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 مقدمة 

الخبرة اإلسالمية، هذه الظاهرة ارتبط ميالد الدولة الحديثة في العالم اإلسالمي بظاهرة جديدة نوعا ما في 

النظريات واأليديولوجيات التي تؤسس للحكم اإلسالمي في ظل هذا التنظيم  –بل وأحيانا تضاد  -هي تعدد 

السياس ي الحديث، وهي اإلشكالية التي لم تكن مثارة على هذا النطاق الواسع واملربك في التنظيمات 

أو  –الدول/املدن  –السلطنات و املمالك  –)الدولة اإلمبراطورية  السياسية التي سبقتها في تاريخنا اإلسالمي

بل  - حتى التنظيمات األولية كالقبيلة(. وهذه اإلشكالية املتمثلة في عدم وضوح أو عدم االتفاق بين املسلمين

مية على الشكل املؤسساتي والوظائف األساسية والخصائص املحددة ملفهوم الدولة اإلسال  -وبين اإلسالميين

العلماني الذي ضرب  -أو الحكم اإلسالمي في ظل الدولة الحديثة ألقت بظاللها على الصراع اإلسالمي 

مجتمعاتنا منذ أكثر من قرن من الزمان، ومازال يتجدد من آن آلخر كلما وجدت أمتنا نفسها في منعطف 

املاض ي، أو في أعقاب  تاريخي فاصل )مثل: إبان تأسيس الدول العربية الحديثة في عشرينيات القرن 

االستقالل في خمسينياته وستينياته، أو عقب الربيع العربي في مفتتح العقد الثاني من القرن الحادي 

والعشرين(. ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل امتد الصراع ليندلع بين مختلف الحركات واألحزاب 

دافع عنه في مقابل انحراف وخطأ النماذج اإلسالمية، والتي تنازعت حول أصالة وصواب النموذج الذي ت

األخرى، وتنوعت مظاهر هذا الصراع وتباينت شدته بين التراشق باألفكار، إلى التكفير والتقاتل، وما النزاع 

بين النظام السعودي، وجماعة اإلخوان املسلمين، وتقديم األولى للدعم املادي السخي، والدعم الدبلوماس ي 

ثم إعالنها إياها جماعة إرهابية إال  1ري الذي أطاح باإلخوان املسلمين في مصر الدؤوب لالنقالب العسك

 2دليال على حدة وشراسة الصراع بين النماذج املتنافسة على الدولة اإلسالمية املعاصرة.

وتكمن املفارقة في هذه اإلشكالية في أنه على الرغم من أن هناك توافقا عاما بين الحركات اإلسالمية حول 

عريف الدولة اإلسالمية، وهي أنها الدولة التي تقوم على تطبيق الشريعة اإلسالمية، إال أن النماذج التي ت

تطرحها هذه الحركات للحكم اإلسالمي في إطار الدولة الحديثة جد مختلفة، ويمكن بالرجوع إلى بعض 

 أن نذكر منها إجماال النماذج اآلتية: 3املصادر

 لـ د.عبدالرزاق السنهورينموذج الرابطة األممية  -

 النموذج السلطوي التقليدي للحركة الوهابية -

                                                                    

1. Azzam Tamimi, “From Democracy to Military Dictatorship: Egypt 2013 = Chile 1973”. Insight Turkey 16, 1 (2014): 48. 

2. Stratfor Report: Saudi Arabia and the Muslim Brotherhood: Unexpected Adversaries.  

-unexpected-brotherhood-muslim-the-and-arabia-analysis/saudi-and-http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles

adversaries/pdf(accessed 9 April 2014).  

3The state in contemporary Islamic thought: a historical survey of the major Muslim political thinkers , Abdelilah Belkeziz .

I. B. Tauris, 2009). (London: of the modern era 

 .2113ت، براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي اإلسالمي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيرو -

http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles-and-analysis/saudi-arabia-and-the-muslim-brotherhood-unexpected-adversaries/pdf
http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles-and-analysis/saudi-arabia-and-the-muslim-brotherhood-unexpected-adversaries/pdf
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 النموذج التحديثي الديمقراطي الذي تتبناه األحزاب اإلسالمية الديمقراطية -

مثل   -حكم العلماء  -النموذج شبه الثيوقراطي في نظرية والية الفقيه الشيعية، ونظيره السني  -

 الشرعية بالصومال.نظام طالبان بأفغانستان، واملحاكم 

 النموذج املثالي الراديكالي والذي يتبدى في مفهوم الحاكمية عند أبواألعلى املودودي وسيد قطب. -

ويزداد األمر تعقيدا عندما نرى البعض يذهب، في ظل هذا التباين والتعارض، إلى الحديث عن عدم 

، فإذا كانت الدولة الحديثة هي 4مالءمة متأصلة بين إطار الدولة الحديثة وفلسفة الحكم اإلسالمي

لفلسفة التنوير األوروبي، فإن الحكم اإلسالمي هو  rational positivistمنتج البرادايم العقالني الوضعي 

في  Sovereignty، وإذا كانت السيادة metaphysical normativeنتاج برادايم ميتافيزيقي معياري 

تكمن في الدولة ذاتها، فإن  –املميزة كما سنرى الحقا وهي أحد صفاتها األصيلة  -الدولة الحديثة 

، وإذا كانت تقنيات بناء -وهو هللا سبحانه وتعالى–عليايرتبط بذات  مفهوم السيادة في الحكم اإلسالمي

في الدولة الحديثة تهدف إلى خلق مواطن فاعل ومنتج، فإن نظيرها في  Subject Productionاإلنسان 

 بناء األخالقي لإلنسان.الحكم اإلسالمي هو ال

 ما هي الدولة الحديثة؟

وقبل التناول التفصيلي لكافة هذه النماذج، سيكون من املالئم أن نلقي الضوء أوال على ما هي الدولة 

الحديثة، وما هي الخصائص املميزة لها عن ما سبقها من الدول والتنظيمات السياسية. ويستوجب 

إلشارة إلى أمرين: أوال أنها تعتبر بنت التجربة األوروبية بامتياز، أي الحديث عن نشأة الدولة الحديثة ا

إنها نشأت نتيجة التطورات السياسية واالجتماعية التي مرت بها أوروبا منذ القرن السادس عشر،ثانيا: 

أنه ال يوجد قاعدة عامة أو نمط محدد لنشأتها من التنظيمات السياسية التي سبقتها، فهي قد نشأت 

نا كنتيجة تحور في التنظيمات السياسية القائمة )عادة: املمالك( واكتساب بعض الخصائص أحيا

الجديدة، وأحيانا نتيجة تشظي تنظيمات سياسية أكبر )عادة: الدولة اإلمبراطورية( على خلفية هزيمة 

/مدن عسكرية أو صراع داخلي، وأحيانا نتيجة اندماج تنظيمات سياسية أصغر ) عادة: قبائل أو دول 

City-State.5( نتيجة توافقات على مصالح أو تسويات سياسية وعسكرية 

                                                                    

New York: Columbia University ( The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral PredicamentWael B. Hallaq, 4. 

xiv. –Press, 2013), ix  

  

5. Kenneth Newton and Jan W Van Deth, Foundations of comparative politics (New York:  Cambridge University Press, 

2010), 23-24. 



 

4 

www.fairforum.org 

وبالرغم من التشابه بين الدولة الحديثة وما سبقها من أشكال املجتمعات السياسية في بعض الجوانب 

 إال أن هذه الدولة لها عدة خصائص مميزة، أهمها:

 سيطرة الدولة الحديثة كما يذكر ماكس احتكارها الستخدام القهر/العنف الشرعي داخل حدودها، ف

 فيبر على أدوات العنف أحد الصفات املحددة للدولة الحديثة.

  ،الحدود، فالدولة الحديثة صارت تعرف بأنها وحدات جيوبوليتيكية تشغل حدودا ثابتة ومحددة بدقة

 وهو ما لم يكن موجودا في األنماط السابقة لها من الدول مثل اإلمبراطوريات.

 ادة، بمعنى أن الدولة الحديثة تمثل السلطة األعلى والنهائية في اإلقليم الذي تحكمه.السي 

 أولنظام « قواعد اللعبة»الدستورية وحكم القانون، فالدولة الحديثة تمتاز بوجود قوانين منظمة لـ

الذي  Rule of menالحكم وصياغة القوانين داخل نطاقها الجغرافي، بعكس نمط حكم األشخاص 

 سائدا في األنماط السابقة من املجتمعات السياسية. كان

  املشروعية، وتعني أنه في الظروف العادية تتمتع قرارات وقوانين الدولة بقبول شعبي، يعتمد على

مشروعية قانونية، وهذا بعكس أنماط املشروعية األخرى التي تحدث عنها ماكس فيبر مثل الشرعية 

 انت سائدة في األنماط السابقة.التقليدية، أو الكاريزمية التي ك

  املدن اإلغريقية، إال أنه تراجع في ظل -املواطنة، فبالرغم من أن هذا املفهوم قديم يعود إلى الدول

املجتمعات السياسية التي تلتها، ليعود مرة أخرى مع الثورة الفرنسية ليكتسب معنى جديدا يرتبط 

املتساوية، وانتقال تمثل السيادة في امللك إلى تمثلها في بالحق في املشاركة العامة، والحقوق والواجبات 

 املواطنين.

  الجهاز البيروقراطي املتطور، فالبرغم من وجود الهيكل اإلداري في مختلف التنظيمات السياسية

السابقة للدولة الحديثة، إال أن فيبر أشار إلى تطور البيروقراطية في الدولة الحديثة ووضع لها سمات 

تضمن: أن لها تنظيما هرميا، أنها تسير وفق خطوط عامة رسمتها السلطة، التخصص بمعنى مثالية ت

أن كل فرع منها يلتزم منطقة محددة من النشاط، أن اإلجراءات املتخذة تكون على أساس قواعد 

مكتوبة، وأن القواعد يتم تنفيذها من قبل املسؤولين بشكل محايد، وأن التقدم الوظيفي يعتمد على 

 6ؤهالت الفنية.امل

 ميالد الدولة الحديثة في العالم اإلسالمي: 

حقيقة ال يمكن أن نجيب بش يء من الدقة على سؤال: متى ولدت الدولة الحديثة في العالم اإلسالمي؟ لكن 

نها عملية ممتدة، بدأت منذ عهد اإلصالحات في الدولة العثمانية في النصف الثاني من إيمكن القول إجماال 

التاسع عشر، وقد عرفت هذه اإلصالحات بالتنظيمات، والتي بدأت فيها الدولة العثمانية تطور من القرن 

                                                                    

6. Christopher Pierson, The modern state (London and New York: Roulledge, 2004), 13-26. 
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تنظيمها اإلداري والقانوني على النسق الغربي كردة فعل لسلسلة من الهزائم العسكرية وتردي األوضاع 

ما قبل ذلك، إلى أوائل . وربما يرجع البعض بداية نشأة الدولة الحديثة إلى 7داخل األقاليم التابعة لها

لكن بالتأكيد كان انهيار الدولة العثمانية في  8القرن التاسع عشر، عهد الحملة الفرنسية ودولة محمد علي،

م، ثم الهيمنة االستعمارية شبه التامة على 1224أعقاب الحرب العاملية األولى، ثم إلغاء الخالفة عام 

الدولة الحديثة في املنطقة العربية واإلسالمية، وتكتمل مرحلة العالم اإلسالمي هي العامل األهم في تطور 

التحول هذه في أعقاب الحرب العاملية الثانية، وظهور دول االستقالل في خمسينيات وستينيات القرن 

 املاض ي.

