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مقــــال

ـــة الأ�س�س وحتمية احلداثة
وجت ��اوز العقبات ،وفر�ضت نف�سها وج ��ودا وف�ك��را ،وب��ات امل�سلمون
بني �أمرين� :إما الت�شبث ب�شرعية الأمّة مع ا�ستحالتها التاريخية،
و�إما التكيف مع الإك��راه التاريخي ،والقبول بالنق�ص .وعليه ف�إ ّن
الدولتني الأموية والعبا�سية وغريهما من الدول الإ�سالمية جاءت
بعدهما جت�سيدا ملبادئ الإ�سالم ال�سيا�سية يف حدود املتاح تاريخيًا.
يف هذا ال�صدد ميكن القول �إ ّن الإكراه التاريخي ت�صارع مع مفهوم
البيعة ،وظ��ل العدل قيمة حا�ضرة �إال يف �شرعية الأم��ة يف اختيار
احلاكم� ،أما املعروف في�سري يف حالة متطورة ،نتج عن ذلك ت�شبث
دولة الع�صبية بحق تويل احلكم ،ويرى الباحث �أن البيعة مل تفقد
امل�صداقية رغ��م ه��ذا التحول ،بل كانت تتمتع بجميع اخل�صائ�ص
التي يفر�ضها املفهوم من �شورى وحرية�...إلخ.
والإ�ضافة املنهجية التي ميكن ر�صدها يف معاجلة الباحث تظهر
يف �أن ه��ذه التحوالت مل تكن انحرافا �أخالقيا ،وال ذك��اء �سيا�سيا
من �أحد ،بقدر ما كانت حتوال تاريخيا عميقا� ،أ�سهمت فيه جملة
م��ن ال�ع��وام��ل ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالق�ت���ص��ادي��ة�...إل��خ ومل
تعد التجربة الرا�شدة ق��ادرة على احل�ضور يف ظل التغريات التي
طر�أت على النا�س يف تلك الفرتة ،فاال�ستقرار الذي ر�سخته دولة
الع�صبية كان له انعكا�س �إيجابي على جمموعة من وظائف الدولة
و�أدوات�ه��ا ،وقد دلل الباحث على هذه الإيجابيات بالأمثلة .ميكن
للقارئ االطالع على �أهم منجزات دولة الع�صبية يف الكتاب نف�سه.
 الف�صل الرابع :الدولة الإ�سالمية �أزم��ة الأ�س�سوحتمية احلداثة
تناول الباحث يف هذا الف�صل فكرة ا�ستمرارية دولة الع�صبية التي
ا�ستطاعت �أن ت�ن��وب ع��ن دول��ة اخللفاء ال��را��ش��دي��ن رغ��م االنتهاك
ال��وا��ض��ح يف ح��ق الأم ��ة يف حت��دي��د م�صري م��ن يحكمها ،وفر�ضت
نف�سها رغ��م �شعور الأم��ة ب�أ ّنها يف �إك ��راه تاريخي �شمل جانبًا من
اجلوانب ،لكنها يف الوقت نف�سه احت�ضنت -دولة الع�صبية -التطور
احل���ض��اري ل�ل��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ،وب�ل��غ ذل��ك ال�ت�ط��ور �أزه ��ى فرتاته
ُت�سهم فيه الأمة �أف��راداً ب�صفتهم ال�شخ�صية ،وجماعات حتت راية
الدولة �إ�سهامًا انعك�س على معظم �أنحاء العامل ،فدولة الع�صبية
على اخ�ت�لال ت��وازن�ه��ا م��ع املثالية الإ��س�لام�ي��ة �إال �أ ّن�ه��ا ك��ان��ت دول��ة
الوقت ،وعندما يزول الوقت ف�إ ّن دولة الع�صبية حتمًا لن ت�ستطيع
�إدارة �ش�ؤون النا�س ،وهذا ما حدث يف بداية الع�صر احلديث ،فقد
ع��ادت الإن�سانية �إىل القيم الإن�سانية ال�سيا�سية العليا تدعو �إىل
قيمة اخ�ت�ي��ار احل��اك��م ،وال�ع��دال��ة ،والتنمية وخ�صو�صً ا يف العامل
الغربي الذي بد�أ ينتف�ض �ضد النظم ال�سيا�سية الأحادية ،كذلك
التحوالت التي حدثت يف العامل كان لها انعكا�س على تطلعات الأمة
يف حتديث نظمها ال�سيا�سية ،وال �سيما يف حلظة ب��زوق فجر دولة
الأمة  -كما يحلو للكاتب نعتها -ويق�صد بذلك الدولة املدنية.
