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 � َّإن املخا�ض التاريخي الع�سري ال��ذي تولدعنه دول��ة الع�صبية ،ه��و يف احلقيقة ت�أ�سي�س
ث��ان للدولة الإ�سالمية ،بعد الت�أ�سي�س الأول
يف � �س �ق �ي �ف��ة ب �ن��ي �� �س ��اع ��دة ،وق� ��د �أك �� �س �ب �ه��ا ه��ذا
املخا�ض ال�صالبة والقوة الالزمة لال�ستمرار
التاريخي ،وجتلى ه��ذا التحول على م�ستوى
أ�سا�سا يف تعوي�ض �شرعية الع�صبية
ال�شرعية � ً
�شرعية الأمة.
 انعك�س هذا التطور على مفهوم «البيعة»؛فبعدما ك��ان��ت ح� ًّق��ا م��ن ح�ق��وق الأم��ة يف ع�صر
الرا�شدين ،انقلب هذا الأمر مع دولة الع�صبية،
�إذ �أم�ست البيعة ح ًقا متار�سه ع�صبية الأم��ة،
وباقي الأمة تبع لها.
 � َّإن ا�ستقرار دولة الع�صبية ور�سوخ دعائمهاالتاريخية انعك�س �إي�ج��ا ًب��ا على جمموعة من
وظ��ائ��ف ال ��دول ��ة و�أدوات � �ه� ��ا ،ويف م �ق��دم��ة ه��ذه
ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ام ب �ـ»ال �ع��دل»؛ �إذ ��ش�ه��دت دول��ة
الع�صبية م�ي�لاد مفهوم ال�ع��دال��ة االجتماعية
الذي حتقق من خالل �أحكام الفقهاء يف النوازل
والأق�ضية املختلفة ،ب��ل جت��اوزه �إىل االهتمام
ب�أرزاق الفقراء وامل�ساكني.
 �أم ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أ� �ص��ل «امل� �ع ��روف» ،فهوالآخ��ر ا�ستفاد من تطورات كثرية ،لكنها تبقى
حم� � ��دودة ،م �ق��ارن��ة مب ��ا ح� ��دث ع �ل��ى م���س�ت��وى
العدالة والبيعة ،وبالرغم من �أنه من املهمات
ال�شرعية للإمام ،ف�إن ح�ضوره التاريخي بقي
حمدو ًدا.
�أما املرحلة التاريخية الثالثة ،والتي يتناولها
امل ��ؤل��ف يف الف�صل ال��راب��ع والأخ �ي�ر؛ ف�ه��ي عن
«ال��دول��ة الإ� �س�لام �ي��ة� :أزم ��ة الأ� �س ����س وحتمية
احلداثة» .حيث �أخذت �أ�س�س دولة الع�صبية يف
التال�شي التدريجي مع نهاية الع�صر الو�سيط
وبداية الع�صر احلديث.
وميكن �إجمال مظاهر ت�أزم دولة الع�صبية يف
هذا الطور التاريخي يف ثالثة �أحوال:
 -1ع �ج��ز «ال �ع �� �ص �ب �ي��ة» ع ��ن حت �ق �ي��ق الأم� ��ن
واال�ستقرار الداخلي وحماية البي�ضة ،وهو ما
�أدى �إىل انك�سار �شوكة الدولة.
� -2ضعف «العدالة» ب�سبب الت�ضخم الفقهي
والت�شريعي؛ حيث �أ�صبحت ال�شريعة الإ�سالمية
يف ن �ه��اي��ة ال �ع �� �ص��ر ال��و� �س �ي��ط ت �ع��ج ب ��الأح� �ك ��ام
املتناق�ضة واملتعار�ضة التي كان ي�ستغلها �ضعاف
الدين للنيل من العدالة.
ِّ
 -3عجز الدولة عن اال�ستثمار يف «املعروف»،
ال �سيما بعد خروج الغرب من ظلمـته.
وقد �أف�صح الفكر الإ�صالحي -بكل و�ضوح-
ع��ن ه ��ذه ال ��دواع ��ي احل��دي �ث��ة ،وم �ه��د ث�ق��اف� ًّي��ا
و�سيا�س ًّيا ال�ستقبال الدولة اجل��دي��دة ،غري � َّأن
ب��طء حت��ول دول��ة الع�صبية وحتللها من جهة،
وال�ت��دخ��ل اال��س�ت�ع�م��اري م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ح��اال
دون والدة الدولة/الأمة والدة طبيعية.
