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بسم الله الرحمن الرحيم

   مقدمة: 

مــن أهــمِّ البحــوث التــي أُنجــزت يف موضــوع الخالفــة رســالُة الدكتــوراه التــي أنجزهــا عبــد الــرزاق الســنهوري 

ــة”، وهــي يف أصلهــا أطروحــة  ــم رشقي ــة أُم ــا: “الخالفــة وتطورهــا لتصبــح عصب ــي عنوانه )1971-1895م(، والت

باللغــة الفرنســية مــن جامعــة ليــون ســنة 1926م، وقــد تُرجمــت للعربيــة منــذ أكــر مــن ثالثــن عاًمــا، حيــث 

ــرَّر ذلــك  اقتــر الدكتــور توفيــق الشــاوي عــى ترجمــة الجــزء القانــوين منهــا دون الجــزء الثــاين التاريخــي، وب

بقولــه: “إن مــا يهــم األجيــال الصاعــدة هــي األصــول الرشعيــة والفقهيــة، التــي متكِّننــا مــن تصحيــح مــا وقــع يف 

املــايض مــن انحــراٍف عــن هــذه األصــول الفقهيــة التــي نتخذهــا أساًســا لنهضتنــا ومســرتنا يف املســتقبل”)1(.

ة اعتباراٍت منها: لكن عمله هذا مل يكن سليًم؛ لعدَّ

أن عمل السنهوري يف رسالة الدكتوراه قد شكَّل رؤيًة معرفيًة مرتابطة األجزاء، وهذا شأن كل البحوث 	 

العلميــة األكادمييــة، فكيــف يحــقُّ تســمية مــا قام به الدكتــور توفيق الشــاوي يف هذا العمــل ترجمة، 

. وهــي تســتبعد كثــرًا من األجزاء فيها، وهــذا مؤِذن بخلٍل كبرٍ يف فهم مقصــد املؤلِّف من عمله ككلٍّ

ــل 	  ــه ميثِّ ــة؛ ألن ــة العلمي ــذه الدراس ــة يف ه ــُغ األهمي ــابًقا بال ــل س ــذي أُهم ــي ال ــق التاريخ أن الش

ــه. ــن إهامل ــه أَْوَل م ــمَّ فرتجمت ــن ثَ ــوين، وم ــق القان ــي للش ــاس املرجع األس

ــف يف ترتيــب املعــارف ويف ترجمتهــا دون تــرُّف 	  ــة العلميــة تقتــي مراعــاة رؤيــة املؤلِّ أن األمان

فيهــا، وهــذا مــا مل تحرتمــه الرتجمــة الســابقة.

لــكل هــذا؛ حــرص “مركــز نهــوض للدراســات والنــر” عــى الرتجمــة الكاملــة لهــذه الرســالة العلميــة النفيســة، 

لالســتفادة منهــا، وقــد قــام عــى ترجمتهــا: د.كــامل جــاد اللــه - د.ســامي منــدور - د. أحمــد الشــن، مــع دراســة 

تحليليــة للدكتــور عــي فهــد الزميــع، وهــو عمل يف حــوايل 448 صفحــة، صدرت طبعتــه األول ســنة 2019 ببروت.

إن هــذا البحــث يهــدف إل بيــان معــامل الفكــر الســيايس اإلســالمي؛ بغيــَة تجديــده ونفــض غبــار مــا علــق بــه 

ــد لــدى بعــض التجــارب السياســية اإلســالمية املعــارصة فراًغــا صُعــب  يف ســياق تداولــه التاريخــي، وهــو مــا ولَّ

)1(   عبــد الــرزاق الســنهوري، »فقــه الخالفــة وتطورهــا لتصبــح عصبــة أمــم رشقيــة«، تحقيــق: توفيــق محمــد الشــاوي، وناديــة عبــد 

الــرزاق الســنهوري، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ومؤسســة الرســالة، بــروت، ط2، 2008م، ص11.
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ــي مناهــج متطــورة قــادرة عــى اســتيعاب املســتجدات، فلجــأت للتقليــد بــداًل مــن  معــه مجــاراة الواقــع، بتبنِّ

منهــج االجتهــاد والتجديــد.

ــا  ــة وتطوره ــه “الخالف ــنهوري يف كتاب ــرزاق الس ــد ال ــوذج عب ــة من ــة املعرفي ــذه الرؤي ــان ه ــرتُت لبي ــد اخ لق

لتصبــح عصبــة أُمــم رشقيــة”، مــن خــالل استكشــاف معــامل رؤيتــه االجتهاديــة يف نظــام الخالفــة. لكــن هــدف 

اه للتحليــل والنقــد؛ لفتــح زوايــا نظــٍر قــد تكــون  هــذه الدراســة لــن يقتــر عــى عنــر الوصــف، بــل ســيتعدَّ

غائبــًة نتيجــَة تغــرُّ الواقــع )ســواء واقــع املؤلِّــف أو الناقــد(، وهــو مــا ســيفتح آفــاق تعميــق النظــر يف الرؤيــة 

املســتقبلية الطموحــة لفكــرة البحــث.

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، نظمــُت البحــث َوفــق ثالثــة محــاور متكاملــة: أولهــا يــدرس رؤيــة املؤلِّــف يف الشــق 

ه تأســيس الخالفــة يف الفقــه )عــرض نظــري(. والثــاين رؤيتــه يف الشــق التاريخــي  القانــوين الترشيعــي، الــذي ســامَّ

ه نظــام الخالفــة يف جانبــه العمــي. والثالــث خــاصٌّ بالنقــد والتحليــل، وعنوانــه: نقــد وتحليــل لرؤيــة  الــذي ســامَّ

الســنهوري يف الخالفــة.

   أوال: تأسيس الخالفة يف الفقه )عرض نظري(

ــام  ــون الع ــن القان ــة م ــع الخالف ــان موق ــا بي ــٍة مفاده ــن دراســته بتوطئ ــف للقســم األول م ــد املؤلِّ ــد مهَّ لق

اإلســالمي، حيــث أوضــح أن هــذا القانــون ال يعتــر الســلطة القضائيــة منفصلــًة عــن الســلطة التنفيذيــة، بــل إنــه 

يلحــق األول بالثانيــة، لكــن ليــس لهــذا اإللحــاق أهميــة عمليَّــة؛ نظــرًا ألنــه يجــب عــى كلٍّ مــن الخليفــة والقايض 

الخضــوُع للقانــون، أي: للســلطة الترشيعــة. إذن، فالفصــل التــامُّ هــو بــن الســلطتَْن التنفيذيــة والقضائيــة مــن 

ًدا من ذلــك املوجــود يف القانــون املعارص)2(. ناحيــة، والســلطة الترشيعيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو فصل أكر تشــدُّ

لكــن يبقــى ســؤال وجيــه هنــا: َمــْن لــه ســلطة الترشيــع يف التصــور اإلســالمي؟ مــن الناحيــة النظريــة، فــإن 

الســلطة الترشيعيــة بيــد اللــه تعــال، ومرجعهــا القــرآن الكريــم وُســنَّة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم. ومبــا أن 

ــنة محــدودٌة، وأقضيــة النــاس يف الواقــع غــر محصــورة، فــإن فلســفة الترشيــع  األحــكام الجزئيــة يف القــرآن والسُّ

يف حاجــٍة ملصــدٍر آخــر يف اســتنباط األحــكام، وهــو مصــدر ســنعر عليــه يف إجــامع األمــة اإلســالمية، الــذي يَُعــدُّ 

ــنة، فهــو غــر منفصــٍل  املصــدر الثالــث للترشيــع، وهــو املصــدر الــذي يســتمدُّ رشعيتــه مــن دليــل القــرآن والسُّ

)2(   عبــد الــرزاق الســنهوري، »الخالفــة وتطورهــا إل عصبــة أُمــم رشقيــة«، ترجمــة: كــامل جــاد اللــه - ســامي منــدور - أحمــد الشــن، 

دراســة وتحليــل: عــي فهــد الزميــع، مركــز نهــوض للدراســات والنــرش، بــروت، ط1، 2019م، ص72.
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ــا  ــة مــن خــالل البــرش طبًق ــا - هــو نــوع مــن التعبــر عــن اإلرادة اإللهي ــاًل رشعيًّ ــه دلي عنهــام، فاإلجــامع - كون

ــة وحدهــا هــي التــي  لحديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »ال تجتمــع أمتــي عــى ضاللــة«))(. ومــن ثـَـمَّ فاأُلمَّ

تقــوم بالترشيــع وليــس الخليفــة، وتلــك هــي قاعــدة النظــام الرملــاين املعــارص)4(.

ــه يف  ــتثامره وتوظيف ــامء الس ــد العل ــر عن ــد تنظ ــهد مزي ــامع مل يش ــل اإلج ــإن دلي ــف، ف ــب املؤلِّ ــن حس لك

، يف حــن أنــه مصــدر تْكُمــن داخلــه قــدرة اإلســالم  االجتهــاد والتجديــد، وبذلــك كاد َمعــن هــذا الدليــل أن يجــفَّ

عــى الحركــة والتطــور كــام قــال جولدتســيهر)5(.

ولــي يواصــل دليــل اإلجــامع تطــوُّر مســاره إل هدفــه الطبيعــي، يقــرتح املؤلِّــف لذلــك خطوتـَـْن: أوًل تنظيــم 

التوظيــف العمــي لالتفــاق التــداويل بــن الفقهــاء، وثانًيــا اتخــاذ مبــدأ اإلجــامع نفســه أساًســا للنظــام النيــايب يف 

الحكومــة اإلســالمية)6(.

وحســب املؤلِّــف، فقــد حصــل فــراغ كبــر يف التنظــر لقضيــة الخالفــة يف الفكــر اإلســالمي، بــل إن حتــى علــامء 

ــن بحثوهــا كانــت مناقشــتهم لهــا بإيجــاٍز شــديٍد أخــلَّ بقدرهــا وأهميتهــا. أمــا الفقهــاء فغيابهــم عــن  الــكالم ممَّ

ــق بالقانــون الخــاص. ولعــل  ــا الفقــه الفــردي املتعلِّ ــا يف مقابــل بحــث قضاي بحــث موضوعهــا يــكاد يكــون تامًّ

إعــراض الفقهــاء عــن أحــكام الخالفــة وجميــع فــروع القانــون العــام مــردُّه - حســب وجهــة نظــر املؤلِّــف - أنهــم 

ــن)7(، وهــو الوضــع  ــذ األموي ــن يف بحوثهــم بأغــالل أنظمــٍة اســتبدادية ســادت العــامل اإلســالمي من ــوا ُمكبَّل كان

الــذي مل يُســعف الفقهــاء يف بحــث قضاياهــا خوفـًـا رمبــا مــن املــآالت غــر املحمــودة يف تكويــن الوعــي الســيايس 

ــا بالرتغيــب  ــة يف املجتمــع اإلســالمي، مــام أدى إل منعهــا مــن طــرف الســلطة السياســية الحاكمــة إمَّ لــدى العامَّ

أو الرتهيــب.

ــف، فبعــد اســتقرائه آلراء العلــامء  ــه املؤلِّ ــة رشعيــة، وهــو مــا خلــص إلي إن نظــام الخالفــة يســتند عــى أدلَّ

ــى الشــيعة - مجمعــون  ــة وحت ــنة أو املعتزل ــع املذاهــب اإلســالمية - ســواء مــن أهــل السُّ ــا وجــد أن جمي فيه

ــا  عــى وجوبهــا، إالَّ مــن بعــض االســتثناء عنــد الخــوارج الذيــن يــرون جوازهــا. وعــى الرغــم مــن أن مثــة خالفً

ــة  ــرى آخــرون - غالبي ــام ي ــنة أن ســند الخالفــة هــو اإلجــامع، بين ــرى أهــل السُّ ــا؛ إذ ي ــرون وجوبه ــن ي ــد َم عن

))(   أخرجه ابن ماجه يف سننه، باب«السواد األعظم«،ج2، ص0))1، حديث رقم: 950).

)4(   السنهوري، »الخالفة«، ص)7.

)5(   نفسه، ص78.

)6(   نفسه، ص78. 

)7(   نفسه، ص81.
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ــس عــى ســنٍد  املعتزلــة - أن الخالفــة تقــوم عــى العقــل، ويــرى فريــق آخــر - بعــض املعتزلــة - أن الخالفــة تتأسَّ

)8(؛ فــإن هــذه الخالفــات مل تؤثــر يف االعــرتاف مببــدأ وجــوب الخالفــة، وبذلــك حــاول املؤلِّــف عــرض 
فقهــيٍّ وعقــيٍّ

ــني، فضمنهــا يف ثالثــة أبــواٍب كاآليت: ــم هــذه املؤسســة يف الفقــه اإلســالمي السُّ القواعــد التــي تُنظِّ

1( طرق تولية الخليفة:

ث املؤلِّف عن طريقتَْن يف ذلك:  تحدَّ

أ. النتخاب بواسطة األمة اإلسالمية 

ــحن للخالفــة، وذلــك باســتحضار  وقــد بــدأ املؤلِّــف ببيــان الــرشوط الواجــب توفُّرهــا يف الناخبــن واملرشَّ

ــب  ــرشوط الواج ــمَّ ال ــة أه ــم والحكم ــة والعل ــل رشط العدال ــث جع ــك، حي ــاوردي)9( يف ذل ــه امل ــا قال م

توفُّرهــا، وإن ذكــر املؤلِّــف رشوطـًـا أخــرى يف ذلــك، ومــردُّ الحديــث عنهــا بيــان الــرشوط الواجــب توفُّرهــا 

ــة يجــب أن تتوافــر  ــة فكري ــة يف »أهــل الحــل والعقــد«، وهــي نخب ــة للخليفــة واملتمثِّل ــة الناخب يف الهيئ

ــة. ــة عــن العامَّ فيهــا رشوط خاصَّ

ــح للخالفــة فقــد اســتعرضها املؤلِّــف، فمنهــا الواضــح مثــل الذكــورة والحرية  أمــا بالنســبة إل رشوط املرشَّ

والبلــوغ والعقــل واإلســالم، ومنهــا مــا هــو متَّفــق عليــه مــن ســالمة الحالــة البدنيــة واملعنويــة للخليفــة، 

أمــا الــرشوط املختلــف فيهــا فهــي العلــم الــرضوريُّ ملامرســة االجتهــادي أواًل، والحكمــة الرضوريــة ملامرســة 

االجتهــاد ثانيًــا، ثــم الكفــاءة العســكرية ثالثـًـا، ثــم النََّســب القــريش أخــرًا)10( .

