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إخالء مسؤولية
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر واآلراء الواردة فيها إلى 

مركز الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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شـــكلت الخالفة الراشـــدة نقطة مرجعية يف دراســـة نظم الحكم يف اإلســـالم، كما شـــكلت فكرة إحياءها 
ســـببًا وجيهًا إلعـــادة النظر يف المناقشـــات بشـــأهنا، حيث ارتبط نشـــأة الحركات اإلســـالمية الحديثة بشـــكل 
كبيـــر بفكـــرة اســـتدعاء الخالفـــة، فبعضهـــا جعل من إقامـــة الخالفـــة مدخالً لمشـــروعه اإلســـالمي )كحزب 
التحريـــر مثـــالً(، والبعض اآلخر جعل منها غاية لعمله ومســـاره )اإلخوان المســـلمين(، كمـــا أن هناك تمثالت 
لجماعـــات وتيـــارات أخـــرى ال تجعل مـــن الخالفة حلمًا مـــن أحالمهـــا أو مطلبًا صريحًا ضمن مشـــروعها 
وإنمـــا اســـتبدلتها بأهداف سياســـية ذات طبيعة مقاصدية كالشـــرعية والعدالة والمســـاواة والحكم الراشـــد، يف 
حيـــن أن االتجاه المضاد لها يـــرى أهنا محض يوتوبيا أو كما يســـميه عبد اهلل العروي بالطوباويات اإلســـالمية، 
والـــذي تجلـــى أكثر يف أطروحـــة علي عبـــد الرزاق بـــأن الخالفة ليســـت من الديـــن يف شـــيء، وملخص هذا 
الطـــرح أن الخالفـــة غيـــر ضرورية دينيـــًا وبالتالي فهي غيـــر مجدية أو حتى غيـــر مرغوب فيها. لكـــن لو نظرنا 
إلـــى صعـــود تنظيم الدولـــة اإلســـالمية )داعش( حتى ويف شـــكله المشـــوه ال يمكـــن أن يقرأ من فـــراغ، ذلك 
أن اســـتعادة الخالفـــة مـــن حيث المبـــدأ يملك جـــذورًا أعمـــق يف المجتمعات اإلســـالمية. من هنـــا الحديث 
عـــن الحلم الدائـــم بإقامة الدولة االســـالمية بين المســـلمين بمـــا يف ذلك هـــؤالء الذين رفضوا تنظيـــم الدولة 

اإلســـالمية أو ما يســـمى بداعش. 
   وبالتالـــي تجدد الخالفة وكذا المواضيع السياســـة الشـــرعية المرتبطة هبا يعتـــر ذا أهمية يف هذا الصدد. 
مـــن هذا المنطلق نحن لســـنا بصدد مســـائل مـــن قبيل كيفيـــة تنصيب اإلمام وما هي شـــروط األهليـــة الواجب 
توفرهـــا، ذلـــك أن المراجـــع الفقهية اإلســـالمية الكالســـيكية تزخـــر برتاث هائـــل يف هذا الجانـــب، أهم ذلك 
مـــا خلفه حســـن المـــاوردي يف األحكام الســـلطانية. كمـــا أننا لســـنا بصدد إعطاء أحـــكام من قبيل هـــل الدولة 
العثمانيـــة تنـــدرج ضمـــن مفهوم الخالفـــة أم ال؟ أو هـــل الدولة األمويـــة والعباســـية تعتر اســـتمرارًا للخالفة 
الراشـــدة أم ال؟ حيـــث أن طـــرح مثل هذه األســـئلة تدفعنا للعـــودة إلى الماضـــي وإعادة إحياء هذه النقاشـــات 
الالمتناهيـــة. وبالتالي تســـعى الدراســـة إلى ممارســـة نوع من االستشـــراف لناحية الســـعي إلى تناول المســـألة 
مـــن زاويـــة قابلية إحياء نظام الخالفة اإلســـالمية علـــى ضوء واقعنا الحالـــي. والهدف من ذلك كلـــه هو اختبار 
شـــرعية نظام الخالفة اإلســـالمية كبنيـــة وكأداء ضمن ســـياق الدولة الحديثة. والســـؤال الذي يطرح نفســـه هو 

