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   مقدمة: 

احتــاج اإلنســان قبــل وجــوده بوعــي 

مــا  كل  تفســري  إىل  واالســتخالف  األمانــة 

وجاعــات،  فــرادى  صريورتــه،  يف  يالقيــه 

إىل  إمــا  يلجــأ  هــذا  ســعيه  يف  كان  وقــد 

املنطــق والرهــان والدليــل عندمــا ينســج 

عالقــات منطقيــة لظاهــرة كيفــا كانــت، 

أو إىل الخرافــة والغيبيــات يف الحالــة التــي 

ــة إىل  ــدات املؤدي ــري التعقي ــن تفس ــز ع يعج

النتيجــة الظاهــرة. لــذا كانــت أكــر حاجيّــات 

اإلنســان حاجتــه للفهــم والتفســري وربــط 

العلــة بالســبب، وإذا انعــدم دليــل فهمــه 

ــه وتســليمه باألمــور املطلقــة أكــر  كان إميان

خــوف وأعظــم حاجــز وجــب تجــاوزه.

وملـا تطورت اإلنسـانية من جهالـة العيش 

البهيمي الفرداين إىل وعي الجاعة االسـتخاليف 

وتنظيمـه،  التجمـع  هـذا  لتفسـري  احتاجـت 

فانتقلـت بذلـك، يف فـرات زمنيـة طويلة، من 

العيـش املشـرك من مسـتوى ما قبـل التجمع 

إىل األرسة والقبيلـة والعشـرية والزقـاق والحي 

وإىل املدينـة، وهـذه األخـرية هـي تعبـري عـن 

الدولـة ومـرادف لهـا ألنَّهـا أكـر تعبـري عـن 

التجمـع. قيمـة  عـى  السـلطة  قيـم  هيمنـة 

إنَّ الدولـــة، باملعنــى االجتاعــي املرتبــط 

املعنــى  للتجمــع، هــي تضخــم  بالحاجــة 

الســيايس للمدينــة بالفهــم اليوناين الســلطوي 

القديــم املأخــوذ بــدوره مــن منــاذج تجمعيــة 

التجمــع  هيكلــة  عــى  والقائــم  ســابقة، 

وضبطــه َوفــق قبــول اجتاعي عــام يف تراتبية 

اجتاعيــة قامئــة عــى بعــدي اإلثنيــة والقــوة. 

ولـــم تعــرف اإلنســانية تقدًما ماديًّــا أو نظريًّا، 

ــذ  أو إضافــة مهمــة، يف عالقتهــا بالتجمــع من

أن كانــت املدينــة واملدينيــة باألســس النظرية 

واملاديــة اليونانيــة القدميــة، فــكل مــا تراكــم 

ــة  ــات مرتبط ــو إضاف ــل ه ــذا األص ــوق ه ف

ــددي  ــم الع ــي والراك ــدم التقن ــَي التق بعام

لــرواد املــدن )الــدول). وقــد بقــي األمــر 

كذلــك حتــى بعثــة النبــي محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم، حيــث أضيــف ملفهــوم التجمــع 

الــذي  والغــايئ  الروحــي  املعنــى  املــدين 

يضبــط الجوانــب املاديــة املصلحيــة لروادهــا 

ــة غــري محسوســة، لكنَّهــا  ــح روحي مــع مصال

ــذي  ــط ال ــرة بشــكل قــوي يف فهــم الراب مؤث

يجمعهــم. بحيــث تجــاوزت املدينــة )الدولــة) 

الفهــم والقاعــدة التقليديــة للتجمــع انطالقًــا 

توســيع  إىل  باألســاس  عرقيــة  أســس  مــن 

معنــى االنتــاء الــذي يجمــع كل املرجعيــات 

ــى  ــوم ع ــي تق ــك الت ــا تل ــا فيه ــانية مب اإلنس

يكــون  أن  ميكــن  بحيــث  نفســه،  الديــن 

منتميًــا للمدينــة )الدولــة) كلُّ مؤمــن وكتــايّب 

وكل عــرٍق ولــوٍن وإثنيــة. وتجــاوزت املدينــة 

ــد،  ــة )عبي ــة االجتاعي ــوم الراتبي ــك مفه بذل
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أحــرار، أقنــان، نبــالء ...)، مــع احتفاظهــا 

ــو  ــراتيجي ه ــاس اس ــى أس ــي ع ــد تراتب ببع

ــار محورهــا  ــة مــن انهي ــة الدول ضــان حاي

العقيــدة  يف  مخالفيهــا  بتكليــف  العقــدي 

)عــى عكــس األيديولوجيــة) تكاليــف ماليــة 

ــا ال ميكــن أن تتجــاوز األبعــاد  ــة، لكنَّه إضافي

الســلطوية املوازيــة للتجمــع والتنظيــم، وقــد 

كانــت هــذه املرحلــة يف البنــاء املتــوازي بــني 

ماديــة املدنيــة وحكمــة الغايــة مــن التجمــع 

ذات األبعــاد الروحيــة الخاصــة مرحلــة مؤثرة 

فيــا ســيأيت مــن تاريــخ الراكــم ملفهــوم 

الســلطة، يف مختلــف البنيــات الســلطوية 

التــي عرفهــا العــامل اإلســالمي بعــد ذلــك، 

ــة. ــذي هــو الدول ــا ال وقالبه

ــز الديــن اإلســالمي عــا عــداه  إنَّ مــا مي

يف عالقتــه باإلنســان رسيــة االعتقــاد واإلميــان، 

مرتبطًــا  ليــس  املقــام  هــذا  يف  واإلميــان 

اللــه  يف  االعتقــاد  يقحــم  ـه  ألنَـّ بالعقيــدة 

والكفــر بــه؛ ألن انعــدام اإلميــان يف رؤيــة 

الديــن اإلســالمي ال يكــون إال مــع اإلميــان وبه 

فــال »كفــر« بالعــدم، بــل الكفــر يتاثــل مــع 

املفــرض الوجــود مبنطــق اإلميــان، فــال يخــرج 

الغيبــي  إنســان عــى تفســريه  بذلــك كل 

ــن،  ــري مؤم ــا أو غ ــواء كان مؤمًن ــر س للظواه

ــه ينضبــط لقيــم التجمــع الــذي ال يهتــم  لكنَّ

يف األصــل بعقيــدة كل فــرد فيــه إال إذا تجــاوز 

ــري  ــتوى التأث ــذايت إىل مس ــري ال ــتوى التأث مس

ــود  ــد لوج ــو تهدي ــه، وه ــع ووحدت يف التجم

املدينــة )الدولــة) يف حــد ذاتها. وهــذا املحدد 

ســيكون قاعــدة كــرى يف عالقــة الســلطة 

باملجتمــع؛ حيــث ســتنبع فكــرة حاية شــوكة 

الديــن بواســطة القالــب الســلطوي الــذي هو 

ــة  ــح آلي ــة اإلســالمية، ويصب ــة يف الثقاف الدول

ــك  ــد كان ذل ــح، وق ــاد والفت ــو الجه ــك ه ذل

أكــر محــدد لتاريــخ تكــون املنافــع واملصالــح 

ــة. ــلطوي للدول ــط الس يف املحي

مـا هـي الدولـة املفرضـة إذن؟ هـل هـي 

دولـة منتظـرة لــم تحقـق الدولـة كمؤسسـة 

يف البنيـة الثقافيـة اإلسـالمية إىل يومنـا هـذا، 

وهـل فعـاًل قيـام الدولـة ِبنـاًء عـى مرتكزات 

السـلطوية يف الثقافـة اإلسـالمية غـري ممكنـة 

أي إنَّهـا دولـة مسـتحيلة التطبيـق انطالقًـا أو 

التوزيـع  يف  خاصـة  بنيـة  وجـود  وأن  أصـاًل؟ 

األثـر  انعـدام  يعنـي  للقيـم  السـلطوي 

املؤسسـايت الذي تراكم يف إطـار هذه الثقافة؟

الخلــل الرئيــيس يف بنيــة الســلطة يف تاريخ 

ــم  ــود قي ــو وج ــس ه ــالمية لي ــة اإلس الثقاف

ومؤسســات ســلطوية لكــن هــو وجــود ثنائية 

بــني البعــد الروحــي والبعــد املــادي للســلطة 

الثنائيــة  إن هــذه  الدولــة،  ومــن خاللهــا 

التنظــري،  معقــدة يف التشــخيص ومحاولــة 

ــذا البحــث. وهــو أصــل ه
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للبحـــث  املعرفيـــة  الرؤيـــة  ترتبـــط 

ـــاء  ـــاده أن البن ـــراض أســـايس مف حـــول اف

األويل  والتشـــكيل  يتـــاىش  الحـــايل 

ســـلطوية  ثقافيـــة  بنيـــة  يف  للدولـــة 

خاصـــة هـــي الثقافـــة اإلســـالمية، وهـــو 

املؤسســـايت  الشـــكل  مـــع  يتناقـــض 

القائـــم الـــذي يضبـــط الدولـــة عـــى 

هنـــاك  إن  أي  العمـــي،  املســـتوى 

خاصـــة  منظومـــة  أنشـــأت  عوامـــل 

وأن  خاصـــة،  سياســـية  بنيـــة  إىل  أدت 

هـــي  للســـلطة  الراعيـــة  املؤسســـات 

ـــذي  ـــال ال ـــن االنتق ـــدت ع ـــات تّول مؤسس

ــع  ــيًا مـ ــاَرس تاشـ ــري املـ ــه التأثـ أحدثـ

ـــاوز  ـــم تتج ـــا لـ ـــتعار، لكنَّه ـــة االس مرحل

التبعـــات التـــي هـــي أســـاس املارســـة 

الســـلطة  وجـــود  أصـــل  يف  السياســـية 

الظاهـــر  والتناقـــض  ذاتهـــا،  حـــد  يف 

ــر  ــرة تعـ ــة ظاهـ ــا يفـــرض دولـ ــني مـ بـ

عنهـــا مؤسســـات واضحـــة يف عالقـــات 

املبـــارش  للتحديـــد  وقابلـــة  مقننـــة 

أو  موازيـــة  دولـــة  مقومـــات  وبـــني 

ــة  ــو إال نتيجـ ــا هـ ــة مـ ــة أو عميقـ خفيـ

للســـلطة،  متوازيـــني  نســـقني  لوجـــود 

مـــن  نابـــع  تراكـــم  عـــر  تشـــكلتا 

قطيعـــة  حالـــة  يف  أصبحـــت  مارســـٍة 

باعتبـــار  فكريًـــا  النـــاس  عمـــوم  مـــع 

مرجعيـــة  هـــي  الثابتـــة  املرجعيـــة  أن 

دولـــة املؤسســـات، املتفاعلـــة ظاهـــًرا 

وخفيـــة، كـــا ورثتهـــا الســـلطة مـــن 

يـــد االســـتعار الغـــريب. 

ومـــن ثـــمَّ فـــإن محاولـــة التمعـــن يف 

ــع )أو  ــني التجمـ ــة بـ ــور العالقـــ تطـــــــ

املجتمـــع) والســـــلطة يف قالبهـــــا الـــذي 

ـــة ميـــر بالـــرورة  يعكـــس القـــوة أي الدول

يف  املختـــل  الركيـــب  توضيـــح  عـــر 

أول)،  الســـــلطوي )يف فصـــل  البنــــــاء 

وإبـــــراز مكامــــــن الخلـــــــل املنهجـــي 

انطالقًـــا مـــن مقربـــــات علـــم السياســـة 

ــاٍن). ــل ثـ )فصـ

الفصل األول

أصول خلل البناء السلطوي 
في الثقافة اإلسالمية

املركـــب يف  البنـــاء  هـــي  الســـلطة  إنَّ 

نســـقن؛ األول: مكـــون اجتاعـــي. والثـــاين: 

مكـــون مـــادي يرتبـــط بالقهـــر والقـــوة؛ 

ـــة  ـــلطة يف الثقاف ـــون الس ـــن أن تك ـــك ميك لذل

ـــة مســـار بنائهـــا  اإلســـالمية قـــد انحرفـــت طيل

ـــا  ـــر فيه ـــزًا يؤث ـــا متمي ـــدت واقًع ـــا أوج لكنَّه

ـــا  ـــا مـــن كونه ـــري انطالقً ويحددهـــا بشـــكل كب

وريثًـــا روحيًّـــا لبنـــاء القـــوة.
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التســـاؤل الـــــذي يُطـــرح هـــو إىل أي 

مـــدى تشـــكلت الســـلطة طبًقـــا لقواعـــد 

ثابتـــة اجتاعيًّـــا، وهـــل كانـــت الســـلطة 

أحيانًـــا أو دامئًـــا رهًنـــا ملحـــددات غيبيـــة 

أو غـــري اجتاعيـــة طبًقـــا لنســـق مـــن 

مســـــتويات  عـــى  للمصالـــح  تطابـــق 

متعـــددة َحَكمتهـــا القبيلــــــة واإلثنيـــة 

ــا؟  ــب وغريهـ واملذهـ

- تأثير المكونات المجتمعية 
ً

أوال
في بناء مفهوم السلطة: 

ــي يف  ــق االجتاع ــم العم األصــل هــو فه

عالقتــه بالســلطة يف الثقافــة اإلســالمية يف 

تراكاتهــا املاديــة والحســية؛ ألن االزدواجيــة 

ــري  ــارًّا غ ــا ق ــون منطً ــن أن تك ــة ميك املفرض

قابــل للتجــاوز كــا ميكــن أن تكــون منوذًجــا 

ــط. ــا فق تاريخيً

)أ( غايــة التجمــع والســلطة يف الثقافــة 

اإلســالمية: 

جمعـــت  اإلســـالمية  الثقافـــة  يف 

الدولـــة بـــني الغايتـــني؛ الغايـــة التنظيميـــة 

وغايـــة  لالســـتقرار،  ضانًـــا  للتجمـــع 

ـــكٌل  ـــو ش ـــوة، وه ـــش الدع ـــي ن ـــة ه روحي

ــم  ــوم التنظيـ ــن مفهـ ــًفا- عـ ع -تعسـ ــرَّ تَفـ

ــن  ــم تكـ ــة، فلـ ــذه الثقافـ ــيايس يف هـ السـ

أبـــًدا مـــن غايـــات الدولـــة يف اإلســـالم 

لنـــش  »الجهـــاد«  بوظائـــف  القيـــام 

ـــذه  ـــق ه ـــم تحق ـــالمية)))، ولـ ـــوة اإلس الدع

الوســـيلة الغايـــات الكونيـــة مـــن الدعـــوة 

بالقـــدر الـــذي حققـــت فيـــه الغايـــات 

ـــم  ـــت بقي ـــي ارتبط ـــوة، الت ـــة للدع التمييزي

ـــا  ـــب عنه ـــا، وترت ـــا وخارجيًّ ـــلطة داخليًّ الس

جـــزع مـــن تصديـــر القيـــم التـــي تحويهـــا 

ـــل  ـــا جع ـــو م ـــة. وه ـــة وعنيف ـــاليب قوي بأس

التناقـــض يحتـــدم عـــى مـــر الزمـــن بـــني 

ــوة  ــي روح الدعـ ــي هـ ــالم التـ ــة اإلسـ غايـ

هـــي  والتـــي  تحقيقـــه  وســـيلة  وبـــني 

للكلمـــة  العنيـــف  بالفهـــم  »الجهـــاد« 

ـــلطة.  ـــب للس ـــة كقال ـــه الدول ـــذي تحمي وال

ــني:  ــى إىل نتيجتـ ــا أفـ ــو مـ وهـ

))) ال نعتقــد أن الجهــاد نشــأ لدعــم الســلطة يف املرحلة النبوية الشـــريفة؛ 

بــل لنشـــر اإلميــان وبقائــه ودعمــه، وقــد بقــي مرتبطـًـا بالنســيج الســلطوي 

يف الثقافــة اإلســالمية حتــى بعدمــا حــازت الدولــة القــوة ولـــم تعــد بحاجة 

للقــوة لنــش الدعــوة، وهــو مــا يعنــي أن الجهــاد بالقــوة لنشـــر الدعــوة 

لـــم يكــن وظيفــة خاصــة بالدولــة تبًعــا للغايــات الروحيــة التــي تــالزم بــني 

اإلميــان واالستســالم ومنــه جــاء مصطلــح إســالم ومســلم، واالستســالم هنــا 

ال يعنــي فــرض الفكــرة ولكــن االنســياق لهــا بطواعيــة واختيــار، وهــو مــا 

يفســـر انتشــار الديــن اإلســالمي يف بقــاع العالـــم ســابًقا وراهًنــا باألســاليب 

اللينــة الطيبــة أكــرث مــا ينتشـــر بالقــوة، بــل إن القــوة أحيانـًـا تشــوه وجهــه 

املــشق وغاياتــه اإلنســانية النبيلــة.

وعكــس ذلــك يــرى معظــم الفقــه اإلســالمي التقليــدي أن الجهــاد واجــب 

يــراوح بــني فــرض عــني وفــرض كفايــة دون اعتبــار للجهــة املمســكة بزمــام 

الســلطة؛ فهــو أمــر مرتبــط بإميــان املســلم ومكمــل إلســالمه، وذلــك تبًعــا 

ــة،  ــث نبوي ــة وأحادي ــات كرمي ــن آي ــب م ــذا املذه ــل ه ــوقه أه ــا يس لـ

ــْرُ  ــَن َغ ــَن املُْؤِمِن ــُدوَن ِم ــَتِوي الَقاِع ــال: ﴿الَ يَْس ــبيل املث ــى س ــا ع ومنه

ــَل اللَّــُه  ِر َوالُْمَجاِهــُدوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه ِبأَْمَوالِِهــْم َوأَنُفِســِهْم َفضَّ َ أُْويِل الــرَّ

ــُه  ــَد اللَّ ــًة َوكُاًلّ َوَع ــَن َدَرَج ــَى الَقاِعِدي ــِهْم َع ــْم َوأَنُفِس ــَن ِبأَْمَوالِِه املَُجاِهِدي

ــُه املَُجاِهِديــَن َعــَى الَقاِعِديــَن أَْجــًرا َعِظيــًا َدَرَجــاٍت  ــَل اللَّ الُحْســَنى َوَفضَّ

ْنــُه َوَمْغِفــرًَة َوَرْحَمــًة َوكَاَن اللَّــُه َغُفــوًرا رَِّحيــًا﴾. ]النســاء: اآليــة 95، 96[. مِّ
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للســلطة  متكــرر  تفــرع  أو  انشــطار   -

ــع تشــكلها األويل يف إطــار موحــد  ــة م مقارن

غايتــه تحقيــق مفهــوم األمــة الكــوين )تعــدد 

ــا وســط  ــدول)، بحيــث غابــت األمــة عمليًّ ال

تقــوم  التــي  السياســية  املكونــات  تعــدد 

ــا  ــا أحيانً ــم وفائه ــة رغ ــات مصلحي ــى غاي ع

حاميــة  باعتبارهــا  الدعــوة  نــش  لفكــرة 

للديــن وشــوكة اإلســالم. ويف مراحــل الهــوان 

ــة  ــية عرض ــكيالت السياس ــذه التش ــت ه كان

أحيانًــا،  والتحلــل  واالحتــالل  لالســتعار 

الْكَــفُّ  اإِلميَــاِن:  أَْصــِل  ِمــْن  »ثثاَلَثَــٌة  الريــف:  الحديــث  ويف   =

ِمــَن  تُْخرِْجــُه  َوالَ  ِبَذنْــٍب،  ــرُْه  تُكَفِّ َوالَ  ـُه،  اللَـّ إِالَّ  إِلَــَه  الَ  َقــاَل  ــْن  َعمَّ

يَُقاتِــَل  أَْن  إىل  ـُه  اللَـّ بََعَثِنــَى  ُمْنــُذ  َمــاٍض  َوالِْجَهــاُد  ِبَعَمــٍل،  اإلســالم 

َعــاِدٍل  َعــْدُل  َوالَ  َجائِــٍر  َجــْوُر  يُْبِطلُــُه  الَ  ــاَل  جَّ الدَّ ِتــى  أُمَّ آِخــُر 

.]((53( )رقــم/   ،(3  /(8( داود،  أبــو  ]أخرجــه  ِباألَْقــَداِر«.  َواإِلميَــاُن 

وبــني ذلــك يقــف الدكتــور يوســف القرضــاوي بــني دحــض فكــرة الجهــاد 

الهجوميــة الســنوية املبنيــة عــى مــا نســبه ملجموعــة مــن الفقهــاء منهــم 

ــا إلعــالن  اإلمــام الشــافعي بكونهــم يــرون يف الكفــر بحــد ذاتــه ســببًا كافيً

الحــرب ورشعيــة القتــل، حتــى وإن لـــم يجــرح أهلــه عدوانا عى املســلمني 

ــذا  ــب ه ــك. ونس ــل ذل ــم تفع ــة إذا لـ ــون آمث ــلمني تك ــة املس وأنَّ جاع

الــرأي، وبــني الجهــاد كفريضــة غــري قابلــة للتأويــل يف الفعــل الجهــادي.