ــف عــى الفــراغ الكبــر يف  ــد املؤلِّ ــة يف انتخــاب الخليفــة، فقــد أكَّ أمــا فيــام يخــص اإلجــراءات العملي

التنظــر لهيئــة الحــل والعقــد يف الــرتاث اإلســالمي، ســواء يف طريقــة اختيارهــم أو يف املهــام املوكولــة إليهــم 

يف اختيــار الخليفــة ويف مراقبــة َســر الخالفــة. ومل يتوقَّــف املؤلِّــف عنــد هــذا، بــل انتقــد الــرتاث اإلســالمي 

دهــا بعــض الفقهــاء يف خمســة،  كذلــك يف عــدم حســِمه يف األغلبيــة الالزمــة النتخــاب الخليفــة، حيــث حدَّ

واكتفــى بعضهــم بثالثــة، ومل يجــد آخــرون حرًجــا يف االكتفــاء بناخــٍب واحــد. لكــن حســب املؤلِّــف، فمــن 

)8(   نفسه، ص)8.

)9(املــاوردي، »األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة«، تحقيــق: أحمــد مبــارك البغــدادي، النــارش: مكتبــة ابــن قتيبــة، الكويــت، ط1، 

1409ه/1989م، ص4-).

)10(   ينظر: السنهوري، “الخالفة”، ص108-)10.
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ــا مــع انشــغالهم  ، فآراؤهــم تتعــارض متاًم ثــون عــن انتخــاٍب حقيقــيٍّ الواضــح أن هــؤالء الفقهــاء ال يتحدَّ

بضبــط الخالفــة غــر املنضبطــة التــي بــدأت مــع نهايــة عهــد الخلفــاء الراشــدين، وذلــك مبنحهــا غطــاًء 

انتخابيًّــا صوريًّــا يتــمُّ ولــو بعــدٍد قليــٍل مــن الناخبــن)11(.

ــة، يشــرتط املؤلِّــف ثــالث  ومــن أجــل تحقيــق نظــاٍم انتخــايبٍّ حقيقــيٍّ يســتمدُّ رشعيتــه مــن إجــامع األُمَّ

ــح بنــاًء عــى تزكيــة مــن فــرد أو أكــر، وثانيتهــا انتخــاب الخليفــة باألغلبيــة،  مراحــل لذلــك: أولهــا الرتشُّ

ويف مرحلــة ثالثــة بيعــة الخليفــة املنتخــب مــن طــرف ممثِّلــن عــن الناخبــن)12(.

ــولَّ الســلطة  ــف يف آخــر هــذا الفصــل لفكــرة مفادهــا: »مبــا أن الخليفــة املنتخــب ت ــم خلــص املؤلِّ ث

ــة«))1(. ًة مــن األُمَّ ــة، فإن ســلطته تكون مســتمدَّ بواســطة االنتخــاب الــذي هــو عقــد حقيقــيٌّ بينــه وبــن األُمَّ

ب. الستخالف:

قــه يف ســابقتَْن يف التاريخ  وأساســه اإلجــامع، حيــث اســتحرض املؤلِّــف ما جــاء به اإلمام املــاوردي من تحقُّ

اإلســالمي: األوىل يف اختيــار الخليفــة أيب بكــر الصديــق ريض اللــه عنــه لعمــر خليفــًة لــه، والثانيــة يف ترشــيح 

عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنه لســتة مرشــحن، تــمَّ اختيار عثــامن بن عفــان ريض الله عنه خليفــًة منهم، 

ســان لســلطة توليــة الخليفــة بعهــد الخليفــة الســابق )االســتخالف( بعــد  ويبــدو أن هاتــن الســابقتَْن تؤسِّ

ــة)14(. وهو ما يتعــارض مع  موافقــة الــرأي العــام بصــورٍة ضمنيَّــة أواًل، ثــم بصــورٍة علنيَّــة يف شــكل بيعــة عامَّ

النــامذج الســائدة يف التجربــة التاريخيــة اإلســالمية بعــد عــر الخالفــة، التــي ظهرت فيهــا الخالفــة بالتعين 

والوراثــة، وهــي مامرســة - حســب املؤلِّــف - اســتُحدثت يف الخالفــة املنقوصة بعــد عهد الخلفاء الراشــدين، 

ــة ســواء يف حــال االنتخــاب أو التعيــن. ليخلــص املؤلِّــف إل أن اختيــار الخليفــة يكــون مؤطــرًا بإجــامع األُمَّ

2( تسيير الخالفة:

ــُث املــكان  ــة مــن حي ــق بنطــاق الوالي ــف عــن مســألتَْن: أولهــم تتعلَّ ــه املؤلِّ ث في ــاب تحــدَّ وهــو ب

ــة يجــب أن تكــون - مــن حيــُث  واألشــخاص، حيــث اســتقرأ آراء الفقهــاء فوجدهــا تقــول إن الخالفــة التامَّ

)11(نفسه، ص120.

)12(نفسه، ص121.

))1(نفسه، ص127.

)14(نفسه، ص0)1.
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املــكان - واحــدًة وحريــًة ومســتقلًة، أمــا نطــاق واليــة الخليفــة عــى األشــخاص فيشــمل املســلمن وغــر 

املســلمن مــن املقيمــن يف البــالد اإلســالمية)15(.

ــوا  ــف تعريــف الواليــة عنــد الفقهــاء، حيــث قال ــة، فقــد انتقــد املؤلِّ ــق مبامرســة الوالي وثانيتهــم تتعلَّ

بأنهــا ســلطٌة عــى الغــر تلــزم هــذا األخــر بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن صاحــب الواليــة دومنــا حاجــة 

إل موافقتــه، واعتــر املؤلِّــف هــذا التعريــف قــارًصا؛ ألن الواليــة هنــا ســلطة مطلقــة يف حــن أن جميــع 

ــة هــي مــن أجــل تحقيــق مصالــح األشــخاص الخاضعن  ــة أو الخاصَّ الفقهــاء متفقــون عــى أن ســلطتها العامَّ

لهــا، ومــن ثـَـمَّ يقــرتح املؤلِّــف تعريًفــا آخــر للواليــة، وهــو: أنهــا ســلطة متــارس لصالــح املــولَّ عليهــم)16(. 

فــام هــو مضمــون الواليــة وحدودهــا حســب هــذا التعريــف عنــد املؤلِّــف؟

ــات  ــة، وهــي املرتبطــة بالواجب ــات الديني ــة الخليفــة: الصالحي ــف مــن صالحيــات والي مــام ذكــره املؤلِّ

الدينيــة التــي يغلــب عليهــا الطابــع االجتامعــي ال الفــردي، فيــام يتعلَّــق بعالقــة اإلنســان بربِّــه، ثــم ذكــر 

ــف  ــك فهــو ُمكلَّ ــة، وبذل ــة والقضائي ــات السياســية؛ ألن الخليفــة هــو رئيــس الســلطتَْن التنفيذي الصالحي

ــخ. ــة، وشــؤون األفراد...إل ــة الثغــور، والشــؤون املالي بحفــظ العــدل واألمــن، وحامي

أما حدود ولية الخليفة، فهي محكومٌة مببدأين رئيَسْي:

ف يف استعامله؛ ولذلك هناك مبادئ تحدُّ من سلطته عند تجاوز القانون.	  عدم انتهاك القانون بالتعسُّ

خدمة مصالح املسلمن، وكل عمٍل ال يراعي ذلك يَُعدُّ إساءًة يف استعامل السلطة.	 

ة عىل ضمنَتْي: ومن أجل تحقيق ذلك، تتوفَّر األُمَّ

ــة، واملتمثلــة يف أهــل العقــد والحــل؛ 	  األوىل: حــقُّ مامرســة الشــورى مــن طــرف الهيئــة املمثلــة لألُمَّ

ألن هــؤالء هــم مــن لهــم حــقُّ تقديــم النصــح لــه.

ــك يف 	  ــق ذل ــائل تحقي ــن وس ــد والحــل، لك ــن طــرف أهــل العق ــة م ــة الرقاب ــة: حــقُّ مامرس الثاني

الــرتاث اإلســالمي بوجــود هيئــٍة ترشيعيــة أو قضائيــة تقــوم بهــذا الــدور غــر موجــودٍة يف الســوابق 

ــه لــه املؤلِّــف)17(. التاريخيــة للتجربــة اإلســالمية، وهــذا مــا تَنبَّ

)15(نفسه، ص151.

)16(نفسه، ص155.

)17(نفسه، ص184.
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3( انتهاء والية الخالفة:

تنتهــي واليــة الخليفــة - حســب املؤلِّــف - لســببَْن: أحدهــم مرتبــٌط بشــخص الخليفــة، واآلخــر بنظــام 

ــة تســتمر ويتغــرَّ  الخالفــة نفســه. أمــا بالنســبة إل الســبب املرتبــط بشــخص الخليفــة، فــإن الخالفــة التامَّ

الخليفــة. لكــن مــا هــي األســباب املؤديــة لعــزل الخليفــة؟

ــا،  ــازل عنه ــا: املــوت واملــرض والتن ــف منه ــة للعــزل، فقــد ذكــر املؤلِّ بالنســبة إل األســباب غــر املؤدي

لكنــه طــرح تســاؤاًل وجيًهــا: هــل منصــب الخليفــة يســتمر فيــه الشــخص طيلــة حياتــه؟ أاََل ميكــن أن تكــون 

دة بحكــم القانــون؟ ثــم أجــاب بأنــه ليــس هنــاك يف أحــكام الرشيعــة اإلســالمية مــا مينــع  ة محــدَّ هنــاك مــدَّ

ذلــك، رغــم أنــه مل يُتطــرق أبــًدا إل مثــل هــذه القضيــة يف الفقــه أو يف املامرســة السياســية اإلســالمية)18(.

دها الفقهاء يف: أما بالنسبة إىل األسباب املؤدية إىل عزل الخليفة، فعدَّ

ــة، وهــي 	  ــدي ملؤسســة الخالف ــوم التعاق ــالل املفه ــة، كالفســق، نتيجــة اخت العــزل ألســباٍب معنوي

ــة. ــط الخليفــة باألُمَّ ــي ترب الت

العزل لنقٍص يف الحواس أو األعضاء أو الحرية يعيقه عن القيام مبهامه)19(.	 

ث عــن  وعندمــا وصــل املؤلِّــف إل أســباب انتهــاء واليــة الخليفــة املرتبــط بنظــام الخالفــة نفســه، تحــدَّ

انتهائهــا بالخلــع، وهــو املدخــل األســايس للحديــث عــن الخالفــة املنقوصــة أو غــر املنضبطــة. لكــن قبــل 

د الفــرق بينهــام يف:  ــة واملنقوصــة، وقــد حــدَّ ذلــك يجــب التمييــز بــن الخالفــة التامَّ

 	. ة قامئٌة عى مفهوٍم تعاقديٍّ أن الخالفة التامَّ

التوفُّر عى الرشوط األهليَّة الرضوريَّة لتسيرها.	 

أنها تجمع صالحيات دينية وسياسية َوفق أحكام الرشيعة اإلسالمية، وهي شاملة ال تتجزَّأ.	 

وبعـــد هـــذا التمييـــز الـــرضوري، وصـــل إل مفهـــوم الخالفـــة الناقصـــة )غـــر املنضبطـــة(، حيـــث جعلهـــا 

ـــه  ـــام نفَس ـــذا النظ ـــرض ه ـــث يف ـــوة، حي ـــرة الق ـــاالت يف فك ـــذه الح ـــص ه ـــرضورة، وتتلخَّ ـــة لل ـــام التامَّ ـــوم مق تق

ـــادًرا عـــى العمـــل لســـبٍب مـــن األســـباب، فتســـنح الفرصـــة  ـــد ق ـــة الراشـــدة مل يُع ـــا ألن نظـــام الخالف بالقـــوة، وإمَّ

)18(نفسه، ص188.

