ ،ال مــن حـيــث ج ــرأة الـســؤال
ال ـم ـطــروح وق ــوت ــه ب ــل م ــن حـيــث هــويــة صــاحـبــه أي ـ ًـض ــا؛ إذ ك ــان م ــن الـمـمـكــن حـسـبــانــه أمـ ـ ًـرا «ع ــاد ًي ــا» ،إذا
مــا صــدر عــن رجــل فـكــر مـعــروف بــانـتـمــائــه لـلـتـيــار الـسـيــاســي الـلـيـبــرالــي مـثـ ًـا ،غـيــر أنّ مــأتــى الـصــدمــة عند
الـمـنـتـسـبـيــن إلــى الـمــؤسـســات الـتـقـلـيــديــة ،كــان يـتـمـ ّثــل ب ــأنّ ال ـطــارح هــو مــن زمــرتـهــم ،فـقـيــه مـصــري أزهــري
التكوين والنشأة.
إنّ ق ــارئ نـ ّـصــه مــن حـيــث حـمــولـتــه االصـطــاحـيــة ،ومــن جـهــة تـعــريـفــه الـخــافــة ،يـجــد أ ّن ــه ال يـخــرج كـثـيـ ًـرا
ع ــن اص ـط ــاح ف ـقــه ال ـس ـيــاســة ال ـشــرع ـيــة الـتـقـلـيــدي ك ـمــا ُع ــرف ل ــدى الـ ـم ــاوردي واب ــن تـيـمـيــة؛ إذ يـسـتـعـمــل
عـبــارات من قبيل :الطاعة العامة ،والــواليــة العامة ،وإقــامــة الـحــدود ،وتنفيذ الشرائع ،وغيرها .غير أ ّنــه،
إذ يــورد ذلــك التعريف التقليدي للخالفة ،بما يفيده مــن جمع لسلط َتي الــديــن والــدنـيــا ،إنـمــا يـكــون قد
بسط نـظــر ًة معين ًة وســائــد ًة لــأمــر ،بحيث «إذا رجـعــت إلــى كثير مما ألــف العلماء ،خصوصا بعد القرن
الـخــامــس الـهـجــري ،وجــدتـهــم إذا ذك ــروا فــي أول كـتـبـهــم أح ــد الـمـلــوك أو الـســاطـيــن رف ـعــوه ف ــوق صف
ٍ
مرتبة تحميه
البشر ،ووضعوه غير بعيد من مقام العزة اإللهية»( .((2فيكون ذلك الخليفة أو السلطان في
مــن أي نــوع مــن الـمــراقـبــة أو الـمـحــاسـبــة أو الـنـقــد بـخـصــوص أقــوالــه وأفـعــالــه فــي الــديــن أو فــي الـسـيــاســة؛
فـ «استمداد الخالفة لسلطانه من الله تعالى جا ٍر على األلسنةٍ ،
طبيعيا
فاش بين المسلمين»( .((2وكان
ً
أي تـفـكـيــر فــي أن يـشــرك مـعــه أح ــدً ا فــي سـلـطــانــه ،فهو
أن تـنـفــي ه ــذه الــدرجــة مــن الـتـعــالــي عــن الـخـلـيـفــة ّ
عما يفعل
لــم يكن يحب الـشــرك فــي واليـتــه ،وليس لغيره واليــة على المسلمين ،والنتيجة أنــه ال يسأل ّ
وهم يسألون.
نالحظ كيف أنّ هــذا السمو بالمقام كــان ضــرور ًيــا حتى يو َلد مقام أعلى وأشمل وهــو مقام الوحدانية،
مـقــام يستبطن نـظــر ًة إلـهـيـ ًة ميتافيزيقي ًة ومـفــارقـ ًة ويــوظـفـهــا لمصلحة أغ ــراض دنـيــويــة وإنـســانـيــة .أو بعبارة
( ((2ألبرت حوراني ،الفكر العربي في عصر النهضة (( ،)1939-1798بيروت :دار النهار للنشر ،د.ت ،).ص .226

( ((2ع ـلــي عـبــد ال ــرازق ،اإلس ــام وأص ــول الـحـكــم ،دراس ــة ووثــائــق بقلم محمد عـمــارة ،ط ( 2ب ـيــروت :الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لـلــدراســات
والنشر ،)1988 ،ص .128

