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:ممخص
لقد تولدت عف أزمة الدولة في الوطف العربي حاجة ممحة لمتنظير والكتابة عنيا مف أجؿ محاولة إيجاد

 فمقد، وبالطبع لـ تكف النخبة الفكرية المشكمة لمخطاب السياسي اإلسالمي في معزؿ عف ىذا،حؿ أو مخرج ليا

 إذ لـ تفتأ النخبة الفكرية.سعت إلى محاولة حؿ ىذه األزمة إنطالقاً مما لدييا مف خمفية فكرية وعقدية وتاريخية

المشكمة ليذا الخطاب مف التحدث والكتابة والتنظر لواقع الدولة العربية وسبؿ تطوير مؤسساتيا وأدائيا منذ
 حيث مثمت مسألة نموذج الدولة نقطة رئيسية ومحورية في تحميمو،سقوط دولة الخالفة العثمانية إلى غاية اليوـ
 بؿ إف ىذه المسألة بالنسبة لمبعض مف،وتنظيره وتقييمو لمدى صالحية أو عدـ شرعية األنظمة السياسية العربية

صاغة ىذا الخطاب تعد أساس إصالح الحالة العامة لألمة وعودة أمجاد الخالفة اإلسالمية ومآثر الدولة

.اإلسالمية الغابرة

. الدولة الوطنية.  بناء الدولة. ازمة الدولة. الخطاب السياسي االسالمي:الكممات المفتاحية
Abstract:

The crisis of the state in the Arab world has generated an urgent need to theorize and
write about it in order to find a solution or a way out of it. In fact, the intellectual elite that
formed the Islamic political discourse was not isolated from this issue, as it sought to solve
the crisis based on its intellectual, ideological, and historical background. The intellectual
elite which formed this discourse has not ceased to speak, write, and consider the reality of
the Arab state and ways to develop its institutions and performance since the fall of the
Ottoman Caliphate. As the issue of the state model represented the main and central point in
its analysis, theorizing, and evaluating the validity, or illegality of the Arab political
systems, and for some of the framers of this discourse, this issue is the basis for reforming
the general state of the nation and the return of the glories of the Islamic caliphate and the
past achievements of the Islamic state.
Key words : Islamic political discourse , the state crisis , State building , The nation
state.
*المؤلف المرسل
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مقدمة:
لقد تولدت عف أزمة الدولة في األنظمة السياسية العربية حاجة ممحة لمتنظير والكتابة عنيا مف قبؿ النخبة

السياسية والفكرية في الوطف العربي ،وىذا مف أجؿ محاولة إيجاد حؿ أو مخرج ليا ،فصارت اإلشكاليات
المتعمقة بيا ىي مف أكثر اإلشكاليات تناوالً وتحميالً .وبالطبع لـ تكف النخبة الفكرية المشكمة لمخطاب السياسي
اإلسالمي المعاصر في معزؿ عف ىذا ،فمقد سعت ىي األخرى إلى محاولة حؿ ىذه األزمة إنطالقاً مما لدييا
مف خمفية ثقافية وعقدية وتارخية في ىذه المسألة.

ولعمنا ال نجانب الصواب ىنا إذا قمنا بأف الخطاب السياسي اإلسالمي المعاصر يعد مف أكثر الخطابات

السياسية تناوالً وحديثاً ليذه المسألة ،إذ لـ تفتأ النخبة الفكرية المشكمة ليذا الخطاب تتحدث وتكتب وتنظر لمواقع
السياسي في الدوؿ العربية منذ سقوط دولة الخالفة العثمانية وقياـ الدولة الوطنية ،فمقد إنشغمت ىذه النخبة
_كغيرىا مف النخب العربية في ذلؾ الوقت_ بمسألة تحديث الدولة وتطوير مؤسساتيا وأدائيا ،ومف المالحظ

لممتبع ىذا الخطاب ،أف مسألة نموذج الدولة مثمث نقطة رئيسية ومحورية في تحميمو وتنظيره لمتحديث والتطوير
السياسي ،وتقييمو لمدى صالحية أو فشؿ األنظمة السياسية العربية ،بؿ إف ىذه المسألة بالنسبة لمبعض مف
صاغة ىذا الخطاب تعد أساس إصالح الحالة العامة لألمة وعودة أمجاد الخالفة اإلسالمية ومآثر الدولة

اإلسالمية الغابرة .

وبالرغـ أف تشكيالت ىذا الخطاب _اإلسالمي السياسي _ تعتمد في مجمميا عمى نفس األسس

والمصادر ،كما أف ليا في غالبيا نفس األىداؼ والغايات ،إال أنيا لـ تأتي وفؽ خط واحد ونموذج موحد ،بؿ
جاءت وفؽ أشكاؿ مختمفة ومتنوعة ،وصؿ الحاؿ بيا إلى حد الصراع فيما بينيا في بعض األحياف ،ولعؿ ىذا
اإلختالؼ داخؿ ىذا الخطاب ىو ما ساعد عمى توسعو وشدة انتشاره في أوساط الجماىير العربية ،إذ وجدت فيو

مجد سمفيا ومتسعاً مف الفكر يشمؿ مختمؼ األفكار مف األشد تطرفاً إلى األشد اعتداال وتسامحاً.

وانطالقا مف كؿ ىذا جاء بحثنا ىذا ليبحث عف أىـ اإلنتقادات والتفكيكات التي تعرض ليا نموذج الدولة

في المنطقة العربية مف قبؿ التيار اإلسالمي ،واف كاف ىذا التيار ال يعد الناقد الوحيد ليذا النموذج ،ولكنو يعد
األكثر تأثي ار واألكثر تعريضا مف بيف النقاد المتواجديف عمى الساحة السياسية العربية.
ومف ىنا نطرح التساؤؿ التالي:

ما هي أهم النتقادات التي تعرض لها نموذج الدولة في المنطقة العربية من قبل التيار السياسي اإلسالمي،
وما هو البديل المطروح من قبل هذا الخطاب إلصالح هذا النموذج؟

ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية إرتأينا تقسيـ بحثنا ىذا إلى ثالثة محاور رئيسية:
المحور األوؿ :تشكؿ نموذج الدولة الحديثة في المنطقة العربية

المحور الثاني :نقد الخطاب السياسي اإلسالمي لنموذج الدولة في المنطقة العربية

المحور الثالث :إصالح الدولة وتأسيس النموذج البديؿ في الخطاب السياسي اإلسالمي.
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المحور األول :تشكل نموذج الدولة الحديثة في المنطقة العربية.
ُيعتبر مفيوـ الدولة الوطنية مف بيف أكثر المفاىيـ ُغموضاً والتباساً في المخياؿ السياسي العربي ،وىذا
راجع ربما إلى ارتباط مفيوـ الدولة الحديثة بالتجربة السياسية واالجتماعية األوروبية ،وسرعاف ما انتشر ىذا

النموذج لمكيانات السياسية عبر مختمؼ أنحاء العالـ ،ليصبح بذلؾ ركنا أساسيا مف أركاف النظاـ الدولي الجديد،
ىذا النظاـ الذي سرعاف ما بسط نفوذه عمى المنطقة العربية ،واف كاف في ىذه الحالة –أي الحالة العربية -قد تـ
بشكؿ ُمستورد وبإكراه فرضو االستعمار الحديث مع مطمع القرف التاسع عشر.1
فالدولة في المنطقة العربية لـ تنشأ نشأة طبيعية ،فيي عمى عكس ما كاف عند الدوؿ الغربية التي سبقت

فييا اليوية القومية تبمور سمطة الدولة ،فإف الدوؿ العربية قد ظيرت قبؿ تشكؿ ىويتيا القومية ،بؿ سعت كؿ

دولة منيا إلى بناء مشروع ىوية خاصة بيا .2وعميو فإف الدولة العربية نشأت بعيداً عف كؿ واقع موضوعي ولـ
تكف نتيجة تطور ُمجتمعي طبيعي وذاتي تُعبر عف المصالح المشروعة لمقوى االجتماعية الرئيسية التي تتطابؽ
مع المؤسسات والممارسات السياسية القائمة في المجتمع .وىذا ما مف شأنو أف ُيعزز فيما بعد القطيعة مع ىذا
األنموذج المستورد لمدولة لصالح نموذج الدولة القائمة عمى العصبيات القبمية والطائفية.

