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(لندن،  احلديث  اإلسالمي  الفكر  يف  الشعبية 
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”الربيع  بـ  معروفا  بات  ما  أحداث  عن  متخض 
العريب“ ووقائعه منذ 2011 وصول ما بات ينعث أيضا 

باإلسالميني للسلطة، مما أثار اهتامم الباحثني من ختصصات خمتلفة ومناطق متباينة بغية 
يف  البحث  غامر  بخوض  مىض  وقت  أي  من  أكثر  واالهتامم  ونتائجه،  أسبابه  استكناه 
األصول النظرية للفكر اإلسالمي. ولفهم طبيعة الرصاع الفكري بني التوجه اإلسالمي 
عىل  طفا  اإلسالمية،  الدول  يف  وتطبيقاهتا  الغربية  الديموقراطية  مبادئ  وبني  والعلامين 
السطح نقاش قديم-جديد يتعلق بالفكر السيايس اإلسالمي ومد تطابقه مع مبادئ 
الديموقراطية، فضال عن إعادة طرح مسألة الرشعية واملرشوعية هل هي املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية أم من صناديق االقرتاع وكذا قضية الدولة املدنيّة.
هذا  ضمن  مضامينه  أهم  يف  الورقة  هذه  يف  له  نعرض  الذي  الكتاب  ويندرج 
وطرح  التوجه  هذا  ضمن  تندرج  قضية  ملناقشة  راهنة  وقائع  من  ينطلق  إذ  السياق، 
إشكالية مد مالئمة الرشيعة اإلسالمية للديموقراطية. صدر سنة 2019 عن منشورات 
بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  مارش،  ف.  أندرو  للباحث  األمريكية  هارفارد  جامعة 
والرشيعة  السياسية  الفلسفة  حول  العلمية  واهتامماته  أبحاثه  وترتكز  ماساتشوستس، 

والفكر السيايس والدين وارتباطها بالنظريات السياسية. 
تتوزع حماور الكتاب الصادر حتت عنوان: خالفة اإلنسان: السيادة الشعبية يف الفكر 
اإلسالمي احلديث،  عىل أكثر من 300 صفحة تضمنت تقديام تلته سبعة حماور، كام ذيل 
املؤلف كتابه بكلمة شكر إشار فيها إىل رشوعه يف مجع مادة كتابه منذ 2012 واملنطقة العربية 
حول  حينئذ  النقاش  ساد  إذ  ومرص،  تونس  يف  وتداعياته  العريب  الربيع  وقع  عىل  تعيش 
إشكالية وضع أسس دولة حديثة غري استبدادية، وهي فرتة اتسمت بقلة اإلصدارات، 
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من  جمموعة  مع  أجراها  التي  واحلوارات  النقاش  ورشات  من  الكاتب  استفاد  وهلذا 
الباحثني يف معاهد وجامعات خمتلفة. وتبعا لذلک، بدا له واضحا أن األنظمة اجلديدة 

لن تكون تعددية ودستورية بل أنظمة مستوحاة من نظريات الديموقراطية اإلسالمية.
السيايس  اإلسالمي  الفكر  يف  السيادة  مسألة  كتابه  فصول  عرب  الدارس  حيلل 
مستقبل  بتجديد  الثورات  برشت  حني  الشعب  سيادة  نظرية  تطور  وكيفية  الكالسيكي 
أن  مفاده  مبدأ  عىل  السيايس  اإلسالم  منظرو  ركز  إذ  العربية.  املنطقة  يف  الديموقراطية 
استكناه  إىل  العودة  الباحث  اختار  وهلذا  بأكملها.  األمة  تشمل  األرض  عىل  اهللا  سلطة 
نظرية  وناقش  قطب  وسيد  املودودي  عند  بالطوباوية  وصفها  التي  النظرية  هذه  أصول 
تدعم  العاملية  اإلنسانية  اخلالفة  عقيدة  بأن  وجيادل  األرض.  يف  اإلنسان  خالفة  عقيدة 
نظرية ديموقراطية إسالمية يتمتع فيها الشعب بالسلطة عىل احلكومة والزعامء الدينيني، 

