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(((

ليـــس المفكـــرون  الغربيـــون وحدهم، ولكن حتـــى الشـــرائح المثقفة يف العالم اإلســـالمي 
قـــد أذهلوا خـــالل ربـــع األخير من القـــرن الماضـــي من بـــروز حركة سياســـية تدعو إلـــى إحياء 
دول إســـالمية يف البلـــدان ذات األغلبية المســـلمة. ليس هناك شـــك يف أن العديـــد من الحكومات 
يف البلـــدان اإلســـالمية يف حاجـــة ماســـة لإلصالح وخاصة يف الشـــرق األوســـط، حيث فشـــلت 
الديكتاتوريات واألنظمة الملكية على الســـواء بشـــكل أساســـي يف تحقيق االزدهـــار االقتصادي، 
والهيمنـــة العســـكرية، أو حتـــى بنـــاء حكومات شـــرعية. لكن لمـــاذا لم تـــؤد هذه الحالة الســـيئة 
إلـــى ظهـــور حركات سياســـية محلية تســـعى إلى إنشـــاء ديمقراطيـــات ليربالية على غـــرار أوروبا 

الشـــرقية؟ وما هو ســـبب االختالف بالنســـبة للعالم اإلســـالمي؟
مـــا يعمق لغز ظهور رؤية سياســـية إســـالمية مميزة هو حقيقـــة أنه يف خالل القرن العشـــرين 
كانـــت الرؤية المعيارية الســـائدة بين أغلـــب الخـــرباء والباحثين داخل وخارج العالم اإلســـالمي 
هـــو أن الدولـــة اإلســـالمية الكالســـيكية قد فشـــلت. ومـــن وجهة النظر هـــذه، كان اإلســـالم هو 
المبـــدأ الناظـــم لإلمرباطورية العثمانية، وأســـاس الســـالالت اإلســـالمية التي قبلهـــا. فبعد اهنيار 
اإلمرباطوريـــة العثمانيـــة تحت وطـــأة رؤيتها المتخلفة للعالم، أدخلت الشـــعوب التي عاشـــت يف 
كنفهـــا يف فرتة صعبة من القهر االســـتعماري. وبحلول هناية القرن العشـــرين كان مـــن الواضح أن 
الـــدول المنضويـــة على الصعيـــد القطري والتي خلفـــت اإلمرباطوريـــة العثمانية لم يكـــن أداؤها 
جيـــًدا، وأن تنبيهـــا الفريـــد للقوميـــة واالشـــرتاكية كان يف طريقه إلى التالشـــي هـــو اآلخر. ولكن 
لمـــاذا كان ينبغـــي لذلك أن يوجـــه الجمهور المحبـــط إلى الخلـــف يف اتجاه نـــوع الحكومة التي 

فتـــح فشـــلها الباب أمام هـــذا المرحلـــة الحرجة من تاريخ المســـلمين؟
أكـــد معظم المهتمين الذين ســـعوا لإلجابة على هذا الســـؤال على التصور الســـائد يف العالم 
اإلســـالمي بأن العلمانية مرتبطة بفشـــل الدولـــة القومية ذات البعد االشـــرتاكي. ويف عضون ذلك، 
وعلـــى مدار القرن العشـــرين، كانت هناك دائًما مناقشـــات قليلة تدعو باســـتمرار إلـــى العودة إلى 

)))  نــوح فيلدمــان أســتاذ بكليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد وزميــل أول مســاعد يف مجلــس العالقــات الخارجيــة. شــملت منشــوراته 
ــكا ومــاذا يجــب ان  ــة يف أمري ــة اإلســالمية )برينســتون، 2008(، مقســوم علــى اهلل: مشــكلة الكنيســة والدول ســقوط وصعــود الدول
نفعــل حيــال ذلــك )فــارار، ســراوس وجيــرو، 2006(، مــا نديــن بــه للعــراق: الحــرب وأخالقيــات بنــاء األمــة )برينســتون، 2004(، 

وكتــاب بعنــوان؛ بعــد الجهــاد: أمريــكا والنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة اإلســالمية )فــارار، ســراوس وجيــرو، 2003(.
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اإلســـالم كحل للمشـــكالت السياســـية. ويف الغالب لم يتـــم االلتفات إليهم، ولكن بمجرد فشـــل 
أي مشـــروع آخر، تتجدد التســـاؤالت بين النـــاس من قبيل: لماذا ال نجرب اإلســـالم؟ 

هنـــاك الكثيـــر يمكـــن مناقشـــته ضمـــن هذه الســـردية عـــن صعود وجهـــات نظر السياســـة 
اإلســـالمية إلـــى الواجهة يف الســـنوات األخيـــرة. إذا الحظ الكثير أن اإلســـالم قد قـــدم على مدار 
ثالثين مائة عام الماضية، الخطاب المهيمن للسياســـة يف الشـــرق األوســـط، وإذا كان اعتبار القرن 
العشـــرين علـــى أنه انحـــراف قصير، فإن الحجـــة ال تزال تكتســـب المزيد من القـــوة. وتبدو عودة 
ظهور اإلســـالم وكأنه عـــودة إلى القاعـــدة األصلية، يف حين يبـــدو ظهور القوميـــة العلمانية وكأنه 
ظاهـــرة تاريخية تحتاج إلى تفســـير مســـتقل. إن القـــدرة غير العادية لإلســـالم يف توليـــد خطابات 
متعلقـــة بالعدالة تســـاعد أيضا يف تفســـير قيمتهـــا العظيمة لألشـــخاص الذين يســـعون إلى مقاومة 
الحكومـــات التـــي بدت غيـــر عادلة. لكن حتى هذه الســـردية األكثر ثراًء تفشـــل يف شـــرح الهدف 
الـــذي ســـيتم وضعه ضمـــن االجندة األولـــى يف الربنامج السياســـي ألولئـــك الذيـــن يدعون إلى 

