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األمة
مشروعية السلطة ومشروع
اإلسالمية..
الدولة
ّ
ّ
ّ
ب�سام الكلباين
�إ َّن التفكري بالدولة �شك ً
ال ومنظوم ًة �أم ٌر �شائع لدى �سائر الأمم منذ �أقدم الع�صور ،ومن الطبيعي �أ َّن هذا التفكري ال�سيا�سي � ّإنا ظهر بعد قيام الدول بالفعل ،فحينما كان
املفكرون يكتبون يف الأمر �أو يتحدثون عنه؛ كانوا ي�سلكون �أحد امل�سالك الثالثة :ف� ّإما ا�ستح�سان ما َّ
أمهم� ،أو ا�ستهجان ذلك واقرتاح بدائل و�إ�صالحات مع ّينة نتيجة
مت يف � َ ِ
التجربة� ،أو االكتفاء بالتو�صيف والتنظري والإ�شباع الوقتي من خالل مثال ّ
معي �أو واقع مر�سوم يف �أذهانهم ،ويف ك َّل تلك البحوث ،كانت تخرج من بحوثهم م�صطلحات
مفتاح ّية مثل ال�شرعية والعدالة �أو الو�ضع الطبيعي �أو الأو�ضاع الطارئة �أو غري الطبيعية.
يذكر الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقالته املعنونة بـ «امل�شروعية
وال�شرعية واحلقوق يف التجربة التاريخية للأمة» واملن�شور
يف جملة التفاهم الفرق بني ال�شرعية وامل�شروعية ،فاملق�صود
بامل�شروعية �أمران :غائيات الكيان الكربى �أو فكرته احلاكمة
وال�����س��ائ��دة ،والأم����ر الآخ����ر ه��و امل��ق�� ّوم��ات ال�����ض��روري��ة لتلك
امل�شروعية وهي :الأمة وال�شعب والأر�ضّ � ،أما ال�شرعية فهي
كل ما يتعلق ب�إدارة ال�ش�أن العام ،وي�شمل هذا الفهم ال�ضيق
مل�س�ألة ال�شرعية عدة �أمور لع َّل �أهمها :قدرة القائمني على
الإدارة وعلى الإقناع بالأمانة مل�شروعية الت�أ�سي�س ،وطرائق
و�صولهم ّ
لتول الإدارة ،وال�سلوك العملي املتع ّلق بالكفاءة
والعدالة واحلقوق.
للمفكرين الأملانيني ،يف العقود الأوىل من القرن الع�شرين،
ماك�س فيرب وك���ارل �شميت �إرث ف��ك��ريّ يف ط��رائ��ق التفكري
بامل�شروعية وال�شرعية ،فماك�س فيرب و�صف ثالثة �أنواع من
ال�شرعية :ال�شرعية التقليدية ،وهي عملياً �شرعية التقاليد
والأع�����راف ال��ت��ي ق��ام��ت عليها الأن��ظ��م��ة امللكية الأوروب���ي���ة.
وال�شرعية القانونية �أو الد�ستورية الناجمة عن الد�ساتري
اجل���دي���دة واالن���ت���خ���اب���ات ومم��ار���س��ة ال���ق���وان�ي�ن .وال�����ش��رع��ي��ة
ال��ك��ارزم��ات��ي��ة ،التي يح�صل عليها قائد �أو ٌ
ملك �أو �سلطان
من اجلمهور مبا�شرة دون تقاليد �أو د�ساتري ،وكان وا�ضحاً
�أن فيرب �إمن��ا كان يدعم النمط الثاين من �أن��واع ال�شرعية،
مع غريته من النظام الربيطاين دمج بني النمطني الأول
ت�صور ح�ضور النمطني الأول
والثاين ،و� ّأما كارل �شميت فقد ّ
والثاين وحدوث توتر بينهما يف الأزمات الكربى .وقد ق�ضى
�شميت ظاهراً للنمط الأول حر�صاً على الدولة واال�ستقرار؛
ل��ك��ن��ه ك���ان يف ال���واق���ع ي��ق�����ض��ي ل�����ص��ال��ح ال��ن��م��ط ال��ث��ال��ث؛ �أي
الكارزماتي الهتلري؛ لأن النمط الأول (القي�صرية الأملانية)
كان قد زال عام  1918با�ستقالة القي�صر ومغادرته �أملانيا بعد
الهزمية يف احلرب العاملية الأوىل.