�إ ّن ظهور الدولة املدنية جعل دولة الع�صبية يف م�أزق حقيقي �سمح
للمفاهيم املدنية �أن تربز بقوة يف فكر الإ�صالحيني الذين ينادون
بعودة الدولة الإ�سالمية ،لكن ما هو �أ�شد ت�أزمًا �أ ّن الدولة املدنية
�ستن�ش�أ على �أعني اال�ستعمار الذي لن ي�سمح للقيم العليا �أن حت�ضر
بو�ضوح و�شفافية يف العامل الإ�سالمي ،وعليه �سيظل مفهوم الدولة
الإ�سالمية يف �أع�ين جل الإ�صالحيني يف �أزم��ة �أخالقية من�ش�ؤها
االنقطاع عن موارد �إ�سالمية الدولة و�أ�صولها ،ويف مقدمتها �أ�صول
البيعة وال �ع��دل وامل �ع��روف ،ل��ذل��ك ي��رى ال�ب��اح��ث �أن �أزم ��ة الأ�س�س

�أ�صابت الدولة الع�صبية باعتبارها دولة �إ�سالمية مغرية ومبدلة،
ومن ث َّم ف�إن هذه الأزمة �ستفر�ض على الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
التوجه ر�أ�سا نحو التحديث ،واالنفتاح على الواقع ،والتجاوب بكل
توا�ضع مع معطياته.
و�صفوة القول �أن الدولة الإ�سالمية -ح�سب وجهة نظر الكاتب-
لي�ست دول��ة اخلالفة ،باملعنى ال��ذي يحيل على جتربة الرا�شدين،
ولي�ست دولة الع�صبية (دولة وراثية) ولي�ست دولة �شريعة تختزل
مهام ال��دول��ة يف التطبيقات اجلنائية� ،إمن��ا ه��ي دول��ة ال��وق��ت التي
تعمر العامل ،وتتح�صن بالقيم ال�سيا�سية العليا من بيعة ،وعدل
ومعروف.
 -5الإ�شكاليات املنهجية:
ال نرمي من ذكر هذه الإ�شكاليات االنتقا�ص من �أهمية الكتاب،
بل �إن هذه الإ�شكاليات -ح�سب وجهة نظر هذه القراءة -هي حمل
تقدير مبا تفتحه من نقا�ش خ��ارج دائ��رة امل��أل��وف من املفكر فيه،
و ُت�شرعن �إىل معاجلات تفح�ص املوروث بعني ب�صرية بغر�ض �إ�ضفاء
ال�سمة املو�ضوعية على البحث الفكري ال�سيا�سي ملفهوم الدولة
الإ�سالمية ،ومن �أبرز هذه الإ�شكاليات:
 بروز فكرة احلتمية التاريخية ب�شدة حتى �أنها حتكمت يف معظمال�ن�ت��ائ��ج ،وم��ا ي�ب��دو ل�ن��ا �أن الأمم خم�ت��ارة و�إن تقل�صت اخل�ي��ارات
ح��ول �ه��ا ،وال �ع �ق��ل اجل �م �ع��ي مي �ل��ك خ �ي ��ارات امل �م��ان �ع��ة م ��ن ح�ت�م�ي��ات
الظروف ،وما ف�شل املمانعات التاريخية �إال ب�سبب عدم رقيها �إىل
م�ستوى التغيري.
