
 ةسي للنص الديني عند النخب العربيالسلطة والتوظيف السيا
 (مقاربة تاريخية)

 .د. رياض الصفواني     

 
تحاوؿ ىذه المقالة بقدر اإلمكاف أف تمقي نظرة سريعة عمى إشكالية تاريخية تمحورت حوؿ ثنائية 
رجؿ السمطة ورجؿ الديف )الفقيو( في عالقتيما النفعية بالنص الديني، ومحاولة تتبع بعض مالمح 

أي شائبة قد  وتأثيرات تمؾ العالقة في الواقع السياسي العربي. مع التنويو إلى القصور أو النقص أو
 .تعتري الموضوع العتماده عمى الذاكرة

   
يتصؿ بممارستيا مف قَبؿ  وتأسيسًا عميو، فإف السياسة في بالد العرب غايتيا السمطة، سواء ما

السمطة الحاكمة، بيدؼ ترسيخ تمؾ الممارسة في الوعي الجمعي )الشعبوي(، أو تمؾ المتعمقة 
لحاكمة، والتي تسعى بدأب إلزاحتيا واعتالء ِسناـ السمطة، بالنخبة السياسية المعاِرضة لمسمطة ا

ترى في السمطة ِقبمتيا التي توّلي شطرىا وفؽ الكثير مف الشواىد التاريخية  -أي السياسة  -فيي 
المعاصرة، ورغـ أف السمطة في جوىرىا وسيمة غايتيا تحقيؽ المصالح العامة لجميور المحكوميف 

و فئوية أو طبقية أو حزبية، تحمؿ بعضيا ُىويات تزاحـ الُيوية غاية ترـو مصالح فردية أ ال
الوطنية الجامعة بؿ وتطغى عمييا، بالنظر إلى شواىد الممارسة السياسية في الحالة اليمنية، إال أف 
السمطة مع ذلؾ يمكف أف تتخطى مأزؽ ارتباطيا بالغاية الموجية لخدمة وتعزيز مصالح أي مف 

انطوت عمى مراجعة جادة مف جانب القائميف عمى تنفيذ سياساتيا ومحاولة  ماالمسميات السابقة إذا 
تطوير خطوات وقواعد عمميا، ليتسنى ليا في ضوء ذلؾ النيوض بالمصمحة العامة، بحدودىا 
القصوى، لكف اإلشكاؿ الحاصؿ أف الغالب عمى السمطة في تفكير النخب العربية أنيا كانت والتزاؿ 

 بمثابة تشريؼ ال -د قاسمًا مشتركًا بينيـ عمى اختالؼ صَيغ حكميـ الذي يع -في تصورىـ 



ف حاوؿ جّميـ إظيار خالؼ ذلؾ، ومف أجميا ُوظؼ النص الديني  تكميؼ، َمغنمًا ال ، وا  َمغـر
 -)القرآف والسنة( انتقاًء واجتزاًء مف سياقًو لخدمة مقاصد رجؿ السمطة، وفي صدارة تمؾ المقاصد 

ه لمسمطة واستبداده بيا، أو إطالة أمد بقائو فييا، أو توريثيا وتحويميا إلى احتكار  -كما ىو معمـو 
قطع الطريؽ عمى أي  توسيع دائرة نفوذه، أو قمع كؿ صوت معارض لو، أو ممؾ عضوض، أو

طامح في السمطة، ذلؾ أف مجتمعنا العربي مجتمع مسمـ متديف بفطرتو وطبيعة تكوينو، وينقاد 
ينظر إلى النص الديني نظرة تقديس وتبجيؿ، ويصعب عمى معظـ عامتو لمديف بسالسة وتمقائية، و 

 ة.ف النص الديني المسيس بكيفية خاصتبيُّف معنى وداللة النص الديني بعموميتو م

 
نطالعو في بعض أفكار المذاىب والفرؽ اإلسالمية كػ  ومف صور التوظيؼ السياسي لمديف ما
التي تعتقد بأف اإلنساف  -عمى سبيؿ المثاؿ  -ة والجبرية المذىب الشافعي والحنبمي وِفرقة األشعري