امل�����ش��روع��ي��ة يف ال��ن��م��ط الإ����س�ل�ام���ي��� :س�� ّم��ى �أ���ص��ح��اب ال��ن��ب��ي
رئي�سهم الأول �أبا بكر ال�صديق بعد وفاة ر�سول اهلل :خليفة
ر�سول اهلل ،وتقول املرو ّيات الإ�سالمية الأوىل �إنهم ا ّتبعوا يف
ذلك املفرد القر�آين ،وذلك بق�صد جت ّنب النمط القي�صري
والك�س َروي يف الإمرباطوريات القائمة بجوارهمّ � .إنا هنالك

م�شكلة يف هذا الت�صور �أو التعليل؛ ف�صحيح �أن العرب كانوا
يعدّون القيا�صرة والأكا�سرة �أهل ظلم وطغيان وال يريدون
الت�شبه بهم؛ لكن من ناحية ثانية ف���إن اخلليفة يف القر�آن
ه��و مفرد �أط��ل��ق على ك ٍّ��ل م��ن �آدم وداود وهما نب ّيان؛ بينما
ك��ان زعيم امل�سلمني الأول غري نبي ،كما �أ ّن��ه ال يخلف ب�أي
معنى ر�سو َل اهلل يف نب ّوته .ولذا ي�صبح مفهوماً بل وم�ؤكداً
ً
�أن املق�صود باال�سم ه��و غائيات الكيان وال��دول��ة اجل��دي��دة،
ف��ه��ي �إن مل ت��ك��ن دول���ة ن��ب��وة؛ ف���إن��ه��ا خ�لاف��ة ن���ب��� ّوةٍ؛ مبعنى
التزام الدولة اجلديدة ب�أهداف النبي الذي �أقام الأمة التي
ت�أ�س�س عليها البناء اخلليفي املتمثل يف :ا�ستخالف الأم��ة
يف الأر�����ض ،والتمكني ل��ه��ا ،واخل���روج م��ن اال�ست�ضعاف �إىل
الإظ��ه��ار ،ون�صرة احل��ري��ة واخل�ير للنا�س جميعاً ،ويف تلك
الأه���داف ٌ
مثال ملا قاله زه��رة بن حورية لر�ستم قبل وقعة
القاد�سية« :جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد �إىل عبادة
رب العباد ،ومن �ضيق الدنيا �إىل �سعتها ،ومن جور الأديان
�إىل عدل الإ�سالم» .فالفرق بني نوعيات امل�شروعية هو فرق
يف نوعيات الثقافة؛ فاليونان وال��روم��ان ت�����ص�� ّوروا لدولهم
غائيات احل��ري��ة وال��ق��ان��ون ،امل�صريون والفر�س والبابليون
غائيات القوة الفار�ضة لل�سالم يف العامل ،وكذلك ال�صينيون
وامل�سلمون ال��ذي��ن ت�����ص�� ّوروا غ��ائ��ي��ات اخل�ير واحل���ق وال��ع��دل
لأنف�سهم وللنا�س �أجمعني.
�أما اجلزء الثاين من جزءي امل�شروعية ،فهو متعلق مبقومات
ال��دول��ة �أو ���ض��روري��ات��ه��ا ،وه���ي تتمثل يف الأم���ة واجل��م��اع��ة،
والأر�ض �أو الدار ،وال�سلطة اجلامعة واملد ّبرة ،وقد وجِ دَتْ يف
جتربتنا الإ�سالمية التاريخية بعد هجرة النبي �إىل يرثب
عام 622م �شواهد تلك امل�شروعية متمثلة يف كتاب كتبه النبي
«بني امل�ؤمنني وامل�سلمني من �أهل قري�ش و�أه��ل يرثب ،ومن
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم� ..أنهم � ّأمة واحدة من دون
النا�س »...وقد ارتبط ذلك بثالثة �أمور :تغيري ا�سم يرثب
�إىل امل��دي��ن��ة .وامل��دي��ن��ة م��ف��رد ���س��ام��ي ق���دمي يعني التح�ضر
واال���س��ت��ق��رار ،ك��م��ا ي��ع��ن��ي ال�سلطة واحل��ك��م ،والأم����ر ال��ث��اين
بني الأم���ور الثالثة� :إق��ب��ال النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
ع��ل��ى ط��ل��ب «امل�����ؤاخ����اة» ب�ين امل��ه��اج��ري��ن والأن�������ص���ار م��ن �أه��ل
املدينة؛ وذل��ك لإق��ام��ة اجلماعة �أو النخبة من قبل الأم��ة،

والأمر الثالث :الطلب من امل�سلمني مبكة وغريها الهجرة
�إىل املدينة �أو دار ا إل���س�لام ،ومعنى ه��ذا �أنّ الأم��ور الثالثة
ال�ضرورية لأي كيان �سيا�سي كانت يف طريقها �إىل االكتمال:
الدار والأر�ض والعا�صمة ،والأمة واجلماعة وال�سلطة التي
ظ��ه��رت م��ن ���ض��م��ن ال��ت��ع��اق��د «ب�ي�ن امل���ؤم��ن�ين وامل�����س��ل��م�ين من
قري�ش و�أهل يرثب.»...