ومن قراءة العوامل التي ارتبطت بظهور الدولة الحديثة في العالم العربي واإلسالمي يمكن الخروج بمالحظة 

أساسية، وهي أن ميالد الدولة الحديثة في منطقتنا كان متعسفا قسريا، وأنه لم ينتج عن تطور اجتماعي 

وسياس ي طبيعي، فالدول االستعمارية، مدفوعة بعوامل أيديولوجية ومادية، اتبعت سياسات تستهدف 

مية، والقضائية، )مثل املؤسسات التعلي 2إضعاف وتوهين البنى االجتماعية والسياسية في املستعمرات

والسياسية(، وإحالل  بنى ومؤسسات جديدة تتواكب مع تنظيمها السياس ي الحديث، وهي السياسات التي 

حيث توجد مؤسسات وبنى اجتماعية  –حتى اآلن ربما  –أدت إلى هذا التشوه الحادث في مجتمعاتنا 

هاية إلى كيانات غير فاعلة بالشكل وسياسية ال تدعمها قيم وثقافة راسخة في املجتمع، مما حولها في الن

 املطلوب، بل وأحيانا شكلية وصورية.

هذا املعنى هو ما أشار إليه برهان غليون في "نقد السياسة"، حيث قال: "لقد دخلت الدولة الحديثة في 

ظم الحياة السياسية العربية كثمرة جاهزة، مقطوعة عن الخبرة التاريخية الطويلة التي أنشأتها، وفاقدة لن

القيم والفكرية واألخالقية التي تعطي للمجتمع القدرة على التعامل الصحيح معها...... وهذا هو الذي يفسر 

ملاذا تحولت الدولة الحديثة في الواقع العربي إلى فكرة هشة الجذور واملرتكزات، وقليلة العمق في الشعور أو 

املحركة، وفاقدة للغايات الحافزة، وعاجزة عن في الضمير الفردي والجمعي، مفتقرة في ذاتها إلى الروح 

 11اإلنجاز."

عملية امليالد القسري هذه التي أنتجت هذا الكيان املشوه تتجلى أيضا في ظاهرتين: املدى الزمني املحدود 

لتطور الدولة الحديثة في الخبرة العربية اإلسالمية، والعملية االستعمارية املشّوهة لترسيم الحدود. فمقارنة 

الخبرة الغربية والتي امتدت فيها عملية تشكل الدولة الحديثة منذ منتصف القرن السابع عشر )إذ تعتبر ب

                                                                    

 .25-23، ص: 2114. نوح فيلدمان، ترجمة: الطاهر بوساحية، سقوط الدولة اإلسالمية ونهوضها، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 7

 .138، ص:2113براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي اإلسالمي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، . 8

2. Martin van Creveld, The Rise and Decline of the State (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000), 312. 

 .561- 561، ص: 2117، 4نقد السياسة: الدولة والدين، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط. برهان غليون، 11
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، وحتى نهاية الحرب العاملية األولى 11م نقطة امليالد األولى للدولة الحديثة في أوروبا(1648إتفاقية وستيفاليا 

لتطوير  -نحو ثالثة قرون -مني املمتد م، لم يتح للمجتمعات العربية واإلسالمية هذا املدى الز 1218

وتحديث أبنيتها السياسية واالجتماعية بشكل طبيعي. وأيضا، بخالف الخبرة الغربية والتي تمت فيها عملية 

ل فيها مختلف العرقيات واملجتمعات  ِّ
ّ
ترسيم الحدود عبر مفاوضات واتفاقيات بين الدول املعنية، وُمث

م ويسعوا لتحقيقها بقدر ما تتيحه موازين القوى، فإن عملية ترسيم أصحاب الشأن، ليعبروا عن مصالحه

الحدود في خبرتنا العربية اإلسالمية تمت بشكل أساس ي بالتفاوض بين القوى االستعمارية، ووفق موازين 

قوى ومصالح متعلقة بها هي باألساس، وليس وفق مصالح شعوب هذه البالد أو إرادتها الحرة، وهو األمر 

 ى إلى مشكالت ديموغرافية وسياسية لم تحل حتى اآلن.الذي أد

إشكالية معضلة في  –كما ذكرنا  -لقد ولدت الدولة الحديثة قسرا في تجربتنا العربية اإلسالمية، ونتج عنها 

الفكر اإلسالمي، وهو كيف يمكننا أن نقيم حكما إسالميا يتالءم مع هذا التنظيم السياس ي الجديد؟ وكانت 

حات التي تصدت لهذه اإلشكالية، هي فكرة "الجامعة اإلسالمية" أو "جامعة الشعوب الشرقية" أولى األطرو 

 .1226التي دعا إليها الدكتور عبد الرزاق السنهوري في رسالته للدكتوراة عام 

 أوال: نموذج الرابطة األممية للـ د.عبدالرزاق السنهوري

حقيقة لم تكن فكرة الجامعة اإلسالمية في هذه اآلونة فكرة جديدة، بل لقد سبق إليها عدد من دعاة 

اإلصالح في العالم اإلسالمي في الربع األخير من القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، على رأسهم 

عقيدة، والوحدة الوطنية جمال الدين األفغاني، فقد دعا إلى إيقاظ الشرق ونهضته، على أساس وحدة ال

التي تجمع أبناء األديان الشرقية الثالثة، وعلى أساس االلتفاف حول الخالفة العثمانية، لدعمها وتجديد 

بل و لقد تعددت التوجهات داخل هذا التيار  12قوتها، وعلى أساس من تجديد الفكر الديني وتطويره، 

ملناهض للعثمانيين الذي تبناه عبد الرحمن الكواكبي، الداعي للجامعة اإلسالمية، مثل التوجه العروبي ا

والذي دعا إلى تدعيم الوحدة داخل العالم اإلسالمي، ولكن تحت قيادة العنصر العربي، الذي رآه األقدر 

على أداء هذه املهمة، وفي املقابل كان السلطان عبد الحميد الثاني يتبنى نفس املشروع ولكن في االتجاه 

تقوية املركزية داخل دولة الخالفة، وإضعاف الحركات القومية املناهضة، ومنها القومية  املعاكس، اتجاه

 13العربية. 

أو جامعة الشعوب الشرقية كما  –لكن الجديد في طرح الدكتور السنهوري أنه قدم الجامعة اإلسالمية 

الفه، كما أوضح في كبديل عن دولة الخالفة، وليس كآلية إلصالحها وتقويتها كما حاول أس –أسماها 

افتتاحية رسالته: "للمرة الثانية في تاريخ اإلسالم وجد العالم اإلسالمي نفسه دون خليفة، ألن الجمهورية 

                                                                    

1115, 2 (2008): 173. Constellations. Benjamin Straumann, “The Peace of Westphalia as a Secular Constitution”,  

 .52 - 52، ص: 1224ية: نموذج مصطفى كامل، دار الشروق، القاهرة، . د.محمد عمارة، الجامعة اإلسالمية والفكرة القوم12

 . املرجع السابق.13
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التركية عقب انتصارها على اليونان أعلنت أنها عاجزة عن أن تتحمل املسؤولية التي كانت تقع على عاتق 

، وهكذا؛ فإنه 14موضوع الخالفة مشكلة عصرية حادة."اإلمبراطورية العثمانية منذ قرون، وبذلك أصبح 

حاول أن يقدم من خاللها رؤية عملية ومتدرجة لحل املشكالت التي رآها في دولة الخالفة "الناقصة" التي 

انهارت، والتي تتمثل في: هيمنة الوظيفة السياسية على الدينية، وجمود الفقه عن مجاراة التطورات 

  15والفشل في الحفاظ على وحدة األمة بالرغم من املركزية الشديدة.السياسية واالجتماعية، 

 ووفقا للدكتور السنهوري، فإن دولة الخالفة لكي تكون "كاملة" يجب أن تتسم بصفات ثالث:

أن هذا النظام مبني على أساس تعاقدي، فالخليفة الصحيح تكون واليته بناء على عقد صحيح  أولها:"

 . أما القوة أو العنف فمستبعدان تماما من نظام الخالفة الصحيحة.)وهو البيعة الحرة(....

أن من يرشح نفسه للحكم )الخالفة( يجب أن يتوافر فيه شروط األهلية التي تضمن حسن سير  ثانيهما:

 الحكومة.

 فيما يخص عمل نظام الخالفة الصحيحة وسيرها فإنه يشمل ثالثة عناصر أساسية، هي: ثالثهما:

 حكومة الخليفة اختصاصات سياسية واختصاصات دينية. أ. يشمل عمل

 ب. في ممارسة هذه االختصاصات تلتزم حكومة الخليفة بأحكام الشريعة اإلسالمية....

 .16جـ. والية الخالفة عامة على دار اإلسالم لتضمن وحدة العالم اإلسالمي"

ياب شرط البيعة الحرة، أو تعدد عليه، اعتبر السنهوري أن أي إخالل بشرط من الشروط السابقة، مثل غ

الخالفات بما ال يحقق وحدة األمة؛ إنما هو من قبيل الخالفة الناقصة، والتي دعت إليها الضرورة بسبب 

عدم قدرة املسلمين على إقامة خالفة كاملة. وانطالقا من هذه الضرورة، كانت دعوة السنهوري إلقامة 

على أن تكون خالفة مؤقتة، حتى تتهيأ الظروف املواتية  –تختص بالشؤون الدينية فقط  -خالفة ناقصة 

 17للخالفة الكاملة.

وقد حاول السنهوري في  رابطته األممية التغلب على املشكالت الثالث التي رآها في نموذج الخالفة الناقصة، 

 وفق مبدأ التمييز بين التنظيم الديني والسياس ي للخالفة:

                                                                    

. عبد الرزاق السنهوري، ترجمة: نادية عبد الرزاق السنهوري، فقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، الهيئة املصرية 14

 .32، ص: 2113العامة للكتاب، القاهرة، 

 .363 - 361. املرجع السابق، ص: 15

 .238 - 237. املرجع السابق، ص: 16

 .362 - 361. املرجع السابق، ص: 17
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لوظيفة السياسية على الدينية في دولة الخالفة، اقترح إقامة تنظيم للتغلب على مشكلة هيمنة ا فأوال:

ديني على شكل هيئة متمايزة مستقلة، وهو التنظيم الذي لم تعرفه الخبرة اإلسالمية سابقا، وتتكون هيئة 

 الشؤون الدينية هذه من:

 جمعية عامة، تتشكل من مندوبين من الدول اإلسالمية، -

 مختصة بالتنظيم الداخلي و شؤون العبادات، والشؤون املالية، والحج،  ومجلس أعلى، يضم لجانا -
ً
خمسا

 والتعليم والدعوة، والعالقات الخارجية، 

والخليفة، وهو الذي ُينتخب من الجمعية العامة، بناء على ترشيح املجلس األعلى، ويعتبر ممثال للعالم  -

ق التعاون بين الشعوب املسلمة، لتباشر األمة نشاطها اإلسالمي، ويتولى مسؤولية إدارة هذه الهيئة بما يحق

 18كجماعة واحدة.