وانعك�ست هذه امل�شكالت بو�ضوح على موارد
�إ��س�لام�ي��ة ال��دول��ة و�أ� �ص��ول �ه��ا؛ ويف مقدمتها:
�أ�صول :البيعة والعدل واملعروف.
 -على م�ستوى «ال�ب�ي�ع��ة» ،ق�ضت التحوالت
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ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا دول ��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة يف
�أواخ� ��ره� ��ا ب ��اخل ��روج م��ن ب �ي �ع��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة �إىل
بيعة الأم��ة .وق��د ج�سدت احل��رك��ة الد�ستورية
العربية هذه التطلعات ،وعملت على التمكني
لها ،على الرغم من بطء التجاوب بني احلكام
واملحكومني .فكان املخرج الوحيد من الأزم��ة
اخلانقة هو �إ�شراك الأمة يف ال�سلطة ،ومتكينها
من ممار�سة �سيادتها.
 �أم��ا على م�ستوى «ال �ع��دل» ،ف��� َّإن الأو� �ض��اعال���س�ي�ئ��ة ل �ل �ع��دال��ة يف ال �ع �ه��ود الأخ �ي��رة ل��دول��ة
الع�صبية ،متمثلة يف ت�ع��دد الأق� ��وال الفقهية
وات�ساعها ،دفعت الفكر الإ�صالحي �إىل التفكري
يف ال�سبل ال�ه��ادئ��ة مل��راج�ع��ة الأو� �ض��اع ،والعمل
جم�� ��د ًدا م ��ن �أج � ��ل رف� ��ع م �ن �� �س��وب ال� �ع ��دال ��ة يف
الواقع� .إال �أن هذا امل�سار (التقنني) �أوقف ،ويف
�أح�سن الأح ��وال ،اقت�صر على جم��ال الأح��وال
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ،ومل ي �ت �ع��داه��ا �إىل غ�ي�ره ��ا م��ن
امل �ج��االت ،وج��رى ا�ستبدال النهج الإ��ص�لاح��ي
القائم على «تقنني ال�شريعة» ،بنهج تغريبي
قائم على اقتبا�س القوانني الغربية ونقلها.
ونتيجة لهذا التطور ،ظهرت جمموعة من
احلركات الإ�سالمية التي عملت بحما�سة من
�أج ��ل ال �ع��ودة �إىل ال���ش��ري�ع��ة -ال��دي��ن ،وطالبت
بتطبيق ال�شريعة وهو ما كان متجاو ًزا يف ن�سق
الإ�صالحية العربية املبكرة.
 �أم ��ا ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د «امل� �ع ��روف»؛ ف�م�ع�ل��وم �أنحظه كان �سي ًئا يف دول��ة الع�صبية ،ومل يتح له
التحقق ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع .وق��د ن�ضح الفكر
الإ� �ص�لاح��ي ب��أم�ث�ل��ة م�ع�برة ودال ��ة ع��ن اهتمام
مبكر باملعروف يف هذه املرحلة االنتقالية ،لكن
دخول اال�ستعمار من ناحية ،و�إهمال الوظيفة
الدينية من ناحية ثانية �أحدث لأ�صل املعروف
�أزمة �أخالقية كان �أبعد ما يكون عنها ،و�أم�سى
�شرعا،
يف نظر الكثريين ،وك�أنه غري مق�صود
ً
وحقروا اال�شتغال بتح�صيله.
وي��رى امل ��ؤل��ف � َّأن ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة لي�ست
دولة اخلالفة ،باملعنى الذي يحيل على جتربة
الرا�شدين ،ولي�ست دولة ع�صبية التي تذكرنا
ب ��دول ال�ع���ص�ب�ي��ات والأ�� �س ��ر امل���س�ت�ب��دة ،ولي�ست
دول� ��ة � �ش��ري �ع��ة ال �ت��ي ه� ّ�م �ه��ا الأ�� �س ��ا� ��س تطبيق
الأح� �ك ��ام ال���ش��رع�ي��ة ،ول �ك��ن دول ��ة ال��وق��ت ال�ت��ي
َت �ع� ُ�م � ُر ال �ع��امل ،ت�شبه جيلها م��ن ح�ي��ث ال�شكل
وامل�ؤ�س�سات والأ�ساليب� ..إنها باخت�صار ،تطبيق
م��ن ب�ين تطبيقات ممكنة ل�ل��دول��ة الأم��ة التي
ت�سود ال�ع��امل م��ن �أق�صاه �إىل �أق���ص��اه .والفرق
الأ�سا�س ال��ذي يف�صلها عن غريها هو �أخذها
بعني االعتبار الر�سالة الأخالقية والإن�سانية
للإ�سالم.