)19(   نفسه، ص190-195.
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ــه نظـــام ناقـــص)20(. وانطالقًـــا مـــن هـــذه الفكـــرة، تصبـــح هـــذه الخالفـــة خالفـــًة رشعيـــًة  ليحـــل مؤقتًـــا محلَـّ

ـــب عـــى  ـــًة، يج ـــًة رشعي ـــة خالف ـــح الخالفـــة الناقص ـــف: »لـــي تصب ـــول املؤلِّ ـــًة؛ ولذلـــك يق ـــم كونهـــا ناقص رغ

ــر  ــا إالَّ بتوفّـُ ـــق فعليّـً الخليفـــة أن يســـتعمل القـــوة مـــن أجـــل تثبيـــت النظـــام واألمـــن«)21(. لكنهـــا ال تتحقَّ

ـــاين  ـــا، والث ـــاًم عليه ـــه حاك ـــن نفس ـــي يعل ـــى األرايض الت ـــلطته ع ـــة س ـــِط الخليف ـــيٌّ ببس ـــم فع ـــْن: أحده رشطَ

ـــة. ـــق البيع ـــن طري ـــا ع ـــمي به ـــلمن الرس ـــرتاف املس ـــٌط باع ـــوينٌّ مرتب قان

ـــة،  ـــور الخالف ـــح يف إدارة أم ـــام الصحي ـــل النظ ـــة فش ـــأ نتيج ـــي تنش ـــرار، فه ـــى االضط ـــة ع ـــة القامئ ـــا الخالف أم

ـــى  ـــق ع ـــمُّ التواف ـــد يت ـــك ق ـــرار؛ ولذل ـــباب االضط ـــن أس ـــي م ـــرضورة، وه ـــا لل ـــٍح به ـــر صحي ـــام غ ـــوم نظ فيق

ــره عـــى الـــرشوط الواجـــب وجودهـــا فيـــه  تعيـــن الخليفـــة أو بقائـــه يف الحكـــم رغـــم فَْقـــده، أو عـــدم توفّـُ

ـــة  ـــام الخالف ـــا: »إذا كان نظ ـــة هن ـــرة جامع ـــف إل فك ـــص املؤلِّ ـــك خل ـــة؛ ولذل ـــة العامَّ ـــاًة للمصلح ـــراًرا مراع اضط

ـــة يف الطأمنينـــة واألمـــن، فـــإن االحتفـــاظ بـــه أَْوَل مـــن  ـــق بعـــض خصائـــص الخالفـــة التامَّ االضطراريـــة يحقِّ

ـــالم«)22(. ـــة إل اإلس ـــتُّ بصل ـــٍم ال مي ـــام حك ـــود نظ وج

ل يف حــدود املمكــن طبًقــا للقواعــد املُطبَّقــة عــى الخالفــة  لكــن يجــب عــى الخالفــة غــر املنضبطــة أن تُشــغَّ

ــة ال  ــة نحوهــا. لكــن إذا كانــت الخالفــة التامَّ ــة، ســواء مــن جهــة مهــام الخليفــة أو مــن جهــة واجبــات األُمَّ التامَّ

د، فــإن الخالفــة الناقصــة قــد شــهدت يف تاريــخ اإلســالم وجــود أكــر مــن خليفــٍة يف وقــٍت واحــد،  تقبــل التعــدُّ

لكــن فقهــاء الرشيعــة تجاهلــوا وجــوَد نظريــٍة للخالفــة غــر املنضبطــة، فتجنَّبــوا تحديــد القواعــد التــي ينبغــي أن 

تنظِّــم العالقــات بــن أنظمــة الخالفــة املســتقلة، ولعــل مــرِّر الفقهــاء يف ذلــك هو قياســهم نظــام الخالفــة الناقصة 

ــة، وهــو أمــر غــر ســليم؛ ألن هــذا الفهــم جعلهــم يُحجمــون عــن التنظــر للخالفــة  عــى نظــام الخالفــة التامَّ

الناقصــة؛ ألن هــذا التصــور ال يقبــل إمكانيــة وجــود قانــوٍن دويلٍّ ينظِّــم العالقــات بــن الــدول اإلســالمية))2(.

   ثانًيا: نظام الخالفة يف جانبه العملي 

ــة يف القســم األول؛  ــة النظري ــاين مــن هــذه الدراســة بعــد الدراســة القانوني هــذا القســم التاريخــي هــو الث

ألن أي دراســة للخالفــة - حســب املؤلِّــف - ســتكون بالــرضورة ناقصــًة إذا أهملــت الجانــب العمــي للمســألة، 

)20(نفسه، ص200.

)21(نفسه، ص202.

)22(نفسه، ص210.

))2(نفسه، ص215.
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فالعــرض النظــري للخالفــة مــام جــرى عليــه الفقهــاء لــن يجــدي نفًعــا دون فهــم الواقــع الــذي نشــأت فيــه تلــك 

ــك ينبغــي دراســتها بالقــدر  ــة إذن لهــا أهميتهــا؛ ولذل النظريــات يف ســياقها التاريخــي، فوجهــة النظــر التاريخي

ــدرس بهــا الجانــب النظــري؛ وذلــك مــن أجــل إدراك أهميــة مشــكلة الخالفــة كــام  نفِســه مــن العنايــة التــي يُ

تطــرح اليــوم؛ ولذلــك يجــب دراســة مــايض الخالفــة ثــم حارضهــا ومســتقبلها.

1( ماضي الخالفة:

لقــد بــدأ اإلســالم باعتبــاره نظاًمــا دينيًّــا بحتًــا يف مكــة، ثــم تحــوَّل يف املدينــة إل نظــاٍم دينــيٍّ باألســاس 

ــة للخلفــاء األربعــة نظاًمــا ذا طبيعــٍة سياســية  ، ثــم أضحــى يف عهــد الخالفــة التامَّ وســيايسٍّ بشــكٍل ثانــويٍّ

 ، ودينيــة متكافئــة، وأصبــح يف عهــد الخالفــة غــر املنضبطــة نظاًمــا سياســيًّا باألســاس ودينيًّــا بشــكٍل ثانــويٍّ

، وابتعــاد التنظــر الفقهــي - يف  وهــذا التحــوُّل األخــر كان نتيجــة عــدم التكيُّــف مــع ظــروف الواقــع املتغــرِّ

جزئــه األكــر - عــن املامرســة العمليــة.

ــْرُ َوفــق النظــام الــذي وضعــه  ــة يف العــر النبــوي والخالفــة الراشــدة هــو السَّ إن مــا مييــز الخالفــة التامَّ

النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم، حيــث امتــازت الفــرة النبويــة بنموذَجــْي:

نظام دينيٌّ محض يف مكة. 	 

سلطة دينية باألساس وسلطة سياسية بشكل ثانويٍّ يف املرحلة املدنية.	 

لقد اجتمع يف حكم النبي صى الله عليه وسلم ثالث خصائص رئيسية:	 

الجمــع بــن الدينــي والســيايس؛ ألن للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ســلطًة روحيــًة باعتبــاره مبلًِّغــا 	 

للوحــي، وســلطة سياســية باعتبــاره حاكــاًم للدولــة. وبينــام األول - باعتبــاره مبلًغــا - كانــت 

مســتمدًة مبــارشًة مــن توجيهــات الوحــي، فهــي قطعيــة وثابتــة ال دخــل للعقــل فيهــا، نجــد الثانيــة 

ــًة  ــا متعلِّق ــدأَ الشــورى، كونه ــا مب ــه وســلم فيه ــه علي ــي صــى الل ــاًم - يُعمــل النب ــاره حاك - باعتب

بأمــور الدنيــا، حيــث تتَّســم باملرونــة وعــدم القطعيــة، وبذلــك اجتمعــت يف النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم ســلطتان دون أن متتزجــا يف بعضهــام، وهــو مــا يســمح بنــوٍع مــن التاميــز بــن االختصاصــات 

الدينيــة والسياســية يف الحكومــة اإلســالمية)24(.

تطبيــق أحــكام الرشيعة مــع التمييز بن الديني الثابــت منها، والدنيوي املتغرِّ الــذي يراعي املصلحة.	 

)24(نفسه، ص240.
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ــٍة موحــدٍة 	  ــط بحكوم ــة ارتب ــوم الخالف ــمَّ فمفه ــن ثَ ، وم ــيٌّ ــٌن عامل وحــدة اإلســالم؛ ألن اإلســالم دي

حســب هــذا التصــوُّر.

ــيٍّ ســيايسٍّ  ــاٍم دين ــا اإلســالم إل نظ ــي تحــوَّل فيه ــة الت ــي املرحل ــة األَُول، فه ــاء األربع ــرتة الخلف ــا ف أم

متكافــئ، وبــدأ مفهــوم الخالفــة بإشــارٍة مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يف أثنــاء مرضــه بشــأن الشــخص 

الــذي يجــب تنصيبــه لتــويل مقاليــد األمــور بعــده، فعندمــا أمــر أبــا بكــر ريض اللــه عنــه بإمامــة النــاس يف 

الصــالة، فقــد أعطــى إشــارًة ظاهــرًة عــى تفضيلــه يف منصــب الخالفــة بعــده، ثــم وافــق الصحابــة باإلجــامع 

عــى وجــوب وجــود هــذه الســلطة، ومتثِّــل هــذه املوافقــة إجامًعــا حــول وجــوب الخالفــة)25(. لكــن مــا هــو 

شــكل حكومــة الخلفــاء األربعــة األَُول؟ ومــا هــي خصائصهــا؟

ــف - شـــكاًل  ــل اختيـــار الخلفـــاء الراشـــدين محطـــًة مهمـــًة، حيـــث اتخـــذت - حســـب املؤلِـّ لقـــد مثَـّ

ــا دميقراطيًّـــا)26(، حيـــث انتُخـــب الخليفـــة طيلـــة حياتـــه. ورغـــم أن هـــذا االنتخـــاب مل يكـــن  جمهوريّـً

منظـــاًم، فإنـــه - مـــع ذلـــك - كان يف أحيـــاٍن عـــن طريـــق االنتخـــاب املبـــارش، ويف أحيـــاٍن أخـــرى عـــن 

ـــة، ومتيَّـــز شـــكل هـــذه الخالفـــة بعـــدم  طريـــق االســـتخالف الـــذي يزكيـــه الناخبـــون مبوافقتهـــم العامَّ

ـــة  ـــكل الخالف ـــز ش ـــام متيَّ ا، ك ـــدَّ ـــدودة ج ـــلطاٌت مح ـــه س ـــت ل ـــل كان ـــة، ب ـــلطة مطلق ـــة لس ـــالك الخليف امت

ـــر  ـــع ع ـــوذج يف الواق ـــل النم ـــَن تنزي ـــن حس ـــراٍت تضم ـــة، ومتغ ـــل روح الخالف ـــت متثِّ ـــود ثواب ـــك بوج كذل

املؤسســـات املختلفـــة.

أما بالنسبة إىل خصائص حكومة الخلفاء األربعة األَُول، فهي: 

حصول توازٍن بن الجانب الديني والسيايس يف مؤسسة الخالفة ووظائفها يف هذه املرحلة.	 

ظهــور اإلجــامع، حيــث ُحســمت بفضــل هــذا املصــدر الجديــد مســائُل دنيويــة كثــرة، مثــل مســألة 	 

الخالفــة نفســها.

حصول الوحدة للبالد اإلسالمية يف ظل الطأمنينة واألمن.	 

ــف للخالفــة غــر املنضبطــة، التــي أصبحــت بفضلهــا 	  ــة الخالفــة الراشــدة وصــل املؤلِّ وبعــد مرحل

، عــر النظــام الــورايث الــذي اســتمرت الخالفــة الناقصة  نظاًمــا سياســيًّا باألســاس ودينيًّــا بشــكٍل ثانــويٍّ

فيــه ثالثــة عــرش قرنًــا مــن الزمــان، شــهدت مراحــل ازدهــاٍر وانحطــاٍط متثَّلــت يف:

)25(نفسه، ص246-247.

)26(   هناك مالحظة عى هذا الوصف يف محور النقد والتحليل.
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ــو  ــامل، وهـ ــالمية يف العـ ــة اإلسـ ــدود الخالفـ ــاع حـ ــل يف اتسـ ــار متثَـّ ــو ازدهـ ــار: وهـ ــر الزدهـ عـ

ازدهـــار حضـــاريٌّ شـــمل عـــر األمويـــن )2)1-40هــــ/749-661م(، وعـــر العباســـين حتـــى املأمـــون 

)218-2)1هــــ/))8-749م(.

عــر النحطــاط: والقصــد منــه انحطــاط مؤسســة الخالفــة نفســها، أو عــدم الرغبــة يف إعــادة إحيــاء 

ــة يف عــر العباســين حتــى ســقوط  ــة، ومتثَّلــت هــذه املرحل تقاليدهــا كــام هــو شــأن الخالفــة العثامني

بغــداد )656-218هـــ/1258-))8م(، وعــر العباســين يف القاهــرة )926-659هـــ/1520-1261م(، وعــر 

الخالفــة العثامنيــة )42)1-926هـــ/1924-1520م(.

2( حاضر الخالفة:

ــدُّ  ــث تَُع ــة، حي ــة العثامني ــا بعــد ســقوط الخالف ــف هــو حــارض م ــه املؤلِّ ث عن ــذي يتحــدَّ الحــارض ال

هــذه املرحلــة محطــًة فاصلــًة بــن مــايض الخالفــة وحارضهــا، فقــد تــم تقســيم تركــة الرجــل املريــض كــام 

ــايف  ــد الثق دة كان البُْع ــدِّ ــة متع ــك مناطــُق جغرافي ــة، فتشــكَّلت بذل ــوى االســتعامرية الغربي ــه الق وصفت

والعرقــي واللغــوي حــارًضا فيهــا، فأصبــح واقــع الخالفــة اإلســالمية ُحلــاًم بعــد أن كان حقيقــًة كــام مــرَّ يف 

التجربــة التاريخيــة اإلســالمية.

