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قراءة في ماضي الشرعية وحاضرها
فاطمة بنت نا�صر
لي�س لل�شرعية يف الإ�سالم مفهوم وا�ضح وقاطع ُ
يتفق عليه امل�سلمون ،بل هناك �آراء متعددة ومتثالت خمتلفة لها على مر الع�صور ..وقد ا�ستعر�ض تاريخ مفهوم ال�شرعية
وحا�ضرها وم�آالتها امل�ستقبلية الكاتب واملفكر ر�ضوان ال�سيد ،ون�شر ذلك يف جملة «التفاهم» يف مقال مطول يقع يف � 32صفحة� ،س�أحاول تلخي�صه والتعقيب على بع�ض نقاطه
يف القادم .لل�شرعية مفاهيم وتعاريف تختلف باختالف من يحاولون تف�سريها؛ فللفقهاء تعاريف خمتلفة تختلف باختالف فرقهم ،وللمتكلمني واجلغرافيني وامل�ؤرخني
مفاهيمهم اخلا�صة �أي�ضاً� ،إال �أن جميعها يدور حول ثالث وحدات ي�سميها الكاتب هيكل ال�شرعية الت�أ�سي�سية؛ وهي :وحدة الأمة ،ووحدة الدار ،ووحدة ال�سلطة.
ومن �أقدم تعريفات الفقهاء لها قول الإمام �أبي حنيفة النعمان
بن ثابت 189هـ« :دار الإ�سالم هي الدار التي ت�سود فيها �شرعة
امل�سلمني و�إمامهم ،و�أن تكون م�ستقلة يف ال�شرعة والتخوم عّما
يجاورها من دور الكفر واحلرب ،و�أن يكون فيها امل�سلم والذمي
�آمنني بالأمان الأول» .وهو يتفق مع تعريف الإمام مالك ،وهما
يعطيان الأولوية لوحدة الأمة و�سندها القر�آن ووحدة الدار� .أما
احلنابلة ،فقد اهتموا ب�شكل �أ�سا�سي بوحدة ال�سلطة �أو الإمام.
�إال �أن هذه املفاهيم واجهت اختالالت كبرية؛ منها :طريقة
الو�صول �إىل ال�سلطة ،وجتاوز حد ال�سلطة من جانب ويل
الأمر ،وانق�سام ال�سلطة �أو ظهور ال�سلطات رغم بقاء اجلميع
من الناحية ال�شكلية الفقهية حتت والية الإمام �أمري امل�ؤمنني.
مثال على هذا ما نراه من �أقوال يف والية معاوية بن �أبي �سفيان؛
فح�سن الب�صري كان يراها غري �شرعية لأن واليته قامت بغري
ال�شورى ،ووىل ابنه بعده واحتكم �إىل الهوى وامل�صالح يف احلكم
على الدماء والأموال .ولكن �أكرث الفقهاء (ولي�س املتكلمني)
قالوا ب�شرعية حكم معاوية ،و�أطلق على عام �إجماعهم هذا بعام
اجلماعة  40هـ .وبالت�أكيد ،مت تعليل هذه ال�شرعية ب�أقوال منها:
�أنه �أنهى الفتنة وحقق اال�ستقرار�..إلخ .وبهذا ،نرى �أن جتاهل
ال�شورى ور�أي �أهل احلل والعقد جاء يف وقت مبكر ولي�س ببعيد
عن وفاة النبي .وبتمدد دولة الإ�سالم فرق الفقهاء بني ال�سلطان
واخلليفة؛ فاملاوردي ي�شدد على �ضرورة �أن يكون اخلليفة من
قري�ش ،بينما ال�سلطان يجوز �أن يكون من غريها طاملا �أن والءه
معلن لأمري امل�ؤمنني� .أما اجلويني ،فقال �إن �شرط قر�شية
اخلليفة مل تعد �ضرورية وكذلك اخلليفة �شرعيته ت�سقط
بوجود ال�سلطان طاملا �أن اخلليفة ال يقوم ب�أمر الأمة بنف�سه.