( ((2المرجع نفسه ،ص .129
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واح ــدة يمكننا ال ـقــول إ ّن ـنــا بـصــدد حــاكــم «وحــدانــي الـتـسـلــط» كـمــا قــال أفــاطــون فــي تـمـيـيــزه الـشـهـيــر بين
أنظمة الحكم.
دائما ما كان
يدحض علي عبد الــرازق مناصري الخالفة وما يقدمونه من تبريرات للزعم بــأنّ الخليفة ً
مقيدً ا فــي سلطانه بـحــدود الـشــرع ،وأنّ االنضباط والتقييد كافيان فــي تقويم ميله إذا خيف أن ينحرف
بسلطانه ،معل ًنا أنّ األمــر ادعــاءات ال تصمد أمــام صريح النصوص وتاريخية األحــداث ،ذلــك أنّنا «لم
مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة اإلمام فرض ،من حاول أن يقيم الدليل على
نجد فيما ّ
فرضيته بآية من كتاب الله الكريم ،ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه
واإلشادة به»(.((2
ـرعــا ،ويـتــرتــب عليه إثــم األمــة بأكملها إذا لــم يـتــم ،وال
فــا مـجــال للقول بــأنّ تنصيب الخليفة واجــب شـ ً
يـتــوقــف األم ــر عـنــد ال ـقــرآن الـكــريــم ،عـلــى الــرغــم مــن حجيته الـبــالـغــة بــالـنـسـبــة إلــى الـمـسـلـمـيــن ،بــل يـتـعــداه
إلــى الحديث النبوي ،فـ «الس ّنة كالقرآن ً
أيضا ،قد تركتها [الخالفة] ولــم تتعرض لها ،يد ّلك ذلــك على
أنّ العلماء لــم يستطيعوا أن يستد ّلوا فــي هــذا الـبــاب بـشــيء مــن الـحــديــث»( ،((3إذ لــو كــان قــد تــوافــر لهم
أي شــيء مــن ذلــك ،مــا كــانــوا فـ ّـوتــوا تـلــك الـفــرصــة فــي عـ ّـده دلـيـ ًـا عـلــى إجـمــا ٍع مــا عـلــى ض ــرورة الخالفة
وشرعيتها .ما جعل بعض الفقهاء يــر ّد بــأنّ عبد الــرازق هو من «ال يرجع إلــى القرآن في بــدء األمــر عند
تحديد طبيعة اإلسالم ،واقتنع من قبل الدخول في البحث بما حدده به مصدر أجنبي عنه»(.((3
أي إجماع بهذا الخصوص ،على الرغم من أنّ االتجاه
ويجرنا هذا إلى نفي علي عبد الرازق حصول ّ
ّ
المدعي لإلجماع يستند إلى «إجماع الصحابة والتابعين» من جهة أولى ،وعلى أنّ ذلك األمر (السياسة)
ّ
ال بد له من اإلجماع على سلطان أو خليفة لصالح الرعية من جهة ثانية؛ فـ «دعوى اإلجماع في هذه
الـمـســألــة ال نـجــد مـسـ ً
ـاغــا لقبولها عـلــى أي حــال ،ومـحــال إذا طــالـبـنــاهــم بــالــدلـيــل أن يـظـفــروا بــدلـيــل []...
ســواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحــدهــم ،أم الصحابة والتابعين ،أم علماء المسلمين ،أم المسلمين
كلهم»( .((3ال ينفي صاحبنا شرعية هذا األصل في الفقه اإلسالمي ،فعلى الرغم من أنّه يس ّلم بشرعية
اإلجـمــاع ،فقد بحث عن إقامة الدليل على تــوافــره في هــذه المسألة ولــم يجده .وكيف يتسنى له ذلك
وهو بصدد مسألة في غاية الحساسية والحرج على امتداد التاريخ السياسي للمسلمين؟ فهو يعتقد أنّه
حاكم
باستثناء فترة الرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم ،والخلفاء الراشدين الثالثة األوائل ،لم يعتلِ
ٌ
عرش الخالفة إال تحت ظالل السيوف وعلى أسنة الرماح.
ٍ
حجة فعلية لحصول اإلجماع على إقامة نظام الخالفة في اإلسالم ،حال
َب ْح ُث الشيخ عبد الرازق عن
ـب عـلــى إقــامــة الــدلـيــل عـلــى عــوامــل أخــرى
دون ــه إحـجــام الـنـصــوص .ومــن هـنــا ،ف ــإنّ ذلــك الـبـحــث سـيـنـكـ ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .132
( ((3المرجع نفسه ،ص .133