ــم املؤلِّــف هــذا الفصــل بحديثــه عــن البلــدان الناطقــة بالعربيــة )مــر - الشــام - العــراق -  لقــد قسَّ

شــبه الجزيــرة العربيــة...(، والبلــدان غــر الناطقــة بالعربيــة )البلــدان الطورانيــة - البلــدان اإليرانيــة...(، 

مــع بيــان الحالــة السياســية واالجتامعيــة لــكلٍّ منهــا، وقــد كان هــذا التقســيم نتيجــة دراســاٍت اســترشاقية 

ركَّــزت نَظَرهــا عــى فهــم القواســم املشــرتكة التــي تجمــع كل قطــٍر مــن هــذه األقطــار )يف تجاهــٍل مقصــوٍد 

دهــا(، مــع تركيزهــا عــى البُْعــد العرقــي، أو اللغــوي، أو الثقــايف، أو املذهبــي... للهويــة اإلســالمية التــي توحِّ

ــي  ــو الوع ــد من ــى بع ــل وحت ــًة، ب ــت مجتمع ــد أن كان ــتقلة بع ــاٍت مس ــا كيان ــُهل جعله ــك َس ــخ، وبذل إل

بــرضورة التحــرُّر مــن ســلطة الغــرب االســتعامري، فقــد تشــكَّلت داخــل البــالد اإلســالمية حــركاُت تحــرُّر 

سياســية ذات توجهــاٍت وطنيــة، أو عرقيــة، أو عامليــة إســالمية أو رشقيــة، لكــن أغلبهــا عجــز عــن تقديــم 

النمــوذج املنشــود للوحــدة، بــل حتــى حركــة الوحــدة اإلســالمية )التــي مــن روَّادهــا جــامل الديــن األفغــاين 

دٍة لفقــه الخالفــة، عجــزت عــن  ومحمــد عبده...وغرهــام(،  والتــي كانــت أمــل البعــض يف قــراءٍة متجــدِّ

تحقيــق ذلــك ألســباٍب داخليــة وخارجيــة َمَنعتهــا، أمــا وحــدة الــرشق فكانــت يف بدايتهــا ومــا زالــت إل 

اليــوم مرشوًعــا قابــاًل للتفعيــل حســب املؤلِّــف.
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3( مستقبل الخالفة:

ــلمون  ــرون املس ــا املفكِّ ــن خالله ــور م ــي يتص ــامذج الت ــتعراَض الن ــزء اس ــذا الج ــف يف ه ــاول املؤلِّ ح

ــا  ــا، فمنه ــة أحيانً ــة أو متعارض ــاراٍت مختلف ــزاٍب وتي ــا يف أح ــاول تجميعه ــك ح ــة؛ ولذل ــتقبَل الخالف مس

األحــزاب املتطرفــة وهــي طوائــف كذلــك، فمنهــا الرجعيَّــة املحافطــة التــي تعتــر املــايض التاريخــي للخالفة 

ــد  ــارت عــى كل التقالي ــي ث ــرب، الت ــدة للغ ــة املقلِّ ــاك األحــزاب الثوري ــا، وهن ــد له ــوذج الوحي هــو النم

ــة. ــة الغربي بدعــوى اللحــاق بالحداث

ــك بالهويــة اإلســالمية بوصفهــا  أمــا األحــزاب املعتدلــة )اإلصالحيــة( فهــي طوائــف كذلــك، منهــا َمــن متسَّ

أساًســا يف اإلصــالح مــع رضورة االنفتــاح عــى التجربــة الغربيــة، حيــث انطلــق هــؤالء مــن رضورة إصــالح 

دة، منهــا الرتبــوي،  ــه مداخــَل متعــدِّ الفكــر اإلســالمي، كل مــن وجهــة نظــره، فاتخــذ أصحــاب هــذا التوجُّ

ــيايس...وغره. ــري، والس والفك

ــه آخــر قــام عــى أســاٍس علــامينٍّ محــض، مل يســتلهم نظرتــه يف اإلصــالح مــن االعتبــارات  وهنــاك توجُّ

الدينيــة، بــل كانــت وجهتــه متطابقــًة مــع النظريــات الغربيــة الحديثــة، ومــن بــن هــؤالء ممثِّلــون اقرتبــوا 

مــن املدرســة اإلصالحيــة الســابقة، حيــث اتخــذوا القانــون اإلســالمي قاطــرًة ألفكارهــم التــي يســتلهمونها 

مــن نظريــاٍت غربيــة، ومنهــم كذلــك مــن يرتكــز عــى أرضيــة علامنيــة بحتــة)27(.

قــه يف عرنا حســب املؤلِّــف، فإن نظــام الخالفة غر  ــة يســتحيل تحقُّ ومــا دام تصــور إقامــة الخالفــة التامَّ

املنضبطــة تفرضــه وتــرِّره حالــة الــرضورة التــي يوجــد عليهــا العامل اإلســالمي يف الوقــت الراهــن، لكن يجب 

ــة، التي يجــب أن تكون  اعتبــار هــذا النظــام مؤقتـًـا إل أن يحــلَّ مكانــه النظــاُم األســمى بعــودة الخالفة التامَّ

لــه، مــع أخــذ العــرة مــن دروس التاريــخ. ه وتبدُّ نظاًمــا مرنـًـا يرتكــز عــى الثوابــت ويراعــي الواقــع يف تغــرُّ

يقــرتح املؤلِّــف إلعــادة االعتبــار لنظــام الخالفــة وحصــول الوحــدة اإلســالمية فكــرًة مؤداهــا: أن »الحــل 

ــات التــي متثِّــل حَجــَر األســاس يف بنــاء املســتقبل،  الــذي نعتــره أكــر قابليــًة للتطبيــق هــو تنميــُة القوميَّ

وتخليــص الحــركات العرقيــة مــن صبغتهــا العدوانيــة؛ لــي تتوافــق مــع تطويــر مجتمــعٍ دويلٍّ، وتأســيس 

هــذا املجتمــع عــى قاعــدة هيئــة أُمــم رشقيــة«)28(.

)27(   السنهوري، »الخالفة«، ص410.

)28(   نفسه، ص420.
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ــة - حســب مــا ذكــره املؤلِّــف ســابًقا - تقــوم عــى الجمــعِ بــن االختصاصــات  فــام دامــت الخالفــة التامَّ

ــه  ــامل اإلســالمي، فإن ــى حصــول وحــدة الع ــة اإلســالمية، وع ــق الرشيع ــى تطبي ــية، وع ــة والسياس الديني

يقــرتح يف تفعيلهــا بنــاًء عــى هــذه األُســس مــا يــي:

ــة 	  بالنســبة إىل الجمــع بــي الختصاصــات الدينيــة والسياســية: فهــو يقــرتح تشــكيل هيئــة ديني

عــة، “وســيضمن هــذا  دة متــارس اختصاصــاٍت متنوِّ ــزة متعــدِّ ــا أجه ــة نفســه، وله رئيســها الخليف

ــذا  ــًة، وهك ــة مؤسســًة فاعل ــن الخالف ــامل اإلســالمي، وســيجعل م ــن أقطــار الع ــاون ب الحــل التع

ــد  ــة ستتجسَّ ــة ديني ــدان - يف جامع ــف البل ــة يف مختل ــلمة - املتفرِّق ــات املس ــتجتمع الجامع س

ــمية”)29(. ــراراٍت رس ــطتها يف ق أنش

ـــرِّب الرشيعـــة مـــن 	  ـــا يق ـــو يقـــرتح عمـــاًل قبليًّ ـــق أحـــكام الريعـــة اإلســـالمية: فه بالنســـبة إىل تطبي

ـــت  ـــز الثاب ـــي متيي ـــٍة تبتغ ـــٍة علمي ـــدء مبرحل ـــق الب ـــن طري ـــك ع ـــة، وذل ـــارة الحديث ـــات الحض مقتضي

ـــدرِّج  ـــل املت ـــل التنزي ـــن أج ـــة م ـــة ترشيعي ـــاين مرحل ـــا، والث ـــرِّ فيه ـــن املتغ ـــة ع ـــد الرشيع ـــن قواع م

ـــن. ـــذه القوان له

ــق وحــدة العــامل اإلســالمي: فهــو يقــرتح إنشــاء هيئــة أُمــم رشقيــة، تعمــل عــى 	  بالنســبة إىل تحقُّ

توجيــه الحــركات القوميــة والعرقيــة وتهذيبهــا، لضــامن نــوٍع مــن الوحــدة بــن الشــعوب اإلســالمية، 

ــْن: مرحلــة أوىل هدفهــا التنظــر العلمــي،  ومــن أجــل تفعيــل هــذه الهيئــة يقــرتح املؤلِّــف مرحلتَ

ومرحلــة ثانيــة هدفهــا تشــكيل أحــزاٍب سياســية حاملــة لهــذا املــرشوع داخــل كل دولــة رشقيــة، 

حتــى إذا وصلــت للســلطة تكتَّلــت ضمــن هــذه الهيئــة، ومــن ثـَـمَّ ميكــن إحيــاء مؤسســة الخالفــة 

بعــد طــول غيــاب يف التجربــة التاريخيــة اإلســالمية.

   ثالًثا: نقد وتحليل لرؤية السنهوري يف الخالفة 

ســأبدأ يف عمليــة النقــد والتحليــل مــام انتهــى إليــه املؤلِّــف؛ ألن مــا وصــل إليــه هــو الخالصــة الجامعــة 

إلحيــاء مؤسســة الخالفــة حســب رأيــه بعــد طــول غيــاب يف التجربــة التاريخيــة اإلســالمية. ولذلــك نطــرح 

ة أســئلة مــام خلــص إليــه املؤلِّــف، منهــا: كيــف ميكــن للمؤلِّــف الحديــث عــن إحيــاء مؤسســة الخالفــة  عــدَّ

يف ظــل غيــاب التنظــر العلمــي الــكايف لهــا يف الــرتاث اإلســالمي؟ بــل إن حتــى املحــاوالت الجــادة يف ذلــك ال 

ى مجــرَّد وصــٍف لهــا يف التاريــخ، وهــو أمــر بعيــد عــن حقيقتهــا؟ ثــم مــا هو حــظ اإلجــامع األصويل يف  تتعــدَّ

)29(   نفسه، ص)42.
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التنظــر للخالفــة يف الفكــر الســيايس اإلســالمي؟ ألســنا بحاجــٍة ماســٍة ملزيــد بحــٍث يف هــذا األصــل يف الفكــر 

اإلســالمي؟ ثــم مــا هــو األســاس املرجعــي يف التفكــر والكتابــة عنــد املؤلِّــف، هــل هــو مرجعيــة الــذات أم 

مرجعيــة اآلخــر؟ هــل عملــه انطلــق مــن الــرتاث يف التأســيس لفكــر الخالفــة، أم مــن الواقــع الــذي عــارصه 

يف نقــد واقــع الخالفــة واقــرتاح البديــل؟ مــا هــي معــامل أصــول نظــام الخالفــة وفروعــه يف الفقــه اإلســالمي؟ 

ثــم إذا كانــت الخالفــة تقــوم عــى تطبيــق الرشيعــة اإلســالمية، فــام هــو حــظ القواعــد الكليَّــة والفــروع 

ة  الجزئيَّــة مــن هــذا التطبيــق؟ ثــم مــا هــي معــامل الوحــدة يف الخالفــة اإلســالمية؟ ومــا هــو دور مفهــوم األُمَّ

فيهــا؟ ومــا هــي وظيفــة القيــم األخالقيــة يف تنزيلهــا؟ هــذه كلهــا تســاؤالت تحتــاج إل الكشــف والبيــان. 

وانطالًقا من هذه التساؤلت، سأبدأ التحليل والنقد من خالل خمسة مداخل:

1( استثمار اإلجماع األصولي يف التنظير للخالفة يف الفكر السياسي 

اإلسالمي

ــب  ــة وسياســية يتطلَّ ــاٍت ديني ــا مؤسســًة تتشــكَّل مــن هيئ ــة بوصفه ــف لنظــام الخالف ــع املؤلِّ إن تطلُّ

جهــًدا علميًّــا يف اســتثامر مفهــوم اإلجــامع يف التنظــر الســيايس، وهــذا مــا مل يحصــل يف الــرتاث اإلســالمي، 

ــر لهــذا املفهــوم يف الــرتاث، وهــو علــم أصــول الفقــه. حــه املؤلِّــف، خصوًصــا يف العلــم الــذي نظَّ ومل يوضِّ

ــاه  ــط معن ــن يف ضب ــن األصولي ــرٍ م ــٍد كب ــذَل جه ــت ب ــي تطلَّب ــم الت ــر املفاهي ــن أك ــدُّ اإلجــامع م يَُع

وتحديــد مجالــه؛ لكونــه مــن أكــر املفاهيــم ارتباطـًـا بالسياســة، حتــى إن رجــل السياســة حــاول االســتئثار 

بــه خدمــًة ملصالحــه. لقــد بــذل علــامء أصــول الفقــه جهدهــم يف تأصيــل اإلجــامع حاميــًة لهــذا الدليــل من 

ســوء التوظيــف الســيايس لــه؛ ولذلــك يقــول الشــافعي: “إن اإلجــامع هــو مــا عليــه جامعــة املســلمن مــن 

التحليــل والتحريــم والطاعــة فيهــام”)0)(. ومبــا أن مصــدر الرشعيــة داخــل الجامعــة اإلســالمية ُمنحــِرٌ يف 

ــنة، فإجامعهــا حــول ثوابتهــام واملعــروف املقطــوع بــه منهــام يكــون أيًضــا مصــدًرا للرشعيــة،  الكتــاب والسُّ

مــا دام اإلجــامع يف هــذه الحالــة يكــون مبثابــة دعــوة مســتمرة اللتــزام طاعتهــام، ومــن ثـَـمَّ كانــت ســلطة 

ــنة، وكان هــذا املفهــوم ضامنـًـا لحضــور القانــون أو الــرشع والســتمراره،  اإلجــامع مــن ســلطة الكتــاب والسُّ

وضامنـًـا لعــدم جــواز الخــروج عليــه مــن طــرف فــرد أو جامعــة معيَّنــة)1)(.

)0)(   الشافعي، »الرسالة«، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بروت، )د.ط(، ص475.