ويف ذلــك يقــول: »املنهــج الــذي التزمــه النبــيُّ صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم: أنَّــه 

يُســامل َمــن ســامله، ويُحــارب َمــن حاربــه، وأنَّــه لـــم يبــدأْ أحــًدا بقتــال قــط، 

إالَّ أن يبــدأه هــو«. ]فقــه الجهــاد، دراســة مقارنــة ألحكامــه وفلســفته يف 

ضــوء القــرآن والســنة، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، )ص/ 03))[.

ــد مــا ذهبْنــا إليــه مــن تحريــم ِقتــال املخالفــني  ــه يؤكِّ وقولــه: »وهــذا كلُّ

تــه،  املســاملني للُمســلمني، الذيــن لـــم يبــُد منهــم أي إســاءة لإلســالم وال ألمَّ

يــن، ولـــم يخرجوهــم مــن ديارهــم، ولـــم يظاهــروا  لـــم يقاتلوهــم يف الدِّ

عــى إخراجهــم، بــل ألقــوا إليهــم الســلم، وكفــوا أيديهــم وألســنتهم عــن 

املســلمني، فهــؤالء ليــس لهــم منــا إال الــر والقســط«. لينتهــي إىل التجانــس 

ــدويل  ــي وال ــون الداخ ــا القان ــا يقره ــاطة ك ــلمية والوس ــرة الس ــع فك م

بقولــه: »ومــاَّ ينبغــي أن يُضــاف إىل املوانــع واألعــذار التــي ذكرهــا الفقهاء 

ــاِع  ــم عــى الســالم واالمتن ــق دوُل العالَ ــام: أن تتواف ــرك الغــزو يف كلِّ ع ل

ــلمية، وإتاحــة الُفرصــة لتبليغِ  عــن الحــرب، وحــلِّ املشــكالت بالوســائل السِّ

ــلمية، بالكلمــة املقــروءة واملســموعِة  ـة السِّ الدعــوة بالوســائل العريَـّ

ــه، )ص/ 96)[. ــع نفس ــا«. ]املرج ــع يف َعِرن ــو الواق ــا ه ــاهدة، ك واملُش

ــط  ــم القــوة املرتب ــني فه ــا ب ــد تناقًض مــاَّ ولّ

بالعقيــدة والواقــع املتســم بالتخلــف وانعدام 

التأثــري يف مســارات اإلنســانية، أو ضيــاع فكرة 

الدعــوة ذاتهــا، وقــد أدى ذلــك إىل مــا يــي: 

ــد  ــام تولّ ــكي أو الع ــتوى ال ــى املس - ع

شــبه تناقــض بــني القيــم التــي يدافــع عنهــا 

ــن  ــني الذي ــدة اإلســالمية وب ــون بالعقي املؤمن

تخلــوا عنهــا كعقيــدة قابلــة للتطبيــق)3)، 

ــا  ــًدا إىل فهمه ــوا أب ــم يصل ــن لـ ــة للذي إضاف

باملفهــوم  العــامل  إنَّ  أي  فهــم معانيهــا،  أو 

داريــن  بــني  انشــطر  التقليــدي  الشعــي 

كبرييــن منــذ نشــأة فكــرة التقابــل املصاحبــة 

ودار  لإلميــان  دار  وهــا  الجهــاد،  لفكــرة 

للكفــر، تتفــرع عنهــا دور أخــرى حســب 

ــاًل  ــا عام ــر فيه ــي يؤث ــة الت ــات امللّح الحاج

الزمــن والقــوة، أي: لـــم يكــن املؤثــر يف هــذا 

التقســيم عامــاًل دينيًّــا روحيًّــا خالًصــا؛ بل كان 

ــا واســراتيجيًّا أحيانًــا. عامــاًل ســلطويًّا مصلحيًّ

وقــد وصــل التجمــع املنطلــق مــن التحــول 

املدينــي الثــاين، أي بعــد النشــأة املدينيــة 

الثقــايف  البنــاء  إطــار  يف  األوىل،  اإلغريقيــة 

اإلســالمي إىل مفهــوم الدولــة، لكــن هــذا 

ــر لواقــع  اللفــظ مضلــٌل أكــرث مــاَّ هــو مفسـِّ

)3) ال يقابــل هــذه الفكــرة مســألة اإلميــان والكفــر؛ بــل فقــط تقابــل فكــرة 

تطبيــق الشـــريعة انطالقـًـا من الســلطة الحائــزة للقوة والقهــر أو نفي ذلك.
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متاســك كــا هو الشــأن يف املنظومــة الغربية 

التــي عرفــت التحــول الكبــري مــع التنظــري 

الســيايس مــن خــالل العقــد االجتاعــي بدايــة 

ــذا  ــول ه ــع وص ــة. وم ــوار األوروبي ــر األن ع

ــا زال الغمــوض  ــة م ــه الحالي ــاء إىل مراحل البن

ــه  ــا زال مع ــه، وم ــن جوانب ــري م ــف الكث يكتن

اللجــوء إىل قاعــدة تفســري الغمــوض بالخفــي 

والــال مــريئ يقــرب مــن تفســري اإلنســان 

للظواهــر الطبيعيــة التــي كانــت تســميها 

ــب  ــل ينص ــك أن التحلي ــن ذل ــطورة، وم األس

ــة« يف  ــميت »عميق ــة« س ــود »دول ــى وج ع

ــي،  ــض بالخف ــرَّ الغام ــة«، فيف ــب »الدول ج

تعطَــى  املســببات  تفســري  يتــم  أن  بــدل 

ــق  ــى وال تنطل ــؤدي معن ــة ال ت ــة صف للنتيج

مــن أي مبنــى، فكيــف ميكــن معرفــة أســس 

ــف  ــدور يف كن ــا ت ــت دائرته ــلطة إذا كان الس

ضيــق بــني مكونــات خفيــة وعميقــة بــدل أن 

تكــون ظاهــرة وواضحــة معرفيًّــا عى األقــل)))؟

))) ضبابيــة مفهــوم الســلطة واالنقيــاد يف الفقــه الســيايس اإلســالمي 

ــا  ــا إىل جواره ــكل دامئً ــا ش ــو م ــام، وه ــاد الت ــى االنقي ــة ع ــت مبني ليس

ــراف. ــود انح ــول بوج ــااًل للق مج

وميكـن إرجـاع ذلـك مثـاًل إىل ما ذهب إليه الدكتور سـيف الديـن عبد الفتاح 

إسـاعيل حـني أن أهـم املفاتيـح التـي تطـرح مـن خـالل الرابطـة إميانيـة 

السياسـية ومـا تثريه من مسـألة الشعية هو مفهوم الطاعـة، بحيث ينظر إىل 

الخالفـة )السـلطة) عـى أنَّها واجبات قبل أن تكون حقوقًا، التزامات وليسـت 

امتيـازات، ورغـم أن الحـق األسـايس للسـلطة ينبع من مفهـوم الطاعة فإنه ال 

طاعـة ملـا هـو مخالـف ألسـس الـشع والشعيـة، إن »الحاكم إذا مـا تضمن 

مخالفـة لألخالقيـات اإلسـالمية ال ميكـن أن يوصـف إال أنه )منكـر)، ومن رأى 

منكـرًا فليغـريه ... «. ]راجع كتابه، يف النظرية اإلسـالمية من منظور إسـالمي: 

منهجيـة التجديـد السـيايس وخـربة الواقـع العـريب املعـارص، املعهـد العاملي 

للفكر اإلسـالمي، سلسـلة الرسـائل الجامعية، القاهرة، )998))، )ص/ 33))[.

ـــل  ـــر أن الخل ـــك، نعت ـــن كل ذل ـــا م انطالقً

يف رؤيـــة الظواهـــر نابـــع مـــن عـــدم التفريـــق 

مـــادي ملارســـة  كقالـــب  الدولـــة  بـــني 

الســـلطة مـــن خـــالل املؤسســـات وبـــني 

الســـلطة التـــي هـــي تراكـــم ثقـــايف يحـــدد 

ــي  ــالت التـ ــا والتفاعـ ــة ذاتهـ ــة الدولـ طبيعـ

تـــؤدي إىل التأثـــري يف التوزيـــع الســـلطوي 

ــض  ــل البعـ ــي تجعـ ــة التـ ــم بالطريقـ للقيـ

ــم  ــًا يف فهـ ــاًل حاسـ ــة عامـ ــر املرجعيـ يعتـ

ـــرذم املرجـــع بـــني  الســـلطة، خاصـــة بعـــد تشـ

ـــداًدا  ـــا امت ـــالمية باعتباره ـــة اإلس ـــل الثقاف أص

ــوة إىل  ــع الدعـ ــأت مـ ــلطوية نشـ ــة سـ لبنيـ

اإلســـالمي، والتأثـــري  الديـــن  الدخـــول يف 

ـــة  ـــد الصدم ـــايف بع ـــه اإلرث الثق ـــذي أحدث ال

ــريب. ــتعار الغـ ــة لالسـ الحضاريـ

إنَّ التحليـــل يجـــب أن يعيـــد االعتبـــار 

ــة  ــا بنيـ ــل محورهـ ــي تجعـ ــة التـ للمقاربـ

الســـلطة، وهـــو الكفيـــل برؤيـــة ســـليمة 

الســـلطوي  املحيـــط  تعـــدد  لظواهـــر 

املرتبـــط باملصالـــح النابعـــة مـــن الســـعي 

للتأثـــري يف التوزيـــع الســـلطوي للقيـــم، 

ــع  ــارات التوزيـ ــع مسـ ــن تتبـ بحيـــث ميكـ

النابعـــة  واملصالـــح  بالســـلطة  املرتبـــط 

التطـــور  بتتبـــع  ذلـــك  وميـــر  منهـــا، 

ــا  ــا أو افراقهـ ــلطة وارتباطهـ ــادي للسـ املـ

ـــة  ـــى حاي ـــّي ع ـــوده املبن ـــل وج ـــن أص ع

الشيعـــة يف الثقافـــة اإلســـالمية.
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الوهــم  بــن  العميقــة«-  »الدولــة  )ب( 

للتفســر:  والقابليــة 

تحليـل أسـس الدولـة يف الركيبـة الحاليـة 

يف املنظومـة السـلطوية النابعـة مـن الثقافـة 

يف الوسـط اإلسـالمي رضورٌة ملحـة لتشـخيص 

بناياتها وأسسـها وهياكل تاسكها، وال بُدَّ أيًضا 

مـن السـعي لتفكيـك عنارصها املشـركة؛ ألنَّ 

األسـس الثقافيـة السياسـية لهـذه »الدولة« ال 

تـؤدي إىل وجـود نتائـج متشـابهة أو متطابقة 

حيـث  قائـم  والدليـل  البنـاء،  مسـتوى  عـى 

الثقافـة  الدولـة يف مسـارات  مفهـوم  يرتـب 

اإلسـالمية مـن جهـة، ويف مبناهـا يف الثقافـة 

الغربيـة مـن جهـة أخـرى؛ لذلـك ال يهتم هذا 

البحـث بالتنقيب يف املؤسسـات؛ ألنَّه يعترها 

نتائـج ظاهـرة، بـل يهتـم بالجوانـب الثقافيـة 

طبيعتهـا  عـى  املؤثـرة  لنشـأتها  السياسـية 

الروحيـة التـي لــم تنفصـل عنهـا منـذ إعادة 

تركيبهـا املدينـي، يف العهد النبـوي، وصواًل إىل 

تنميـط السـلطة السياسـية يف قالـب الدولـة، 

فليسـت الدولـة هـي محـور التحليـل، ولكـن 

السـلطة هـي مبنـاه ومنتهـاه. ولعـل ذلك هو 

مـا أثـر يف بعـض املفكريـن ودفعهـم لتفسـري 

السـلطة كظاهـرة خفيـة )عميقـة) يف رؤيـة 

مؤسسـية )الدولـة) باعتبارهـا أسـاس التحليل 

يف علـم السياسـة انطالقًا مـن محددات تحول 

مفهـوم السـلطة. وبذلـك ميكـن تقويـم هـذا 

االعوجـاج بحيث يقف عى عقبيه بعدما كان 

عـى رأسـه، أي أن تصبـح املخرجـات الظاهرة 

مـن املارسـة السـلطوية أساًسـا لتفسـري بنية 

نفسها. السـلطة 

ولعــل ذلــك هــو مـــــا أثــر فــي بعــض 

المـفــكريـــــــن ودفعهـــــــم لتفســـــــــيـــــر 

السلطـــة كظاهــــرة خفيــــــة )عميقــة( 

)الدولــة(  رؤيــــــــة مؤسســــيــــة  فــــــــي 

ــل فــي علــم  باعتبارهــا أســاس التحليــ

ــــــــــا مــن محـــــــددات 
ً

السـيــاســــــة انطالق

ــة. ــوم السلـطـ ــول مفهــ تحـ

ولعل من خاصيات التحليل في هذا 
المجال وجود محددات متعددة، 

أهمها: 

- أنَّ البنـاء يرتبـط بالدولـة باعتبارها شـكاًل 

متقدًمـا للتجمـع، لكـن مـن البديهـي إعـادة 

تركيب عنارصها مبا يتوافق مع إمكانية التحليل 

مـن منطلقـات سـلطوية، فليسـت الدولـة يف 

بيئة الثقافة السياسـية اإلسالمية هي نفسها يف 

الثقافـة السياسـية األورو- أمريكيـة، رغم نهلها 

مـن بنائهـا وانضباطهـا املؤسسـايت لتعاليمهـا.

- أن اإلشـكال، تاشـيًا مـع املالحظة األوىل، 

مرتبـط بحيّـز جغـرايف ال يـرره سـوى املجـال 
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السـلطوي لنشـأة الدولـة ذاتها، وهـذا الفضاء 

أن  يفـرض  وهـذا  اإلسـالمي،  الفضـاء  هـو 

ـا، وأن تحليله، قبل  املشـكل خـاصٌّ وليـس عامًّ

حلـه، خـاص بتفكيـك العنـارص املسـببة لـه.

- أن ُجـلَّ الذيـن أسـعفهم تحليـل مفهـوم 

»الدولـة العميقة« لــم يرتبطـوا، يف الغالب، ال 

بأسـس التحليـل التقليدي للسـلطة والدولة يف 

علـم السياسـة، وال هـم بنـوا منهًجـا علميًّـا أو 

منطقيًّـا جديًدا يف هـذا العلم، وهذا يوحي بأن 

االعتـاد عـى مرتكـزات علميـة قـارة وسـابقة 

ومفرضة نظريًّا يعد أساًسـا ال محيد عنه لرؤية 

مقبولـة من الزاوية العلمية، يف حني أن تشـكل 

الثنائيـة لــم يكـن قـط عمليـة آنيـة يف إطـار 

بنـاء سـلطوي عابـر بـل كانـت نسـًقا مراكـًا 

السـلطة)5). ملفهـوم  الثقافيـة  التحـوالت  مـن 

)5) ميكـن إيجـاد بعـض جـذور وجـود وتشـكل فكـرة الثنائيـة مـن دراسـة 

الفضـل شـلق حـول األمـة والدولـة، وهـو يف كتابـه ال يربـط الثنائيـة بـني 

الدولـة واألمـة باعتبـار أن األمـة هـي املسـؤولة عن نشـأة السـلطة املوازية 

لوفـاة  األوىل  اللحظـة  »منـذ  يقـول:  والجاعـة،  الدولـة  بـني  يفاضـل  بـل 

الرسـول )صـى اللـه عليه وسـلم، إضافة صاحـب املقال) اختلف املسـلمون 

فيـا بينهـم حـول الدولة، ال حـول رضورة وجوده، بل حـول كيفية وجودها 

وأسـلوب عملهـا، وحـول مـن يتـوىل الخالفـة ومدى السـلطة التـي ميكن أن 

تتمتـع بهـا حيـال املجتمـع. وإذا كانـت هـذه الخالفـات يف البدايـة هـي 

مجـرد اجتهـادات وآراء مختلفـة ألنـاس يعتـرون أنفسـهم فريًقـا واحـًدا؛ 

فإنَّهـا رسعـان مـا تفاقمـت وانتظمـت يف إطـار تيـارات حزبية رمبـا تقاتلت 

فيـا بينهـا. ولــم تتناول هـذه الخالفـات فكرة الجاعـة التـي كان الجميع 

يؤمـن بهـا، لكنَّهـا تناولـت مسـألة الدولـة، أي األداة الضــرورية السـتمرار 

الجاعـة وامتدادهـا. فقـد اعتر املسـلمون أن الجاعة صارت أمـرًا مفروًغا 

منـه، لذلـك عليهـم التفكـري يف أمـر إنشـاء الدولـة، فكأنَّهم اعتـروا الجاعة 

غايـة أو مثـاًل أعى يتحقق باسـتمرار، والدولة وسـيلة لتحقيق هـذه الغاية. 

األمـة والدولـة: جدليـات الجاعـة والسـلطة يف املجـال  ]الفضـل شـلق، 

العـريب اإلسـالمي، دار املنتخـب العـريب، بـريوت، )993))، )ص/ 5))[.

