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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث
 Andrew F. march ناقـــش هذا الكتـــاب الصادر حديثـــا )2019( من أنـــدرو مـــارش
النظرية السياســـية لإلســـالميين المعاصرين ورصـــد تطورها الزمني منذ ســـقوط الخالفة العثمانية 
وإلى وقتنا الراهن. أندرو ف. مارش من األســـماء الغربية المهمة يف مجاالت الفلســـفة السياســـية 

والفكر السياســـي المقـــارن مع عناية ملحوظة بالفكر والفقه السياســـي اإلســـالمي. 
يقـــع الكتاب يف ســـبعة فصـــول وتمهيـــد. يف المقدمـــة، انطلـــق الكاتب من شـــعار الثورات 
العربية »الشـــعب يريد إســـقاط النظام«، وحاول فهم الفكر اإلســـالمي الحديث وفلسفته السياسية 
يف طبيعـــة العالقـــة بين مبدأ الســـيادة الشـــعبية ومفهوم خالفة اإلنســـان علـــى األرض كما جاء يف 
القـــرآن. ثم مضـــى يف عرض ونقـــاش نظرية »الديمقراطية اإلســـالمية«، وتطرق لســـؤال الســـيادة 
يف النظرية السياســـية اإلســـالمية الكالســـيكية، وأشـــار لنهايتها بعد ســـقوط الخالفة العثمانية. يف 
الجـــزء الثـــاين من الكتـــاب، حلل المؤلف أهـــم النظريـــات اإلســـالمية الحديثة بالتفصيـــل، بدءًا 
مـــن أبي األعلى المـــودودي، ومرورًا بســـيد قطب، ووصواًل إلى راشـــد الغنوشـــي. ويف الخاتمة، 
تســـاءل عن مآل الفكر السياســـي اإلســـالمي الحديـــث بعد تخلي الغنوشـــي وحـــزب النهضة يف 
تونـــس عن نظريـــة »الديمقراطية اإلســـالمية« والتحـــول إلى »مســـلمين ديمقراطييـــن« يف أعقاب 

الثـــورة المضادة.
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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث

الفصل األول: فكرة الدميقراطية اإلسالمية

يف الفصـــل األول، وأثنـــاء شـــرحه لما أطلق عليـــه »الديمقراطية اإلســـالمية« أشـــار الكاتب 
إلـــى اختالف نموذج الفلســـفة السياســـية للفكر اإلســـالمي الحديث عن كٍل من الفكر اإلســـالمي 
الكالســـيكي والفكـــر الليربالـــي الغربـــي. الفكر الكالســـيكي يف الحضـــارة اإلســـالمية يقوم على 
تقاســـم الســـيادة بين الحكام والعلماء )ســـيتناولها بإســـهاب يف الفصل الالحق(، أما الفكر الغربي 
الليربالـــي فيقوم على ســـيادة الدولة الوطنية الحديثة ومؤسســـاهتا. من ناحية أخـــرى، يذكر المؤلف 
أن البدائـــل القليلة الموجودة للفكر السياســـي اإلســـالمي الحديث تنحســـر يف نموذجيـــن. أولها: 
البيروقراطية الدينية الرســـمية المتجنبة للسياســـة من جهـــة والمتحالفة مع الحكام المســـتبدين من 
جهـــة أخرى، وثانيهما: تيـــار الرفض الراديكالي للغـــة الديمقراطية واإلصرار على الســـيادة اإللهية 

. لمطلقة ا

دسرتة اإلسالم يف العصر احلديث
ثـــم تطـــرق الباحث ألمر هـــام ومفصلي، وهو تجارب دســـرة اإلســـالم يف القرنين التاســـع 

عشـــر والعشـــرين ميالديا. وذكـــر المالمح المتفق عليهـــا وأهمها:
 1- األمة مصدر السلطات فهي بمجموعها خليفة اهلل يف األرض.

 2- الحاكم موظف ُينتخب ويخضع لمساءلة األمة والعزل إن اقتضى األمر.
 3- الركيز على مشاركة األمة يف مأسسة الشورى وصناعة قوانين توجيه السياسات.