3

فبعد انييار الخالفة العثمانية لـ يكف ىناؾ خيار أماـ الشعوب العربية سوى القبوؿ بالخيارات السياسية

الوافدة في بناء الدولة الحديثة عمى شاكمة النماذج األوربية والتي فرضتيا القوى االستعمارية الموجودة آنذاؾ.
وىذا بالطبع ما حاؿ دوف صياغة ثقافة سياسية مستقمة وتمقائية في المجتمعات العربية ،والتي لـ يكف لدييا تقاليد

سياسية خاصة بالدولة في تمؾ الفترة بسبب تعرضيا الستعمار حد مف قدرتيا عمى تشكيؿ ذاتيا السياسية ،كما
قاـ بمسخ التقاليد السياسية والمؤسساتية لدييا ،وحتى اليوـ ال تزاؿ العديد مف الدوؿ العربية تفتقر إلى المتطمبات
األساسية الضرورية كي تصبح دوالً ذات شرعية مستقمة واستقرار سياسي ،فقداف التقاليد المميزة لمدولة وضعؼ

الجوانب المؤسسية في الثقافة السياسية لدييا أوجد حالة مف الصراع الدائـ بيف النخب المتصارعة عمى السمطة
داخؿ الدولة ،وأصبح بذلؾ الطريقة المثمى لترسيخ دعائـ السمطة السياسية واحالؿ اإلستقرار السياسي فييا ىو
انتياج سياسات تتسـ بالشمولية والبيروقراطية والعنؼ.4

وحتى الدوؿ العربية التي حاولت التخمص مف ىذا اإلرث االستعماري ،عف طريؽ تبنييا لمشرعية الثورية

أو باالستناد إلى بعض المبادئ اإلسالمية لتبرير سمطتيا ،وجدت نفسيا مضطرة إلى إتباع سياسات اليدـ
والتدمير لألنظمة اإلجتماعية والسياسية التقميدية ،واقامة أنظمة جديدة عمى النمط الغربي االستعماري ،بحجة
بناء مؤسسات وقيـ حديثة تسمح بالتنمية والخروج مف التبعية والتخمؼ التي ىي فييا ،إال أف ىذه العممية

التحديثية أدت بدورىا إلى خمؽ إزدواجية في النظـ االجتماعية ليذه الدوؿ ،كما أنيا أفرزت حالة مف الصراع في
الوالءات داخؿ األنظمة السياسية القائمة ،فتعرض بذلؾ نظاـ القيـ فييا إلى حالة مف انعداـ أو فقداف التوازف
وحدوث خمؿ في سمـ األولويات ليذه القيـ نتيجة حالة االحتكاؾ والصداـ الحاصمة بيف القيـ الوافدة والقيـ

األصيمة ،ىذا الخميط مف المفاىيـ والقيـ السياسية األصيمة والوافدة المتصارعة فيما بينيا ،أدى إلى حالة تحطـ
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الوعي بالمدركات الشاممة لمثقافة السياسية ،مما أدى بدوره إلى حالة مف عدـ اإلتزاف في تقديـ التبريرات لدى
السمطة الحاكمة حوؿ شرعيتيا ،وعدـ ثقة المواطنيف فييا ،وىنا بالتحديد بدأت شرعية السمطة في األنظمة العربية
ترتبط بشخصية الحاكـ فييا بحيث أصبحت تعد ىي منبع الشرعية وأصؿ السمطة فييا ،فظيرت الناصرية
والبومديانية والبورقيبية واألسدية والصدامية  ...وأصبحت السمطة في األنظمة السياسية العربية محتواة داخؿ

أشخاص.5

ومع أنو ال يوجد واقع عربي واحد وانما ىناؾ تعدد وتنوع _سواء عمى مستوى النظـ السياسية فمف مشيخة

إلى إمارة إلى سمطنة إلى مممكة إلى جميورية إلى جماىيرية ،أو عمى مستوى األطر الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية في ىذه الدوؿ_ إال أف أزمة الدولة في ىذه األنظمة تبقى جانباً مشتركاً بينيا .فالدوؿ واألنظمة

العربية ال تتوفر في غالبيتيا عمى المؤسسات سياسية قوية وحديثة ،واف توافرت لبعضيا فما ىي إال مؤسسات

شكمية تأتي بيا أجيزة الحكـ عف طريؽ األساليب الشعبوية التي تعرفيا الممارسة السياسية العربية ،ولذلؾ نجد
أف ىذه األنظمة تحاوؿ في إطار المحافظة عمى ديمومتيا واستمرارىا إلى استخداـ أساليب الترىيب والترغيب.
حتى أصبح مفيوـ الدولة في ىذه األقطار قائـ عمى اإلعتراؼ ليذا النظاـ بوحدانيتو في القيادة والفكر
واإليديولوجيا ،وأكثر مف ذلؾ امتالكو ليذه الدولة وىذا الشعب.6

ومف ىنا فإف األشكاؿ السياسية المصطنعة التي سادت المنطقة العربية كنتيجة لإلرث اإلستعماري

ومشكمة مف الممكيات التقميدية والدكتاتوريات البيروقراطية ،برغـ مف أف لكؿ شكؿ طريقتو الخاصة في شرعنة
النموذج السياسي المعتمد ،إال أنيـ في مجموعيـ ال يعبروف عف المؤشرات الحقيقية لكياف سياسي مستقر أو
مستند إلى منظومة مف المفاىيـ المعرفية والقيمية .7فاألنظمة الممكية العربية تعتمد في تبرير وجودىا عمى

المصدر التقميدي الذي ينطوي عمى البعد الديني والقبمي ،فنجد مثالً  :أف كال مف المممكتيف األردنية والمغربية
تستمداف شرعيتيما مف صفة نسبيما إلى أىؿ بيت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،أما بالنسبة لممممكة السعودية
والسمطنة العمانية فيما يستنداف في شرعيتيما عمى خدمة المذىب الديني الوىابي بالنسبة لمسعودي واإلباضي
بالنسبة لمعماني ،فيما تستند باقي األنظمة الممكية المتبقية في الخميج العربي _وىي :النظاـ القطري والكويتي

والبحريني واإلمارتي_ في شرعيتيـ إلى المصدر القبمي والعشائري.8

أما باقي الدوؿ العربية والتي تصنؼ في خانة األنظمة الجميورية ألف دساتيرىا تنص صراحة عمى أف

الشعب أو الجماىير ىي مصدر السمطة ،فيي ال تستند في تبرير وجودىا عمى المصدر التقميدي أو ال عمى

المصدر العقالني القانوني ،ومعظميا يبرر وجوده إما مف إيديولوجية ثورية أو مف قيادة كاريزمية مميمة أو منيا
معا ،9فبعكس األنظمة الممكية التي اعتمدت في شرعيتيا أساساً عمى المصدر التقميدي لمشرعية تدعمو في ذلؾ
بشكؿ ثانوي اإلنجازات الداخمية والميارة السياسية لمقيادة ىناؾ ،فإف المصدر الرئيسي الوحيد الذي استندت إليو

األنظمة الجميورية العربية ىو إيديولوجيتيا الثورية ،أي قدرتيا عمى إحداث التغيير وتحقيؽ األىداؼ الكبرى التي