ــد  ــول ومقاص ــم األص ــأة عل ــراءة يف نش ــالم: ق ــة يف اإلس ــلطة العلمي ــكالية الس ــويل وإش ــر األص ــر، »الفك ــد الصغ ــد املجي )1)(   عب

ــروت، ط1،  1415هـــ/1994م، ص214. ــع، ب ــرش والتوزي ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــريب، املؤسس ــب الع ــة«، دار املنتخ الرشيع
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وللمكانــة الكبــرة الواســعة التــي صــارت ملفهــوم اإلجــمع، وخشــيًة مــن ســوء اســتغالله حســب تغــرُّ 

الواقــع ومتطلباتــه، فقــد ُقيِّــد برطَــْي أساســيَّْي:

األول: اإلجــامع عــى املعــروف مــن الديــن بالــرضورة، مــام ال يســع أحــًدا جهلــه)2)(، كجملــة الفرائض 	 

مــام مســتنده القطــع مــن النصــوص الرشعية.

ــٍف فيــه، بحيــث يكــون مــن جهــة كل 	  ــه الجميــع وال وجــود ملخال الثــاين: اإلجــامع الــذي يقــول ب

قــه بســبب تفرُّق  ة آراء حــول إمــكان تحقُّ العلــامء دون بعضهــم، وهــذا الــرشط هــو الــذي خلــق عــدَّ

البلــدان، أو عــدم التقــاء الفقهــاء املجتهديــن؛ ولذلــك يقــول الشــافعي فيــه: “معــاذ اللــه أن يكــون 

هــذا إجامًعــا، بــل فيــام ادعيــت أنــه إجــامٌع اختــالٌف مــن كل وجــٍه يف بلــٍد أو أكــر ممــن يُحــى لنــا 

عنــه مــن أهــل البلــدان”)))(.

إن هــذا التقييــد كانــت لــه مــرراٌت مــن خــوف العلــامء مــن ســوء توظيــف هــذا الدليــل يف السياســة، 

ــذي  ــق ال ــه الضيِّ ــه، وهــذا هــو مجال ــد ب ــه كان هــذا هــو اإلجــامع األصــويل املعت ــت نفِس ــه يف الوق لكن

ُحــر فيــه، فتــمَّ بذلــك تحجيــم دوره منــذ أول تقعيــد لــه، وهــذا األمــر تَنبَّــه لــه بعــض املعارصيــن عندمــا 

ــن  ــايس ع ــالل الف ــول ع ــر الســيايس، يق ــدم اســتثامره يف الفك ــوا فداحــة ع ــن اإلجــامع، فأدرك ــوا ع ث تحدَّ

أســباب تعطُّــل اإلجــامع: “إن العــر األول كان ميتــاز بالتشــاور يف كل مــا ال نــصَّ فيــه، فــكان أهــل الحــل 

والعقــد يشــرتكون يف وضــع أُســس تاريخيــة واجتامعيــة ملصــدر اإلجــامع الرشعــي، فلــامَّ انحــرف املســلمون 

عــن نظــام الخالفــة الشــوري )...( أصــاب ذلــك فيــام أصــاب فكــرة اإلجــامع الحقيقية كــام فهمها املســلمون 

األوَّلــون، وأحــدث حولهــا خالفًــا بَُعــَد بهــا عــن محيطهــا األصــي”)4)(، وهــذا “هــو الــذي حــوَّل التطــور يف 

تنظيــم الشــورى واإلجــامع إل مجــادالٍت فارغــٍة يف حجيَّــة اإلجــامع، وامــكان وقوعــه وعــدم ذلــك”)5)(، يف 

حــن أن اإلجــامع مــن أهــم األفــكار الترشيعيــة يف اإلســالم، لكنــه أصبــح مفهوًمــا نظريًّــا مجــرًدا “ال ميثِّــل يف 

الحقيقــة مصــدًرا عمليًّــا يُعتــد بــه، وال أســلوبًا حقيقيًّــا للعطــاء اإلســالمي االجتامعــي والســيايس، وال يتعلَّــق 

يف أي يشء ذي بــاٍل بقضايــا السياســة والحكــم والترشيــع يف املجتمــع اإلســالمي املعــارص”)6)(. 

)2)(   الشافعي، »الرسالة«، ص4)5.

)))(   الشافعي، »جامع العلم«، دار الكتب العلمية، بروت، طبعة 1405هـ، ص54.

)4)(   عالل الفايس، »مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها«، دار الغرب اإلسالمي، ط5، )199م، ص120.

)5)(   نفسه، ص121.

ــو ســليامن، »أزمــة العقــل املســلم«، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، سلســلة إســالمية املعرفــة )9(، ط1،  ــد أب ــد الحمي )6)(   عب

1412هـــ/1991م، ص78.
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ــال - إل املصالــح السياســية الضيِّقــة التــي انعكســت عــى  ولعــل مــرد ذلــك - كــام يقــول محمــد إقب

ــل  ــول: “ولع ــث يق ــالم، حي ــالد اإلس ــيايس لب ــع الس ــر الواق ــُه يف تطوي ــت جموَح ــامع، فكبح ــوم اإلج مفه

ــذي  ــق ال ــح السياســية للحكــم املطل ــٍت كان يتعــارض مــع املصال تحــوُّل اإلجــامع إل نظــاٍم ترشيعــيٍّ ثاب

نشــأ يف اإلســالم بعــد عهــد الخليفــة الرابــع مبــارشًة، وأحســب أن خلفــاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس رأوا 

ــق بتشــجيع تأليــف  ــق بتفويــض االجتهــاد إل أفــراد مــن املجتهديــن، أكــر مــام تتحقَّ أن مصلحتهــم تتحقَّ

ــة املــراس عليهــم”)7)(. جامعــٍة دامئــٍة مــن املجتهديــن، رمبــا تصبــح صعب

لــه العلــامء كان أعظــَم قاعــدة فكريــة ميكــن اســتثامرها يف تطويــر نظــام  إذن، فدليــل اإلجــامع الــذي أصَّ

ــة، وتخوفاتهــم  الخالفــة، لكــن “العامــل الســيايس املتمثِّــل يف حــرص الحــكَّام واألمــراء عــى مصالحهــم الخاصَّ

مــن إحــداث الهيئــات الشــورية الحقيقيــة وامللزمــة، كانــا فعــاًل مــن أهــم وأبــرز العوامــل الســلبية التــي 

ــا مــا كان املجتهــدون امللتزمــون يتوافــرون،  ــة )...( إذ غالبً ســاهمت يف تعطيــل هــذا األصــل يف حيــاة األُمَّ

لكــن ال تُتــاح لهــم فرصــة لالجتــامع أو اإلجــامع، بــل يُضايَقــون يف آرائهــم وأرزاقهــم، ومحــُن كثريــن منهــم 

معروفــة يف التاريــخ”)8)(.

ــة  ــا االجتامعي ــن القضاي ــاده ع ــاص، وابتع ــردي الخ ــه الف ــامع يف الفق ــل اإلج ــر لدلي ــار التنظ إن انحس

والسياســية، هــو الــذي آَل بهــذا الدليــل للتقليــد وابتعــد بــه عــن االجتهــاد والتجديــد؛ وبذلــك أصبــح هــذا 

الدليــل بالــذات - دون غــره مــن األدلَّــة عند األصوليــن - محطَّ جموٍد ال تُفهــم أســبابه إالَّ برجوعنا النفصال 

القاعــدة الفكريــة عــن الســلطة السياســية يف نظــام الخالفــة اإلســالمية، فأصبــح التنظــر العلمــي - يف بعــض 

ًهــا لتطويــر هــذا الواقــع وتنميتــه، يقــول رضــوان الســيد: “فقد  األحيــان - مــرًِّرا للواقــع بــدل أن يكــون موجِّ

أرصَّ الفقهــاء ظاهــرًا عــى الطبيعــة التعاقديــة لإلمامــة، لكنهــم بــدأوا يفهمــون تلــك التعاقديــة التاريخيــة 

يف ضــوء مــا آلــت إليــه األمــور يف القــرن الثالــث، فقــد فهمــوا مثــاًل أن أبــا بكــر أوىص لعمــر بالخالفــة، أي 

إنــه عقــد لــه، فقالــوا بــأن عقــد اإلمامــة ميكــن أن يجريــه أهــل الحــل والعقــد الذيــن ميكــن أن يكونــوا 

ســتة كــام حــدث مــع عثــامن، أو ثالثــة كــام حــدث مــع أيب بكــر، أو واحــًدا كــام حــدث مــع عمــر، وأكــدوا 

ــد صــى اللــه عليــه وســلم ال تجتمــع عــى ضاللــة، أي إن إلجامعهــا ســلطًة كاملــًة، لكنهم  ــة محمَّ عــى أن أُمَّ

ــال، »تجديــد الفكــر الدينــي يف اإلســالم«، ترجمــة: عبــاس محمــود، دار الهــادي للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ط2،  )7)(   محمــد إقب

ص205. 1421ه/2000م، 

ــة«، املعهــد العاملــي  ــة واملنهجي ــد يف الفكــر اإلســالمي املعــارص: دراســة يف األســس املرجعي ــاد والتجدي )8)(   ســعيد شــبار، »االجته

ــالمي، ط1،  2007م، ص107. ــر اإلس للفك
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فصلــوا اإلجــامع عــن أصلــه يف الجامعــة، فابتعــد عــن معنــاه األصــي، وقــروه عــى املســائل الفقهيــة، 

أي قضايــا الِحــل والحرمــة، فأمكــن عندهــا القــول: إن العلــامء املجتهديــن هــم الذيــن يُعتــرون دون أن 

يثــر ذلــك اعرتاًضــا مــن الســلطات السياســية، ومــا أمكــن تحقيــق اتفــاق فيــام بينهــم حــول قَــْر األمــر 

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى الســلطان، لكنهــم جعلــوه فرديًّــا وربطــوه بالنصيحــة واالستشــارة التــي 

هدفهــا إراحــة الضمــر والخــروج عــن الفريضــة أو التكليــف. وأمــا الشــورى التــي اعترهــا القــرآن خصيصــًة 

ب وصــارت مجــااًل لجــدٍل عقيــم...«)9)(. مميــزًة للمجتمــع اإلســالمي، فقــد تُُجوِهــل معناهــا الســيايس الغــالَّ

2( األساس املرجعي يف التنظير الفقهي للخالفة عند املؤلِّف

ف، فرغـم أن  يجـب تأكيـد مسـألة بالغـة األهميـة، وهـي بيـان األسـاس املرجعـي يف التحليـل عنـد املؤلِـّ

هنـاك اسـتناًدا منـه عـى آراء الفقهـاء يف اسـتمداد قوانـن للخالفـة يف التجربـة التاريخيـة اإلسـالمية، فـإن 

ف تثبت لنا أن هناك قياًسـا عى تجارب أخرى مع غياب القواسـم  املرجعيـة املعرفيـة يف التحليـل لـدى املؤلِـّ

املشـرتكة بينهـا، وهـذا واضح يف اسـتثامر بعـض املصطلحات أو يف إثـارة بعض القضايا واإلشـكاالت، فاملؤلِّف 

ف مصطلـح السـيادة، وهـو مصطلـح وافـد عـى الـرتاث أُسسـه املرجعيـة ليسـت هـي نفسـها  مثـاًل يوظِـّ

األُسـس اإلسـالمية؛ ألن املصطلـح األكـر تعبـرًا عـن السـيادة يف التصـور اإلسـالمي هـو مصطلـح الحاكميـة، 

حيـث يـدلُّ هـذا املصطلـح عـى الرجـوع للوحـي وتحكيمـه يف كل مـا جدَّ ويجـد يف الحيـاة، »وعمليـة الرد 

واإلرجـاع إل الوحـي هـي تقويـم وتصويـب مـن خـارج اإلمـكان البـرشي يف قصوره ونسـبيته، واحتـكام إل 

كيٍّ مطلـٍق مسـتوعٍب لإلنسـان والزمـان واملكان، وهـذا ما تفتقر إليه كثـر من النُّظُـم واملرجعيات الفكرية 

الفلسـفية أو العقائديـة الدينيـة، حينـام ينعـدم فيهـا مقـوم ومعيـار مـن خارجهـا، فتحتكـم إل نسـبيتها 

لتعيـد إنتـاج نفـس مظاهـر أزمتهـا«)40(. ولذلـك عـرَّ اإلمام الشـافعي عـن خاصيـة الحاكمية بقولـٍة جامعٍة: 

»فليسـت تنـزل يف أحـٍد مـن أهـل ديـن اللـه نازلـٌة إالَّ ويف كتـاب اللـه الدليـُل عـى سـبيل الهدى فيهـا«)41(.

ومل يقتــر أمــر املصطلحــات الوافــدة عــى الحاكميــة، بــل إنــه وصــف تجربــة الخلفــاء األربعــة األَُول 

ث كذلــك عــن طموحــه التخــاذ مبــدأ اإلجــامع أساًســا  ــا، وتحــدَّ ــا دميقراطيًّ بأنهــا اتخــذت شــكاًل جمهوريًّ

للنظــام النيــايب يف الحكومــة اإلســالمية...إلخ.

)9)(   رضــوان الســيد، »مســألة الشــورى والنــزوع اإلمراطوري يف ضوء التجربــة التاريخية لألمة«، مجلة االجتهــاد، العدد 25، ص)42-4.

)40(   ســعيد شــبار، »املصطلحــات واملفاهيــم يف الثقافــة اإلســالمية بــن البنــاء الرشعــي والتــداول التاريخــي«، مركــز دراســة املعرفــة 

والحضــارة، سلســلة الدراســات واألبحــاث الفكريــة ))(، مطبعــة آنفــو، فــاس، ط)،  8)14ه/2017م، ص51.