ثانًيا- تأثير العوامل الروحية على 
البناء الثقافي السلطوي: 

مزايــا  ازدواج  ومحــدد  املدينيــة  املرحلــة   -

الروحيــة:  الســلطة 

الرســول  نظمهــا  التــي  املدينــة  تعتــر 

الكريــم صــى اللــه عليه وســلم الدولــة األوىل 

ــت  ــد كان ــالمي، وق ــلطوي اإلس ــاء الس يف البن

ــًدا عــن  أول تعبــري عــن تنظيــم التجمــع بعي

القيــم اإلثنيــة أو االجتاعيــة التــي كانــت كل 

األشــكال الســلطوية الســابقة تحميهــا وتدافع 

ــاين  ــي اليون ــوذج الراتب ــاًل يف النم ــا. فمث عنه

ــقني  ــن نس ــريًا ع ــة تعب ــت املدين ــم كان القدي

مــن الراتبيــة: األوىل اجتاعيــة تحــدد طبيعة 

أصحــاب النفــوذ االقتصــادي، وتعكــس الثانية 

النفــوذ الســيايس املــوازي الــذي تشــكل بنــاء 

)املدينــة).  للدولــة  املاديــة  املعايــري  عــى 

ــة  ــا التنظيمي ــة، مبراحله ــة الروماني ــا الدول أم

الثــالث، فقــد كانــت مــن الناحيــة الســلطوية 

توســع  مــع  اليونــاين  للنمــوذج  اســتمراًرا 

ــر بإدخــال املســيحية كديانــة  جغــرايف، تكسـ

ــت  ــث أصبح ــة)6)، حي ــة« للدول و»أيديولوجي

العقيــدة  حايــة  الدولــة  خصائــص  مــن 

الرومــاين  النمــوذج  يف  لكنَّهــا  وتوســيعها، 

رسعــان مــا تحولــت لكهنــوت داخــي مرتبــط 

ــا عندمــا يصبــح  ــن مــن الوحــي إىل األيديولوجي ــا ينتقــل الدي )6) يف نظرن

ــًدا عــن أي معــرية اجتاعيــة. مــرًرا للســلطة بعي
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باملزايــا املاديــة التــي تجنيهــا الدولــة نفســها؛ 

ــوة  ــع ق ــة م ــلطة متوازي ــت الس ــك بقي لذل

ــة.  ــددات مادي ــى مح ــاء ع ــة بن ــة مهيمن فئ

والنموذجــان مًعــا، أي اليونــاين والرومــاين، 

مرجــع خــاص لطبيعــة التجمــع وعالقتــه 

ــة.  ــة الغربي ــلطة يف الثقاف بالس

ــات  ــي التجمع ــى باق ــر ع ــق األم وينطب

الســلطوية التــي تجــاوزت التأطــري اإلثنــي 

الخالــص بنــاء عــى مفهــوم قَبَــي أو عشــائري 

يف الحضــارات الشقيــة مبــا فيهــا الحضــارات 

النهريــن  بــني  مــا  وحضــارات  الفرعونيــة 

الفارســية،  كالحضــارة  األوســط  والشـــرق 

وهــي كلهــا كانــت مســارات منظمــة بشــكل 

يجعــل الســلطة ترتبــط باملســاعي الحافظــة 

ــول يف هــرم اجتاعــي،  للتجمــع بشــكل مقب

لكــن يف الحضــارات الشقيــة كان للمفاهيــم 

ــري عــى طبيعــة الســلطة. ــري كب ــة تأث الروحي

جــاءت دولــة املدينــة النبويــة بتصــور 

فريــد ومتميــز ومعاكــس لنمــط التجمــع 

ــل، أي: اســتمرار  ــذي كان موجــوًدا مــن قب ال

التقليديــة  التجمعيــة  النــاذج الســلطوية 

ــع  ــاء الخــاص لتوزي ــري االنت ــاء عــى معاي بن

ــلطويًّا. ــة س ــوالءات املقبول ــا لل ــع وفًق املناف

ــددة  ــات متع ــاك مقوم ــت هن ــد كان لق

ــة التــي أنشــأت  تحكــم التجمــع مــن الزاوي

ــاره، وهــذه  ــرم يف اختي تصــوًرا للرســول األك

التقســيم  بطبيعــة  مرتبطــة  املقومــات 

ــو  ــدو، وه ــر والب ــني الحضـ ــام ب ــايئ الع الثن

أمــر كان قــد خلّــف رؤيــة خاصــة لديــه 

ــاء  ــث إنَّ بن ــلم، بحي ــه وس ــه علي ــى الل ص

الدعــوة الــذي كان يتبنــاه لـــم يلــَق أي 

ــبق  ــد س ــلطة، فق ــاء الس ــارج بن ــاوب خ تج

للرســول الكريــم أن جــرب التفــاوض املبنــي 

ــل  ــى األق ــده ع ــي لوح ــد الروح ــى البع ع

ــك  ــة؛ لذل ــي حنيف ــف وبن ــي الطائ يف تجربت

أصبــح مفهــوم التجمــع يرتبــط ببنــاء القــوة 

التــي ال محيــد عــن إيجــاد موقــع مــدين 

ــرة  ــاءت فك ــك ج ــن ذل ــر، وم ــل للتطوي قاب

بنــاء الســلطة األوليــة املدينيــة، فاملدينــة 

ــي:  ــرية وه ــة رشوط كب ــوز ثالث تح

واالجتاعــي  اإلثنــي  التنــوع  رشط   -

ــر  واملتــوازي مــع تعايــش بشــكل مقبــول، أث

فيــه املوقــع الجغــرايف القريــب مــن الثقافتــني 

والثقافــة  الروحيــة،  أو  الدينيــة  املســيحية 

ــة. ــل للمنطق ــت تص ــي كان ــة الت اإلغريقي

- القـدرات االقتصاديـة املتمثلـة يف الخـرة 

الزراعية والصناعات املرتبطة بها، والتجارة التي 

كانـت من محـاور االقتصـاد يف املدينـة آنذاك.

ــوة  ــاب ق ــك بغي ــشط الســيايس؛ وذل - ال

ــوى  ــح الق ــة لصال ــة العريض ــد العربي القواع
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يعنــي  مــا  وهــو  اليهوديــة،  االقتصاديــة 

أن األجــواء مالمئــة لتفعيــل ِقيــم األكرثيــة 

ــة للنخــب،  ــح االقتصادي عــى حســاب املصال

ــة  ــالة املحمدي ــا أن الرس ــك أيًض ــس ذل ويعك

القيــم  مــع  كبــري  خــالف  عــى  كانــت 

باملدينــة؛  اليهوديــة  للديانــة  الســلطوية 

ألنَّهــا كانــت تنافــس الدعــوة الجديــدة يف 

األبعــاد الســلطوية، ولـــم يكــن مــن املمكــن، 

تبًعــا للعامــل الروحــي، أيًضــا، الحفــاظ عــى 

املســيحية  وهــي  الديانــات  مــن  نســقني 

ــن  ــوى م ــدة أق ــل واح ــا يجع ــالم إالَّ مب واإلس

األخــرى، وتــرك املجــال الروحــي املرتبــط 

بالعبــادات خــارج النســق الســيايس املرتبــط 

ببنــاء الســلطة والدولــة)7).

اإلشــكال األســايس الــذي رافــق تطويــر 

الدعــوة ببنــاء مؤسســات الدولــة هــو أن 

ــا كان  ــط بالســلطة، ك ــي تحي ــا الت كل املزاي

ــه األرض  ــرث الل ــى ي ــه وحت ــذ بدئ ــر من األم

ومــن عليهــا، هــو أن القيــم الروحيــة للدولــة 

)7) راجع يف ذلك مثاًل: 

ــة ســنها  ــة ألول وثيق ــة اقتصادي ــايل، رؤي ــد الع ــد عب ــد املجي - أســامة عب

الرســول يف اإلســالم، مجلــة اإلســالم اليــوم )إسيســكو)، )العــدد 3))، 

995)م). )6)))هـــ- 

- إبراهيــم بيضــون، الحجــاز والدولــة اإلســالمية: دراســة يف إشــكالية 

املؤسســة  الهجــري،  األول  القــرن  املركزيــة يف  الســلطة  العالقــة مــع 

الجامعيــة للدراســات والتوزيــع، )03))هـــ - 983)م)، الطبعــة األوىل.

- العمــري أكــرم ضيــاء، املجتمــع املــدين يف عهــد النبــوة: خصائصــه 

)983)م). املنــورة،  باملدينــة  اإلســالمية،  الجامعــة  األوىل،  وتنظياتــه 

اختلطــت بالقيــم املاديــة النفعيــة يف العديــد 

ــاًل:  ــا مث ــن األشــكال، ومنه م

باملجـال  الخاصـة  املزايـا  تقسـيم  أن   -

الروحـي  بالبعـد  ارتبـط  الداخـي  العقـاري 

اإلحسـاين بـني مجموعتـني هـا األنصـار، أي 

الوافـدون  أي  واملهاجـرون  املدينـة،  أهـل 

للدولـة،  واملؤسسـايت  الروحـي  البنـاء  لدعـم 

وقـد خلـف ذلـك بنية مـن االرتباط بالسـلطة 

ممـرًا  باعتبارهـا  األكـرم  للنبـي  الروحيـة 

للوصـول للمزايـا االقتصاديـة واملاديـة، وهذه 

ه ليـس كل  املسـألة تؤخـذ بنسـبية كبـرية؛ ألنَـّ

األشـخاص كانـت لهم أطـاع ماديـة باملفهوم 

رؤيـة  هنـاك  كانـت  فقـد  للكلمـة،  الخالـص 

عميقـة لطبيعـة التجمـع داخـل هـذا الفضاء 

مـن خـالل التوزيـع املـادي للقيـم، بحيث إن 

الهـدف كان هو إذابة النعـرات املادية القبلية 

واإلثنيـة واالنتـاءات املتعـددة والقامئـة عى 

اعتبـارات الدم واألنسـاب والقبيلة والعشـرية، 

لصالـح الفهـم االجتاعـي للدولـة بعيـًدا عن 

وعـن  سـابًقا،  السـائدة  االجتاعيـة  الراتبيـة 

القيـم السـلطوية التـي كان يحوزهـا اليهـود 

)باعتبارهـم حاملـني لديانـة معينـة) يف هـذه 

البدائـل  كانـت  لذلـك  الجغرافيـة؛  الرقعـة 

مبفهـوم  الصلـة  ووثيقـة  مرتبطـة  السياسـية 

املواطنـة )الحـايل) مـع وجـود القيـم الدينية، 

باملعنـى  علانيـة  تكـن  لــم  الدولـة  إن  أي: 
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البعـد  للكلمـة، والتـي ينفصـل فيهـا  الحـايل 

ذلـك  وكان  املواطنـة،  مفهـوم  عـن  الروحـي 

اإلسـالمية  املنظومتـني  بـني  الوحيـد  الفـرق 

ونظريه يف الثقافة السياسـية الحالية باعتبارها 

ا غربيًّـا. منتًجـا فكريًـّ

- إن بناء السلطة لــم يكن محيطًا باملجال 

املديني وحده ولــم تكن تلـك غايته، فالرؤية 

الجديـدة لبنـاء منـوذج سـلطوي جـاءت بعـد 

صعوبـة اسـتمرار الدعـوة بأسسـها الفطريـة 

النقيـة التـي مارسـها الرسـول صـى اللـه عليه 

وسـلم يف مرحلـة سـابقة، وبالتـايل فـإن البنـاء 

السـلطوي ال بُـدَّ أن يتعـدى املجـال املدينـي، 

وهـذا األمر ال يكون إال باعتاد أسـاليب قوية 

ومنهـا السـالح والجيـوش إلتام عمليـة الفتح.

متعـددة  إشـكاالت  ذلـك  خلـق  وقـد 

بالنسـبة للسـلطة الناشـئة يف يرثب )املدينة)، 

ذلـك أنَّ القـوة لــم تكـن غاية يف حـد ذاتها، 

قاعـدة  إىل  الوصـول  مـن خاللهـا  ميكـن  وال 

الفكـرة  لتصديـر  قابلـة  عريضـة  دعويـة 

سـلطوية  مجـاالت  إىل  الناشـئة  اإلسـالمية 

توازيًـا  العمليـة  تعقـد  مـع  خاصـة  أخـرى، 

املفـرض  مـن  الـذي  الزمنـي  اتسـاعها  مـع 

أال يسـعف صاحبهـا صـى اللـه عليـه وسـلم 

سـلطوية  جيـوب  نشـأت  لذلـك  إتامهـا؛  يف 

املرحلـة  يف  الدولـة  ببنـاء  مرتبطـة  متعـددة 

النبويـة، باعتبار أن الرسـول األكـرم حاٍم للقيم 

العليـا للدولـة القامئـة عـى البعـد الروحي)8). 

ومـن أبـرز هـذه الجيـوب ما قـام عـى البعد 

الدينـي وهـي أساًسـا الطائفـة اليهوديـة، ومـا 

قـام عـى البعـد القبـي أو االنتـاء، وهـو مـا 

خلـق التايـز بني األنصـار واملهاجرين أساًسـا، 

الذي اسـتطاع النبي صى الله عليه وسـلم أن 

يحولـه لصالـح األمـة يف مرحلـة حياتـه، لكنَّـه 

رسعـان مـا أثـر يف اختيـار الخلفـاء بعـد ذلك.

ومــن أبــرز هــذه الجيــوب مــا قـــام على 

البعــد الدينــي وهــي أساًســا الطائفــة 

البـعــــد  قـــــام علــى  اليهوديــــة، ومــا 

القبلــي أو االنتمـــــاء.

العـام  االجتاعـي  القبـول  أبقـى  لقـد 

التفـاوت  عنهـا  الناشـئة  والسـلطة  بالدولـة 

يف  للدولـة  املثـى  والغايـات  املصالـح  بـني 

إىل  أدى  مـاَّ  التـوازن  متـواٍز وشـديد  شـكل 

الثقافـة  يف  متكـرر  غـري  خـاص  منـوذج  بنـاء 

)8) من ذلك مثاًل أن املجاهدين كانوا يف العهد النبوي ومرحلة أيب بكر الصديق 

ريض اللـه عنـه يحصلون عى أربعة أخاس الغنائم التي يغنمونها من أعدائهم 

لـي تـوزع بينهـم. ويف مرحلـة عمر بن الخطـاب أدخل إىل بيت مال املسـلمني 

لكرثة الغنائم من أموال وأراٍض وتجاوزها الحاجات املحلية. فتم تخصيص رواتب 

ثابتـة للمجاهديـن تكفيهم وتكفي أرسهم، وقد تم تأسـيس )ديوان الجند) من 

أجـل رصـد أسـاء الجند ومقدار مـا يرف لكل واحد منهـم. لقد تكرس بذلك 

مفهـوم االرتبـاط باملنهـج الداخـي للدولـة وطبيعـة التوزيع السـلطوي للقيم. 

]راجــع مثــاًل: محمــود شــاكر، التاريــخ اإلســالمي، املكتــب اإلســالمي، 

)))))هـــ)[. ــابعة،  الس ــة  الطبع
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اإلسـالمية، وهـو املشـكل الـذي سـتعاين منـه 

هـذه الثقافـة عـر تطورهـا؛ ألنَّهـا سـتعتر أن 

النمـوذج املدينـي السـلطوي قابـل للتطبيـق 

عـى مـر العصـور لنقـاء بنائـه، لكنَّـه اصطدم 

بالعقبـات التـي ُخلقـت نظـرًا لتـالزم املصالح 

مـع السـلطة، وتشـكل محيـًط بالسـلطة التي 

ورثـت قيمـة الحايـة مـن الشيعـة.

السـلطة  تقابـل  ومتثـالت  الخالفـة  )ب( 

للمجتمـع:  السـلطوية  واملزايـا 

بعـد وفـاة النبـي صـى اللـه عليـه وسـلم 

السـلطة  بنيـة  يف  جديـد  مشـكل  سـيُخلق 

اسـتمرار  مهمـة  سـتختلط  حيـث  الناشـئة، 

السـلطة التـي تـم إنشـاؤها مبهمـة الدعـوة؛ 

ألنَّ الدولـة مـن املفرض أال تقـوم إال بالدعوة 

خاصـة يف املراحـل األوىل التـي عرفـت تراجًعا 

كبـريًا عـى مسـتويني؛ البعـد املـادي للدولـة 

املرتبـط بالتنظيـم املـايل )رفـض أداء الـزكاة)، 

والبعـد الَعَقـدي )الراجـع عـن اعتـاد الدين 

اإلسـالمي كمنهـج للحيـاة الخاصـة)، وقد أدى 

ذلـك إىل بـروز السـلطة القامئـة عـى القـوة 

لفـرض احرام التعاليم واسـتمرار بنـاء الدولة، 

وهـو مـا جعـل الدولة منـذ بدايتهـا تربط بني 

الـوالء  ومسـألة  الخفيـة  الروحيـة  الجوانـب 

ماديـة  تبعـات  عـادة  تقتـي  التـي  للدولـة 

تحـوم  فئـات  نشـأة  ذلـك  وولـد  محسوسـة، 

وترتبـط بالسـلطة السياسـية للوصـول للمزايا 

لكـن  نفسـها،  السـلطوية  حتـى  أو  املاديـة 

مـع تجـدر الدعوة لــم تسـعف الظـروف أي 

حاكـم، يف محيطـه السـلطوي، التخلـص مـن 

الوفـاء لقيـم الشيعـة باعتبـاره حاميًـا لهـا)9).

بــني  التفريــق  الصعــب  مــن  وأصبــح 

الجوانــب الروحيــة الدعويــة ومســألة كيفيــة 

ــلطوي  ــب س ــي قال ــي ه ــة الت ــيري الدول تس

)9) يفــر )جيــل كيبيــل) ذلــك بعــدم قــدرة املجتمعــات اإلســالمية 

تجــاوز ثنائيــة أخــرى وهــي ثنائيــة )الجهــاد)، و)الفتنــة)، ويــرى أن تاريــخ 

ــا  ــا، كان مصوًغ ــش قرنً ــة ع ــداد أربع ــى امت ــالمية، وع ــات اإلس املجتمع

ــارة  ــد الحض ــان مب ــا يتحك ــني، كان ــني متعارض ــق قطب ــة وف ــدة عالي بح

ــة. ــاد والفتن ــا الجه ــا، وه ــالمية وجزره اإلس

ويفاضــل الكاتــب بــني الجهــاد والفتنــة بقولــه: »يشــري الجهــاد إىل الجهــد 

ــن  ــن وأن ميك ــال الدي ــع مج ــبيل أن يوس ــن يف س ــه كل مؤم ــذي يبذل ال

ــة  ــواء الفردي ــدل األه ــل أن يع ــه، وألج ــور حيات ــن أم ــي م ــار الدين املعي

ويرتــب التنظيــم االجتاعــي، بــل نظــام العــامل، وصــواًل إىل إخضــاع 

البشـــرية لشـــرائع القــرآن الكريــم التــي ال تــس. وعندمــا يبلغ هــذا الجهد 

ــا عــن النفــس. ويلهــم  ــا أو دفاًع ــه يتمثــل يف الجهــاد املقــدس، فتًح ُذروت

الجهــاد التبشــري اليومــي وإن بصــورة أقــل ظهــوًرا، وبــه يدهــى املســلمون 

إىل أن يصــريوا )خــري املؤمنــني)، ويحضــون مبوجبــه عــى املزيــد مــن الجهــد 

ــع إىل  ــان والداف ــرك اإلمي ــاد مح ــم إن الجه ــالم. ث ــاس إىل اإلس ــة الن لهداي

نــشه، وقــد تجــى بـ)الســيف والكتــاب املقــدس).