روجت ليا ووعدت بانجازىا ،والتي جعمت منيا مبر اًر إلستالئيا عمى السمطة واستمرارىا فييا واحتكارىا ليا وسبباً
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في وجوب إلتفاؼ الجماىير حوليا ومنحيا التأييد والطاعة ،وترؾ المعارضة ألنيا مف أسباب التفرقة ومف صنع
أيادي أجنبية خبيثة ال تريد الخير والعزة ليذه الدوؿ.10

ىذه المصادر الالعقالنية لمعقد االجتماعي لمدوؿ العربية أظيرت الطابع المنغمؽ والتقميدي لمسمطة في

األنظمة السياسية فييا ،ويؤكد " "Wittfogel Karlأف األنظمة العربية تتسـ بالغياب الكمي لمرقابة اإلجتماعية
الفعالة ،فال يوجد مركز قادر عمى إخضاع السمطة المطمقة فييا لمرقابة أو تحجيميا ،ووجود الدساتير في بعض

الدوؿ منيا ال يعني الرقابة الدستورية وال اإللتزاـ بمتضمنات الدستور ذاتو ،أو أف تنحد سمطة النظاـ عند المتاح
بو وفؽ القواعد الدستورية ،األمر الذي يفسر المظير المشخص لألنظمة العربية التي تسعى أكثر مف غيرىا إلى

خمؽ األساطير حوؿ شخصية الحاكـ ،ثـ تبريرىا وتحويميا إلى مصادر لمشرعية كالتاريخ والديف والنسب الشريؼ
وىاالت القداسة ...

11

المحور الثاني :نقد الخطاب السياسي اإلسالمي لنموذج الدولة في المنطقة العربية
بالرغـ مف أف تشكيالت ىذا الخطاب _اإلسالمي السياسي _ تعتمد في مجمميا عمى نفس األسس

والمصادر ،كما أف ليا في غالبيا نفس األىداؼ والغايات ،إال أنيا لـ تأتي وفؽ خط واحد ونموذج موحد ،بؿ
جاءت وفؽ أشكاؿ مختمفة ومتنوعة ،وصؿ الحاؿ بيا إلى حد الصراع فيما بينيا في بعض األحياف ،ولعؿ ىذا
اإلختالؼ داخؿ الخطاب السياسي اإلسالمي المعاصر يبدوا جمياً في طرحو وتنظيره لمسألة نموذج الدولة

الوطنية ،فمقد اختمفت وجيات النظر داخؿ ىذا الخطاب فيما يخص مسألة الشرعية السياسية لمحكاـ واألنظمة
السياسية العربية فتباينت وتشعبت آراؤىـ فييا ،إال أنو يمكننا أف نالحظ ونميز فييا مجتمعة ثالثة آراء تمثؿ
ثالثة أقساـ رئيسية مف أقساـ ىذا الخطاب :

القسم األول :ويمثميـ التقميديوف الذيف تمسكوا بضرورة العودة إلى دولة الخالفة اإلسالمية ،فيـ ال يروف أي
شرعية لمدولة الوطنية وال لحكاميا ،فيذه األنظمة بالنسبة إلييـ غير مقبولة ال مف حيث إجراءاتيا وال غاياتيا وال
مقاصدىا وال مآالتيا ،وأما النظاـ السياسي الذي ينبغي أف يسود المنطقة العربية والذي يتمتع بالشرعية المطمقة

فيو نظاـ الخالفة  ،ويذىب بعض المتشدديف منيـ إلى أف الشرعية السياسية في التاريخ اإلسالمي لـ تكف إال
لمخمفاء الراشديف األربعة –أبو بكر وعمر وعثماف وعمي رضي اهلل عنيـ ،-وأنيا اختفت عف الوجود السياسي في
اإلسالـ منذ أوؿ حكـ األموييف إلى اليوـ  ،فإذا ما أردنا العودة إلى الشرعية ،فالبد لنا مف العودة إلى دولة

الخالفة كما كانت في عيد الخمفاء الراشديف األربعة.

ويؤمف أنصار ىذا التيار برجوع دولة الخالفة رجوعاً ثانياً ،بؿ ويسعى أنصاره إلى تعجيؿ ىذا الرجوع عف

طريؽ السعي إلى إقامة دولة الخالفة الثانية في مختمؼ األقطار العربية ،مستأنسيف في ىذا بحديث النبي صمى
اهلل عميو وسمـ الذي جاء فيو قولو عميو الصالة والسالـ  ":تكوف النبوة فيكـ ما شاء اهلل أف تكوف ثـ يرفعيا اهلل
إذا شاء أف يرفعيا ،ثـ تكوف خالفة عمى منياج النبوة فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف ثـ يرفعيا إذا شاء أف يرفعيا
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ثـ يكوف ممكا عضودا فيكوف ما شاء اهلل ثـ يرفعو إذا شاء أف يرفعو ،ثـ يكوف ممكا جبريا فيكوف ما شاء اهلل أف

يكوف ثـ يرفعو إذا شاء أف يرفعو ،ثـ تكوف خالفة عمى منياج النبوة ثـ سكت".

ففي ىذا الحديث عندىـ داللة واضحة عمى عودة الخالفة الثانية التي يسعوف إلى إقامتيا في األرض

والتي يعتبرونيا النظاـ السياسي الوحيد الشرعي والحؿ الوحيد ألزمة الشرعية التي تعاني منيا األنظمة السياسية

العربية اليوـ .ولعؿ مف أبرز ممثمي ىذا اإلتجاه في الساحة السياسية اإلسالمية نجد:

حزب التحرير الذي أسسو الشيخ "تقي الديف النبياني" سنة 2591ـ والذي لو فروع في مختمؼ الدوؿ

العربية ،ويسعى ىذا الحزب إلى إعادة استئناؼ الحياة اإلسالمية عف طريؽ إحياء دولة الخالفة .ومف أجؿ
تجاوز العقبات وبعث دولة الخالفة مف جديد تقترح حزب التحرير قياـ عممية التغيير عمى ثالثة مراحؿ

أساسية:

12

المرحمة األولى :وىي مرحمة الصراع الفكري وتكوف بتثقيؼ المالييف مف الناس تثقيفاً جماعياً بالثقافة اإلسالمية.
المرحمة الثانية :وىي مرحمة االنقالب الفكري وتكوف بالتفاعؿ مع المجتمع عف طريؽ العمؿ الثقافي والسياسي.
المرحمة الثالثة :وىي مرحمة تسمـ زماـ الحكـ واقامة دولة الخالفة الثانية.

كما نجد أيضا مف بيف أشير الحركات اإلسالمية المنضوية في ىذا القسـ "الجماعة اإلسالمية بمصر"

وىي جماعة نشأت في أوائؿ السبعينات في الجامعات المصرية ،خصوصاً جامعات القاىرة وعيف شمس

واإلسكندرية وأسيوط ،تدعوا إلى الجياد مف أجؿ إقامة دولة الخالفة اإلسالمية واعادة المسمميف إلى اإلسالـ.