ولكن هل هذا النظام املثايل مصمم للبقاء واالستمرار كنظرية؟ 
 ،2011 سنة  مرص  عاشتها  التي  الشعبية  االحتجاجات  أن  باعتبار  العمل  استهل 
أدت إىل سقوط الرئيس املرصي حسني مبارک، وتسببت يف ظهور اإلسالميني مرة ثانية 
وعلنية عىل مرسح األحداث، ومن بينهم يوسف القرضاوي املنفي منذ عام 1961، وهو 

الشخصية الفكرية األكثر شهرة املرتبطة باحلركة اإلسالمية حسب املؤلف. 
ويناقش أندرو ف. مارش أن سيادة الشعب تعكس حدوث ثورة يف الفكر اإلسالمي 
بشكل  ومتبنيا  سياسية  براگامتية  عىل  معتمدا  ديامغوجيا  موقفا  ليست  وأهنا  املعارص، 
اإلسالمية،  السياسية  الفلسفة  صياغة  إعادة  من  أيضا  وتتألف  الديمقراطية.  لغة  فائق 
عىل  اهللا  كخليفة  اإلنسان  بمكانة  يتعلق  الهويت  موقف  عىل  خاص  بشكل  واملتمركزة 
األرض. وشكلت الثورات العربية يف عام 2011 فرصة الختبار احلركة اإلسالموية يف 
تدبريها للشأن العام، وخلقت احلدث التارخيي الذي أوصل هذه الفكرة إىل عامل املثايل. 
إذا  ذلک؟  لتحقيق  النظرية  الرشوط  هي  وما  املثايل،  معنى  ما  عن  الكاتب  يتساءل  لكن 
الفكرية  األزمات  من  ا  نوعً لإلسالميني  هذا  يرتک  أال  فكرية،  تارخيية  مسألة  األمر  كان 
واإلرث الثقيل، وهم يسعون إىل وضع هنج مميز للحياة السياسية التي جيب عىل اإلسالم 

أن يؤسس له؟
الثورات  يف  الديني  اخلطاب  حضور  الكاتب  حلل  التساؤالت  هذه  عن  لإلجابة 
العربية، كالتأكيد عىل التضحية وأشكال التضامن مثل ما حدث يف ميدان التحرير عندما 
حتول املسلمون واملسيحيون إىل جدران واقية أثناء الصلوات. ومن جهة أخر، وظفت 
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مثل  للمشكل،  حلول  اقرتاح  أو  املتظاهرين  إلدانة  الديني  اخلطاب  احلكومية  اجلهات 
استصدار وثيقة األزهر من أجل مستقبل مرص سنة 2011 والتي اقرتحت بعض املبادئ 
جديد  ديني  خطاب  توظيف  هو  والواضح،  الديمقراطي.  االنتقال  لتحقيق  التوجيهية 
سعى إىل اضفاء رشعية دينية عىل املظاهرات مثل ترصحيات أمحد الريسوين الذي كتب 

حول ”فقه الثورة،“ والباحث السعودي سلامن العودة. 
الشعب،  لسيادة  متحمسة  علامنية،  إيديولوجية  شعارات  االحتجاجات  ورفعت 
واحلرية  ”اخلبز  بـ  املحتجون  طالب  كام  النظام،“  إسقاط  يريد  ”الشعب  شعار  وأبرزها 
حتقيق  تضمن  واجتامعية  سياسية  تغيريات  بإحداث  نادت  كام  االجتامعية.“  والعدالة 
فكرة  سطوع   2011 بعد  ما  فرتات  شهدت  وهلذا  االجتامعية.  والعدالة  الديموقراطية 
مل  إذ  جذرية،  ثورية  تكن  مل  اللحظات  هذه  أن  إىل  الكاتب  ويشري  جديد.  دستور  وضع 
حتدث تغريات عميقة يف متثيلية الربملان، إذ استمر جهاز الدولة كام بات معهودا متحكام 