( ((3محمد البهي ،الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي ،ط ( 4القاهرة :مكتبة وهبة ،د.ت ،).ص .252
( ((3عبد الرازق ،ص 137؛ ّأما مسألة اإلجماع فقد فصل فيها في كتابه :اإلجماع في الشريعة اإلسالمية.
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ـوجــه كــامــه إل ــى دع ــاة ال ـخــافــة ،ف ـيــرى أنّ عـلـيـهــم إذا أفــاضــوا
ذات حــامــل تــاري ـخــي .فــي ه ــذا الـسـيــاق يـ ّ
عـلــى الخليفة كــل تـلــك الـقــوة ،ورفـعــوه إلــى ذلــك الـمـقــام ،وخـ ّـصــوه بـكــل ذلــك الـسـلـطــان ،أن يــذكــروا لنا
مـصــدر تلك الـقــوة الـتــي زعـمــوهــا لــه ،وبـمــا أ ّنــه يعلم أنّ الحجج الـتــي يقدمونها إلثـبــات شرعية الخالفة
يقدم ما به يثبت دعــواه استنا ًدا إلــى التجربة التاريخية لألمة.
«فــاســدة» ،على حـ ّـد تعبير ابــن رشــد ،فإنّه ّ
فـهــو «ال يـشــك مطلقًا فــي أن الغلبة كــانــت دائـ ًـمــا عـمــاد الـخــافــة ،وال يــذكــر الـتــاريــخ لـنــا خليف ًة إال اقـتــرن
فــي أذهــانـنــا بتلك الــرهـبــة المسلحة الـتــي تـحــوطــه ،والـقــوة الـقــاهــرة الـتــي تـظـ ّلــه ،والـسـيــوف المتصلة التي
تذود عنه»(.((3
إنـنــا هـنــا بـصــدد مـجـمــوعــة مـفــاهـيــم تـمـتــح مــن الـفـكــر الـخـلــدونــي بــوضــوح ،وهــي الـغـلـبــة ،والــرهـبــة ،والـقــوة
القاهرة ،وغيرها .أكثر من ذلك فهو مقتنع بأنّ «ذلك الذي يسمى ً
عرشا ال يرتفع إال على رؤوس البشر،
تاجا ال حياة له إال بما يأخذ من حياة البشر ،وال
وال يستقر إال فوق أعناقهم ،وأنّ ذلك الــذي يسمى ً
قوة إال بما يغتال من قوتهم ،وال عظمة له وال كرامة إال بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم – كالليل إن
طال غال الصبح ِ
بالق َصر  -وإن بريقه هو من بريق السيوف ولهيب الحروب»( .((3من هنا كانت وجاهة
المقارنة بالكواكبي ،سواء من حيث اإلشكالية أو من حيث الخطاب والغاية.
أي شرعية مــن جهة الــديــن ،وإنـمــا شرعيته مستمدة من
الحاصل أنّ نـظــام الخالفة اإلســامـيــة ال يـحــوز ّ
شـكــل مـمــارســة الـسـيــاســة فــي الــواقــع ،بحيث اتـخــذت أنـمـ ً
ـاطــا شـتــى مــن الـقـهــر والـغـلـبــة والـطـغـيــان الـمــادي
والـمـعـنــوي .غير أنّ ذلــك فــي نظر بلقزيز ،كــان أدعــى لـطــرح ســؤال كبير بخصوص إسـقــاط الشيخ عبد
الــرازق الصلة بين الخالفة والــديــن ،مـفــاده« :هــل يمثّل نقض الخالفة بوصفها مؤسسة دينية  -سياسية
ً
وتفصيل ،في تجربة اإلسالم على نحو خاص؟»(.((3
في عرف منظريهاً ،
نقضا لمبدأ الحكومة جمل ًة
نعتقد أنّ نص صاحبنا حافل بالشواهد واألفكار الدالة على اإلجابة بالنفي؛ ذلك أنّه لم يتوخَّ من خالل
محصورا
دحضه شرعية الخالفة ،دحض شرعية السياسة سواء في اإلسالم أم في غيره .بل كان نقاشه
ً
فــي نـظــام الـخــافــة اإلســامـيــة الـتــي جــادل فــي شرعيتها ومشروعيتها؛ «فــالــواقــع المحسوس الــذي يؤيده
قديما وحديثًا أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم ال تتوقف على ذلك
العقل ،ويشهد به التاريخ ً
الـنــوع مــن الـحـكــومــة الــذي يسميه الـفـقـهــاء خــافــة [ ]...فليس بـنــا حــاجــة إلــى تـلــك الـخــافــة ألمــور ديننا
وال ألمور دنيانا .ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك ،فإنما كانت الخالفة ولم تزل نكبة على اإلسالم وعلى
المسلمين وينبوع شر وفساد»( .((3في حين لم يجد الفقهاء المدافعون عنها سوى وسم فكر عبد الرازق
بــاالضـطــراب فــي أحسن األحــوال« ،ومــرد هــذا االضـطــراب ،وسبب هــذا االضـطــراب [ ]...هــو فــي قبول
فكرة الغرب ً
أول ،ثم محاولة إخضاع اإلسالم لها»(.((3
( ((3عبد الرازق ،ص .139
( ((3المرجع نفسه.