 م�صادر الت�شريع الإ�سالمي يف املجال ال�سيا�سي مل تكن دينية على�إطالقها ،بل كانت تت�سع للر�أي وامل�شورة واالجتهاد الب�شري ،وهذه
الفكرة تنال من ال�صواب �صميمه ،ولكن فيها حمظور قد يُفهم منه
ق�صور الت�شريع ال�سيا�سي يف م�صادر الت�شريع ،وهذا ال يتوافق مع
املنظومة الفكرية الإ�سالمية التي ترى �أن م�صادر الت�شريع �أ�س�ست
مقا�صد عامة نابعة من حركية الن�صو�ص ال جمودها.

 �أن وظيفة الن�ص ال�سيا�سي الإ�سالمي يف عالقته بن�ش�أة الدولةالإ�سالمية كانت وظيفة تخليقية ،الغر�ض منها حترير اجلماعة
ال�سيا�سية من جميع �أ�شكال اخل�ضوع والتحيزات اجلاهلية .وهذه
الفكرة حتتاج �إىل �شيء من التحرير ذلك لأن الن�ص ال�سيا�سي
الذي جت�سد يف دولة النبوة كان له دور �أكرب من التخليق.
 غمو�ض يف بع�ض املفاهيم :على �سبيل املثال مل جند تو�ضيحاك��اف�ي��ا مل�صطلح احل��داث��ة وال احل�ت�م�ي��ة ،وال دول ��ة الأم ��ة ،ودول��ة
الع�صبية.
ال �شك هناك جدليات �أخ��رى نرتكها للقارئ تهدف �إىل ا�ستثارة
الباحثني يف �إعادة قراءاتهم للتجربة ال�سيا�سية الإ�سالمية.
�إطاللة على املراجع:
ت�ن��وع��ت م��راج��ع ال �ب��اح��ث ب�ي�ن ال �ق��دمي واحل ��دي ��ث ،وب�ي�ن الإن �ت��اج
الفكري العربي ،واملراجع الأجنبية ،و�إن كانت الأخرية مل تتجاوز
ثالثة مراجع .بدا الباحث م�ستق�صيا مفهوم الدولة الإ�سالمية
عند املنظرين الأوائ ��ل من �أم�ث��ال اب��ن تيمية ،واب��ن جماعة ،وابن
حزم ،والعز بن عبد ال�سالم ،واجلويني وغريهم ،كذلك عرج على
ُك� َّت��اب الآداب ال�سلطانية م��ن �أم�ث��ال �أب��ي يعلى ال�ف��راء ،وامل ��اوردي،
وا�ستمرت رحلته البحثية جتوب جمموعة من كتب التاريخ و�أ�صول
الفقه ،وال�سري ،ثم حطت رحاله يف امل�صنفات احلديثة وخ�صو�صا
عند الإ��ص�لاح�ي�ين م��ن �أم�ث��ال ر�شيد ر��ض��ا ،وح�سن ال�ب�ن��اء ،و�سيد
قطب ،وامل ��ودودي ،كذلك رك��ز على املنظرين الأك�ثر معا�صرة من
�أمثال الغنو�شي ،وحممد عمارة ،والنفي�سي ،ومل يكتف بذلك بل
طافت مراجعه على املفكرين املعا�صرين الذين اهتموا بال�سيا�سة
ال���ش��رع�ي��ة وه ��م م ��ن خ ��ارج دائ� ��رة الإ� �ص�ل�اح �ي�ي�ن ،ومي �ك��ن نعتهم
ت�ساحما -املتنورين م��ن �أب��رزه��م على �سبيل امل�ث��ال حممد عابداجلابري ،وح�سن حنفي ،وحممد �أركون ،وهذه الثلة من الباحثني
وغ�يره��م مم��ن مل ت�سمح لنا ه��ذه الإط�لال��ة بذكرهم تدفعنا �إىل
القول �أن املراجع كانت وافية �إىل حد بعيد.
