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 اإلنسان والمجتمع والحكم والسلطة والحاكمّية
 عامر أرناؤوط

 الدميقراطّية، احلريّة، السلطة، احلكم اإلنسان الفرد، اجملتمع، الكلمات المفتاحّية:
 

 الديمقراطّية بين الفكر اإلسالمّي والعقل الغربيّ 
من فهٍم إنساينٍّ ينتج نظًما للقوانني، تؤّدي  تقّدم سابًقا يف تعريف الدميقراطّية أّّنا حكم الشعب للشعب، مع ما يربزه

من عني النظام السياسّي  فاملعارضة جزء ال يتجّزأ إىل حكم الشعب لنفسه مع إبراز آلّيات التغيري احلّر املعارض،
رتّكز ت "كفرضّية واقعّية" الذي حتمله اجلماعات اإلسالمّية، "اإلسالم" الدميقراطّي، فهما توأمان ال ينفصالن، لكن يف

الدائمة للنظام،  احلقوق السياسّية للمسلم على ضرورة العمل اإلجيايّب إلصالح اجملتمع دون اللجوء إىل املعارضة 
والنجاة من اهلالك، ويف ذلك  وسيلًة لضمان صالح البالد والعباد، ولذلك جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

َنا فَ َلْواَل َكاَن ِمَن ﴿ :يقول سبحانه وتعاىل َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف اأْلَْرِض ِإالَّ قَلِياًل ِمَّْن َأْْنَي ْ اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم ُأوُلو بَِقيٍَّة يَ ن ْ
ُهْم﴾  .1ِمن ْ

يف الفكر الغريّب من  ،"املعارضة السياسّية" وخيتلف األمر باملعروف والنهي عن املنكر كحّق سياسيٍّ للمسلم عن
 عّدة أوجه منها:

تنطلق من قاعدة حفظ احلرّيّة الفرديّة، ومنع االستبداد، وهتدف يف الغالب إىل  أّن املعارضة يف الفكر الغريبّ  -
أّما اإلسالم فقد جعل األمر  إظهار خطإ املمارسة السياسّية للحكومة، والكشف عنها هبدف إضعافها أو إسقاطها؛

م احلاكم بالشرع حبراسة الدين من الضياع ومنع تفّشي الظلم وسيلًة للتأكيد على التزا باملعروف والنهي عن املنكر
والفساد. ولذلك، فإّن هدف األمر باملعروف ليس تأكيد حقوق وحريّات األفراد فقط، وإّّنا التأّكد من إقامة أحكام 

 اإلسالم يف اجملتمعات.

 ينحرف احلاكم عن ررع ا،هل، تؤّكد تعاليم اإلسالم أّن من احلقوق السياسّية للمسلمني وجوب احملاسبة حني -
أّما املعارضة السياسّية يف الفكر  ."أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" لقوله صّلى ا،هل عليه وآله وسّلم:

ما يستلزم تقييدها يف أضيق  الغريّب فتُبىن على اعتبار أّن السلطة السياسّية ذات أثر سليبٍّ على حرّيّة األفراد،
م النظريّة السياسّية اإلسالمّية حلقوق األفراد جتسيًدا حقيقيًّا للمشاركة السياسّية يربو على فكرة ولذلك تقدّ  حدود،
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ف ر  إىل النهوض بالدولة، وليس االكتفاء بنقضها ومعارضتها فقط، املشاركة لدى الغرب لكوّنا هتد كما يهدف األم
يف  يف التصّدي الحنراف احلكومة، فراد واجلماعاتباملعروف والنهي عن املنكر كذلك إىل تأكيد احلّق الشرعّي لأل

فيف من سيطرة  األفراد يف احلّد من سلطة احلاكم، حني جتّسد املشاركة السياسّية يف الفكر الغريّب رغبة وبالتايل التخ
ز اإلسالميّ  ."التنني" Hobbes الدولة اليت أمساها املفّكر السياسّي هوب ة احلاملة وال رّك أّن اجلماعات أو احلركات 