بخصوص جمود الفقه  اإلسالمي عن مجاراة التطورات السياسية واالجتماعية، فقد دعا السنهوري  ثانيا:

إلى القيام بحركة بحثية، فردية ثم جماعية، لتطوير الشريعة  -كمرحلة أولى أسماها املرحلة العلمية  -

يز بين ما هو قواعد اإلسالمية، على أساس الفصل بين الشق الديني واملدني أو الدنيوي من جهة، والتمي

ثابتة، وما هو أحكام متغيرة من جهة أخرى، بحيث تستعيد الشريعة حيويتها ومرونتها بعد فترة الجمود التي 

بطريقة حذرة وتدريجية، لتالفي  -وهي مرحلة التشريع  -مرت بها، ثم السير بعد ذلك نحو املرحلة الثانية 

شريعات وقضاء أجنبي أقحم على األعراف القانونية في هذه إشكاليات مثل موقف غير املسلمين،  أو وجود ت

 12البالد.

، واملتمثلة في الوحدة السياسية لألمة، تبنى السنهوري نفس الرؤية التدرجية الحذرة، املشكلة الثالثةأما 

 نظرا لتنامي النزعة القومية والوطنية داخليا من جهة، والتوجس الخارجي من أن تكون هذه الرابطة موجهة

باألساس ضد الغرب املسيحي من جهة أخرى، لذا فقد نادى السنهوري بأن تسبق الوحدة القومية للشعوب 

الشرقية نشأة هذه الرابطة، بحيث  تصبح الوحدات القومية الوحدات األساسية لهذه الرابطة، وكذلك أال 

يجب أن تنضم كافة الدول  ، بل-عصبة األمم آنذاك  -تكون الرابطة الشرقية بديال عن الرابطة األممية 

اإلسالمية املستقلة لهذا التنظيم الدولي، بحيث تصير العصبة الشرقية إطارا إقليميا يوفر املزيد من 

 21التعاون لتحقيق االستقرار الداخلي واألمن الخارجي.

                                                                    

 .367 - 365. املصدر السابق، ص: 18

 .371 - 368. املصدر السابق، ص: 12

 .376 - 371. املصدر السابق، ص: 21
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ى وأخيرا، لم يقف السنهوري عند حدود هذا الشكل من الخالفة الناقصة االضطرارية، بل أوضح أنه مت

نجحنا في تحقيق هذه الخطوات الثالث: إقامة الهيئة الدينية، تجديد الفقه اإلسالمي وتطوير الشريعة، 

إقامة الرابطة السياسية األممية، فقد بقيت إلقامة الخالفة الكاملة خطوة واحدة، وهو أن تتفق األمم 

ب الخليفة )رئيس الهيئة الدينية( رئيسا ملنظمة ا ألمم الشرقية، وبذلك يجمع السلطة الشرقية على أن ينصَّ

السياسية والدينية معا، ولكن هاتان السلطتان ستؤديان هذه املرة بشكل مؤسس ي عن طريق تنظيمين 

 21مستقلين، وبمرونة بعيدة عن الحكم املركزي، بأن تعطى كل بلد نوعا من الحكم الذاتي.

 -ك إشكالية حقيقية كانت سببا أساسيا وبتقييم هذا الطرح للدكتور عبدالرزاق السنهوري، نجد أن هنا

في عدم تفعيله، بالرغم من تدرجيته ومعقوليته، وهي أنها مبادرة نظرية لم تأخذ في حسبانها عنصر  -ربما 

القوة، التي قد تكون داعما أو مانعا أمام األفكار والرؤى لتتجسد على أرض الواقع. فال االستعمار األوروبي 

ت )الهاشميون في العراق واألردن، والسعوديون في الحجاز، واألسرة العلوية في مصر وال امللوك في ذلك الوق

 -والسودان، والشاه في إيران( كانوا ليسمحوا ببروز هذا التنظيم األممي، أو نصب خليفة يشاركهم سلطانهم 

هي إخضاع داخل أقطارهم. إن أحد املبادئ األساسية للدولة الحديثة  –ولو في الشؤون الدينية فقط 

الديني للسياس ي، وهو ما تبنته الدولة الحديثة في عاملنا اإلسالمي، والتي لم تكن لتسمح بتكرار إشكالية 

 العالقة بين امللوك والبابا في أوروبا.

وهذا ينقلنا إلى اإلشكالية الثانية، وهي الهيئة الدينية األممية التي دعا إليها الدكتور السنهوري، على غير 

في التجربة اإلسالمية، وهي الهيئة التي كانت ستحول اإلسالم بدرجة أو بأخرى إلى ديانة  مثال سبق

مؤسسية، بحيث يصير منصب الخليفة له قدسية ما، والفتاوى التي تصدر من مؤسسته لها إلزامية دينية 

ن كنيسة ما، هذا بالرغم من التفات السنهوري لهذه اإلشكالية، وتأكيده على أن مؤسسته تلك لن تكو 

كاثوليكية، حيث البابا له عصمة، وهو واسطة بين اإلنسان وربه، ومن حقه حرمان املخالفين من امللة، 

 ونحو ذلك.

لقد كانت الدعوة إلى الجامعة اإلسالمية محاولة سريعة لتدارك أزمة سقوط الخالفة، ومحاولة الحفاظ 

لم تطرح رؤى سياسية أكثر عمقا حول  -يقة حق –على وحدة األمة بعد غياب اإلطار الجامع لها، لكنها 

شكل الحكم اإلسالمي في ظل التنظيم السياس ي للدولة الحديثة، ما هو شكل السلطة السياسية؟ وكيف 

تكتسب مشروعيتها؟ وما هي وظائفها املدنية والدينية؟ وهي األسئلة التي ستحاول إجابتها النظريات املعاصرة 

 األخرى للدولة اإلسالمية.

                                                                    

 .381 - 378. املصدر السابق، ص: 21
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 يا: النموذج السلطوي التقليدي للدولة اإلسالميةثان

عند الحديث عن النموذج الوهابي كأحد نماذج الحكم اإلسالمي في إطار الدولة الحديثة، فإنه يجدر 

ة مهمة، وهي أن هذا النموذج ال يحمل تجديدا أو اجتهادا معاصرا لهذه اإلشكالية،  اإلشارة إلى ملحوظة أوليَّ

، فالشيخ محمد بن -الحنبلي على األخص  -للنموذج التقليدي للتراث الفقهي السياس ي بل ُيعد مجرد إحياء 

م(، ركز دعوته اإلصالحية على التوحيد وتصحيح العقيدة، وإنكار البدع  1722 – 1713عبد الوهاب )

آراء والشركيات التي سادت في مجتمعه، لكنه لم يعن كثيرا بمسألة اإلمامة، وكانت آراؤه فيها تتفق مع 

علماء السنة بشكل عام، ومستقاة من فقه اإلمام ابن تيمية بشكل خاص. فوجود اإلمام هو أمر ضروري 

بل اإلمام  لتوحيد األمة وإقامة الشرع، واإلمام يمكن أن يتم تعيينه باتفاق أهل الحل والعقد، أو من قِّ

على رعاياه أن يطيعوه، فطاعة  السابق له، وقد يأتي إلى الحكم عن طريق القوة، وفي جميع الحاالت يجب

الحاكم واجبة، وإن كان جائرا أو فاسقا ما لم يأمر بمعصية، وإن الوظيفة األساسية للحاكم هي إصالح 

العقيدة، بما لها من أولوية في اإلسالم، وحمل الناس على آداء الفرائض من صالة وزكاة وحج، وأن يمنع 

 22حمي املسلمين، ويعمل على نشر اإلسالم. حدوث الجرائم ضد دين هللا والرعية، وأن ي

، أو ما عده الدكتور 23ومن هنا ندرك أن ما عده الدكتور عبدالرزاق السنهوري شكال ناقصا من الخالفة

، لم يثر اهتمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان 24حاكم املطيري خطابا سياسيا شرعيا مؤوال منحرفا

الدين، أن يحل هذه املشكلة املزمنة، وأن يعيد األمور إلى طبيعتها،  ُينتظر من أي مصلح، يهدف إلى تجديد

ويقيم نظاما إسالميا يقوم على الشورى واالختيار، والتبادل السلمي للسلطة، لكن الشيخ ابن عبد الوهاب 

 وهو ما 25لم يلتفت إلى مشكلة النظام اإلسالمي، بل وأقر ما كان سائدا، وأعطاه الشرعية الدينية عمليا،

يتبدى في لحظة ميالد الدولة السعودية من خالل العقد الذي تم بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واألمير 

م، والذي تعهد بموجبه األمير بدعم وحماية الشيخ، والعمل على نشر دعوته،  1744محمد بن سعود عام 

ى أن هذا العقد قد حدد ، وقد أشار البعض إل26في مقابل تقديم الشيخ دعمه للسلطة السياسية لألمير

بشكل كبير طبيعة الدولة السعودية منذ لحظة ميالدها األول وحتى اللحظة الراهنة، حيث ظلت ساللة 

                                                                    

 .151 – 142، ص: 1223حياته وأفكاره، دار العلوم، الرياض،  . عبدهللا العثيمين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب:22

. عبد الرزاق السنهوري "ترجمة: نادية عبد الرزاق السنهوري"، فقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، الهيئة املصرية 23

 .237، ص: 2113العامة للكتاب، القاهرة، 

 . 115، ص: 2118، 2العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط. حاكم املطيري: الحرية أو الطوفان، املؤسسة 24

 .61، ص: 2118، 3. أحمد الكاتب،الفكر السياس ي الوهابي: قراءة تحليلية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط25

26. Lacroix, Awakening Islam, 8. 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب )آل شيخ( والعلماء الوهابيون يقدمون الشرعية الدينية الالزمة للنظام 

 27ا مميزا كسلطة موازية في املجال الديني.السياس ي السعودي، فيما يضمن النظام السياس ي للعلماء وضع

ولـــم يـــؤد الجمـــود الـــذي يقدمـــه النمـــوذج الوهـــابي للحكـــم اإلســـالمي إلـــى فـــوات فرصـــة التجديـــد الـــديني، وتالفـــي 

أوجه الخلل التي يراها البعض في التراث السياس ي اإلسـالمي فقـط، بـل أدى أيضـا إلـى عـدة تشـوهات فـي نمـط 

ا يجعـــل الدولـــة الســـعودية حالـــة التنظـــيم السياســـ ي وفـــق معـــايير الدولـــة الحديثـــة التـــي أشـــرنا إليهـــا ســـابقا، بمـــ