وب�سقوط غرناطة وغريها من الإمارات بيد غري امل�سلمني ،جند
ر�أياً مه ًّما لفقهاء �شمال �إِفريقية ،و�أغلبهم من املالكية ،وبع�ض
الإبا�ضية الذين �أفتوا ب�ضرورة الهجرة �إن مل ي�ستطيعوا اجلهاد،
و�أن كل املعامالت و�إن كانت �إ�سالمية ال ت�صح �إن كان القائم
على الأمر غري م�سلم ويرونه «طاغية» ،فهم َي َر ْون �أن الهجرة
مل تن�سخ لهذا فهي �صاحلة لكل زمان وا�ستثنوا من الهجرة
امل�ست�ضعفني والذين الميلكون النفقة.
وقد تواىل انكما�ش الدولة الإ�سالمية حتى الربع الأول من
القرن التا�سع ع�شر الذي اكتملت فيه ال�سيطرة الربيطانية
على الهند ،وبد�أت الفتاوى تظهر ب�أن الهند مل تعد دار �إ�سالم.

وقد ت�أثر فقهاء الهند الأحناف بهذه الآراء املت�شددة رغم �أنه يف
البداية كانوا َي َر ْون �أنه ال �ضري يف حكم امل�ستعمر طاملا ال�سلطان
م�سلما وامل�صالح واملعامالت حمفوظة ،ولكن كانت للنزعة
ال�سلفية املتم ّثلة يف كتب ابن تيمية وابن القيم اليد العليا التي
�أدت �إىل ثورات �أفظعها كان بني  1946و 1947مات فيها املاليني
من امل�سلمني والهندو�س ،تالها انف�صال الدولتني عن بع�ضهما
ب�سبب انعدام الت�سامح والتعاي�ش لت�أثري الفتاوى املت�شددة التي
�أراها حتى اليوم تدغدغ م�شاعر احلمية لدى امل�سلمني دون
تقدير ملوازين القوى؛ مما ت�سبب لنا بخيبات وخ�سائر كثرية
بدءاً من الهند واجلزائر والبو�سنة وليبيا وال�سودان ،و�صو َال �إىل
�أر�ض فل�سطني التي مل يبق منها �سوى الفتات .ويف كل املرات
ينت�صر ر�أي اجلهاد على ر�أي االعتدال بعدم اجلهاد طاملا املحتل
مل يتدخل يف العبادات واملعامالت ،وهذا ر�أي الأحناف الذي مل
ينت�صر يف اجلزائر �أمام ر�أي الأمري عبدالقادر الذي قاتل وخ�سر
احلرب مع الفرن�سيني ومت �أ�سره ونفيه .بعدها علقت الآمال
على اخلالفة وال�سلطنة العثمانية بو�صفها حكما يقوده م�سلم
ال ير�ضخ للكفار.
نهاية اخلالفة وحماولة �إحيائها:
لقد كان تفتت الإمرباطورية الإ�سالمية ،وتبخر اخلالفة،
وحلول اال�ستعمار ،وحماوالت التغريب والتحوالت الكبرية التي
�شهدتها الدول الإ�سالمية ،دافعاً لظهور العديد من �أ�صحاب
الدعوات الإ�صالحية الذين يريدون َّ
مل �شمل الأمة لإعادة
ما ذهب عنهم .ومن املثري �أن جند دو ًال مل تخ�ضع للخالفة
العثمانية كالهند مث ً
ال يظهر من ي�ؤ�س�س حلركة �سموها «حركة
اخلالفة»! وجند �أن رغبة عودة اخلالفة بو�صفها الأمل املحرر
من خيبات كثرية عّم العامل الإ�سالمي من �شرقه وغربه.