هـــل هناك إمكانية الســـتعادة الخالفـــة يف واقعنا الحالـــي وماهي أهم العقبات يف اســـتعادهتا؟ 
شـــكلت المســـائل السياســـية يف اإلســـالم ومن بينها قضية اإلمامة أحد أهم القضايا المثيـــرة للجدل لدى 
الكثيريـــن، فمع ســـقوط الدولة العثمانية عـــام 1924 أصبحت الدولة الوطنية تشـــهد قبواًل لدى قاعدة واســـعة 
مـــن التيارات السياســـية وخاصـــة االتجـــاه الليرالي، بالتـــوازي مع ذلك عرفـــت تأزمًا على صعيـــد الخطاب 
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اإلســـالمي، ولعل تجدد فكرة إحيـــاء الخالفة وما يســـتتبعها من موضوعات متعلقة بالسياســـة الشـــرعية طرح 
أســـئلة حـــول طبيعة الدولة التـــي ينبغي أن تحيـــا يف ظلها األمة اإلســـالمية بعد أن أصبحـــت تخرتقها توجهات 
وتصـــورات مختلفة، فبينما ســـعى البعـــض إلى الدعـــوة إلحياء الخالفة يف نموذجه الــــتأسيسي األول، ســـعى 
فريـــق آخـــر إلى الرهنة علـــى تاريخانية نظام الخالفـــة وأهنا تجربة خاصـــة وانقضت. يف حين تبنـــى فريق ثالث 
طروحـــات توفيقيـــة يف ســـعيه نحو الدمـــج بين اإلســـالم والدولـــة الحديثة ممثـــالً يف نموذجها الغربـــي، ففتح 
بالتالـــي نقاشـــات ثنائية غالبًا مـــا كانت تنتهي نحو الالحســـم؛ من قبيل هـــل الدولة الحديثة هي دولـــة دينية أم 

علمانيـــة، وهل هي زمنيـــة أم روحية، والحاكميـــة فيها هل هـــي هلل أم للمواطن. 
 ترتكـــز النظرة الدينيـــة للخالفة على ضـــرورة وجود وريث شـــرعي يضطلع بمهام الحفـــاظ على الدين 
اإلســـالمي يف وجه تقلبات السياســـة الدنيوية لتشـــكل الخالفة بمثابـــة رمز للوحدة الدينية. أما سياســـيًا فيتحتم 
أن تؤثـــر الخالفة على مصير المســـلمين يف حياهتم الدنيوية واألخروية. بالمحصلة فـــإن الخالفة ليس المقصود 
منهـــا الدولـــة وحدها، وليســـت فقط النظـــام السياســـي أو نظام الحكـــم؛ بل هي الـــكل الذي يتعلق بحراســـة 
الدين وسياســـة الدنيـــا وال يفصل بينهمـــا كما هو الحال بالنســـبة للعلمانيـــة. إال أن نموذج أهـــل الحل والعقد 
ونمـــوذج العالم القادر على مســـائلة الســـلطان وعزله وفقًا لألحكام الشـــرعية إذا اقتضى األمـــر هو نموذج لم 
يعـــد ممكنًا تحقيقه. مما يســـتلزم أن الدعوة إلـــى إحياء الخالفة ال يمكـــن أن يكون يف ســـياق الدولة الحديثة، 
ألنه ببســـاطة ليســـت اســـتبدال مفاهيمي- وظيفي فحســـب، وإنمـــا بديل نظري يعيد صياغة مســـألة السياســـة 
والحكـــم بطريقـــة جذرية عما اســـتقرت عليـــه الدولة الحاليـــة. بالتالي فالتأســـيس النظري الســـتعادة الخالفة 
كنمـــوذج معيـــاري يطرح إشـــكااًل حـــول طريقة االشـــتباك مع واقـــع الدولة الحالي يف شـــكلها االســـتبدادي، 
صحيـــح أن هنـــاك اختالفات حول النقطـــة المرجعية يف النموذج المراد اســـتدعائه بين مـــن يعترها تلك الدولة 
التي ســـادت قبل ســـقوط الدولة العثمانية، أو تلـــك التي تم إلغاؤهـــا عقب دخول المغول إلـــى بغداد منتصف 
 القـــرن الثالث عشـــر للميـــالد، وبين مـــن يختزلها يف النمـــوذج المعيـــاري وتحديـــدًا عهد الخلفاء الراشـــدين
 )أبـــو بكـــر، عمر بـــن الخطـــاب، عثمان بن عفـــان، وعلي بـــن أبي طالـــب( والـــذي كان أقرب إلـــى النموذج 
النبـــوي. فـ »خالفة الضرورة« حســـب رشـــيد رضا قـــد تزيل هذا اللبس بشـــأن اختـــالف المواقـــف)1(. إال انه 
مـــا يعاب على النمـــوذج المعياري لرشـــيد رضا أنه تجاهل ســـياق الناتج عن ســـقوط الدولـــة العثمانية، الذي 