وم��ن �أب��رز القيم التي تتجلى عندها ر�سالة
الإ�� �س�ل�ام الأخ�ل�اق��ي��ة والإن �� �س��ان �ي��ة يف امل �ي��دان
ال���س�ي��ا��س��ي وع �ل��ى �صعيد ال��دول��ة :ق�ي��م ��س�ي��ادة
الأم ��ة وال �ع��دل وامل��ع��روف ،وه��ي ق�ي��م �سيا�سية
م�شرتكة بني �سائر الأمم والثقافات يف الوقت
احلايل� ،إال �أنها يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي،
تعك�س طاب ًعا حمل ًّيا يعك�س اخل�برة الثقافية

والتاريخية العربية .فعلى �سبيل املثال :يتطابق
تعريف «ال�سيادة» يف �إط��ار ال��دول��ة الإ�سالمية
م��ع م��ا ه��و متعارف عليه �سيا�س ًيا و�إن�سان ًّيا يف
ج��ل ال�صفات تقري ًبا ،با�ستثناء �صفة واح��دة،
وهي كونه «تعري ًفا غري علماين».
�أم��ا بالن�سبة �إىل «ال �ع��دل» ،فهو م��ن منظور
الإ�سالم قيمة �أخالقية جم��ردة عن الأغرا�ض
وامل�صالح ،جتعل احلاكم وامل َُ�ش ِّرع منحازين �إىل
ال�ضعيف ورفيقني به ،وهو ما يعزز التما�سك
وال �ت �� �ض��ام��ن االج �ت �م��اع �ي�ين ،وي �ق��وي ا��س�ت�ق��رار
ال ��دول ��ة و� �ص�لاب �ت �ه��ا .وه� ��ذا مي�ن�ح�ه��ا ال �ت �ف��وق
على ال��دول��ة -الأم��ة العلمانية ،ويجعلها �أكرث
�إن�سانية ،وذات نزعة اجتماعية وا�ضحة.
�أما بالن�سبة �إىل «املعروف» يف الدولة/الأمة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،ف �ت �ظ �ه��ر حم �ل �ي �ت��ه يف االع�ت��راف
ب��امل �� �ص��ال��ح ال �ك �ل �ي��ة ل�ل��إن�����س��ان -امل� ��ادي� ��ة م�ن�ه��ا
وال ��روح� �ي ��ة -ف �ل �ي ����س «امل � �ع� ��روف» ه ��و جم �م��وع
امل�صالح املادية التي جت�سدها حاجات الإن�سان
املختلفة التي جتتهد الدولة/الأمة العلمانية
يف ت��وف�يره��ا ،ب��ل ي�ضم �-إ��ض��اف��ة �إىل احل��اج��ات
املادية -حاجات روحية.
وي��ؤك��د امل��ؤل��ف � َّأن الو�ض َع ال��ذي توجد عليه
ال�ع��دال��ة الإ��س�لام�ي��ة يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ال�ي��وم،
ب �ع �ي��د ك ��ل ال � ُب �ع��د ع ��ن م �ف �ه��وم ال ��دول ��ة/الأم ��ة
الإ�سالمية ،وغري متوافق يف كثري من اجلوانب
معه.
َّ � ...إن اال� �س �ت �ق��را َر ال���س�ي��ا��س� َّ�ي ال ��ذي تبحث
عنه الأم ��ة العربية منذ ال�ق��رن التا�سع ع�شر
ت �ق��ري � ًب��ا -ل ��ن ي�ت�ح�ق��ق �إذا مل ي �ن �ج��ح ال �ع��ربيف �إق � ��رار دول ��ة�/أم ��ة ع��رب �ي��ة ،ا� �س� ً�م��ا وم���س�م��ى،
مت�صاحلة مع الذات؛ تنزل على حكم ومقت�ضى
القيم ال�سيا�سية العليا للإ�سالم ،وعلى ر�أ�سها
قيم ال�سيادة (البيعة) والعدل واملعروف ،وقد
جنحت دول �شرق �آ�سيا الإ�سالمية يف هذا الأمر
�اح��ا م �ق��د ًرا ،يف ح�ين ف�شل ق�ط��اع م�ه��م من
جن� ً
العرب يف ذلك ،مع �أنهم �أهل القر�آن.
