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المحددات الكبرى للفكر السياسي اإلسالمي 1
بسم اهلل الرمحان الرحيم

 أمحد اهلل تعاىل محدا كثريا على أن يّسر يل ُسبل اإلسهام يف هذه املنصة العلمية اإللكرتونية املباركة 
الــي أطلقتهــا الرابطــة احملمدية للعلماء. 

يتمحــور موضــوع هــذه الربنامــج العلمــي حــول: »الفكــر السياســي والنظريــة السياســية اإلســامية يف 
جتلياهتــا احلديثــة والكاســيكية«.

وعليــه، فســوف أقــف معكــم علــى احملــددات واملعــامل الكــربى للفكــر السياســي والنظريــة السياســية 
اإلســامية يف جتلياهتــا القيميــة واملعياريــة املســتمدة مــن الكتــاب والســنة؛ ويف جتلياهتــا احلضاريــة والتارخييــة 
انطاقــا مــن جتربــة دولــة املدينــة مــع اهلــدي النبــوي، ومرحلــة اخلافــة الراشــدة، ومــا أعقبهــا مــن مراحــل تارخييــة 
متتاليــة. مث يف جتلياهتــا النظريــة والعلميــة مــن خــال مــا بدلــه علمــاء األمــة يف بلــورة منظــورات علميــة هتــدف 

إىل تأطــري الفعاليــة السياســية للمســلمني عــرب خمتلــف مراحلهــم وجتارهبــم التارخييــة؛ 

واملنظــور  الشــرعية،  السياســة  أدبيــات  يف  يتمثــل  الــذي  الفقهــي  باملنظــور  أساســا،  األمــر،  ويتعلــق 
املتمثــل يف  الفلســفي  الســلطانية، واملنظــور  أدبيــات األحــكام  املتمثــل يف  التدبــريي؛ اإلداري والدســتوري 
أدبيــات الفلســفة اإلســامية، مث أخــريا املنظــور الكامــي املتمثــل يف اجتهــادات علمــاء الــكام فيمــا يتصــل 

بنظريــة اإلمامــة علــى وجــه التحديــد.

أمــا عــن أهــم احملــاور الــي ســوف يتــم التطــرق إليهــا فســوف تتــم البدايــة مــن التأطــري النظــري واملفاهيمــي 
هلــذا املبحــث كمدخــل منهجــي للتأصيــل والتأســيس لــكل مبحــث علمــي.
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مث املســألة الدســتورية ومنظومــة القيــم السياســية احلاكمــة بوجــه خــاص: قيمــة الشــورى، قيمــة العــدل، 
قيمــة املســاواة، قيمــة احلريــة، قيمــة التعاقــد، قيمــة االســتخاف، قيمــة التعمــري.. وغريهــا مــن القيــم املؤسســة 

للفعــل السياســي والفعاليــة السياســية لألمــة واجلماعــة. 

مث طبيعــة احلكــم يف اإلســام؛ أهــي طبيعــة مدنيــة، توفيقيــة، تعاقديــة، مصلحيــة، ترجيحيــة، أم أهنــا 
طبيعــة دينيــة، الهوتيــة، توقيفيــة، ال جمــال لاجتهــاد معهــا؟

بعــد ذلــك، ســوف يتــم االنتقــال للحديــث عــن الســلطات العامــة يف اإلســام، وبوجــه خــاص ســوف 
يتــم احلديــث عــن اإلمامــة العظمــى، أو الســلطة الرئاســية باملفهــوم احلديــث، مث الســلطات الثــاث: الســلطة 

التشــريعية، والســلطة القضائيــة، والســلطة التنفيذيــة؛ وذلــك انطاقــا مــن منظــور حتليلــي مقــارن.

وأخــريا ســوف نقــف علــى الفكــر السياســي وإشــكالية املواءمــة مــع منظومــة القيــم السياســية احلديثــة؛ 
ذلــك كمــا تعلمــون، فــإن الفكــر السياســي والنظريــة السياســية اإلســامية املعاصــر متثــل اســتجابة تارخييــة 
وحضاريــة وعلميــة ملــا بــات يســمى بـــ »صدمــة احلداثــة«، ذلــك أن محلــة »نابليــون بونابــرت« علــى مصــر 
وعلــى الشــام، مث الظاهــرة االســتعمارية ملعظــم بلــدان العــامل اإلســامي؛ أتــت بنمــوذج حديــث لإلجتمــاع 
السياســي يتمثــل يف منــوذج الدولــة الوطنيــة القائمــة علــى العقانيــة الدســتورية وعلــى الفصــل بــني الســلط، 

وعلــى التــداول الســلمي للســلطة، وعلــى اســتقال القضــاء، وعلــى ضمــان وكفالــة احلقــوق واحلريــات..

إذا، فهــذه املنظومــة أتــت يف ركاب االســتعمار، وبالتــايل فــإن وفودهــا إىل اجملــال احلضــاري اإلســامي 
كان وفــودا حمفوفــا بالكثــري مــن اإلقحــام، وهــو اإلقحــام الــذي منــع املســلمني مــن أن يتمثلــوا كمــا متثلــوا علــى 
امتــداد جتربتهــم احلضاريــة هــذا الكســب اإلنســاين بطريقــة طبيعيــة، وإمنــا متثلــوه وهــم حتــت صدمــة هــذا الوفــود 

الــذي عــرب عنــه ابــن خلــدون تعبــريا بليغــا حينمــا اعتــرب أن املغلــوب مولــع دومــا بتقليــد واتبــاع الغالــب. 