أمــا العبــارة الثانيــة، أي )الفتنــة)، والتــي قلــا عرفتهــا اللغــات غــري اللغات 

ــا: فهــي تعنــي  غــري املدرجــة يف اإلطــار اإلســالمي فلهــا داللــة ســلبية تاًم

العصيــان، والحــرب يف صميــم اإلســالم، والقــوة النابذة الحاملــة تفكك األمة، 

وانفجارهــا مــن الداخــل، وخرابهــا. ويف املقابــل تــرى الجهــاد مســتعليا عــى 

الصـــراعات الداخليــة، دافعــا بهــا إىل خــارج األمــة«. ]جيــل كيبيــل، الفتنــة: 

ــريوت، ))00))، )ص/ 335)[. ــاقي، ب ــلمن، دار الس ــار املس ــروب يف دي ح

ــريف  ــني؛ األوىل تصـ ــاد أدى إىل نتيجت ــة والجه ــل الفتن ــة أن تقاب والحقيق

الفتنــة أحيانًــا باســتعادة أدوار الدولــة املفرضــة يف الجهــاد، وثانيهــا 

اســرجاع الســلطة بدعــوة الحايــة مــن الفتنــة، وهــو مــا شــكل يف فــرات 

ــن  ــري ع ــة للتعب ــا آلي ــم يوازيه ــلطة لـ ــة للس ــات طامح ــة مجموع متتالي

ــري مــن  ــط يتســم بالكث ــن القــوة يف محي املعارضــة غــري االنكــاش وتكوي

ــريعة، وهــو  ــة الشـ ــف بغطــاء ســميك مــن مفهــوم حاي ــرية ومغل السـ

ــة  ــة حقيقي ــركات تصحيحي ــاك ح ــت هن ــه كان ــي أن ــذي ال يعن ــر ال األم

خاصــة يف فــرات الوهــن، حيــث اســتعادت الفكــرة نقاءهــا املبنــي عــى 

الجهــاد كنســق دفاعــي عــن وجــود الشيعــة وليــس للوصــول للســلطة.
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كان  وقــد  اإلســالمية،  الدعــوة  الســتمرار 

أول خــالف يــوم وفــاة النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، وذلــك حــول طبيعــة الســلطة 

ــراع  ــاد ال ــث ع ــة، حي ــا االجتاعي وهياكله

األويل مــا قبــل املدينــي الــذي وضعــه النبــي 

الكريــم للظهــور، وكان مــن الــالزم االســتعانة 

للوصــول  النبويــة  قبــل  مــا  بالرابطــات 

ــادت،  ــة ع ــا أن الخالف ــدا واضًح للســلطة، وب

عــى األقــل بدرجــات متفاوتــة للراجــع عــى 

ــع  ــط التوزي ــي إىل من ــام االجتاع ــج الع املنه

القائــم قبــل املرحلــة النبويــة الشيفــة، وكان 

ــة:  ــر ونتيج ــك مظه لذل

التدافــع  فهــو  املظهــر  يخــص  فيــا   -

القبــي اإلثنــي غــري الجــي القائــم عــى البنــى 

االجتاعيــة والقبليــة واالنتــاءات األخــرى 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب لخالف

وهنــا تظهــر روايتــني، كالهــا تحيــل عــى 

وجــود البعــد اإلثنــي الطائفــي الــذي جــاءت 

ــد  ــاوزه، وتؤك ــة لتج ــة النبوي ــة املديني الدول

اســرجاع قيــم الدولــة ملســألة التشــظي بــني 

القيــم الســلطوية الثابتــة للدولــة والقيــم 

املصلحيــة املوازيــة للتوزيــع داخــل الجاعــة، 

باعتبارهــا يف هــذه الحالــة جاعــة املســلمني.

الروايــة األوىل هــي أصــل املذهب الســني 

وأُّســه، والعالقــة جدليــة بــني تفســري التحــول 

الســلطوي بعــد وفــاة الرســول عليــه الســالم 

وبــني املذهبيــة يف الديــن؛ ألنَّ الديــن ارتبــط 

بالســلطة، واالنتــاء للمذهــب يعنــي الدفــاع 

عــن نســق مصالــح خــاص متميــز عن النســق 

املقابــل، وعموًمــا هــي مســألة لـــم تتجاوزهــا 

الثقافــة اإلســالمية عــى مــر التاريــخ.

وبــدا واضًحــا أن الخالفــة عــادت، علــى 

األقــل بدرجــات متفاوتــة للتراجــع علــى 

المنهــــج العــــــام االجتـمـــاعــــــي إلــــى 

المرحلــة  قبــل  القائــم  التوزيــع  نمــط 

النبويــة الشــريفة.

ــم  ــي الكريـ ــة أنَّ النبـ ــون الروايـ ومضمـ

ـــه  ـــدد خليفت ـــارشة تح ـــة مب ـــرك وصي ـــم ي لـ

عجـــل  مـــا  وهـــو  )القيـــادة)  الســـيايس 

مبســـارعة األنصـــار ملبايعـــة ســـعد بـــن عبـــادة 

ـــي واملصلحـــي  ـــاء القب ـــر االنت ـــار عنصـ باعتب

املتمثـــل يف االنتـــاء ألهـــل املدينـــة وليـــس 

مـــن الوافديـــن عليهـــا )املهاجريـــن)، وهـــو 

مـــا يضــــرب يف الصميـــم القاعـــدة التـــي بنيـــت 

ـــا  يف املرحلـــة النبويـــة والتـــي ال تعطـــي حقًّ

ـــي  ـــة تنف ـــري عام ـــارات غ ـــوع العتب ـــن أي ن م

ـــمولية. ـــدة ش ـــا قاع ـــاواة باعتباره ـــة املس صف

ــة  ــول طبيعـ ــاؤل حـ ــري بالتسـ ــن حـ لكـ

ــة  ــقيفة ومبايعـ ــار إىل السـ ــارعة األنصـ مسـ
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ـــم الرجـــوع عـــن هـــذا األمـــر  واحـــد منهـــم، ث

والتســـليم بالقيـــادة أليب بكـــر بإيعـــاز مـــن 

عمـــر بـــن الخطـــاب.

بطبيعـــة  مرتبـــط  األمـــر  أن  الغالـــب 

ـــة  ـــة النبوي ـــررت يف املرحل ـــي تق ـــح الت املصال

ـــح املهاجريـــن عـــى حســـاب األنصـــار يف  لصال

ـــة أو  ـــة روحي ـــا ذات طبيع ـــة، وهـــي إمَّ املدين

ـــارعة  ـــالزم املس ـــن ال ـــايل كان م ـــة، وبالت مادي

ــل  ــن أجـ ــية مـ ــلطة السياسـ ــرجاع السـ السـ

خلـــق تـــوازن داخـــل املدينـــة بعـــد رحيـــل 

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــة ص ـــات الصعب ـــل التوازن رج

ــة  ــلطة الروحيـ ــرت السـ ــد اعتُـ ــلم، فقـ وسـ

ــوازن  ــاج لتـ ــوة تحتـ ــل قـ ــن عامـ للمهاجريـ

مـــن األنصـــار، فـــإذا حـــاز املهاجـــرون القوتـــني 

ـــوة  ـــع وجـــود الدع ـــك، م ـــؤدي ذل ـــد ي ـــا ق مع

ـــن  ـــذي ميك ـــدور ال ـــم ال ـــا، إىل تحجي يف بدايته

ــلطة  ــازة السـ ــار، وحيـ ــه األنصـ ــوم بـ أن يقـ

السياســـية قـــد يكـــون عامـــل تـــوازن بـــني 

الجانبـــني.

لقـــد خلـــق الوضـــع، يف تصورنـــا، حالـــة 

ـــي  ـــال الروح ـــط االنتق ـــديدة يف وس ـــاك ش إرب

والســـلطوي مـــع وفـــاة النبـــي صـــى اللـــه 

ـــى  ـــدد ع ـــني الج ـــع القامئ ـــلم، ودف ـــه وس علي

ـــي  ـــرب الروح ـــم الق ـــالمية، بحك ـــوة اإلس الدع

ـــت  ـــه ليس ـــار أن ـــرم، باعتب ـــول األك ـــن الرس م

ــة  ــاء الخليفـ ــة النتقـ ــد خاصـ ــاك قواعـ هنـ

ســـوى مـــا توافـــق عليـــه النـــاس أجمعـــني، 

ـــة  ـــلطة الروحي ـــن الس ـــني الســـابقني م املقرب

للنبـــي عليـــه الســـالم إىل االســـتئثار بالخطـــاب 

ـــول  ـــا، ح ـــاوض، رمب ـــايل، والتف ـــيايس االنتق الس

ـــد  ـــا ول ـــو م ـــية. وه ـــلطة السياس ـــة الس طبيع

مســـألة وجـــود الســـلطة الظاهـــرة والســـلطة 

الخفيـــة التـــي تعـــر عنهـــا مصالـــح فئـــات 

ــع  ــن مـ ــاس، لكـ ــة باألسـ ــة اقتصاديـ عريضـ

االنتظـــام يف منظومـــة سياســـية مقبولـــة 

روحيًّـــا، رغـــم وجـــود الكثـــري مـــن عنـــارص 

ـــة اســـتمرار الدعـــوة بعـــد  التناقـــض مـــع بداي

ـــلم. ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــاة النب وف

- أمـــا النتيجـــة فهـــي خلـــق مفهـــوم 

الثنائيـــة يف العـــداء ِبنـــاًء عـــى اســـتمرار 

مســـألة ترابـــط الســـلطتني الروحيـــة والزمنيـــة 

ـــك  ـــن ذل ـــم ع ـــد نج ـــة، وق ـــة الخالف يف مرحل

توزيـــع ثنـــايئ جامـــد بـــني داريـــن؛ دار 

ــرب. ــر والحـ ــالم، ودار للكفـ ــالم والسـ لإلسـ

ــلطة  ــط السـ ــي تربـ ــة التـ ــر الثنائيـ تعتـ

اإلميـــان  مبفهـــوم  والخاصـــة  باملجتمـــع 

واالنتســـاب إىل دار اإلســـالم أحـــد أكـــر 

العوامـــل التـــي أســـهمت يف خلـــق محيـــط 

ـــلطة أو  ـــة للس ـــة العملي ـــن املارس ـــع م منتف

محيـــط ســـلطوي ثانـــوي؛ ذلـــك أن الدولـــة 

ـــاء  ـــة لبن ـــدة ثابت ـــة أو قاع ـــا ملرجعي باحتياجه

ـــارص  ـــا لتثبيـــت عن املؤسســـات احتاجـــت أيًض
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ــة  ــت مرحلـ ــد كانـ ــا، وقـ ــوة وتوحيدهـ القـ

ـــرت  ـــي ع ـــل الت ـــن املراح ـــدة م ـــة واح الخالف

بوضـــوح عـــن كـــون االنتـــاء إىل هـــذا 

ــر  ــرورة عـ ــر بالـ ــلطوي ميـ ــط السـ املحيـ

ـــي  ـــري أو األيديولوج ـــط الفك ـــاء للمحي االنت

للدولـــة ومســـاعدته عـــى حيـــازة القبـــول 

ــي. االجتاعـ

الدولـــة:  تســـرتجع  الســـلطة  )جــــ( 

ـــي  ـــل املنهج ـــوازي والخل ـــط امل ـــودة املحي ع

لتفســـر الثنائيـــة: 

بنياتهـــا  يف  الدولـــة  تســـتطع  لــــم 

املرتبطـــة  تلـــك  والســـيا  املختلفـــة، 

مبؤسســـات موروثـــة عـــن قيـــم االســـتعار 

تتجـــاوز  منظومـــة  تبنـــَي  أن  األوريب، 

الثنائيـــة التقليديـــة ملفهـــوم الســـلطة، وذلـــك 

ـــة اإلســـالمية أنتجـــت  ـــون الثقاف راجـــع إىل ك

ـــا لكفالـــة الســـلطة يتجـــاوز  مفهوًمـــا خاصًّ

القواعـــد املجتمعيـــة لتأسيســـها واســـتمرارها، 

رغـــم أنَّ املجتمـــع عـــى مـــرِّ التاريـــخ كان 

قاعـــدة لتغيريهـــا إالَّ أنَّ الدولـــة رسعـــان 

إال  تحتفـــظ  وال  للمجتمـــع  تتنكـــر  مـــا 

ـــة  ـــط باملشوعي ـــد املرتب ـــن التعاق ـــس م بأس

ــن  ــة عـ ــا مدافعـ ــا باعتبارهـ ــي تحوزهـ التـ

ــا  ــا، ومهمتهـ ــة لهـ ــة وحاميـ ــم الشيعـ قيـ

ـــلطوية  ـــرة الس ـــيع الدائ ـــي توس ـــية ه األساس

ــح. ــوم الفتـ ــى مفهـ ــاء عـ ــالم بنـ لإلسـ

ـــر  ـــرية يظه ـــة األخ ـــذه النقط ـــى يف ه وحت

ــع  ــف مـ ــالمي توقـ ــداع اإلسـ ــا أن اإلبـ جليًّـ

ــتعملت  ــي اسـ ــة التـ ــة األُمويـ ــة الدولـ نهايـ

ـــدة »اغتصـــاب الســـلطة«  ـــاوز عق ـــح لتج الفت

ـــم  ـــة التشـــاورية )أمره ـــة الديني ـــن املنظوم م

شـــورى بينهـــم) إىل املنظومـــة مـــا قبـــل 

املدينيـــة القامئـــة عـــى أبعـــاد القبيلـــة 

والعشـــرية وغريهـــا مـــاَّ يربـــط النـــاس 

مبحيـــط الســـلطة ويســـاعد عـــى الوصـــول 

املســـاءلة  عوائـــق  بتجـــاوز  ملصالحهـــم 

واملرجعيـــات.

نشـــطة  عمليـــة  الفتـــح  كان  لذلـــك 

الحقيقية  الســـلطة  اســـرجاع  بدايـــة  يف 

األولية  والقبيلـــة  االقتصاديـــة  والقـــوى 

للدولـــة، ثم رسعـــان ما خبا مـــع تراجع 

املجتمعيـــة  املطالـــب  بـــني  االرتبـــاط 

القاعـــدة  دائـــرة  توســـيع  ومطلـــب 

الســـلطوية للديانـــة اإلســـالمية. وهـــي 

مفهوم  عرفـــت  التـــي  املرحلـــة  نفـــس 

الدولـــة  تجـــاوزت  التـــي  الدعـــوة 

للتنفيـــس  ذاتيًّـــا  ملجـــأ  وأصبحـــت 

عـــن مفهـــوم املســـاءلة عـــن الدعـــوة 

ما  االجتاعـــي، وهـــو  املســـتوى  عـــى 

من  املســـتمر  االنطـــالق  قاعـــدة  ولـــد 

الدعـــوات البديلـــة لفهم الديـــن لتغيري 

الواقـــع الســـيايس للدول التي تشـــكلت 
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للثقافـــة  طبًقـــا  الســـلطة  منظومـــة  يف 

وجودهـــا)0)). قـــرون  عر  اإلســـالمية 

أدى  الــذي  الخلــل  إنَّ  القــول  وميكــن 

الثقافــة  يف  الســلطوي  التــوازي  لنشــأة 

ــا إىل  ــني، وأدى عمليًّ ــط بجانب ــالمية يرتب اإلس

تبايــن طبيعــة الدولــة مــن نشــأتها يف مجالــني 

بــني  بالتــوازي  تطــوًرا  مختلفــني  فكريــني 

الغربيــة والثقافــة اإلســالمية. الثقافــة 

ــا جانبـــي الخلـــل املسؤولني عــن منو  أمَّ

مفاهيم سـلطوية قارّة فمرتبطة بفهم السلطة 

)0)) يجــد ذلــك بعــض تفســري لــه يف قــراءة تطــور النخــب يف علــم 

السياســة، فهنــاك معضلــة يف هــذه املرحلــة الفريــدة، أي املرحلــة النبويــة 

ــا للنخــب  ــم كان تقليديً ــون الحك ــا بالســلطة، وهــي ك ــة وعالقته الشيف

ــد  ــاس جدي ــاج ألس ــها احت ــي ندرس ــة الت ــه يف املرحل ــتقراطية، لكنَّ األرس

ــة ونــش  ــول ارتبــط بحاي ــول االجتاعــي بالســلطة، وهــذا القب هــو القب

ــة. الشيع

ــن  ــري اب ــن تفس ــدي وم ــد العق ــن البع ــابقة م ــا الس ــت فكرتن ــد نهل وق

اليونانيــني  الفالســفة  معظــم  »اتفــق  فعموًمــا  للظاهــرة،  خلــدون 

والرومانيــني والكاثوليــك والصينيــني والهنــود عــى أنــه ينبغــي أن تحتكــر 

األرســتقراطية الحكــم الســيايس، ولرمبــا رهنــا بتقييــدات أخالقيــة أو دينيــة 

معينــة ... وقــد كانــت النظريــات بشــأن الكيفيــة التــي تبــوأت بهــا النخــب 

الســلطة وانحطــت الحًقــا منتشـــرة أيًضــا يف الفلســفات القدمية وفلســفات 

العصــور الوســطى، وقــدم أفالطــون رشًحــا لكيفيــة انحــدار الحكومــة 

ــدون  ــن خل ــلم اب ــيايس املس ــوف الس ــل الفيلس ــا حل ــتقراطية، بين األرس

ــا دورات التفســخ والتجديــد يف صفــوف النخــب السياســية  تحليــاًل تجريبيًّ

ــريي،  ــدان أول ــي وبرين ــك دانليف ــع: باتري ــش«. ]راج ــع ع ــرن الراب يف الق

نظريــات الدولــة: سياســة الدميقراطيــة الليرباليــة، مركــز الخليــج لألبحــاث، 

.](((7 )ص/  )005)م)،  ديب، 

نحــو  الكبــري  األول  االنتقــال  مســألة  نســبي  بشــكل  يفســـر  وهــذا 

ــط بعــودة النخــب  ــك يرتب ــة؛ ألنَّ ذل ــة األموي ــريعة يف املرحل ــة الشـ خدم

ــا  ــة) ونظريًّ ــاتيًّا )أي: دول ــد مؤسس ــكل جدي ــم يف ش ــتقراطية للحك األرس

ــول  ــراع ح ــح ال ــا أصب ــك بعدم ــاش ذل ــن)، وانك ــة )أي: الدي أو حمول

الســلطة فقــط بعــد التمكــني للنظريــة أو الحمولــة التــي تحملهــا الدولــة 

املتجليــة يف الشيعــة.

نفسـها، وأمـا النتيجـة فعـى عالقـة بطبيعـة 

الدولـة. وهـو  فيـه  وضعـت  الـذي  القالـب 

يتراوح هذان الجانبان بين الخلل 
في التعاقد والخلل في التفويض، 

ويمكن تفسير ذلك كما يلي: 

ــة  ــاء الدول ــث إنَّ بن ــد: حي ــل التعاق - خل

يف الثقافــة الغربيــة كــا هــو معلــوم نتيجــة 

ــني هــا املجتمــع ومالكــو  ــني جانب ــد ب لتعاق

الســلطة السياســة، وهــو تعاقــد بنــى، نظريًّــا، 

مفهــوم الدولــة باعتبارهــا آليــة شــاملة تعــر 

العامــة للمجتمــع، وذلــك ال  الــروح  عــن 

يعنــي بالــرورة تعبريهــا عــن كل فــرد مــن 

أفــراده. وال يهــم التفصيــل يف طبيعــة العقــد 

وتفاعلهــم  وخصوصياتهــم  واملتعاقديــن 

بعضهــم بعضــا، فقــد اختلفــت التأويــالت 

حســب كل مفكــر وتعــززت بالتطــور الكبــري 

الــذي حــدث يف أنســاق مختلفــة عــى صعيــد 

ــة عــى حــدة. كل دول

ــة يف الثقافــة اإلســالمية ال ميكــن أن  الدول

تحــوز مشـــروعيتها، بعــد أن حــازت رشعيــة 

وجودهــا مــن تطــور تاريخــي ناتــج عــن 

ــة يف  ــالمية غربي ــري إس ــوى غ ــني ق ــع ب تداف

أغلبهــا، إالَّ مــن تعاقــد بــني املجتمع والســلطة 

التــي مــن املفــرض أن تثلــه، وهــذه الســلطة 

هــي  غايتهــا  العصــور  مــر  عــى  كانــت 

ــش  ــوكة ون ــق الش ــة وتحقي ــق الشيع تطبي
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الدعــوة، وإن كانــت هــذه الوظيفــة األخــرية 

ــه تقــوم  ــزاع التــي مــن خالل هــي أســاس الن

وتتعاقــب الــدول يف الثقافــة اإلســالمية؛ لذلك 

ــا  ــى مصادرته ــة ع ــة الحديث ــت الدول حرص

ــا)))). لصالحه

والخلــل يف التعاقــد مبنــيٌّ عــى عــدم 

ــة يف  ــة املتجــددة للدول رضــا شــامل بالوظيف

الثقافــة اإلســالمية باعتبارهــا اســتمراًرا للدولة 

ــري يف  ــري والفك ــور النظ ــن التط ــة ع الناتج

)))) التالقــي بــني تفســري العقيــدة ومارســة الســلطة اتخــذ أشــكااًل 

متعــددة، مــن ذلــك النقــاش حــول دور الدولــة وعالقتهــا بالســلطة 

ــكل  ــول تش ــري ح ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــن تص ــتنبط م ــة، ونس والشيع

ــة إىل  ــن عصبي ــا م ــة وانتقاله ــاء الدول ــن بن ــة األوىل م ــف يف املرحل املثق

ــي:  ــا ي ــات ك ــة محط ــك يف ثالث ــب ذل ــرى؛ ويُحق أخ

- املــرة األوىل: عندمــا عــاد املجاهــدون إىل املدينــة بعــد مقتــل عثــان بــن 

عفــان، فلــم ينخرطــوا يف الــراع وانســحبوا إىل الــرأي وعــدم االنســياق يف 

الخــالف )املرجئــة).