للخطاب اإلسالمّي، نشأت يف معظمها حتت سقوف تربويّة مل تتح هلا استثمار العامل السياسّي بشكل كبري، بل 
يف  وقد عرفت هذه احلركات انطالقًة كبريةً  جعلتها نقطة استخدام يف حمور الفكر الغريّب وتدّفق األفكار الصادرة عنه،

ما أدخل تعديالت  ، 1002احلادي عشر من أيلول سبتمرب عام  منتصف السبعينّيات من القرن املاضي وحّت 
وصارت تقرتب أكثر من  الرباغماتّية السياسّية، هلا فنزعت حنو "بالعقيدة السياسّية" جوهريّة على ما ميكن تسميته

إىل الشعار  حلّل"،"اإلسالم هو ا الدَوران حول اهلدف السياسّي منه حول الغايات والقيم اجلمالّية، فمن الشعار األّول
لذلك وبشكل واضح نقول يف مقاربتنا  ؛"احلكم اإلسالمّي هو احلّل" األخري الذي نعيشه اليوم القائل: بأنّ 

هي وسيلة  بني العقل اإلسالمّي والفكر الغريّب: إّّنا بكّل تأكيد بالنسبة حلملة اخلطاب اإلسالميّ  الدميقراطيّة ملوضوع
إذ إّّنا وفًقا ملمارسات وعقائد اإلسالمّيني  ،ة أو احلكم بغية حتقيق "احلاكمّية"براغماتّية للوصول إىل السلط

 على األقل على املستوى املبدئّي والواقعّي هلذه احلركات. ليست نظاًما للحكم ميكن أن يعتمد احلالّيني

  

 الهويّة والمعالم؟  هل النظام السياسّي اإلسالمّي موصوف بدقّة ومحّدد
عرب التاريخ، إذ إّن تلك النظم جعلت من  حركة النظم السياسّية اإلسالمّية كبري يستشّف من رصدهناك اختالف  
خيتلفان جذريًّا يف مقاربتهما العقديّة، واأليديولوجّية، والتطبيقّية لنظامهما  السّنة والشيعة، قسمي األّمة،

ّّّ عرب التاريخ، وهو اختالف وهذا األمر نلحظه جليًّا عرب اختالف أنظمة احل "الرريد"، السياسيّ  كم اإلسالمّي الس
بنيويٌّ جوهريٌّ يسقط بشكل تاّم قداسة الشكل لصاحل قداسة املضمون، أيًضا نلحظ ذلك من خالل احلوارات 

ا واالختالفات الكبرية اليت أحاطت البيعة األوىل املعقودة للخليفة األّول أيب بكر الصّديق ما حيسم توّجًها سنّ يًّا نظاميًّ 
حكميًّا، يقّر ررعّية احلكم برأي األغلبّية، وإاّل كيف نستطيع أن نربّر منطًقا ورد يف األحكام السلطانّية يتحّدث عن 
عدم املواجهة له،  واجب االتّباع، وعدم اخلروج على والية من اغتصب السلطة بالقّوة باعتبار عامل حتّقق الرضى ب

باعتبار أّن هدف السلطة األساسّي هو حفظ الدين  على مبدإ الرضى واإلقراروهذا ما جيعل الصيغة التعاقديّة تقوم 
 والقيام حبّق الرعّية.
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ال فكاك له مع ّنطّية النموذج  تزاوًجا مقّدًسا بني السلطة والدين فنلمس املقلب الشيعيّ  أّما يف
"سلطة من غري  هذه السلطة النظريّة إىل ما حّول ودخول جتربة الواقع الذي مل يتسىّن له إبصار النور، النظريّ  الواحد