اخلامتة:
يت�ضمن الكتاب درا�سة مف�صلة عن مو�ضوع يُع ُّد غاية يف الأهمية
والت�شعب ،وق��د تعامل الباحث �أحممد ج�برون مع �شاغله بح�س
ح�ضاري ي��رن��و �إىل �إي�ج��اد ا�ستقرار �سيا�سي ل�ل�أم��ة العربية التي
ُت�ع��اين م��ن �أزم ��ات �سيا�سية عميقة ب�سبب ف�ق��دان م��اه�ي��ة ال��دول��ة
الإ�سالمية يف الذهن ال�سيا�سي الإ�سالمي ،فاال�ستقرار ال�سيا�سي
ال ��ذي تبحث ع�ن��ه الأم ��ة الآن ل��ن يتحقق م��ا مل ينجح ال �ع��رب يف
�إقرار دولة مت�صاحلة مع الذات� ،أفرادها ينزلون على حكم القيم
ال�سيا�سية العليا للإ�سالم ومقت�ضياته ،وعلى ر�أ�سها البيعة والعدل
واملعروف ،دون ا�ست�صحاب وقائع تاريخية و�إجبارها ق�س ًرا لتكون
مقد�سا ال يُحاد عنه.
�أمنوذجاً ً
----------------الكتاب  :مفهوم الدولة الإ�سالمية� :أزمة الأ�س�س وحتمية احلداثة
امل�ؤلف� :أحممد جربون
م��ؤ��س���س��ة ال�ن���ش��ر :امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل�ل�أب �ح��اث ودرا� �س ��ة ال���س�ي��ا��س��ات،
الطبعة :الأوىل ،بريوت� ،سبتمرب ٢٠١٤م
عدد ال�صفحات� ٣٩٢ :صفحة
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مفهوم الدولة الإ�سالمية� :أزمـــــ
ماجد العلوي
توطئة:
يعدُّ كتاب مفهوم الدولة الإ�سالمية (�أزمة الأ�س�س وحتمية احلداثة) �أحد الأعمال العلمية اجلادة -ح�سب وجهة نظر هذه القراءة -فقد تناول الباحث مفهوم الدولة
ما�ض �سيا�سي حافل يف الرتاث الإ�سالمي ،وهو ي�ضع ن�صب عينيه جل الإ�شكاليات املحيطة بهذا املفهوم من حيث الوجود ومرورا باملعرفة املحيطة بالتجربة
الإ�سالمية با�ستق�صاء ٍ
ال�سيا�سية الإ�سالمية.
لقد جاء هذا الكتاب ليعني على فتح نقا�ش عام حول فكرة الدولة الإ�سالمية ،وحماولة ال�ستنباط مفاهيم و�أ�صول قادرة على التكيف مع متطلبات التحديث ال�سيا�سي ،كالبيعة
والعدل واملعروف ،و�أن يزن كذلك ما ُظن �أنّه من �صور التقدي�س يف التجربة ال�سيا�سية وز ًنا دقي ًقا يحتكم فيه �إىل الواقع امل�سرت�شد بالن�ص ،ال �أن تكون التجربة ال�سيا�سية
ن�صا مقد�س ًا ،فهذه الأخرية يعدها الباحث فكرة مت�سرعة يعوزها الدليل والفهم الأ�صيل.