)41(   الشافعي، »الرسالة«، ص20.
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وهنــا نقــول: إن هنــاك فرقًــا بــن تحليــٍل ينطلــق مــن مرجعيــة الــذات يف البنــاء، وتحليــٍل ينطلــق مــن 

ــْن: »إن  ــن التجربتَ ــة الجامعــة ب ــاب العلَّ ــا يف ظــل غي ــن، خصوًص ــاس عــى تجــارب اآلخري ــة القي مرجعي

مرجعيــة الــذات هــي وحدهــا الكفيلــة باســتيعاب كل الجهــد واإلنجــاز البــرشي، وبضــامن توازنــه واعتدالــه 

واســتقراره، خاصــًة وأنهــا تجعلــه بــن عــامل الشــهادة الــذي هــو مدعــوٌّ إل تعمــره وبنائــه، وبن عــامل الغيب 

، وال إل غلوٍّ  الــذي هــو مدعــوٌّ إل االعتقــاد والتخلُّــق والعمــل مبقتضياتــه، فــال يجنــح إل غلوٍّ وتطــرٍف مــاديٍّ

. وال شــكَّ يف أن كثــرًا مــن مظاهــر االنحــراف والتطــرف والشــذوذ والتمركــز حــول )ذوات(  وتطــرٍف روحــيٍّ

ــه والهــادي، املرجــع األعــى الــذي هــو الوحــي«)42(. معينــة )...( هــو بســبب غيــاب األصــل الضابــط املوجِّ

إن خطــورة جعــل منــوذج اآلخــر نراًســا يُقتــدى بــه، ومحاولــة مراجعــة الــرتاث مــن أجــل تريــر ذلــك، 

لــن يزيــد إالَّ مــن تكريــس تخلُّفنــا وتبعيَِّتنــا؛ ألنــه إذا كانــت هــذه املناهــج صالحــًة لإلنســان الغــريب مبــا 

يتوافــق مــع وضعــه االجتامعــي والنفــي، فإنهــا ليســت كذلــك يف واقعنــا اإلســالمي، الــذي أصابتــه هــذه 

ــا بعجــزه؛ نتيجــَة انغالقــه لعــدم وجــود بديــٍل يعــرِّ عــن حقيقــة  ــا بَفْقــد هويتــه وإمَّ املناهــج املســتوردة إمَّ

تطلُّعاتــه، وبذلــك ميكــن القــول: إن الحضــارة التــي تبــدع مناهجهــا مبــا يتوافــق مــع خصوصياتهــا، هــي 

ــا  ــب مجتمعاته ــا تصي ــي تســتورد مناهجه ــة الت ــد، وإن األُمَّ ــي تســتطيع النهــوض مــن جدي الحضــارة الت

بالتيــه الفكــري، وأنَّ للقامئــن بالتنظــر للفكــر الســيايس يف عاملنــا اإلســالمي إدراك هــذه الحقيقــة.

3( معالم أصول نظام الخالفة وفروعه يف الفقه اإلسالمي

ث املؤلِّــف عــن تحــوُّل نظــام الخالفــة مــن األصــول والكليَّــات إل الفــروع والجزئيَّــات، فقــد انطلــق  تحــدَّ

نظــام الحكــم يف اإلســالم دينيًّــا بحتـًـا يف مكــة، وتحــوَّل يف املدينــة إل نظــاٍم دينــيٍّ باألســاس وســيايسٍّ بشــكٍل 

ــة للخلفــاء األربعــة نظاًمــا ذا طبيعــة سياســية ودينيــة متكافئــة،  ، ثــم أضحــى يف عهــد الخالفــة التامَّ ثانــويٍّ

، وهــذا التحــوُّل  ــا بشــكٍل ثانــويٍّ ــا سياســيًّا باألســاس ودينيًّ وأصبــح يف عهــد الخالفــة غــر املنضبطــة نظاًم

األخــر كانــت لــه أســبابه التــي منهــا انفصــال الســلطة السياســية عــن الســلطة العلميــة، حيــث مثَّلــت 

الفتنــة واقًعــا سياســيًّا فاصــاًل يف هــذا النظــام، لــه مــا بعــده يف طبيعــة الخالفــة ووظيفتهــا.

ــن يف التحــوُّل مــن الفــرتة املكيَّــة إل الفــرتة املدنيَّــة يف العــر النبــوي، مــام جــاء بــه املؤلِّــف،  إن التمعُّ

يُعيننــا يف بيــان معــامل األصــول والفــروع يف نظــام الخالفــة، لكــن قبــل ذلك نســتعرض قــواًل لإلمام الشــاطبي: 

)42(   سعيد شبار، »االجتهاد والتجديد«، ص54).
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»اعلــم أن القواعــد الكليَّــة هــي املوضوعــة أواًل، وهــي التــي نــزل بهــا القــرآن عــى النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم مبكــة، ثــم تبعهــا أشــياء باملدينــة، كملــت بهــا تلــك القواعــد التــي وضــع أصلهــا مبكــة، وكان أولهــا 

ــة، كالصــالة وإنفــاق املــال وغــر  اإلميــان باللــه ورســوله واليــوم اآلخــر، ثــم تبعــه مــا هــو مــن األصــول العامَّ

ــة كانــت يف النــزول والترشيــع  ذلــك )...( وإمنــا كانــت الجزئيــات املرشوعــة مبكــة قليلــة، واألصــول الكليَّ

ــة، واتســعت خطــة اإلســالم، كملــت  ــه وســلم إل املدين ــه علي ــه صــى الل ــم ملــا خــرج رســول الل أكــر، ث

هنالــك األصــول الكليَّــة عــى تدريــج )...( وإمنــا ذلــك كلــه تكميــل لألصــول الكليَّــة«))4(.

ــول  ــد واألص ــع القواع ــة يف وض ــرتة املكيَّ ــن الف ــز ب ــاطبي يف التميي ــام الش ــه اإلم ــاء ب ــام ج ــا م انطالقً

الرشعيــة، وبــن الفــرتة املدنيَّــة يف التكميــل والتتميــم بالفــروع الجزئيــة، ميكــن القــول: إن فــروع األحــكام 

ــٍة عنهــا، وهــي  ــة غــر منفصل ــة هــي خادمــٌة لألصــول الدينيــة يف الفــرتة املكيَّ السياســية يف الفــرتة املدنيَّ

ــر  ــكل ع ــول: إن ل ــن الق ــل ميك ه، ب ــرُّ ــوُّره وتغ ــع يف تط ــي الواق ــيايس تراع ــر الس ــٌة يف التدب ــروع َمرِنَ ف

ــن وقواعــده. ــًة ألصــول الدي ــا، حامي ــه مــام يناســبه منه اختيارات

ــرٍ يف  ــٍل كب ــؤِذن بخل ــذا م ــا، فه ــواًل يف ذاته ــيايس أص ــر الس ــروع يف التدب ــذه الف ــت ه ــن إذا أصبح لك

ــف  ــالمية لألس ــة اإلس ــة التاريخي ــع يف التجرب ــا وق ــذا م ــة، وه ــام الخالف ــروع يف نظ ــول والف ــب األص ترتي

عندمــا أصبــح منــوذج التدبــر الســيايس أصــاًل يف ذاتــه دون أي اعتبــار ألصولــه الدينيــة. وإذا كان هــذا واقــع 

م حــالًّ لهــا، بــل جعــل الوحــدة يف عصبــة أُمــم رشقيــة  التجربــة يف التاريــخ اإلســالمي، إالَّ أن املؤلِّــف مل يقــدِّ

لــه  هــي الحــل يف إحيــاء مؤسســة الخالفــة، يف حــن أنــه إذا غــاب منهــج الوعــي الفــردي الرتبــوي كــام فعَّ

ــة، فإنــه مــؤِذن بخلــٍل كبــرٍ نتيجــَة عــدم مراعــاة األصــول  النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يف الفــرتة املكيَّ

والفــروع يف نظــام الخالفــة.

4( القواعد الكليَّة والفروع الجزئيَّة يف تطبيق الخالفة للشريعة اإلسالمية

إذا كانــت الخالفــة تقــوم عــى تحكيــم الرشيعــة كــام قــال املؤلِّــف، إالَّ أنــه جعــل هــذا التطبيــق يــكاد 

يكــون صعبًــا عندمــا قــال: »تَُعــدُّ مســألة تطبيــق الرشيعــة املعضلــة األكــر صعوبــًة، ورمبــا تكــون املشــكلة 

ــا مل  ــة طامل ــة الحالي ــاظ باألنظم ــك: »يجــب االحتف ــال كذل ــة«)44(، وق ــة التامَّ ــادة الخالف ــام إع ــؤود أم الك

ــان، ط1،   ــن عف ــلامن،  دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب ــدة مش ــو عبي ــق: أب ــة«، تحقي ــول الرشيع ــات يف أص ــاطبي، »املوافق ))4(   الش

ص6))-5)). ج)،  1417هـــ/1997م، 

)44(   السنهوري، »الخالفة«،  ص424-425.
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تـُـزوَّد الرشيعــة اإلســالمية بــأدوات تطبيقهــا بطريقــة عمليــة فوريــة، وقبــل اســتبدال الرشيعــة اإلســالمية 

بالقوانــن الحاليــة...«)45(.

هنــا نتســاءل: هــل تطبيــق الرشيعــة اإلســالمية يُعنــى بــه تطبيــق الحــدود الرشعيــة مــن أحــكام الفــروع 

الجزئيَّــة؟ ثــم مــا هــو حــظُّ الواقــع مــن هــذا التطبيــق؟ هــل نحــن بحاجــة الســتبدال القوانــن الحاليــة كــام 

قــال املؤلِّــف، أم مراعــاة مآالتهــا مبعيــار الرشيعــة اإلســالمية ومقاصدهــا؟ هــذه كلهــا تســاؤالٌت تحثُّنــا عــى 

فهــم األحــكام الجزئيَّــة يف ضــوء قواعدهــا الكليَّــة حــال تنزيلهــا.

إن عــدم الحســم يف الــكيِّ والجــزيئِّ مــن أحــكام الرشيعــة هــو الــذي يعــزِّز الــرأي الــذي يجعــل تطبيــق 

الرشيعــة مقتــًرا عــى أحــكام الفــروع الجزئيــة الريحــة يف داللتهــا عــى الحكــم، فيتبــادر للذهــن يف كل 

دعــوى لتطبيــق أحــكام الرشيعــة اإلســالمية أن املقصــد منهــا هــو األحــكام الجزئيــة الريحــة، وهــذا الفهم 

ذكَّاه اختــزاُل اآليــات واألحاديــث الدالَّــة عى األحكام يف نْزٍر يســرٍ من النصوص الرشعية يف الرتاث اإلســالمي.

ـــا إل خطورتـــه،  ـــه العلـــامء قدميً ـــة أمـــٌر نبَّ ـــة واإلعـــراض عـــن القواعـــد الكليَّ إن االهتـــامم باألحـــكام الجزئيَّ

ـــم  ـــم، فيتكلَّ ـــع الكل ـــلم بجوام ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــًدا ص ـــث محم ـــه بع ـــول: »إن الل ـــة يق ـــن تيمي ـــذا اب فه

ـــواع  ـــا كثـــرة، وتلـــك األن ـــاول أنواًع ـــة، تتن ـــة وقاعـــدة عامَّ ـــة كليَّ ـــة التـــي هـــي قضي بالكلمـــة الجامعـــة العامَّ

ـــذا  ـــاد«)46(، وه ـــال العب ـــكام أفع ـــًة بأح ـــوص محيط ـــون النص ـــه تك ـــذا الوج ـــى، فبه ـــا ال تُح ـــاول أعيانً تتن

ـــة  ـــور كليَّ ـــت بأم ـــا أت ـــا، وإمن ـــة عـــى حدته ـــص عـــى حكـــم كل جزئيَّ ـــة مل تن ـــول: »إن الرشيع الشـــاطبي يق

ـــداًدا ال تنحـــر«)47(. ـــاول أع ـــة تتن ـــاراٍت مطلق وعب

وحديثـًـا تكلَّــم الريســوين عــن الكليــات وأهميتهــا، قائــاًل: »إن مــا أعنيــه بالكليَّــات األساســية، هــو املعــاين 

ــا مــن  ــي عليه ــا وينبن ــق عنه ــا ينبث ــا مل ــا ومنبًع ــي تشــكِّل أساًس ــة املجــرَّدة، الت ــادئ والقواعــد العامَّ واملب

ترشيعــاٍت تفصيليــة، وتكاليــف عمليــة، ومــن أحــكاٍم وضوابــط تطبيقيــة«)48(.

فهــي بذلــك »كليَّــات تعطــي مبجموعهــا - أو مبجموعــٍة منهــا - كليــاٍت أكــر وأعلــم، هــي املبــادئ العليــا 

ــك  ــي بذل ــه، فه ــزه وأُسســه وأركان ــن وركائ ــامل الدي ــل هــي مع ــع اإلســالمي، ب ــرى للترشي واملقاصــد الك

)45(   نفسه، ص425.

)46(   ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط)، 1426هـ/2005م، ج19، ص280.

)47(   الشاطبي، »املوافقات«،ج5، ص14.

)48(   أحمد الريسوين، »الكليات األساسية للرشيعة اإلسالمية«، دار الكلمة، مر، ط1، 4)14هـ/)201م، ص40-41.
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تكــون كليَّــات حاكمــة وكليَّــات ناظمــة، فوظيفتهــا ال تقتــر عــى مرجعيتهــا وحجيتهــا فيــام ال نــصَّ فيــه، 

بــل هــي األصــول واألمهــات لــكل مــا ينــدرج تحتهــا مــن الفــروع والجزئيــات، ســواء كان منصوًصــا أو غــر 

منصــوص، ومــن هنــا يكــون تحكيمهــا أيًضــا يف التفســر والتأويــل، والتقييــد والتخصيــص ملــا هــو منصــوص 

مــن األحــكام التفصيليــة الجزئيــة«)49(.