 4- الشريعة اإلسالمية مصدر التشريعات وهي العقد االجتماعي بين األمة وحكامها.
 النقطة األخيرة هي الفارق األساسي بين النظرية الديمقراطية بمفهوميها اإلسالمي والغربي. 

بيـــد أنه ظل االختـــالف والغموض يلف عدة نقاط أخرى كحرية إنشـــاء مؤسســـات جديدة 
للحكـــم غير الخالفـــة، وماهية تطبيق الشـــريعة، ومصـــادر الســـلطة، وقضايا التمثيل  السياســـي. 
هـــل تطبيق الشـــريعة هو تطبيق الفقـــه كما يف كتب الـــراث؟ أم االجتهاد الجديـــد يف فهم نصوص 
الوحـــي وتطبيقهـــا وفقا لمســـتجدات الواقـــع؟ أم مزيج بيـــن االثنيـــن؟ ومن له الحـــق يف التكلم 
باســـم الشـــريعة وتمثيلهـــا؟ هل علمـــاء الدين وحدهـــم؟ وما هي مســـاحة الفصل بيـــن األحكام 
الشـــرعية الثابتة الواجبـــة التطبيق وبين األمور المروكـــة للمصلحة العامة؟ ومن هـــم ممثلو األمة 

المخولـــون الختيـــار الحاكم؟ أهل الحل والعقد؟ أم شـــرائح أوســـع؟
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وقبـــل الدخـــول يف تفاصيل هـــذه »الثـــورة الفكرية« المعاصـــرة، قرر المؤلـــف أن يخصص 
فصلـــه الثاين الســـتعراض الفكر اإلســـالمي الكالســـيكي يف ما يخص أســـئلة الســـلطة والســـيادة 

السياســـي. والتمثيل  والقانون 
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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث

الفصل الثاني: سؤال السيادة يف الفكر السياسي اإلسالمي الكالسيكي
بدايـــًة، يرى الكاتب أن الســـمة البارزة للتدابير القانونية والسياســـية يف الحضارة اإلســـالمية 
هـــي ثنائية الحـــكام والعلماء. الحـــكام يحكمون بالقانون اإللهي )الســـابق لحكمهم ولنشـــوء أي 
ســـلطة سياســـية(، ويســـتمدون شـــرعيتهم من تطبيقه وال يســـتطيعون تغييره. يف هذه الحالة، ينظر 
لهم كخلفـــاء النبي يف الحكـــم. والعلماء يراقبون تطبيـــق القانون اإللهي ويحمونـــه من انحرافات 
الحكام. ويوصفون كورثة األنبياء. الســـلطة السياســـية يف أيدي الحكام )وإن كان العلماء يتدخلون 
فيهـــا أيضا( والســـلطة القضائية يف يد العلماء والقانون المطبق فيها مســـتمد من تفســـيرات الفقهاء 
وال تدخـــل للســـلطة التنفيذية فيه. والســـلطة التشـــريعية كانت بيـــن الحكام والعلمـــاء. أما غالب 
المجـــاالت االجتماعيـــة واالقتصاديـــة فكانت يف أيـــدي الفقهاء الذيـــن يديروهنا وفقا للشـــريعة 
اإلســـالمية. وشـــرعية الفقهاء كانت أخالقية وعلمية وليســـت رســـمية أو شـــعبية. وبمـــا أن هناك 
إجماعـــا عامـــا بين المســـلمين علـــى الحكم بشـــريعة اهلل، فـــإن ســـلطة العلماء )هبـــذا المعنى( 
مســـتمدة مـــن األمة وهم إفراز طبيعـــي حيوي للمجتمع الـــذي أناهبم: ســـلطة تفويضية. الخالصة 
أن الســـيادة كانت مقســـمة بين الحكام والعلماء ولـــم تكن يوما يف يد الحكام فقـــط، حتى يف عهد 

العثمانيين. السالطين 
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الفصل الثالث: كارثة اخلالفة ونهاية النظرية السياسية اإلسالمية الكالسيكية 