إقامـــة دولة إســـالمية: إعادة الشـــريعة إلى دورهـــا المركزي يف المجتمع اإلســـالمي.
من خالل أبســـط الشـــعارات الموجـــودة واألكثرهـــا بالغة: »اإلســـالم هو الحل« بالنســـبة 
لإلســـالميين، فـــإن تطبيق الشـــريعة وحده هو مـــا يجعل الدولة إســـالمية. إال أنه إذا تـــم إخراجها 
من الســـياق، فإهنا تبدو خيالية وبســـيطة. كيف يمكن لإلســـالم وحده أن يعكس المشاكل العميقة 
المتمثلـــة يف الخلل السياســـي والركود االقتصادي؟ على الرغم من ذلك، بالنســـبة لإلســـالميين، 
بـــل ولجمهورهـــم المقصـــود، فإن »اإلســـالم« يعني الشـــريعة التي ُتفهـــم على أهنا هيكل شـــامل 
يأمـــر بضبط العالقـــات االجتماعية وتوفير العدالـــة االقتصادية. وكأن بعض اإلســـالميين يصرون 
علـــى أن »اإلســـالم هو دســـتورنا«. مرة أخرى، ال يكـــون االدعاء منطقًيـــا إذا تم اعتبـــاره تجريًدا. 
لكن لفهم الشـــريعة كقاعدة دســـتورية أساســـية البد من اســـتحضار تاريخ ثري ومعقد من القانون 

الدســـتوري والنقاشـــات النظرية التي امتدت لقرون.
مـــن حيث الجوهـــر، فإن الدعـــوة إلى إقامة دولة إســـالمية هـــي الدعوة إلى إقامة الشـــريعة 
اإلســـالمية. بمجـــرد أن نأخـــذ هـــذا المطلب علـــى محمل الجـــد، يمكننـــا أن نبدأ يف فهم ســـبب 
انجـــذاب الكثيـــر من النـــاس يف العالم اإلســـالمي إلى السياســـة االســـالمية. بالنظر إلـــى دولهم، 
فإهنـــم يـــرون بوضوح أن الســـلطة وليس القانـــون، هي الهيكل الذي يشـــكل العالقات السياســـية 
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واالقتصاديـــة واالجتماعية. كما يـــرون يف نفس الوقت أن دولهم محطمة. لذا يبـــدو القانون بمثابة 
الحـــل الذي البد منـــه. عالوة على ذلـــك، يبدو أيضـــا أن القانون يحمـــل وعًدا كبيـــًرا يف الذاكرة 
الجماعيـــة للعالم اإلســـالمي، ال يزال من الصعب تذكر أن الدولة اإلســـالمية الكالســـيكية كانت 

دولة يحكمهـــا القانون وحكمـــت من خالله.

 نشأة الفقه االسالمي
بالنســـبة للغربيين وحتى بالنســـبة للنخبة المســـلمة المتأثـــرة بالغرب، قد يبـــدو من الغريب 
للغاية وصف الدولة اإلســـالمية الكالســـيكية لإلمرباطورية العثمانية والعديد من الســـالالت التي 
ســـبقتها على أهنـــا قانونية أساًســـا. لقد بـــذل العديد مـــن المستشـــرقين على مدى قـــرون ماضية 
جهدهـــم لوصـــف العالم اإلســـالمي بأنه موطن لالســـتبداد الشـــرقي التـــي تغيب فيـــه كل معايير 
المســـائلة والمحاســـبة والتـــي ُيفرتض أهنـــا مطبقة على الحـــكام الغربييـــن. يف الواقع، اســـتخدم 
العديـــد من المفكريـــن الغربييـــن األكثر اســـتنارة ومحبـــة للقانون – »مونتســـكيو« أحـــد األمثلة 
الشـــهيرة - صورة الشـــرق اإلســـالمي كأداة رمزية للتعبير عن رؤيته ألســـوأ النظم غيـــر القانونية.
يف الغالـــب، لـــم يفعلوا ذلك بدافـــع الكراهية أو الحقـــد، ولكن ببســـاطة ألن كل قصة رمزية 
سياســـية جيـــدة تحتـــاج إلى تناقـــض بين المدينـــة الفاضلـــة والواقـــع الحقيقي. حتـــى المفكرين 
المتمرســـين مثـــل عالم االجتمـــاع األلماين »ماكس ويرب« اســـتخدموا اإلســـالم يف شـــيء من هذا 
القبيـــل؛ عندمـــا أراد ويرب وصف القرارات الصـــادرة بدون قواعد قانونية ضابطة، اســـتخدم صورة 

القاضي المســـلم جالًســـا تحت شـــجرة النخيل، يقيـــم العدل علـــى النحو الذي يراه مناســـًبا.
ال شـــيء يمكـــن أن يكـــون أبعد عـــن الحقيقـــة. كان من المفـــرتض أن يحكـــم القاضي بما 
يتماشـــى مع القانـــون، وعندما يجـــد صعوبة يف ذلك، كان يفـــرتض به أن يحيل التحقيـــق إلى فقيه 
مؤهـــل يجيـــب على ذلك يف شـــكل فتوى )رد قانـــوين(. تم تحديـــد دور كل من القاضـــي والفقيه 
بدقة مـــن خالل القانـــون والعرف. كان ســـيتم تعيين القاضـــي يف منصبه من قبل مســـؤول مكلف 
هبـــذه المهمـــة ويكـــون مســـؤواًل يف هناية المطـــاف أمـــام الخليفة، الـــذي جلس علـــى رأس هرم 
الســـلطة يف الدولة اإلســـالمية الســـنية. من جانبه، كان الفقيه ســـيحصل على لقب مفتي، مع منحه 
الحـــق يف إصـــدار الفتاوى، وبعـــد تعليم صارم علـــى يد المزيد من كبـــار العلماء الذيـــن احتفظوا 

بالحـــق يف تفويـــض طالهبم لالنخراط يف هـــذا النظام القانوين الرســـمي.
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كان التنظيـــم الـــذايت لمجمع العلمـــاء فيما يتعلـــق بالقانون جـــزًءا كبيًرا من النظـــام القانوين 
كمـــا كان القاضـــي، الـــذي يتـــم تعيينه عادًة مـــن بين رتبهـــم. ولكن علـــى عكس القضـــاة، الذين 
أصبحـــوا جـــزًءا من جهـــاز الدولة بقبولهم تعييـــن الخالفة وما جـــاء به من رواتب، لم يتم تســـمية 
أعضـــاء هيئة العلمـــاء من قبل أي شـــخص مرتبـــط بالحكومة. وإنمـــا أصبحوا علمـــاء عن طريق 
التعليـــم والوقـــار، وتحـــدد وضعهم من خالل الســـمعة التـــي تمتعوا هبـــا بين زمالئهـــم العلماء. 

