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الخالفة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف هذه احللقة سوف ينصب حديثنا عن مفهوم اخلالفة ومؤسسة اخلالفة.

 اخلالفــة مصــدر »َخَلــَف« يقــال خلفــه خالفــة؛ أي تــوىل اخلالفــة بعــده، واجلمــع؛ خالئــف وخلفــاء، 
وهــي الكلمــة الشــائعة.

وكانــت اخلالفــة ُتطلــق علــى مــن خيلــف الرســول، صلــى اهلل عليــه وســلم، يف رئاســة الدولــة وتصريــف 
شــؤوهنا؛ فهــي، إذن، رياســة عامــة يف أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن النــي، صلــى اهلل عليــه وســلم، يقــول ابــن 
خلــدون: »اخلالفــة هــي محــل الكافــة علــى مقتضــى النظــر الشــرعي يف مصاحلهــم األخرويــة والدنيويــة الراجعــة 
إليهــا؛ إذ أحــوال الدنيــا ترجــع كلهــا عنــد الشــرع إىل اعتبارهــا مبصــاحل اآلخــرة، فهــي يف احلقيقــة خالفــة عــن 

صاحــب الشــرع يف حراســة الديــن وسياســة الدنيــا«.

أمــا خصائــص اخلالفــة أو مــا اصطلــح عليــه عبــد الــرزاق الســنهوري »احلكومــة اإلســالمية الكاملــة«، 
فتتميــز عــن غريهــا مــن احلكومــات مبــا يلــي: 

ـ أن اختصاصات اخلليفة عامة تقوم على التكامل بني الشؤون الدينية والدنيوية.

ـ أن دولة اخلالفة ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة.

ـ أن اخلالفة تقوم على وحدة العامل اإلسالمي

واخلالفــة، باعتبارهــا نظامــا سياســيا وشــكال لالجتمــاع السياســي اإلســالمي، تعاقــد دســتوري أساســه 
االختيار، يتمثل منوذجه التارخيي يف صحيفة املدينة اليت أبرمها الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ومت التنصيص 
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فيهــا، ألول مــرة يف التاريــخ اإلنســاين، كمــا ســلفت اإلشــارة يف حلقــات ســابقة، علــى أن املســلمني واليهــود 
واملشــركني أمــة مــن دون النــاس؛ أي أمــة سياســية قائمــة علــى املســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــني ســائر 

مواطنيهــا، يف متايــز واضــح عــن األمــة العقديــة القائمــة علــى وحــدة االنتمــاء الديــي.

لقــد ســعى الفقــه السياســي اإلســالمي احلديــث، مــن خــالل الفقيــه الدســتوري عبــد الــرزاق الســنهوري 
بوجــه خــاص، إىل بلــورة نظريــة جديــدة للخالفــة متكنهــا مــن االلتــزام بأصــول الشــريعة ومبادئهــا الــيت تفــرض 
عليهــا الوحــدة يف غيــاب دولــة اخلالفــة. رغــم أن الفقــه اإلســالمي ظــل يربــط بــني وحــدة الدولــة ووحــدة األمــة؛ 
اســتلهاما لتجربــة اخلالفــة الراشــدة الــيت تعــد املصــدر التارخيــي ألحــكام اخلالفــة وهــي التجربــة الــيت شــهدت 

التــالزم بــني هاتــني الوحدتــني.

وبذلــك مت التفريــق بــني وحــدة األمــة ووحــدة الدولــة، وبفضــل هــذا التفريــق حــاول أن يبلــور تصــورا علميا 
وعمليــا لتطويــر النظــام السياســي اإلســالمي علــى أســاس تعــدد الــدول مــع احملافظــة علــى وحــدة األمــة مــن 
خــالل منظمــة دوليــة. فاخلالفــة، تبعــا هلــذا التصــور، تقتضــي إقامــة نظــام حيقــق وحــدة األمــة اإلســالمية علــى 
شــكل تنظيمــات سياســية جتمعهــا منظمــة دوليــة حتــوز علــى مكانــة دوليــة تتناســب مــع رســالتها وتارخيهــا، 

ضمانــا لســيادة الشــريعة والعقيــدة اإلســالمية.

