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املسار التطوري ملفهومي «القيادة» و«األمة»
في التاريخ اإلسالمي
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فاطمة �إح�سان

لعل م�صطلح «الأمة الإ�سالمية» واحد من �أكرث امل�صطلحات التي تع ّر�ضت للتفكيك والتحريف و�إعادة الرت�سيم على مر التاريخ الإ�سالمي ،بفعل عوامل �سيا�سية
وفكرية كثرية تعر�ضت لها املنطقة� ،أما م�صطلح «القيادة» فهو م�صطلح ال يع ّرف �إال يف �سياق التجربة ،من هنا يت�ساءل م�صدّق اجلليدي يف مقاله «التوازن بني الأمة
والقيادة» املن�شور مبجلة التفاهم عن العالقة بني هذين املفهومني من �أوجه فكرية وتاريخية متعددة ،و�سنحاول يف هذه ال�صفحة الإملام ب�أهم ما �أ�شار �إليه.
ي�ت�ط��رق اجل�ل�ي��دي يف ال �ب��دء مل�ف�ه��وم الأم� ��ة ،ف�ه��ي وف�ق�اً
للتعريف ال��ذي مييل �إليه :جماعة من النا�س تتماثل يف
�صفات ذاتية كالن�سب �أو اللغة �أو الدين ،وهي تت�ألف عاد ًة
�إما من دول عظمى (كما كان احلال يف الفرتة الأوىل من
اخلالفة الإ�سالمية) �أو من جمموعة دول تدين بالدين
ن�ف���س��ه ،وجت �م��ع م��واط�ن�ي�ه��ا ق���ض��اي��ا م���ش�ترك��ة ك�م��واج�ه��ة
�أع��داء معينني (كماهو احلال يف بداية ن�شوء ال��دول)� ،أمّا
املجتمع الإ�سالمي فقد احتاج يف �سبيل ن�شوئه �إىل ت�أ�سي�س
ع ��دد م��ن ال�ن�ظ��م وال �ق ��وان�ي�ن ،وه ��ذه ال�ن�ظ��م ك�م��ا �شرحها
الطاهر بن عا�شور يف كتابه «�أ�صول النظام االجتماعي يف
الإ��س�لام» ،تنق�سم �إىل ف ّنني �أ�صيلني :الفن الأول هو فن
قوانني املعامالت كالعدالة وامل�ساواة ،والفن الثاين هو فن
القوانني التي حتفظ و�ضع الأم��ة من االختالل كحماية
الدولة و�إدارة االقت�صاد.
�أ ّم ��ا مفهوم ال�ق�ي��ادة فوقائع ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي ت�شهد
على تعدد �أ�شكاله و�أوج ��ه التعدد وال���ص��راع ب�ين �أط��راف��ه،
فقد �شهدت بع�ض الفرتات �صراعات ظاهرة بينما �شهدت
ف�ترات �أخ ��رى ه��دن��ة متفقا عليها ،كالهدنة ب�ين معاوية
واحل�سن بن علي على �سبيل املثال� ،أو بني ال�سلطتني املادية
واملعنوية� ،أو هدنة مفرو�ضة كاللجوء للعمل ال�سري �إىل
حني ظهور فر�صة لالنقالب على ال�سلطة يف وقت الحق.
وتكمن � �ض��رورة البحث يف ه��ذه الأوج ��ه يف �أن ��ه ال ميكننا
التعامل م��ع حا�ضر الأم��ة دون ات�خ��اذ موقف م��ن املا�ضي
برموزه الذهنية وال�سيا�سية واملخزون النف�سي الذي خ ّلفه
وراءه.
القيادة وت�شكلها الرمزي والتاريخي
 -1البعد الرمزي للقيادة يف الفل�سفة الإ�سالمية :قام
اجل�ل�ي��دي با�ستق�صاء مفهوم ال�ق�ي��ادة يف ت��اري��خ الفل�سفة
الإ�سالمية عرب ثالثة �أعمال رئي�سة هي :كتاب «ال�سيا�سة»
الب��ن �سينا ،وكتاب «�آراء �أه��ل املدينة الفا�ضلة للفارابي»،
وكتاب «تلخي�ص ال�سيا�سة» البن ر�شد.