َّ � ...إن حتقيق دول��ة �إ�سالمية بهذا املعنى ال
ي�ه��دد يف ��ش��يء م�ب��د�أ الدميقراطية -ال�ت��ي هي
م��ن ب��ده�ي��ات مم��ار��س��ة ال���س�ي��ا��س��ة� � -س��واء �أك��ان
ذل��ك فيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية �أم
فيما يتعلق بحقوق بع�ض التيارات ال�سيا�سية
غري الإ�سالمية ،بل على العك�س من ذلك ف�إن
حقوقهم م�صونة وحمفوظة �أخالق ًيا قبل �أن
تكون حمفوظة د�ستور ًيا وقانون ًيا ،لكن الذي
ي�ن�ب��ه �إل �ي��ه امل� ��ؤل ��ف ه��و �أن ح�ق�ه��م يف مم��ار��س��ة
ال �� �س �ل �ط��ة م�����ش��روط ب���اح�ت�رام ه ��وي ��ة ال ��دول ��ة
وثوابتها.
.............................
 ال�ك�ت��اب�« :أزم ��ة الأ��س����س وحتمية احل��داث��ة(م�ساهمة يف ت�أ�صيل احلداثة ال�سيا�سية)».
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ــــحداثة (م�ساهمة يف ت�أ�صيل احلداثة ال�سيا�سية)»
املواطنة الإيجابية يف الأمة الإ�سالمية.
وي �ت �ن��اول امل ��ؤل��ف -يف ث�لاث��ة ف���ص��ول ت��ال�ي��ة-
َع � ْ�ر� ��ض �أ� �ش �ك��ال ت �ن��زي��ل م��ب��ادئ «الإ� �س�لام �ي��ة»
الثالثة :البيعة ،وال�ع��دل ،وامل�ع��روف .و�أ�شكال
التكيف مع التاريخ ودرجاته من خالل ثالث
م��راح��ل ك�برى م��ن ت��اري��خ ال��دول��ة الإ�سالمية؛
وه� ��ي :دول� ��ة ال ��را�� �ش ��دي ��ن ،ودول � ��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة،
وال�ط��ور االن�ت�ق��ايل نحو ال��دول��ة/الأم��ة اب�ت��دا ًء
من مطلع الع�صر احلديث.
ففي دولة الرا�شدين ،تف َّرغ ال�صحابة وعموم
امل���س�ل�م�ين ب �ع��د وف� ��اة ال �ن �ب��ي � �-ص �ل��ى اهلل عليه
و��س�ل��م -لبناء دول�ت�ه��م ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ول �ك��ن :هل
جنحت دول��ة الرا�شدين يف �إر��س��اء من��وذج دولة
�إ� �س�لام �ي��ة ت��ام��ة الأو�� �ص���اف وك��ام �ل��ة ال���ش�ك��ل؟
يجيب امل�ؤلف :ب�أنه ال يعتقد ذلك؛ لأنها ف�شلت
يف تو�سيع جم��ال امل �ع��روف «امل���ص��ال��ح» ،و ُتظهر
اخلال�صات التالية املحدودية التاريخية لدولة
الرا�شدين:
 -1ال �ب �ح��ث ع ��ن ال� �ن� �م ��وذج :ع �ك �� �س��ت جت��رب��ة
اخل�ل�ف��اء ال��را��ش��دي��ن م��ع ه��ذا الأ� �ص��ل حريتهم
وترددهم بني �أكرث من �صيغة.
 -2م ��راع ��اة ال� ��� �ض ��رورات ال �ع �م �ل �ي��ة وق��ان��ون
نظاما مغل ًقا،
التطور :مل يكن نظام اخلالفة
ً
منفتحا
ا
ي
�سيا�س
نظاما
جامدا ،و�إمن��ا كان
وال
ً
ً
ً
ًّ
ع �ل��ى ال��ت��اري��خ؛ ل �ه��ذا مل ُي��ع��رف ع��ن اخل�ل�ف��اء
تع�صبهم �أم ��ام ال�ت��اري��خ؛ ففي ع�صرهم �أوق��ف
العمل ب�سهم امل�ؤلفة قلوبهم يف توزيع الزكاة...