وكوهنـــم علماء، وليســـوا قضاة، فقد مارســـوا حقهم الحصري يف تفســـير شـــريعة اهلل.
  فكيـــف حدثـــت هـــذه الرتاتبية؟ وكيف أصبـــح العلماء وهم أفـــراد ال يتمتعون بأي ســـلطة 
سياســـية مباشـــرة، وال جيوش، وال مناصـــب حكومية يف كثير مـــن األحيان، كحـــراس الوحيدين 
على الشـــريعة، بـــأن صـــاروا الضبـــاط الوحيدين بالنســـبة لســـلطة الحاكـــم؟ تعـــود اإلجابة إلى 

الطريقـــة التـــي تطورت هبا الشـــريعة اإلســـالمية نفســـها جنًبا إلى جنـــب مع الدولة اإلســـالمية.
يف طـــوال حياته، كان الرســـول محمـــد صلى اهلل عليه وســـلم يف حياته بمثابـــة الزعيم الديني 
والسياســـي لمجتمع المســـلمين. وكان وحيه، أي القرآن، يحتوي على بعـــض التوجيهات الدينية 
التـــي تتعلق بالشـــعائر والميراث على وجه الخصوص. لكنه لم يكن كتاًبا قانونًيا بشـــكل أساســـي 
ولـــم يتضمن رمـــًزا قانونًيا مطـــواًل مقارنة بما هو موجـــود يف التوراة. وعندما احتـــاج الجيل األول 
مـــن المؤمنين المســـلمين إلى إرشـــادات حول موضـــوع معين لم يتـــم تناولـــه يف األحاديث التي 
ســـمعوها، لجأؤوا مباشـــرة إلـــى محمد ملسو هيلع هللا ىلص. فإمـــا يجيبهم من تلقاء نفســـه، وإذا لم يكـــن متأكًدا، 

فإنـــه ينتظر التوجيه اإللهي يف شـــكل وحـــي ينزل إليه
وبوفـــاة النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص توقـــف الوحـــي عن النـــزول. فانتقـــل موقـــع القيادة السياســـية 
والدينية المشـــرتكة إلى سلســـلة من الخلفـــاء الذين خلفوا النبـــي. لذا الكلمة العربيـــة خليفة تعني 

البديل. أو  االحتياطـــي 
يبـــدو أن بعـــض الخلفـــاء األوائـــل اعتربوا أنفســـهم علـــى أهنم خلفـــاء عن اهلل. فـــكان من 
المفـــرتض أن يمنحهـــم ذلـــك ســـلطات قويـــة للتحـــدث نيابـــة عنـــه، حتى لـــو لم يزعمـــوا أهنم 
انبيـــاء. ومع ذلـــك، وبعد تعاقب بضعـــة أجيال، أصبـــح مقبـــوال أن الخليفة كان بديـــاًل عن النبي 
محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص، وليـــس هلل. وقـــد ترك ذلك الخليفـــة يف موقف صعـــب إذا تعلق األمر بحل المســـائل 
 القانونيـــة الصعبة والمســـتجدة. فقد امتلـــك الخلفاء الســـلطة التي كانت لدى النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، 
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ولكـــن ليس لهم حق الوصول مباشـــر إلـــى الوحي اإللهي. مما تـــرك المجتمع يف مـــأزق. فإذا لم 
يتحدث القرآن عنها بشـــكل واضح، فكيف كان سُيشـــتق القانون؟

كانـــت اإلجابـــة لإلشـــكاالت الطارئة التـــي تطورت خـــالل القرنيـــن األولين مـــن الحكم 
اإلســـالمي هي باللجوء إلـــى ما جاء يف القرآن مباشـــرة ويمكن اســـتكماله باإلشـــارة إلى األقوال 
واالفعال التي قام هبا النبي محمد صلى اهلل عليه وســـلم - بشـــكل جماعي، أو ما يســـمى بالمنهج 
النبوي أو الســـنة. تم التقاط هذه األفعال واألقوال يف التقليد الشـــفهي لألحاديـــث التي تم تواترها 
من شـــخص إلى آخر، والتي تبدأ على األرجح بشـــخص شـــاهد الفعل أو البيان بشـــكل مباشـــر. 
لكـــن بالطبـــع، حتى تقرير الحديث كان يســـتمد من موقـــف واقعي معين وال يمكنـــه اإلجابة على 
معظـــم المشـــاكل القانونية التي تنشـــأ يف القضايا المســـتقبلية. لذلـــك كان من الضـــروري التفكير 
بالقيـــاس من حالة إلى أخـــرى. كان هناك أيضا احتمـــال أن يكون هناك إجمـــاع مجتمعي حول ما 

يجـــب القيام به يف ظل ظـــروف معينـــة، وكان ُيعتقد أيضا أن ذلك لـــه وزن كبير.
إن الجمـــع بين مصادر التشـــريع األربع المجتمـــع عليها؛ القرآن، والســـنة النبوية كما وردت 
يف جمـــوع الروايـــات، باإلضافة الى االســـتدالل القياســـي، واإلجمـــاع كان بمثابة أســـاس لنظام 
قانـــوين. لكـــن من يســـتطيع أن يقول كيـــف تتوافق هـــذه العوامـــل األربعـــة مًعـــا؟ يف الواقع، من 
الذي كان له الســـلطة ليقـــول إن هذه المصـــادر وليس غيرها هي التي شـــكلت مصـــادر القانون؟ 
كان الخلفـــاء األربعـــة األوائل، الذين عايشـــوا النبي شـــخصًيا وكانوا يقودون إمرباطورية ســـريعة 
التوســـع وتركـــز علـــى الفتح أكثر مـــن الرتكيز على الحكـــم، ربما كانـــوا قادرين علـــى تقديم هذا 
االدعاء ألنفســـهم. لكـــن بعدهم، واجه الخلفـــاء مجموعة متزايدة من األفراد الذين أكدوا بشـــكل 
جماعـــي أهنـــم يمكنهم التأكـــد من القانـــون عرب المصـــادر المتاحـــة. أصبحـــت المجموعة التي 
نصبت نفســـها بنفســـها والتي أكدت ســـلطة تحديد القانـــون ُتعرف بالعلماء - وعلـــى مدى بضعة 
أجيال، بمســـاعدة بال شـــك الحاجة إلى نظـــام قانوين منظـــم يف إمرباطورية كبيرة، دفعـــوا الخلفاء 