)))  على الرغم من ارتكاز نظام الخالفة اإلسالمية على قواعد الشريعة اإلسالمية، إال انه عرف العديد من االختالالت يف أسسه البنيوية، 
والتي واجهت فيه فكرة الخالفة العديد من الصعوبات يف االستقبال والتحقيق . فحسب رشيد رضا لم تكن الدولة العثمانية مستجمعة لكل 
شروط الخالفة، وإنما اندرجت يف حكم الضرورات او ما يسميها بـ »خالفة الضرورة« . وهو بذلك يختلف عن اطروحات الماوردي، 
الغزالي، وابن تيمية يف حديثهم عن »إمامة األمر الواقع« أكانت يف شكل خالفة موحدة كما يف حال الماوردي، أم يف صورة خالفة منقسمة 

إلى دول عن بعضها البعض حسب الغزالي وابن تيمية 
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لـــم يرتتـــب عنه بـــروز خالفة أخرى ومنـــه تبني فكـــرة خالفة الضـــرورة يف التعامـــل معها ومحاولة اســـتجماع 
شـــروطها الحقـــًا، بل أدى إلغاء الخالفـــة العثمانية إلى صعود دول قومية ماضية يف الرتســـخ. هـــذه األخيرة لم 
تشـــتمل علـــى أي قيمة معياريـــة لفكرة الخالفـــة، بل هي علـــى النقيض منها تمامـــًا. لذا فالمدخل التأسيســـي 
الـــذي يفـــرض نفســـه يف هذا الســـياق هو كيفيـــة إعادة وعـــي فكرة الخالفـــة ال بصفتهـــا نموذجًا كليـــًا، وإنما 
بكوهنـــا مقاربـــة سياســـية واقعيـــة قائمة علـــى الموازنة بيـــن الواجب الدينـــي والنتائج السياســـية التـــي فرضها 

العثمانية.  الدولة  ســـقوط 
أمـــام الوضـــع المتميـــز بالضغط السياســـي الناتج عـــن غياب مرجـــع ديني موحـــد وكذا إطار سياســـي 
يف حـــده األدنـــى، فإن هـــذا أيقـــظ الهاجس بمســـألة الخالفة مـــا دفعها نحـــو نقطـــة الرتكيز. فابـــن خلدون لم 
يؤيـــد فكـــرة إلغاء الخالفة يف القرون الوســـطى كـــون ذلك يؤدي إلى ضعف يف الشـــرعية الدينيـــة للحكومات، 
وإنمـــا أكد على فكـــرة إعادة فهم الخالفـــة وفقًا لقواعـــد االجتماع السياســـي الجديدة، نتيجة ذلـــك أيد فكرة 
تعـــدد الخلفـــاء بـــداًل مـــن الخليفـــة الواحد المســـتند علـــى النســـب القريشـــي. إال أن محمد إقبـــال يف دعوته 
إلحيـــاء »عصبـــة األمم المســـلمة« قد حـــذر من احتماليـــة التنافس بيـــن الخلفاء، وعـــدم إمكانيـــة تعايش أكثر 
مـــن خليفـــة يف نفـــس الوقـــت. وهو ما بـــدأ فعـــالً يف أعقاب إعـــالن أتاتورك عـــن إلغـــاء الخالفة مقابـــل بروز 
اثنيـــن مـــن المطالبين هبـــا وهم الملك حســـين يف الحجـــاز، والملك فـــؤاد يف القاهـــرة)1(. ما يؤكـــد على فكرة 
الحاجـــة إلـــى خالفة موحدة فإنـــه من الصعب جـــدًا على الـــدول والحكومـــات المنبثقة عن الدولـــة العثمانية 
أو الخارجـــة من االســـتعمار أن تتوافـــق حول خليفة واحـــد. نظرًا الختالف شـــكل الدولـــة الحديثة من حيث 
أهدافهـــا وسياســـتها العليا المتمثلـــة يف حفظ األمـــن ورعايـــة مواطنيها ضمن حـــدود جغرافيا معينـــة، بالتالي 
فاالنتمـــاء الدينـــي لـــم يعد وحـــده األســـاس يف تشـــكيل هاته الـــدول وإنمـــا هناك عوامـــل أخـــرى كاالنتماء 
الجغـــرايف، ليصبح اإلســـالم يف خضمه ينحصر ضمـــن المجال الخـــاص للدولة لجهة تبنـــي المذهب الخاص 
هبـــا، أي أنـــه أصبح ضمن الوظائـــف الخاصة للدولـــة )الوظيفية الرمزيـــة( يف بناء قدراهتا إلـــى جانب الوظائف 
األخـــرى )االســـتخراجية، التنظيمية، التوزيعيـــة، االســـتجابية(، بالمحصلة أصبحت المؤسســـة الدينية تخضع 
إلعـــادة المفهمة حســـب ما تـــراه الدولة مناســـب لهـــا. يف المقابل، تأسســـت العديد من الحركات اإلســـالمية 
 كـــرد فعـــل علـــى إلغـــاء الخالفـــة، ويف ســـعيها إلعـــادة إحيائهـــا أو اســـتعادهتا تبنت وجهـــة النظـــر الجوهرية