يف الفصـــل الثالث، يشـــير الكاتب إلى اهنيـــار الخالفة والنموذج الســـيادي الـــذي ارتبط هبا 
)ثنائيـــة الحـــكام والعلماء(. ويلفـــت األنظار إلى: رفض اإلســـالميين للدول القوميـــة الحديثة من 
ناحيـــة، واكتشـــافهم لضـــرورة االلتزام بالســـيادة الشـــعبية من ناحية ثانية. هنا، ظهر اســـم الشـــيخ 
محمد رشـــيد رضا كأحد المســـاهمين يف هذه الحركـــة الفكرية، وإن كانت لم تتبلـــور عنده نظرية 
إســـالمية متكاملة للســـيادة الشـــعبية انطالقا من التأويل الجديد لمفهوم خالفة اإلنسان يف القرآن.

حممد رشيد رضا

ويمكننا أن نلخص األفكار الرئيســـة للشـــيخ محمد رشـــيد رضا بخصوص الســـيادة الشعبية 
لألمـــة يف خمس نقط: 

1- التجديـــد الفقهي والتشـــريعي هو المنطلق الموصل للوحدة السياســـية الممثلة يف صورة 
خالفـــة شـــرعية جديدة مختلفة عـــن خالفة الضـــرورة التاريخية التـــي كان الوصول لهـــا بالقوة ال 

بالبيعة الحـــرة من األمة.
2- التجديـــد الفقهي والتشـــريعي ال يتم عـــرب الفقهاء فقط وال باســـتعارة واســـتيراد قوانين 

أجنبيـــة، إنما تقوم بـــه األمـــة بمجملها الســـتعادة خالفة على نمـــط الخالفة األولى الراشـــدة. 
3- وفقـــا لمـــا ســـبق، الخالفة تمثـــل ليس فقـــط القوة اإلســـالمية الشـــعبية وإنمـــا العقل 

الشعبي. اإلســـالمي 
4- الســـعي لتوســـعة مفهوم نـــواب األمة وأهـــل الحل والعقد وعـــدم قصره علـــى العلماء 

اإلســـالمية. العلوم  يف  المختصين 
5- مساءلة الخليفة المنتخب قد تكون واجبا شرعيا ولكن الثورة عليه قد تصل للردة.  

والوصف النهائي بخصوص مســـألة مســـاءلة الحكام يف فلســـفة الشـــيخ محمد رشـــيد رضا 
هـــي أهنا حق مشـــروع لألمة أكثـــر منها حقا ســـياديا أصيالً.
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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث

الفصل الرابع: حاكمية اهلل وخالفة اإلنسان )أبو األعلى املودودي(

ر المؤلف بالتحـــول الكبير الذي حصل يف عشـــرينيات  وباالنتقـــال إلى الفصل الرابـــع، يذكِّ
القـــرن العشـــرين، والـــذي تمثـــل باهنيـــار النظام السياســـي القديـــم ووالدة ما أســـماه بالسياســـة 
الجماهيريـــة يف العالـــم اإلســـالمي ومن ضمنهـــا الحركة اإلســـالمية. ثم يتطـــرق للقضية الكربى 
التـــي أعقبتها وشـــغلت اإلســـالميين منذ خمســـينيات القرن الماضـــي وهي المنـــاداة بحاكمية اهلل 
المطلقة على التشـــريعات البشـــرية. يف هذا الســـياق، ظهـــرت أطروحات أبي األعلـــى المودودي 
ثم ســـيد قطب، بيـــد أنه تم الركيز علـــى جوانب محددة منهـــا وإهمال جوانب أخـــرى، تلك التي 

تتعلق بالتنظير للســـيادة الشـــعبية.
صحيح أن المودودي ليس أول من نادى بمفهوم الســـيادة الشـــعبية يف ظل الســـيادة اإللهية. 
والمســـلمون لـــم يكونـــوا ينتظرون علمـــاء الديـــن أو المثقفيـــن اإلســـالميين ليبتكـــروا لهم هذا 

المفهـــوم، إال أن ما وقـــع هو تطوير هـــذا المفهوم المهمـــل يف الخطابـــات التقليدية.