- املــرة الثانيــة: عندمــا تنــازل الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب ملعاويــة 

بــن أيب ســفيان بعدمــا كان قــد خــرج لقتالــه، فلــم يستســغ جاعــة مــن 

أصحــاب عــي هــذا األمــر وشــكوا فيــه وآثــروا )االعتــزال).

- مناســبة ظهــور أربــاب الــكالم يف زمــن الحســن البــري. ]بتصـــرف عــن 

محمــد عابــد الجابــري، املثقفــون يف الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل 

ــة  ــريوت، الطبع ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــد، مرك ــن رش ــة اب ونكب

الثانيــة، )000)م)، )ص ص/ 39، )))[.

ومــن ذلــك إشــكالية خلــق القــرآن، ويــرى الجابــري أنهــا »لـــم تكن مســألة 

ــذي  ــة التحريــض ال ــة أراد املأمــون فرضهــا، وال قضي ــة ديني قناعــات فكري

يقــال إن املعتزلــة مارســوه عــى املأمــون بعــد أن اســتالوه إليــه لفــرض 

ــرآن)،  ــق الق ــألة: )خل ــة مس ــائله الفرعي ــن مس ــن ضم ــذي م ــم ال مذهبه

كال. إن القضيــة كانــت قضيــة الدولــة ككل وبعبــارة عرنــا )قضيــة أمــن 

ــة)«. ]املرجــع نفســه، )ص/ 79)[. الدول

وهــذا يعنــي أنَّ املســاحة الفكريــة التــي تركــت للجاعــات خــارج الســلطة 

ــني  ــكل ب ــة التش ــى لثنائي ــا أعط ــو م ــدة، وه ــكار جدي ــا أف ــدأت تلؤه ب

املنافحــني عــن الســلطة ومعارضيهــا بعــًدا جديــًدا يفــر الســعي لالســتئثار 

بهــا، ولكــن لـــم تختــِف قــط مســألة البنــاء األصــي للمعارضــة القائــم عــى 

حايــة الشيعــة والــذود عنهــا«.

ــمل  ــذي ال يش ــد ال ــة؛ التعاق ــة الغربي الثقاف

الــدور الرئيــيس للقــوة التــي تحوزهــا الدولــة 

املتمثــل يف نــش الدعــوة وتبليــغ الرســالة كان 

دوًمــا محــط جــدال وعــدم رضــا مــن طــرف 

الســلطة املجتمعيــة، التــي تقوقعــت يف أمناط 

مــا دون »دولتيــة«، )أي مــا قبــل الدولــة) 

والطائفــة  املذهــب  مفهــوم  إىل  أضافــت 

ــر  ــا آخ ــزب مفهوًم ــة والح ــة والفرق والجاع

ــاد  ــى أبع ــوم ع ــد يق ــاء ذايت ق ــط بانت مرتب

دينيــة تقليديــة، لكنَّــه أيًضــا يرتكــز عــى 

ــي أو  أبعــاد متجــددة أساســها عرقــي أو دين

ــك املتحكــم  ــايف، وأصبحــت بذل لغــوي أو ثق

يف رؤيــة الســلطة، وهــي هويــة جديــدة لـــم 

ــل. ــن قب ــة اإلســالمية م تعهدهــا الثقاف

ــوم  ــت مفه ــي راكم ــك فالدوائــر الت لذل

إمــا  هــي  اإلســالمية  الثقافــة  يف  الســلطة 

ومتحكمــة  للســلطة  تابعــة  مجموعــات 

ــاعية  ــا وس ــرة ضده ــا، أو ثائ ــدر م ــا بق فيه

ــا مــن  للتغيــري عــر تجييــش املجتمــع انطالقً

أزليــة الشيعــة وعاميتهــا وشــموليتها، وهــو 

أمــر جعــل النــواة الصلبــة للســلطة تتشــكل 

ــتنفاد  ــد اس ــع بع ــن املجتم ــد ع ــكل بعي بش

ــم  ــني الفه ــوة ب ــق ه ــاَّ خل ــه، م ــا من غاياته

التســلطي  والفهــم  للســلطة  املجتمعــي 

ــر  ــة والقه ــزة عــى املشوعي ــات الحائ للطبق

املــادي الــالزم لالســتمرار، وهــو أمــر لـــم 
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يكــن ليتحقــق لــوال التوزيــع الســلطوي الــذي 

يقــرب هــذه الدوائــر ويشــدها للســلطة 

ويجعلهــا حائــاًل وأي إمكانيــة للتغيــري القــادم 

مــن املجتمــع. وبذلــك تشــكلت عــر التاريــخ 

اإلســالمي هــذه الكتلــة الصلبــة ذات املصالــح 

املتعــددة والتــي أحيانـًـا كانــت تــدور يف فلــك 

ــن  ــًدا ع ــلط بعي ــى السُّ ــداويل ع ــاويب وت تن

أي لغــط أو تأثــري مجتمعــي مبــارش))))، ومــا 

ــوم بعــض مظاهــر التحــول الداخــي  زال للي

يف »العلــب الســوداء« لألنظمــة السياســية 

مخرجاتــه  تخــرج  الــذي  بالقــدر  غامًضــا 

)))) ونحــن نــرى أن مفهــوم الخالفــة كان عامــاًل أساســيًا يف تشــكل كتــل 

إمــا ظاهــرة وإمــا خفيــة غايتهــا التحكــم يف مســارات الســلطة ومدخالتهــا 

ــا للواجهــة  ومخرجاتهــا، وبذلــك ميكــن أن تعــود الحــركات الباطنيــة أحيانً

والظهــور ومارســة الســلطة، يف حــني أن الــدورة تقتضـــي بــروز مجموعــة 

ــري دون  ــي بالتأث ــركات تكتف ــت الح ــا كان ــدة، وأحيانً ــات جدي أو مجموع

حيــازة الســلطة مبــارشة نظــرًا الرتباطهــا بشـــروط اإلمامــة. وهكــذا بــرزت 

ــن  ــوى م ــية اله ــاس سياس ــة األس ــوات ديني ــة دع ــع السياس ــت م وتفاعل

ــني  ــة والفاطمي ــة واملعتزل ــيني والقرامط ــة والعباس ــوارج واملرجئ ــل الخ قَبي

وإخــوان الصفــا والباطنيــة وغريهــم كثــري.

ــه:  ــالم« أن ــة يف اإلس ــركات الري ــه »الح ــاعيل يف كتاب ــود إس ــرى محم ي

»يف العــر العبــايس كانــت الخالفــة )كســـروية) قوامهــا مبــدأ التفويــض 

اإللهــي، واســتأثر الفــرس والــرك بصــدارة الســلم االجتاعــي العنــر تلــو 

ــى  ــاد وطغ ــلفي س ــر الس ــرى، والفك ــارص األخ ــاب العن ــى حس ــر، ع اآلخ

طــوال العــر باســتثناء ســنوات قليلــة ظهــر إبانهــا التيــار العقــالين. أمــا 

القــوى املعارضــة فكانــت أكــرث التزامــا بتعاليــم اإلســالم وأشــد حرصــا عــى 

تطبيقهــا، فالخــوارج واملعتزلــة واملرجئــة منــذ النصــف الثــاين مــن القــرن 

ــر  ــض النظ ــة بغ ــلم للخالف ــة أي مس ــى أحقي ــا ع ــوا جميًع ــري اتفق الهج

عــن أصلــه وعصبيتــه، فــكان فكرهــم الســيايس مســتوًحى مــن دميقراطيــة 

اإلســالم، كــا تبنــت حركاتهــم جميًعــا، مبــن فيهــم الشــيعة، قضيــة العدالــة 

واســتهدفت النضــال مــن أجــل إقرارهــا. فضــال عــن غلبــة الــروح العقالنيــة 

عــى آرائهــم االعتقاديــة، وبالــذات عنــد الشــيعة واملعتزلــة بشــكل 

ــينا  ــالم، س ــة يف اإلس ــركات الري ــه، الح ــع كتاب ــاه«. ]راج ــرعي االنتب يس

ــرة، )997)م)، )ص/ )))[. ــة، القاه ــة الخامس ــش، الطبع للن

التنافــس  عــن  تعــر  أشــكال  يف  للعلــن 

الداخــي الخفــي عــن التحليــل الســيايس 

ــرض. ــر املف الظاه

وبذلك تشـــكلت عبر التاريخ اإلسالمي 

المصالـــح  ذات  الصلبـــة  الكتلـــة  هـــذه 

ـــا كانـــت تدور 
ً
المتعـــددة والتـــي أحيان

فـــي فلـــك تناوبـــي وتداولـــي علـــى 

ـــلط بعيـــًدا عـــن أي لغـــط أو تأثيـــر  السُّ

مجتمعـــي مباشـــر.

- خلــل التفويــض: يرتبــط مبــا ســبق فيــا 

إال  التعاقــد  يكــون  فــال  التعاقــد،  يخــص 

بالتفويــض، وقــد كان نتيجــة للتعاقــد باملعنى 

ــة أن أصبحــت  ــه الثقافــة الغربي ــذي أنتجت ال

عــى  املتعــددة  التعبــريات  رغــم  الدولــة، 

ــلطة  ــوة الس ــوز لق ــة، تح ــتويات الثقافي املس

ــت  ــدون أي منافســة، فهــي حصل الشــاملة ب

عــى تفويــض أو صــادرت كل أشــكال القــوة 

ــة أو  ــا فئ ــن خالله ــوز م ــن أن تح ــي ميك الت

ــات  ــراد أو جاع ــريًا يف أف ــة تأث ــة معين طائف

أو هيئــات داخــل الدولــة إال مبــا تســمح بــه 

الدولــة نفســها. لكــن عــى مســتوى الثقافــة 

عنصـــر  هــو  الــذي  التفويــض،  اإلســالمية 

معنــوي أســايس يرتبــط بالقبــول الفطــري 

مســتويات  يف  إال  يتشــكل  لـــم  بالدولــة، 
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ضيقــة، وأصبــح القبــول بالدولــة كشــكل 

ــص  ــع يتقل ــن املجتم ــري ع ــكال التعب ــن أش م

ــا وبــرزت إىل الســطح املشــاكل التــي  تدريجيً

تنتــج عــن ضعــف التفويــض العــام املرتبــط 

ــع  ــة، م ــاملة خاص ــية الش ــلطة السياس بالس

ــي  ــة الت ــة داخــل الدول ترهــل القــوة املهيمن

غالبًــا مــا ال تقــوم عــى املؤسســات بــل عــى 

األفــراد، ومــع انهزاميــة القــدرات الذاتيــة 

لألفــراد يندثــر التفويــض وتعــم الفــوىض مــن 

ــازة القــوة  ــة مــع حي ــد. وتتكــرر العملي جدي

مــن طــرف فــرد أو مجموعــة معينــة بــدون 

تفويــض واضــح، وتعــود الدولة عمليــة لفرض 

االســتقرار الداخــي القائــم عــى قيــم القمــع 

بــدل قيــم التوافــق كــا نتــج يف الثقافــة 

الغربيــة، وتغيــب بذلــك قــدرة الدولــة يف 

ــي.  ــل الخارج ــى الفع ــالمية ع ــة اإلس الثقاف

ــن  ــروح أو التدي ــالمية ال ــة اإلس يف الدول

ــور  ــو مح ــري، وه ــد ومس ــن رائ ــه م ــدَّ ل ال بُ

السياســة يف املعنــى الــذي يجعلهــا حقــاًل 

وهــي  الداخــي،  التنافــس  فضــاء  يهيــئ 

محــور الوظيفــة األساســية للدولــة يف عالقتها 

ــة؛  ــالمي خاص ــري اإلس ــي غ ــط الخارج باملحي

لذلــك: كلــا ضعفــت الســلطة الشــاملة 

ــي  ــم تبن ــاص، ت ــد الخ ــذا البع ــري ه يف تدب

ــا  ــك أحيانً ــم ذل ــع، ويت ــن املجتم ــادة م الري

مــع قــوة الدولــة السياســية واالقتصاديــة 

مــر  الروحــي، ولقــد كان عــى  وضعفهــا 

معيــار  أهــم  الروحــي  العامــل  التاريــخ 

ــي  ــث يكف ــية بحي ــلطة السياس ــري الس لتغي

تبنــي فرضيــات ورؤى لفهــم الديــن مخالفــة 

ــية  ــلطة السياس ــا الس ــي تتبناه ــة للت وثوري

الحاكمــة حتــى يتــم تبنــي نســق نفــس 

ــلطة.  ــام للس ــه الع ــاد للتوج ــي مع اجتاع

ــه أن  ــذا التوج ــيات ه ــن أساس ــد كان م وق

اإلســالمي  النســق  يف  السياســية  الســلطة 

ــة االســتعار الغــريب يف  ــام، وبعــد صدم الع

ــت  ــن، تخل ــر والعشي ــني التاســع عشـ القرن

الدينيــة  للرســالة  الدعــوي  الــدور  عــن 

اإلســالمية عــى الصعيــد الخارجــي، وتــم 

تفكيــك الســلطة السياســية لبنــاء أخــرى 

تتوخــى تحقيــق تطبيــق الشيعــة، وإن كان 

ــلط يف اإلســالم  ــني السُّ ــك يعــد مشــركًا ب ذل

عموًمــا، وتحقيــق الشــوكة أو األخــذ بأســباب 

القــوة قبــل العمــل عــى نــش الدعــوة. 

ــوًرا  ــى تص ــر وأعط ــذا األم ــرر ه ــد تك لق

تقليديًــا لــدور الدولــة الخارجــي يف شــكل 

اإلســالم  دار  فرضيــة  هــو  بــدايئ  نظــري 

ــري  ــي أن تغ ــك ال يعن ــن ذل ــرب. لك ودار الح

النظــام، كان ومــا زال يعنــي تغــري البنــى التي 

ــدون  ــم ب ــا كان التحــول يت ــريًا م ــه، كث تدعم

املــس باألســس التــي تدعــم الدوائــر الضيقــة 

املحيطــة بالســلطة؛ ألنَّ الوافــد الســلطوي 
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ــي  ــن أن يق ــه ال ميك ــم أنَّ ــد كان يفه الجدي

عــى هــذه االرتباطــات مبجــرد إرادتــه ذلــك، 

وكان غالبًــا يلجــأ لالحتــاء بالقــدرات القويــة 

للدوائــر الســلطوية املحيطــة، والتــي تعتمــد 

ــي أو غــريه  ــي أو اإلثن ــي أو املذهب املــد القب

ــس  ــي م ــه يعن ــع مس ــز يف املجتم ــاَّ يرتك م

ــارات  ــح العامــة لهــذه الطوائــف والتي املصال

ــة. ــا االجتاعي بامتداداته

الفصل الثاني

تناقض النتيجة بين الثقافتين 
الغربية واإلسالمية: أزمة 

المقاربة

إنَّ البحــث عــن نظريــة متعــٌب يف عالقتــه 

ــاء عــى مســار تطــوري  بتفســري الســلطة بن

ــد  ــك راجــع للعدي يف الثقافــة اإلســالمية، وذل

التصوريــة:  أو  الفكريــة  املحبطــات  مــن 

ــة  ــز املفاهيمــي أو البيئ ــدام املرتك ــا انع أوله

التصوريــة بنــاء عــى مقدمــات ثابتــة، وثانيهــا 

صعوبــة التحقيــب والتنظــري يف آٍن، وأخــريًا 

صعوبــة نقــل املنهــج أو حتــى النظريــة مــن 

ــة مختلفــة.  بيئ

لذلــك ميكــن مقاربــة التناقضــات الشــاملة 

بوضــع مســار ناظــم ال يصــل ملســتوى التنظري 

وال يقــل عــن الطمــوح لذلــك، ويعتمــد عــى 

زاويتــني متقابلتــني نظريــا: هــا زاويــة وحدة 

الســلطة والدولــة يف الثقافــة الغربيــة، وزاوية 

ــلطة يف  ــار الس ــة ومعي ــاء الدول ــة بن ازدواجي

الثقافــة الــال إســالمية.

- بناء الوحدة بين الدولة 
ً

أوال
والسلطة في الثقافة الغربية: 

)أ( أصـل وجـود الدولـة وغايتهـا يف الثقافة 

الغربية: الدولة الهيغيلية ونفي ازدواج السلطة: 

الثقافــة  يف  مؤسســايت  كبنــاء  الدولــة 

الفهــم  مــن  وتطــورت  بُنيــت  الغربيــة 

الهيجيــي، ونظريتهــا يف الثقافــة اإلســالمية 

مــن الفهــم الخلــدوين، وهــو أمــر أثــر يف 

ــة. ــم السياس ــط بعل ــل املرتب ــة التحلي طبيع

معلــوم أنَّ »هيغــل« يــرى أن الدولــة هــي 

الشــكل الكامــل والنهــايئ للمجتمــع اإلنســاين، 

بــل هــي »مشــيئة اللــه يف األرض«، وهــي 

التــي تحقــق الحريــة الكاملــة، بحيــث ال 

يجــد اإلنســان مكانــة أو وظيفــة إالَّ إذا أفنــى 

ــه يكــون  ــا فإنَّ ــا، وإذا كان خارجه نفســه فيه

تائًهــا ال وطــن لــه، فالدولــة هــي الــكل، 

ــا. ــاة داخله ــع الحي ــى الجمي وع

هيــغل يرى أيًضا أنَّ مشــروعية »الدولة« 

ال تقـوم عـى حفـظ السـلم واألمـن مبارسـة 
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رادعـة، وال  وقـوة  السـيادة كسـلطة زجريـة 

عـى ضـان مصالـح األفـراد؛ إذ يف هـذا خلط 

و»املجتمـع  عـام)،  )كمجـال  »الدولـة«  بـني 

املـدين« )كمجـال خـاص) ال ميكـن أن تكـون 

هنـاك تناقضـات تذكـر. إن مهمـة »الدولـة« 

ال تتمثـل يف حايـة حقـوق األفـراد )الحريـة 

ـا هـي املجـال الـذي يسـمح  والتملـك)، وإمنَّ

بالتحقـق املوضوعـي لألفـراد كـذوات أخالقية 

وأشـخاص أحـرار، فالفرد يف حـد ذاته ليس له 

مـن »املوضوعيـة« و»األخالقيـة« إالَّ بقـدر ما 

يكـون عضـًوا يف »الدولـة«، حيـث إنَّ اجتـاع 

األفـراد يعد الهدف الحقيقـي لوجودهم وهو 

املشـركة. إرادتهـم  عـن  يعـر  تعاقـد  مبثابـة 

الغربيـة  الفلسـفة  الدولـة يف  بنـاء  إنَّ  أي 

القامئـة عى مقدمـات هيغيلية ملفهـوم الدولة 

قامـت بدايـة عـى عـدم الفصل بـني حاجيات 

الفـرد والسـلطة، وهـو أمـر موجـود يف البنيـة 

السياسـية للثقافة السياسـية اإلسـالمية األولية، 

لكن تطوره انقضــى باسرجاع القوى التقليدية 

املحيطـة بالسـلطة والقامئـة عـى البنـى غـري 

املؤسسـاتية لزمـام السـلطة والتحكـم فيها.