( ((3عبد اإلله بلقزيز ،العرب والحداثة ،دراسة في مقاالت الحداثيين (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2007 ،ص .133

( ((3عبد الرازق ،ص .146
( ((3البهي ،ص .255
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واض ـ ــح إ ًذا ك ـي ــف أنّ ع ـب ــد ال ـ ـ ــرازق ي ــدح ــض أي ص ـل ــة ل ـن ـظ ــام ال ـخ ــاف ــة ب ـن ـص ــوص ال ــدي ــن ال ـص ــري ـح ــة،
وي ــرب ـط ـه ــا ب ــأس ـب ــاب ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي واق ـ ــع ال ـم ـم ــارس ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـم ــا ت ـج ـ ّل ــت ف ــي ال ـت ـج ــرب ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
للمسلمين مــن جـهــة ،ويــزيــد عـلــى ذل ــك ،بــأ ّنـهــا لـيـســت ض ــروري ـ ًة إلقــامــة أم ــور الــديــن ،بــل عـلــى الـعـكــس
إن ـم ــا ه ــي م ـص ــدر ال ـع ـلــة واالن ـح ـط ــاط .وي ـع ـنــي ك ــون أمـ ــور ال ــدي ــن وال ــدن ـي ــا ل ـي ـســت ف ــي ح ــاج ــة إل ــى نـظــام
الـ ـخ ــاف ــة ،أ ّن ـ ــه ي ـم ـكــن م ـق ــارب ـت ـه ــا م ــن م ـن ـظ ــور ح ــدي ــث؛ م ـن ـظ ــور إعـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـم ـجــال ـيــن
الديني والسياسي.
الفقرة الثانية :إعادة ترتيب العالقة بين المجالين الديني والسياسي

للعمل على تقديم رؤية جديدة ّ
تمكن من تجاوز ما خلفه نظام الخالفة اإلسالمية من محن وصراعات
وقـمــع بــاســم الــديــن ،وإلعـ ــادة ق ــراءة ال ـشــأن الـسـيــاســي فــي عــاقـتــه بــالـمـتـعــالــي ،يـقــوم الـشـيــخ عـبــد ال ــرازق
بــالــرجــوع إلــى فـتــرة مــؤسـســة وذات حـســاسـيــة وجــاذبـيــة فــي الـتــاريــخ اإلســامــي ،وهــي فـتــرة الـنـبــوة و«دولــة
المدينة» .بحيث كان سؤاله الرئيس بهذا الخصوص :هل ّ
تمكن النبي محمد من تأسيس دولة؟ وهل
مــارس سلط ًة سياسي ًة فــي فترة المدينة؟ أو بصياغة أخــرى :كيف كانت العالقة بين الرسالة والسياسة
المحمديتين؟ ذلك أنّ «المهم أن نعرف هل كانت زعامة النبي (ص) في قومه زعامة رسالة أم زعامة
ملك؟ وهل كانت مظاهر الوالية التي نراها أحيانًا في سيرة النبي عليه السالم مظاهر دولة سياسية أم
مظاهر دولة دينية؟»(.((3
غير أننا تصيبنا الحيرة أحيانًا عندما نلمس بعض التضارب في أقوال صاحبنا بخصوص طبيعتها وكيفية
حضور المعطى السياسي في تجربة صاحب الرسالة .فهو من جهة ،ال يشك «في أن الحكومة النبوية
كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك»( ،((3ومن جهة
ثانية ،نلفيه يتساءل إذا كان الرسول قد أسس دول ًة سياسي ًة «فلماذا خلت دولته إ ًذا ،من كثير من أركان
الدولة ودعائم الحكم؟ ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والوالة؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته
في نظام الملك وفي قواعد الشورى؟»(.((4
يـتـبــدى م ــرد ذل ــك ال ـت ــردد فــي حــديـثــه عــن ج ـهــاز ال ـق ـضــاء؛ فـهــو إذ يـنـكــر خ ـلـ ّـو دول ــة ال ــرس ــول مــن األرك ــان
والدعائم ،يعود ليتحدث عن تعيين الرسول بعض صحبه قضا ًة على بعض األمصار .كما أننا نالحظ
أنّ خطابه فــي السياسة والــدولــة فــي حقبة النبوة يوظف بعض المفاهيم ذات الحمولة المعاصرة ،من
قبيل حديثه عن «الحكومة النبوية» ،فكأننا بالرجل يصادر على مطلوبه الذي يبحث فيه بالنفي وليس
باإليجاب؛ بمعنى آخر ،كيف تس ّنى له وصف شكل الحكم النبوي وهو ال يزال بصدد التساؤل عنه،
ويبحث في طبيعته وكيفية حضوره.
( ((3عبد الرازق ،ص .168