حبيــث أن هــذه الصــورة متثــل منوذجــا لـ»اخلالفــة الناقصــة« يف أفــق توافــر الشــروط التارخييــة لتحقيــق 
»اخلالفــة الكاملــة الراشــدة«؛ وهــو مــا يقتضــي إطــالق حركــة علميــة لتجديــد الفقــه اإلســالمي وتدوينــه وتقنينــه 
تقنينــا عصريــا وتطبيقــه تدرجييــا يف مجيــع الــدول اإلســالمية، مــن خــالل تنظيــم اإلمجــاع، وتفعيــل االجتهــاد، 
يف ســياق حركيــة اجتماعيــة وحضاريــة تألــف بــني املســلمني علــى أســاس وحــدة العقيــدة، والشــريعة، والثقافــة، 

والتكامــل االقتصــادي، والتكافــل االجتماعــي.

وحينمــا تنجــح احلركــة العلميــة يف تقنــني الفقــه اإلســالمي وتطبيقــه، وتنجــح احلــركات السياســية يف 
للجامعــة  للمســلمني أن خيتــاروا رئيســا  للــدول اإلســالمية ميكــن حينــذاك  إنشــاء منظمــة دوليــة سياســية 
اإلســالمية علــى أســاس؛ وحــدة األمــة، والشــورى احلــرة، فضــال عــن التكامــل بــني املبــادئ الدينيــة والنظــم 
املدنيــة. لنخلــص مــع الســنهوري إىل إن اخلالفــة يف الفقــه اإلســالمي املــدين ليســت دولــة بعينهــا، أو نظــام 
حكــم حمــدد املعــامل، وإمنــا تعــي مبــدأ وحــدة األمــة واســتقالهلا وحتررهــا مــن الســيطرة واهليمنــة األجنبيــة؛ فهــي 

رمــز لوحــدة املســلمني وعزهتــم وتقدمهــم ومنعتهــم..

باإلضافــة إىل مبــدأ الوحــدة فقــد شــدد الفقــه اإلســالمي احلديــث علــى ضــرورة قيــام اخلالفــة علــى؛ 
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مبــدأ الســيادة الشــعبية )ســيادة األمــة( وهــي الســيادة الــيت تؤكدهــا البيعــة احلــرة، مثلمــا يؤكدهــا اإلمجــاع. ومبــدأ 
الشــورى امللــزم للكافــة. ومبــدأ التــالزم بــني ممارســة الســلطة مــن جهــة، واملســؤولية واحملاســبة مــن جهــة ثانيــة، 

وكــذا مبــدأ الطبيعــة املدنيــة للحكــم يف اإلســالم..

كمــا يؤســس الفقــه السياســي احلديــث علــى التمييــز ضمــن الشــريعة اإلســالمية بــني العقيــدة والعبــادات 
مــن جهــة أوىل، وبــني املعامــالت مــن جهــة ثانيــة، التمييــز بــني األحــكام الدينيــة واألحــكام الدنيويــة؛ حبيــث 
أن اجلانــب األول مــن الشــريعة املتعلــق بالتعاليــم الدينيــة ال تفرضــه الشــريعة علــى املوطنــني غــري املســلمني. أمــا 
اجلانــب الثــاين واملتمثــل يف القانــون اإلســالمي باملعــى العصــري فيتضمــن أحكامــا دنيويــة تســري علــى مجيــع 

موطــي الدولــة اإلســالمية تنزيــال ملبــدأ الشــرعية.

وبنــاء عليــه، فــإن علــم الفقــه مييــز بــني أبــواب العبــادات وأبــواب املعامــالت، وبذلــك فهــو يفــرق ومييــز 
بــني املســائل الدينيــة وبــني القانــون مبعنــاه احلديــث. ولذلــك يتعــني علــى القانــون اإلســالمي، مــن وجهــة نظــر 
الســنهوري، أن يقتصــر علــى أبــواب املعامــالت. علمــا أن القانــون اإلســالمي يتضمــن؛ فقــه املعامــالت، 

وأصــول الفقــه الــذي يبــني مصــادر القانــون اإلســالمي، وكيفيــة اســتنباط األحــكام مــن هــذه املصــادر.