التاريخية ً
ف ��ال ��دول ��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ل �ه��ا �أرك � ��ان وم �ق ��وم ��ات ،وحت �ق��ق وج��وده��ا
م��ره��ون��ا مبتطلبات ال��وق��ت وال�ل�ح�ظ��ة احل��ا� �ض��رة ،وت ��دار بت�شريع
مدين يت�سع ل��ر�أي ذوي اخلربة واملعرفة بالأحوال� ،أما الن�صو�ص
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ف�ه��ي ُت �� ��سَ � ِّو ُر ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة ح�ت��ى ت�ت��واف��ق م��ع القيم
العليا التي ج��اءت بها الر�سالة ،وي�ستقر اجتهاد الباحث على �أن
العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي يعي�ش مفارقة �ضاغطة ج��راء �صناعة
مرجعية معيارية جتعل فكرة الدولة الإ�سالمية رهينة التجارب
ال�سيا�سية التاريخية ،حيث حتولت هذه التجارب �إىل معيار مقد�س
ال ميكن للدولة الإ�سالمية �أن تن�ش�أ �إال مبحاكاتها ،فالباحث ال
يرف�ض حماكاة القيم ،ولكنه يرى يف التجربة التكوينية والإدارية
التاريخية اجتهاداً ب�شريًا ميكن للعقل ال�سيا�سي الإ�سالمي جتاوزه
وحت��دي�ث��ه ،ل��ذا ك��ان ع �ن��وان ال�ك�ت��اب ي�شري �إىل �أ ّن م�ف�ه��وم ال��دول��ة
الإ�سالمية يعي�ش �أزمة الأ�س�س� ،أما حتديثه فهو �أمر حتمي ال بد
منه ،وعليه ير�صد الباحث مفهوم الدولة الإ�سالمية يف منظومة
احلركة الإ�سالمية ،وي��رى �أن ه��ذا املفهوم ت�شكل بنمطني :الأول
ه��و النمط الو�صفي� ،أم��ا النمط ال�ث��اين فهو النمط ال�شكالين،
وال يُخفي بعد ذل��ك توقفه مع هذين النمطني لأنهما يت�شكالن
وفق �أحكام جزئية ،وال ي�ستندان �إىل الأحكام الكلية التي تتمثل يف
(العدالة والبيعة واملعروف) ح�سب ر�أيه.
وقبل التعمق يف فهم مكنونات هذا الكتاب جتدر الإ��ش��ارة �إىل �أن
الكتاب مل يخ ُل من املغامرات الفكرية ،ومن الآراء التي �ست�صدم
ال ��وج ��دان الإ� �س�ل�ام ��ي ،ول �ك��ن ال �ب��اح��ث اج �ت �ه��د يف �إع �ط ��اء معظم
الأفكار حقها من املعاجلة ،وكان حري�صً ا �أال يتجاوز املقد�س ،و�أال
يعتدي عليه ،و�ساح يف الق�ضايا االجتهادية بغر�ض �إ�ضفاء ال�سمة
املو�ضوعية يف فهمنا للدولة الإ�سالمية.
الكاتب:
�أحم�م��د ج�ب�رون :ول��د يف امل�غ��رب ع��ام 1971م� ،أ��س�ت��اذ ج��ام�ع��ي ،له
عدد من الكتب من �أبرزها :الفكر ال�سيا�سي يف املغرب والأندل�س
يف القرن اخلام�س الهجري ( ،)2008املقا�صد يف الفكر الإ�صالحي
الإ�سالمي (� ،)2009إ�شكالية الوظيفة الدينية يف الدولة املعا�صرة
( ،)2011ف�صول من تاريخ املغرب والأندل�س (.)2013
جوهر الكتاب و�أهم ا�ستعرا�ضاته:
ت �ن��اول ال�ب��اح��ث ق�ضية �إ��س�لام�ي��ة ال ��دول ��ة م��ن ق�ن��اع��ة م�ف��اده��ا �أن
ه��ذا امل�ف�ه��وم ي�ستح�ضر واق�ع�ت�ين تاريخيتني يف ال�ضمري امل�ع��ريف
ل ل��إ� �س�ل�ام �ي�ي�ن ،وه �م ��ا ال �ت �ج��رب��ة ال �ن �ب��وي��ة امل �� �ش ��رق ��ة ،واخل�ل�اف ��ة



الإ�سالمية الرا�شدة ،وقد �أ�شار �إىل �أ ّن العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي
تعامل مع هاتني التجربتني بنمطني من التو�صيف -كما ذكرنا
�ساب ًقا -وهما النمط الو�صفي ،والنمط ال�شكالين ،ف��الأول يرى
حتقق الدولة الإ�سالمية م�شروطاً بتحقق عدة �أو�صاف كاحلاكمية،
وتطبيق ال�شريعة ،وال�شورى ،والإمامة ،يف حني ركزت ال�شكالنية
على املظهر ،وت�صورت �أ ّن الدولة الإ�سالمية هي تلك التي ُتاكي
اخلالفة الرا�شدة �شكال ،وتتحلى ب�صفاتها ،ل��ذا وج��د الباحث �أ ّن
ق�ضية الدولة الإ�سالمية ُتعاين من �أزمة ،ميكن الك�شف عن ماهية
ه��ذه الأزم��ة من خ�لال ط��رح جملة من الأ�سئلة ،من �أب��رزه��ا :هل
ال ��دول ��ة احل��ال�ي��ة ال �ت��ي ت ��ؤط��ر ال�ف�ع��ال�ي��ة احل���ض��اري��ة ل�ل�أم��ة دول��ة
�إ�سالمية؟ ما املقومات الرئي�سية للدولة الإ�سالمية؟ ما �شروط
ه��ذا ال��و��ص��ف (�إ��س�لام�ي��ة) وم��ا م���ص��ادره؟ م��ا ح ��دود التقاطع بني
الدولة الإ�سالمية والدولة احلديثة؟.