( ((3الـمــرجــع نفسه ،ص 156؛ لمزيد مــن التفصيل ،انـظــر :عبد اإللــه بلقزيز ،تـكــويــن الـمـجــال الـسـيــاســي اإلســامــي :الـنـبــوة والسياسة
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ص  38وما بعدها.

( ((4عبد الرازق ،ص .160
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بيد أنّه يوضح مقصده أكثر عندما يميز بين طبيعة الرسالة المحمدية وطبيعة الملك السياسي .فيقول
في هذا الصدد« :أنت تعلم أن الرسالة غير الملك ،وأنه ليس بينهما شيء من التالزم بوجه من الوجوه،
ً
رسول ،وكم بعث جل شأنه من رسل
نبيا وال
وأن الرسالة مقام والملك مقام آخر ،فكم من ملك ليس ً
لــم يكونوا مـلـ ً
ـوكــا ،بــل إن أكـثــر مــن عرفنا مــن الــرســل إنـمــا كــانــوا رسـ ًـا فـحـســب»( .((4نحن إ ًذا ،أمــام إرادة
واضـحــة إلعــادة ترتيب الـعــاقــة بين الـمـجــال السياسي الــذي مناطه الملك مــن جـهــة ،والـمـجــال الديني
الذي مناطه الرسالة الدينية من جهة أخرى؛ مجال األول مجال للصراع والتدافع والنسبي والوضعي،
إ ّنــه مجال «اإلنـســان المحض» ،بينما مجال الثاني هو مجال المطلق والمتعالي والمثل ومــا يجب أن
يكون ،إنّه مجال «اإلنسان الكامل».
صريحا في كون «محمدً ا (ص) لم يكن له من الحق على أمته غير حق
فالقرآن من منظور صاحبنا كان
ً
الرسالة ،ولو كان (ص) ً
ملكا لكان له من على أمته حق الملك ً
أيضا ،وأن للملك حقًا غير حق الرسالة،
ً
وواضحا في أنّ زعامة الرسول في أمته كانت
صريحا
وأثرا غير أثرها»( .((4كما أنّه كان
ً
ً
وفضل غير فضلهاً ،
«زعامة دينية ال مدنية ،وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان ،ال خضوع حكومة وسلطان»( .((4إنّ
خطاب عبد الرازق خطاب مباشر وقوي يحاول «الفصل اإلجرائي» بين الديني والسياسي بتحديد مقام
أي شبهة للوصل بينهما .خطاب يقطع الطريق على ما ساد في الثقافة العربية
كل منهما على حدة ،ونفي ّ
اإلسالمية مــن ثقافة الترسل ومــرايــا الملوك وثقافة اإلجـمــاع الــذي بينت الــدراســات فــي الفكر اإلسالمي
المعاصر كيف أنّه «كان ً
أصل نظر ًيا أكثر مما كان حقيقة تاريخية ملموسة»( .((4ومن مفارقات التاريخ
أنّنا ال نزال نعيش العديد من تلك التجليات والوقائع على صعيد الخطاب كما على صعيد الواقع في
فضائنا العربي اإلسالمي ،على الرغم من كل مظاهر التحديث الحاصلة.