لالعرتاف هبـــم كأوصياء علـــى القانون.
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حكم القانون وميزان القوى يف اإلسالم الكالسيكي

 العلماء كورثة لألنبياء
العمليـــة الدقيقـــة التـــي بموجبها وضـــع العلماء الشـــريعة اإلســـالمية يف وقـــت واحد كفئة 
منفصلـــة ورســـخوا أنفســـهم كمرتجميـــن هنائيين لها تظـــل غامضة إلى حـــد ما. هذا ليـــس غريبًا 
علـــى اإلطالق بالنســـبة ألصول النظـــام القانوين. غالًبا ما يكـــون تاريخ األنظمـــة القانونية غامًضا، 
ولـــذا فمـــن المرغوب دائًمـــا أن تتصـــرف الطبقة التـــي تتحكـــم يف القانون كمـــا لو كانـــت دائًما 
مســـؤولة. يف القانـــون العـــام اإلنجليـــزي، تعامـــل القضـــاة مع مشـــكلة األصول هـــذه من خالل 
االدعـــاء بأن القانون نفســـه يعود إلى زمن بعيد عن إدراك اإلنســـان. يف حين أن علماء المســـلمين، 
يؤكـــدون عكـــس ذلك. حيث تعود ذاكـــرة األفراد إلى زمـــن النبي، والواقع أن هـــذه الذاكرة كانت 
المصـــدر األساســـي لألقـــوال التي قدمـــت دليالً على منهج النبي. أبســـط شـــيء يمكـــن فعله هو 
التصـــرف كمـــا لو أنـــه منذ لحظـــة وفـــاة النبـــي، كان هناك دائًمـــا علمـــاء يجمعـــون روايات عن 
ممارســـته وتفكيره مـــن هذه االســـتنتاجات القانونيـــة. بمعنى ما يجـــب أن يكون هـــذا هو الحال 
بالتأكيـــد، حيث يحتـــاج الناس دائًما إلى حـــل الخالفات الملموســـة. وبدا مـــن الطبيعي أن يفهم 
العلمـــاء قصـــص الخالفات علـــى الملكية بيـــن فاطمة ابنـــة النبي وأبـــو بكر الخليفـــة األول على 

ســـبيل المثـــال من حيث األصـــول القانونيـــة التي افـــرتض أهنا كانت تعمـــل فيها.
ال يعنـــي ذلك أن العلمـــاء افرتضوا ببســـاطة أن كل ما قيل عن النبي صحيـــح. وإنما بدأوا يف 
وقـــت مبكر نســـبًيا يف التاريخ اإلســـالمي يف محاولة التمييز بيـــن األحاديث الموثوقـــة وتلك التي 
قـــد تكون نشـــأت عن طريـــق الخطأ أو التلفيـــق. مع انتشـــار األحاديث، والمحفوظـــة، أصبح من 

المهم بشـــكل متزايد التمييز بين الصحيحـــة والمزيفة.
يف النهايـــة، تم تطوير مجموعة مـــن المعايير للقيام بذلك، تعتمد بشـــكل كبير على سلســـلة 
نقـــل األحاديـــث من مرســـل إلـــى آخـــر، والتي تـــم دمجهـــا وحفظها بشـــكل مالئم إلـــى جانب 
األحاديـــث نفســـها. بحلـــول الوقت الـــذي تم فيـــه تدويـــن مجمـــوع األحاديـــث )اآلن أكثر من 
ثالثـــة قـــرون بعد تحقيـــق األحداث(، قيـــل إنه كان هنـــاك »علم تحقيـــق األحاديث« الـــذي يقيم 
شـــخصيات الناقلة ومدى وموثوقيتها وســـالمة المســـند بأكمله. كان تقييم الســـير المتعلقة بالنبي 
أحـــد مكونات الدراســـة القانونيـــة. ولكن من وجهـــة نظر العلماء، فـــإن األمر المهم هـــو أنه مثل 

الحلقـــات األخرى مـــن عمليـــة التفكير القانـــوين، ظل حكرا عليهـــم حصريا.
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ومـــن أجل جمع المـــواد القانونيـــة ذات الصلة وتفســـيرها، يمكن حًقا تســـمية العلماء على 
حـــد تعبير إحدى الســـير بأهنم »ورثة األنبياء«. مـــن الناحية الموضوعية، ال يســـتطيع العلماء وضع 
القانـــون؟ وإنـــا اهلل وحده يســـتطيع أن يفعل ذلـــك، واألنبياء فقط هـــم من يســـتطيعون أن يخربوا 
أنـــه فعل ذلـــك. وفًقا للعقيـــدة التي اعتنقها المســـلمون على نطـــاق واســـع، كان النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
»خاتـــم األنبياء«، والـــذي بوفاته انقطع الوحـــي. وقد ترك للعلماء يف تفســـير وتطبيق شـــريعة اهلل. 
مـــن الناحية النظريـــة، اكتشـــف العلماء القانـــون بطريقـــة ال تختلـــف تماًما عن أســـلوب القضاة 
اإلنجليـــز الذين ادعـــوا اكتشـــاف القانون العام مـــن خالل االســـتدالل على الســـوابق القديمة يف 
الممارســـات العمليـــة، على الرغم مـــن ذلك، كانـــت كال المجموعتين من القضاة موفقة يف ســـن 