ف  ُمجبر ال يممؾ إرادة نفي الفعؿ عف نفسو، فكؿ أفعالو مقدَّرة إلييًا، واليجوز الخروج عمى الحاكـ وا 
نما اإلذعاف والخضوع حتى تحكـ فيو المشيئة اإلليية، يشد مف أزره القوؿ  كاف فاسقًا جائرًا، وا 

"، وىو قوؿ بشري يسّوغ مبدأ القوة )والتغالب( في المأثور: " سمطاف ظ مـو خير مف فتنة تدـو
 .الوصوؿ إلى السمطة والتشبث بيا

يشبو اإلجماع  ومف خالؿ فرز سريع آلراء وأقواؿ نماذج مف أىؿ الفكر مف المتكّممة نخمص بما
بت إلى لدييـ حوؿ قضية اختالؽ بعض أئمة وفقياء الفرؽ والمذاىب االسالمية ألحاديث ُنسِ 

الرسوؿ )ص( أو تعمدوا اإلضافة إلييا أو انتزاع بعض ألفاظيا وعباراتيا مف سياقاتيا، واستبداليا 
بألفاظ وعبارات مخصوصة، أو تحوير بعض األلفاظ والتمويو بمعانييا ودالالتيا عمى األتباع، 

. وذلؾ عمى النقيض لمتأثير عمى عقوليـ والتحكـ بقناعاتيـ، ليسيؿ السيطرة عمييـ وضماف انقيادىـ
مف أفكار فرقة المعتزلة ذات المنزع العقمي النقدي في ىذا الشأف، وكذا الزيدية األولى في أصوليا 

 .المعتزلية
داـ يقر  وعمى غرار الجبرية فقد ذىبت فرقة المرجئة إلى عدـ جواز محاسبة الحاكـ ومسائمتو ما



نما حسابو وعقابو مرجأ إلى اآلخرة. وج ممة ىذه األفكار سّوغت لمسمطاف المستبد بقائو بالشيادتيف وا 
في سدة الحكـ والبطش والتنكيؿ بمعارضيو، وفرضت عمى الناس اإلذعاف لو، بوصفو ممثؿ 

  .المشيئة اإلليية في الَخمؽ

لمواجية األعداء إلعالء  وفي ىذا السياؽ جرى في مراحؿ تاريخية توظيؼ فريضة " الجياد" ال
وزة الديف، بؿ مف أجؿ سحؽ الخصـو وبسط النفوذ، وكسب النصرة والتأييد كممة اهلل والدفاع عف ح

  .لمسمطاف
وبالمثؿ فإف مبدأ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر الذي يعد ركيزة أساسية مف ركائز الديف بنص 
 القرآف والسنة يؤدي مف خالؿ الممارسة السياسية )البراجماتية( وظيفة مزدوجة بؿ متناقضة، فتوجيو
النقد لمسمطة الحاكمة واالعتراض عمى بعض مظاىر سياساتيا مف منطمؽ تفعيؿ ىذا المبدأ صراحة 
أو ضمنًا مف شأنو أف يزج بصاحبو في غياىب سجوف ومعتقالت الديكتاتوريات الحاكمة، بتمفيؽ 

إطار عف طاعة ولي األمر، لتشكؿ ىذه التيمة عقوبة كافية في  ُتَيـ سياسية عديدة، أقساىا الخروج
توظيؼ مبدأ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وفؽ فتوى فقياء السمطة، وىنا نالحظ كيؼ يجرى 
توظيؼ المبدأ سياسيًا لقمع الصوت المعارض، في الوقت الذي يعد ممارسة النقد واالعتراض عمى 