خــالصـة
خالصة القول عن الكواكبي وعبد الــرازق ،إننا أمــام أطروحتين قويتين وجسورتين من جهة خطابهما
وأدلــوجـتـهـمــا ،وم ــن حـيــث الـبـنــاء الـمـعــرفــي والـحـجــاجــي ال ــذي تـقــدمــانــه لـلــدفــاع عــن ذيـنــك األطــروحـتـيــن
الـلـتـيــن حــاولـنــا تـبـيــان مــدى تـطــابــق طــابـعـهـمــا الـنـقــدي عـلــى عــدة مـسـتــويــات عـلــى الــرغــم مــن االخـتــافــات
بينهما ،ســواء مــن حيث األسـلــوب أو تقنيات البحث ومـجــالــه أو غـيــرهــا ،وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك كانت
الغاية مــن نقدهما االسـتـبــداد بصورتيه متطابقة ومــوحــدة بينهما ،نتيجة واضـحــة لنزعتهما (أدلوجتهما)
النهضوية واإلصالحية.
نـقــول ذلــك بــالـنـظــر إلــى عــدة مـعـطـيــات تتعلق بــالــوضــع الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي والـثـقــافــي فــي محيطهما
وقتئذ؛ ذلك أننا من حيث الخطاب وقفنا على سيولة لغوية وبالغية ،تتوسل بناء مرجعية إقناعية من
( ((4المرجع نفسه.

( ((4المرجع نفسه ،ص .155
( ((4المرجع نفسه ،ص .181

( ((4عبد المجيد الشرفي ،اإلسالم والحداثة ،ط ( 2تونس :الدار التونسية للنشر ،)1991 ،ص .164
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داخــل السياق الثقافي للتجربة العربية اإلسالمية في الحقلين الديني والسياسي ،لتقديم الحجج تلو
سياسيا في السياسة وفقًا آللياتها ومنطقها،
األخرى على سالمة األطروحة الجديدة ،أطروحة التفكير
ً
واستبعاد كل محاوالت األطاريح المضادة ،للتشويش واستثمار معطيات الحقل الديني لفرض نمط
معين من الحكم السياسي وتقديم كل التسويغات الممكنة لطلب مشروعيته.
لقد تبين لنا مع صاحبينا أنّ السياسة وأنماط الحكم والتدبير في المرجعية العربية اإلسالمية ،لم تكن
دينيا أو شأنًا للدين به صلة مباشرة ،وإنما هي غرض دنيوي صرف موكل للفرد
في يوم من األيام شأنًا ً
والجماعة للتفكير فيه ،والعمل على إيجاد الصيغ واألشكال والنظريات القمينة بتحقيق الكرامة والسعادة
اإلنسانيتين لألفراد والجماعات ،بنا ًء على االجتهاد العقلي واالستفادة من تجارب األمم المتقدمة في
هذا المجالً ،
واستحضارا للمصلحة العامة غاي ًة أسمى.
معطيي الزمان والمكان،
أخذا في الحسبان
ً
َ

نحن إ ًذا ،بصدد رؤيــة متجانسة تتوخى القيام بما سميناه هنا نقدً ا لالستبداد المتطابق ،من خالل نقد
ً
مشتل لالستبداد،
السياسيين كما كانا رائجين ،ومن خالل دحض نظام الخالفة بوصفه
الفكر والفعل
َ
ومــا يترتب عنه مــن مـحــاولــة إلعــادة بـنــاء الـعــاقــة بين المجالين الــديـنــي والـسـيــاســي وفـ ًقــا لترتيب جديد،
ٍ
فضاء كل ما فيه ومن فيه كان يفكر بمنطق
تجعلنا نغامر بالقول إنّهما كانا يفكران بمنطق علماني في
يختلط فيه الديني بالسياسي ويتبادالن المنافع على حساب كرامة اإلنسان وحريته.
ويمكننا تكثيف أبرز مالمح التطابق في النقاط التالية:
- -الهم النهضوي بوصفه غاي ًة موجه ًة للتفكير.

- -نقد االستبدادين السياسي والديني انطال ًقا من تجارب حية (دولة التنظيمات العثمانية).

 -االستناد إلى النصوص الدينية المؤسسة :القرآن والسنة النبوية.- -توظيف التاريخ والتراث في الجدال واإلقناع.

- -حدة الوعي بالفوارق بين بلدانهم وغيرها من البلدان المتقدمة.

كثيرا من مالمح التفكير العلماني في قضايا الدين والدولة.
- -يحمل خطابهما ً
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