وهــذا نفســه مــا أعملــه عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه بإرجــاع الفــروع ألصولهــا حــال تنزيلهــا)50(، فقــام 

باالجتهــاد يف تنزيــل بعــض األحــكام؛ ألن األحــكام الرشعيــة كــام أن لهــا منطوقـًـا للحكــم، لهــا كذلــك معــاٍن 

ومقاصــد تُبْتََغــى حــال التنزيــل، فمراعــاة الواقــع مســلٌك اجتهــاديٌّ تقــاس بــه األحــكام حــال تنزيلهــا بالنظر 

ــق مقصدهــا الرشعــي منهــا أم ال، ومــن ثـَـمَّ فاألحــكام ال تُنــزَّل يف الواقــع تنزيــاًل  يف مآالتهــا، فيُنظــر هــل تُحقِّ

عشــوائيًّا دون مراعــاة للواقــع، بــل مراعــاة فقــه الواقــع مــن رشوط التنزيــل الصحيــح لألحــكام؛ ولذلــك 

فالعــدول عــن بعــض األحــكام وترجيــح بعضهــا ليــس انتصــاًرا للواقــع عــى الرشيعــة، وإمنــا هــو نتيجــة 

ــق رشوط التنزيــل يف الواقــع؛ ألنــه مــن املســالك االجتهاديــة املعتــرة. عــدم تحقُّ

كــام أن هــذا العــدول عــن تطبيــق بعــض األحــكام مراعــاًة للــآالت أصــٌل اجتهــاديٌّ ُمعتــَر؛ ألن مجتهدي 

الصحابــة كانــوا مدركــن أكــر من غرهم أن لألحــكام الرشعية مقاصــَد تُبتغى وغاياٍت تُرتجــى، كيف ال وهم 

قــد عايشــوا النبــي صــى الله عليه وســلم يف الفرتة املكيَّــة التي دامت ثالث عرشة ســنًة، ومل تُطبــق فيها كثر 

مــن األحــكام الرشعيــة الجزئيــة، وارتكــز عمــل الدعوة اإلســالمية يف هــذه الفرتة عى بناء اإلنســان اســتعداًدا 

لتقبُّــل األحــكام، فبنــاء واقــع اإلنســان قبــل ترشيــع األحــكام هــو منهــج نبــويٌّ يف تربيــة الصحابــة وتعليمهم 

مبــادئ اإلســالم، مــام يــدلُّ عــى أن الواقــع هــو األَْوَل بالتغيــر ليتوافق مع األحــكام الرشعية وليــس العكس. 

هــذا يجعلنــا نقــول: إن تطبيــق الرشيعــة يف نظــام الخالفــة اإلســالمية ليــس أمــرًا متعــّرًا كــام وصفــه 

املؤلِّــف، بــل هــو أمــر ممكــن إذا تــمَّ »اعتبــار الــكي بالجــزيئ واعتبار الجــزيئ بالــكي، تفهــاًم وتطبيًقا لَســْرِ 

أغــوار النــص يف كل مســألة تطــرأ يف كافــة العصــور والبيئــات«)51(. فالرشيعــة اإلســالمية منظومــة متكاملــة 

صــادرة عــن مصــدٍر واحــٍد ال يعرتيهــا اضطــراب وال اختــالف، »وهــي رشعة اللــه للمكلَّفــن لتكون لهــم مناًرا 

ــا رصيحــة يف نصــوٍص  ــة ضابطــة، إمَّ يُهتــدى بــه يف مســرة الحيــاة اإلنســانية، منهــا قواعــد كليَّــة وأصــول عامَّ

)49(   نفسه، ص44.

)50(   منها اجتهادات عمر ابن الخطاب ريض الله عنه يف وقف حد الرقة أيام املجاعة ووقف سهم املؤلَّفة قلوبهم. 

ــان، ط2،  1429هـــ/2008م،  ــه«، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبن ــة يف الفقــه اإلســالمي وأصول )51(   فتحــي الدرينــي، »بحــوث مقارن

ص9-40).
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دة ينتظــم  ــواٍب متعــدِّ ــات مــن مواطــن مختلفــة وأب ــة، أو مــن اســقراء الجزئي ــل مقاصــد عامَّ ــة متثِّ خاصَّ

منهــا قواعــد كليَّــة، أو معنــى مقاصــدي غــايئ مشــتمل عــى حكمــة ترتتَّــب عليهــا مصلحــة للمكلَّفــن«)52(.

واالجتهــاد يف اســتنباط األحــكام مــن النصــوص ينبغــي أن يكــون متكئـًـا عــى مراعــاة النصــوص الجزئيَّــة 

والقواعــد الكليَّــة واعتبارهــام مًعــا؛ »ألن هــذا هــو مــا يقتضيــه وحــدة املنطــق الترشيعــي اإلســالمي كلــه، 

وارتفاعه يف مفاهيمه عن التناقض، وهو آية بيِّنة عى ساموية هذا الترشيع«))5(. 

5( بناء الوحدة يف الخالفة اإلسالمية ىلع مفهوم اأُلمَّة ومركزية 

القيم األخالقية

ث املؤلِّــف عــن معــامل وحــدة العــامل اإلســالمي باعتبارهــا مــن محــددات حصــول الخالفــة، لكــن  تحــدَّ

ــا يصــف هــذه  ــا عندم ــن الغمــوض، خصوًص ــر م ــه يف طبيعــة هــذه الوحــدة املرجــوَّة يشــوبها كث فكرت

الوحــدة بأنهــا »مجتمــع عابــر لألوطــان تشــكَّلت أُسســه عــر قــرون مــن الثقافــة العلميــة واالجتامعيــة 

املشــرتكة، والــذي ميثِّــل أكــر مــن مجــرَّد رابطــة فكريــة دينيــة، وهــو مــا نطلق عليــه )الهيئــة الرشقيــة(«)54(، 

وهــي »هيئــة مفتوحــة لجميــع املِلــل )الرشقيــة( رشيطــة احــرتام القوانــن الدســتورية، وســيكون التعــاون 

ُمثمــرًا بشــكل أكــر بينهــا؛ ألنــه يتــمُّ بــن أَُمــٍم ذات تقاليــد مشــرتكة وحضــاراٍت متجانســة«)55(. أمــا بالنســبة 

إل أهــداف الهيئــة، فيقــول املؤلِّــف عنهــا: »تهــدف هيئــة األُمــم الرشقيــة - متاًمــا مثــل عصبــة أُمــم جنيــف 

ــلم والتعــاون بــن الــدول األعضــاء بهــا، وســتكون لهــا اآلليــات ذاتهــا املتمثِّلــة يف التحكيــم  - إل تحقيــق السِّ

واملســاعدة التكافليَّــة والضامنــات املتبادلة...إلــخ«)56(.

ــع ســيايس أو اقتصــادي أو  إن مــا جــاء بــه املؤلِّــف يجعلنــا نقــول: إن الخالفــة قبــل أن تكــون مجــرَّد تجمُّ

اجتامعــي أو ثقايف...إلــخ، هــي تعبــر عــن هويــة حضاريــة متفــرِّدة، وعــدم إدراك ذلــك ســيجعلنا نســقط 

عــاٌت اقتصاديــة أو سياســية مامثلــة يف العــامل. يف أخطــاء وقعــت فيهــا تجمُّ

)52(   عبــد الرقيــب الشــامي، »الحكــم الرشعــي بــن النظريــة والتطبيــق: دراســة أصوليــة عــى ضــوء مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية«، 

مركــز منــاء للبحــوث والدراســات، بــروت، لبنــان، ط1،  2016م، ص246.

))5(   الدريني، »بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله«، ص41.

)54(   السنهوري، »الخالفة«، ص429.

)55(   ينظر: نفسه، ص428-429، 6)4.

)56(   نفسه، ص5)4.
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ــأيت  ــت ت ــا، ويف طليعــة هــذه الثواب ــدُّ هــي القاعــدة األساســية يف بنائه ــي تَُع ــا الت ــٍة ثوابته ــكل أُمَّ إن ل

ــة، وال  الُهويَّــة باعتبارهــا املحــور الــذي تتمركــز حولــه بقيــة الثوابــت، والــذي يســتقطب حولــه أفــراد األُمَّ

ــزة عــن غرهــا مــن  ــا املســتقلة واملتميِّ ــا هويتُه ــي تكــون له ــة حت ــم وصــَف األُمَّ ــة مــن األُم تســتحقُّ أُمَّ

ًعــا برشيًّــا تربــط بينهــم روابــُط الجنــس أو اللغــة أو التاريــخ، هــي بنيــان  ــة قبــل أن تكــون تجمُّ األُمــم، فاألُمَّ

د ســلوك  ــة، وتحــدِّ يجتمــع فيــه األفــراد حــول هويــة ثابتــة، تكــون هــي الصبغــة التــي تصطبــغ بهــا األُمَّ

ــف ردود أفعالهــم تجــاه األحــداث. أفرادهــا، وتكيِّ

ــة، الــذي قــام عــى  وقــد تشــكَّل نظــام الحكــم يف منوذجــه األول يف اإلســالم مــن محوريــة مفهــوم األُمَّ

ــن واألنصــار، فنجــد أن  ــن املهاجري ــد اإلخــاء ب ــة( عن ــة املحوري ــم األخالقي ركــن األخــوة )وهــو مــن القي

معيــار هــذه العالقــة األخويــة مل يكــن االنتــامء العرقــي أو القومــي أو الجنــي، وإمنــا كان عالقــة مرتبطــة 

باملعيــار القيمــي األخالقــي. 

ــيايس أو  ــل الس ــدة والتكتُّ ــه - يف الوح ــب رأي ــة - حس ــامذج الناجح ــض الن ــف لبع ــتحضار املؤلِّ إن اس

االقتصــادي يف العــامل قصــَد القيــايس عليهــا يف بنــاء نظــاٍم جديــٍد للخالفــة اإلســالمية، هــو أمــر غــر ســليم؛ 

ألن النظــام العلمــي والتقنــي لهــذه النــامذج بنــى َســْعيَُه إل الســيادة بعيــًدا عــن األخــالق، وبذلــك كشــف 

م العلمــي والتقنــي قــادر أن يرفــع عــن اإلنســان  عــن ســلبياته بعــد أن كان أنصــارُه يعتقــدون أن التقــدُّ

ه بأســباب الســعادة، فــإذا بــه يُلقــي باإلنســان يف دوَّامــة مــن الشــكِّ والقلــِق عــى  أســباَب الشــقاء، وأن ميــدَّ

مصــره، لـِـام ورثــه مــن آفــاٍت ال حــر لهــا. 

ــذي  ــن منــوذج الوحــدة، ال ــا ب ــة الخالفــة اإلســالمية تختلــف عــن هــذه التجــارب يف ربطه لكــن تجرب

ــق هــذا املفهــوم عــن طريــق القيــم األخالقيــة، وبذلــك فالخالفــة يف التجربــة  ــة، وتحقُّ يؤطــره مفهــوم األُمَّ

ــوم؛ ألن “كل  ــاة والعل ــة الحي ــادة، وأخالقي ــروح وامل ــَري ال ــن ُعن ــا ب ــت توازنً ــة اإلســالمية أحدث التاريخي

ًمــا روحيًّــا يفوقــه أو عــى األقــل يســاويه حتــى يحصــل االنتفــاع بــه”)57(. وهــذا  م مــاديٍّ يتطلــب تقدُّ تقــدُّ

حــه املؤلِّــف يف االختــالف بــن التجربــة التاريخيــة اإلســالمية والتجربــة الغربيــة املعــارصة. مــا مل يوضِّ

ــة تفقــد هويتَهــا تستســلم إل التبعيَّــة لألُمــم األخــرى والبقــاء تحــت ســياط االســتعباد والقهــر، وهذا  إن أيــة أُمَّ

ــب النقــص تجــاه اآلخــر املُنتــِر أو الغالــب، حيــث يعتقــد فيــه الكــامل كــام يذهــب  يــؤدي إل الشــعور مبركَّ

ــدار البيضــاء، ط1،  ــريب، ال ــايف الع ــز الثق ــة اإلســالمية«، املرك ــة: املدخــل إل تأســيس الحداث ــن، »روح الحداث ــد الرحم )57(   طــه عب

ص))2. 2006م، 
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ــة إل مــا ســامَّه مالــك بــن نبــي »القابليــة لالســتعامر«)59(،  مــة ابــن خلــدون)58(، وهــو مــا يقــود اأُلمَّ إل ذلــك العالَّ

ــة.  والــذي هــو الخطــوة األكــر واألعظــم يف طريــق الســقوط الحضــاري لألُمَّ

، فإحيــاء الهويــة اإلســالمية هــو الخطــوة األول يف الطريــق الصحيــح إلحيــاء الخالفــة؛ ألنهــا أســاُس أي  ومــن ثـَـمَّ

، فهــي تشــكِّل محــور االســتقطاب القــوي الــذي يجمــع أفرادهــا حــول مرتكــزاٍت عقائديــة جامعــة  إحيــاء حضــاريٍّ

تــذوب فيهــا كلُّ الخصوصيــات العرقيــة أو الجنســية أو اللغويــة، هــذه املرتكــزات العقائديــة الجامعــة هــي التــي 

ــة ُملــئ الفــراغ االجتامعــي فيهــا، واختفــت منهــا ظواهــر  ــة متامســكة، وإذا متاســكت األُمَّ تتيــح لألفــراد تكويــن أُمَّ

االغــرتاب وفقــدان االنتــامء، فتكــون الوثبــة القويــة، واالنطالقــة الحضاريــة.