 .سياسات السمطة أو حتى النصح ليا ترجمة دينية ليذا المبدأ في واقع الحياة السياسية

ومف صور التوظيؼ السياسي لمديف ظاىرة: الفتاوى التي يدبجيا الفقياء لمحكاـ، لتمرير قضاياىـ 
ضفاء المشروعية عمييا، وذلؾ بإحدى طرؽ استنباط األحكاـ الشرعية مف  الخاصة وبعض العامة وا 
 مصادرىا، سواء أكاف مف نص صريح محكـ، أو بإجماع العمماء، أو بالمجوء إلى التأويؿ، أو
، ويغمب عمى الظف أف التأويؿ والقياس ىما  بالقياس، المقصود بو قياس المجيوؿ عمى المعمـو
الصيغة الغالبة عمى فتاوى الفقياء في الشأف السياسي ذي المنحى الجدلي، كما حدث عمى سبيؿ 

فتوى  -في والية الرئيس السادات  -ـ عندما أصدرت دار اإلفتاء المصرية ٜٚالمثاؿ في عاـ 
يذكره البعض !،  ـ( وشرعنة السالـ مع الكياف الصييوني وفؽ ماٛٚز معاىدة كامب ديفيد )تجي

ـ في أعقاب غزو العراؽ لمكويت، حيث أصدر بعض عمماء الخميج حينيا ٜٓوكما سمعنا في عاـ 



ـ في ٜٗفتوى تجيز االستعانة بالقوات األجنبية لتحرير الكويت. وكما حدث في حرب صيؼ عاـ 
محؿ جدؿ ولَغط في األوساط  -كما يطرح البعض  -ي كانت والتزاؿ فتوى تسويغيا اليمف، والت

يسع المقاـ لالستطراد فيو. ورغـ أف الفتوى الدينية تراعي  السياسية، وغيرىا الكثير الذي ال
المصمحة العامة أو ينبغي أف تكوف كذلؾ، وفؽ شروط ومقتضيات الزماف والمكاف، إال أنيا في 

  .ة تميؿ إلى الثبات، لثبات عيف المصمحة القائمة عمى التحالؼ بيف الفقيو والسمطافالحالة السياسي

وقد تندرج في سياؽ توظيؼ الديف سياسيًا برامج بعض الييئات والجمعيات واألحزاب والمؤسسات 
التشريعية، كما يالحظ عمى سبيؿ المثاؿ في حمالت الدعاية والتعبئة االعالمية لمرشحي المجالس 

 . يابية والمحمية في األوساط الشعبية والتي تعد المساجد واحدة مف منابرىاالن

الحكاـ قد   يقتصر تدبيج الفتاوى عمى الفقياء وحسب، فالوقائع التاريخية تكشؼ أف بعض وقد ال
ـ بأف ٛٗٙٔمارسوا االفتاء استجابة لمقتضيات سياسية، فقد افتى اإلماـ المتوكؿ إسماعيؿ عاـ 

حينيا باليمف األسفؿ حكـ أراضييا كحكـ األراضي الخراجية، لخضوعيا لمعثمانييف  ُعرؼ مناطؽ ما
ـ، بعد انسحابيـ مف ٖ٘ٙٔوالذيف اقتصر بقاؤىـ فييا حتى عاـ  -ممف يعتقدوف بالجبر والتشبيو  -

ـ وبيف ٜٔٙٔمناطؽ المرتفعات الشمالية، بموجب االتفاؽ المبـر بيف اإلماـ القاسـ بف محمد عاـ 
انييف، وىو األمر الذي استثار ردود أفعاؿ معاِرضة مف جانب عدد مف عمماء الزيدية، وفي العثم

مقدمتيـ ابف أخيو العالمة المؤرخ يحيى بف الحسيف بف القاسـ، ودفعيـ إلى الرد عميو وتفنيد حجج 
الؿ ومسوغات إجراءاتو المالية المترتبة عمييا، وفي أعقاب ذلؾ صاغ العالمة الحسف بف أحمد الج