يتفق ه��ؤالء الفال�سفة الثالثة على � ّأن الفيل�سوف هو
�أجدر النا�س بالقيادة نظراً ملا يتمتع به من رجاحة العقل،
فقد جاء يف كتاب «تلخي�ص ال�سيا�سة» البن ر�شد � ّأن «احلكام
يف هذه املدينة هم بال �شك الفال�سفة الذين توفرت فيهم
�إىل ج��ان��ب احل�ك�م��ة ك��ل ال�ف���ض��ائ��ل اخل�ل�ق�ي��ة وغ�يره��ا من
ال�ف���ض��ائ��ل» .وامل�ق���ص��ود بالفيل�سوف ه��و ال �ع��امل ،ح�ي��ث ال
يوجد من هو �أعلم من الفيل�سوف يف الع�صور القدمية،
ال�سيما و� ّأن الفيل�سوف ال يخت�ص علمه ب�أمور جزئية و�إمنا
ي�شمل كليات الأم ��ور يف خمتلف امل�ج��االت ال�ت��ي حتتاجها
ال��دول��ة .م��ن جهة �أخ ��رى ي�ح��ذر اب��ن ر��ش��د ع�بر تلخي�صه
لآراء �أفالطون يف ال�سيا�سة من احلكام الذين يتظاهرون
باحلكمة وه��م �أبعد النا�س عنها ،فهم يف الغالب مييلون
�إىل اللذات ب�شره ،ونحو القتل والتعذيب وال ميلكون �أي
ف�ضيلة خا�صة تردعهم عن ارتكاب هذه الأفعال.
 -2الإمامة القائدة يف مدار�س الفكر الإ�سالمي القدمي:
اعترب فقهاء �أه��ل ال�سنة واجلماعة الإم��ام��ة من فروع
الدين ،فهي اجتهاد بالدرجة الأوىل ولي�ست �أمراً تعبدياً،
على العك�س من ال�شيعة الإمامية والإ�سماعيلية التي عدّت
الإمامة �أ�ص ً
ال من �أ�صول الدين ،فالدين يقت�ضي ال�سلطة
ال �ق ��ائ ��دة والإم� � ��ام ع �ن��ده��م ق��ائ��م ع �ل��ى ال �� �ش ��رع ،وال ت�ق��وم
ال�شريعة بدونه ،يف حني ظل الإمام عند �أهل ال�سنة حار�ساً
لل�شرع ولي�س من مقت�ضياته� ،أم��ا اجلماعات الأوىل من
املح ّكمة فقد رف�ضوا �ضرورة الإمام ال�سيا�سي غري ال�شرعي
للم�شروع الإ�سالمي عرب �شعارهم «ال حكم �إال هلل».
امل�سار التاريخي لت�شكل مفهوم ال�ق�ي��ادة وت�ط��وره��ا يف
احل�ضارة الإ�سالمية
ير�سم اب��ن خ�ل��دون يف مقدمته ال�شهرية امل�سار ال��ذي
�سلكته القيادة يف طريقها من اخلالفة �إىل امللك املحافظ
على معاين اخلالفة ،و�صو ًال �إىل امللك البحت (ال�سلطنة)
ح�ين اختفت معاين اخل�لاف��ة ولعل الكلمة الأق ��دم فيما
يتعلق باملهمات االجتماعية لل�سلطة ،هي تلك املن�سوبة

ل ل��إم ��ام ع �ل��ي ،وال �ت��ي ق��ال�ه��ا يف م�ع��ر���ض �إث �ب��ات��ه لأه�م�ي��ة
ال�سلطة« :ال بد للنا�س من �أمري ب ّر �أو فاجر ،ي�ضم ال�شعث
ويجمع الأم ��ر ،ويق�سم ال �ف��يء ،وي�ج��اه��د ال �ع��دو ،وي��أخ��ذ
للقوي من ال�ضعيف» .وفقاً لهذا الن�ص ،ثمة �أربع وظائف
�أ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ق�ي��ادة�� :ض�م��ان مت��ا��س��ك امل�ج�ت�م��ع ،وت�صريف
ال�ش�ؤون االقت�صادية للدولة ،والدفاع عن الأر�ض ،و�إثامة
العدالة الق�ضائية ،وهي وظائف ت�صنف �ضمن املجاالت
الأرب �ع ��ة ال�ت��ال�ي��ة :امل �ج��ال امل ��دين ،وامل �ج ��ال الإق�ت���ص��ادي،
وال�سيا�سة اخلارجية ،واملجال القانوين والق�ضائي.
ط ��وال ال �ت��اري��خ الإ� �س�ل�ام ��ي ك ��ان ث�م��ة ت��وت��ر دائ ��م بني
ال�سلطتني ال�سيا�سية والفكرية؛ مما �أدى بطبيعة احلال
�إىل �صراع م�ستمر ،كانت �أول بوادره هو ذاك ال�صراع الذي
وق��ع ب�ين اخلليفة الثالث عثمان ب��ن ع�ف��ان ،وال�صحابي
�أب ��ي ذر ال �غ �ف��اري ،ل�ك��ن ه ��ذا ال�ت��وت��ر مل ي�صل دائ �م �اً �إىل
ح��د ال���ص��راع املعلن ،ففي �أغ�ل��ب الأح �ي��ان ك��ان��ت ال�سلطة
ال�سيا�سية تقمع ال�سلطة املعنوية �أو الفكرية التي كانت
للفقهاء عاد ًة.
الأمة الإ�سالمية اليوم
يختتم اجلليدي مقاله ب�أنه على الرغم من �أن الدولة
الإ�سالمية قد تفككت مت��ام�اً� ،إال �أن كيان الأم��ة ما زال
ح��ا��ض��راً ،ب��ل ازداد ح�ضوراً وقدا�سة يف وج��دان امل�سلمني
مبرور التاريخ ،لكن هذا الر�أي قد يبدو حاملاً �إىل حد ما،
فمفردة «الأمة» اليوم تبدو غريبة على �أ�سماع الكثريين
ممن مل ي�شهدوا مثا ًال �أو حماولة حتى ال�سرتجاع كيان
«الأم��ة الإ�سالمية» ال��ذي مل يكن متحققاً يف الواقع �إال
�إب��ان ع�صور اخل�لاف��ة الإ�سالمية� ،إذ مل تنجح �أي دع��وة
موحد بعد ذلك ،ال التيارات
وحدوية لبناء كيان �سيا�سي ّ
القومية العربية وال حتى الأ�سا�س الإ�سالمي للتقريب
بني الدول التي كانت متثل الأمة الإ�سالمية يوماً ما ،و�إن
كان هذا املفهوم حا�ضراً ب�صورة �شكلية فذلك من منطلق
املقاومة والرف�ض للواقع الدموي املفكك ،ال �أكرث.
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