   خاتمة:

ة نتائــج منهــا مــا يــرز حســنات رؤيــة الســنهوري يف نظــام الخالفــة، التــي  يف ختــام هــذه الدراســة، أخلــص لعــدَّ

يرجــع لهــا الفضــل يف تجديــد الوعــي الســيايس اإلســالمي، ومنهــا مــا هــو نقــد لبعــض الــرؤى املعرفيــة واملنهجيــة 

يف أطروحتــه. وأبــدأ أواًل بالخالصــات الجامعــة التــي تــرز محاســن هــذا العمــل:

ـــر  ـــا يف فك ـــد له ـــوذج الوحي ـــو النم ـــون ه ـــذي كاد يك ـــدي، ال ـــا التقلي ـــن منطه ـــة م ـــرة الخالف ـــل فك نق

ـــا  ـــا بوصفه ـــد له ـــم الجام ـــن الفه ـــا م ـــك بتحريره ـــن، وذل ـــن املثقف ـــرٍ م ـــر كث ـــى يف فك ـــل وحت ـــة، ب العامَّ

ديـــة الـــدول اإلســـالمية يف إطـــار عصبـــة أُمـــم رشقيـــة، كـــام هـــو  ــا، والقبـــول بواقـــع تعدُّ كيانًـــا مركزيّـً

ـــف. ـــم بجني ـــة األُم ـــأن يف عصب الش

ــات  دة الهيئ ــدِّ ــات متع ــلطة املؤسس ــق إل س ــرد املطل ــلطة الف ــن س ــة م ــوم الخالف ــال يف مفه االنتق

واالختصاصــات، ومــن ثـَـمَّ ينتقــل الفكــر الســيايس اإلســالمي مــن الجمــود عــى الشــكل، إل مراعــاة مقاصــد 

ــر الســيايس يف الواقــع. التدب

محاولــة نقــد العقــل الســيايس اإلســالمي الرتباطــه باألشــكال السياســية التــي وِجــدت يف تاريخــه، وعــدم 

إدراكــه أن األهــمَّ هــو القيــُم واملبــادئ الرشعيــة وليــس الصــور واألشــكال؛ ألن هــذه مجــرَّد صــور تاريخيــة 

ميكــن تعديلهــا أو اســتبدالها.

)58(ابــن خلــدون، »املقدمــة«، تحقيق: درويــش الجويدي، املكتبــة العرية للطباعة والنــرش، بروت، طبعة )142هـــ/2002م، ص147.

)59(مالك بن نبي، “وجهة العامل اإلسالمي”، ترجمة: عبد الصبور شاهن، دار الفكر، دمشق، ط1، 1402هـ/1982م، ص105.
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ــٍل  ــع، إل طــرٍح بدي ــؤّم الجمي ــة ت ــذي يجعــل الدول ــة مــن شــكلها املركــزي ال ــوم الخالف ــال مبفه االنتق

د الــدول اإلســالمية دون التفريــط  آخــر دون الخــروج عــن املقصــد الرشعــي للخالفــة يقــول برشعيــة تعــدُّ

ــة ال تعنــي وحــدة الدولــة، ومــن ثـَـمَّ ميكــن  يف الوحــدة الحضاريــة للمســلمن، انطالقـًـا مــن أن وحــدة األُمَّ

ــة تحــت ســقف أي منظمــة أو هيئــة، ودون انتظــار انضــواء جميــع الشــعوب املســلمة  تحقيــق وحــدة األُمَّ

يف دولــة خالفــة واحــدة. 

ــه الســيايس لــدى بعــض الحــركات اإلســالمية، حيــث تعلَّقــت مببــدأ شــكيٍّ  توجيــه النقــد لنــامذج التوجُّ

ــكت بتجلياتهــا يف ســياقها  ملفهــوم الخالفــة - وهــو غــر معــرِّ عــن حقيقتهــا يف التصــور اإلســالمي - فتمسَّ

ــا  ــاًل صداميًّ ــا فع ــق لديه ــا خل ــو م ــي، وه ــع االجتامع ــا يف الواق ــم أُسســها ومقاصده ــدل فه التاريخــي ب

يســعى للهــدم بــدل اســتكامل أُســس البنــاء، ومــا تعيشــه كثــر مــن دول العــامل اإلســالمي مــن دعــوات 

ــة اليــوم لخــر دليــل عــى الخلــل الكبــر يف  إحيــاء الخالفــة مبفهومهــا الشــكي يف وجــدان كثــرٍ مــن العامَّ

ــة املوضــوع ورضورة  ــمَّ راهني ــا، ومــن ثَ ــا وحديثً ــة الخالفــة يف الفكــر الســيايس اإلســالمي قدميً فهــم قضي

الحاجــة إليــه يف واقعنــا املعــارص. 

إثــارة الســنهوري ملفهــوم الســيادة يف النظــام الســيايس اإلســالمي، حيــث يقــرح حــالًّ بديــاًل للخالفــة 

ــة، ويرتكــز عــىل مدخلــي يف تحقيقهــا: الفرديــة، وهــو مــروع يقــرُّ بالســيادة لألُمَّ

توســيع مجــال مفهــوم اإلجــامع، بنقلــه مــن املجــال الفقهــي إل مجــاٍل دســتوريٍّ أوســع، وبذلــك أنجــز 

ــى  ــم، حت ــي القدي ــه الفقه ــن مجال ــع م ــث وسَّ ــه، حي ــه ومجــال تطبيق ــًة يف داللت ــًة نوعي الســنهوري نقل

ــق الفائــدة منــه بوصفــه أساًســا للنظــام النيــايب يف الحكومــة اإلســالمية. تتحقَّ

ــية  ــة املؤسس ــة، إل الخالف ــخص الخليف ــدة يف ش ــة املجس ــة للخالف ــة التاريخي ــورة النمطي ــر الص تغي

دة ومســتقلة ومنفصلــة، كل حســب اختصاصاتهــا، ومــن ثـَـمَّ يصبــح  املجســدة يف ســلطاٍت وهيئــاٍت متعــدِّ

ــا.   ــا كله شــخص الخليفــة نفســه فاعــاًل داخــل هــذه املؤسســة ال ُمســتأثرًا باختصاصاته

أما بالنسبة إىل نقد بعض رؤى املؤلِّف فيم ذهب إليه، فيمكن إجملها يف اآليت:

رغــم تقديــم املؤلِّــف لرؤيــة جديــدة لنظــام الخالفــة بنقلهــا مــن منطهــا التقليــدي إل نظــاٍم يقبــل بواقــع 

ديــة الــدول اإلســالمية يف إطــار عصبــة أُمــم رشقيــة، فــإن جهــده يف التحــرُّر مــن فهــم املــايض مــام هــو  تعدُّ

متــداول يف التجربــة التاريخيــة اإلســالمية جعلــه يســقط يف القيــاس عــى تجــارب اآلخريــن، فانتقــل بذلــك 

مــن نقــده لتقليــد املــايض إل الســقوط يف تقليــد اآلخــر مــع اختــالف األُســس املرجعيــة.



مركز نهوض للدراسات والنشر

29

عــدم وضــوح رؤيــة املؤلِّــف املســتقبلية يف نظــام الوحــدة يف الخالفــة اإلســالمية حســب وجهــة نظــره؛ 

ألن الوحــدة يف هــذا النظــام ليســت وحــدًة سياســية أو اقتصاديــة فقــط )كــام هــو شــأن الوحــدة يف كثــرٍ 

ــق بفضلــه الريــادة الحضاريــة؛ ألن هــذه الريــادة هــي نتيجــٌة لوحــدٍة أكــر  مــن النــامذج املعــارصة( تتحقَّ

قــت حصلــت بفضلهــا اللُّحمــة الداخليــة والريــادة الخارجيــة، وهــي التــي تراعــي املبــادئ  وأعظــم إذا تحقَّ

ــوذج  ــدة يف النم ــام الوح ــز نظ ــا ميَّ ــو م ــذا ه ــة، وه ــات الترشيعي ــة والكليَّ ــد العقدي ــة والقواع األخالقي

اإلســالمي. أمــا اذا انفصــل التنظــر للوحــدة اإلســالمية عــن هــذه األُســس املرجعيــة، فإنــه مــؤِذٌن بتكــرار 

تجربــة اآلخــر وإســقاطها بتســمية ال تعــرِّ عنهــا، يف حــن أن نظــام الخالفــة أكــر مــن حــره يف منــوذٍج 

ــر الســيايس  ــار منــاذج يف التدب ــه، بــل ميكــن اختي ــد املعــّر عن ــه هــو النمــوذج الوحي ــه، والقــول بأن بعين

ــق املقاصــد الرشعيــة وال تناقــض أُســس الخالفــة اإلســالمية. تحقِّ

ــف لعـــر الخالفـــة غـــر املنضبطـــة  النزعـــة املاديـــة يف التحليـــل، والتـــي تظهـــر يف وصـــف املؤلِـّ

ـــار  ـــن معي ـــاءل ع ـــا نتس ـــون 218هــــ(، وهن ـــى املأم ـــين حت ـــر العباس ـــن وع ـــر األموي ـــار )ع باالزده

ــة  ــا الخالفـ ــت إليهـ ــي وصلـ ــة التـ ــة الحضاريـ ــار املكانـ ــواب باعتبـ ــنجد الجـ ــار؟ وسـ ــذا االزدهـ هـ

ـــار  ـــار ازده ـــس معي ـــو نف ـــل ه ـــاءل: ه ـــيجعلنا نتس ـــذا س ـــن ه ـــي(، لك ـــار خارج ـــو معي ـــالمية )وه اإلس

ـــة مـــع الخلفـــاء الراشـــدين األربعـــة األَُول؟ بالطبـــع ســـنجد هنـــاك معايـــَر أخـــرى  الخالفـــة التامَّ

أكـــر أهميـــة )وهـــي معايـــر داخليـــة أخالقيـــة(، والتـــي مـــن بينهـــا العـــدل واملســـاواة وتحقيـــق 

األمـــن والطأمنينـــة ورغـــد العيش...إلـــخ، وهـــي كلهـــا مقاصـــد يجـــب مراعاتهـــا يف مقاصـــد نظـــام 

ــف يف رؤيتـــه املســـتقبلية لهـــذا النظـــام اســـتلهم منـــوذج االزدهـــار التاريخـــي  الخالفـــة، لكـــن املؤلِـّ

ـــق  لهـــا باســـتحضار معيـــار القـــوة الحضاريـــة بـــدل حصـــول الوعـــي الداخـــي يف البنـــاء مبـــا يحقِّ

ـــق فـــإن القـــوة الحضاريـــة يف معـــرتك األُمـــم  املقاصـــد الرشعيـــة؛ ألن هـــذا املعيـــار األخـــر إذا تحقَّ

ـــبيًّا إذا مل  ـــى نس ـــة يبق ـــة تاريخي ـــار يف أي تجرب ـــمَّ فاالزده ـــن ثَ ـــه، وم ـــلَّاًم ب ـــًرا مس ـــح أم ـــرى تصب األخ

ينعكـــس أثـــره عـــى صـــالح الفـــرد واملجتمـــع.   

ــن  ــًة ب ــًة فاصل ــا محط ــية باعتباره ــلطة السياس ــن الس ــة ع ــلطة العلمي ــال الس ــر انفص ــان أث ــدم بي ع

ــر الســيايس لنظــام  ــره عــى التدب ــر أث ــة غــر املنضبطــة، وهــو انفصــال مل يقت ــة والخالف ــة التامَّ الخالف

الخالفــة، بــل امتــدَّ للتنظــر العلمــي، خصوًصــا يف دليــل اإلجــامع يف الفكــر األصــويل، والــذي يَُعــدُّ خلفيــًة 

معرفيــًة كان ميكــن اســتثامرها يف تجديــد نظــام الخالفــة يف الفكــر الســيايس اإلســالمي، ويكــون للحضــارة 

اإلســالمية بذلــك فضــُل الســبق لقوانــن تســبق بهــا كل النُّظـُـم السياســية الغربيــة املعــارصة، وســتكون أكــر 

عــداًل وإنســانيًة مــام هــي عليــه القوانــن الوضعيــة اليــوم.
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د مداخــل  ــة، وهــو ســؤال تتعــدَّ إن أطروحــة البحــث عنــد املؤلِّــف مرتبطــٌة بســؤال النهضــة ووحــدة األُمَّ

حصولــه، والتــي مــن بينهــا تطــوُّر الخالفــة إل عصبــة أُمــم رشقيــة حســب املؤلِّــف، لكــن ال يجــب اختــزاُل 

ــة يف واقعهــا املعــارص يف هــذا النمــوذج مــن الوحــدة، خصوًصــا إذا انفصــل عــن توعيــة  حــلِّ إشــكاالت األُمَّ

األجيــال بقيــم األخالقيــة اإلســالمية، التــي تَُعــدُّ أصــدَق تعبــرٍ عــن معــامل الوحــدة اإلســالمية. فــال الوحــدة 

االقتصاديــة، وال الروابــط االجتامعيــة، وال املشــرتكات اللغويــة أو العرقيــة، ميكنهــا أن تصمــد أمــام تحديــات 

ــة املســتقبلية. وهــذا يجعلنــا نقــول: إن نظــام الخالفــة املأمــول يجــب أن يســتند عــى أُســس أخالقيــة  األُمَّ

ثابتــة، وليــس عــى مرتكــزاٍت موهومــة.
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