فتوى " براءة الذمة في نصح األئمة"، ضّمنيا النصح لألئمة في سياؽ تذكيرىـ بمبدأ األمر 
 -بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وىو المبدأ الذي يشّكؿ األصؿ الخامس مف أصوؿ الفكر الزيدي 

  .المعتزلي

ويندرج في سياؽ توظيؼ الديف سياسيًا مسألة استقطاب الحكاـ لمعمماء والفقياء والمتصوفة، 
غداؽ الماؿ عمييـ، الستغالؿ مكانتيـ في قموب العامة مف أجؿ تحسيف صورة الحاكـ،  وتقريبيـ وا 

في ونيؿ التأييد لقراراتو وبعض جوانب سياساتو النفعية، بوصفيا مف مقتضيات المصمحة المنضوية 



يحتاج الحاكـ إلى استقطاب فقياء وعمماء إلى بالطو واستمالتيـ، فثمة  إطار الوالية العامة. وقد ال
والتزلؼ لو، بيدؼ تحصيؿ   صنؼ مف الفقياء يسعى إلى خطب ود السمطة والتقرب مف الحاكـ

النظر إلى مكاسب مادية، دوف اكتراث لثَقؿ المسؤولية الدينية واألمانة الممقاة عمى عواتقيـ، أو 
شرعية الدور المنوط بيـ مف عدمو، وىؤالء ىـ فقياء السالطيف دائمًا، الذيف يشّكموف أحد أسباب 

 .بالء األمة اإلسالمية وتقيقرىا حضارياً 

أساسيًا خالؿ مراحؿ  -عمى نحو خاص  -وفي ىذا السياؽ، يبقى الدور السياسي لمزوايا الصوفية 
يفسر  طالقًا مف مساعييا لتثبيت سمطة الدولة، ولعؿ ىذا مامف التاريخ اإلسالمي والحديث، ان

الدعـ المعنوي والمادي مف بعض السمطات اإلسالمية لمزوايا الصوفية، سواء في ظؿ نظاـ السمطة 
العثمانية في القروف الميالدية األربعة المتأخرة التي أولتيا جؿ اىتماميا مف خالؿ أعماؿ الترميـ 

المادية والعينية، وحفظ قدر ومكانة أقطاب التصوؼ، أو في العيد  لمقراتيا وصرؼ اإلعانات
المعاصر عمى غرار نموذج السمطة الحاكمة في المغرب األقصى التي تبنت بعض المياـ التي 

ف لـ تخضع لحكميا   .سبقتيا السمطات العثمانية وا 

ف قرأت بعض نخبيا  قرأ( الاوألف العرب )أمة  السياسية صفحات مف تقرأ تاريخيا في الغالب، وا 
شَغر مف الوقت، أو لمرغبة في  أسفاره، فيي إما أف تكوف قراءتيا لغرض المتعة والتسمية وشغؿ ما

تحسف  االطالع نزواًل عند قاعدة " عممؾ الشيء خير مف جيمؾ إياه"، وىي عالوة عمى ذلؾ قد ال
ي مراجعة مواقفيا وتنظيـ قرأتو عف بعض حقائؽ التاريخ النسبية، واإلفادة منيا ف إدراؾ ُكْنو ما

تكرر أخطاء السابقيف، وتنقؿ  شؤوف واقعيا، واتخاذىا قاعدة لرسـ مالمح المستقبؿ، فيي غالبًا ما
تجاربيـ إلى حاضرىا عمى نحو يبدو فيو إكراه لمحاضر عمى القبوؿ بالماضي، متجاىمة خصوصية 

التي تجاوزىا الزماف والمكاف وظروؼ كٍؿ مف الماضي والحاضر، بمعنى أنيا تعيد إنتاج األخطاء 
في سياؽ مسمكياتيا العممية، كترجمة واقعية لتصوراتيا، في حيف نجد النخب السياسية في 
المجتمعات الغربية ذات التاريخ المشبع بالكثير مف التجارب السياسية وثيقة الصمة بجدلية السمطة 