بقوة يف زمام األمور.
جمتمع  كم  حيُ أن  بمعنى  املتعلق  السؤال  طرح  إلعادة  مناسبة  الفرتة  تلک  وأتاحت 
مسلم بطريقة رشعية وإجبار األحزاب اإلسالمية لبسط رؤيتها ونظريتها حول السيادة 
التأسيسية  اللحظة  طول  هو  الباحث  يوضح  كام  واملشكل  العام.  املجال  يف  والسلطة 
دون أن يستويل كيان واحد عىل السلطة، فظلت فكرة ”الدولة املدنية“ كام يتحدث عنها 
اإلسالميون وغريهم بحاجة إىل توفري حمتو ديني وسيايس ملموس. وهبذا املعنى، برش 
مرة  اإلسالمي  السيايس  والفكر  السيايس،  اإلسالم  إىل  السياسة  بإعادة  العريب  الربيع 

جديدة إىل التاريخ. 
ويف واقع األمر، أيدت األحزاب ذات التوجه اإلسالمي خالل محالهتا االنتخابية 
ويف بياناهتا احلزبية مقولة ”الشعب هو مصدر السلطة السياسية.“ ويتعلق األمر بفكرة 
عن  احلديث  عرب  تاله،  وما  عرش  التاسع  القرن  خالل  اإلسالمي  الفكر  رواد  صاغها 
بل  ديمقراطية،  التزامات  جمرد  تكن  مل  التي  املثالية  والدساتري  الرشعي  احلكم  نظريات 

نوعا من السيادة اإلهلية والشعبية املزدوجة. 
اجلديد  الدستور  رقابة  حتت  جرت  التي  االنتخابات  املتطرفون  شجب  وباملقابل 
بأهنا ”تضع السيادة يف أيدي الشعب وليس بيد اهللا،“ عىل أساس اعتبار ”مبادئ الرشيعة 
احلل،“  هو  شعار ”اإلسالم  عن  احلديث  وتردد  للترشيع.“  الرئييس  املصدر  اإلسالمية 
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الشعبية.  للسيادة  احلقيقي  والصوت  للرشعية  الوحيد  املصدر  اإلهلية  السيادة  واعتربت 
وتتحدث الرضورات اإلهلية والشعبية، الثيوقراطية والديموقراطية، بأصوات خمتلفة إذ 

السيادة اإلهلية هي لغة التعايل والتغيري. 
وبناء عليه، يشري الكتاب إىل أن العنارص اإلهلية والشعبية يف النظرية الديمقراطية 
اإلسالمية مستمدة من نفس االلتزامات واملواد، إذ األمر اإلهلي ليس جمرد قيد مفروض 
من  وبدالً  اإلهلي.  األمر  غياب  عىل  دليال  ليست  اإلنسانية  واحلرية  اإلنسان،  حرية  عىل 
ذلک، فإن أساس النظرية الديمقراطية اإلسالمية هو نفسه أساس النظرية الثيوقراطية 
اإلسالمية. بمعنى أن اهللا هو الوكيل واملمثل الرئييس، واالستجابة األوىل لإلنسان تظل 
ا  م البرش كخليفة له هي أنه مل يعني أحدً استجابة سلبية وطوعية. لكن قوة اهللا التي تُكرِّ

بينه وبني اإلنسان، ال ملوک وال كهنة وال علامء. 
ويطرح الكتاب أسئلة ختص صالحيات السيادة التي يتمتع هبا الشعب؛ فهل هي 
ذات سيادة كاملة أم أهنا مقيدة؟ وما اآلثار املرتتبة عن املفاهيم التقليدية للقانون اإلهلي؟ 
أي نوع من الناس يتصور أنه صاحب سيادة؟ ما رشوط املطالبة هبذه السلطة؟ وكيف 
امتداده  عىل  الكتاب  تناوهلا  أسئلة  جلملة  نامذج  هذه  وسنُّها؟  السيادة  هذه  متثيل  يتأتَّى 

