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كتب
فكر

«الحاكمية» بين مملكة اهلل وحكم البشر
ّ
ريتا فرج

في كتاب ثان ّ صدر بعد وفاته عن
القاسم حاج
محمد أبو
ّ
«الساقي» ،يقدم ّ
ة»،
لـ«الحاكمي ّ
حمد مقاربة معرفية ّ
إلهية كانت ،أو استخالفية ،أو بشرية.
يضع الباحث السوداني املصطلح الشائك
التاربخي ،في ضوء النصوص
سياقه ّ
في ّ
لة ،وأزمات الخالفة ّوالشورى،
الدينية املنز ّ
مرورًا بدعاوى سيد قطب الراديكالية

م�ن��ذ اج �ت �م��اع ال�س�ق�ي�ف��ة وتداعياته
ال� � �ت � ��اري� � �خ� � �ي � ��ة ،ح � �ت� ��ى التأسيس
مل �ف �ه��وم ال �ح��اك �م �ي��ة ومتعلقاتها،
�ارت ن�ظ��ري��ات الحكم ف��ي اإلسالم
أث � ً
ج� � ��دال ف �ق �ه �ي��ًا وس� �ي ��اس� �ي ��ًا .استمد
ه� ��ذا ال �س �ج��ال أدب� �ي ��ات ��ه م ��ن النص
ال �ق��رآن��ي ح�ي�ن��ًا ،وم ��ن ال �ص��راع على
�ود أم��ر ال�ج�م��اع��ة حينًا آخر.
م��ن ي�ق� ّ
ورغ ��م أن ال��واق��ع ف��رض نفسه على
ّ
امل �ق��دس على وق��ع ال �ش��ورى وطاعة
ول��ي األم ��ر ،بقي ال�ج��دل ق��ائ�م��ًا .بعد
سيطرة منطق الغلبة والعنف على
الخالفات اإلسالمية املتعاقبة ،بلغ
املأزق ذروته حني طرحت الحركات
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ش � �ع � ��اره � ��ا األحادي
«اإلس � � �ل� � ��ام ه � ��و ال � � �ح� � ��ل» .الباحث
السوداني الراحل محمد أبو القاسم
ح��اج حمد ،درس ّ
مليًا ه��ذا الجانب
في الفكر اإلسالمي .في«الحاكمية»
(دار ال� � �س � ��اق � ��ي) ،ك � �ت ��اب ��ه الثاني
املنشور بعد وف��ات��ه ،يقترح تمييزًا
م �ع��رف �ي��ًا مل �ص �ط �ل��ح ال �ح��اك �م �ي��ة .من
خ�لال استقراء لتدرجها في النص
ّ
التاريخية،
الديني ،وفي املمارسات
ي �ص��ل ال �ب��اح��ث إل� ��ى ت �ح��دي��د ثالثة
أن �م��اط ل�ه��ا :ال�ح��اك�م� ّ�ي��ة اإلل �ه� ّ�ي��ةّ ،
ثم
ّ
االس �ت �خ�لاف� ّ�ي��ة ف��ال �ب �ش� ّ
�ري��ة .يتجلى
املستوى ّ
األول في الخطاب اإللهي
ّ
ّ
املوجه ملوسى ،لنصل إلى قيادة األمة
وف�ق��ًا للفقه اإلس�لام��ي ف��ي املستوى
الثالث.
وف��ي تفاصيل ه��ذا التشريح ،اتخذ
ّ
الحاكمية إطارًا سياسيًا عند
مفهوم
دع��ات��ه م��ن أم�ث��ال امل� ��ودودي ،وسيد
واإلم� � ��ام ال �خ�م �ي �ن��ي ،وحسن
ق �ط� ّ�بّ ،
ال�ب��ن��ا ،وم��ث��ل ذروة ال �ت��درج الديني
ل �ت��دخ��ل امل �ط �ل��ق ف ��ي أف� �ع ��ال البشر.
ان �ط �ل �ق��ت م �ق ��ارب ��ات ه � ��ؤالء جميعًا
م ��ن رؤي � ��ة ج �ب��ري��ة ،أس �ق �ط��ت حرية
اإلن �س ��ان وت��دب �ي��ره ل �ش��ؤون حياته
ف��ي السياسة واالج�ت�م��اع والعالقة
م��ع ال � ��ذات .ات �ج �ه��ت ال �ح��اك �م� ّ�ي��ة إثر
طفرة اإلس�لام الحركي ــــ بعد إلغاء
ال �خ�ل�اف��ة ع� ��ام  1924ـ �ـ �ـ �ـ ن �ح��و مزيد
م� ��ن ال �ت �ن �ص �ي ��ص .وم � ��ا إن أصبح

امل �س �ل �م ��ون ع �ل ��ى أرض ب �ل�ا دولة،
ح �ت��ى ت ��وال ��ت االت� �ج ��اه ��ات الداعية
لألخذ باألنظمة الغربية وتكييفها
م ��ع اإلس �ل ��ام ،أو امل � �ن ��اداة بتطبيق
الشريعة اإلس�لام�ي��ة .ال�ج��دي��د الذي
قدمه الكاتب السوداني الراحل في
بحثه ه��ذا ،يتأسس على تساؤلني:
متى م��ارس الله الحاكمية اإللهية؟
وم ��اذا تعني الحاكمية اإللهية في
القرآن؟
ّ
مع إله العبرانيني ،تجلت الحاكمية
م� � �ب � ��اش � ��رة :امل� � �ق � ��دس ت � �ت ��ال ��ى نحو
ال � ��دن� � �ي � ��وي وق � � � ��اد ح� ��رك � �ت� ��ه ،وكان
للخطاب اإللهي ت��رادف زمني رافق
ال �ي �ه��ود م �ن��ذ س �ف��ر ال � �خ� ��روج .وإذا
توقفنا أمام تجربة ّ
سيد قطب ،نجد
ّ
أن األخ �ي��ر ص ��اغ أك �ث��ر الخالصات
ت ��أث� �ي� �رًا ف ��ي اإلس� �ل ��ام الراديكالي،
اس� �ت� �ن ��ادًا إل � ��ى ب �ع ��ض م� ��ا ورد في
ال � �ق ��رآن م ��ن آي � ��ات ح� ��ول الحاكمية
بمعناها السياسي والشمولي .بعد
محنته مع النظام الناصري ،أصبح
النظام العلماني بالنسبة إلى قطب
م� �س ��اوي ��ًا ل� �ل� �ط ��اغ ��وت ال � � ��ذي يعني
االستبداد طبقًا للفهم األصولي.
يستشهد حاج حمد بالقراءة التي
لأليديولوجيا
وضعها محمد عمارة
ّ
الحاكمية ،ويصل إلى «أن القائلني
بالحاكمية ّ
صوروا اإلسالم ودولته،
مجردة
ث �ي ��وق ��راط �ي ��ة ،األم� � ��ة ف �ي �ه��ا
َّ
تمامًا م��ن جميع السلطات» .ولعل
خالصات قطب تعتبر امتدادًا ألزمة
ال �ف �ك��ر ال �س �ي��اس��ي اإلس�ل�ام ��ي الذي
يفتقد ن�ص��ًا دي�ن�ي��ًا ص��ري�ح��ًا يحدد
ماهية الدولة ،أو الخالفة املنشودة،
ف� ��ي م� ��ا ي �ت �ع ��دى م �ن ُ�ط��ق «وأمرهم
شورى بينهم» .بذلك أسقط التاريخ
ع�ل��ى ال �ن��ص ،ف��اج�ت��رح األصوليون
ن� �ظ � ّ
�ري ��ات� �ه ��م ّ
وأس � � �س� � ��وا مل� ��ا يعرف
�اآلداب السلطانية ،أو آداب املرايا،
ب� ُ
التي تحيل السلطة برمتها إما إلى
الخليفة أو إلى اإلمام.
ّ
لكن اإلشكالية في املدرسة القطبية
التي تمثل امتدادًا لفوضى اإلسالم
السياسي ــــ أي اإلس�ل�ام ّ التاريخي
ول �ي��س إس�ل�ام ال �ن��ص ـ�ـ�ـ�ـ أن �ه��ا ل��م تر
ال�ع��ال��م إال م��ن م��رآت �ه��ا .ه �ك��ذا ،دعت

إلى إقامة مدينتها الفاضلة بإقصاء
ّ
التعدد ،وتكفير األنظمة واملجتمع،
وتعميم الجاهلية .وها هو صاحب
«م�ع��ال��م ف��ي ال�ط��ري��ق» ي �ق��ول« :ال بد
م��ن ت�ح�ط�ي��م م�م�ل�ك��ة ال �ب �ش��ر ،إلقامة
م�م�ل�ك��ة ال �ل��ه ع �ل��ى األرض .ومملكة
ال � �ل� ��ه ع� �ل ��ى األرض ،ال ت � �ق� ��وم بأن
الحاكمية ف��ي األرض رجال
يتولى
ّ
ب��أع �ي��ان �ه��م ،ل �ك��ن �ه��ا ت �ق��وم بانتزاع
ال�س�ل�ط��ان م��ن أي ��دي مغتصبيه من
العباد ،ورده إلى الله وحده ،وسيادة
ال�ش��ري�ع��ة اإلل�ه�ي��ة وإل �غ��اء القوانني
البشرية».
يقيم الباحث تفريقًا إبستيمولوجيًا،
ب�ي�ن ال �ح��اك �م �ي��ة اإلل �ه �ي��ة وحاكمية
ُاالستخالف .وفي األخيرة ،يجتمع
امللك مع النبوةّ .أما األولى ،فترتبط

رؤية جبرية أسقطت
حرية اإلنسان في تدبير
شؤون حياته في
السياسة واالجتماع
والعالقة مع الذات

ب �ع�ل�اق��ة ال �ع �ب��ران �ي�ي�ن م ��ع الخطاب
اإلل � �ه� ��ي ،إل� ��ى درج � � ً�ة ي �ظ �ه��ر النص
م �ف��ارق��ًا أو م �س �ت �ق�لا ع ��ن التاريخ.
وب� �ص ��رف ال �ن �ظ��ر ع ��ن م� ��دى سطوة
األس �ط��ورة وال��رواي��ات عند ّغالبية
ال� �ن� �ص ��وص امل � �ق ��دس ً ��ة ،إال أن ّهذا
التفريق يبدو مقبوال .بعدما دشن
إل ��ه ال �ت �ل �م��ود م�م�ل�ك�ت��ه ع �ل��ى األرض
م��ن خ�لال خطاب ُم�ن��زل إل��ى موسى
ع�ل��ى ق��اع��دة التكليف ،ب��دأ التحول
�ود بحاكمية
ف � ��ي م� �ط ��ال� �ب ��ة ال � � ّي � �ه� � ّ
االس �ت �خ�لاف ،أي إن ت��دخ��ل ال�ل��ه ما
ُعاد مباشرًا ،ما أفضى إلى تأسيس
امللك مع كل من داوود وسليمان.

الحاكمية
يقرأ الكاتب الراحل مسألة
ّ
م � � ��ن م � �ن � �