تطـور علـم السـلطة والسياسـة يف الثقافـة 

الغربيـة ليـؤدي إىل هـذا الراكم الـذي يختلف 

يف مبنـاه لكنَّـه ال يختلـف يف مسـعاه، وهـو 

عموًمـا يـراوح بـني املـدارس األساسـية التاليـة 

السـلطة. لفهم 

)ب( هيمنة املؤسسـة: السـلطة بن املناهج 

املختلفـة لعلم السياسـة يف الثقافة الغربية: 

االتجاهــات  الغربيــة  الثقافــة  أنتجــت 

تضيــق  والتــي  الســلطة  لتفســري  النظريــة 

بآليــة  للمؤسســات  املــوازي  الفعــل  مــن 

الدميقراطيــة. اآلليــة  هــي  أخــرى  فكريــة 

السـلطة ميكن أن تكون فعـاًل ظاهرًا، لكنَّها 

ظاهـرة معقـدة؛ ألنَّ الكمـون الـذي يرتبـط يف 

جـزء منـه مبـا ذهـب إليـه »برترانـد راسـل« 

يف كتابـه »التحليـل االجتاعـي للسـلطة«)13)، 

للسـلطة  متطلًعـا  اإلنسـان  يعتـر  والـذي 

والتفـوق ويسـعى دوًمـا المتـالك أدوات قهـر 

عسـكرية ومدنيـة، والـذي يعتـر أيًضـا أن كل 

األيديولوجيـات مجـرد محاولـة لرويـض هـذه 

بالسـلطة،  ارتباطًـا  لإلنسـان  العامـة  النزعـة 

سـواء كانـت ماركسـية أو ليراليـة أو غريهـا، 

وهـي وسـائل فاشـلة كدميقراطيـات لتحقيـق 

ذلـك؛ هـو كمـون غـري ظاهـر ومتوافـق عليـه؛ 

ألنَّ الغايـات الذاتيـة للسـلطة تبقـى مشوعـة 

مادامـت لــم تنتقـل ملفهـوم التسـلط كا هو 

الحـال يف النـاذج الفاشـية والنازيـة.

مـن  آخـر  بنـوع  راسـل  تحليـل  يرتبـط 

املقاربـات عر عنه »جـورج كتلن« عندما اعتر 

(13( Russell, Bertrand; Power: A New Social Analysis. New 

York: Routledge, 1938, 328p. 



العددان 6 ، 7
199ربيع وصيف 2018 م 

أنَّ السلطة لها غاية هي التحكم، سواء بوسائل 

اإلقنـاع أو باإلكـراه، ويعتر ذلك أسـاس التدافع 

الشـامل عـى املسـتوى الـدويل، حيـث تصبـح 

األيديولوجيـات مجـرد تعبـري عن هـذا التدافع 

محـددة،  جهـات  لـه  تسـعى  الـذي  واإلكـراه 

سـواء كانـت منتظمـة يف شـكل دول أو غريها.

 ظاهــًرا، 
ً

الســلطة يمكــن أن تكــون فعــال

الكمــون  ألنَّ  معقــدة؛  ظاهــرة  هــا 
َّ
لكن

الــذي يرتبــط فــي جــزء منــه بمــا ذهــب 

إليه »برتراند راسل« في كتابه »التحليل 

االجتماعــي للســلطة«.

لــم  الثقافـة  السـلطة داخـل هـذه  لكـن 

تخـرج لفـرات طويلـة عن تحديـات مصلحية، 

فالسـلطة مرتبطة باملصلحة، وإرادة السلطة أو 

القـوة ال بُـدَّ أن تكون مرتبطة بغاية معينة، فال 

بُـدَّ من ربـط السـلطة باملصلحة؛ ألنَّها حسـب 

»هارولد الزويل«)))) وسـيلة لغاية أخرى، سواء 

)))) راجع أهم أعاله: 

•  Propaganda Technique in the World War (1927; Reprinted 

with a new introduction, 1971(.

•  Psychopathology and Politics, (1930; reprinted, 1986(.

•  World Politics and Personal Insecurity (1935; Reprinted with 

a new introduction, 1965(.

•  Politics: Who Gets What, When, How (1936(.

•  »The Garrison State« (1941(.

•  Power and Personality (1948(.

•  Political Communication: Public Language of Political Elites 

in India and the US (1969(.

كانـت ماديـة أو معنويـة، ويفيد هـذا التحليل 

من خالل متابعة النخب املتحكمة يف السـلطة 

يف الثقافة اإلسـالمية، حيـث متابعتها ُتكن من 

تحديد إطار السـلطة نفسـها، لقد أبدع الزويل 

مفهـوم الحاكم الفعي والحاكم الرسـمي، وهو 

أمـر كان قـد تنبـه إليـه الكثـري مـن املفكريـن 

املسـلمني، وعـى رأسـهم ابـن خلـدون الـذي 

كان يفـرق بـني الرياسـة وامللـك، كـا سـرى. 

والسياسـة تخـّول منافـع ومصالـح للبعـض 

تحرمهـم  أو  اآلخـر  للبعـض  وتبعـات  وأرضارًا 

مـن املزايـا التـي خولـت لغريهـم؛ ألنَّهـا أفعال 

وقـرارات تقـوم عـى توزيـع القيـم أو املزايـا، 

وبهـذا االعتبار كان »دايفد إسـتون« يرى أنَّ يف 

كل املنظـات والهيئات هناك وظيفة للسـلطة 

غايتهـا توزيـع املصالـح، والسـلطة السياسـية 

املجتمـع،  داخـل  عـام  التوزيـع  بَكـون  تتـاز 

وأن تكـون حائـزة عـى رشعيـة، ويحتـاج هـذا 

التوزيـع لقـرارات سـلطوية والطـرق التـي من 

خاللهـا ميكـن تنفيـذ هـذه القـرارات)5)).

إنَّ الجـواب قـد يكـون يف الخلـل يف التطور 

الـذي شـمل الثقافـة اإلسـالمية، مقارنـة مع ما 

)5)) انظر بعض مؤلفاته: 

 - David Easton, The Decline of Modern Political Theory, in Jour-

nal of Politics, Volume 13/ Issue 01/ February 1951, pp 36-58.

- The Political System. An Inquiry into the State of Political 

Science, Alfred knoft edition, New York, 1953.
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نتـج عـن الثقافـة الغربيـة، مـن جانبـني هـا 

عامـل التعاقـد وعامـل التفويـض السـابقني.

مفهـوم  لتفسـري  آخـر  مقـرب  يختلـف 
السـلطة مع البنية التي تشـكلت فيها السـلطة 
دو  »برترانـد  فحسـب  الغربيـة؛  الثقافـة  يف 
الدولـة،  أسـاس  ليسـت  األمـة  جوفينيـل«)6)) 
كـا ذهـب إىل ذلـك بعض مؤرخـي القوميات، 
فالحقيقـة أنَّ هنـاك إرادة خاصـة تتوصـل إىل 
أن تضـع يدهـا عـى آلـة السـلطة فتسـتغلها 
ألغراضها الخاصة، وهذه اإلرادة الخاصة تتوجه 
إىل امتـالك القـدرة أو السـلطة بإعطـاء األوامر 
والتحكـم يف اإلرادات فيتحدثـون باسـم الدولة 
األمـة، فجوهـر السـلطة هـو األمـر الكامـن يف 
هـذه اإلرادة الخاصـة مهـا اختلفت األشـكال 
السياسـية.  السـلطة  تتخذهـا  التـي  والصـور 
فعـر التاريـخ أصحـاب السـلطة والقـوة هـم 
الذيـن فرضـوا طاعـة املجموعـة البشيـة التي 
تكنـوا مـن حكمها، وينفـي بذلك وجـود عقد 
اجتاعـي كـا ذهـب إىل ذلـك منظـرو العقـد 

االجتاعي، فالسـلطة هي التـي تصنع الوحدة 

)6)) بعض أفكاره واردة يف: 

- Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, histoire naturelle de sa 

croissance, Editions du Cheval ailé, Genève, 1945.

- Bertrand de Jouvenel, De la souveraineté. A la recherche du 

bien public, Editions Médicis, Paris, 1955.

- Bertrand de Jouvenel, De la politique pure, 1ère édition 

française, Calmann- Lévy, 1963.

- Bertrand de Jouvenel, La civilisation de puissance, Fayard, 

Paris, 1976

وليـس العكـس، وهـو نفـس مـا ذهـب إليـه 

املنهـج  تأثـري  عموًمـا  وهـو  ديجـي«،  »ليـون 

االجتاعـي لــ »دوركهايـم« واملنهـج ووضعيـة 

ليسـت  السـلطة  حيـث  كونـت«،  »أوغسـت 

نتاًجـا لغريـزة املجتمـع، بـل لغريزة السـيطرة، 

فالسـلطة مـرادف لألمـر فالحـكام هـم آمرون 

يبـارشون »األنـا الحكوميـة« بعيـًدا عـن »األنـا 

هيـأة  بكونهـم  يشـعرون  فهـم  االجتاعيـة«، 

قامئـة الـذات منفصلة عن املحكومني متشـبثة 

بالسـلطة والحكـم.

مقـرب  آخـر،  جانـب  مـن  ويختلـف، 

التحليـل الطبقـي عا سـبق، وهو الـذي يعتر 

أن الدولـة نشـأت عـن الطبقـات االجتاعيـة، 

ومـن النـزاع الذي نشـأ مع منـو املجتمع القبي 

ومـن الحاجـة للقضاء عـى املعارضـة الطبقية، 

املهيمنـة  الطبقـة  وسـيلة  الدولـة  إنَّ  بحيـث 

بحيـث توفـر لها الوسـائل الالزمـة للقضاء عى 

الطبقـات األخـرى، فالدولـة إطـار منظم لقمع 

طبقـة أخـرى وتنهل مـن الظاهـرة االقتصادية، 

حسـب التحليـل املاركـيس، أكرث مـاَّ تأخذ من 

التحليـل االجتاعـي، بحيـث ال تخـرج أسـباب 

النشـأة والـزوال عـن العوامـل االقتصاديـة.

تجـارب  االشـراكية  الـدول  عرفـت  وقـد 

عملية متفاوتة، فمنها من اسـتطاع أن يسـتمر 

يف تشـكيل جـزء مـن الحيـاة الدوليـة الراهنـة، 

وعـى رأسـها الصـني، ومنهـا من أرهقـه الراع 
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مع املعسـكر الليرايل واستسـلم لسقوط األمة، 

كـا هو الحال مع االتحاد السـوفيتي السـابق، 

أوربـا  ودول  تشـكله  كانـت  التـي  والـدول 

الشقيـة. ومنهـا دول تحـاول أن تصد هجات 

اإلسـقاط ككوبـا وكوريـا الشـالية.

ــا الســفي أو  ــة االشــراكية مبفهومه والدول

ــة  ــم تعــد قــادرة، يف ظــل هيمن التقليــدي لـ

ــة  ــى مرحل ــم، ع ــة يف العالـ ــادئ الليرالي املب

الســري بنفــس املبــادئ، بــل أصبحــت ملزمــة 

ــى  ــاليني ع ــح الرأس ــازالت لصال ــم تن بتقدي

ــتثارات  ــكل اس ــى ش ــي ع ــتوى الداخ املس

ــتهالك  ــكال االس ــى أش ــاح ع ــة واالنفت خاص

األمــة  بــأن  يوحــي  مــا  وهــو  الرأســايل، 

ــت  ــا زال ــني م ــارت، يف ح ــد انه ــراكية ق االش

وهــو  مســتمرين،  واأليديولوجيــا  األفــكار 

ــع  ــاىش م ــي ال يت ــول طبق ــى تح ــل ع دلي

الرصانــة التــي كانــت تبديهــا االشــراكية مــع 

بدايــة انتشــارها، إذ كيــف يعقــل أن تتحــول 

ــح؟ ــول املصال ــع تح ــة م الطبق

لكـن ماذا ميكن أن يوحد كل هذه املدارس؟ 

وما يربطها بالثقافة اإلسالمية؟

الجـواب هـو نفسـه منطلـق التحليـل: إن 

االزدواج يف تركيبـة السـلطة يف الثقافـة الغربية 

نابـع مـن »تفاهـم« اجتاعي بينـا يف الثقافة 

اإلسـالمية هو إكـراه للمجتمع بقبـول منظومة 

غـري واضحـة يف تركيبتهـا املؤسسـية، وبذلـك 

أصبحـت السـلطة لهـا واجهـة وخلفية تـارِس 

بنفـس القـدر القهـر الـذي تحوزه مبـارشة من 

املجتمـع بادعـاء حايـة الشيعـة أو أي ادعاء 

آخـر، ويف نفـس الوقـت تسـتطيع أن تصـادر 

بالـرورة عـر  بطـرق ال تـر  املجتمـع  حـق 

املؤسسـات.

ثانًيا: االزدواج في الثقافة 
السياسية اإلسالمية: أي حقيقة 

روحية؟

)أ( القالب الخلدوين للسلطة وأساس تشكل 

لط املحيطة:  السُّ

يـرى ابـن خلـدون أنَّ الدولـة هـي شـكل 

مرتبـط بجانبـني: جانـب نظـري فكـري يحاول 

أن يبنـي املشوعيـة ويلتصـق بالقيـم الدينيـة 

وحايـة الشــريعة أو إصالحهـا وتنقيحها وغري 

ذلـك مـن الدعـوات التـي ال تـكاد تنفصل عن 

املفاهيـم التأويليـة للديانة اإلسـالمية. وجانب 

عمـي واقعـي هـو التشـكيلة املادية للسـلطة 

والتـي ترتكـز عـى األبعـاد غـري املدينيـة التـي 

تشـكلت بعـد االنقـالب عـى النمـوذج النبوي 

االنتـاءات  يتجـاوز  والـذي  السـلطة  بنـاء  يف 

الضيقـة أو بناء عـى انتاء مغلق؛ لذلك يصبح 

سـلطوية  كتلـة  كل  تقـوم  أن  الطبيعـي  مـن 

عـى أنقـاض الكتلـة السـابقة بناء عـى هذين 
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البعديـن، ويعتـر ذلـك تأسيًسـا أوليًـا لتطـور 

سـابق والحق عن أدوات ابـن خلدون الفكرية 

لتحليـل السـلطة والدولة.

فمرحليًّـا أثـرت السـلطة يف تصـور الدولـة 

ولطبيعة الصــراع والتدافـع خارجيًّا؛ لقد كانت 

الثقافـة اإلسـالمية نتيجـة ربـط فكـرة كونيـة 

باملجال امليداين، أي إن الدين كان يحتاج إليصال 

الفكرة عن طريق العمل الخارجي الذي قامت 

بـه »الدولة اإلسـالمية« عى مر العصـور، ولقد 

كانـت التفاصيـل السياسـية الداخليـة مؤثـرة 

عـى نسـق إيصـال الفكـرة )الدعـوة)، حيـث 

النمـوذج السـيايس أثـر يف املقاربـة السـلمية 

يصنـف  أن  وميكـن  لذلـك.  السـلمية  غـري  أو 

التاليـة:  الحقـب  عـر  املسـار  هـذا  تاريخيًـا 

مـع  تعاملـت  التـي  الرسـالية:  املرحلـة   -

املحيـط املؤثر اسـراتيجيًا واملتمثلـة يف القوتني 

األخـرى  املحاذيـة  واملناطـق  والفـرس  الـروم 

باعتبارها مجاالت كبرية التأثري يف نسـق توسيع 

املعاملـة  كانـت  ولذلـك  الفكـرة،  أو  الدعـوة 

تحتم اسـتقرار البناء الداخي واعتاد الوسـائل 

»الحبيـة«.

- مرحلـة القـوة األولية: تكنـت من خاللها 

الدعـوة أن تبقـى عـى نسـق الـراع الداخي 

عـى السـلطة وكانـت النتيجة هـي تبني فكرة 

الدعـوة مـن طرف السـلطة الشـاملة باعتبارها 

عنـوان  الوقـت  نفـس  ويف  للدعـوة،  حاميـة 

الشعيـة التـي تحوزها كسـلطة سياسـية.

التـي أصبحـت  الشـاملة:  القـوة  - مرحلـة 

فيهـا الدولـة تجنـي املزايا من التوسـع، وحيث 

تراجعـت الدعـوة إىل املسـتوى »الشـعبي« أو 

املـدين، وحازت السـلطة الشـاملة قـدرة التأثري 

التأثـري  قـدرة  الدعـوة  وحـازت  االسـراتيجي، 

النفـيس يف مجـاالت خارج السـلطة السياسـية.

- مرحلـة الوهـن: حيـث انفصلـت نهائيًـا 

الدعـوة، التـي هي محـور الدولة عـى الصعيد 

أنسـجة  وتشـكلت  الدولـة،  عـن  الخارجـي، 

دعويـة تقوم عـى مفهوم اسـرجاع القوة لكن 

خـارج نطـاق يتسـم باإلجـاع)7)).

ــة  ــط بحاي ــاًل مرتب ــلطة أص ــود الس ــدي لوج ــم التقلي ــك أن الفه )7)) ذل

ونــش الشيعــة، واالنكفــاف عــن ذلــك يعنــي أن الســلطة التــي تتشــكل 

ــال  ــوده، ف ــاط وج ــة ومن ــد هوي ــة، تفق ــا الدول ــا فيه ــب كان، مب يف أي قال

ــا عــى إكــراه فــإن ذلــك  تحــوز القبــول االجتاعــي وإن كان وجــوده قامئً

يعطــي للمجموعــات البديلــة التــي تقــوم عــى فكــرة حايــة الشيعــة من 

ــدول  ــب ال ــة يف غال ــل للســلطة القامئــة، وهــو حــال الدول التشــكل كبدائ

اإلســالمية بعــد نهايــة االســتعار الغــريب، لكــن أبــرز مثــال هــو النمــوذج 

الــريك الــذي أعلــن القطيعــة مــع الشيعــة.