القانـــون - ليـــس باالخـــرتاع الكامل، ولكن من خـــالل القوة الهائلة للتفســـير.
مـــع مـــرور الوقـــت، تجمعـــت مـــدارس الفكـــر القانـــوين المختلفة بيـــن العلمـــاء وحول 
شـــخصيات رئيســـية معينة امتد تأثيرها إلى مناطـــق جغرافية معينة كانت تحت الحكم اإلســـالمي. 
من عالمـــات النظام القانوين الناضـــج، كان لمدارس الفكـــر القانوين مكون مؤسســـي انبثق نتيجة 
تماســـكها الفكري. فكان لعالم شـــاب أن يربط نفســـه بمدرســـة معينـــة، مما يعني االنتســـاب إلى 
مذهب أو مدرســـة محـــددة وااللتزام باتباعهـــا عندما يتعلق األمـــر بإصدار أحـــكام قانونية فعلية. 
كانـــت المـــدارس المختلفـــة تدرك بعضهـــا البعض، وكثيـــرًا ما كانـــت تحدد مذاهبهـــا من خالل 
نـــوع مـــن الحوار غير المباشـــر. عادًة مـــا احتفظ كبـــار العلماء بالحـــق يف اتخاذ قرار بشـــأن قضية 
معينـــة بنـــاًء على تعاليم إحدى المـــدارس التي ال ينتمـــي إليها، أو من خالل النظـــر خارج مذاهب 
المدرســـة تماًمـــا والعـــودة إلى المصـــادر األصلية. لكن بالنســـبة لمعظـــم الفقهـــاء العاديين، فإن 
االلتـــزام بالبقـــاء ضمـــن القيود العقائدية لمدرســـته خلق قـــدًرا معينًا مـــن االنتظـــام والقدرة على 
التنبـــؤ. بعد كل هذا، فإن الشـــيء الوحيـــد الذي يجعل النظـــام القانوين فعااًل وشـــبيًها بالقانون هو 
أن قـــرارات الفاعليـــن القانونيين تتشـــكل أو حتـــى تتحدد من خـــالل المواد القانونيـــة الموجودة 

أمامهم وأســـاليب التفســـير الموثوقة التـــي يعرتف هبا النظام نفســـه .
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حكم القانون وميزان القوى يف اإلسالم الكالسيكي

 العلماء يف مقابل اخللفاء 

ال تتطـــور الهيئـــات القانونية كالمدارس من فراغ سياســـي. لكي يكون القانـــون وثيق الصلة 
عملًيـــا، بـــداًل من كونـــه تجريد نظـــري بحت، يجـــب أن يكون له بعـــض االرتبـــاط بالطريقة التي 
يتم هبا نشـــر الســـلطة من قبل من هـــم فيها. على الرغم من أن الشـــريعة اإلســـالمية كانـــت بمثابة 
 »قانـــون الفقهـــاء« مـــن حيـــث أن محتواها تم تحديـــده من قبـــل فقهـــاء القانون، وليـــس الدولة،
 إال أهنـــا كانـــت أيضـــا قانون دولة مـــن حيث أن لديهـــا آلية لتطبيقها مـــن قبل الدولـــة. كانت تلك 

اآلليـــة هي القضاء الـــذي يعينه الخليفة ويخضع لســـلطته المباشـــرة.
يف ظل النظرية التي طورها العلماء لشـــرح تقســـيم العمل يف الدولة اإلســـالمية، كان للخليفة 
 مســـؤولية قصـــوى يف تنفيـــذ األمر الربـــاين فيما يخـــص »األمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر«.
إال ان أداء هـــذه المهمـــة لم يكن بمفـــرده. وإنمـــا تطلب منه تفويض المســـؤولية إلـــى اآلخرين، 
وهـــم بالتحديـــد القضاة الذين ســـيطبقون التشـــريع الديني كما فســـره العلماء. لكـــي يكون المرء 
مؤهـــالً كقاضي، يجـــب أن يكون لديه فهم لهـــذا القانون، حتى لـــو لم يكن المـــرء بحاجة إلى أن 
يكـــون قـــادًرا على حل كل مســـألة قانونية معقـــدة بمفرده. ويتبـــع ذلك أن يكون القضـــاة من أهل 
العلـــم. عندمـــا يتصرفون كقضـــاة، فإهنم ســـيلبون ضمنًيا إرادة الخليفـــة يف اتباع القانـــون. والذي 
يمكـــن أن يقرهبـــم أو يبعدهم وفقـــا لذلك. ومع ذلـــك، فإن هذا ال يعني أهنم ســـيتبعون التفســـير 
القانـــوين للخليفـــة، بقدر ما تـــم انتقاؤهم من المدرســـة القانونية التـــي التزم هبـــا الخليفة. جاءت 

الســـلطة القضائيـــة من الخليفة، لكـــن القانون الواجـــب تطبيقه جاء مـــن العلماء.
وهـــذا الرتتيـــب الدقيق يف غايـــة األهمية لفهـــم ميزان القوى بيـــن العلمـــاء والخليفة. جادل 
بعض الباحثين يف الدســـتور اإلســـالمي الكالســـيكي بأن العلماء ال يســـتطيعون تقديـــم أي رقابة 
ذات مغـــزى على الحاكـــم ألن الخليفة احتفظ بســـلطة تعيين القضاة وفصلهـــم، ومن خالل ذلك 
يمكـــن أن يمـــارس تأثيًرا على القانون كما يشـــاء. لكن هـــذا الرأي يميل إلى إهمال ســـلطة اختيار 

القضـــاة )وبالتالـــي التأثير على نتائج القضايا( مع ســـلطة ســـن القانون.
يتكـــون القانون - وخاصة الفقـــه القانوين - مما هـــو أكثر بكثير مما يقـــرره القضاة يف قضايا 
معينـــة. كمـــا يحتوي على آراء مدروســـة لعلمـــاء خارج القضاء حـــول محتوى القانـــون وتطبيقه. 
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وقـــد عرب العلماء عن آرائهم يف األطروحات القانونية، بإصدار فتاوى رًدا على أســـئلة واشـــكاالت 
طرحهـــا عليهم أفـــراد أو قضاة واجهوا صعوبـــة يف تحديد القانون الواجب تطبيقـــه يف قضية معينة. 
لـــذا كانـــت بنية القانـــون كما شـــكلها العلماء معروفـــة ألعضاء بيـــن مجتمع العلمـــاء بما يف ذلك 
القضـــاة. بالتالـــي كان القانون بمعناه الحقيقي يشـــكل قوة حقيقية وشـــبه ملموســـة، وتتجســـد يف 

الخربات واآلراء الجماعيـــة لطبقة العلماء.
ونتيجـــة لذلـــك، فإذا ضغـــط الحاكم علـــى القضـــاة لمخالفة القانـــون من اجـــل الفصل يف 
قضايـــا محـــددة -ســـيتبين للعلماء أنـــه فعل ذلـــك-. بالتالي ســـوف يكـــون الحاكم قـــادًرا على 
اســـتخدام الضغـــط وصالحيـــات التعيين ألجل الحصـــول على النتائـــج التي يريدهـــا يف حاالت 
معينـــة. بعـــد كل هـــذا، كان القضاة كأفراد أضعـــف بكثير من قـــوة الحاكم، حتى لو كانـــوا ينتمون 
إلـــى طبقة أقوى منه. لكن الحاكم ال يمكنه أن يفســـد مســـار العدالة إال على حســـاب أن ُينظر إليه 