وغريها ،ومل يقت�صر الأمر على هذه املظاهر،
ب ��ل جت� ��اوزه� ��ا �إىل م �ظ��اه��ر �أخ� � ��رى يف جم��ال
ال�سيا�سة.
 -3التو�سع يف الدرء واعتبار ال ُعرف� :إذ �سارع
اخللفاء �إىل اعتماد قاعدة «جواز االحتيال لدرء
احل��دود» يف مقابل التحايل لتطبيقها ،وجتلى
أ�سا�سا يف :تو�سيع مفهوم ال�شبهات،
هذا النزوع � ً
واملراعاة الكثرية للأو�ضاع والأح��وال ،والندب
املتكرر للتوبة واال�ستغفار� .إ�ضافة �إىل االحتكام
�إىل الأع � ��راف وم �ع �ه��ود ال �ع��رب يف ال�ك�ث�ير من
املجاالت احلياتية؛ الأمر الذي م َّكن ال�شريعة
الإ�سالمية من االندماج يف ع�صرها وتاريخها
(�أي الواقع).
 -4النزعة االجتماعية :من �أهم الثوابت التي
كر�ستها �سيا�سات الرا�شدين على اختالفهم،
ومت �ي��زت ب �ه��ا ق��رارات �ه��م ذات ال���ص�ل��ة ب��ال���ش��أن
االجتماعي واالق�ت���ص��ادي ،انحيازهم الوا�ضح
�إىل ال�ف�ئ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ف�ق�يرة ،وحر�صهم
على كرامة العي�ش.
� -5ضعف املعروفات :واملعروف الذي يق�صد
�را ع��ن
امل � ��ؤل� ��ف ب �ي��ان��ه يف ك �ت��اب��ه ي �خ �ت �ل��ف ك� �ث�ي ً
امل �ع��اين امل �ت��داول��ة وال��را� �س �خ��ة يف ث�ق��اف��ة عامة
امل�سلمني؛ فاملعروف عنده هو م�صلحة دائمة

دينية ودنيوية ال يحدها الزمان واملكان .وهو
و�صف الزم للن�شاط الإيجابي للإن�سان امل�سلم
على ال�صعيدين الفردي واجلماعي .واملرحلة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ر��ض�ه��ا امل ��ؤل��ف يف
الف�صل الثالث هي عن «دولة الع�صبية الإ�سالم

ال�سيا�سي ال�ت��اري�خ��ي» .وي��رى امل ��ؤل��ف �أن دول��ة
الع�صبية تامة ال�شرعية ،ومتحققة من �أو�صاف
«الإ�سالمية».
ومن �أهم النتائج التي انتهى �إليها امل�ؤلف يف
هذا الف�صل:
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مفهوم الدولة الإ�سالمية�« ..أزمة الأ�س�س وحتمية الـــــ
ُمنى �أبو زيد
حظيت مبكانة مميزة يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر،
الكتاب حول فكرة «�إ�سالمية الدولة» ،هذه الفكرة التي
ي ُد ْور
ْ
ُ
وتبارى املفكرون والباحثون وامل�ؤرخون يف تف�صيل �أركانها ومقوماتها ،وحاولوا اكت�شاف �إمكانية حتققها ومدى تقاطعها مع
مفاهيم الدولة احلديثة.
وهذا الكتاب ُم�ساهمة يف النقا�ش الدائر حول هذه الفكرة ،وحماولة ا�ستنباط مفاهيم و�أ�صول قادرة على التكيف مع
متطلبات التحديث ال�سيا�سي ،كالبيعة والعدل واملعروف ،وتكون بدي ً
ال تاريخ ًيا عن «دولة الع�صبية» التي انتهى زمانها،
وعن الدولة احلديثة التي ن�ش�أت حتت رعاية اال�ستعمار.
والدولة الإ�سالمية  -بح�سب مفهوم امل�ؤلف  -لي�ست دولة اخلالفة ،ولي�ست دولة ال�شريعة ،و�إمنا هي «دولة الوقت»؛ �أي �أنها
�إحدى تطبيقات الدولة/الأمة يف العامل املعا�صر.
