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وحيد
ّ
 مجتمعات الت

 بين مطرقة املذهبّية وسندان الّسياسة

 الباحثة سلوى بن أحمدبقلم 

 

أثّرة يف الّتفكري والقول يف البشر وهي القّوة اإلنسانّية الفاعلة وامل مبدأ أصيل وغريزةإّن احلرّيّة 
 تطلل  حرّية اإلنسان ُتضَبُط بضابط جلب املصلحة ودرء املفسدة حّت  وهلذا وجب أنوالعمل، 
كان املطهج اإلسالمي مكّرسا هلذا املبدأ اإلنساين   عليهو  ،املصلحة اإلنسانّية العاّمة حنو يهابأمسى معان

 .الّسماويّةكذلك و  ،املشرتك بني مجيع املطاهج الوضعّية مطها

تُفيد كلمة  [92 :البقرة] {ايعَ مجَِ  ضِ ر   اأَ ا يف مَ  م  كُ لَ   َ لَ ي خَ الذ   وَ }هُ حمكم تطزيله يقول تعاىل يف 
َ بذلك أن يَتأهنل البعض لتوزيع ، اآلية الكرمية حّ  اجلميع يف كّل ما يف اأرضالواردة يف  "م  كُ لَ " فتعنين

ّن قوانني ونُظٍُم وال يَ َتأّتى ذلك إاّل بسَ  ،حسب جهده مها كّل حسب حاجته وكلّ الثّروات وتقسي
دون فئة من الّطاس  حكرا علىتُطّظم تعامالت اإلنسان حّت ال يكون املال العام وثروات اأرض 

ضمن قواعد خاّصة  املعامالتضوابط و  عاّمة الّشرائع الّسماويّة حياة اإلنسان ولذلك نّظمتأخرى 
 .شرعّية

 ودليل ذلكإاّل أّن االختالفات املذهبية والسياسّية كانت الّسبب الرّئيس يف االنقسام اجملتمعي 
خمتلف اأحداث اخللرية الّّت شهدها العامل يف الّسطوات اأخرية بطس  تسارعي واأزمات االجتماعية 

م الّشعوب اإلنسانّية راع العقدّي القائم مطذ حقبة تارخيّية قدمية قدنتاج للصّ  والّّت هي وغريها،
 ف صوره يف اآلونة اأخرية.جتّلى يف أعط بيد أنّه ،واملذاهب الّديطّية

فهذا طرف جاذب يريد  ،لقد مشلت أطراف هذا الّصراع خمتلف دول العامل اإلسالمي وغريه 
هلا بالّدين بل  والّّت ال دعوى اأرستقراطّيةالّسللة والّسيلرة على العامل واملتمّثل يف العائالت الطّافذة 
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وآخر يريد احلكم على اعتبار أنّه يرى يف نفسه  ،مصاحلهاهي تطبذه على اعتبار وأنّه عائ  أمام 
شعب اهلل املختار، وبني املطزلتني طرف ضعيف ُمساق وراء الّساسة كالعبيد ليحفظ لقمة عيشه يف 

 ."ك      ماحلُ "        ى بعلى ما يسمّ ضلرابات والّتدافعات املصلحّية صمت رهيب وسط كل هذه اال

نقسام داخل اأّمة اإلنسانّية هذا هو الّسؤال احملوري الّذي خل  االنشقاق واال ؟مإذن من حيكُ 
كم واهليمطة ختّص خمتلف شعوب العامل دون استثطاء أقول اإلنسانّية وليس اإلسالمّية أّن مسألة احلُ و 

  .على اختالف أدياهنم

فكّل طرف يرى يف نفسه الكفاءة  ،مسألة احلكم وكيفّية تلبيقهاختتلف الرؤى صراحة حول 
خمتلف  اتييّيات وخلط هي اأمثل إلصالحوالكّل له اسرت العباد، دارة لتوّّل أمور الّدولة و واجل

 .املطظومات الّّت أفسدها غريه حبسبه

بوديّة والّتبعية من العما نريد إثباته يف هذا املقال أّن عقيدة الّتوحيد حّررت اأمم والشعوب 
إنسان تسّللي( حّت ال يكون رهيطة اأوامر والّطواهي املماّلت ) الّشهوانية( واآلخرالطفس للّذات )