     وعكــس مــا ميكــن اســتنتاجه مــن كــون عمليــة انطلقــت مــع مصطفــى 

ــن عــن مناحــي مارســة الســلطة  ــة، )أي: فصــل الدي ــإن العلمن كــال؛ ف

داخليًّــا ونقــض فكــرة نشـــر الشـــريعة خارجيًّــا)، بــدأت قبــل زمنــه بكثــري، 

ــاين  ــاة الســلطان محمــود الث ــك »بعــد وف ــؤرخ لذل ودســتوريا ميكــن أن ن

)839))، ومجــيء الســلطان عبــد املجيــد )839)- )86)م) خلفــه، وتوجــت 

ــى  ــات ع ــفة التنظي ــت فلس ــد قام ــنة )876)). وق ــتور س ــالن الدس بإع

مبــدأ املســاواة بــني األديــان وتتــع املواطنــون يف الدولــة العثانيــة بحقــوق 

سياســية واحــدة، بــداًل مــن التقســيم التقليــدي الســابق الــذي كان يقــوم 

عــى أســاس أن هنــاك مواطنــني )مســلمني) ورعايــا )غــري مســلمني). ]راجــع 

يف ذلــك: لقــاء مــي، تركيــا: رصاع الهويــة، شــبكة الجزيــرة، البحــوث 

ــر )006))، )ص/ 5)[. ــات، أكتوب والدراس
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وقد تأثرت العالقة السـابقة مبؤثرات فقهية 

ونظريـة متعددة عى رأسـها االنفصام الشـامل 

املذهـب  كبرييـن هـا  تياريـن دعويـني  بـني 

السـني املرتبـط بالقيمـة األصليـة للدعـوة أو 

الفكرة، واملذهب الشـيعي املتميز بالقدرة عى 

إقحـام أدوات متجددة يف الفكرة األصلية، وهو 

مـا يعتره االتجـاُه األول تحريًفا ألصالة الدعوة، 

وأيًضـا بتنـوع االتجاهات الفرعيـة يف املذهبني 

الكبريين. كا تأثر بشـكل كبـري بالتنوع الثقايف 

الذي وازى انتشـار الفكرة والدعوة بالوسـيلتني 

النظـري. والتأثـري  القـوة  أي؛  السـابقتني 

ويعتـر ذلـك يف الثقافـة اإلسـالمية محـدًدا 

بـاإلرادة  يرتبـط  ال  السـلطان  ألنَّ  رئيسـيًّا؛ 

املنفـردة وال ميثلهـا: كـا قالـت بذلك املدرسـة 

الغربيـة بنـاء عـى أفـكار هيغـل األوليـة، بـل 

هـو تنفيـذ حتمـي إلرادة أخـرى محددهـا هو 

تطبيـق الشيعـة، لكـن ال بُـدَّ أن هنـاك انفالتًا 

كبـريًا جعـل مـن تطبيـق الشيعـة مجـرد آلية 

للتمكـني مـن السـلطة عـر محطـات تاريخيـة 

كثـرية)8))، فمجمل الحضارات التي بُنيت داخل 

املنظومـة الثقافيـة السياسـية اإلسـالمية كانت 

تجمـع بـني املحددين يف العلـن وتفصل بينها 

)8)) عــرف املغــرب اإلســالمي مثــاًل تنــاوب حضــارات كثــرية مــن أدارســة 

ومرابطــني وموحديــن ومرينيــني ووطاســيني وغريهــم، ويف كل مراحــل 

التحــول كان أســاس الدعــوة الجديــدة هــو إصــالح الشيعــة التــي يدعــي 

ــك  ــة، ومــن ذل ــا أنهــا كانــت محــل مارســة خاطئ القامئــون الجــدد عليه

ــرة التحــول. ــة ابــن خلــدون لدائ جــاءت رؤي

يف الخفـاء، فـكل سـلطة هـي دعـوة لتنفيـذ 

الشيعـة لكنَّهـا أيًضـا منفذ للخـروج عن املبدأ 

األصـي، والسـبب كان عوامـل عديـدة منهـا: 

- توريث السلطة عن طريق امتداد أرسي.

- التناقض بني املكونات اإلثنية أو اللغوية أو 

املذهبية أو غريها، والسلطة السياسية الشاملة.

- الراجـع عـن التوجـه األصـي العتبـارات 

مرتبطـة ببنـاء القـوة.

ــرات  وقــد تأثــرت العالقــة الســابقة بمؤث

فقهيــة ونظريــة متعــددة علــى رأســها 

االنفصــام الشــامل بيــن تياريــن دعوييــن 

كبيريــن همــا المذهــب الســني المرتبــط 

الفكــرة،  أو  للدعــوة  األصليــة  بالقيمــة 

والمذهــب الشــيعي المتميــز بالقــدرة 

على إقحام أدوات متجددة في الفكرة 

األصليــة، وهــو مــا يعتبــره االتجــاُه األول 

ــا ألصالــة الدعــوة.
ً

تحريف

)ب( مؤثـرات يف أزمـة النظرية: من املقاربة 

الخلدونية للسـلطة إىل اليوم: 

املثاقفة السياسـية للنظرية ميكن أن تحيلنا 

عـى منوذجـني قابلـني للمقارنـة، كمثالـني أثّـرا 

بشـكل أو بآخـر يف فهـم السـلطة أو خلطهـا 

مبسارها التاريخي كنموذج قارٍّ وتحويلها ملسار 
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متعـرج، تسـهياًل لوضـع تصـور نظـري غائـب 

يف املنظومـة السـلطوية السياسـية اإلسـالمية، 

النظمـي. واملقـرب  الطبقـي  املقـرب  وهـا 

- تأثر التفسر الطبقي للسلطة: 

لــم تنتج الثقافة اإلسـالمية مفهوم الطبقة، 
بـل فقـط مفاهيـم موازيـة اقتصاديًـا باعتبـار 
التحـول الـذي طـرأ عـى العالــم مـع تأثريهـا 
النظـري يف حني بقيت كامنـة مفاهيم تقليدية 
تطـورت مع التحول الذي شـمل الفكر املرتبط 
بنسقني؛ عقالين رصف وديني ثابت، لكن يبقى 
أثـر الفكـر االشـرايك خاًصـا يف ثقافـة الدولة يف 
الفضاء اإلسـالمي، حيث إنَّه لــم يطرح مسـألة 
بـل  فحسـب؛  والدعـوة  الدولـة  بـني  الفصـل 
تعداهـا أحيانًـا إىل نفـي الديـن باعتبـاره عاماًل 
سياسـيًّا أو حتـى مجتمعيًّـا، ناهيـك عـن نفـي 
صفـة الوحـي عنـه يف أشـكال متطرفـة، وذلـك 
أوجـد وضًعا انفصاميًّا يف تشـكل السـلطة التي 
ارتبطـت يف تطورهـا مبسـألة املرجعيـة الدينية 

عـى امتـداد الثقافة اإلسـالمية تاريخيًّـا)9)). 

بـني  روابـط  إيجـاد  املعارصيـن  املسـلمني  املفكريـن  بعـض  حـاول   ((9(

االشـراكية واإلسـالم، وقـد زاد ذلـك يف عمـق الخـالف الفكـري بحيـث أن 

املقاربـة كانـت مـن زاويـة اقتصاديـة رصفـة، يف حـني أن االشـراكية عـى 

املسـتوى االقتصـادي ليسـت سـوى انعـكاس لـروح املسـاواة املفرطـة التـي 

انطلقـت منهـا الشـيوعية، بكافة تالوينهـا وتطورها، وهو ما يجعـل التقابل 

أكر من التالقي، واعتر نشـأة وقيام الدولة االشـراكية يف بيئة إسـالمية عى 

الـدوام نقضـا لوجود التدين وأسـهمت مارسـات سياسـية يف تجارب عربية 

كـا هـو الحـال يف العراق وسـوريا يف تأزيم العالقة. ملتابعـة بعض من نارص 

الفكـرة األوىل، راجـع مثـاًل: محمـد الغـزايل، اإلسـالم ومناهـج االشـرتاكية، 

 .]((005( الرابعـة،  الطبعـة  القاهـرة،  والتوزيـع،  للطباعـة  مـر  نهضـة 

األمـة يف  بنيـة  إىل  نصـل  أن  نحـاول  إنَّنـا 

فقـط  الدينـي  باملعنـى  ليـس  حديـث،  بنـاء 

السـلطوي، أي إن يكـون  باملعنـى  أيًضـا  بـل 

الدولـة  فيـه  تتقولـب  حقيقـي  كيـان  هنـاك 

وميكـن من خالله قـراءة سياسـاته وضوابطها، 

إننـا نعتقـد أن األمـم، بـدل األمة فقـط، قابلة 

للوجـود والتطـور يف الثقافـة اإلسـالمية، وهي 

السـلطة،  مصـادر  تعـدد  عـى  قامئـة  بنيـة 

عـى األقـل مـن مصدريـن يف الدولـة كقالـب 

عـى  القائـم  التقليـدي  املصـدر  للسـلطة؛ 

القائـم  الحديـث  واملصـدر  الشيعـة  حايـة 

عـى متابعتهـا مـن املجتمـع، والتناقـض يدلل 

عـى صعوبـة التحكـم يف السـلطة انطالقًا من 

الحكـم عـى  لذلـك  زاويـة معرفيـة واحـدة؛ 

كـون االزدواجيـة نابعة مـن اسـتمرار املصالح 

يف القالـب التقليـدي املوروث ميكـن أن يكون 

مفســرًا للظاهـرة.

- رؤية املقاربة النظمية: 

ميكـن  مثـاًل  »إسـتون«  ملنهـج  تطبيًقـا 

الغربيـة  الثقافـة  يف  السياسـة  إنَّ  القـول 

عموًمـا أنتجـت، من خالل هذا النسـق الذي 

مجموعـات  والتبعـات،  املزايـا  بـني  يفـرق 

بنـاء  لكـن  أحيانًـا،  ومتصارعـة  متناقضـة 

الـراع  لهـذا  نتيجـة  كان  نفسـه  الدولـة 

لبنـاء  نتيجـة  هـو  قيامهـا  أن  يعتـر  الـذي 

مجموعـات متوازنـة وقويـة ضـًدا عـى البناء 
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الناتجـة  الـذي حـدث يف نظريتهـا  املتـشذم 

عـن الثقافـة اإلسـالمية؛ يف املنظومـة الغربية 

وقـد  للمصالـح،  متاثـل  بنـاء  هـي  الدولـة 

تـوازى ذلـك منـذ زمـن طويـل مـع مصالـح 

فئـات معينـة سـواء كانت دينيـة أو إقطاعية 

أو رأسـالية أو غريهـا، ولعـل ذلـك يفســر 

إىل حـد بعيـد كيـف أن الجوانـب املرتبطـة 

كان  االقتصـادي  والتفـوق  املاليـة  بالسـلطة 

الرأسـالية  القـوى  مجهـود  لتضافـر  نتيجـة 

النـاذج  أغلـب  يف  والصناعيـة  التجاريـة 

الخاصـة بالـدول األوربية والواليـات املتحدة 

األمريكيـة؛ لقـد كانـت الدولـة يف آن تعبـريًا 

عـن تفـوق لطـرف من هـذه الفئـات أو عى 

الدولـة  األقـل هيمنتـه، كـا كانـت سياسـة 

نفسـها تعـر عـن مصالـح هـذه الفئـات، يف 

حـني أن مـا تـم إنتاجـه يف الثقافـة اإلسـالمية 

اإلسـالمية  فالثقافـة  سـبق،  عـا  يختلـف 

التاليـة:  الفئـات  أنتجـت 

- املذهـب: الـذي يعـر عـن اتجـاه لفهـم 

مـع  يتقاطـع  ال  وقـد  يتقاطـع  قـد  الديـن، 

املذهـب  كان  مـا  وغالبًـا  أخـرى،  مذاهـب 

هـو منـط خـاص للتفكـري لكنَّـه أيًضـا منـوذج 

لتكريـس مصالـح فئـة معينـة يف عالقتهـا إمـا 

باملـال. أو  بالسـلطة 

- الجاعـة: وهـي التعبـري األكـرث تحديـًدا 

مـن املذهـب، حيـث اختلطت مفاهيـم إثنية 

أو جغرافيـة أو مذهبيـة سياسـية أو مصالـح 

بالنـص  الخـاص  التفسـري  لزيـادة  اقتصاديـة 

الدينـي.

عـن  للتعبـري  األقـرب  وهـي  الطائفـة:   -

التمثـالت املتناقضـة عى املسـتوى االجتاعي 

مرتكـزًا  الدينـي  املجـال  مـن  تتخـذ  والتـي 

مصالحهـا. عـن  للتعبـري 

للرؤيـة  جـذري  تحـول  وهـي  الفرقـة:   -

الدينيـة يف انفصـال تـام عن باقـي االتجاهات 

األخـرى. الفكريـة 

- الحـزب: وهـو التعبري السـيايس املتطرف 

األدوات  باسـتعال  السـابقة،  لالنتـاءات 

لَفـرض  أحيانًـا  املسـلحة  واملجابهـة  الثوريـة 

توجـه مـا أو الحفاظ عى املكاسـب السـابقة.

وكل ذلـك أثّـر يف طبيعـة تعاطي السـلطة 

بالفهـم  القـوة،  عـى  الحائـزة  املركزيـة 

الخلـدوين للسـلطة، مـع هـذه الفئـات قربًـا 

وبعـًدا حسـب الغايـات التي ترومها السـلطة 

ذاتهـا، وأحيانًـا حسـب القـدرة عـى االنقالب 

الـذي اسـتطاعت أن تنتجـه الدوائـر املحيطـة 

بالسـلطة انطالقًـا مـن التصنيـف السـابق.

تقـوم  السـابقة  الفئـات  كل  أن  املالحـظ 

عـى البعـد الدينـي، وال تخـرج عنـه باعتبـار 

الثقافـة اإلسـالمية ارتبطـت  الشــرعية يف  أن 

دوًما بشــرعية تطبيق الشــريعة، والذود عن 
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حرمتهـا ونشــر الدعوة، وهو مـا ينتهي بكون 

الرابـط بـني املصالـح التـي تعـر عنهـا ال يعد 

بالضــرورة هو نفسـه الـذي تعر عنـه الدولة 

الثقافـة  يف  لذلـك،  جامـع؛  سـيايس  ككيـان 

اإلسـالمية ال ميكـن الربـط بـني تكـون املصالح 

عـى املسـتوى الداخـي وتعبرياتـه الخارجيـة؛ 

ففـي الدولـة اإلسـالمية عـر العصـور كانـت 

مرتبطـة  )الفتـح)  أحيانًـا  للتوسـع  الحاجـة 

مبصالـح فئـات تنزع للهيمنـة وتضخيم الرثوة، 

بنائهـا  يف  مرتبطـة  للدعـوة  الحاجـة  وكانـت 

بعاملـني؛ العامل املـدين الذي يعتر هذا الدور 

والعامـل  العقـدي لإلسـالم،  باالنتـاء  منـوط 

تهيـًدا  الدعـوة  يعتـر  كان  الـذي  السـيايس 

للوصـول إىل السـلطة السياسـية الشـاملة)0)).

ال ميكـــن الجـــزم بكـــون النتيجـــة هـــي 

قطيعـــة بـــني الدولـــة واملجتمـــع، لكـــن 

بعـــض مالمـــح هـــذه القطيعـــة ظاهـــرة 

بحيـــث ميكـــن أن نعتـــر أن املؤسســـات 

يف  الحاليـــة  الدولـــة  يف  توجـــد  التـــي 

ـــن  ـــريات ع ـــت تعب ـــالمية ليس ـــة اإلس املنظوم

)0)) لقــد كان مشــكل ثنائيــة الجهــاد والغنيمــة مــن املشــاكل التــي 

تحجــب نقــاء قدســية الجهــاد القائــم عــى األبعــاد الروحيــة املثــل العليــا 

وتعكــس أحيانـًـا رغبــة دنيويــة مرتبطــة مبراكمــة الــرثوة. والقصــد مــن ذلك 

ــوب  ــا ليســت مضطــرة لشــق قل ــة كانــت يف حاجــة للقــوة لكنَّه أن الدول

ــا إىل  املؤمنــني والنظــر يف غاياتهــم، ولقــد كــرس ذلــك تطــوًرا وصــل أحيانً

ــة  ــغ فيهــا حيــث إن الدول ــة كان فيهــا التوســع بالســيف مســألة مبال حال

يجــب أال تــايش الدعــوة يف مســار الســلطة بالــرورة، وأن الدعــوة باللــني 

أســبق مــن الدعــوة بالقــوة.

ــايل ال  ــة وبالتـ ــة حقيقيـ ــات اجتاعيـ مكونـ

ــى  ــواء عـ ــرورة، سـ ــة بالـ ــس الدولـ تعكـ

ــا  ــي، منطًقـ ــي أو الخارجـ ــتوى الداخـ املسـ

ــليًا لتـــوازن املصالـــح، وال ميكـــن بـــأي  سـ

حـــال أن تكـــون الدولـــة الحاليـــة ِبنـــاًء 

يتفاعـــل مـــع الغايـــات التـــي تعـــر عنهـــا 

الفصائـــل داخليًّـــا.

ـــًدا  ـــوازي بعي ـــود املت ـــتمر الوج ـــك اس لذل

ـــت  ـــة، وأصبح ـــق الدول ـــة يف عم ـــن الشيع ع

ـــدي  ـــوم التقلي ـــت املفه ـــي ورث ـــف الت الطوائ

قابعـــة يف منظومتـــني  الســـلطة  لتـــوازي 

تحقيـــق  واحـــد؛  مخـــرج  إىل  يؤديـــان 

ــل  ــر أن التحليـ ــا يفســ ــو مـ ــة. وهـ املصلحـ

القائـــم عـــى اعتبـــار الدولـــة منقســـمة 

إىل دولـــة ظاهـــرة وأخـــرى خفيـــة أو غـــري 

ـــدل  ـــة، ب ـــة أو موازي ـــل أو عميق ـــة للتحلي قابل

ـــز عـــى تعـــدد مصـــادر الســـلطة، يجـــد  الركي

لـــه مكانًـــا يف البنـــى الفكريـــة العامـــة دون 

ــية. ــة السياسـ ــى التحليليـ البنـ

لذلك استمر الوجود المتوازي بعيًدا عن 

الشـريعة فـي عمـق الدولـة، وأصبحـت 

الـمــفـهــوم  ورثـــــت  التــي  الطــوائــــف 

التقليـدي لتـوازي السـلطة قابعـة في 

إلـى مخـرج واحـد؛  منظومتيـن يؤديـان 

تحقيـق المصلحـة.
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والدليــل عــى ذلــك أن التحليــل املرتبــط 

ــار نفــي  ــوم عــى اعتب ــة يق ــة العميق بالدول

يعتــر  فمثــاًل  للســلطة؛  تقليديــة  ســمة 

ــام  ــد النظ ــا بع ــن تركي ــوارد م ــح ال املصطل

ــورك  ــى أتات ــه مصطف ــذي وضع ــيايس ال الس

قامئًــا عــى كــون املصلحــة التــي تحميهــا 

الدولــة العميقــة قامئــة عــى نفــي مســاهمة 

الديــن يف العمليــة السياســية بشــكل مبــارش، 

وهــو مــا يعنــي أن للســلطة مرجعيــة خاصــة 

قامئــة عــى البعــد الدينــي. يف حــني أنَّ املزايــا 

املجموعــات  بهــذه  املرتبطــة  واملصالــح 

لديهــا  وخارجيــة  داخليــة  ببنيــة  ترتبــط 

ــد  ــاص بعي ــوذج خ ــتمرار من ــة يف اس مصلح

ــة؛  ــا التقليدي ــة بصفته ــة الديني عــن املنظوم

ألن هــذه األخــرية تســتدعي تغيــري الســلطة 

ومعايــري اإلحاطــة بالســلطة، وهــو مــا ال 

عــى  املهيمنــة  املحيطــة  الســلطة  تقبلــه 

املجــال الســيايس بــأدوات متعــددة منهــا 

االقتصــادي والثقــايف والقيمــي.

