من وحي القرآن :عاد كعضو في المجتمع الدولي
مشاري الرويح
ذكر القرآن الكريم عدد من الجماعات البشرية موضحا ً موقف كل جماعة من الرساالت السماوية ونتائج تلك
المواقف .تلك الجماعات ،في أغلبھا ،كانت جماعات سياسية من خالل استيفائھا جميع عناصر المجتمع
السياسي من سلطة ،شعب ,وإقليم .ذلك لم يمنع القرآن من التعامل مع تلك الجماعات من خالل االطار
اإلسالمي ,أي من خالل تقييم سلوكھا طبقا ً لموقفھا من التسليم لرب العالمين وتفسير وجودھا واندثارھا طبقا ً
لسسن االھية متجاوزة الحالة السياسية لتلك الجماعات .بمعنى أن القرآن الكريم أعطى وركب معنى "الموقف
من الوحي" على سلوك تلك الجماعة مستعليا ً عن أي مجموعة من المعاني التي قد تفسر وجود وحال واندثار
تلك الجماعة .على سبيل المثال ,نحن ال نعلم الكثير عن النظام السياسي أو االطار الثقافي أو الھوية السياسية
لقوم عاد أو ثمود أو آل فرعون )قد نعلم عن األخير( ,ولكم ما يھمنا ھنا في حكمنا على أي من تلك الجماعات
ھو موقفھا من الوحي.
يحكي لنا الوحي أن تلك الجماعات كانت كافرة وظالمة وفاجرة .من ناحية أخرى قد يقوم عدد من باحثي
التاريخ واألنثروبولوجيا بأبحاث عن تلك الجماعات تظھر لنا أن تلك الجماعات ،مثال ُ ،كانت على درجة راقية
من التحضر والتقدم في كثير من مجاالت الحياة اال انھم كانوا يعبدون األصنام أو يعبدون حكامھم...فقط .في
ھذا اإلطار قد ال يكون الموقف السلبي من عاد ،على سبيل المثال ،ضروري .اذن موقفك السلبي كمسلم نحو
عاد نابع عن وصول أخبارھا اليك في إطار إسالمي يضع عامل الموقف من الوحي أوالً عند الحكم على
واتخاذ الموقف من تلك الجماعات .بمعنى آخر لوال اإلطار اإلسالمي لرأينا عاد تجربة إنسانية ودرسناھا من
منظور انساني يقيم سلوكھا الجماعي السياسي واالقتصادي واالجتماعي بمعزل عن عبادتھم األصنام ،األمر

الذي ال يمثل أھمية كبيرة في ھذا اإلطار .بل وربما لتوصلنا الى أن اندثار تلك الجماعات كان بسبب ظواھر
طبيعية وليس نتيجة لموقفھا من الوحي وطبقا ً لسنن االھية.
السؤال اآلن ،ما ھو معيارنا للحكم واتخاذ الموقف من الدنمارك أو ھولندا ،أو فنلندا ،على سبيل المثال .أعلم
أن االنتقال من عاد الى الدنمارك ،أو من ثمود الى ھولندا قد يثير البعض بسبب تجاوز طبقات وطبقات من
التطور المؤسسي والحضاري بل والقيمي بين مجموعتي الجماعات .إذا بدأنا من السطح قد يرى البعض أن
الدنمارك "عضو في المجتمع الدولي" ذلك اإلطار التنظيمي السياسي العالمي الذي يربط الجماعات البشرية
ببعضھا البعض وبالتالي فان الحكم على واتخاذ الموقف من وبالتالي العالقة مع تلك الجماعات محكوم بقيم
ومبادئ ھذا التنظيم أي المجتمع الدولي .البعض قد يذھب ألعمق من ذلك أي لطبقة القومية موضحا ً أن أعضاء
المجتمع الدولي ووحدات الفعل السياسي فيه دول قومية وبالتالي ما تسميه جماعة سياسية نسميه اليوم دولة
قومية والتي ھي عبارة عن جماعة تشترك في روابط ثقافية وعرقية )أحيانا ً( ولغوية مرتبطة تاريخيا ً بإقليم
جغرافي تمثلھا سلطة سياسية مؤسسية ذات سيادة معترف بھا دولياً ،مشدداً على أن الدين ال يمثل بعد في
الھوية القومية لتلك الجماعة والتي تمثلھا الدولة سياسيا ً .ھنا أحد مستويات االستعالء الحداثي للدولة القومية
وتجاوزھا للموقف من الوحي وبالتالي فان ثنائيات :الكفر وااليمان ،والحق والباطل تختفي تلقائيا ً عند الحديث
عن جماعة سياسية ممثلة بدولة قومية كالدنمارك أو ھولندا .ھناك مستوى أعمق أيضا :مستوى النظام السياسي
الذي يسمح بالربط بين الھوية القومية وبين مؤسسات الدولة ،ھنا يجب أن يسمح النظام السياسي لكل من ينتمي
لتلك الھوية القومية بالمشاركة في بل وقيادة الدولة دون اعتبارات دينية .ھنا مستوى آخر من االستعالء
وتجاوز العتبارات الدينية ممثل في النظام الديموقراطي الذي يعتبر النظام السياسي الوحيد الذي يقوم بھذا
الربط .كما نعلم ،الديمقراطية ال تعمل دون دعائمھا ,وھنا المستوى األكثر عمقا ً لھذا البناء الذي يفصل بين
المعاني المركبة على عاد وتلك المركبة على الدنمارك أو تلك المركبة على ثمود وتلك المركبة على فنلندا.