نظرية الثيو-دميقراطية

 ،theo-democracy »فاألطروحة الكاملة للمودودي هي ما أســـماها »الثيو-ديمقراطيـــة
تلـــك التـــي تمثل صعـــودًا للســـيادة الشـــعبية كنوع مـــن الالهوت السياســـي يف الفكر اإلســـالمي 

الحديـــث. ومن أهـــم مالمح الثيـــو- ديمقراطية:
1-  النظرة السنّية العامة للشعب كمصدر ألي سلطة تنفيذية.

2- دور الشـــعب يف تعديـــل وتطوير المســـاحات المروكة أو المســـكوت عنهـــا يف القانون 
اإللهي.

3- التفســـير السياســـي والجمعي لعقيدة خالفة اإلنســـان، أي األمـــة بمجموعها هي خليفة 
اهلل وليـــس الحاكم فقط.

4- النظـــام السياســـي المثالـــي المحكـــوم ولو جزئيـــا بأنـــاس متحدين على مبـــدأ العمل 
الفاضل.  السياســـي 
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والمـــودودي يفرض أن عودة حاكمية اهلل يف شـــؤون الناس تعتمد علـــى التفويض الجمعي 
لألمـــة ال علـــى خليفة حـــاٍم أو طبقة علماء. وهـــذه النظريـــة المتمحورة حول الكمـــال األخالقي 
للشـــعب كطريق للثورة االجتماعية والوصول لتطبيق الســـيادة اإللهية، هي حجة الكاتب الرئيســـة 
يف هذا الكتاب، ويف تصور العالقة بين مبدأي الســـيادة الشـــعبية والســـيادة اإللهيـــة على أهنا عالقة 

التزامـــات متبادلة أكثر منها عالقـــة تضاد وفقا للفكر اإلســـالمي الحديث.
ويؤكـــد المـــودودي أن القانون اإللهي ترك مســـاحات كبيرة لالجتهادات البشـــرية كســـائر 
األمـــور اإلدارية وغيرها من المســـائل، هـــذه األمور يتم حلهـــا عرب إجماع آراء المســـلمين وليس 
عـــرب قـــرارات فردية. وعلـــى صعيد النظريـــة الدســـتورية، كان يرى أن الشـــريعة أتـــت بأطر عامة 
وتركـــت مجااًل كبيـــرًا لتغيير التفاصيـــل، وعليه، تحدث المـــودودي عن أمور كثيـــرة منها إمكانية 
تقليـــص صالحيات الحاكم لتجنب الميـــول الدكتاتورية. إضافًة إلى صياغـــة قوانين تبيح ألي فرد 
حق االعـــراض عند المحكمـــة العليا علـــى أي قانون يراه مخالفا للشـــريعة. هنـــا، نصل لصورة 
متطرفـــة من الشـــعبوية بحســـب المؤلف، وذلك مـــن ناحيتين، األولى: توســـيع فكرة المشـــاركة 
الشـــعبية السياســـة إلى ما بعد اختيـــار نواب أو المســـاهمة يف صياغة القوانين، لتشـــمل إعطاء حق 
االعراض الرســـمي علـــى المخرجـــات. والثانية هـــي أن تمثيل القانـــون اإللهـــي ال يقتصر على 

مجمـــوع األمة، إنما يمتـــد ألفرادها.
على أي حال، فمع المودودي شـــاعت فكرة خالفة اإلنسان بتفســـيرها السياسي والجمعي، 
وشـــكلت أطروحته مدخـــالً مفتاحيا لجدلية الســـيادة اإللهية والســـيادة الشـــعبية يف صلب الفكر 

الحديث. اإلسالمي 
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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث

الفصل اخلامس: القانون الذي سنعطيه ألنفسنا )سيد قطب( 

يف ذات الســـياق، ولكـــن بمقاربـــة أخرى، يربط ســـيد قطب فكـــرة خالفة اإلنســـان بالعالقة 
بيـــن القانـــون اإللهـــي والطبيعة البشـــرية )الفطرة(. وهـــي عالقة انســـجام بين القوانيـــن الحاكمة 
للكـــون كله )بما فيهـــا الجوانب الالإراديـــة يف الكيان اإلنســـاين( والقوانين التـــي ينبغي أن تحكم 