وترى ىذه الجماعة أف حكاـ المسمميف الذيف يرفضوف تطبيؽ شرع اهلل كفار يجب الخروج عمييـ ،13كما

أف إقامة الدولة اإلسالمية _ومف ثـ الخالفة_ فرض عيف عمى كؿ مسمـ ،وىـ في ىذا واف كانوا يشتركوف مع
حزب التحرير في القوؿ بعدـ شرعية األنظمة السياسية العربية وضرورة إسقاطيا مف أجؿ إقامة دولة الخالفة،

إال أنيـ يختمفوف معيـ في الوسائؿ واألدوات المتبعة مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية ،فإف كاف حزب التحرير يحبب
الوسائؿ التربوية والتثقيفية ،فإف الجماعة اإلسالمية ترى في ذلؾ جبف وغباء وىي تفضؿ الجياد والقتاؿ كأحسف
أداة إلقامة دولة الخالفة ،ولقد عبرت الجماعة اإلسالمية عف أفكارىا ومعتقداتيا مف خالؿ وثقتيف أساسيتيف
ىما:

 .2ميثاق العمل اإلسالمي :والذي كتبو كؿ مف":عصاـ عبد الماجد" و"عصاـ دربالة" و"ناجح إبراىيـ"
وراجعو الشيخ "عمر عبد الرحماف" مفتي الجماعة ويحتوي ىذا الميثاؽ عمى دستور الجماعة اإلسالمية
حيث ثـ فيو التعريؼ بيا وبعقيدتيا ،ومف ثـ شرع في تبياف الغايات واألىداؼ التي تسعى إلييا.14
 .1وثيقة حتمية المواجهة :وىي وثيقة بدوف مؤلؼ أعدتيا الجماعة سنة 2591ـ لتفصؿ فييا أكثر ما ورد
في ميثاؽ العمؿ اإلسالمي بأسموب أكثر تحديدا ووضوحاً وعنفاً وتحدياً ،حيث تؤكد الجماعة فييا عمى
ضرورة خمع الحكاـ ألنيـ في نظرىـ كفروا بعدما بدلوا شرع اهلل بالقوانيف الوضعية ،ومف ىنا وجب عمى
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المسمميف خمعيـ وقتاليـ .كما أكدت الجماعة في ىذه الوثيقة عمى وجوب تنصيب خميفة لممسمميف
واقامة دولة الخالفة التي ستحؿ محؿ ىذه األنظمة القائمة اليوـ بعد إزالتيا عف طريؽ الجياد.15
أما في عدـ شرعية األنظمة السياسية القائمة ،فترى الجماعة أف ىذه األنظمة غير شرعية ألنيا تعتمد في

شرعيتيا عمى دساتير باطمة ،فيي مستنبطة مف غير الشريعة اإلسالمية وأف مصادرىا القوانيف والدساتير
األجنبية ،كما أنيا تقر في معظميا عمى أف الشعب مصدر السمطات وىذا مف أىـ أخطار ومصادر البطالف

فالسمطة هلل وحده وال سمطاف ألحد إال لو ،ال لمفرد وال ألمة وال لشعب ،16فالنظاـ الشرعي الوحيد عندىـ ىو دولة

الخالفة ،ودولة الخالفة عندىـ ىي دولة دينية وشرعيتيا ىي شرعية دينية مطمقا ،وليس ليا أف تستمد مف أي
قانوف إنساني أياً كانت طبيعتو ،ألنيا تتعارض معو بطبعيا ،واذا ما كانت الديمقراطية وآليتيا ىي أساس إضفاء

الشرعية السياسية عمى األنظمة السياسية المعاصرة ،فإف أصحاب دولة الخالفة ال يروف في نموذج الدولة
الوطنية إال ما يبعد عف اهلل وعف منياج النبوة .وىـ بيذا يرفضوف كؿ مظاىر الحياة السياسية المعاصرة في
نظميا وتنظيماتيا وادانة األنظمة السياسية المعاصرة بمختمؼ تجمياتيا ،فالسمطة السياسية عندىـ ال تستمد ما

يمكف أف يكوف ليا مف الشرعية وأسبابيا إال مف مصدر واحد ىو الشرع والقانوف اإلليي.17

القسم الثاني :ويمثميـ اإلحيائيوف الذيف يسعوف إلى الحفاظ عمى األسس اليوية اإلسالمية عف طريؽ العودة إلى
التراث اإلسالمي واحيائو مف جديد .واف كاف اإلحيائيوف قد وافقوا التقميديوف في األىمية القيمية والحضارية لدولة

الخالفة ،وضرورة رجوعيا مف جديد لما تمثمو مف رمز لوحدة المسمميف وقوتيـ ،فقد رفضت مثال ىيئة كبار
العمماء في مصر قرار إلغاء الخالفة العثمانية وأدانتو واعتبرتو بدعة ودعت المسمميف إلى التفكير والعمؿ مف
أجؿ إعادة نظاـ الخالفة ،وقاؿ الشيخ األزىري الدكتور يحي إسماعيؿ " :إف جماعة المسمميف ال يصمح ليا مف
نظاـ تذود بو عف دينيا وتعطيو الوالء مف قموبيا ....إال النظاـ الذي أقامو اإلسالـ وفصمتو السنة ،نظاـ البيعة

والشورى والنصيحة " ،18إال أنيـ خالفوىـ في كونيا مف أصوؿ الديف ،وبأف العمؿ عمى رجوعيا ىو فرض عيف

عمى كؿ مسمـ ،وبأنيا النظاـ السياسي الوحيد الذي يمكف أف يتمتع بالشرعية السياسية ألنيا النظاـ السياسي
الوحيد المتعبد بو إلى اهلل.

واف كاف اإلحيائيوف قد وافقوا التقمديوف أيضا في نقدىـ لمنظاـ الديمقراطي ،إال أنيـ خالفوىـ في الحكـ

عمى مدى شرعية نموذج الدولة في الوطف العربي ،فيـ _أي اإلحيائيوف_ رغـ معارضتيـ لمفمسفة السياسية
الديمقراطية وأنظمة الحكـ المتولدة عنيا ،إال أنيـ يقرروف بشرعية أي نظاـ سياسي ميما كاف شكمو إف حكـ بما
أنزؿ اهلل وأقاـ شرعو في األرض .فنموذج الدولة عندىـ ليس مرتبطا بنوع النظاـ السياسي المتبع في الدولة

سواء أكاف ممكياً أو جميورياً إنما مرتبط بمدى التزاـ ىذا النظاـ الحاكـ _أيا كاف نوعو_ بتطبيؽ والحكـ بما أنزؿ

اهلل مف شرائع وأحكاـ ،يقوؿ الشيخ يوسؼ القرضاوي " :وىذا اإللتزاـ مف الدولة بقانوف الشريعة ىو الذي يعطييا
الشرعية ويجعؿ ليا حؽ المعاونة والطاعة مف الشعب في اليسر والعسر والمنشط والمكره ،فأما إذا حادت عف
288

عماد لبيد ،أمين بمعيفة

الخطاب السياسي اإلسالمي وأزمة الدولة في المنطقة العربية :دراسة في إشكالية
النموذج

ىذا المنيج والنظاـ ،فيذا يسمبيا حؽ الشرعية ويسقط عف الناس واجب اإللتزاـ بطاعتيا ،فإنما الطاعة في

المعروؼ وال طاعة لبشر في معصية اهلل ".19

ولقد اختمؼ االحيائيوف فيما بينيـ حوؿ مقدار ىذا االلتزاـ الذي بفضمو يكتسي النظاـ السياسي صفة

الشرعية ،فذىب أنصار "السمفية العممية" إلى القوؿ بشرعية كؿ نظاـ حكـ يرأسو حاكـ مسمـ ممتزـ بإقامة أركاف
اإلسالـ األساسية (صالة -صوـ -زكاة -حج ) ،مستدليف في ذلؾ بمجموعة مف النصوص واألحاديث النبوية

التي تدعوا إلى طاعة والة األمور والصبر عمى جورىـ وتحذير مف الخروج عمييـ ،كحديث عبادة بف الصامت
رضي اهلل عنو والذي قاؿ فيو " :بايعنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عمى السمع والطاعة في المنشط والمكره
والعسير واليسر ،وأثرة عمينا ،وأف ال ننازع األمر أىمو إال أف تروا كف ار بواحاً عندكـ مف اهلل فيو برىاف".20

وحديث ابف عباس رضي اهلل عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ " :مف رأى مف أميره شيئا يكره

فميصبر ،فإنو مف فارؽ الجماعة شب ار فمات مات ميتة جاىمية".21

أما بالنسبة إلى أنصار "السمفية الجيادية" فيـ يروف أف االلتزاـ الذي يجب عمى النظاـ الحاكـ التقيد بو

حتى يكوف نظاماً شرعياً ،ىو االلتزاـ الكامؿ بتطبيؽ وتحكيـ شرع اهلل واقامة حدوده وفروضو كاممة مف غير

إنقاص وال تأويؿ ،وأي إخالؿ بيذا اإللتزاـ مف قبؿ النظاـ سينعكس سمبا عمى شرعيتو وقد يؤدي في النياية إلى
الخروج عميو واسقاطو ،يقوؿ المستشار عمي جريشة" :ال شرعية لمسمطة إذا عدلت عف شريعة اهلل أو عدلت بيا".