ه��ذه �أب ��رز ال�ت���س��ا�ؤالتُ ،ت ��اول تو�صيف اخل�ل��ل يف مفهوم ال��دول��ة
الإ�سالمية� ،أو ن�ستطيع القول �أ�سلمة ال��دول��ة ،ف�أ�صل اخللل كما
يراه الباحث خلل منهجي يظهر يف مناهج ق��راءة الن�ص ال�شرعي
تلك ال �ق��راءة ال�ت��ي ُتعطي الأول��وي��ة ل�ل�أح�ك��ام ب��دل احل�ك��م ،وتقدم
اجل ��زئ �ي ��ات ع �ل��ى ال �ك �ل �ي��ات ،وع �ل �ي��ه ي �ق�ترح ال �ب��اح��ث ل �ت �ج��اوز ه��ذه
الإ�شكالية منهجً ا يُعطي الأول��وي��ة للكليات واحلكم واملنهج ،بدل
التمركز حول اجلزئيات ،وي�سعى �أي�ضاً لتحرير الن�ص ال�شرعي من
التاريخ و�آثاره الثقافية التي نتجت من اجتهادات موروثة.
وه �ك ��ذا ي�ن�ت�ه��ي ب��ال �ب��اح��ث امل �ط ��اف �إىل �إق � ��رار �أ� �س ����س م ��ن ��ش��أن�ه��ا
�أن ُ َ
ت � ِق � َق و� �ص��ف (�إ� �س�لام �ي��ة) م���ض��اف�اً �إىل ال ��دول ��ة يف امل�ج��ال�ين
العربي والإ��س�لام��ي ،وذل��ك باعتماد امل�ب��ادئ الآت�ي��ة على ال�ت��وايل:
البيعة(التعاقد) والعدل واملعروف ،ويف غياب هذه املبادئ ي�ضعف
من�سوب الإ�سالمية ،و�إن وجدت بع�ض �إ�شاراتها و�شكلياتها.
 يف الف�صل الثاين تناول الباحث عنوا ًنا مثري ًا للجدل،وه��و»دول��ة الرا�شدين و�أرخ��ن��ة الأ���ص��ول» :ف��ال�ت�ج��رب��ة
ال�سيا�سية يف دولة الرا�شدين ظلت الأمنوذج امل�شرق الذي يتطلع له
جل الإ�سالميني ،ولكن الباحث ر�أى يف هذا الأمنوذج ق�صورا حادا
يف �إر�ساء �أ�س�س من �ش�أنها تثبيت مفاهيم �سيا�سية لت�شكيل الدولة
الإ�سالمية ،تكون هذه الأ�س�س متجاوزة للأزمنة ،و�صاحلة ملُعظم
الأمكنة ،و�إن كان الباحث يُق ُّر ب�أ ّنها جنحت يف احلفاظ على �سلطة
الأمة يف تعيني اخللفاء ،غري �أ ّنها ف�شلت يف تو�سيع جمال(املعروف)
�أي ذلك املجال املتعلق مب�صالح النا�س عامة مثل :التطوير الإداري

واالق�ت���ص��ادي والتو�سع يف ال�ع�م��ران وتعليم ال �ن��ا���س�...إل��خ ،ويعزو
�سبب هذا الف�شل �إىل حداثة الدولة الإ�سالمية ،وطغيان الهموم
الع�سكرية والأمنية عليها �آنذاك.