ظهرت من قبل جمموعة من الدرا�سات
وقد
ْ
دارت حول مفهوم الدولة تنازعها �أ�صحاب
التي
ْ
احل��رك��ات الإ� �س�لام �ي��ة �أو االجت� ��اه ال�ع�ل�م��اين؛
�رت يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي جم�م��وع��ة من
ف�ق��د ظ �ه� ْ
اخل �ط��اب��ات ال �ت��ي ُت �ن��ظِّ ��ر ل �ل��دول��ة الإ� �س�لام �ي��ة،
ومعظم هذه اخلطابات �صدر عن عدد من قادة
التيار الإ�سالمي؛ مثل :الإم��ام ح�سن البنا يف
كتابه «مذكرات الدعوة والداعية» ،واملودودي يف
كتابه «نظرية الإ�سالم ال�سيا�سية» ،وعبدالقادر
عودة يف كتابه «املال واحلكم يف الإ�سالم» ،وخالد
حم�م��د خ��ال��د يف ك�ت��اب��ه «ال��دول��ة يف الإ� �س�ل�ام»،
وتقي الدين النبهاين يف كتابه «نظام الإ�سالم»،
ورا��ش��د الغنو�شي يف كتابه «احل��ري��ة العامة يف
الدولة الإ�سالمية»...وغريها من كتابات دارت
ح ��ول اع �ت �م��اد ال���ش��ري�ع��ة ،وت�ط�ب�ي��ق ��ص�ي�غ��ة من
�صيغ ال�شورى ،ك�أ�سا�س يف بناء الدولة ،واتخاذ
لقب الإمام �أو اخلليفة لرئي�س الدولة.
�أما التيار العلماين ،فقد تقوقع حول املفهوم
العلماين للدولة ،و�أ�صر على �إق�صاء الدين عن
�ساحة ال�سيا�سة .وم��ن ك�ت��اب��ات ه��ذا ال�ت�ي��ار ما
قدمه «برهان غليون» يف كتابه «نقد ال�سيا�سة:
ال��دول��ة وال��دي��ن» ،ال��ذي ر�أى � َّأن غ��اي��ة ال��دول��ة
حتقيق الهوية القومية ،وهو ما ال ين�سجم مع
طبيعة الدين ،و�إمنا يتحقق من خالل املجتمع
الذي يحدد الأه��داف ،ويبدع القيم ،و�أدى هذا
التغايل �إىل زرع عوامل الغلو الديني يف البالد
العربية ،ذلك �أن كل تطرف علماين يثري غل ًوا
دين ًّيا.
وقام �صراع بني الإ�سالميني وغريهم يف �ش�أن
�إ�سالمية الدولة ،وحاول تيار ثالث �أن يتو�سط
ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن .وظ��ه��رت يف ال �ع �ق��ود ال�ث�لاث��ة
الأخ �ي�رة جم�م��وع��ة م��ن الأط ��روح ��ات النقدية
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التي ا�شتغلت على مفهوم الدولة الإ�سالمية،
وح ��اول ��ت جت� ��اوز ال �ك �ث�ير م��ن ال �ن��واق ����ص ال�ت��ي
عاناها هذا املفهوم على مدى قرن من الزمان.
ومن هذه املحاوالت �أطروحة ت�أ�صيل الأ�صول
ال �ت��ي ق��دم�ه��ا حم�م��د ع��اب��د اجل��اب��ري يف كتابه
«العقل ال�سيا�سي العربي :حمدداته وجتلياته».
�إال � َّأن ه��ذه الأط��روح��ات ال�سالفة مل حتدث
الأث ��ر امل�ت��وق��ع منها ع�ل��ى م�ستوى ال��واق��ع؛ �إذ
متمر�سا يف خندقه ،وك��ل جهة
بقي ك��ل ط��رف
ً
مت�شبثة ب�أحكامها ،ون�سقها املغلق ،وا�ستمرت
حالة ال�صراع ح��ول مفهوم �إ�سالمية ال��دول��ة،
بني الإبقاء عليه �أو التخل�ص منه.
وي� ��رى امل� ��ؤل ��ف �أن ح��ل «الإ���س�ل�ام��ي��ة» لي�س
موجو ًدا يف املا�ضي ال�سحيق للأمة ،وال يكمن
يف �إق �ن��اع العلمانيني ب ��أن يف الإ� �س�لام �سيا�سة،
�أو �إقناع الإ�سالميني مبدنية الإ��س�لام ،بل �إنه
موجود يف فقه التاريخ والفكر التاريخي.