البشـــر يف شـــؤوهنم الحياتية، فكالهمـــا مصدرهما رباين.
ينطلـــق قطب من هـــذه الفكرة المحوريـــة ليقرر مبدأ التفويض السياســـي للشـــعب، وليثبِّت 
الـــدور والمســـؤولية الجمعيـــة يف بناء نظام اجتماعي سياســـي متميـــز أخالقيا، وليعلـــي الوصاية 

المجتمعيـــة الجمعيـــة على السياســـة، وإن كان يقيد هذا كله بالســـيادة اإللهية التشـــريعية.
وبالرغـــم مـــن مركزية حاكميـــة الشـــريعة كقانـــون مطبـــق يف المجتمع اإلســـالمي يف رؤية 
قطـــب. بيـــد أنه ينظـــر لمـــا وراء تطبيق القانـــون يف نقاط كثيـــرة. فعند قطـــب، مجـــال القانون هو 
قدرة اإلنســـان على االســـتجابة ألوامـــر اهلل وليـــس ذروة الكمال اإلنســـاين. القانـــون يضع الحد 
األدين للســـلوك المقبـــول ضمن قدرات الشـــخص العـــادي، بينما اإلســـالم يضع أهدافـــا ما بعد 

قانونيـــة ويحفـــز المـــرء أن يصل لها.

التصور الشعيب والعضوي لتطبيق الشريعة

ووفقـــا ألندرو مارتـــش، فمع أن المـــودودي اهتـــم أكثر بتفاصيـــل تطبيق الســـيادة اإللهية 
مـــن الناحيتيـــن القضائية والمؤسســـاتية، إال أن قطـــب كان دليـــالً أفضالً لإلســـالميين يف صياغة 
رؤيـــة تحررية تســـتعاد هبا ســـيادة اهلل علـــى األرض. فتطبيق الشـــريعة ليس قانونا يطبقـــه الخليفة 
أو الســـلطان أو الحاكـــم على الناس فحســـب، إنمـــا هو قانون يحكـــم به الناس أنفســـهم. وذلك 
عرب إعادة صياغة الشـــريعة من منظور نفســـي أخالقي ليتحقق البعد الشـــعبي للقانون والسياســـة، 
ونصـــل يف النهايـــة إلى التصـــور العضوي للقانون عند قطب. بناًء على ما ســـبق، قـــّل اهتمام قطب 

والدستورية. المؤسســـاتية  باألجهزة 
يف الفصل قبـــل األخير، وقبـــل أن يقفز لنظرية »الديمقراطية اإلســـالمية« بصورهتا الشـــاملة 
كما عنـــد الغنوشـــي، يذّكـــر المؤلف بتاريـــخ وتطور الفكـــر اإلســـالمي السياســـي الحديث بعد 
ســـقوط الخالفـــة. فيذكر االتفـــاق على مبدأ الســـيادة اإللهيـــة، وعلى أن األمة مصدر الســـلطات، 



11

وأن الحـــكام موظفـــون مدنيـــون، ولألمة الحـــق يف انتخاهبم ومراقبتهـــم، ولها أن تشـــارك يف كآفة 
صـــور الشـــورى وعمليـــة صناعـــة القوانين. ثـــم يذكـــر دور المـــودودي وقطب يف تقديـــم نظرية 
سياســـية أدت لنوٍع من السيادة الشـــعبية، ويف نفس الوقت رّســـخت رفض الديمقراطية يف التصور 
اإلســـالمي الحديث. ذلك الرتباط الديمقراطيـــة بالحرية الفردية والجمعية المتطرفة يف التشـــريع 
المطلـــق دون حـــدود. فالمـــودودي وقطب أنتجـــا مركبا فكريا يجمـــع بين مضـــادة الديمقراطية 

بشـــكل جذري وتأييد الشـــعبوية يف صورهتـــا المتطرفة.
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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث

الفصل السادس: أمة سيدة وشريعة حية )راشد الغنوشي( 

ومنـــذ هناية الســـتينيات، يـــدور الفكـــر اإلســـالمي يف فلك هـــذا المركب الفكـــري )رفض 
الديمقراطية والرويج للشـــعبوية(، مـــع محاولة تجنب المضامين األكثـــر راديكالية يف فكر قطب، 
ودون التخلي عـــن مركزية الفكرة ومثالية الرؤية. وقد نوقش ســـؤال اإلســـالم والديقراطية مرارًا، 
وطـــورت الرؤيـــة القائلـــة بأن اإلســـالم ينظر للشـــعب كأصحاب ســـيادة. ومع تراكـــم األدبيات، 
خرجـــت النظريـــة التي يطلق عليهـــا الكاتـــب: »الديمقراطية اإلســـالمية« وهي التـــي تأخذ عقيدة 
خالفة اإلنســـان ألقصى مـــدى يف اتجاه الدمقرطة دون فقد مبدأ الســـيادة اإللهية. يف هذا الســـياق، 

السياسية. بنظريته  الغنوشـــي  ظهر 

خالفة اإلنسان: الفكرة املركزية للحضارة اإلسالمية

وفقا للغنوشـــي، فعقد االســـتخالف )خالفة اإلنســـان( ليســـت عقيدة دينيـــة واحدة ضمن 
عقائـــد أخـــرى كثيرة، إنمـــا هي الفكـــرة المركزيـــة للحضـــارة اإلســـالمية والمبدأ األساســـي يف 
الفلســـفة السياســـية اإلســـالمية. فأهمية »خالفة اإلنســـان« أبعد بكثيـــر من تفوق النوع اإلنســـاين 
علـــى الكائنـــات األخـــرى. يف مقاربة الغنوشـــي لعقيـــدة خالفة اإلنســـان، هناك جوانـــب داخلية 
وخارجيـــة. الجوانب الداخليـــة تتعلق بالحالة القيميـــة واألخالقية والقدرات الممنوحة لإلنســـان 
مـــن اهلل. أما الجوانـــب الخارجية فتتعلق باآلثـــار القانونية والسياســـية لهذه العقيـــدة والتي تتمثل 

الســـلطة بين األمة اإلســـالمية.  بتوزيع 
مـــن ناحية ثانية، فـــإن مفهوم خالفة اإلنســـان على الكون هـــو تأســـيس ألنثروبولجيا ربانية 
تتصـــف بعدة معـــاين يف الوقت ذاته: فهـــي حالة ثابتـــة، ومجموعة قدرات أخالقيـــة إضافة إلى أهنا 

وطموح.  مسؤولية 
فـــأوالً، اإلنســـان هو خليفـــة اهلل يف األرض بغـــض النظر عـــن أي عمٍل آخر يقـــوم به. وهذه 
الخاصية يســـتخدمها الغنوشـــي يف شرح المقاربة اإلســـالمية لحقوق اإلنســـان والحريات العامة، 

والتي يرى أهنا مقدســـة وســـابقة ألي دولة أو ســـلطة ومؤسسة.
ثانيًا: الحرية أمانة وليســـت هبـــة من الطبيعة، فمفهوم خالفة اإلنســـان ليـــس حالة وضعية، 
إنمـــا مجموعـــة من القدرات والقـــوى واإلمكانات الموهوبة مـــن اهلل. والوفاء هبـــذه األمانة يقاس 

بتطبيـــق القانون اإللهي.
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ثالثًا: بناًء على النقطة الســـابقة، فإن خالفة اإلنســـان مســـؤولية مســـتمدة من القانون اإللهي 
وبالتالي هي طمـــوح يجب تحقيقه.

لمزيـــد من التوضيح، ينبه الغنوشـــي أن حقوق اإلنســـان ليســـت ملكا لإلنســـان ولم تنشـــأ 
عـــربه. إنمـــا هـــي واجب دينـــي ذو مصـــدر إلهـــي، والوظيفة السياســـية لألمـــة هي حراســـة هذه 
الحقـــوق عرب برامـــج ومؤسســـات. فخالفة اإلنســـان وســـيادته ســـابقة لتوحيد النـــاس وتحديد 
الحقوق ضمن ســـلطات وأنظمة سياســـية. هبذا المعنى، يمكن فهم معنى شـــرعية اســـتخدام القوة 
السياســـية خارج الهياكل السياســـية الرســـمية. وهبذا المعنـــى، ففكرة خالفة اإلنســـان ال تدل فقط 