، وهذا ما أدركه رّواد الّطهضة واإلصالح يف بالد لعقلّية ومن مثّة حركته الفعلّيةفتتقّيد بذلك حركته ا
اأمر الذي دفع هبم للمطاداة بأمهّية مقولة احلرّية  ،عد القيمي حلرّية شعوهباالبُ أي  ،العامل اإلسالمي

، نذكر من ودورها كقيمة أساسّية للّتقّدم والرّقي واخلروج من االستبداد االستعماري والّتسّلط الّسياسي
  .رفاعة الّلهلاوي والكواكيب وغريمهابيطهم 

فحّررت العقل  ،واحلرّيّات لقد رفعت عقيدة الّتوحيد عن اإلنسان كّل القيود ليكون ملل  اإلرادة
، بل تعّدى العقل ذلك حّت  فسري اخلرايف للّظواهر الكونّيةاإلنساين من الّتقليد اأعمى والّدجل والتّ 

 .ياة اما فيها العقيدة الّديطّيةكان أساس احل

هل حنن  لرح أّن إجابته معلومة لليميع،ال جيب أن يُ  يُلرح تساؤل يف هذا اخلضمّ ، وعليه
  ؟أم ال أوطانطا وجمتمعاتطا يف عصرنا الرّاهن أحرار يف
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، ال أنّطا مضلهدون مسرّيون ومسلويب اإلرادة ويتيّلى ذلك يف خمتلف جماالتطا اإلجابة طبعا ال 
الّديطّية  وحرّيتطا ديء وثقافتطا املطحلّةتعليمطا الرّ  ،قتصادنا املطهار جمتمعطا املتفككا حيث احلياتّية

ست معي فأنت ضّدي إذن جيب راقبة باسم الّتصّدي لرإرهاب وسياسيّا طاملا أّنك لاملدودة و احمل
... ولكن راّما نعم هكذا هو احلال متاما ،اسرة الّدين من أجل كرسي الّسللةناهيك عن مس، إقصاءك

نتمّتع به هل هذا املدى الذي و  ؟مدى حنن أحرار إىل أيّ  :ي جيب أن نلرحه هووالذّ  الّسؤال الوجيه
  ؟لطا العيش بكرامة وإصالح خمتلف أحوال البالد يتيح

ى أبدا حنض ة فطحن لنفلاملا أنّطا مسرّيون بإرادة خارجّية غربيّ ، إّن هذا الّسؤال إجابته نسبّية
 ل سياساتطا االقتصادية والّتبعية، إاّل إذا ما حّلمطا خمتلف القيود الّّت تكبّ ي نطشدباملدى الذّ 

بانتمائه الّديين واحلضاري وهويّته العربية  فخور ومعتزّ وارتقيطا إىل مستوى جمتمع واع  ..ةاخلارجيّ 
.. اإلسالمية، واعتمدنا برامج تعليمّية خاّصة تتماشى مع واقعطا وجمتمعطا تطهض بالفرد فكريّا ومعرفياّ 

لّّت حّلمت الّتعليم كفاءات وططّية، بعيدة كّل البعد عن االسرتاتيييات الغربية الفاشلة ا  تبلور ذلك
 ،لّتصدي لرإرهاب املزعومعلى ااأمر الذي سيساعد  ،واجملموعة وقضت على الثّقافة العاّمة للفرد

الكتاب العزيز وال ال يف  ،ي ما دعا إليه البّتةي ألصقوه باإلسالم دين الّتوحيد الذّ هذا اإلرهاب الذّ 
، بل كان صطاعة غربّية تفّشى يف جسد الّتسليمضل الّصالة و أزكى فيف سّطة الّرسول اأكرم عليه أ

 عديدة ببشاعة ال يتخيّلها خملوقأزهقت بامسه أرواح  ..جمتمعطا العريب اإلسالمي باأساس

زيل خمتلف وكّل هذا صراحة متوّقف على إرادة سياسّية صارمة وصاحلة يف اآلن ذاته متح  وت
  .لّطياسة إىل براري الّطظافة والّصالحمزبلة افتخرج بالّسياسة املعلومة من  ،الّسياسات القدمية
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