فصوله. 
احلديث،  اإلسالمي  الفكر  يف  الشعب  سيادة  مفهوم  الكتاب  صاحب  ويعالج 
ني، مع عرض بعض املقارنات العرضية أو اإلشارات عن الفكر  بالرتكيز عىل الفكر السُ
الشيعي. وهذا فضال عن تركيزه عىل بعض اللحظات الفكرية املهمة يف التقاليد احلديثة 
السيايس  للفعل  والنقدي  الفكري  التاريخ  تناول  فقد  لذلک،  وتبعا  السيايس؛  لإلسالم 
اإلسالمي. وبمعنى آخر، فقد اهتم بتحليل أصول احلكم وبناء دولة مدنية انطالقا من 
كتابات مفكرين عرب. وحتى حيافظ عىل التامسک الداخيل ألطروحته، رجع الباحث 
بالديموقراطية  وعالقاهتا  اإلسالمية  الدول  يف  احلكم  لنظريات  املؤسسة  الكتابات  إىل 
الغربية، وتتبع كيفية تطور تلک النظريات وفقا ملراحل مفصلية، ليخلص إىل تأثري ذلک 
عىل الواقع السيايس املعارص عرب تفسري انعكاسات الربيع العريب عىل اإلسالم السيايس 

بشقيه الراديكايل أو املعتدل. 
وحاول املؤلف وفقا لذلک، اإلملام بالسياق السيايس والتارخيي واملؤسسايت الذي 
السيايس  بالالهوت  نعته  يمكن  ما  وضع  حيث  اإلسالمي،  السيايس  الفكر  فيه  تطور 
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الدستورية  والتطورات  اإلسالمية  للحركات  السياسية  التجارب  سياق  يف  اإلسالمي 
قراءات  من  الباحث  وينطلق  العريب.  الربيع  جتربة  عاشت  التي  للدول  والقانونية 
الدستورية  النظرية  من  توليفة  تقديم  إىل  وسعى  املتخصصني،  املفكرين  من  عدد  آلراء 
اإلسالمية املعارصة التي توفر فيها مذهب اخلالفة اإلنسانية واملعتقدات السياسية العميقة 
املامرسة  عىل  أثرت  كيف  وأوضح  العثامنية  اخلالفة  بفرتة  فربطها  الالهويت،  واألساس 
السياسية وعىل النظرية الدستورية بإصدارها ملجموعة من القوانني القضائية والتجارية، 
التي اعتربت حتديثا لبنية الدولة. كام انبلجت أفكار رشيد رضا وعيل عبد الرازق وعبد 
وأيضا  القانون،  وسيادة  احلكومة  مع  توافقها   ومد اخلالفة  حول  السنهوري  الرزاق 

تنازع السلط بني السلطة التنفيذية، وممثيل الشعب، وممثيل الرشيعة اإلهلية. 
وحتى عندما اهنارت اإلمرباطورية العثامنية وتشكلت الدول القومية، ظل النقاش 
حول سيادة الشعب حارضا يف اخلطابات اإلسالمية إىل جانب فكرة السيادة الوطنية، من 
خالل الكتابات التي حللت فكرة عيل عبد الرازق، وأعامل رواد النهضة مثل الطهطاوي 
باعتبارها  الشعبية  السلطة  فكرة  أيد  الذي  والكواكبي  الدين  وخري  الضياف  أيب  وابن 

ضامنة وحيدة ملناهضة االستبداد. وكان ذلک مثاال للفكر الديموقراطي اإلسالمي.
العرشين  القرن  منتصف  السنية  اإلسالمية  احلركة  يف  تشددا  أكثر  آخر  اجتاه  وظهر 
قاده أبو األعىل املودودي وتأثر به السيد قطب بعد إعالنه سيادة اهللا احلرصية عىل العامل 
مجيع  يف  الرشعية  لتقنني  معيارا  أصبحت  التي  احلاكِمية  فكرة  وهي  البرشي،  والترشيع 

اإلجراءات السياسية والترشيعية واألخالقية. 
األمثل  الطريق  اإلهلي  القانون  اعتبار  ومنها  املودودي،  أفكار  قطب،  السيد  وطور 
إىل السعادة االجتامعية اجلامعية ولتحقيق التحرر، إليامنا منه بأن الرشيعة اإلهلية تراعي 
ا بإدماج السيادة  الفطرة اإلنسانية. وهذا مما يربز سيادة القانون اإلهلي، إال أنه يرتبط أيضً
الشعبية يف الفكر اإلسالمي الراديكايل. إذ تم الرتكيز عىل أن املسلمني يمكنهم أن يكونوا 
ا وحيكمون يف ظل الرشع. وهلذا تبنت اجلامعات اإلسالمية الراديكالية أفكار سيد  أحرارً