ويعرف امل�ؤلف فقه الدولة الإ�سالمية فق ًها
ت��اري �خ � ًّي��ا ب ��أن��ه ي�ع�ن��ي �إدراك ت�ق�ل��ب م���ص�يره��ا
وقدرها يف اجلماعة الإ�سالمية منذ ظهورها
يف عهد النبي و�إىل يومنا ه��ذا ،وجعلها مرنة
يف التعامل مع ا�ستحقاقاته وتطوراته احلالية.
َّ � ...إن ه ��ذه الأط ��روح ��ة امل���س�ت�ن��دة �إىل فقه
التاريخ ،تقت�ضي �إع��ادة �صوغ مفهوم ال�شرعية
الأخالقية بالن�سبة �إىل الدولة ،وبحث مبادئها
م��ن ج��دي��د ،وه ��ذا م��ا ح��اول��ه امل ��ؤل��ف يف كتابه
املكون من �أربعة ف�صول.
 الف�صل الأول ع�ن��وان��ه «الإ���س�ل�ام و�أ� �ص��ولاحل �ك��م»؛ ت �ن��اول ف�ي��ه امل ��ؤل��ف حت��دي��د مفاهيم
ال�سيا�سة من خالل القر�آن وال�سنة ،وقراءتها
مع ما يرتبط معها من مفاهيم تتعلق بالدولة،
وي �ح��دده��ا يف ث�لاث��ة م �ف��اه �ي��م؛ ه ��ي :ال�ب�ي�ع��ة،

والعدل ،واملعروف؛ من خالل منهج يدور على
احلوار املبا�شر بني الن�ص والتاريخ.
َّ � ...إن ال�ع��ودة �إىل جتربة حممد �-صلى اهلل
عليه و�سلم -يف ت�أ�سي�س الدولة ،ال تهدف �إىل
ال �ت �ع��رف �إىل ح�ك��م ه��ذه امل��ؤ��س���س��ة يف الإ� �س�لام
والفقهيات املرتبطة ب�ه��ا ،و�إمن��ا ال�ه��دف منها
اك �ت �� �ش��اف ه ��وي ��ة ه� ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف امل �ن �ظ��ور
الإ�سالمي اخلا�ص.
وق���د ق���ام االج��ت��م��اع ال �� �س �ي��ا� �س��ي الإ� �س�ل�ام��ي
الذي �أ�شرف عليه الر�سول -على ثالثة مبادئرئي�سة؛ وهي على التوايل :البيعة (التعاقد)،
والعدل ،واملعروف.
َّ � ...إن ال �ب �ي �ع��ة ه���ي � �ش �ك��ل �أويل ل �ل �ع�لاق��ة
ال�سيا�سية ب�ين النبي وج�م��اع��ة امل��ؤم�ن�ين التي
حتولت هي الأخ��رى �إىل جماعة �سيا�سية بعد
�أن ارتفع عددها .والتعاقد �أ�سا�س هذه العالقة
ال�سيا�سية اجل��دي��دة واملبتكرة ال�ت��ي دل عليها
لفظ البيعة.
�أم��ا «ال �ع��دل» يف ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،ف�ه��و ثمرة
الإ� �س�لام وقيمته املطلقة يف خمتلف جم��االت
املجتمع :الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية،
فرد ًّيا وجماع ًّيا .ويتجلى يف منظومته العقدية
وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة والأخ�ل�اق �ي��ة؛ ول �ه��ذا مل يقرتن
طلبه يف القر�آن الكرمي ب�أحكام حمددة وحوادث
عاما وكل ًّيا .ولكنه من الناحية
معينة ،بل جاء ًّ
ال�سيا�سية هو مرتبط بخربة املجتمع وجتربته
يف احلياة .ويعاين النواق�ص التي تعرتي -يف
العادة -املمار�سة الإن�سانية.
� َّأم��ا مفهوم «امل �ع��روف» يف الفكر الإ��س�لام��ي؛
فهو لي�س جمرد واجب كفائي ،يخ�ص ق ّلة من
ال�ن��ا���س ،و�إمن ��ا ل��ه م�ظ��اه��ره ال�ف� ّع��ال��ة للإن�سان
امل �� �س �ل��م يف جم� ��االت ح �ي��ات��ه ال �ت��ي ت�ت�ح�ق��ق بها