بعــد هــذا العــرض اجملمــل ألهــم احملــاور والقضايــا الــي ســوف نتناوهلــا علــى امتــداد هــذه احللقــات، أحــب 
أن أستشــكل معكم املوضوع على الشــكل التايل:

ـ هل هناك نظرية للدولة يف القرآن الكرمي؟

ـ هل هناك نظرية للسياسة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة؟

الشــك أن االســتقراء التام لنصوص القرآن الكرمي والســنة النبوية ال يســعفنا يف اجلزم بأن هناك نظرية 
للدولــة، وال نظريــة سياســية كاملــة ناجــزة يف النصــوص التأسيســية كتابــا وســنة، غــري أن هــذا األمــر ال مينــع 
املســلمني ومل مينعهــم تارخييــا مــن اســتلهام منظومــة القيــم السياســية واحلضاريــة يف النصــوص التأسيســية لبلــورة 
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النظــم واهليــاكل واملؤسســات وأمنــاط االجتمــاع السياســي الــي تناســبهم وتســتجيب حلاجياهتــم املتجــددة 
بتجــدد األحــوال؛ وهــو مــا يفضــي بنــا للوقــوف علــى أولويــة األمــة واجلماعــة علــى الدولــة. ألن اخلطــاب 
القــرآين كمــا ســوف نــرى بتفصيــل يف احللقــات املقبلــة، يوجــه يف عمومــه اخلطــاب إىل األمــة واجلماعــة وال 

يــكاد يوجــه خطابــه إىل الســلطة، فهــو خطــاب هدايــة ورشــاد قبــل كل شــيء. 

غــري أن هــذه األولويــة؛ أولويــة األمــة واجلماعــة علــى الدولــة، وهــي أولويــة معياريــة بــكل تأكيــد؛ ال 
تلغــي أمهيــة ووظيفيــة الدولــة والســلطة يف ضمــان وحــدة اجلماعــة، و تدبــري شــؤوهنا العامــة، وتنزيــل أحــكام 
الشــريعة؛ ألن غيــاب الدولــة وغيــاب الــوازع، غيــاب الســلطة، يعــي غيــاب التحقــق الفعلــي لنصــاب كبــري مــن 

أحــكام الشــريعة.

وعليــه؛ فــإن مســألة الســلطة، والدولــة، والسياســة، واإلمامــة يف اإلســام تعــد هبــذا املعــى مــن الكليــات 
الوظيفيــة، انطاقــا مــن القاعــدة األصوليــة الــي تقــول: »مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب«. وهــو وجــوب 

شــرعي مبقتضــى إمجــاع األمــة، وهــو وجــوب وظيفــي وليــس وجوبــا عقديــا. 

إذا، فتدبــري الشــأن العــام للجماعــة، باعتبــاره ميثــل جوهــر العمليــة السياســية والفعاليــة السياســية، يعــد 
أمــراً اجتهاديــا، عقليــا، مصلحيــا، ترجيحيــا. غــري أن هــذه املصلحــة وهــذا االجتهــاد ليــس جمــردا وال منفــكا 
عــن اإلطــار املرجعــي القيمــي واملعيــاري كمــا يتحــدد يف النصــوص التأسيســية. وهــو مــا يفضــي بنــا للوقــوف 
على مفهوم السياســة. ســوف لن نســتطرد كثريا يف حتديد مفهوم السياســة وإمنا ســوف نقف على مفهومني 

أساســيني: املفهــوم الضيــق للسياســة والفعاليــة السياســية، واملفهــوم الواســع للسياســة.

املفهــوم الضيــق للسياســة يــكاد حيصرهــا بالدولــة؛ باعتبــار أن الدولــة هــي مدرســة السياســة بالتعريــف، 
وبالتايل فإن السياسة ترتبط وجودا وعدما بوجود الدولة. الشك أن هذا التعريف الضيق يتجاهل ويتجاوز 

اخلــربة اإلنســانية يف تنظيــم الشـــأن العــام ملختلــف اجملتمعــات البشــرية قبــل بــروز الدولــة الوطنيــة احلديثــة.

الوجــود  إنســانية واجتماعيــة ختــرتق  فعاليــة  عــن  تعــرب  السياســة  أن  فيشــري إىل  الواســع  املفهــوم  أمــا 
االجتماعــي عموديــا مــن خــال الدولــة وخمتلــف مؤسســاهتا؛ مث أفقيــا مــن خــال اجملتمــع املــدين أو اجملتمــع 

األهلــي مبختلــف أنواعــه وأمناطــه.

الشــك أن هــذا املفهــوم الواســع للسياســة يلتقــي شــديد االلتقــاء مبفهــوم السياســة كمــا تواتــرت يف 
األدبيــات الشــرعية، وكمــا جتســدت يف التجربــة التارخييــة اإلســامية، وهــو أن السياســة هــي كل فعــل يكــون 

معــه نــاس أقــرب إىل الصــاح وأبعــد عــن الفســاد وإمل يتنــزل بــه نــص ال مــن الكتــاب وال مــن الســنة. 
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وهــو مــا يؤكــد أن السياســة شــديدة الصلــة باملصــاحل مثلمــا أن املقاصــد شــديدة الصلــة باملصــاحل، وهــو 
مــا جيعــل تنــاول الشــأن السياســي ومــا يتصــل بــه مــن قضايــا وإشــكاالت شــديدة الصلــة باملنظــور املقاصــدي.

إىل هذا احلد، أستودعكم اهلل، وإىل حلقة مقبلة.