قطب وجعلتها أحد املبادئ األساسية التي ال حميد عنها يف مرشوع الدولة اإلسالمية.
اإلسالمية  الفكرية  األدبيات  من  جمموعة  إىل  أطروحاته  لتدعيم  الكاتب  ويستند   
والغربية حول النظرية الدستورية اإلسالمية. ويركز عىل جتربة رشيد الغنويش باعتباره 
نموذجا ملنظري تناغم اإلسالم والديمقراطية، وأحد السياسيني املعارصين لعامل ما بعد 
2011، والذي حاول اجلمع بني الرشيعة والسياسة وبني الديموقراطية واإلسالم. فتجربة 
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الغنويش وحزبه ذو التوجه اإلسالمي يف احتضان مصطلح الديموقراطية اإلسالمية، بناء 
وحدود  فكرته،  تُظهر   “و”الشور و”األمة“  و”الصحيفة“  االستخالف،“  ”عقد  عىل 
تنظيمية  كمشكلة  السيادة  حدود  وكذا  والديمقراطية،  اإلسالمية  السياسية  النظرية 
لإلسالم والسياسة. لكن يتساءل الباحث، هل سقط الغنويش يف ازدواجية اخلطاب؟

ممارسة  تطوير  فكرة  حضور   مد الباحث  عليها  اعتمد  التي  الكتابات  أبرزت 
السيادة واحلكم، وتكوين املجتمعات اإلسالمية وتطورها، كام أن مسألة السيادة اإلهلية 
الكاتب  يقيم  وهلذا   . سياسياً املنخرطني  املسلمني  هتم  ما  بقدر  إال  هتم  ال  الشعبية  مقابل 
اإلسالمي  التوجه  ذات  األحزاب  مآل  ويرصد  واملرصية  التونسية  الثورتني  بني  مقارنة 

يف البلدين.
عىل  كلها  تكن  مل  العريب  الوطن  يف  اإلسالمية  احلركات  أن  إىل  الكاتب  ويشري 
املعتدل  منها  واملواقف  واألحكام  التصورات  يف  اختالف  هناک  بل  واحد،  رجل  قلب 
واإلحسان  العدل  مجاعة  مثل  كاريزمية  شخصية  حول  التف  من  ومنها  والراديكايل، 

باملغرب. 
الشمول  ”فرضية  يسمى  ما  هي  السياسيني  بني  أثريت  التي  النقاشات  أحد  إن 
االعتدال  إىل  أكثر  يميلون  قد  واألفراد  السياسية  اجلامعات  ”أن  ومفادها  واالعتدال،“ 
نتيجة إدماجهم يف العمليات السياسية التعددية،“ وتشمل دراسات احلالة الرئيسية هلذا 
إجراء  عرفت  بلدان  وهي  وتركيا،  وباكستان  ومرص  واملغرب  واألردن  اليمن  النقاش 

انتخابات ديمقراطية حمدودة تنافست فيها األحزاب اإلسالمية منذ سنوات. 
إىل  صاحبه  يسعى  إذ  الكتاب،  هذا  يف  حمورية  اإلنسان  خالفة  نظرية  تبقى  وعليه، 
وإذا  وديمقراطي.  إسالمي  متساوٍ  نظام  رشوط  وفق  الشعبية  السيادة  مفهوم  ترسيخ 
كانت  إذا  ما  هو  السؤال  يصبح  فعندئذ  مثايل،  نموذج  جمرد  النهاية،  يف  النظام،  هذا  كان 
كانت  إذا  ما  أو  عليها؟  التغلب  يمكن  وال  دائمة  ذلک  حتقيق  دون  حتول  التي  العقبات 
الوسائل املطلوبة للتغلب عىل تلک العقبات بطريقة ما تبطل االدعاءات املهمة وااللتزام 