السياســي اإلســالمي احلديــث علــى  الفقــه  الــيت أضفاهــا  الكــرى  الوظيفيــة والرمزيــة  ورغــم األمهيــة 
اخلالفــة، إال أن أحكامهــا تنــدرج بطبيعتهــا يف جمــال »علــم الفــروع« وعلــى وجــه التحديــد يف النســق املتعلــق 
بالقانــون العــام القانــون وبوجــه خــاص القانــون الدســتوري، وبالتــايل فهــي مــن األمــور التوفيقيــة االجتهاديــة 
الــيت تتســع فيهــا مســاحة العفــو، املؤسســة علــى رعايــة املصلحــة املنضبطــة بالرؤيــة املقاصديــة، رغــم أن الفقهــاء 
درجــوا علــى اعتبارهــا مــن مباحــث علــم الــكالم. األمــر الــذي جعــل الســنهوري يذهــب إىل حــد اعتبــاره أن 

إيــراد نظــام اخلالفــة ضمــن مباحــث العقائــد يعــد أمــرا شــاذا.

أكثــر مــن ذلــك، فقــد اعتــر أن املبــادئ والقواعــد واألصــول الــيت يتأســس عليهــا فقــه اخلالفــة ال تتناقــض 
مــع أســس الدولــة احلديثــة يف الدميقراطيــة، وســيادة األمــة، ومســو القانــون، والفصــل بــني الســلطات، واألســاس 

التعاقــدي للحكــم، وضمــان وكفالــة احلقــوق واحلريــات. 

كمــا أبــرز كيــف أن الســلطة التشــريعية هــي الــيت ختتــص بتنظيــم احلريــات أو تقييدهــا، وليــس الســلطة 
التنفيذيــة، وكيــف أن األمــة متــارس حــق التشــريع مــن خــالل اإلمجــاع الــذي ميثــل املصــدر الثالــث للفقــه بعــد 
الكتــاب والســنة، وكيــف أن اإلمجــاع معنــاه تقريــر مبــدأ ســيادة األمــة، وكيــف أن األمــة تشــرف علــى أعمــال 
الســلطة التنفيذيــة )الــيت يباشــرها اخلليفــة واحلكومــة( طبقــا ملبــدأ الشــورى امللزمــة، وكيــف أن الشــورى هــي 
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اإلطــار الشــرعي الــذي يربــط بــني مجيــع أنظمــة اجملتمــع والدولــة، فضــال عــن حريــات األفــراد وحقــوق األمــة 
وســيادهتا، وكيــف أن القانــون العــام اإلســالمي يقــوم علــى حريــة الفــرد وســيادة األمــة، وكيــف أن اإلمجــاع 

والشــورى ميثــالن أســاس النظــام النيــايب يف اإلســالم.

 وكيــف أن اعتبــار إمجــاع األمــة مصــدرا للتشــريع اإلســالمي ميثــل ســندا متينــا أليلولــة إرادة األمــة مصــدر 
الســلطات؛ وهــو مــا يعــر عنــه مببــدأ ســيادة األمــة؛ وكيــف أن اســتقالل التشــريع عــن احلكومــة واختصــاص 
العلمــاء اجملتهديــن بــه، حيــد مــن ســلطة احلكومــة فــال يســتطيع اخلليفــة أن يكــون حاكمــا مطلقــا، األمــر 
الــذي يعــد مــن أبــرز خصائــص نظــام احلكــم اإلســالمي، ألن ســلطة اخلليفــة تقتصــر علــى املســائل التنفيذيــة 

والقضائية،كمــا أن اخلليفــة كأي حاكــم يف اإلســالم ميثــل األمــة الــيت اختارتــه ويســتمد منهــا ســلطته.