 The essentialist view ولكـــن عر مقاربتين؛ األولى عر اســـتحضار نمـــوذج الخالفة بالمفهوم التاريخي 
ومحاولـــة تبيئته يف إحـــدى الدول لتتم عملية االنتشـــار الحقًا إلى باقـــي الدول اإلســـالمية، والحديث هنا عن 

)))  الخالفة العائبة
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حـــزب التحريـــر. أما الثانية فجعلت مـــن الخالفة كغاية لعملهـــا والقصد هنا جماعة اإلخوان المســـلمين والتي 
اعتـــرت أكثـــر تدرجـــًا، واقعية وتكيفـــًا مع مقتضيـــات العمل السياســـي مقارنـــة باألولى، فال زالـــت األولى 
تخـــوض معركـــة التثقيف لتطرح ســـؤااًل إلى متى يتـــم فيها إقامة الدولة اإلســـالمية. يف حين عمـــل الثانية الذي 
 ناهـــز قرنـــًا من الزمـــن انتهى ألن تكـــون خـــارج اللعبة السياســـية، والباقـــي منها تبنـــى وجهة النظر الســـياقية

 The Contextualist view، واألخـــذ هبـــذا األخيـــر قد يتقـــارب إلى حد كبير مع ما ذهـــب إليه المودودي 
يف حديثـــه عـــن الخالفة يف كوهنـــا مجاز شـــكلي تعكس إرادة اهلل بدال من مؤسســـة ملموســـة بحـــد ذاهتا، لكنه 
يثيـــر إشـــكااًل حول بقـــاء روح الخالفة ضمن المبـــادئ المقاصدية التـــي تبنتها الحركات اإلســـالمية يف اإلطار 
الســـياقي؛ فمبـــادئ كالعدل، المســـاواة، الحرية والمســـاءلة هـــي مبادئ إنســـانية عامة قد تشـــرتك فيها أحزاب 
أخـــرى غير إســـالمية وإن كانـــت مختلفة أيديولوجيـــًا. يف حين أن المنهج اإلســـالمي للممارســـة السياســـية 
قائـــم على مفاهيـــم العدل واإلحســـان والتعاون. وعملية التأســـيس فيه قائمـــة على مركزية التوحيد )التشـــريع 
اإلســـالمي(، فبناء اإلنســـان، وبعدهـــا بناء العمران. والسياســـة هنا يحكمهـــا منطق الحق والعـــدل، يف حين أن 
المنظـــور الســـياقي للممارســـة السياســـية قائم علـــى علمانية الدولـــة، فمحورية اإلنســـان، ثم يـــأيت بعدها بناء 
العمـــران. وثمـــة فـــوارق بين من يعتر السياســـة تحكمهـــا الحق والعـــدل وبين مـــن يعترها قائمـــة على القوة 

والمصلحة. 
ال شـــك أن ســـقوط الخالفة العثمانية بعـــد الحرب العالمية شـــكل صدمة يف جميع أنحـــاء البالد العربية 
واإلســـالمية، وألهمـــت فكرة عودهتـــا العديد مـــن الحركات والمشـــاريع الفكريـــة. إال أنه بعد مـــرور قرن من 
الزمـــن وبعد تبني العديد مـــن التكييفات يف إطـــار النقد الذايت، وجـــدت الجماعات اإلســـالمية المؤمنة بفكرة 
الخالفـــة أو حتى الهادفة للعمل ضمن حدود السياســـة المؤسســـاتية مـــرة أخرى عرضة لالســـتئصال )مصر(، 
أو أهنـــا واجهت تجاذبات حـــادة يف مواجهة الخصـــوم )تونس(، أو متفككـــة داخليـــًا )األردن(، أو مغيبة على 
حســـاب الجماعـــات المســـلحة )ســـوريا، ليبيـــا(، أو فاقـــدة للشـــرعية )الجزائـــر(. نتيجة ذلك أصبح يســـود 
أوســـاط بعض اإلســـالميين شـــعور باالهنزام بســـبب ما آلت إليه مســـارات األحـــداث. يف هذا الســـياق تطرح 
األحزاب اإلســـالمية التي تبنت المنظور الســـياقي تســـاؤالت عديدة بشـــأن الموقف من طموحهمـــا التاريخي 
واأليديولوجـــي بإقامـــة الدولة اإلســـالمية؟ فكيـــف يمكن لألحزاب اإلســـالمية يف المغـــرب أو يف تونس على 
ســـبيل المثال أن تجمع بين مفردات البيعة والشـــورى المســـتمدة من الفقه اإلســـالمي والمســـتندة يف منطلقاهتا 
السياســـية من نظريـــات الحكم يف اإلســـالم، وبين مقتضيـــات الفقه الدســـتوري الناتج عن الحضـــارة الغربية. 