ويقوؿ الشيخ عبد اهلل عبد الحميد األثري " :وأما مف عطؿ منيـ شرع اهلل ولـ يحكـ بو وحكـ بغيره ،فيؤالء

خارجوف عف طاعة المسمميف فال طاعة ليـ عمى الناس".22

وقد ذىبوا في ىذا إلى أف جميع صور الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل المكفرة والمفسقة توجب انتفاء الشرعية عف

الحكـ والحاكـ ،وىـ يستندوف في طرحيـ ىذا حوؿ الشرعية عمى معنى محدد لمحاكمية عندىـ ،أخذوا بو
وتبمورت منو فكرتيـ عف الشريعة والكتاب والسنة ،ومعنى التوحيد ومعنى الحياة ،فصار بذلؾ أساساً ومعيا اًر

لمحكـ عمى األشياء والظواىر والتي منيا شرعية األنظمة السياسية.

وترجع فكرة الحاكمية لدييـ إلى النظرية السياسية التي طرحيا كؿ مف "أبو يعمى المودودي" و"السيد

قطب" ،والقائمة عمى أساس مفيوـ الوحدانية اإلليية ،فالحاكـ الفعمي والمشرع الوحيد في الدولة اإلسالمية ىو اهلل
عز وجؿ وبالتالي فإف االحتكاـ إلى شرعو ىو أساس شرعية ىذه الدولة ،بؿ وأساس اإلسالـ ككؿ ،يقوؿ أبو

يعمي المودودي  ":األساس الذي يقوـ عميو بناؤىا –أي الدولة اإلسالمية -ىو تصور مفيوـ حاكمية اهلل الواحد

األحد ،وأف نظريتيا األساسية أف األرض كميا هلل وىو ربيا والمتصرؼ في شؤونيا ،فاألمر والتشريع كميا
مختصة باهلل وحده وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب ،بؿ وال لمنوع البشري كافة شيء مف سمطة األمر
والتشريع ،فال مجاؿ في حظيرة اإلسالـ ودائرة نفوذه إال لدولة يقوـ فييا الفرد بوظيفتو خميفة اهلل تباركت

أسمائو".23
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فعدـ االحتكاـ إلى شرع اهلل بالنسبة ليـ ليس قادحا في شرعية النظاـ وحسب ،بؿ مخرج مف دائرة

اإلسالـ ،فيو محادات لحكـ اهلل الحاكـ الحقيقي ليذه الدولة .وأما الديمقراطية فيي دعوة كفرية ،تعمؿ عمى تأليو
المخموؽ واتخاذه رباً وذلؾ برد أمر التشريع أصالة وابتداء إلى البشر ،وىذا األمر ال عالقة لو بالشورى
اإلسالمية ال مف حيث المعنى وال مف حيث المبنى ،وىذا بخالؼ قوؿ مف يحسنيا في نظر المسمميف بالتأويالت

الفاسدة مف أصحاب دعوة المصالح حسبيـ ،واذا عمـ الناخبوف أنيـ بعمميـ يوكموف النواب في ممارسة السيادة
الشركية _أي التشريع مف دوف اهلل _نيابة عنيـ فإنيـ يكفروف أيضاً ،24يقوؿ المودودي " :ينبغي عمينا لكي نفيـ
نطاؽ التشريع اإلنساني ومنزلة اإلجتياد في اإلسالـ أف ننتبو إلى أمريف  :األوؿ أف الحاكمية في اإلسالـ

خالصة هلل وحده فالقرآف يشرح عقيدة التوحيد شرحاً بيف أف اهلل وحده ال شريؾ لو ،ليس بالمعنى الديني فحسب
بؿ بالمعنى السياسي والقانوني كذلؾ ،فيو الحاكـ والمطاع وصاحب األمر والنيي ،والمشرع الذي ال شريؾ لو،
ويوضح القرآف توضيحا تاماً حاكمية اهلل القانونية ويقدميا جنب إلى جنب مع عقيدة معبوديتو الدينية ،ويؤكد

عمى أف ىاتيف الصفتيف ىما المقتضيات الالزمة أللوىيتو تعالى وأف كال منيا ال تنفصؿ عف األخرى وانكار

إحداىما يستمزـ بالضرورة إنكار ألوىية اهلل".25

القسم الثالث :ويمثميـ "اإلصالحيوف" ،الذيف أروا في النموذج الغربي الديمقراطي لمدولة نموذجاً جيداً يتمتع
بالشرعية الالزمة ومنو وجب االقتداء بو واالستفادة منو مف أجؿ التقدـ السياسي في الوطف العربي ،أما نموذج

الخالفة فيو في رأييـ ليس باألمر الديني وال التعبدي ،وانما ىو مجرد نموذج لنظاـ سياسي استخدمو المسمموف
في فترة زمنية مف تاريخيـ السياسي ،يقوؿ الشيخ عمي عبد الرزاؽ" :والحؽ أف الديف اإلسالمي برئ مف تمؾ

الخالفة التي يتعارفيا المسمموف ،وبرئ مف كؿ ما ىيأوا حوليا مف رغبة ورىبة ومف عز وقوة ....والخالفة ليست
في شيء مف الخطط الدينية ،وال شأف لمديف بيا ،فيو لـ يعرفيا ولـ ينكرىا ،وال أمر بيا وال نيى عنيا ،وانما
تركيا لنا لنرجع فييا إلى إحكاـ العقؿ وتجارب األمـ وقواعد السياسية ".26

فدولة الخالفة بالنسبة إلييـ ليست ركنا مف أركاف اإليماف وال حكما مف أحكاـ الشريعة ،ولكنيا ىي فقط

جزء مف التاريخ اإلسالمي كاف مف الممكف أف تقع بصورتو التي حدثت أو تقع بصورة أخرى مغايرة ليا ،أو أف
ال تقع أبداً ،إنما يحدث بدال منو نظاـ آخر مختمؼ تماما .27ولقد انقسـ اإلصالحيوف في نقدىـ لدولة الخالفة

إلى قسميف:

 .2قسـ اعتبروا أف دولة الخالفة ليست فقط عمى غير عالقة بالشرع اإلسالمي ،بؿ إنيا تعد في عداد ما
دس في اإلسالـ باسـ اإلسالـ ،وىي في حقيقتيا تناقض تناقضاً صارخاً لقواعد وقيـ اإلسالـ في مجاؿ
التنظيـ السياسي.
فيي أوال ،ال يوجد أي دليؿ شرعي –مف الكتاب أو السنة -يدؿ عمى فرض إقامة الخالفة ،يقوؿ الشيخ

عمي عبد الرزاؽ  " :لـ نجد فيما مر بنا مف مباحث العمماء الذيف زعموا أف إقامة اإلمامة فرض مف حاوؿ أف
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يقيـ الدليؿ عمى فرضيتو بأية مف كتاب اهلل الكريـ  ،ولعمرى لو كاف في الكتاب دليؿ واحد لما تردد العمماء في

التنويو واإلشادة بو ،أو لو كاف في الكتاب الكريـ ما يشبو أف يكوف دليال عمى وجوب اإلمامة لوجد أنصار