وقــد اختلفــت الفــرق اإلســالمية، كمــا هــو معــروف، يف حتديــد ســند اخلالفــة ومــدى وجوهبــا؛ فقــد 
اعتــر أهــل الســنة أن »اإلمجــاع« ميثــل ســندا  لوجــوب إقامــة احلكــم اإلســالمي )اخلالفــة(، أمــا املعتزلــة فقــد 
ردوا  ســند وجــوب اخلالفــة إىل العقــل، بينمــا مجــع التفتــازاين وهــو مــن فقهــاء الســنة بــني الســندين؛ العقــل 
واإلمجــاع. بينمــا اعتــر اخلــوارج أن اخلالفــة أمــر جــوازي حمــض بدعــوى أن اخلالفــة ليســت ضروريــة دائمــا، وأن 
النــاس قــد حيققــوا مصاحلهــم دومنــا حاجــة إىل ســلطة نظاميــة، وأهنــا ليســت نافعــة دومــا، إذ ال ينتفــع بوجــود 
اخلليفــة إال مــن يســتطيع أن يصــل إليــه، كمــا أهنــا ليســت دائمــا ممكنــة؛ حبيــث أن الشــروط الالزمــة يف اخلليفــة 
ال ميكــن توفرهــا دائمــا، وكوهنــا تــؤدي، يف كثــري مــن األحيــان، إىل الفــن واحلــروب بــني املســلمني املتنافســني 
عليهــا. ومعلــوم أن هــذا التصــور ينطلــق مــن مفهــوم بســيط للســلطة واجملتمــع معــا، كمــا يتجاهــل حقيقــة أن 
إلغــاء الســلطة والدولــة جيهــز علــى نصــاب وافــر مــن أحــكام الشــريعة، الــيت لــن تتحقــق و لــن تتنــزل إال بوجــود 
وازع متمثل يف السلطة الشرعية القائمة يف صورة سلطة أو دولة. أما الشيعة فمعلوم أهنم يقولون بالوصية.

وهــو مــا يــؤدي إىل شــخصنة اخلالفــة، خالفــا للتكييــف القانــوين احلديــث مــن خــالل النظــر االجتهــادي 
للفكــر السياســي اإلســالمي املعاصــر؛ ذلــك أن الواليــة العامــة يف كتابــات املــاوردي وأيب يعلــى الفــراء  تصــّور 
ويّل األمــر باعتبــاره فــرداً ميلــك القــرار وحــده، ويف هــذا الســياق مييــز املــاوردي بــني وزيــر التفويــض ووزيــر التنفيــذ؛ 
وزيــر التفويــض هــو مــن يعهــد إليــه ويّل األمــر بالواليــة كاملــًة، حبيــث أن عــزل وزيــر التفويــض يرتتــب عليــه عــزل 

كل مــن واّلهــم.

أمــا يف النظــام احلديــث فقــد بــات القــرار يكتســي طبيعــة مؤسســية، وأصبــح النظــام اإلداري والسياســي 
والدســتوري مجاعيــا ال يعتمــد علــى القــرار الفــردي؛ وبنــاء عليــه فــإن الواليــة العامــة أضحــت مــن اختصــاص 
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كل مــن يشــاركون يف اختــاذ القــرار جمتمعــني غــري متفرقــني؛ حبيــث أن الواليــة تعــود إىل املؤسســة، ســواء اختــذت 
شــكل هيئــة رئاســية، أو جملــس برملــاين، أو حمكمــة، وليســت للفــرد؛ قاضيــا كان أو نائبــا أو رئيســا.. حبيــث 

ال ميلــك أيـّـا منهــم واليــة يف هــذا األمــر وحــده.

وال شــك أن هــذا التكييــف القانــوين بالــغ األمهيــة واألثــر مــن حيــث إفســاحه اجملــال للمــرأة ولغــري 
املســلمني للمشــاركة يف الواليــات العامــة يف الدولــة اإلســالمية املعاصــرة القائمــة علــى احلكــم املؤسســي.