ويبدو �أ ّن هذه الفكرة من الأفكار املت�سرعة يف هذا الكتاب ،فهي
حتاكم الأمن ��وذج ال��را��ش��دي دون م��راع��اة للتطور احل�ضاري ال��ذي
ت�سري عليه الإن���س��ان�ي��ة ،ف��امل�ع��روف قيمة م�ت�غ�يرة وم�ت�ط��ورة ،وم��ا
و�صلت �إليه يف ال��دول املدنية املعا�صرة �إال ب�سبب تطور التجربة
ال�سيا�سية الإن�سانية� ،إذ ال ميكن مطالبة دولة الرا�شدين ب�أن تكون
مثل دول ع�صرنا؛ لأ ّنه مطلب خمالف ل�سنن الكون.
�إ ّن اخل�لاف��ة ال��را��ش��دة ُتعد الأمن ��وذج الفعلي للتجربة ال�سيا�سية
الإ�سالمية ،وذل��ك من خالل نظرتنا لها ب�أ ّنها التطبيق الب�شري
للن�ص القر�آين واحلديث النبوي ال�صحيح ،وقد قامت على العقد
والعدل ،وهاتان القيمتان ت�شكالن الهوية الإ�سالمية ،واالحتذاء
يكون للهوية ولي�س للتفا�صيل اجلزئية� ،أم��ا يف التنزيل الواقعي
ف� ��إ ّن ال�ت�ج��رب��ة ال��را��ش��دة �أث�ب�ت��ت ج��دواه��ا ق��ار ًي��ا �إذ ام�ت��دت يف عهد
اخلليفة ال�ث��ال��ث ع�ث�م��ان ب��ن ع�ف��ان م��ن ج��زي��رة ال �ع��رب �إىل ح��دود
الهند يف �آ�سيا ومنها �إىل ح��دود املغرب الأق�صى يف �أفريقيا غربًا،
وقد ا�ستطاعت رغم هذا االت�ساع �أن حتافظ على الهوية الإ�سالمية
القائمة على البيعة (العقد) والعدل.
وع �ل�اوة ع�ل��ى م��ا ذك ��ر ف � ��إ ّن ال�ت�ج��رب��ة ال��را� �ش��دة ام �ت ��ازت مب�لام��ح
م��ن ��ش��أن�ه��ا ب�ل��ورة م���ش��روع �سيا�سي ن��ا��ض��ج ال ُي�ك��ن حجبه بفكرة
التاريخانية ،ومن �أبرز هذه العوامل� :أ ّن اخلالفة خا�ضعة ل�سلطة
الأمة يف اختيار الرئي�س ،وتو�صيف مهامه ،وحتديد واجباته ،فلي�س
له العمل يف التجارة مث ًال ،كذلك الت�شديد على الوحدة الإ�سالمية
جلميع املناطق ،دون التفريق بني الأع��راق ،وحفظ حقوق النا�س
بالنظم ال�شرعية التي تعلو على اجلميع من بينهم الرئي�س نف�سه.
ك��ل ه ��ذه ال���س�م��ات جت�ع��ل م��ن ال�ت�ج��رب��ة ال��را��ش��دي��ة م �ث��ا ًال م�ت��أل� ًق��ا
ينبغي االق�تراب منه ،ولي�س النفور منه بحجة �أ ّنه جتربة ب�شرية
اجتهادية.
 الف�صل الثالث :دولة الع�صبية الإ�سالم ال�سيا�سي التاريخيجاء يف الف�صل الثالث ر�صد تطور دولة الع�صبية التي ن�ش�أت بعد
مقتل اخلليفة ال��راب��ع علي اب��ن �أب��ي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وي��رى
الباحث �أن هذه الدولة ُتع ُّد ال�شكل الثاين للدولة الإ�سالمية بعد
الدولة التي ن�ش�أت من الت�أ�سي�س الأول يف �سقيفة بني �ساعدة ،غري
�أ ّن املخا�ض الذي �سبق دولة الع�صبية �أك�سبها �صالبة لال�ستمرار