علـــى أنه ينتهك شـــريعة اهلل.
تكلفـــة تجـــاوز الشـــريعة اهلل لم تكن مســـألة بســـيطة. وفًقـــا لنظريـــة الحكم التـــي أصدرها 
العلمـــاء، كان الغرض من الحاكم - ســـبب وجوده - هـــو تطبيق التوجيه اإللهـــي. بالتالي يف حالة 
خـــرق القانـــون، فإن هذا هـــو بمثابة هو أن الحاكـــم غير مؤهـــل للحكم. وإذا اســـتمر هذا الخرق 
مـــع مـــرور الوقت ســـُيظهر ألولئك الذين يعرفـــون أن الحاكم لـــم يكن يؤدي وظيفتـــه على أكمل 

الشـــعب. وجه يف عالقته مع 
لكـــن هل هـــذا هـــو الجوهـــر؟ ما هـــي صفـــة العلمـــاء التي يمكـــن لهـــا كبـــح الحاكم يف 
حالـــة لـــم يعد مؤهـــل للحكم؟ هذا تســـاؤل مهـــم للغايـــة إذا أردنا فهم تـــوازن القـــوى يف الدولة 
اإلســـالمية الكالســـيكية. فالجواب األكاديمي غالًبا هو أن العلماء كانوا عاجزين بشـــكل أساســـي 
يف مقابـــل الحاكـــم، وأهنم قبلوا هـــذا الموقف الضعيـــف باعتباره أمـــًرا واقًعا عملًيـــا. على الرغم 
 مـــن أن الشـــريعة تعمل كدســـتور، »لم يكن الدســـتور قابـــالً للتنفيـــذ«، ألنه ال يمكـــن ال العلماء

وال الخاضعين له »إجبار حاكمهم على مراعاة القانون أثناء ممارسة الحكومة«.
لكـــن هذه اإلجابة ال يمكن ان تفســـر بشـــكل كاف دقة عالقات القوة داخل دولة دســـتورية. 
نـــادًرا مـــا كان أي دســـتور ان يمّكن القضـــاة أو الفاعلين غيـــر الحكوميين من »اخضـــاع« الرئيس 
التنفيـــذي الـــذي يمتلك كل وســـائل القـــوة والعنـــف. إن الوســـائل التي يتـــم من خاللهـــا تقييد 
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حكم القانون وميزان القوى يف اإلسالم الكالسيكي

الســـلطة التنفيذيـــة من قبل مؤسســـات ال تمتلك قوة الســـيف هـــي دائًما أكثر دقـــة، كوهنا مدفوعة 
بالخطابـــات واألفـــكار، وليس اإلكراه القســـري. يف الواقـــع، كان لدى العلماء عـــدة أدوات مهمة 
تحـــت تصرفهـــم للحفاظ علـــى الحاكـــم. ولمعرفة كيـــف تم ذلك، نحتـــاج إلى فحـــص الطريقة 
التي تحدث هبا العلماء أنفســـهم يف داخل مؤلفاهتم، وبين ســـلوكهم الوظيفـــي يف الواقع الحقيقي، 

والتي لـــم تكن دائًمـــا مطابقة لما قالـــوه يف كتبهم.
للتأكـــد بـــأن العلمـــاء يقولون ذلـــك، أعطـــى القانون نفســـه لهم الحـــق يف تعييـــن الخليفة 
أو عزلـــه. حيث أكـــدت الكتب الفقهيـــة للقانون الدســـتوري - التـــي كتبها العلمـــاء بالطبع - أن 
الخالفـــة لـــم تكن وراثيـــة كما ينبغـــي. يمكن تعييـــن الخليفة مـــن قبل ســـلفه، أو تعيينـــه من قبل 
 مجموعة مـــن الناخبين الموصوفين على أهنم مســـؤولون عن »اإللزام والتحييـــد« المجتمع ككل.
تـــم فرض هذه المجموعة للتأكد من أن المرشـــح يســـتحق تولي المنصب. ثـــم كان من المفرتض 
أن يـــربم أعضاؤها اتفاقية تعاقدية مع المرشـــح واعتربوا ذلك كأنه والء لـــه. يف المقابل، كان ملزًما 
باتبـــاع القانـــون. جادل بعض العلمـــاء بأن الخليفـــة الذي عينه ســـلفه ال يزال بحاجـــة إلى موافقة 

الناخبين. لكـــن يف رأي كل العلماء، كان الناخبون هم العلماء أنفســـهم.
كمـــا حددت كتب القانون الدســـتوري بأن الحاكم الـــذي ال يطبق العدالـــة أو يعرقل المهام 
بطريقـــة تتعـــارض مـــع واجباته قد ُيحـــرم من البقـــاء يف الحكم. إال انـــه وبالنظر إلى قلقهم بشـــأن 
الحفـــاظ على االســـتقرار السياســـي والوضع العـــام، كان العلمـــاء أكثر حذرًا بخصـــوص التأكيد 
صراحـــة أن لهم حـــق اإلعالن عن عـــدم صالحية الحاكم للحكـــم . ذكر أحد العلمـــاء أن »الكثير 
من النـــاس« - ولم يقل مـــن - »اعتقدوا أنه ينبغي خلـــع الخليفة الظالم والمســـتبد«. لكن المعنى 
كان حاضرا يف تكاليف المصلحة والمفســـدة. كان للعلماء ســـلطة إلزام المجتمـــع بالطاعة مقارنة 

بالحاكـــم، إذن، هل ســـيكون لديهم القـــدرة على تحرر من قيـــود االلتزام؟
يف الممارســـة العمليـــة، لم يعلـــن العلماء بشـــكل صريـــح أن الخليفة غير مؤهـــل للحكم. 
وكان هـــذا مـــن غيـــر المنطقي، ال ســـيما أن العلماء لـــم يكن لهم قـــوة قهر تحـــت تصرفهم. ومع 
ذلـــك، كان لـــدى العلماء قدرة كبيـــرة على إبقـــاء الحاكم يف حـــدود القانون. هذه القوة مســـتمدة 
من الحقائق السياســـية للخالفة يف العالم اإلســـالمي يف العصور الوســـطى، وهي حقائق تشـــكلت 