فظهرت حركات كثرية تنادي بعودة ال�شرعية واخلالفة؛ �أبرزها
تلك التي ظهرت يف م�صر :كاجلمعية اخلريية الإ�سالمية،
واجلمعية ال�شرعية ،وجمعية �أن�صار ال�سنة املحمدية ،وجمعية
ال�شبان امل�سلمني ،و�أخرياً جمعية الإخوان امل�سلمني ،وهي بالطبع
اجلمعية الأكرث ت�أثرياً بينها .وظهرت �أ�سماء بارزة كذلك قادت
هذه احلركات و�صاغت �أبجدياتها كمحمد عبده ،وح�سن الب ّنا،
و�سيد قطب...وغريهم .و�أعتقد �أن عمر هذه اجلمعيات ارتبط
بقدرتها على التعاطي مع الآخر .فمعظم احلركات التي زالت �أو
ت�أثريها ظل حمدوداً ،كانت ترى �أن ال حوار مع الآخر الذي تراه

كافراً وخارجاً من امللة �إن كان م�سلماً ويتعاطى مع الغرب الكافر
امل�ستعمر .بينما جند �أن عمر جماعة الإخوان �أكرث طو ًال لأ�سباب
عديدة �أهمها قدرتها على التعاطي مع الآخر والتفاو�ض معه.
م�ستقبل دعاة ال�شرعية:
وعلى عك�س من يقولون ب�أن الإ�سالم ال�سيا�سي ودعاة تطبيق
ال�شريعة قد ف�شلوا ،ولن تقوم لهم قائمة -من �أمثال� :أوليفييه
روا وجيل كيبيل و�سعد الدين �إبراهيم وفران�سو بورغا -ف�إن
كاتب املقال الأ�ستاذ ر�ضوان يرى �أن له م�ستقبال؛ لأربعة
�أ�سباب ..هي:
ً
 -1ت�أ�سي�سه على فكرة ا�ستعادة ال�شرعية التي القت �إعجابا و�سط
�صفوف الكثريين ممن يقبعون حتت حكم فر�ض عليهم فر�ضاً
(كحكم الع�سكر).
ً
 -2حقق جناحاً باهرا يف �صناديق االنتخاب؛ الأمر الذي جعلهم
ي�ستعيدون الثقة ب�أنف�سهم ،رغم �أنهم ركبوا الثورةَ ،
ول يكونوا
من �أوائل اخلارجني �أو الداعني للخروج على احلكام يف الربيع
العربي.
 -3قوة ومتا�سك تنظيماته العقدية ،ووجود كاريزما جاذبة
للجمهور يف �أي ع�صر ،وهي كاريزما ال�شريعة و�إقامة الدول
الإ�سالمية.
 -4ا�ستطاعتْ على مر ال�سنني تر�سيخ مفاهيم يف عقول العامة
ي�صعب نقا�شها وت�صحيحها؛ مثل :الإ�سالم دين ودولة ،والدولة
�ضرورية ل�صون الدين ،والإ�سالم هو احلل.
ويف اخلتام ،يرى الكاتب �أن احلل يكون بالعودة �إىل حني كان
الفقهاء َي َر ْون الإمامة �أو ال�سلطة؛ باعتبارها تدبريا واجتهادا.
فالدولة ال تقيم الدين �أو ت�ستنفذه ،والدين ال يطمح �أن
يحل حمل النخبة ال�سيا�سية يف �إدارة ال�ش�أن العام .وهذا ال
ي�شبه العلمانية؛ كونه ال يف�صل الدين عن املجتمع وثقافته،
بل يحافظ عليها .و�أن الإ�صالح ال�سيا�سي مطلوب بتحقيق
احلكم ال�صالح بعيداً عن ا�ستبداد الع�سكر واال�ستغالل الديني
الأ�صويل.
و�أرى �أن الكاتب قد �أ�صاب فيما و�صل �إليه ،فالدول الإ�سالمية
مل تنجح حتى الآن يف حتقيق مثال يحتذى به؛ فعلى مر ال�سنني
هناك �إما ا�ستغالل ع�سكري م�ستبد لل�سلطة� ،أو ا�ستغالل ديني
لعقول العامة ،ويف احلالتني مل يتحقق �إن�صاف املجتمع وحتقيق
العدل.
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