الخالفة المتكمفيف – وانيـ لكثير – مف يحاوؿ أف يتخذ مف شبو الدليؿ دليال ،ولكف المنصفيف مف العمماء
والمتكمفيف منيـ قد أعجزىـ أف يجدوا في كتاب اهلل تعالى حجة لرأييـ فانصرفوا عنو إلى ما رأيت مف دعوى

اإلجماع تارة  ،ومف االلتجاء إلى أقيسة المنطؽ وأحكاـ العقؿ تارة أخرى.28

أما ثانيا فإف نظاـ دولة الخالفة كما عرفو التاريخ اإلسالمي كانت مخالفة في كثير مف أركانيا والقواعد

التي تقوـ عمييا قيـ اإلسالـ وأخالقو ،فالخميفة فييا يماىي مقاـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،فيو يتمتع
بالسمطة الدينية والسياسية ،كما أف كؿ خطة دينية ودنيوية فيي متفرعة عف منصبو ،فمقامو ىو المقاـ االسمي

المنزه عف أي مساءلة ،أما افتراض انشداد الخالفة إلى أية قاعدة أو أي مبدأ شرعي يتعمؽ برضا الجماعة واألمة
عف مؤسسة الخالفة ،فيذا افتراض ال أساس لو ،وانما قواميا الوحيد ىو القوة والغمبة فيما شرعيتيا الوحيدة ،بؿ

مف دونيما ال يسوغ ليا أمر الحكـ وال يطمئف ليا وجود ،فدولة الخالفة بالنسبة ليـ كانت ولـ تزؿ نكبة عمى
اإلسالـ والمسمميف ،وينبوع الشر والفساد وىي بذلؾ خالية مف أي شرعية غير مكتسبة ليا.29

 .1أما القسـ اآلخر فرغـ مشاطرتو ألنصار القسـ األوؿ في نقدىـ لمخالفة وبذات في استحالة قياميا وفي
وجوب عدـ السعي إلى إحياء فكرتيا في األذىاف ،إال أف االتفاؽ بينيما يقؼ ىنا وال يتجاوزه إلى إنكار
مبدأ الخالفة في ذاتو كما فعؿ أنصار القسـ األوؿ مف اإلصالحييف  ،بؿ ىـ يقيموف مسافة فقط بيف
تحققيا المرجعي في الصدر األوؿ وبيف ما آؿ إليو أمرىا مف انقساـ وتذرذر وانييار ،فيـ ال ينكروف
شرعيتيا في الماضي ولكنيـ مع ىذا ال يراىنوف عمى إعادة إحيائيا في الحاضر .يقوؿ عبد الحميد بف
باديس  " :كفى غرو ار وانخداعا إف األمـ اإلسالمية اليوـ – حتى المستعبدة منيا -أصبحت ال تخدعيا
ىذه التياويؿ ولو جاءت مف تحت الجبب والعمائـ  ....إف خياؿ الخالفة لف يتحقؽ ،واف المسمموف
سينتيوف يوما ما –إف شاء اهلل -إلى ىذا الرأي ".30
فدولة الخالفة وبرغـ مف أنيا كانت بالنسبة ليـ تمثؿ مظي ار مف مظاىر الحضارة اإلسالمية الزاىية والتي

يجب أف نعتز بيا ،إال أف العودة إلييا اليوـ يعد مف باب المستحيالت ،وأما األفكار والمذاىب القائمة بإمكانية
الرجوع إلييا اليوـ ،فيي مجرد أماني وأفكار طوباوية تعيش بعيدا عف واقع المسمميف.

وبرغـ مف ىذا اإلختالؼ الحاصؿ بيف قسمي اإلصالحييف بشأف كيفية قراءة تاريخ الخالفة ،إال أنيما

يتفقاف عمى قراءة واحدة لحاضر األنظمة العربية السياسية ومستقبميا ،فاإلصالحيوف متفقوف عمى ضرورة تأسيس

مفيوـ عصري لمسياسة ولمدولة في الفكر اإلسالمي ،وال مانع أبداً عندىـ في االقتباس مف الغير لما فيو مصمحة
وخير ليذه األمة ومستقبميا ،وحتى إف كاف ىذا االقتباس مف الديمقراطية الغربية.
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بؿ إف االصالحيوف يروف أف النظاـ الديمقراطي ىو أقرب نظاـ سياسي لمقيـ واألخالؽ اإلسالمية ،وأنو ال

فرؽ أبداً بيف الديمقراطية كنظاـ حكـ وبيف الشورى اإلسالمية إال في جزء واحد ،وىو أنيـ في العمؿ الديمقراطي
يقحموف الناس في شؤوف الحياة كميا ألنو ال نص ىنالؾ وال مقدس ،أما في اإلسالـ فيناؾ نصوص قطعية

الثبوت والداللة ال مجاؿ لإلجتياد أو إبداء الرأي فييا بالقبوؿ أو الرفض ،وىي لمعمـ قميمة جدا ،ألف معظـ

النصوص الشرعية في اإلسالـ ال تخموا مف الداللة الظنية أو الثبوتية ،مما يفتح اآلفاؽ أماـ المجتيديف
والمشرعيف وأىؿ الحؿ والعقد ليقننوا منظومة الدولة عمى غرار ما وصؿ إليو الحكـ الحديث الديمقراطي مف

آليات تحد مف الظمـ واإلستبداد واإلنفراد باتخاذ القرار.31

يقوؿ راشد الغنوشي " :يمكف لإلسالـ أف يستوعب النظاـ الديمقراطي الغربي ،فيحفظ لممسمميف والبشرية

إيجابياتو فيما قدمو لمفكر السياسي مف إضافة حقيقية تتمثؿ في تحويؿ مبدأ الشورى الذي جاء بو اإلسالـ أي

اشتراؾ األمة في الحكـ وانبثاقو عف إرادتيا وقوامتيا عمى حكاميا ،وتحويمو مف مواعظ ومبادئ عامة إلى جياز
حكـ ...وليس مستحيال أف يعمؿ الجياز الديمقراطي في القيـ اإلسالمية فينتج الديمقراطية اإلسالمية".32

المحور الثالث :إصالح الدولة وتأسيس النموذج البديل في الخطاب السياسي السالمي

لقد أبرز ىذا العرض المجمؿ حوؿ نموذج الدولة عند اإلسالمييف المعاصريف أف الحركة اإلسالمية

المعاصرة لـ تكف تممؾ خطاباً سياسياً موحداً في ىذه المسألة بؿ اختمفت وتفرقت مثميا مثؿ باقي الحركات إلى

أقساـ وتيارات مختمفة ،فما إف سقطت دولة الخالفة وفقد األمؿ في استعادتيا بصيغتيا التقميدية _واف كاف حزب
التحرير اإلسالمي لـ يتجاوز ىذه المسألة حتى اليوـ بحيث ال يزاؿ يسعى إلى استعادة دولة الخالفة ورفض
جميع أشكاؿ ونظـ الحكـ األخرى_ حتى بدأت مختمؼ تيارات الفكر السياسي اإلسالمي في محاولة تجاوز

مشروعية دولة الخالفة والتخمي عنيا بطرحيا أفكار عف صيغ جديدة ومعدلة منيا ،فجاء "عبد الرزاؽ السنيوري"
بفكرة "عصبة األمـ الشرقية" و"عبد الرحماف الكواكبي" بفكرة "أـ القرى" و"جماؿ الديف األفغاني" ب"الجامعة

اإلسالمية" ،وتحولت بذلؾ دولة الخالفة في الفكر السياسي اإلسالمي مف فكرة نظاـ حكـ إسالمي وحيد يعبر
عف الشرعية اإلسالمية وجزء ال يتج أز مف الشريعة اإلسالمية ،فيو مظيرىا السياسي المجسد ألحكاميا وحارسيا

األميف ،إلى مجرد إطار لجمع كممة المسمميف وتجسيد وحدتيـ اإلقميمية والسياسية ،مف ىنا كاف البد مف التفكير

في إيجاد بديال عف مشروعية دولة الخالفة يمكف لمدوؿ العربية الناشئة مف اإلعتماد عمييا كأساس لشرعيتيا .