اسـتننائية فـي احتفاظهــا بعـدة خصــائص مـن ممالـك مــا قبـل الدولــة الحديثـة، فمـثال يعتمــد النظـام الســعودي 

علـــــى نمـــــط مـــــن املشـــــروعية التقليديـــــة ) الحكـــــم الـــــوراوي والبيعـــــة(، مـــــع غيـــــاب املشـــــروعية القانونيـــــة بشـــــكلها 

الحكـم فـي أبنـاء م فـي مادتيـه الخامسـة والسادسـة علـى أن االنتخابي الحديث، إذ ينص النظام األساسـ ي للحكـ

امللــك املؤســس عبــد العزيــز آل ســعود وأبنــاء األبنــاء، وأن علــى املــواطنين أن يبــايعوا األصــلح مــنهم للحكــم علــى 

كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر واملنشـط واملكـره. 
ـــا   28 إن النظـــــام الســـــعودي ال يعـــــرف الدســـــتورية والســـــلطة التشـــــريعية بشـــــكلها املعاصـــــر "الدســـــتور املقـــــر كمــ

شعبيا، والبرملان الذي يصدر القوانين والتشريعات بمـا لـه مـن شـرعية انتخابيـة"، بـل ولـم يكـن هنـاك دسـتور 

مـــارس ســــلطة إصـــدار القـــوانين مـــن قبــــل الســـلط هـــــ. وفـــي املقابـــل 1412للمملكـــة حتـــى عـــام 
ُ
ة التنفيذيـــة التــــي ت

يرأســها امللــك فــي شــكل تنظيمــات، وال يقيــدها فقـــط ســوى مــدى تحقيقهــا للمصــلحة أو رفعهــا للمفســدة وفقـــا 

وهو القيد الذي يراقب التقيد به العلمـاء، كمـا كـان األمـر فـي الدولـة اإلسـالمية  22لقواعد الشريعة اإلسالمية،

 التقليدية.

ل أن يحــتفب باملعادلــة البســيطة واألدوات واآلليــات التراثيــة والتــي إن النمــوذج الوهــابي للحكــم اإلســالمي حــاو 

كانـــت مالئمـــة للمجتمعـــات التقليديـــة واملتمثلــــة فـــي: ســـلطة مطلقـــة شـــديدة املركزيــــة، يتمتـــع امللـــك علـــى رأســــها 

ســـلطة رقابيـــة يمارســـها العلمـــاء، فـــي  –و مـــن املفتــرض ذلـــك أ -، يوازيهـــا بصــالحيات تنفيذيـــة وتشـــريعية واســـعة

اظ علـــى مرجعيـــة الشـــريعة اإلســـالمية، وتطبيـــق قواعـــدها وأحكامهـــا فـــي املجتمـــع. ومشـــكلة هـــذا النمـــوذج الحفـــ

مزدوجــة، فمــن جهــة، أهمــل هــذا النمــوذج التطــورات التــي طــرأت علــى املجتمعــات املعاصــرة، مــن حيــث تعقــد 

ويمكن القـول إنـه لـوال  أبنيتها اإلجتماعية والسياسية، وتغير نمط السلطة بها، وطبيعة الوظائف التي تؤديها،

تضافر عدة عوامل مكنت هذا النموذج من التعايش مع هذه املتغيـرات، ملـا اسـتطاع أن يقـاوم التغييـر طـوال 

هــذه املــدة، هــذه العوامــل تتمثــل فــي: الطبيعــة القبليــة للمجتمــع والتــي ألفــت هــذا الــنمط مــن الســلطة األبويــة 

 -أو االســتغناء عنــه -كنــت الدولــة مــن االســتقالل عــن املجتمــع التقليديــة، الطبيعــة الريعيــة لالقتصــاد والتــي م

                                                                    

 - 125، ص: 2114العربية لألبحاث والنشر،  . نوح فيلدمان "ترجمة: الطاهر بوساحية"، سقوط الدولة اإلسالمية ونهوضها، الشبكة27

135. 

 .. النظام األساس ي للحكم في اململكة العربية السعودية:28

http://faculty.ksu.edu.sa/30520/ar/Documents/Rsa/1.pdf  accessed 24 April 2014)(  

 .67املصدر السابق، املادة  .22

http://faculty.ksu.edu.sa/30520/ar/Documents/Rsa/1.pdf
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وطبيعـــة نشـــأة الدولـــة وارتباطهـــا بالـــدعوة الوهابيـــة والتـــي تبنـــت الخطـــاب  31والـــتحكم بـــه بشـــكل غيـــر مســـبوق،

 السياس ي الشرعي التراوي.

الوهابيــة جعلتهـــا وهــذا ينقلنــا إلــى املشـــكلة الثانيــة فــي هـــذا النمــوذج، إذ إن النزعــة الســلفية األصـــولية للحركــة 

ـــاد  ــــى االجتهـــ ــــه إلــ ــــه، وحاجاتــ ــــه االنحــــــراف فيــ ــــى أوجــ ــــت إلــ ـــالمي التقليــــــدي، وال تلتفــ ـــكاليات النظــــــام اإلســـ تــــــرث إشـــ

والتجديــــد، ومــــن أوجــــه االنحــــراف هــــذه: شــــرعنة بعــــض املمارســــات االضــــطرارية فــــي التــــاريخ اإلســــالمي كــــالحكم 

مؤسســات تحـول بعـض القــيم واملبـادئ اإلســالمية الـوراوي، وإمـارة املتغلــب، أو مثـل التقصـير فــي إيجـاد آليـات و 

السياسية إلى واقع وتحافب عليها، مثل الشورى وحق األمة في اختيار مـن يحكمهـا، أو مراقبـة املـال العـام، أو 

 31حق األمة في املعارضة السياسية للحكام، أو حتى عزلهم.

 ثالثا: النموذج الديمقراطي التحديثي للدولة اإلسالمية

إذا كـــــان النمـــــوذج التقليـــــدي الســـــلطوي للدولـــــة اإلســـــالمية ينطلـــــق مـــــن قاعـــــدة مســـــؤولية الدولـــــة أو الســـــلطة 

السياسية عن إقامة الدين وتطبيق الشريعة، وتمثل إقامة الشرع في نصب اإلمام أو رأس الدولة اإلسالمية، 

لطوية اإلســـالمية األخـــرى، مثـــل كمـــا فـــي النظريـــة الوهابيـــة للدولـــة اإلســـالمية، أو فـــي غيرهـــا مـــن النظريـــات الســـ

ـــــات  ـــــه لفكــــــرة املؤسسـ ـــى تبنيـ ـــر تحدينيــــــة، بمعنـــ ــ ــــوذج أكثـ ـــــإن هــــــذا النمــ ـــل، فـ ــــي املقابـــ ـــالمي. فــ ــ حــــــزب التحريــــــر اإلسـ

السياســية التــي تالئــم طبيعــة املجتمعــات الحديثــة ونمــط الســلطة بهــا، وأكثــر ديمقراطيــة، بمعنــى انطالقــه مــن 

 وتطبيق الشريعة.  قاعدة مسؤولية األمة عن إقامة الدين، وتفسير 

، والـذي نـص فـي رسـائله علـى 32ويمكن تلمس هذا املنحى التحديثي الديمقراطي في كتابات األستاذ حسن البنا

أن مــن دعــائم الحكــم اإلســالمي مســؤولية الحــاكم، وحــق األمــة فــي مراقبتــه أدق مراقبــة، وأن علــى الحــاكم أن 

يجـــــابي مـــــن النظـــــام النيـــــابي، الـــــذي رآه آليـــــة مناســـــبة يشـــــاورها، وأن يحتـــــرم إرادتهـــــا، باإلضـــــافة إلـــــى موقفـــــه اإل 

لكـــن هـــذا املنحـــى يشـــهد  33لتطبيـــق مبـــدأ الشـــورى اإلســـالمي، وذلـــك بـــالرغم مـــن موقفـــه الســـلبي مـــن الحزبيـــة.

تطــورا ونضــوجا عنــد بعــض العلمــاء واملفكــرين الــذين خلفــوا البنــا فــي مدرســة اإلخــوان املســلمين، مثــل الشــيخ 

د الغنوشـــــ ي.  وهـــــؤالء قـــــد حملـــــوا حملـــــة شرســـــة علـــــى املدرســـــة الســـــلطوية يوســـــف القرضـــــاوي، والشـــــيخ راشـــــ

التقليديــة للدولــة اإلســالمية، فالغنوشـــ ي علــى ســبيل املثــال يقـــول:" يشــعر املــرء بنــوع مـــن القــرف مــن اســـتمرار 

هـــذا العفـــن قائمـــا فـــي تراثنـــا الـــديني، وفكرنـــا السياســـ ي، إذ يضـــع يـــده مباشـــرة علـــى هـــذه األلغـــام التـــي قوضـــت 

                                                                    

 - 125، ص: 2114. نوح فيلدمان "ترجمة: الطاهر بوساحية"، سقوط الدولة اإلسالمية ونهوضها، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 31

135. 

 . 161 – 131، ص: 2118، 2. حاكم املطيري، الحرية أو الطوفان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط31

32. Tariq Ramadan, “Democratic Turkey Is the Template for Egypt’s Muslim Brotherhood”, New Perspectives Quarterly 28, 

2(2011): 42. 

، 1221. حسن البنا، رسالة نظام الحكم، في "مجموع رسائل الشهيد حسن البنا"، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،33

 .232-233ص: 
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إلســـالم، وأســـلمتنا إلـــى االنحطـــاط" فـــي إشـــارة إلـــى األفكـــار التـــي تـــنص علـــى أن "املســـلمين أجمعـــوا علـــى حضـــارة ا

صــحة االســتخالف أو التوريــث أو اإلمــام الونــ ي"، وأن الشــورى لالســتهناس، "وبحســب فهمــه الســقيم معلمــة 

دسـتور اإلسـالمي الـذي وليست ملزمة"، أو أن رئيس الدولة في النظام اإلسالمي هو الدولـة، كمـا فـي مشـروع ال

 34وضعه الشيخ تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير.

 وتتمثل األسس العامة للنظرية الديمقراطية للدولة اإلسالمية في ثالثة مبادئ:

 أن األمة هي مصدر السلطات والتشريع، وهي املنوط بها تطبيق الشريعة: أوال:

اإلكراه في املشروعية السياسية، ويتمسكون بأن الصيغة  فأصحاب هذه املدرسة ال يقرون بنمط التغلب أو 

الوحيدة املعتبرة شرعا هي الصيغة التعاقدية، فالحاكم وكيل عن األمة، وأن سلطة الحاكم مستمدة من 

األمة، وأن العالقة بين الحاكم واألمة قائمة على التعاقد "يلتزم الحاكم بإنفاذ الشرع والنصح لألمة 

، وأنه من حق األصيل أن يحاسب الوكيل أو 35له، إن هو وفى بذلك، السمع والطاعة" ومشاورتها، وتلتزم

أما بخصوص التشريع، فتختلف أيضا هذه املدرسة عن املدرسة  36يسحب الوكالة منه إذا أخل بشروطها.