مـــن خالل رفـــض العلماء الدســـتوري للخالفة الوراثيـــة التلقائي.
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يف نظـــام توريـــث الملك، كما هو شـــائع يف أوروبا مع العصور الوســـطى، فـــإن بيت القصيد 
هـــو تقليـــل عدم اليقين بشـــأن من ســـيتولى المســـؤولية حينما يتعلـــق االمر بالخالفـــة. مثل كهذا 
النظـــام من شـــأنه ان يقلل الحاجة إلى هيئة مؤسســـية تقرر من ســـيصبح الملك بعـــد وفاة الملك. 
 مـــن الناحيـــة النظرية، يجـــب أن تظهر أزمـــة الخالفة فقـــط يف حالة عـــدم وجود وريـــث واضح،
أو حيـــث يتـــم الطعـــن يف الوريث باعتبـــاره ال يصلـــح للحكم. علـــى النقيض من ذلـــك، يف نظام 
التعييـــن أو االنتخـــاب، غالًبـــا ما يكـــون هناك من يدعـــي بأحقية تولـــي منصب الحكـــم. هذا من 
شـــأنه ان يخلـــق الحاجة لشـــخص مـــا أو مجموعة مـــن النـــاس لتأييـــد ادعاءاته، مما قـــد يظهره 

انتقالي. وضـــع  يف  كحاكم 
يف البيئـــة اإلســـالمية يف العصـــور الوســـطى، كانت هـــذه بالضبط هـــي الطريقة التي تســـير 
هبـــا األمـــور. قد يفكـــر الورثة األقويـــاء أو غيرهم مـــن أقارب الحاكـــم الحالي يف إجـــراء انقالب 
داخـــل القصر إلزالة ســـلفهم. خارج القصر، يمكن أن يكون هناك منافســـون آخـــرون ينتظرون يف 
األجنحـــة، وبدورهم يتحينون الفرصة لالســـتيالء على الدولة وتأســـيس ســـاللة جديـــدة أو حتى 

بالقوة. الدولـــة  لغزو 
هذا الشـــك حول الخالفة جعـــل العلماء يف غايـــة األهمية. أول ما يحتاجـــه الحاكم الجديد 
هـــو تأكيـــد شـــرعيته يف تولي الحكـــم. وهذا من شـــأنه أن يســـاعد يف تعزيز ســـلطته ضـــد الرفض 
المبكـــر للمطالبيـــن المحروميـــن من الفئـــات األخرى. بعـــد ذلك، بمجـــرد توطيـــد موقعه، كان 
الحاكـــم الجالس بحاجة إلى أن يكـــون قادًرا على صد المنافســـين والغزاة الجـــدد. للقيام بذلك، 
كان بحاجـــة إلـــى أن يكون قـــادًرا علـــى االعتماد علـــى العلماء لتأكيد اســـتمرار شـــرعية حكمه. 
يف الحالـــة القصـــوى التـــي واجه فيهـــا الغزو، ســـيحتاج الحاكم إلـــى العلماء مـــرة أخرى إلعالن 
الواجـــب الدينـــي لحماية الدولـــة يف جهاد دفاعي. لـــذا كان وجـــود العلماء إلى جانبـــه يف أوقات 
التحـــدي واألزمـــات بمثابة قوة هائلـــة مضاعفة للحاكـــم الذي يمكـــن أن يقال إنه يتبـــع القانون.
أحـــد األمثلة الشـــهيرة الداعمة للنظـــام من التحديـــات الخارجية يأيت من حيـــاة العالمة تقي 
الدين ابـــن تيميـــة )263)-328)(، وهو أيقونـــة غزيرة اإلنتاج قـــد تم إدانته وســـجنه. معتقداته 
الفقهيـــة والقانونية يف ثالث مناســـبات منفصلـــة على األقل )وتـــويف يف النهاية يف الســـجن(. على 
الرغـــم من اســـتعداده لمخالفـــة العقيدة الرســـمية، إال أن ابـــن تيمية قـــدم دعًما قوًيـــا للدفاع عن 
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دمشـــق ونظامهـــا المملوكي ضد هجـــوم المغول الذيـــن هددوا المدينـــة يف أواخر القـــرن الثالث 
عشـــر. وقد تـــم التعرف عليه عـــن كثب مـــع الدفاع عن الدولـــة لدرجة أنـــه قيل إنـــه كان حاضًرا 

كنـــوع من الملحـــق العســـكري يف الهزيمة )المؤقتـــة( للمغول خارج دمشـــق عام 299). 
 مـــا كان مهمًا يف دفاع ابن تيمية عن الدولة هو الدور الذي منحه للشـــريعة يف ســـياق دعاية له
ضـــد التهديـــد المغولي. على الرغم مـــن اعتناق المغول لإلســـالم، وبالتالي كان مـــن الممكن أن 
يكـــون لديهم ادعـــاء بالحكم إذا احتلوا. ومـــع ذلك، بصفته فقيهـــًا كبيًرا، أصدر ابـــن تيمية فتوى 

أعلـــن فيها تكفيـــر المغول بغض النظر عن تمســـكهم النهائي باإلســـالم. 
كان الحجـــة المركزيـــة علـــى وجـــه الخصوص يف تحليـــل ابن تيميـــة هو فشـــل المغول يف 
االلتـــزام بالشـــريعة، فاســـتخدام المغول لقانوهنـــم العريف التقليدي بداًل من الشـــريعة اإلســـالمية 
 كان موضع اســـتنكار بســـبب هتديده المباشـــر لســـيادة الشـــريعة. رأى ابن تيميـــة أن الحاكم الذي
ال يتصـــرف وفقًا إلمـــالءات العلماء الشـــرعييين ال تجوز طاعتـــه. يف الواقع بالنســـبة البن تيمية، 
فـــإن حقيقة عـــدم االلتزام بالشـــريعة قد أبطـــل ادعـــاء المغول بالشـــخصية اإلســـالمية وحرمهم 
بالتالـــي مـــن أي ادعاء بالشـــرعية. تبع ذلـــك أن مقاومة المغول كانت شـــكالً من أشـــكال الجهاد 
والحـــرب الدفاعيـــة التي البـــد منها ضد غير المســـلمين. كانـــت النتيجة العملية إلعـــالن الجهاد 
هي إلزام المســـلمين يف كل مكان بدعـــم قضية المقاومة. بالتالي رأى ابن تيمية نفســـه أن الحروب 
السياســـية بين المســـلمين محظورة وال تســـتحق دعم أي مســـلم. من ناحية أخـــرى، كان الجهاد 