، وحقيقة أنيا وسيمة تستيدؼ مصالح والمعارضة قد قادىا وعييا إلى إدراؾ ماىية السمطة ووظيفتيا



عمى ابتكار  -بوصفيا ممثمة لمجتمعاتيا  -المجموع العاـ ال الجزئي والفردي الخاص، تتناوب 
فرص لمتنمية المستدامة، وخمؽ مناخ مالئـ لإلبداع المفضي إلى إنتاج المعالجات لسائر القضايا 

 .لراىفواإلشكاالت التي تواجو مجتمعاتيا كما يشيده واقعيا ا

إشكالية عميقة  -يبدو  -يشيده المجتمع العربي مف توظيؼ سياسي لمديف بصور مختمفة  إف ما
الغور في بنية التراث العربي اإلسالمي، وليا أبعادىا المدَركة في وعي عناصر النخب الثقافية غير 

ف لـ تدَرؾ عمى ما ة ذاتيا لدى النخب يبدو بالصور  المنتمية إلى مؤسسة السمطة قديمًا وحديثًا، وا 
غواء النفوذ، فإذا تأممنا قمياًل في بعض  السياسية الحاكمة، لوقوعيا تحت طائمة إغراء السمطة وا 
وقائع تاريخ العرب السياسي سنجد أف كثيرًا مف األنظمة السياسية مدينة لمديف في نشأتيا، أي أف 

عمى  -سياسة، ففي نجد والحجاز انبثاقًا لمخاض قراف الديف بال -بتعبير مجازي  -نشأتيا كانت 
قاـ نظاـ الحكـ كنتاج مصاىرة سياسية بيف محمد بف سعود ومحمد بف عبدالوىاب  -سبيؿ المثاؿ 

)السيؼ والقمـ( مؤسس السمفية الوىابية في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر الميالدي، وقياـ 
مطانيا عمى كثير مف البالد العربية كاف تحت الدولة العثمانية كاستمرار لمخالفة اإلسالمية وامتداد س

مظمة الحفاط عمى األماكف المقدسة وحمايتيا مف الخطر اإلسباني البرتغالي، كحمقة في سمسمة 
الحروب الصميبية التي اجتاحت العالـ اإلسالمي في العصر الوسيط، وبقي تأثيرىا كامنًا في الثقافة 

، والتي رأينا تعبيرىا جميًا في تصريح الرئيس األمريكي العدوانية لبعض القوى السياسية الغربية
ـ، وقبميا جميعًا كانت نشأة ٖٕٓٓاألسبؽ "بوش" االبف عند غزو القوات األمريكية لمعراؽ عاـ 

 -كما يظير  -الخالفة األموية والعباسية والفاطمية واأليوبية والمماليؾ، وبعض الكيانات السياسية 
 .عمى ىامشياالتي نشأت في أحضانيا أو 

وفي واقعنا العربي الراىف التزاؿ إشكالية التوظيؼ السياسي لمنص الديني في إطار العالقة النفعية 
بيف الفقيو والسمطاف تفرض وجودىا بقوة في أتوف الصراعات السياسية واأليديولوجية والعسكرية 

براءتو مف كؿ صور العربية، كػ امتداد لما كاف عميو الحاؿ في الماضي، مع نزاىة الديف و 
االستغالؿ السياسي البراجماتي الفردي والفئوي وما في حكميا، إذ مف شأف ىذا السموؾ االستغاللي 



أف يسيئ إلى الديف، بوصفو منظومة تعاليـ قيمية تشريعية شاممة لسائر جوانب الحياة، ويعمؿ عمى 
لحاؽ كؿ أذى بو مف تجفيؼ منابعو في قموب معتنقيو، مما يعزز مف فرص الطعف فيو وثمب و وا 
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