املهتدية السلطوية، في اعتبارها أن األمة هي صاحبة السلطة االجتهادية في التشريع، ألنه في اجتهاد "األمة 

-األمة-، وأن صيغة الحكم اإلسالمي هي "هللا37بهدي هللا، تقتبس من نوره.. عصمة من الضالل الجماعي "

 38األمة".-الحاكم-الحاكم" وليست "هللا

 أن الشورى ملزمة، وليست معلمة ثانيا:

شـــورى، وتحـــول فهـــذه املدرســـة تـــرى "أن أول مـــا أصـــاب األمـــة اإلســـالمية فـــي تاريخهـــا هـــو التفـــريط فـــي قاعـــدة ال

الخالفـــة الراشــــدة إلــــى ملـــك عضــــوض ســــماه بعـــض الصــــحابة كســــروية أو قيصـــرية، أي إن عــــدوى االســــتبداد 

اإلمبراطــــوري انتقلــــت إلــــى املســــلمين مــــن املمالــــك التــــي أورخهــــم هللا إياهــــا"، وكمــــا أشــــار الشــــيخ القرضــــاوي "أن 

مــا تزينــه لــه بطانتــه، ضــاربا بــرأي أهــل الشــورى ال معنــى لهــا إذا كــان الحــاكم يستشــير ثــم يفعــل مــا يحلــو لــه، و 

الشورى عرض الحائط، وكيف يسمى هؤالء أهل الحل والعقد كما عرفوا في تراثنا، وهم في الواقع ال يحلون 

وال يعقدون؟!". وبالرغم من إقراره بوجود خالف فقهي حول إلزامية الشورى، فإنـه يـرى "أن مـا أصـاب أمتنـا 

 32ن جراء االستبداد، يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى".م –وال يزال يصيبها إلى اليوم -

                                                                    

 .247-246، ص: 2112، دار الشروق، القاهرة،1. راشد الغنوش ي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ج34

 .217-215. املرجع السابق، ص: 35

 .136، ص: 1221. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في اإلسالم، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،36

 .183، ص: 2112، دار الشروق، القاهرة،1ي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ج. راشد الغنوش 37

 .256. املصدر السابق، ص: 38

. يوسف القرضاوي، اإلسالم والديمقراطية، في "من فقه الدولة في اإلسالم"، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، 32

 .146-144، ص: 1221اإلسكندرية،
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 االعتقاد بأن آليات الديمقراطية مالئمة لتطبيق قيم ومبادئ الحكم اإلسالمي: :ثالثا

ـق نظامـا جديـدا، يتــألف  ِّ
ّ
فهـذه املدرسـة تميـز بـين الديمقراطيـة كآليـة والديمقراطيــة كفلسـفة، وتحـاول أن تخل

يثاقــه األخالقــي مــن جهــة، واآلليــات الديمقراطيــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى، إيمانــا مــن قــيم النظــام اإلســالمي وم

بــأن اإلســالم ال يتعــارض مــع الديمقراطيــة، بــل يشــاركها بعــض الخصــائص، بمــا يتــيح تبــادل التعــايش املشــترك 

الناس فحكم الشعب ليس مضادا لحكم هللا، بل لحكم الفرد، وكالهما يشترك في أن  41وتبادل املزايا بينهما.

مـــن حقهـــم اختيـــار مـــن يحكمهـــم، وأال يفـــرض علـــيهم حاكمـــا أو نظامـــا يكرهونـــه، وأن يكـــون لهـــم حـــق محاســـبة 

الحـــــاكم إذا أخطـــــأ، وعزلـــــه إذا انحــــــرف، وأال يســـــاق النـــــاس رغـــــم أنــــــوفهم إلـــــى اتجاهـــــات ومنـــــا ج سياســــــية أو 

 41اقتصادية أو اجتماعية، وإذا عارضوها تم التنكيل بهم.

ـــا الديمقراطيــــة كفل ســــفة، فــــإن اإلســــالميين الــــديمقراطيين يرونهــــا منحرفــــة وقاصــــرة، إذ إنهــــا بــــدون ضـــــبط أمـ

ويـــرى الغنوشـــ ي أن أزمـــة الديقراطيـــة  42الشـــريعة يمكـــن أن تحـــل حرامـــا أو تحـــل حـــالال، أو تســـقط الفـــرائض،

الشـــعب الغربيــة فـــي نزعتهـــا املاديــة وغيـــاب املنـــاب األخالقـــي، والتــي بســـبب دور املـــال واإلعـــالم، حولتهــا مـــن حكـــم 

بالشــعب لصــالح الشــعب، إلــى حكــم الشــعب بواســطة األثريــاء وذوي الســلطة لصــالح األثريــاء وذوي الســلطة، 

وبالتــالي فــإن هــذا التخليــق بــين املنظومــة القيميــة اإلســالمية واآلليــات الديمقراطيــة الغربيــة ال يعــد حــال ألزمــة 

 43يمقراطية الليبرالية في الغرب كذلك.االستبداد في العالم اإلسالمي فحسب، بل لألزمة األخالقية للد

وهـــــذه املدرســـــة بـــــالرغم مـــــن أنهـــــا اســـــتطاعت أن تقـــــدم اجتهـــــادا عصـــــريا يـــــزاوج بـــــين الفكـــــر السياســـــ ي املعاصـــــر 

واملرجعية اإلسالمية، وحاولت أن تتغلب على الطرح التقليدي السلطوي للدولة اإلسالمية، إال أنها وقعـت فـي 

ور األمة في تعريف وتطبيق الشريعة؟ وما هي آلية ذلك؟ وكيف نضمن عدة إشكاليات، أهمها، كيف ننظم د

فهمهـــا الصـــحيح لهـــا، وعـــدم انحرافهـــا عنهـــا؟ وإذا كانـــت إجابـــة اإلســـالميين الـــديمقراطيين بـــأن البرملـــان هـــو مـــن 

يمثـــل رأي األمـــة، وأن وجـــود هيئـــة مـــن كبـــار علمـــاء الشـــريعة والقـــانون "مهمتهـــا الرقابـــة علـــى مجلـــس الشـــورى 

، فـإن 44لعدم خروج املجلس على املشروعية العليا للدولة فيما يصدر عنه من القوانين والسياسـات" ضمانا

هــــذه اإلجابــــة تثيــــر سلســــلة أخــــرى مــــن اإلشــــكاليات، مثــــل: هــــل يمكــــن حقــــا اختــــزال رأي األمــــة فــــي رأي املجلــــس 

البرملــــان املنتخــــب؟ النيـــابي؟ وهــــل مــــن الديمقراطيــــة أن يكـــون للجنــــة غيــــر منتخبــــة حــــق "الفيتـــو" علــــى قــــرارات 

ـــــم الحـــــدود بـــــين الهيهتـــــين بحيـــــث ال تتجـــــاوز أحـــــدهما حـــــدودها إزاء األخـــــرى؟ وكيـــــف نضـــــمن عـــــدم  وكيـــــف نرّسِّ

تســــييس لجنــــة العلمــــاء املعينــــة هــــذه، بحيــــث يــــتم إقصــــاء تيــــار فقهــــي أو مدرســــة فكريــــة مــــن التمثيــــل فــــي هــــذه 

تـين، ملـن سـتكون الكلمـة النهائيـة؟ هـل اللجنة لصالح السلطة السياسية؟ وختاما، إذا حـدث خـالف بـين الهيه

                                                                    

41. Azzam Tamimi, “Islam and Democracy from Tahtawi to Ghannouchi”, Theory, Culture & Society 24, 2(2007): 54-55.   

 .133، ص:1221. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في اإلسالم، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،41

 .138. املرجع السابق، ص:42

43. Azzam Tamimi, “Islam and Democracy from Tahtawi to Ghannouchi”, Theory, Culture & Society 24, 2(2007): 54. 

 .213، ص: 2112، دار الشروق، القاهرة،1. راشد الغنوش ي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ج44
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وهـــو مـــا قـــد يعـــد إعـــالء لحكـــم الشـــعب علـــى حكـــم هللا وعلمانيـــة  -للبرملـــان ولـــو كـــان قـــراره هـــذا مخالفـــا للشـــرع 

وهــو مــا قــد يعــد ثيوقراطيــة، وإجبــارا للشــعب علــى  –أم لهيئــة العلمــاء والفقهــاء هــذه  –يرفضــها اإلســالميون 

 .  -يرفضه الديمقراطيون؟  قوانين وسياسات ال يقبلها وهو ما

 رابعا: النموذج شبه الثيوقراطي للدولة اإلسالمية

بـــالرغم مـــن أنـــه فـــي النمـــوذجين الســـلطوي التقليـــدي والـــديمقراطي التحـــديثي للدولـــة اإلســـالمية، كـــان للعلمـــاء 

كــان دورا  والفقهـاء دور مهـم فـي تعريـف مـا هـي الشـريعة، وفـي تفسـيرها وتطبيقهـا، إال أن هـذا الـدور فـي مجملـه

رقابيا إشرافيا، وهو عكس ما تقدمه هذه النظرية شبه الثيوقراطية، والتي تخضع السياسـ ي للـديني، وتعطـي 

للعلماء والفقهاء السلطة الحقيقة، سواء بممارسة الفقهاء السلطة السياسية بذواتهم، أو هيمنهتم على مـن 

ــر عــن يمارســها هيمنــة تامــة، لتجعــل مــن وظيفــة هــؤالء الحكــام أقــرب ل لوظيفــة اإلداريــة ال السياســية، كمــا عبَّ

، ويتجلـــى هـــذا 45ذلـــك اإلمـــام جعفـــر الصـــادق بقولـــه "امللـــوك حكـــام علـــى النـــاس، والعلمـــاء حكـــام علـــى امللـــوك"

 النموذج في أشهر النظريات السياسية الشيعية املعاصرة، نظرية والية الفقيه.