يف  إعادة إنتاج التجربة السنّ ّية فأّدى ذلك وبشكل مستغرب وغري مربّر "بالنسبة إىل الشيعة حبّده األدىن" إىل سلطان"
ا، وأخريًا ورمبا ليس آخرً  الفاطمّية، والتجربة العّباسّية، احلكم من موقع املعارض هلا، وأكرب دليل على ذلك التجربة

 اجلمهوريّة اإلسالمّية يف إيران. جتربة

  

 اإلسالمّيون أمام معضلة الديمقراطّية والنظرة إلى الحّرّية

هل حيّق لنا مواجهة األكثريّة؟ أم  دعونا نتساءل، لو اختارت أكثريّة الشعوب يف بقعة جغرافّية ما نظاًما غري إسالمّي،
؟علينا واجب الدعوة، وتوسيع القاعدة املنتمية،   واإلذعان للنتيجة

؟ إصدار حكم ررعيّ  "طائفة ِمتنعة" عن تطبيق الشريعة؟ هل ميكن هل هناك  وكيف؟ على هذه الطائفة جمتمعة

 هناك سلوًكا كافًرا؟ جمتمع بأكمله كافر؟ أم أّن اإلسالم ورريعته الغّراء يعتربان أنّ  هل هناك

؟ما هي قيمة احلرّيّة يف اإلسالم والشريعة، ويف حركة بنا  ء األحكام السلطانّية
وهل جيوز إنشاء  يف اجملتمع، ويف بناء األحزاب والتكّتالت السياسّية؟ دور احلرّيّة يف تطوير احلركات األهلّية ما هو

 األحزاب أصاًل داخل احلكم اإلسالمّي؟

 وهل اإلنسان سابق عن احلرّيّة اليت تشّكل إحدى مكّوناته الطبيعّية؟

العقل  هو نتاج العقد االجتماعيّ  ولصاحل َمْن؟ هل جزًءا من حرّيّة اإلنسان؟ تصادر القوانني والدساتري هل
 وما هي الضوابط؟ اجلمعّي املصلحّي؟ وجتسيد للروح االجتماعّية فيه؟ وكيف يتّم ذلك؟

امتشق هذه األسئلة وغريها ُتطرح جبّديّة كتحدٍّ للعقل اإلسالمّي ليكون قادرًا على مواجهة الفكر الغريّب الذي 
ًما سياسيًّا حيّقق  "الدميقراطّية" يف وجه نظام حكمنا اإلسالمّي الساعي إلنتاج فكر سياسيٍّ حكميٍّ سلطويٍّ ينتج نظا

ٍّّّ ونسيّب.  معىن احلاكمّية على مراد ا،هل وباجتهاٍد إنساينٍّ ظ

إلغاء الشروط  ربع حصانة استمراريّته هذا النظام السياسّي املنتج جيب أن حُيارب وتسقط بشكل أكيد
الواردة يف الرتاث واألحكام السلطانّية، اليت حتّدثت عن أّن الشرط الوحيد الذي خيرج الشعب من دائرة  التعجيزّية

"املشرّع  وكأنّ  غري متوّفر وغري معقود عقاًل  هو بكفر اإلمام البواح! وهذا بالطبيعة الطاعة للحاكم املسلم
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مسقطًا وعن عمد خمتلف اآللّيات اليت أوصلت احلاكم إىل  "احلرم اإلهلّي" عرب أراد تكريس حصانة احلكم السياسّي"
 سّدة احلكم ومنحته سلطانه عرب العقد االجتماعّي والرضى الشعيّب.

 خنتم بالسؤال التايل:
فهل كانت  مباغيه، تؤيّد غاياته، وتدعم حججه، وتؤنسإذا كان ال بّد لكّل فكر إنساينٍّ من مصاديق وجتارب 

؟جت م    ارب إيران، والسودان، وطالبان، يف القرن املاضي إجيابّية أم سلبّية وهل طّبق هؤالء الشريعة كحّكام عدل أ
  كسالطني قّوة وقهر؟

 


