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الحاكمية لله أم للشعب؟؟
�أم كلثوم الفار�سية

يحاول الباحث والأكادميي �صالح الدين اجلور�شي يف جممل مقاله مبجلة الت�سامح املعن ّون حتت ت�أمالت يف �إ�شكالية امل�شروعية وال�شرعية يف اخلطاب
الإ�سالمي املعا�صر ر�صد التغري الذي طر�أ على اخلطاب ال�سيا�سي احلركي الإ�سالمي ،خا�صة منذ ثمانينات القرن املا�ضي ،معل ً
ال ذلك برتاجع ال�ضغوط
على معظم احلركات الإ�سالمية ،وتوفر قدر من احلريات واالنفتاح ال�سيا�سي ،وهو ما �شجع الكثري منها على االنخراط يف جتارب يجمع بينها توفر احلد
الأدنى من التعددية احلزبية .بل �إ َّن بع�ض هذه احلركات مت ّكن من خو�ض انتخابات ناجحة ودخول الربملان يف عدد من الدول العربية مثل الأردن وم�صر
والكويت واليمن ولبنان وفل�سطني والبحرين وموريتانيا والعراق .ويف هذا ال�سياق ي�ستعر�ض الكاتب مع�ضلة فكرية و�سيا�سية ودينية متمثلة يف الت�سا�ؤل
الكبري احلاكمية هلل �أم لل�شعب؟ فم�صطلح احلاكمية �أحدث ا�ضطراباً �شديداً يف املفاهيم ،مما عطل -وال يزال -ن�س َق التفاعل الإيجابي مع املنظومة
الدميقراطية .هذا امل�صطلح ال نكاد جند له �أثراً يف �أدبيات رموز حركة النه�ضة العربية مثل الأفغاين �أو عبده �أو خري الدين التون�سي ،و�إمنا اقرتن ظهوره
مع �صعود احلركة الإ�سالمية املعا�صرة ،وحتديداً مع ت�أثر �سيد قطب بكتابات �أبو الأعلى املودودي .حيث يعتقد الكثري من الإ�سالميني ،الذين ي�ؤمنون ب�أن
ال�شرعية البد �أن تكون دينية مبعنى �أن تكون واحدة ومطلقة ،كلية و�شاملة ،متتلك العديد من العنا�صر والتطبيقات� ،أخالقية واجتماعية و�أي�ضاً قانونية
و�سيا�سية.
وه����ذا ال�����ر�أي ك��م��ا ي��ع��ت��ق��د ال��ك��واك��ب��ي م���ن �أخ���ط���ر مظاهر
اال�ستبداد حيث �إنّ التخلي عن �شعار الدولة الإ�سالمية
ال��ذي ال م�برر له �أ�صولياً وتاريخياً من �ش�أنه �أن ُي�ساعد
ك��ث�يراً ع��ل��ى �إزال����ة احل��واج��ز ال��وه��م��ي��ة ب�ين امل�����س��ل��م ومن��ط
ال��دول��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة .فالتخلي ع��ن ال��ط��اب��ع العقائدي
للدولة هو ال��ذي يفتح املجال للحديث عن دول��ة مدنية،
تنبثق م���ؤ���س�����س��ات��ه��ا م��ن ال�����ش��ع��ب ،وي��دي��ره��ا ب�����ش��ر ال يحق
لهم �أن ينف�صلوا �أو يتعالوا عمن اخ��ت��اروه��م وح ّملوهم
م�س�ؤولية احلكم .ف�إ�ضفاء الطابع الإ�سالمي على الدولة
من �ش�أنه �أن يفتح املجال ملن يكون على ر�أ�سها ليزعم قو ًال
�أو ممار�سة ب�أنّ مهمته هي حماية الإ�سالم واحلكم با�سمه،
مما ي�ؤدي تدريجياً �إىل ممار�سة اال�ستبداد با�سم الدين.
ومم��ا جت��در الإ���ش��ارة �إليه �أنَّ العملية ال�سيا�سية برمتها،
هي م�سار ب�شري بحت يخ�ضع للتجربة واملراجعة واخلط�أ
واملحا�سبة .ومن هنا �إما �أن تكون الهيئة احلاكمة خمتارة
م��ن الأم���ة اخ��ت��ي��اراً ح��راً وف��ق برنامج �سيا�سي وجمتمعي
حمدد ،فتكون بذلك هيئة تتمتع بال�شرعية ال�شعبية ،و�إما
�أن تكون هيئة من�صبة �أو فر�ضت نف�سها بالقوة ،فت�صبح
هيئة مغت�صبة للحكم وفاقدة لل�شرعية بقطع النظر عن
ال�شعارات التي ترفعها� ،أكانت دينية �أو غريها.
فال�شعب ه��و ال���ذي ي��ج��ب �أن ي��ك��ون م�����ص��در ال�سلطة من
ح��ي��ث وج��وده��ا امل���ادي وم��ن ح��ي��ث م�شروعيتها ،باعتباره
هو الذي يختار احلاكم ،كما يختار من �سينوبون عنه يف
الربملان �أو جمال�س ال�شورى املنتخبة .ومن مهام الربملان
�أو جمال�س ال�شورى و�ضع الت�شريعات وحما�سبة املا�سكني