عالمًيا. بـــه  معرتًفا  واجًبا 
لـــم يتفـــق كل عالم مـــع موقف ابـــن تيمية فيما يتعلـــق بموقفه مـــن المغـــول ... )ذكر( لكن 
يبدو أن أي عالم كان مســـتعد الســـتيعاب موقفه بمجرد ســـقوط دمشـــق يف أيـــدي المغول. وكان 
ابن تيمية نفســـه على اســـتعداد لالعـــرتاف بإمكانية التســـامح مع الحاكم حتى لـــو تناقضت بعض 
ممارســـاته؛ وطالما كانت الشـــريعة متبعة يمكـــن للعلماء فقط نذره وتصحيحـــه. ولكن مع وجود 

حـــاالت للذين فشـــلوا يف تطبيق الشـــريعة - ال يمكن أن يكون هناك حل وســـط.
إذا كان مـــن الممكـــن علـــى العلماء فـــرض التـــزام الحاكم بالشـــريعة لإلدعاء بأنـــه يمتلك 
الشـــرعية، فعـــدم احـــرتام الحاكم للقانـــون من شـــأنه أن يضر بصـــورة العلمـــاء الذيـــن منحو له 
الشـــرعية. ففـــي هذه الحالـــة يمكن للعلمـــاء إما تجاهـــل ممارســـاته، أو التأكيد مـــرة أخرى على 
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شـــرعيته لكن بشـــكل ضعيف. ويف الحاالت األكثر تطرفـــًا يمكن للعلماء تأكيد شـــرعية للحاكم 
البديـــل. لهـــذا فتنحيـــة الحاكم بالقـــوة قد يكـــون مصحوبـــًا بفتوى تعلـــن عدم شـــرعية الحاكم 
المخلـــوع. وبطبيعـــة الحـــال كان إصـــدار مثل هذه الفتاوي تشـــكل خطـــوة محفوفـــة بالمخاطر. 
وعـــادة ما كان يكفـــي العلمـــاء أن يقولوا القليل حتـــى يتولى الحاكـــم الجديد الســـلطة، ثم يقروا 
شـــرعية ذلك الحاكـــم باعتباره الشـــخص الذي يمتلك الســـلطة الشـــرعية للحكم بحكـــم طالما 
التـــزم باتبـــاع القانون. ثم تبـــدأ الدورة من جديد. وبـــدون وجود جندي واحد تحـــت إمرهتم، كان 

العلمـــاء يمثلون مصدًرا مهًما للســـلطة يف الهيكل الدســـتوري اإلســـالمي.
باختصـــار، كانـــت ســـلطة العلماء يف إضفـــاء الشـــرعية مهمـــة ألن تقلبات الخالفـــة كانت 
تتطلب تأكيًدا لشـــرعية الممارســـات السياســـية للحاكم. فال عجب أن القانون الدستوري للعلماء 
لـــم يصرح مطلًقـــا بالخالفة لمجرد حقيقـــة الوراثة، رغـــم أن بعض الحكام أرادوا ذلـــك تماًما بال 
شـــك. بالطبـــع، كان اإلصرار علـــى قدرهتم على انتخـــاب الخليفة يمنـــح العلماء قـــوة أكرب. كان 
الســـماح بالخالفـــة عن طريـــق تعيين الحاكم الســـابق تنـــازاًل جزئًيا لســـلطة الحـــكام ورغبتهم يف 
تشـــكيل ســـاللة. لكن هذه التســـوية ما زالت تمنح العلماء معظـــم ما يحتاجون إليـــه. ترك التعيين 
مجـــاال لحاالت عدم اليقيـــن يف احتمالية تغيير الوريث المعين يف أي لحظـــة. )يف العصر الحديث، 
غيـــر الملك حســـين ملك األردن خليفتـــه المعين من أخيه إلـــى ابنه األكرب قبل وفاتـــه بأيام قليلة(. 
إن وجـــود حاالت عدم اليقين يف ممارســـة الخالفـــة دفع بالحاكـــم وخلفائه بحاجتـــه الدائمة الى 

حكمه. لتثبيت  العلماء  شـــرعية 
يف مقابـــل منحهم الشـــرعية، كان مطلب العلماء من الحاكم يتمحور بشـــكل أساســـي حول 
االلتـــزام بســـيادة القانـــون. لذا من المهـــم مالحظة أنه وفًقا لتفســـير البنية الدســـتورية اإلســـالمية 
الذي أقرتحـــه هنا، فمطالب العلمـــاء لم تكن بدافع المصالح الشـــخصية. بقدر مـــا كانوا يؤكدون 
علـــى دورهـــم االجتماعي والسياســـي حتى عندما كانـــوا يخدمـــون المصالح العامـــة المتمثلة يف 

تعزيز االلتـــزام بالقانون. 
فمـــن ناحية، اســـتلزمت وعـــود الحاكم باحـــرتام القانـــون وعود أخـــرى باحـــرتام العلماء 
وموقعهـــم داخـــل المجتمـــع. يف تأكيـــد هـــذا، كان العلمـــاء بذلك يعـــززون مكانتهـــم الجماعية 
واســـتدامتهم كفواعـــل مهمة يف المجتمع اإلســـالمي وذلك من خالل القضاة الذيـــن تم اختيارهم 

من بيـــن العلمـــاء يف إدارة النظام القانـــوين للدولة. 
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مـــا من شـــك ان تماهي العلمـــاء مع القانـــون كان كامـــالً وصادًقـــا. حيث اهنم لـــم يطالبوا 
بالثـــروة ولم يشـــرعوا لهـــا، بل أصـــروا على التـــزام الحاكـــم بالقانون. وهـــذا التزام مســـتمد من 
فهمهـــم للقانـــون على أنه يمثل شـــريعة اهلل ويســـمو علـــى الحاكـــم. يف المقابل دعم هـــذا األخير 
للقرارات التشـــريعية للعلماء فـــإن هذا هو اعرتف بســـمو القانون على المصالـــح الفردية. بالتالي 
مثل هذا الرتتيب الدســـتوري هو ما مهد لســـيادة القانـــون والذي أصطلح عليـــه يف الوقت الحالي 

القانون. بحكم 