ا- الثقافة اإلسالمية واستمرار 
ً
ثالث

أزمة المقترب لتحليل الظاهرة 
السياسية: 

ـــت  ـــلطة بقي ـــة والس ـــني الدول ـــة ب املفارق

ـــى  ـــخ مســـألة مســـتعصية ع ـــر التاري ـــى م ع

التحليـــل يف الثقافـــة السياســـية اإلســـالمية، 

ــرع  ــي ترعـ ــم تاريخـ ــك بوهـ ــط ذلـ ويرتبـ

أن  دون  اإلميانيـــة  املســـلمني  مخيلـــة  يف 

ينتقـــل إىل املســـتوى العمـــي منـــذ انهيـــار 

ــا  ــة التـــي بناهـ ــية األوليـ املنظمـــة السياسـ

النبـــي الكريـــم؛ ففـــي الثقافـــة اإلســـالمية 

ال تنفصـــل الدولـــة عـــن األمـــة، ليـــس 

ــريب  ــى الغـ ــع باملعنـ ــذي وضـ ــوم الـ باملفهـ

ـــط،  ـــلطة فق ـــرة للس ـــا محتك ـــة باعتباره لألم

ـــة مارســـة هـــذه  ـــَع كيفي ـــل باعتبارهـــا منب ب

الســـلطة، فلـــم تعـــرف الثقافـــة اإلســـالمية 

مفهـــوم الدولـــة كـــا عرفـــت مفهـــوم 

األمـــة يف البدايـــة، وذلـــك راجـــع إىل كـــون 

بدايـــة التنظيـــم الســـيايس ارتبـــط بالديـــن 

ـــاس  ـــذي جـــاء للن ـــن ال اإلســـالمي، وهـــو الدي

ــو  ــه هـ ــع، وغايتـ ــاس التجمـ ــة أي أسـ كافـ

ـــل إىل  ـــتوياتها إىل أن تص ـــدة يف كل مس الوح

ـــة  ـــك فاألم ـــوم اإلنســـاين الشـــامل، وبذل املفه

تقـــوم عـــى العـــدل واملســـاواة وترتكـــز عـــى 

ــاملة،  ــانية الشـ ــالمية اإلنسـ ــم اإلسـ املفاهيـ

ـــرار منـــط  ـــى إق ـــا ع ـــى يف جـــزء منه ـــا تبن ك

ـــد النفـــيس  ـــى البع ـــم ع خـــاص للســـلطة قائ

الـــذي يعتمـــد القبـــول يف االنتـــاء لألمـــة 

ـــاء  ـــة كاالنت ـــارات ذاتي ـــن أي اعتب ـــًدا ع بعي

ـــك  ـــني. وبذل ـــس مع ـــة أو جن ـــرق أو طائف لع

ــز  ــي يرتكـ ــوي تجزيئـ ــكل ثانـ ــة شـ فالدولـ

العـــرق أو الجنـــس أو األصـــل أو  عـــى 

ـــارص  ـــذه العن ـــع كل ه ـــي تجم ـــة الت الجاع

يف رقعـــة جغرافيـــة معينـــة.
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والدولـــة تســـعى للتوســـع عـــن طريـــق 

ــة  ــا األمـ ــر، أمـ ــالل والقهـ ــاق واالحتـ اإللحـ

ــة  ــا جامعـ ــيعها؛ إذ إنَّهـ ــدف لتوسـ ــال هـ فـ

ـــة الوجـــود  ـــا مطمـــح وغاي ـــل إنَّه ـــدة، ب وممت

يف الثقافـــة اإلســـالمية، بينـــا الدولـــة قـــد 

ال تكـــون إال وســـيلة لذلـــك يف أحســـن 

ــوال. األحـ

اإلشـــكال الرئيـــيس هـــو أن مرحلـــة 

النبـــوة إن لــــم تحقـــق األمـــة بالشـــكل 

حققتهـــا  أنَّهـــا  إالَّ  املمتـــد؛  الجغـــرايف 

عـــى املســـتوى الفكـــري الـــرف؛ لذلـــك 

بقيـــت دوًمـــا مرجًعـــا لتأســـيس مفهـــوم 

األمـــة يف الثقافـــة اإلســـالمية متجـــاوزة 

أحيانًـــا  لـــه  ورافضـــة  آخـــر  بنـــاء  أي 

ـــة  ـــب دول ـــكل أو قال ـــو كان يف ش ـــى ل حت

ــة. حديثـ

اإلشــكال الرئيســي هــو أن مرحلــة النبــوة 

إن لـــم تحقــق األمــة بالشــكل الجغرافــي 

ها حققتها على المستوى 
َّ
 أن

َّ
الممتد؛ إال

الفكري الصرف؛ لذلك بقيت دوًما مرجعا 

لتأســيس مفهــوم األمــة فــي الثقافــة 

اإلســالمية متجاوزة أي بناء آخر ورافضة 

ا حتى لو كان في شكل أو قالب 
ً
له أحيان

دولــة حديثة.

مرجعيـــة  ذلـــك  عـــن  تولـــد  لقـــد 
ــب  ــلطة يف أي قالـ ــة السـ ــية ملارسـ أساسـ
شـــوكة  لتحقيـــق  الســـعي  وهـــو  كان، 
الديـــن، وذلـــك بعيـــًدا عـــن أي قبـــول 
ـــاهمته  ـــال مس ـــاوزه يف ح ـــي أو بتج مجتمع
يف الوصـــول للســـلطة؛ وتشـــكلت الســـلطة 
ــة  ــرة الدولـ ــة فكـ ــر ترتبـــط بخدمـ يف دوائـ
كبنـــاء عـــام، وأصبـــح الســـؤال ملًحـــا بعـــد 
ـــا  ـــريعة ونشه ـــة الشـ ـــشة حاي ـــال ق انفص
ـــة  ـــيس الدول ـــريب وتأس ـــتعار الغ ـــد االس بع
ـــا  ـــع نظريًّ ـــدة تجم ـــات جدي ـــى غاي ـــاء ع بن
قبـــواًل مجتمعيًّـــا، لكـــن املجتمـــع متشـــبث 
الســـلطة  لرؤيـــة  التقليديـــة  مبرجعياتـــه 
ـــرى  ـــة أخ ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــتها م ومارس
ـــر  ـــا كان األم ـــة ك ـــلط املحيط ـــكلت السُّ تش
يف تاريـــخ اإلســـالم الســـيايس بنـــاء عـــى 
االنفصـــام بـــني غايـــات املجتمـــع وغايـــات 
وأصبحـــت  للقهـــر،  املالكـــة  املصالـــح 
ــة  ــام، كتلـ ــذا االنفصـ ــل هـ ــلطة، يف ظـ السـ
مـــن  املجتمـــع  غايـــات  عـــن  منعزلـــة 
ــذي  ــد الـ ــك التباعـ ــر ذلـ ــلط، ويفـ التسـ
تعـــر عنـــه املصالـــح الخاصـــة الضيقـــة 
واملصالـــح العامـــة للمجتمـــع ككل باعتبـــار 
أن هنـــاك دولـــة عميقـــة، والحقيقـــة أن 
ـــري  ـــني التفس ـــط ب ـــط الخل ـــس فق ـــك يعك ذل
املـــادي للدولـــة والتفســـري الســـلطوي لهـــا، 
وذلـــك راجـــع لعجـــز أي مقـــرب عـــى 

ــرة. ــري الظاهـ تفسـ
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 خاتمة

الدولـــة املفرضـــة أو الدولـــة املنتظـــرة 

لــــم تحقـــق الدولـــة كمؤسســـة يف البنيـــة 

هـــذا،  يومنـــا  إىل  اإلســـالمية  الثقافيـــة 

ــتحيلة  ــة مسـ ــا دولـ ــي أنهـ ــذا ال يعنـ وهـ

ــة،  ــس الثقافـ ــن نفـ ــا مـ ــق انطالقًـ التطبيـ

أو أن وجـــود بنيـــة خاصـــة يف التوزيـــع 

ــر  ــدام األثـ ــي انعـ ــم يعنـ ــلطوي للقيـ السـ

املؤسســـايت الـــذي تراكـــم يف إطـــار هـــذه 

الثقافـــة.

ــف  ــلطة املخالـ ــل السـ ــق تثـ ــد خلـ لقـ

التـــوازي  مـــن  الدولـــة  ملؤسســـات 

التاريخـــي بـــني مفهـــوم الحكـــم ومفهـــوم 

تفويـــض الحكـــم يف الثقافـــة اإلســـالمية، 

وقـــد ازدادت حـــدة التباعـــد بـــني املفهومـــني 

ومؤسســـاتها  الدولـــة  أدوات  بتحديـــث 

ـــة  ـــق الحكوم ـــن طري ـــة ع ـــة الحكوم ملارس

التـــي تحـــوز عـــى تفويـــض عـــام؛ مبعنـــى أن 

الســـلطة السياســـية ال ميكـــن أن تكتســـب 

وأن تفهـــم إالَّ مـــن خـــالل ربـــط بـــني 

ـــور  ـــه الجمه ـــر عن ـــذي يع ـــام ال ـــول الع القب

الـــذي تـــارس عليـــه، ولقـــد أدخـــل ذلـــك 

ــث يف  ــة الحديـ ــم السياسـ ــوس علـ يف قامـ

الثقافـــة اإلســـالمية مـــن خـــالل االنتقـــال 

الثقـــايف مـــن املنظومـــة الغربيـــة بعـــد 

نشـــأة الدولـــة الوطنيـــة بنـــاء عـــى فـــك 

ــل يف  ــدي املتمثـ ــع التقليـ ــاط باملرجـ االرتبـ

ســـيادة الوحـــي أو الوســـائط الروحيـــة 

ـــن  ـــة م ـــاء الشعي ـــلطة، وانتف ـــة الس ملارس

ــه. ــطته أو لخدمتـ ــن أو بواسـ ــالل الديـ خـ

الثقافـــة  بقيـــت  ذلـــك  مقابـــل  ويف 

بهالـــة  محاطـــة  السياســـية  اإلســـالمية 

ـــن خـــالل  ـــم إال م ـــض ال يت ـــي، فالتفوي الدين

ـــم  ـــد يت ـــريعة، والتعاق ـــة الشـ ـــاء لخدم الوف

ـــازة الشـــوكة  ـــدرة عـــى حي عـــى أســـاس الق

ـــك  ـــد أدى ذل ـــا، وق ـــا وحايته ـــذود عنه وال

إىل وجـــود هـــوة كبـــرية بـــني الحاكـــم 

ــاس  ــو أسـ ــن، فهـ ــا الديـ ــوم ميلؤهـ واملحكـ

الدولـــة ومنتهاهـــا، والحقيقـــة أن هـــذا 

ـــم يف مســـار متطـــور يختلـــف مـــن  الربـــط ت

ـــول،  ـــاس التح ـــرى، وكان أس ـــة إىل أخ مرحل

ـــرى،  ـــلطوية إىل أخ ـــة س ـــن منظوم يف آن، م

ـــه  ـــلطة ومشوعيت ـــود الس ـــام وج ـــث ق بحي

عـــى الدفـــع بعـــدم كفايـــة أو قـــدرة 

ـــا يف  ـــام بواجبه الســـلطة الســـابقة عـــى القي

ـــن، وهـــو  ـــريعة والتمكـــني للدي ـــة الشـ حاي

ـــه  ـــذي حلل ـــة الهامـــش ال ـــر أهمي ـــر يفسـ أم

ابـــن خلـــدون باعتبـــاره مصـــدًرا ومنطلًقـــا 

لالنقـــالب عـــى الســـلطة، والهامـــش هنـــا 

يتفاعـــل مـــع جغرافيـــة الســـلطة بحيـــث 

شســـاعة  حســـب  ويتقلـــص  يتمـــدد 

ــاب  ــا أصحـ ــم فيهـ ــي يتحكـ ــاحة التـ املسـ
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الســـلطة املـــراد االنقـــالب عليهـــم؛ ففـــي 

ـــط  ـــو محي ـــش ه ـــاء كان الهام ـــر الخلف عصـ

املدينـــة والجزيـــرة العربيـــة، ويف الوقـــت 

ــا  ــات أفريقيـ ــو متاهـ ــايل الهامـــش هـ الحـ

تنشـــأ حكومـــات دينيـــة  مثـــاًل حيـــث 

إلصـــالح  ســـعيًا  »جهاديـــة«  إســـالمية 

للشيعـــة،  التديـــن وحايـــة  مســـارات 

ــارات  ــزت مسـ ــي ميـ ــة التـ ـــى الطريقـ ع

ـــذ  ـــالمي من ـــيايس اإلس ـــايف الس ـــخ الثق التاري

قـــرون خلـــت.

الفكـــرة  يكفيـــه  ال  الهامـــش  لكـــن 

ــاء  ــة أو االنتـ ــاج إىل العصبيـ ــك يحتـ لذلـ

إىل فضـــاء قابـــل لتشـــكيل تجمـــع بديـــل، 

ـــري  ـــد الفك ـــى البع ـــري ع ـــوم التغي ـــا يق وهن

الـــذي يحتاجـــه املنقلـــب لالدعـــاء بجـــواز 

والبعـــد  للســـلطة،  واســـتحقاقه  قدرتـــه 

ـــذي  ـــريه ال ـــي أو غ ـــي أو اإلثن ـــادي القب امل

يحقـــق الجوانـــب العمليـــة للمســـاعدة 

عـــى االنقـــالب.

واملارســـة  الثقافـــة  مســـارات  ويف 

اإلســـالمية  املنظومـــة  يف  السياســـية 

واالنفصـــام  االنفصـــال  هـــذا  تحقـــق 

ــا،  ــعي إليهـ ــلطة والسـ ــة السـ ــني مارسـ بـ

ــا مـــن عـــدم  وأصبحـــت الســـلطة، انطالقًـ

للنـــاس  العريضـــة  للقاعـــدة  حاجتهـــا 

التحكـــم،  يف  لالســـتمرار  املزايـــا  تخلـــق 

قائـــم  للقيـــم  ســـلطوي  توزيـــع  وهـــو 
ال  وبالطبيعـــة  املنـــح،  مفهـــوم  عـــى 
ــاء  ــارج الوفـ ــون خـ ــوالء أن يكـ ــن للـ ميكـ
ــدرات  ــم القـ ــن لهـ ــلطة الذيـ ــل السـ ألهـ
ــأة  ــة ونشـ ــلطات محيطـ ــل سـ ــى تفعيـ عـ
دوائـــر مصلحيـــة ترتبـــط بقلـــب الســـلطة 
التـــي ال تحـــوز أصـــاًل ثقـــة كل النـــاس وال 
ـــرة  ـــاب إىل فك ـــوى االنتس ـــا س ـــَة له مشوعي
ــا، وهـــو  ــريعة والـــذود عنهـ ــة الشــ حايـ
مجـــال يصعـــب اإلحاطـــة بـــكل تظهراتـــه 
عـــر التاريـــخ اإلســـالمي، لكـــن يبـــدو أن 
ـــري إالَّ  ـــم تتغ ـــه لـ ـــارات عمل ـــه ومس خطوط
ـــًا  ـــي متناغ ـــا فبق ـــا مضمونه ـــكل، أم يف الش
مـــع أصـــل الفكـــرة ومتوازيًـــا مـــع خلـــق 
ـــلطة  ـــه الس ـــي توج ـــح الت ـــن املصال ـــة م هال

ــا. ــا أحيانًـ ــم فيهـ وتتحكـ

الغمـــوض  فكـــرة  خلقـــت  وبذلـــك 

يف التحليـــل، لكـــن الغمـــوض ال يرتبـــط 

فالسياســـة  السياســـية،  بالظاهـــرة 

ــن  ــة عـ ــات منعزلـ ــط بفئـ ــح ترتبـ واملصالـ

مفهـــوم االختيـــار واالنتخـــاب والتعاقـــد 

ــلطة،  ــة السـ ــح ملارسـ ــي أو الريـ الضمنـ

عـــن  للحديـــث  حافـــزًا  ذلـــك  وشـــّكل 

ــة«،  ــة العميقـ ــة و»الدولـ ــلطة الخفيـ السـ

ــودة،  ــة موجـ ــي دولـ ــل هـ ــن يف األصـ لكـ

وهـــي مفرضـــة؛ ألنَّهـــا ال تتـــاىش مـــع 

هيكلـــة املؤسســـات والتصاقهـــا مبفهـــوم 
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وألنَّ  العـــزل؛  أو  واملحاســـبة  املتابعـــة 

الدولـــة ال تكـــون إال باملؤسســـات القابلـــة 

للتفاعـــل بـــكل األشـــكال، حتـــى تلـــك 

التـــي تخـــرج عـــن مؤسســـات الدولـــة 

ـــكالها  ـــكل أش ـــلطة ب ـــة الس ـــمية ملارس الرس

والقضائيـــة)،  والتشيعيـــة  )التنفيذيـــة 

ــة  ــة ومتضامنـ ــات منظمـ ــى جاعـ أي حتـ

ـــاد  ـــد أو أبع ـــى بع ـــة ع ـــح قامئ ـــا مصال وله

متعـــددة تدخـــل يف مفهـــوم مؤسســـات 

ـــي  ـــآالت الســـلطة الت ـــة الحقـــة، أمـــا م الدول

ــة  ــة السياسـ ــل مارسـ ــول أصـ ــوم حـ تحـ

والتحكـــم يف محيـــط ســـلطوي بنـــاء عـــى 

مركزيـــة مفهـــوم حايـــة األمـــة أو الشــــريعة 

ـــة  ـــة مفرض ـــا دول ـــا، لكنَّه ـــة أيًض ـــي دول فه

بـــني  الطبيعيـــة  للعالقـــة  تنضبـــط  ال 

الحاكـــم واملحكـــوم التـــي أساســـها التتبـــع 

ــول  ــل املقبـ ــبة، والبديـ ــة واملحاسـ واملتابعـ

اجتاعيًّـــا يف بعـــض األنظمـــة الدســـتورية 

والسياســـية اليـــوم يف املحيـــط الســـلطوي 

اإلســـالمي هـــو ذلـــك الـــذي يســـتطيع أن 

يحافـــظ عـــى مركزيـــة حايـــة الشيعـــة، 

ـــت  ـــق كب ويعمـــل يف نفـــس اآلن عـــى تحقي

العامـــة يف التحكـــم يف بعـــض دواليـــب 

ـــق  ـــذي يحق ـــدر ال ـــية بالق ـــلطة السياس الس

ــات ومصالـــح تجعلـــه يف غًنـــى  لـــه رغبـ

ـــط  ـــش واملحي ـــوم الهام ـــتعادة مفه ـــن اس ع

ـــا.  ـــبق أن رأين ـــا س ـــدوين، ك ـــوم الخل باملفه

لكـــن حـــري أيًضـــا التســـاؤل حـــول 

ـــلط املحيطـــة  هـــل ميكـــن أن تتحـــول السُّ

ـــلط  سُّ إىل  تحتـــاج  إىل ســـلطة مركزيـــة 

ودوائـــر جديـــدة؟

الجـــواب هـــو نعـــم ميكـــن أن تتجـــاوز 

األوىل  الســـلطة  الدائريـــة  الســـلطة 

وتســـيطر عليهـــا، وهنـــا ميكـــن أن تكـــون 

ـــا أن تزيحهـــا  النتيجـــة إحـــدى حالتـــني: إمَّ

ـــتعمل  ـــا أن تس ـــن، وإم ـــرج للعل ـــا وتخ نهائيً

جنـــي  يف  وتســـتمر  الظاهـــرة  الســـلطة 

ـــل  ـــع تحمي ـــد م ـــي تري ـــرق الت ـــا بالط املزاي

الظاهـــر يف الســـلطة تبعـــات املارســـة 

السياســـية، وهـــو أمـــر ال يخـــرج يف كل 

األحـــوال عـــن كـــون الدولـــة يف هـــذه 

ــني  ــاتيًّا بـ ــزااًل مؤسسـ ــرف انعـ ــة تعـ الحالـ

ــا يريـــده مالكـــو  ــا يريـــده العامـــة ومـ مـ

الســـلطة الحقيقيـــون.

اإلســـالمية  الثقافـــة  يف  الدولـــة  إنَّ 

هـــي ضحيـــة لنمـــوذج للتســـلط باســـم 

ـــام  ـــة قي ـــدم إمكاني ـــاء بع ـــي، واالدع الروح

منـــوذج مرابـــط بـــني التجمـــع )املجتمـــع) 

والســـلطة، واســـتحالة قيـــام الدولـــة تبًعـــا 

لذلـــك، واعتبارهـــا دولـــة مســـتحيلة، هـــو 

رضٌب مـــن عـــدم الفهـــم الـــذي يعـــزي 

ــة  ــن وليـــس لبنيـ ــة الديـ كل يشء لروحانيـ

ــلطويًّا. ــوده سـ ــي وازت وجـ ــح التـ املصالـ