ب��ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة .ويف ك���ل ه���ذه امل���راح���ل والآل���ي���ات،
ال ي��ت��دخ��ل اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر �أو غري
مبا�شر لتعيني ه��ذه اجلماعة �أو تلك� ،أو لي�ضفي عليها
�أي ن��وع من �أن��واع ال�شرعية .فاللعبة وقواعدها يحددها
املواطنون ،ويتحكمون فيها وف��ق ما فهموه من ن�صو�ص
ال��دي��ن وتوجهاته ال��ع��ام��ة ،وك��ذل��ك وف��ق م��ا متليه عليهم
م�صاحلهم.
وبالرجوع �إىل فرتة اخلالفة الرا�شدة جند �أن امل�سلمني
قد �أدرك��وا �أن ال�سلطة ال�سيا�سية للدولة ،مدنية ولي�ست
دينية ،لذلك مل ين�صب �أي خليفة الع��ت��ب��ارات دينية ،بل
كان تدخل �سلطة الإرادة العامة يف االختيار ،هو االعتبار
احلا�سم يف التولية .وكان �ضعف ال�شورى ي�ؤدي حتماً �إىل
ظهور العنف ال�سيا�سي ،وتنامي نزعة احلاكم الفرد ،حتى
�أن ذهنية الفقيه ا�ست�سلمت ملا ورد يف الأثر من �أن (اهلل يزع
بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن)؛ وترتب على ذلك تهمي�ش
الأمة ،وتغييب بناء امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وال َعالِ ية ،فالتحق
العامل الفرد باحلاكم ال��ف��رد ،ومت الق�ضاء �سلطو ًيا على
�أم��ل بناء نظرية �سيا�سية تقول �إن اهلل يزع بالأمة ،ما ال
يزع بال�سلطان والقر�آن.
لهذا نعتقد ب�أنّ م�صطلح (احلاكمية) من �ش�أنه �أن يربك
امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وي�����ض��ف��ي عليها غ��م��و���ض��اً ���ش��دي��داً،
ويجعل احل��اك��م�ين يتوهمون ب���أن��ه��م يحكمون با�سم اهلل،
وه��و م��ا ي���ؤدي بال�ضرورة �إىل تقوي�ض النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي �إن كان قائماً �أو احليلولة دون قيامه .كما �أن
ذلك يفتح املجال �أمام �إقامة �سلطة دينية قامعة با�سم اهلل،

ونا�سفة للحريات وامل�ؤ�س�سات با�سم الإ�سالم .وهذا الفهم
من �ش�أنه �أن يخلق حالة تعار�ض نظري وعملي بني �شعار
(احلاكمية هلل) بكل ما يحمله من غمو�ض ويت�ضمنه من
�إي��ح��اءات قد�سية وب�ين مطلب (احلاكمية لل�شعب) الذي
يطالب به الدميقراطيون وي�ستند على برملانات منتخبة
انتخاباً دميقراطياً مبا�شراً.
و�إذا �أردنا �أن نتحدث بلغة الفقه الد�ستوري ،ف�إنّ احلاكمية
ك��م��ا ي��ق��ول حم��م��د ���س��ل��ي��م ال���ع���وا« :ه���ي ال�������س���ي���ادة» ،وه���ذه
الأخ�يرة هلل �سبحانه وتعاىل ،وهو من منح للإن�سان حق
احلاكمية على م�صريه االجتماعي ،انطالقاً من احلرية
امل��ق��ررة يف ال��دي��ن ن��ف�����س��ه� .إن االخ��ت��ي��ارات ال��ت��ي تختارها
الأم���ة ت�صبح ج���ز ًءا م��ن ال�����ش��ري��ع��ة ،وه���ذا يعني �أن الأم��ة
ت�شرع مل�صاحلها ،املتحولة عرب الزمان واملكان .ف�إذا كانت
القاعدة �أن الت�شريع لإرادة اهلل « ف���إن للأمة  -بتعبري
را���ش��د الغنو�شي -م�شاركة فعالة يف ذل���ك» .ه��ك��ذا ميكننا
�أن ن��ت��ج��اوز امل��ف��ه��وم اجل��ام��د ال����ذي ي��ح�����ص��ر ال�����ش��ري��ع��ة يف
ال��ن�����ص��و���ص ال��دي��ن��ي��ة ،وي��ت��دخ��ل ال��ع��ق��ل ال��ب�����ش��ري اجلمعي
ل��ت��دب�ير �أم����ور احل��ي��اة ال�سيا�سية ال��ت��ي ت��رك��ت��ه��ا ال�شريعة
نف�سها منطقة عفو وف��راغ يف كثري من �أم��وره��ا ،ملا تت�سم
ب��ه م��ن دي��ن��ام��ي��ة م��رت��ب��ط��ة �أ���س��ا���س��اً ب��االج��ت��م��اع ال�سيا�سي
ال��ب�����ش��ري .وب��ال��ت��ايل ميكن ال��ق��ول �إن م��ا ي�شرعه املجتمع
عرب م�ؤ�س�ساته الد�ستورية كالربملان يف جمال ال�ش�أن العام
واحلياة ال�سيا�سية ،هو مبثابة �شريعة ت�ستوجب القبول به
من الأمة ،ما مل يرد فيه ن�ص قطعي الداللة والثبوت يف
ال�شريعة الإ�سالمية.
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