يــــة السياســــية وتطورهــــا عنــــد الشــــيعة اإلماميــــة، وال يمكــــن فهــــم هــــذه النظريــــة دون إلقــــاء الضــــوء علــــى النظر 

فنظــــام الحكــــم فــــي اإلســــالم عنــــد الشــــيعة دينــــي ثيــــوقراطي، بعكــــس املدرســــة الســــنية التــــي تكــــون الخالفــــة فيهــــا 

منصـبا مــدنيا، وإن كانــت لـه وظــائف دينيــة، فبـالرغم مــن تقــارب تعريـف اإلمامــة عنــد الشـيعة والســنة، حيــت 

عرَّف عند الشيعة أنها "خالفة 
ُ
شخص من األشخاص للرسول صلى هللا عليه وسلم في إقامة قوانين الشرع ت

فهــــا اإلمــــام املــــاوردي أنهــــا "موضــــوعة  وحفــــب حــــوزة امللــــة علــــى وجــــه يجــــب اتباعــــه علــــى كافــــة األمــــة"، بينمــــا عرَّ

، إال أن الشــيعة رتبــوا علــى كـــون اإلمامــة امتــدادا للنبـــوة، 46لخالفــة النبــوة فــي حراســـة الــدين وسياســة الـــدنيا"

وأنهـــا اســـتمرار لوظيفتهـــا، أن لهـــا مرتبـــة دينيـــة، إذ إن حفـــب الشـــرع مـــن التحريـــف أو الخطـــأ أو الزلـــل يقت ـــ ي 

عصــمة هــذا املنصــب، والعصــمة تقت ــ ي الوصــية، بمعنــى أن ُيــنص علــى اإلمــام مــن ســلفه، وأن يكــون نصــبه 

 47حيث وظيفتها. من قبل هللا تعالى، وبهذا تكون اإلمامة دينية ثيوقراطية من حيث مشروعيتها ومن

ــــديا لهـــــذه  322بيـــــد أن غيبـــــة اإلمـــــام الثـــــاني عشـــــر ونوابـــــه، أو مـــــا عـــــرف بالغيبـــــة الكبـــــرى، عـــــام  ـــكلت تحـ ه، شــ

النظرية، ليدخل الفكر السياس ي الشيعي اإلمـامي مرحلتـه الثانيـة والتـي اسـتمرت منـذ القـرن الرابـع إلـى القـرن 

عـــــــرف بمرحلـــــــة "االنتظـــــــار الســـــــلبي"، إذ إنـــــــ
ُ
ــــوم العاشـــــــر الاجـــــــري، والتـــــــي يمكـــــــن أن ت ــــام املعصـــ ـــــاب اإلمـــ ـــع غيــ ــ ه مــ

واملنصـوص عليــه تصــبح السـلطة القائمــة غيــر شــرعية، وبالتـالي تــراوح موقــف الفكــر الشـيعي اإلمــامي مــن هــذه 

                                                                    

 .46طهران، ص: . السيد روح هللا الخميني، الحكومة اإلسالمية، منشورات املكتبة اإلسالمية، 45

 .113، ص:4،1221فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز األهرام للطباعة والنشر، القاهرة، ط -

، 1. أبوالحسن املاوردي، األحكام السلطانية، والواليات الدينية، تحقيق د. أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط46

 .3، ص: 1282

، ص: 2111، 2السلطة في الفكر السياس ي الشيعي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط. علي فياض، نظريات 47

118-114. 
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الســلطة بــين اعتزالهــا تمامــا، أو التعامــل معهــا للضــرورة، أو جــواز التعــاون معهــا فــي الحــق، وإن اتفــق أصــحاب 

رعيتها. ومــع اتخــاذ الدولــة الصــفوية املــذهب الشــيعي اإلمــامي املواقــف الثالثــة جميعــا علــى عــدم االعتــراف بشــ

مــــذهبا رســــميا لهــــا فــــي القــــرن العاشــــر، وانفتــــاح األفــــق السياســــ ي، انتقــــل املــــذهب إلــــى مرحلتــــه الثالثــــة، والتــــي 

استمرت حتى القرن الثالـث عشـر الاجـري، وبـدأ فيهـا التمـايز بـين مدرسـتين: مدرسـة اإلخبـاريين، والـذين نـادوا 

ـــــتمرار  "االنتظــــــار الســــــلبي" لعــــــودة اإلمــــــام الغائــــــب، ورفــــــض بدعــــــة االجتهــــــاد، واإلصــــــرار علــــــى بقــــــاء الفقهــــــاء  باسـ

كمرشــــــدين روحيــــــين فقــــــط، ومدرســــــة األصــــــوليين، والــــــذين رجعــــــوا إلــــــى األصــــــول العريضــــــة لإلســــــالم، وأعطــــــوا 

ة التــي ولــدت ألنفســهم حــق االجتهــاد، ونــادوا بــدور سياســ ي نشــط للفقهــاء باعتبــارهم نــواب اإلمــام، وهــي املرحلــ

  48فيها نظرية والية الفقيه علي يد فقهاء مثل نور الدين بن عبد العالي الكركي، واملحقق أحمد النراقي.

ويدخل الفكر السياس ي الشيعي اإلمامي مرحلته الرابعة مع أوائل القرن الرابع عشر الاجري، بازدهار ونضوج 

"االنتظــــار اإليجــــابي" بــــين الفقهــــاء، ويعتبــــر الــــبعض  بــــذور االجتهــــاد الفقهــــي والسياســــ ي الفكــــري، وهيمنــــة توجــــه

م، هـــو فاتحـــة هـــذه 1212كتـــاب الشـــيخ محمـــد حســـين النـــائيني  "تنبيـــه األمـــة وتنزيـــه امللـــة"، والـــذي كتبـــه عـــام 

املرحلـة، إذ قـدم فيـه تأصـيال شـرعيا ومنطقيـا لـيس فقــط للـدور السياسـ ي للفقهـاء فـي زمـن الغيبـة، بـل ولألمــة 

وذلــــك تــــأثرا بريــــاح الليبراليــــة الدســــتورية التــــي هبــــت علـــــى  -فــــي الفكــــر الشــــيعي اإلمــــامي ربمــــا ألول مــــرة-كــــذلك 

املنطقة في هذه الفترة، حيث نص فيه على أن منع الحكم املطلق هو فريضـة دينيـة، وأنـه فـي غيـاب العصـمة 

اد دســتور هــو فــي إيجــ -حتــى مــع مغصــوبية املقــام  -التــي تجعــل الســلطة عادلــة، فــإن البــديل البشــري الطبيعــي 

واٍف، وإحكام املراقبة واملحاسبة عبر مجلـس شـوري تمثيلـي، يشـارك فيـه النـواب العـاميون لإلمـام )الفقهـاء(، 

  42بحيث تكون ترجيحاتهم ملزمة شرعا. 

أمــــا العمــــل الثــــاني الــــذي يعــــد صــــاحب التــــأثير األبــــرز فــــي هــــذه املرحلــــة، هــــو كتــــاب الحكومــــة اإلســــالمية لإلمــــام 

ـل الخمينـي لنظريـة واليـة 1265عـن تجميـع محاضـرات ألقاهـا بـالنجف عـام الخميني، وهو عبـارة  م، وفيـه فصَّ

الفقهيه، واستدل عليها، وحدد صفات الولي الفقيه ووظائفه. وأهم ما أضـافه الخمينـي فـي هـذه املحاضـرات، 

ـــ ـــكل ال لــــبس فيـ ـــالمية، والتأكيــــد علــــى ســــلطة الفقهــــاء بشـ ـــى إلزاميــــة إقامــــة الحكومــــة اإلسـ  51ه. هــــو تأكيــــده علـ

وقــد مــرت علــى الغيبــة الكبــرى ألــف عــام، وقــد تمــر ألــوف أخــرى مــن  -فــالقول باالنتظــار الســلبي لعــودة اإلمــام 

                                                                    

 .68، ص: 4،1221. فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز األهرام للطباعة والنشر، القاهرة، ط48

، ص: 2111، 2الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، طعلي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياس ي الشيعي املعاصر، مركز  -

116-168. 

 .86-77، ص:4،1221. فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز األهرام للطباعة والنشر، القاهرة، ط42

، ص: 2111، 2علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياس ي الشيعي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط -

134-168. 

 .82، ص: 4،1221. فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز األهرام للطباعة والنشر، القاهرة، ط51
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و "الفقهـــاء العـــدول هـــم وحـــدهم املؤهلـــون لتنفيـــذ أحكـــام  51هـــو أســـوأ مـــن القـــول بنســـ  اإلســـالم،  –الســـنين 

 52اإلسالم وإقرار نظامه، وإقامة حدود هللا، وحراسة وغور املسلمين".

قــــــد ُيظــــــن أن هــــــذا النمــــــوذج الــــــذي يحــــــاول إخضــــــاع السياســــــ ي للــــــديني، عبــــــر هيمنــــــة الفقهــــــاء علــــــى الســــــلطة و 

السياسية يمثل توجها خاصا بالفكر السياس ي الشيعي، لطبيعة مبادئه العقائدية والفقهية، لكن هذا الزعم 

معتبـر عـن عمـوم علمـاء  هو شرط 53يتجاهل حقيقة أن شرط "العلم املؤدي إلى االجتهاد في النوازل واألحكام"

الســـنة ملنصـــب الخالفـــة، بمعنـــى أن املرشـــح ملنصـــب الخالفـــة يجـــب أن يكـــون عاملـــا مجتهـــدا، بـــالرغم مـــن تخلـــي 

وبالتــالي ال غرابــة أن نــرى نمــاذج مــن  54أهــل الســنة والجماعــة منــذ نهايــة الخالفــة الراشــدة عــن هــذا الشــرط،

ى منطقا مقاربا ملنطقها، مثـل نمـوذج الحكـم اإلسـالمي أهل السنة تحاكي نموذج والية الفقيه الشيعية، وتتبن

لحركــة طالبــان، والتــي كانــت قيادتهــا تــؤمن "أن الفقهــاء يســتطيعون النهــوض بــأي مســؤولية يكلفــون بهــا، ذلــك 

ــــي  ـــأ والصـــــواب فـ ـــان حـــــدود الخطــ ـــم مرجعيـــــة وخلفيـــــة تمكـــــنهم مـــــن تبيــ أن معـــــرفتهم بـــــالعلوم الشـــــرعية تـــــوفر لهــ

فـــة.. وأن الـــوالة فـــي الدولـــة اإلســـالمية كـــانوا يختـــارون بنـــاء علـــى مقـــدار الثقـــة فـــي مجـــاالت النشـــاط اإلنســـاني كا

 55استقامتهم وورعهم وإحاطتهم بأمور الحالل والحرام، وليس بناء على تخصصاتهم العلمية وشهاداتهم". 

 خامسا: النموذج املثالي الراديكالي للدولة اإلسالمية

ـــكالية  ـــن ونحــــن نتعــــرض إلشـ ـــالمي فــــي الدولــــة الحديثــــة عــــدم التعــــرض ملفهــــوم لــــم يكــــن مــــن املمكـ ـــم اإلسـ الحكـ

"الحاكميـــة"، الـــذي يعـــد أحــــد أكثـــر املصـــطلحات إشـــكالية فــــي هـــذا املجـــال، وهـــو املصــــطلح الـــذي ســـكه املفكــــر 

ـــــر لـــــه فـــــي الفكـــــر السياســـــ ي 
َّ
اإلســـــالمي الباكســـــتاني أبـــــو األعلـــــى املـــــودودي، ويعتبـــــر ســـــيد قطـــــب هـــــو أهـــــم مـــــن نظ

 ح عند املودودي وقطب يمكن بيانه بشكل عام في نقاط خمس:وهذا املصطل 56اإلسالمي.