بالنظرية؟ يتساءل الكاتب.
يف  الديمقراطية  بموجة  األوقات  من  وقت  يف  برش  العريب  الربيع  أن  املعلوم  ومن 
انتكاسة  عرفت  ما  رسعان  أهنا  إال  واليمن،  والبحرين  وسوريا  ومرص  وليبيا  تونس 
بقيادة  املرصية  املسلحة  القوات  قامت  عندما  األول:  دالني،  حدثني  خالل  من  جلية 
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وتعليق  مريس،  حممد  ديمقراطياً،  املنتخب  الرئيس  عىل  باالنقالب  السييس  الفتاح  عبد 
صار  ما  قيام  يف  الثاين  احلدث  يتمثل  بينام   . ديمقراطياً عليه  املصادق  بالدستور  العمل 
اخلالفة  عودة  عن  واإلعالن  وسوريا،“  العراق  يف  اإلسالمية  ”الدولة  بعبارة:  معروفا 
يف  املتضمن  الوحيش  العنف  إىل  وبالنظر  البغدادي.  بكر  أيب  بقيادة  العاملية،  اإلسالمية 
ا دينية بديلة للسلطة  ا أفكارً هذين الشكلني املختلفني للثورة املضادة، فإهنام يمثالن أيضً
اإلعالم  وسائل  باهتامم  اإلسالمية،“  ”الدولة  أخبار  واستأثرت  والطاعة.  والرشعية 
االستيالء  ملحاولتها  ا  أيضً ولكن  مارسته  الذي  للعنف  بثها  جراء  فقط  ليس  واجلمهور 
نفسها  تُقدم  صارت  بداعش  سمي  ما  ظاهرة  لكن  اإلسالم.  يف  السيادة  خطاب  عىل 
واملعادي  للديمقراطية  املناهض  اإلسالمي  الديمقراطي  للخطاب  أيديولوجي  كبديل 
لإلسالميني. وهذا ما يدفع إىل إعادة النظر يف مستقبل الفكر السيايس اإلسالمي، بمعنى 

عميق، والبحث فيام بعد السيادة.  
القانونية  املفاهيم  توظيف  إعادة  املعارص  اإلسالمي  السيايس  الفكر  وحياول 
اإلسالمية الكالسيكية يف سياق حديث، فهل يمكن بناء نظام سيايس اعتامدا عىل نظرية 
يكون  قد  االنسان؟  حقوق  وعاملية  االجتامعي  العقد  قانون  عىل  أم  فقط  اإلهلي  القانون 
ا للسلطة  ا أنه ”بالنسبة للغالبية العظمى من املسلمني اليوم، تظل الرشيعة مصدرً صحيحً
ومن  ذلک،  عليه  ينطوي  ما  حول  جذري  بشكل  خيتلفون  لكنهم  واألخالقية.“  الدينية 
ذلک  يف  بام  للكثريين،  وبالنسبة  الرشيعة.  باسم  التحدث  صالحيات  قبضته  يف  يملک 

وائل حالق، فإن هذه التعددية يف حد ذاهتا مأساة جيب عىل املسلمني مواجهتها. 
وخلص الباحث إىل أن املنظرين السياسيني اإلسالميني عملوا عىل إضفاء الطابع 
الديمقراطي عىل النظرية الدستورية اإلسالمية من خالل التأكيد عىل األسس التوافقية 
الشعبية  السيادة  أشكال  من  شكل  إىل  ترقى  باعتبارها  واحلجج  للحكومة،  والتعاقدية 
السيادة  وفكرة  األفكار  هذه  بني  مصاحلة  هناک  ليس  ولكن  الترشيعات.  يف  واملشاركة 
بقبول  إال  الكاتب  نظر  يف  اإلشكال  هذا  جتاوز  يمكن  وال  مسلم.  لكل  امللزمة  االهلية 
حقيقة التعددية األخالقية املعقولة. فمن املمكن أن يكون األفق األهم للفكر السيايس 
اإلسالمي اليوم هو ما بعد الدولة وحتى ما بعد السيادة، ولكن ذلک يتطلب جيال جديدا 

من املفكرين حسب الباحث. 
حممد مزيان
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