وم����ن امل�ل�اح���ظ �أن ب���ح���وث الأم������ة مل ت��ت��ط��ور ك���ث�ي�راً ب��ع��د
النبي ،لالمتزاج �أو ال�صالت الوثيقة بني البعدين الديني
وال�سيا�سي يف مفرد الأم���ة �أو م�صطلحها .وق��د ك��ان هناك
من قال� :إنّ التمييز بني الأمة والدولة �أو ال�شعب القائم يف
الدولة �أو الذي تقوم عليه الدولة؛ �إمنا ي�ستند �إىل الرتادف
بني ال�شعب واجلماعة ،ف�شعب الدولة الإ�سالمية القائمة
هو اجلماعة التي ت�شارك يف اختيار �أمري امل�ؤمنني ومبايعته؛
بينما �أراد �آخرون جعل م�شروع الدولة مفتوحاً مثل م�شروع
الأمة .فالأمة �أمتنا� :أمة الإجابة (وهي التي تقوم يف ديارها
ال��دول��ة احل��ا���ض��رة) ،و�أم���ة ال��دع��وة ،وه��ي ال��ع��امل كله وال��ذي
ينبغي �أن ت�سعى الدولة ل�ض ّمه تبعاً النت�شار الإ�سالم فيه،
وهذا �أم ٌر غري ممكن .وبذلك يداخِ ُل الق�صور بني املفهومني
�أو امل�شروعني :م�شروع الأم��ة ،التي ال يت�ص ّور �أن ت�ستوعب
العامل كله ما دام أ� ّنه «ال �إك��راه يف الدين» ،وم�شروع الدولة
التي ال يت�صور �أن ت�ستطيع اال�ستيالء على العامل ك ّله.
ي��ب��ق��ى ال���رك���ن ال��ث��ال��ث م���ن �أرك�����ان امل�����ش��روع��ي��ة �أو ���ش��روط��ه��ا
و�ضروراتها؛ �أي ال�سلطة الواحدة يف الدار الواحدة؛ فهناك
�سلطة واح��دة يف �أر���ض الدولة �أو عليها ،وق��د ظهر ذل��ك يف
مكافحة �أبي بكر للمرتدّين ،الذي رف�ضوا اخل�ضوع ل�سلطة
�أبي بكر ،رغم �أنهم كانوا من �سكان الدار التي تب�سط الدولة
�سلطتها و�سيادتها عليها .والذين نقدوا ت�صرف �أبي بكر  -يف
�إ�صراره على قتال الذين �س ّموا باملرتدين َ -ذ َكروا أ� ّنه لي�ست
هناك دالئل على ارتدادهم عن الإ�سالم.
م��ن��ذ ن�����ص��ف ق���رن و�أك��ث�ر ي��ت��ح��دث ك�� ّت��اب ك��ث�يرون م�سلمون
وم�ست�شرقون ،وعلمانيون ومتدينون ع��ن ن��ظ��ام احل��ك��م يف
الإ����س�ل�ام .الإ����س�ل�ام دي ٌ���ن وث��ق��اف��ة وح�����ض��ارة ك�ب�رى وجت��رب��ة
مم��ا ي���ؤك��د �أن التجربة ال�سيا�سية
تاريخية هائلة وزاخ���رةّ ،
التاريخية لأمّتنا جتربة حقوق للأفراد واملجتمعات.
bassam.alkalbani@aiesec.net