وكيف يمكـــن ترير ذلك فقهيًا وشـــرعيًا؟ 
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إذا أخذنـــا فرضـــًا أنـــه يوجد نظام إســـالمي تعيش يف ظلـــه مجتمعات مســـلمة وأيضـــًا مجموعات غير 
مســـلمة )أهـــل الذمة(، وبين نظـــام علماين تعيش تحتـــه تنوعات مجتمعيـــة، إضافة إلى فئات مســـلمة قد تكون 
يف شـــكل أقليات صغيـــرة، بالتالي ديناميـــة العمل تفرض نمطًا معينـــًا من األفكار والممارســـات التي يفرضها 
نظـــام الدولة ســـواء كان إســـالميًا أم علمانيًا، ففـــي الحالة األولى، ال يشـــكل أهل الذمة )األقليـــة( خطرًا على 
غالبيـــة المجتمـــع المســـلم وعلى النظـــام ككل. أمـــا يف الحالة الثانيـــة، فعلى الفئـــة المســـلمة )األقلية( يف ظل 
النظـــام العلمـــاين أن تقبـــل بالعيش وفقًا للحدود المســـموح لهـــا به. وعمليًا تبني ممارســـة سياســـية ذات بعد 
إســـالمي يف ســـياق الدولـــة الحديثة والمعلمنـــة يجعل الممارســـات اإلســـالمية لألحزاب تتـــم يف إطار جزئي 
)التخصـــص( والمرتبـــط بفرتة زمنيـــة معينة )عهـــدة أو عهدتين( يف حال الوصـــول إلى الســـلطة. باإلضافة إلى 
أن تنظيـــم عمليـــة التـــداول السياســـي لمختلف هـــذه األحزاب بمـــا فيهم األحزاب اإلســـالمية هي مســـؤولية 
الدولـــة المحايدة. لـــذا اعتبار هذه األخيـــرة كأداة محايـــدة للحكم يمكن اســـتخدامها لتنفيـــذ وظائف محددة 
طبقـــًا الختيارات الحـــزب الفائز يف حال كان إســـالميًا، هـــو يف الحقيقة اســـتصغار من القيمـــة الرمزية لفكرة 
الخالفـــة وحصرها ضمـــن أيدولوجيـــة معينة كغيرها مـــن األيديولوجيات، وكمـــا أنه اعرتاف ضمنـــي بالدولة 
كطـــرف محايـــد بالتالي اســـتحالة الحديث عـــن بديل عنها. لـــذا كل ما يمكـــن أن يفعله الحزب اإلســـالمي يف 
حـــال وصوله إلى الســـلطة هو إجرائـــه لتغييرات على مســـتوى نظام الحكـــم أو أقل من ذلك، بدون المســـاس 

ومســـتلزماهتا.  الدولة  بمقتضيات 
لـــذا ال يجـــدر بنا أن نفهـــم الخالفة كحـــزب أو نظام حكم، بـــل هي الكل الـــذي يعر عن هويـــة الدولة 
ومســـؤوليتها على المجتمع. ويمكن فهم هذا أكثـــر عند التمييز بين التضامن العضـــوي القائم على التخصص، 
االعتماد المتبادل والتنظيم الدســـتوري المســـتند إلى العلمنـــة، والفرق بينه وبين التضامـــن الميكانيكي المتميز 
بالتجانـــس والتشـــابه يف القيم بين الدولـــة وغالبية المجتمـــع. ومنه فنظـــام الخالفة طوال تاريخـــه عكس فكرة 
التضامن الميكانيكي، يف حين أن اســـتدعاء الخالفـــة يف ظل المجتمعات التي تتميـــز بالتضامن العضوي يجعل 

عمـــل الحزب الـــذي يتبنى فكرة الخالفة يتـــم يف إطار وظيفي محـــدد وثابت وليس يف إطـــار الدولة ككل. 
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