ولقد إنقسـ الخطاب السياسي اإلسالمي في محاولة إيجاده ليذا البديؿ إلى قسميف :قسـ اتخذ مف الشريعة

اإلسالمية وأحكاميا أساس لمشرعية وقسـ اتخذ مف األمة ورضاىا أساس لمشرعية.

فأما القسـ األوؿ وبرغـ مف عدـ موافقتيـ رأى أصحاب دولة الخالفة القائميف بأف النظاـ السياسي مف

األحكاـ الدينية التي ال يجوز االجتياد فييا إال بنص ،وأنو البد مف اتباع سنة الخمفاء واألولييف في نظميـ ،إال
أنيـ أقروا أف النظاـ السياسي في اإلسالـ البد أف يخدـ الديف ،فما وجد إال ليذه الغاية ومف أجميا وعمى ىذا

األساس يتـ تحديد شرعيتو.
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كما أنيـ رفضوا أف يترؾ ىذا األمر لألمة خشية إنحرافيا نتيجة كثرة التيارات التغريبية والمعادية لمشريعة

اإلسالمية في أوساط الجماىير العربية اليوـ ،وأكموه لمدولة نفسيا ،فالدولة ىي المستأمنة عمى تطبيؽ الشريعة
وليست األمة ،ودولة كيذه ال يمكف حسبيـ الركوف في الوصوؿ إلييا إلى الناس بؿ ىي أشبو باليبة اإلليية التي

ال يمزـ المسمميف إال الحفاظ عمييا متى وصموا إلييا ،ومعيارىـ الوحيد في ىذا ىو مدى اإللتزاـ لدييا باإلحتكاـ

إلى شرع اهلل وحكمو.

أما القسـ الثاني فالبرغـ مف موافقتيـ القسـ األوؿ في أف الدولة في اإلسالـ إنما وجدت مف أجؿ تيسير

أمور المسمميف في أداء شعائرىـ وتطبيؽ شرع اهلل ،إال أنيـ خالفوىـ في توكيؿ ىذا األمر لمدولة وائتمانيا عميو

فبالنسبة إلييـ األمة ىي المؤتمنة عمى تطبيؽ الشريعة ،وىي المخاطبة بأحكاميا ،وبالتالي فإف الحفاظ عمى
الديف ىو مف اختصاصيا وليس مف اختصاص الدولة ،فالدولة ما ىي إال أداة ميمتيا ىو تنفيذ إرادة األمة وليس

العكس ،وبالتالي فإف شرعية ىذه الدولة ال تكوف إال مف خالؿ ىذه األمة واحتراـ إرادتيا ،وأما السبيؿ األنجع إلى
تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية فيو ليس عف طريؽ فوقي تؤمـ السمطة الديف بموجبو ،فاستخدمو بدال مف أف

تخدمو  ،وانما ىو عف طريؽ إلتزاـ األمة بأحكاـ الشريعة وعمميا عمى اإللتزاـ بيا.

إف ىذا الجدؿ الدائر اليوـ بيف قسمي اإلسالمييف أنصار الشريعة وأنصار األمة جعؿ مف الخطاب

السياسي اإلسالمي أكثر غموضاً ولبساً فيما يتعمؽ بمسألة العقد االجتماعي وطرؽ اكتسابيا بؿ خمؽ حالة مف
الالمنطمؽ السياسي لدى أنصار القسميف وبخاصة المتطرفيف منيما ،وىذا ما جعؿ مسألة العقد االجتماعي في

الفكر اإلسالمي المعاصر تبدوا مف النقيض إلى النقيض تماما.

واف عجز الخطاب السياسي اإلسالمي المعاصر عف إيجاد صيغة توافقية بيف الحركات المشكمة لو حوؿ

حؿ أزمة العقد االجتماعي في األنظمة السياسية العربية ال يعني بالضرورة وانعداـ وجود مثؿ ىذه الصيغة ،فيذا
العجز يعبر عف عجز فردي وليس عجز في المنظومة الفكرية والمعرفية اإلسالمية.

ومف أجؿ محاولة حؿ وتجاوز ىذا العجز فإننا سنحاوؿ إعادة تقريب نسؽ الشرعية اإلسالمي حتى يتالءـ

مع الواقع السياسي المعاصر ،وىذا وفؽ مجموعة مف األدوات والقواعد العممية األكاديمية الحيادية ،والتي يمكف

مف خالليا أف نصؿ إلى نوع مف اإلجماع حوؿ صيغة توافقية لنموذج الدولة الكفيؿ بحؿ أزمة الشرعية في

الوطف العربي والمتوافؽ مع المجاؿ التداولي العربي اإلسالمي.

واف ىذا التقريب ييدؼ في الحقيقة إلى جعؿ القيـ األخالقية اإلسالمية ىي الحاكمة لمممارسة السياسية

في المجاؿ المتداوؿ السياسي العربي المعاصر ،وىذا عف طريؽ تغيير الصورة الوضعية الواقعية لمفيوـ الدولة
والقائـ عمى أساس مفيوـ القبوؿ العاـ الذي يحدد شرعية النظاـ السياسي ،أي قبوؿ وموافقة الناس الخاضعيف

لسمطة معينة عمى ممارسة ىذه السمطة لمياميا مقابؿ طاعتيا ،بالصورة المعيارية األخالقية التي ال تكتفي
بالقبوؿ العاـ بؿ تشترط الوجو األخالقي ،أو ممارسة السمطة بالحؽ كأساس وضامف لشرعية النظاـ السياسي أي
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أف أساس السمطة الشرعية ىو الممارسة األخالقية مف خالؿ الوعي بأنو في مقابؿ حؽ الحكومة في القياـ
بمسؤوليتيا في الحكـ وفؽ الضوابط والقيـ األخالقية فإف ثمة ضرورة لإلعتراؼ المحكوميف بيذا الحؽ.33

فمفيوـ الدولة وفؽ النسؽ اإلسالمي ىو في حقيقة أمره إعادة تثبيت لمنظومة القيـ األخالقية اإلسالمية

في ميداف الممارسة السياسية ككؿ ،فال نكتفي وفؽ ىذا التقريب بالقيـ السياسية الديمقراطية كمعايير لضبط
الشرعية وقياسيا ،بؿ البد أف نحتكـ أيضا لمجموعة القيـ األخالقية اإلسالمية التي تنظـ حياة الناس وتعامالتيـ

فيما بينيـ في حياتيـ اليومية بصفة عامة وفي حياتيـ السياسية بصفة خاصة ،ولعؿ ىذا األمر ىو ما يفرؽ بيف
النموذج الغربي الديمقراطي والنموذج اإلسالمي في المسألة السياسية ،فالنموذج الغربي ال يؤمف بوجود مبادئ
قبمية تحكـ الممارسة السياسية ،وكؿ ما يحكميا ىو في حقيقة األمر ما تـ اإلتفاؽ عميو بيف جميع أطراؼ

العممية السياسية –حكاـ ومحكوميف  -عمى أنو يمثؿ مصمحة عامة يجب تقيد والتزاـ جميع األطراؼ بيا ،وىـ
بيذا ينكروف بؿ ويرفضوف جميع اإللتزامات والمبادئ الدينية عمى أف تكوف جزء مف ىذا العقد ،وىذا كوف اإللتزاـ

الديني لدييـ ىو أمر شخصي وليس عاـ.