فـــردا كـــان أم  -فــي نظـــام الحكـــم اإلســـالمي، هللا هـــو الحـــاكم الحقيقـــي، فلــيس ألحـــد فـــي الدولـــة اإلســـالمية  أوال:

نصــــيب مــــن الحاكميــــة، فمــــا مــــن أحــــد لــــه شــــ يء مــــن أمــــر التشــــريع إال هللا، وأن حــــق  -أســــرة أم حزبــــا أم طبقــــة

يس ألحــد إال هللا، وأن هللا وحــده لــه حــق إصــدار األحكــام، فالنظريــة السياســية فــي اإلســالم الحكــم والقضــاء لــ

                                                                    

 .26. ا السيد روح هللا الخميني، الحكومة اإلسالمية، منشورات املكتبة اإلسالمية، طهران، ص: 51

 .71. املرجع السابق، ص: 52

، 1السلطانية، والواليات الدينية، تحقيق د. أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط. أبوالحسن املاوردي، األحكام 53

 .5، ص: 1282

، ص: 2111، 2. علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياس ي الشيعي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط54

113. 

 .52-51، ص: 2،2111 في املعركة الخطأ، دار الشروق، القاهرة، ط. فهمي هويدي، طالبان جند هللا55

 .271، ص: 2113. براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي اإلسالمي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، 56
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تقــوم علــى نــزع جميــع ســلطات األمــر والتشــريع مــن أيــدي البشــر، منفــردين أو مجتمعــين، ألنهــا ممــا يخــتص بــه 

 57هللا وحده.

األولوهيــة و وحــده، فـــ"هللا  أن نظــام الحكــم فــي اإلســالم مــرتبط بالعقيــدة، فالحاكميــة تــرتبط بتحقيــق ثانيــا:

سبحانه يتولى الحاكميـة فـي حيـاة البشـر، عـن طريـق تصـريف أمـرهم بمشـيهته وقـدره مـن جانـب، وعـن طريـق 

تنظـــيم أوضـــاعهم وحيـــاتهم وحقـــوقهم وواجبـــاتهم، وعالقـــاتهم وارتباطـــاتهم بشـــريعته ومناجـــه مـــن جانـــب آخـــر. 

ال فــي مشـــيهته وقـــدره، وال فـــي مناجـــه وشـــريعته.. وإال فهـــو وفــي النظـــام اإلســـالمي، ال يشـــارك هللا ســـبحانه أحـــد، 

فــــ"قضية  58الشــرك والكفــر.. ألن هـــذا معنــاه رفــض ألوهيـــة هللا، وادعــاء خصـــائص األلوهيــة فــي الوقـــت ذاتــه."

 52الحاكمية والشريعة في هذا الدين هي قضية عقيدة ودين قبل أن تكون مسألة حكم ونظام".

"الحاكميــة" ال ينحصــر فقــط فــي مســائل التشــريع واألحكــام القانونيــة، وال  أن مفهــوم الشــريعة ومــدلول  ثالثــا:

حتى في أصول الحكم ونظامه، بل إنها تتسع لتشمل كل ما شرعه هللا لتنظـيم الحيـاة البشـرية، مـن االعتقـاد 

الق والتصــور، إلــى األوضــاع السياســـية واالجتماعيــة واالقتصــادية، إلــى التشـــريعات القانونيــة، إلــى قواعــد األخـــ

والسلوك، بل واملعرفة بكل جوانبها، وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة،"وفي هذا كله، البد من التلقي 

 61سواء بسواء". –بمدلولها الضيق املتداول  –عن هللا، كالتلقي في األحكام الشرعية 

سـفة املثاليـة، التـي تـرى أن الحاكمية بمدلولها الشامل ترتبط بحقائق الوجود والكون، فعلـى ناـج الفل رابعا:

للموجودات كنها يجاوز ما ندركه بحواسنا القاصرة، وأنها تـرتبط بحيـاة وقـوانين تجعـل مـن الكـون كلـه وحـدة 

ـــر ســـيد قطـــب لتفـــرد املـــناج اإلســـالمي، فهـــو املـــناج الوحيـــد 
َّ
واحـــدة، يســـود جزئياتـــه كلهـــا تـــرابط وانســـجام، نظ

مــن التفسـير الشـامل للوجـود، وهــو الـذي  يتسـق مـع نظــام  الـذي يقـوم نظـام الحيـاة البشــرية فيـه علـى أسـاس

الكــون كلــه، "فــال ينفــرد اإلنســان بمــناج ال يتناســق مــع ذلــك النظــام، علــى حــين أنــه مضــطر أن يعــيش فــي إطــار 

هذا الكون،... والتناسق بين مناج حياة اإلنسـان ومـناج حيـاة الكـون هـو وحـده الـذي يكفـل لإلنسـان التعـاون 

الهائلــة، بــدال مــن التصــادم معهــا، وهــو حــين يصــطدم معهــا يتمــزق وينســحق"، ولهــذا فـــإن  مــع القــوى الكونيــة

 61البشرية اليوم تعيش حياة الشقاء والحيرة واالضطراب.

                                                                    

 .15-13، ص: 1278، 1كويت، ط. أبو األعلى املودودي، الخالفة وامللك، ترجمة أحمد إدريس، دار القلم، ال57

 .262-252، ص: 2113براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي اإلسالمي املعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، 

 .22، ص: 2113، 18. سيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، ط58

ور اإلسالمي، نقال عن: براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي اإلسالمي املعاصر، مركز الحضارة . سيد قطب، مقومات التص52

 .287، ص:2113لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، 

 .124-123، ص: 1273. سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، 61

 .26-24، ص: 1121. سيد قطب، هذا الدين، دار الشروق، القاهرة، 61



 

12 

www.fairforum.org 

فــي كــل  -دون ســواه  -أنــه "ال إســالم وال إيمــان بغيــر اإلقــرار بالحاكميــة و وحــده،.. والحكــم بمــا أنــزل  وختامــا:

ود الحيــاة اإلســالمية واألمــة اإلســالمية، بــل ووجــود "اإلســالم" ذاتــه قــد توقــف شــئون الحيــاة، وبالتــالي فــإن وجــ

منـــذ فتـــرة طويلـــة، وهـــي الحقيقـــة التـــي قـــد تحـــدث صـــدمة وذعـــر وخيبـــة أمـــل للكثيـــرين ممـــن يزالـــون يحبـــون أن 

وذلــك ألن املجتمعــات التــي تــزعم لنفســها أنهــا مســلمة تــدخل فــي إطــار املجتمــع الجــاهلي،   62يكونــوا "مســلمين".

ـــا،  -وهــــي الحاكميــــة  -فهــــي تعطــــي أخــــص خصــــائص األولوهيــــة  لغيــــر هللا، فتتلقــــى مــــن حاكميــــة غيــــر هللا نظامهـ

   63وشرائعها وقيمها، وموازينها، وعاداتها وتقاليدها، وكل مقومات حياتها تقريبا.

تســم بوجــود ت -بــالرغم مــن جاذبيتهــا وإحكــام منطقهــا البــادي  -إن اإلشــكالية التــي تكمــن فــي هــذه النظريــة أنهــا 

 فــــأوال:فجـــوات خطيـــرة فـــي بنيانهـــا، كمــــا إنهـــا تعتمـــد علـــى ثنائيـــات حــــادة مثـــل هللا/البشـــر، اإلســـالم/الجاهلية. 

العلمــــاء" هــــو  -األمــــة  -بخــــالف النظريــــات والنمــــاذج الســــالفة، ال تحــــدد هــــذه النظريــــة مــــن فــــي مثلــــث "الحــــاكم 

كالهمـــــــا يؤكـــــــدان رفضـــــــهما املفهـــــــوم  املســـــــؤول عـــــــن تفســـــــير الشـــــــرع وإقامـــــــة الـــــــدين، فـــــــاملودودي وســـــــيد قطـــــــب

الثيــوقراطي للحكومــة اإللهيــة، لكــن بينمــا املــودودي يشــير إلــى قولــه تعــالى "وعــد هللا الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا 

الصالحات ليستخلفنهم في األرض.." ليستدل على أن الخالفة عمومية للمؤمنين، ال ينفرد بها فرد أو أسـرة أو 

، فــــإن ســــيد قطـــب يبــــدو غامضــــا بهـــذا الشــــأن، بــــل ويــــرى 64اطيـــة الديمقراطيــــة" طبقـــة، أو مــــا أســــماه "الثيوقر 

الســؤال عــن تفاصــيل النظــام اإلســالمي الــذي يــدعو إليــه، مــن قبيــل اإلحــراج الــذي تضــغط بــه الجاهليــة علــى 

أعصـــاب الـــدعاة املخلصـــين، ومـــن قبيـــل محاوالتهـــا دفعهـــم لتبجـــل الخطـــوات، والتـــي يجـــب أن تركـــز اآلن علـــى 

ؤالء إلـــى التســــليم لحاكميــــة هللا، مشـــيرا إلــــى أنــــه لـــيس مــــا ينقصــــنا اآلن هـــو االجتهــــاد والبحــــوث خطـــوة دعــــوة هــــ

الفقهيــة علــى األصــول الحديثــة،وأن النظريــة تتبلــور أثنــاء الحركــة، وأن مالمــح النظــام تتحــدد أثنــاء املمارســة، 

 65نون.داعيا أصحاب الدعوة أال يستجيبوا لهذه املناورة، وأال يستخفنهم الذين ال يوق

بشـــأن الثنائيـــات الحـــادة التـــي تحتويهـــا هـــذه النظريـــة، مثـــل هللا/البشـــر، اإلســـالم/الجاهلية، فإنهـــا تقـــوم  ثانيـــا:

خصوصـا فيمـا  -على مغالطات منطقية، فسيد قطب يقر بـأن الشـريعة تتمثـل فـي مبـادئ كليـة وقواعـد عامـة 

ي يطـــرأ علـــى حيـــاة البشـــر، وأن مهمـــة ، وأنهـــا ترســـم إطـــارا واســـعا شـــامال يتســـع للتطـــور الـــذ-يخـــص املعـــامالت

أن يفهـــم ويفســـر ويجتهـــد فـــي تطبيـــق الشـــريعة لتلبيـــة حاجـــات مجـــتمعهم  -الـــذي هـــو مـــن صـــنع البشـــر -الفقـــه 

وهــذا يكشــف مغالطــة هــذه الثنائيــات الحــادة، فالشــريعة تتجلــى فــي األحكــام الفقهيــة التــي تبــدعها  66الخاصــة.