تلك الدعائم ھي العلمانية والليبرالية .فالعلمانية ضرورية لمنع عودة الھويات الدينية والتي ,طبقا ً لمنظري

الديموقراطية ,يصعب حل الخالفات وتجميع المصالح بينھا ,االمر الذي يعتبر جوھر العملية الديموقراطية أما
الليبرالية فھي ضرورية لعمل آليات الديموقراطية ومنع عودة االستبداد خاصة االستبداد الديني .في ھذا
المستوى من العمق تتجلى أعلى مستويات التجاوز واالستعالء على معايير الحكم واتخاذ الموقف بناءاً على
الموقف من الوحي.
على الرغم من سمك تلك الطبقات وصعوبة الولوج خاللھا اال أن االطار اإلسالمي بما في ذلك معاني وقيم
ومعايير توصيف وتصنيف والحكم على واتخاذ الموقف من الجماعات السياسية بما في ذلك تلك التي اتخذت
شكل الدولة القومية مازال صالحا ً .ببساطة ألنه وحي من السماء يستعلي ويتجاوز المعاني االنسانية المركبة
على الجماعات وسلوكھا .من المجتمع الدولي حتى الليبرالية تلك معاني وأطر اجتماعية تركب وتفكك وبالتالي
قد تكون الجماعة عضو في المجتمع الدولي ،دولة قومية ،ذات نظام سياسي ديموقراطي ،ومجتمع علماني
وليبرالي لكن يبقى السؤال ما ھو موقف تلك الجماعة من الوحي؟ قد يكون أحد أسباب االستعالء الظاھر لتلك
الجماعات على ھذا السؤال ھو عدم رغبة أو قدرة المسلمين المعاصرين على طرح السؤال أصال ناھيك عن
اتخاذ موقف بناءا على اإلجابة .تخيل لو كانت عاد )أو جماعة سياسية تشترك مع عاد في الصفات التي جلبت
لھا الغضب اإللھي( عضو في المجتمع الدولي .طبقا ً ألطرنا اإلنسانية التي نرى من خاللھا العالقات الدولية
والتي ترتكز على البناء الحداثي المذكور لكانت عاد شريك استراتيجي واقتصادي ولكانت بضائع عاد وأفالم
عاد في أسواقنا .ببساطة ألن االطار الذي ترى من خالله عاد أو أشباھھا اليوم ال يتضمن أي شيء سلبي على
عاد.
ال يوجد فيما سبق ،او ال يجب أن يفھم مما سبق ،عدم االعتراف بالتقدم الحضاري واألخالقي للعديد من
الجماعات السياسية بل وتقدير ذلك وأخذه باالعتبار عند تحديد الموقف من التعامل معھا ,على أن ال يلغي ذلك
االطار اإلسالمي لتوصيف الجماعات بل األسوأ أن ترى الجماعات المسلمة نفسھا من خالل ھذا البناء الحداثي
ثم تقبل أن يأخذ الموقف منھا طبقا ً لموقفھا من الليبرالية.