أما في النموذج السياسي اإلسالمي فإننا نجد أف الممارسة السياسية فيو ال تكتفي بما تـ إق ارره واإلتفاؽ

عميو بيف أطراؼ العممية السياسية ،بؿ إنو يجب أف يتـ إحتكاـ الجميع فيما تـ إق ارره إلى مجموعة مف المبادئ
واإللتزامات المسبقة والمقررة في الشريعة اإلسالمية  ،وىذا ألف المصمحة العامة عند المسمميف ليست مرتبطة

بجمب النفع ودفع الضرر الدنيوي فقط  ،وىو ما يمكف لعقؿ اإلنساف أف يميزه مف دوف الرجوع إلى أي مبادئ
غيبية ،وانما ىو متعمؽ أيضا بجمب النفع ودفع الضرر األخروى ،وىذا ما ال يمكف لعقؿ اإلنساف أف يميزه مف

دوف الرجوع واإلحتكاـ إلى مجموعة مف المبادئ والقوانيف الغيبية والتي جاءت مقررة في الشريعة اإلسالمية .

ومف ىنا يتبيف لنا ىذا اإلرتباط الوثيؽ في المفيوـ اإلسالمي لممصمحة بيف بعدي الدنيا واآلخرة

فالمصمحة في اإلسالـ تتحدد بأبعادىا الدنيوية المترابطة وتنضبط بمطموب المصمحة في اآلخرة ،وأما المصالح

التي تنفؾ مف ىذا القيد فال تعتبر مصالح حقيقية بؿ مصالح متوىمة ،ألنيا في حقيقتيا بخروجيا عف ىذا القيد
تصير مفاسد ال مصالح وبمعنى آخر فإف المصالح الحقيقية ىي التي تكوف كذلؾ في تقدير الشرع واعتباره.34

يقوؿ إف القيـ الجوزية" :الشريعة مبناىا وأساسيا عمى الحكـ ومصالح العباد في المعاش والمعاد ،وىي

عدؿ كميا ورحمة كميا ومصالح كميا وحكمة كميا ،فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجور وعف الرحمة إلى
ضدىا وعف المصمحة إلى المفسدة ومف الحكمة إلى العبث ،فميست مف الشريعة واف أدخمت فييا بالتأويؿ

...وكؿ خير في الوجود فإنما ىو مستفاد منيا وحاصؿ بيا وكؿ نقص في الوجود فسببو مف إضاعتيا ".35

إف ىذه النظرية الكمية والمجممة لغاية الشريعة في جمب المصالح ودرء المفاسد في النموذج اإلسالمي

انعكست عمى العمؿ السياسي فيو بحيث أف المصمحة الشرعية أصبحت ىي الغاية التي تستيدفيا الحركة

السياسية اإلسالمية ،كما أف العدد الذي ال ينحصر مف مفردات المصالح التي يؤمر بتحصيميا ومف مفردات
المفاسد التي ينيى عف إتيانيا ،أدت إلى محاولة تقنيتيا وربطيا بمجموعة مف القواعد الفقيية والمقاصد الشرعية
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والقيـ األخالقية ،التي يعد لإللتزاـ بيا أثر مباشر في الحياة السياسية وىذا عف طريؽ إسياميا في تكويف

الضمير السياسي لمفرد المسمـ بما يؤىؿ ممارساتو السياسية واإلجتماعية وينمييا ،فال يأتي إال بما فيو مصمحة
ونفع ،وينتيي عما فيو ضرر وفساد  ،وىنا بالتحديد تتضح لنا معالـ اإلتصاؿ بيف العقيدة والسياسة في النموذج

السياسي اإلسالمي  ،ومعالـ تقريب نسؽ الشرعية ليذا النموذج في المجاؿ السياسي العربي المعاصر.
الخاتمة

في األخير يمكننا القوؿ أف أزمة الشرعية التي تعيشيا البمداف العربية واإلسالمية ال يمكف حميا إال عف
طريؽ وضع نظاـ ونسؽ جديد لمدولة قائـ عمى أساس التقريب التداولي لنسؽ الشرعية اإلسالمي والمجاؿ

السياسي المعاصر ،إذ أف ىذا التقريب وحده القادر عمى خمؽ نوع مف التكامؿ المعرفي والرضا النفسي لدى عقؿ
المسمـ المعاصر ،كما أنو وحده فقط القادر عمى تجاوز الصراع العقيـ داخؿ الدوؿ العربية واإلسالمية بيف
أنصار النموذج السياسي الغربي العمماني وأنصار النموذج التاريخي اإلسالمي.

واف حديثنا عف ىذا التقريب المعرفي وبحثنا عف ىذا النموذج اإلرشادي الجديد –إف صح التعبير-جاء

بسبب وجود أزمة في النماذج القائمة حالياً ،سواء أكانت النماذج الفقيية أو النماذج الغربية ،والتي عجزت عف

فيـ وتفسير الكثير مف المظاىر السياسية وحاالت الشذوذ في الساحة السياسية اإلسالمية المعاصرة ،فالنماذج
الفقيية الموجودة اليوـ أصبحت في معظميا غير قادرة عمى مسايرة سرعة التحوؿ والتغيير في الظاىرة السياسية
المعاصرة ،فنجدىا ال يزاؿ حتى اليوـ يتخبط في تحميؿ وتحريـ بعض الممارسات السياسية كالمشاركة في
اإلنتخابات وانتخاب المرأة ومشروعية إقامة المجالس التشريعية وتأسيس األحزاب السياسية .أما النموذج الغربي

فنجده غير قادر عمى استيعاب الكثير مف الممارسات السياسية في الساحة العربية اإلسالمية ،خاصة المتعمقة
منيا بظاىرة التعبد السياسي والحريات الفردية وعالقة الديف بالدولة ،وكذا بعض التفسيرات الغيبية والغائية لبعض

الظواىر السياسية .وبتالي فإف أي تفسير أو فيـ لمظاىرة السياسية المعاصرة في المجاؿ العربي اإلسالمي
والمقدمة مف أحد ىذيف النموذجيف ،تعد نظرة ناقصة غير تامة وغير قادرة عمى إعطاء حموؿ فعمية لألزمات

السياسية الواقعة في ىذا المجاؿ ،ومف ىنا أصبح مف الضروري البحث عف آليات فكرية ومنيجية جديدة
تستطيع تقديـ حموؿ ناجعة ليذه األزمات والمشكالت المستعصية.

واف كاف صحيحاً أف الخطاب اإلسالمي الراىف قد شيد تغي اًر نوعياً بما يشبو الطفرة في مسمماتو النظرية

خاصة مع إزدىار ما بات يعرؼ باإلسالـ السياسي ،إال أف ىذا األمر ال يعد كافياً وال يرقى إلى المستوى

النوعي المطموب مف التغيير ،فما يتطمبو الواقع السياسي الجديد ليس خمؽ آليات معرفية جديدة أو تطوير
المعارؼ الغربية ،وانما يتطمب إعادة تطوير وتجديد اآلليات الفكرية والفقيية المستمدة مف التراث اإلسالمي
وتوظيفيا وتكييفيا بما يتناسب والتحوالت والتطورات الراىنة في الساحة السياسية الراىنة ،وتنبع أىمية ىذا

الجانب مف كونو يضفي عمى الخطاب الجديد غطاء فكرياً شرعياً مف داخؿ التراث يساعد في كبح التوترات
والتفاعالت التي تصاحب عادة تقديـ مناىج أو رؤى تجديدية في مختمؼ المجاالت .36كما أف ىذا الجانب
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يساعد أيضاً في القضاء عمى اإلغتراب الذي يعيشو الفرد المسمـ بحكـ العولمة السياسية ،وقد ولد ىذا األمر

مأزقاً حضارياً لمفكر اإلسالمي ككؿ ،وسبب تمزقاً داخؿ الشخصية اإلسالمية ،وخفض فعالية األدوات واآلليات

المستخدمة في حؿ مشكالتو ومواجية تحديات عصره.37
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