على الســـيادة الشـــعبية الجمعية، إنمـــا تفيد توزع الســـيادة ودوراهنـــا يف المجتمع.
ويف كل األحـــوال، فالخالفـــة الشـــعبية ليســـت فقط ســـيادة األمة )كجســـم( علـــى حكامها 
ومؤسســـاهتا السياســـية )وهي كذلك(، إنما هي تقييد ســـلطة األمة باألمور التـــي أمرها أو فوضها 
اهلل هبـــا، ووفقا ألندرو مارش هنا يتجلـــى الجانبان الثيوقراطي )النص( والديمقراطي )الشـــورى( 

يف الفكر اإلســـالمي الحديث.
ويضيـــف الكاتـــب أنه بالرغم من تمســـك الغنوشـــي بمبـــدأ ســـيادة القانون اإللهـــي إال أن 
ذلـــك ال يجعل الدولة اإلســـالمية ثيوقراطية، ألن أي مســـلم يســـتطيع أن يميز الثابـــت والواضح 
يف القانـــون اإللهـــي من المتغيـــر والمبهم وهـــذا ال عالقة له بقواعد الفقه اإلســـالمي وتفســـيرات 
الفقهـــاء المختلفة. إال أنه يف الوقت ذاته يقر بنوع من الســـلطة التشـــريعية والرقابيـــة لهيئة من كبار 
الفقهـــاء المســـتقلين عن الدولة ومؤسســـاهتا. وهذه الســـلطة الخاصـــة بالفقهاء ســـببها مؤهالهتم 
المعرفيـــة التي تمنحهم حـــق الحكم على األمـــور المتشـــاهبة يف أداء الدولة وممارســـاهتا والتأكد 
مـــن عـــدم مخالفتها للقانـــون اإللهـــي. إذن، فنظرية الغنوشـــي ال تلغي ســـلطة الفقهـــاء التقليدية، 
إنما تؤصل لنصف-ســـيادة شـــعبية. فمصـــدر القيم هو اهلل، وهـــذه القيم حاكمـــة وضابطة لقواعد 

السياســـة العامة، وللفقهاء ســـلطة جزئيـــة مردها قدراهتم العلمية وحســـب.
وبخـــالف التوجـــه العـــام للفكر اإلســـالمي الحديث، فنقد الغنوشـــي للفلســـفة السياســـية 
الغربيـــة ليس مطلقا، وبنظـــره، فإن الديمقراطية النيابيـــة الغربية ُبنيت على حقوق اإلنســـان، وهي 
قـــادرة على حفظ كرامتـــه، واصفا إياها ب«ثـــاين أفضل نظام«. وهـــو يتفهم تطرف مبدأ الســـيادة 
الشـــعبية ورفض أي ســـيادة مـــن خارج الكيان اإلنســـاين يف الغـــرب، ويراه ردة فعـــل على الصراع 
التاريخي مع الملكية المطلقة والكنيســـة الفاســـدة والطريـــق الوحيد لحكم القانـــون هناك، األمر 

الذي ال ينطبق على الســـياق اإلســـالمي.
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خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر اإلسالمي احلديث

جدلية اإلسالم والدميقراطية

وعليـــه، فجدلية اإلســـالم والديمقراطية تأخذ مســـارًا مختلفـــا عند الغنوشـــي. فمن جهة، 
اآلليـــات والمؤسســـات الديمقراطيـــة الحديثـــة قد تكـــون مفيدة إلحياء نظام سياســـي إســـالمي. 
ومـــن جهة ثانية فإن اإلســـالم قد يمثل الوفـــاء بوعد الديمقراطيـــة فهو وحده القادر على شـــحنها 
بطاقـــة جديدة، واحرام جميـــع االحتياجات اإلنســـانية المادية والروحية والفرديـــة واالجتماعية. 
ومن ضمـــن مالمـــح الديمقراطيـــة التي يمكن اســـتعارهتا وفقـــا للغنوشـــي: المســـاواة المدنية، 
االنتخابات، التداول الســـلمي على الســـلطة على قاعـــدة حكم األغلبية وحـــق المعارضة لألقلية، 
والســـيادة الشـــعبية. والســـيادة التي يعنيها الغنوشـــي هي تلك المقيدة دســـتوريا بالقانون اإللهي.
وبخصـــوص النقطـــة األخيرة فـــإن الغنوشـــي يرى أن الســـلطة التشـــريعية الشـــعبية يف ظل 

الشـــريعة اإلســـالمية تقوم علـــى ثالثة أفكار رئيســـية:
- السيادة اإللهية تتجسد يف قانون مرن وبحاجة لجهود كبيرة لفهمه وتطبيقه.

- يظل الناس مصدر أي ســـلطة تشـــريعية مقتبســـة مـــن علماء القانون اإللهـــي )لوجود فرق 
بين الفقـــه والقانون(. 

- تمتد سلطة الناس للحق يف فهم القانون اإللهي وتطبيقه يف أماكن وأوقات مخصوصة.
وبالتالي، فالمشـــاركة الشـــعبية يف الحكم والتشـــريع ليست خاصة فيما ســـكت عنه القانون 
اإللهـــي يف نظر الغنوشـــي، بل تشـــمله عـــرب التشـــارو المتبادل. وخالفة اإلنســـان تتحقق بشـــكل 
جمعـــي عندمـــا يعرب المجتمع عـــرب نوابـــه المختلفين عن معـــان النصوص، والمصالـــح الحقيقية 

لألمة، وأحـــوال العصر، والظـــروف المالئمـــة لتطبيق هذا القانـــون أو ذلك.
فاألمـــة هي خليفـــة اهلل وليس الحـــكام أو أهل الحـــل والعقد. وقـــد انتقد الغنوشـــي إعطاء 
الحـــق ألهل الحل والعقـــد يف تولية الحكام يف التاريخ اإلســـالمي، ووصفه بأنـــه الطريق التقليدي 
للســـلطوية. األمـــر الذي لـــم يقاومـــه )يف نظره( إال ابـــن تيمية حين اشـــرط وجود بيعـــة عامة من 

األمـــة وليس فقط مـــن أهل الحـــل والعقد.



15

الفصل السابع: ما بعد الدميقراطية اإلسالمية، ما بعد السيادة

ويف الفصـــل الختامي للكتاب، وبعد ســـرده لألحـــداث والتحوالت الميدانيـــة التي أعقبت 
بدء الربيع العربي، ومشـــاركة أحزاب إســـالمية يف السلطة السياســـية، واالنقالبات العسكرية التي 
تلتـــه، وظهور تنظيـــم الدولة داعش، وبـــروز تيارات طاعة الحـــكام ورفض السياســـة، مع ما رافق 

كل ما ســـبق من أطروحات فكرية متعلقة بأســـئلة الســـلطة والشـــرعية والطاعة. 
بعد هـــذا كله، ويف ثنايا استشـــراف مصير »الديمقراطية اإلســـالمية«، تحـــدث أندرو مارش 
عـــن التخلي الرســـمي مـــن الغنوشـــي وحزب النهضـــة التونســـي عنهـــا، وتراجعهم عـــن عقيدة 
خالفـــة اإلنســـان كمنطلق للعمـــل السياســـي الجمعـــي وفق مبـــدأي الســـيادة اإللهية والســـيادة 
الشـــعبية. وتحولهم لعقيدة سياســـية أخرى بســـبب ضغط الواقع السياســـي وتجارهبم الشخصية. 
هـــذه العقيدة تتجـــاوز »الديمقراطية اإلســـالمية« ومفهوم الســـيادة اإللهية فيه بل والشـــعبية أيضا 
تجنبـــا لعنف وهيمنة الســـلطات، ويتحـــول حملتها من »الديمقراطية اإلســـالمية« إلى »مســـلمين 
ديمقراطييـــن« يرفضـــون وجـــود أي تناقض بين قيم اإلســـالم وقيـــم الحداثة، كما جـــاء يف مؤتمر 

حزب النهضة الرســـمي مايـــو 2016م.      