ذا قيــل إن املهــم هــو أن هــذا االجتهــاد البشــري يــتم فــي إطــار قــرائح الفقهــاء، وهــو جهــد بشــري غيــر معصــوم، فــإ
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القواعد واملبادئ املؤصلة إلهيـا، قيـل إن الرجـوع إلـى مبـادئ وقواعـد الشـريعة لـن يعطـي قـراءة واحـدة أو حتـى 

قراءات متقاربة، فمثال مبدأ "الشورى" الذي هـو مبـدأ إسـالمي أساسـ ي فـي نظـام الحكـم، لـه قـراءات متباينـة، 

قـــدم قــراءة ســـلطوية تجعــل الشـــورى معلمـــة وليســت ملزمـــة، والــبعض يقـــدم قــراءة نخبويـــة تجعـــل فــالبعض ي

الشــورى محصــورة فقـــط فــي أهـــل الحــل والعقــد مـــن وجــوه القـــوم والعلمــاء وأمــراء الجنـــد ونحــوهم، والـــبعض 

يقــــدم قــــراءة ديمقراطيــــة ويمــــد مظلــــة الشــــورى لكــــل مــــن يعنيــــه األمــــر مــــن عــــوام النــــاس، وأنهــــا ملزمــــة وليســــت 

معلمـــــة، وكـــــل قـــــراءة ينبنـــــي عليهـــــا نظـــــام مختلـــــف كمـــــا رأينـــــا ســـــابقا، فـــــأي مـــــن هـــــؤالء تعكـــــس قراءتـــــه التصـــــور 

 اإلسالمي الذي ما عاداه يمثل الجاهلية؟ 

فبمـــا أن الشـــريعة تتمثـــل فـــي مبـــادئ عامـــة كليـــة فيمـــا يخـــص الـــنظم الحياتيـــة،تكون مقارنتهـــا باأليـــديولوجيات 

مالية واالشــتراكية غيــر متجــانس، وألن تنزيــل الشــريعة علــى الواقــع هــو والــنظم السياســية واالقتصــادية كالرأســ

جهـــد بشـــري غيـــر معصـــوم، والرجـــوع إلـــى الشـــريعة ال يعطـــي تصـــورا واحـــدا أو حتـــى تصـــورات متقاربـــة، بـــدليل 

عشــرات املــذاهب العقائديــة واملــدارس الفقهيــة التــي عرفهــا اإلســالم طــوال تاريخــه، وتنــوع األيــديولوجيات بــين 

ـــات والتيــــــارات اإلســــــالمية املعاصــــــرة، فــــــإن الــــــزعم أن هنــــــاك نظامــــــا حياتيــــــا إســــــالميا بعينــــــه، تفصــــــيليا،  الحركـــ

معصـوما، وبـدون إقامتـه يصـير املجتمـع جاهليـا ولـيس إسـالميا هـو زعـم خـاط . عـالوة علـى ذلـك، فـإن محاولـة 

ـــي تشــــمل الج -إقامــــة نمــــوذج حكــــم إســــالمي انطالقــــا مــــن هــــذه الرؤيــــة األحاديــــة والكليــــة  ـــية التـ وانــــب السياسـ

ملصــــطلح الحاكميــــة واملدعومــــة بمنطــــق الفلســــفة  -واالجتماعيــــة واالقتصــــادية والفكريــــة واألخالقيــــة والعلميــــة

املثالية قد يسفر عن نظـام شـمولي، كمـا وفـرت فلسـفة هيجـل املثاليـة املنـاب الزدهـار الـنظم الفاشـية والنازيـة 

 في التجربة الغربية.

 خاتمة

النظريـات املعاصـرة للحكـم اإلسـالمي، يمكـن أن نخلـص إلـى عـاملين أساسـيين  بعد استعراض مجمل ملختلف

 في إشكالية الحكم اإلسالمي في إطار الدولة الحديثة:

 متعلق بالفقه السياس ي اإلسالمي ذاته العامل األول:

 فكما رأينا يشوب الفقه املتعلق بالسياسة ونظم الحكم في اإلسالم عواران خطيران:

لفقــــه السياســــ ي اإلســـالمي، تــــأثرا بــــالحوادث املزلزلـــة التــــي عصــــفت باألمـــة فــــي أوخريــــات العصــــر اانحـــراف  أوال:

عن أصول اإلسـالم  –كما ذكر سيد قطب  -الراشد، فقد بدأ االنحراف في سياسات الحكم وسياسات املال 

ق السـنهوري ، وقد رأينا أن الـدكتور عبـدالرزا67ومبادئ الشريعة منذ أن بدأ امللك العضوض على يد معاوية
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، و الـــدكتور 68اعتبـــر نمـــوذج الخالفـــة الـــذي ســـاد فـــي أغلـــب فتـــرات التـــاريخ اإلســـالمي شـــكال ناقصـــا مـــن الخالفـــة

. هــــذا 62حــــاكم املطيــــري عــــد الخطــــاب السياســــ ي الــــذي هــــيمن  خاللهــــا خطابــــا سياســــيا شــــرعيا مــــؤوال منحرفــــا

السياسية، والشورى، والحريـات  االنحراف شمل جوانب عدة في الفقه اإلسالمي السياس ي، مثل: املشروعية

السياسية، وسياسة املال العام، ونحوها، وهو ما دفع الشيخ راشد الغنوشـ ي إلـى اعتبـار هـذا االنحـراف سـببا 

مباشــرا فــي ســقوط الحضــارة اإلســالمية، "وأنــه مــن غيــر ثــورة شــاملة تطــيح بهــذه الســموم التــي تجــري فــي دمــاء 

انتفاضتها، فال أمل فـي انطالقـة متينـة قويـة قاصـدة قمينـة بإنتـاج األمة وتشل طاقتها عن االنطالق، وتجهض 

 71الحضارة من جديد."

توقف االجتهـاد فـي الفقـه اإلسـالمي فـي القـرون األخيـرة، وهـي القـرون التـي شـهدت طفـرة غيـر مسـبوقة فـي  ثانيا:

لهـا، فهـذا الفقـه "قـد  الهياكل والبنى اإلجتماعية لألمة، وفـي جوانـب الحيـاة السياسـية واالقتصـادية والفكريـة

توقــف نمــوه أو كــاد منــذ القــرن الثــامن الاجــري، وذلــك تبعــا لركــود املجتمــع اإلســالمي ذاتــه،... حتــى إذا قفــزت 

الحيـاة قفزتهــا الواسـعة فــي القــرون الثالثـة األخيــرة، وتجـدد املجتمــع اإلســالمي طفـرة، لــم يكـن الفقــه اإلســالمي 

بذلك وجدت فجوة تاريخية ضخمة في تسلسل هذا الفقـه ومسـايرته على استعداد ملسايرة الحياة املتوثبة، و 

، ولـذا كانـت الـدعوة إلـى التجديـد الفقهـي، وتجـاوز 71للحياة الجديدة، وحاجتها التي تضاعفت أضعافا كثيرة" 

مرحلــة الجمــود هــذه، كخطــوة أساســية إلقامــة الحكــم اإلســالمي قاســما مشــتركا بــين أغلــب مــن تناولنــاهم فـــي 

 72هذه الدراسة.

 متعلق بالتحديات التي فرضتها الدولة الحديثة على مفهوم الحكم اإلسالمي العامل الثاني:

، وأنها 73فقد ذكرنا أن الدولة الحديثة، هي وليدة شرعية للتجربة الغربية، وتطوراتها االجتماعية والسياسية

ات التـي دفعـت الـبعض ممـا أحـدث هـذه التناقضـ 74نقلت قسرا في تجربتنا اإلسالمية، مقطوعة عـن سـياقها،
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هذه التحديات تشـمل أمـورا عـدة،  75إلى اعتبار أن الحكم اإلسالمي والدولة الحديثة غير متالئمين بالضرورة.

 منها:

ــــم واملؤسســــاتي، فــــبعكس نمــــط الســــلطة التقليديــــة، والتــــي كانــــت مركزيــــة فــــي  قسَّ
ُ
ــــب وامل

َّ
أ. نمــــط الســــلطة املرك

ـــاح تركــــــز  ـــا أتـــ ــــي نمطهــــــا، ممـــ ــــة فــ ـــكلها، وأبويــ الســــــلطات السياســــــية والدينيــــــة فــــــي يــــــد الخليفــــــة أو رأس الدولــــــة شـــ

اإلسالمية، واعتباره ليس فقط املسؤول عن إقامة الحكم اإلسالمي، بل الرمز الذي يتمثل فيه هـذا الحكـم، 

نـــــتج عـــــن الدولـــــة الحديثـــــة والتـــــي تمتـــــاز بمؤسســـــاتها املنفصـــــلة ملمارســـــة الســـــلطات املختلفـــــة، وتعـــــاظم الـــــدور 

فــي إكســاب املشــروعية  للنظــام السياســ ي، وإســهامه بــدرجات مختلفــة فــي ممارســة الســلطة السياســ ي للشــعب 

السياسية، إشكالية "الحاكم، األمة، العلماء" على نحو ما ذكرنا، وتحديد دور هذه األطراف الثالثـة فـي نظـام 

 حكم يهدف إلى إقامة الدين وتطبيق الشريعة.

ة بحــدودها غيــر املحــددة، واملتجــاوزة للعرقيــات واألقــاليم، وبــنمط ب. الحــدود واملواطنــة، فالدولــة اإلمبراطوريــ

مواطنتهــــا الرعــــائي، كانــــت تقــــدم حــــال ملشــــكلة تطــــابق حــــدود الدولــــة واألمــــة فــــي الفكــــر السياســــ ي اإلســــالمي، أمــــا 

الدولــــة الحديثــــة بحــــدودها املرســــمة الثابتــــة، وبــــنمط مواطنتهــــا القــــائم علــــى تســــاوي الحقــــوق والواجبــــات بــــين 

طياف العرقية والدينيـة داخـل حـدود الدولـة، يثيـر أزمـة حقيقيـة حـول تضـارب الـوالءات والحقـوق مختلف األ 

ـــــدات  ـــــرات الوحـ ــــى عشـ ــ ــــامها إل ـــل انقســ ــ ـــي ظـ ــ ـــــدة فـ ــــة الواحـ ـــــيات األمــ ـــــات ومقتضـ ـــق واجبـ ــ ـــف نحقـ ــ ـــــات، وكيـ الواجبـ

فـــي  -نظريـــا ولـــو  -السياســـية، والتـــي تتشـــارك فيهـــا األغلبيـــة املســـلمة مـــع غيرهـــا مـــن األقليـــات التـــي تتســـاوى معهـــا 

 حقوق وواجبات املواطنة، ولها األولوية عن كل من يقطن خارج حدود هذه الدولة.

عى، بــــل تســــتبطن  جـــــ. اإلطــــار املرجعــــي الحــــاكم: فالدولــــة الحديثــــة كمــــا ذكرنــــا ليســــت منزوعــــة القيمــــة كمــــا يــــدَّ

لدولـــة، وفـــي أهـــدافها، البـــرادايم العلمـــاني العقالنـــي، وهـــو مـــا يطبـــع نمـــط الســـيادة بهـــا، والتـــي تتجســـد فـــي ذات ا

والتـــي تتمثـــل فـــي بنـــاء مـــواطن فاعـــل ومنـــتج اقتصـــاديا، وبالتـــالي فـــي ظـــل هـــذا اإلطـــار كيـــف يمكـــن تأكيـــد ســـيادة 

متجـــاوزة للدولـــة ومؤسســـاتها، وهـــي ســـيادة الشـــريعة اإلســـالمية، وعـــدم االنحـــراف عنهـــا، وكيـــف يمكـــن تحقيـــق 

 دين وسياسة الدنيا به".األهداف العليا للحكم اإلسالمي، واملتمثلة في "حفب ال

  

                                                                    

75.xiv –ix  ,The Impossible State. Hallaq,  
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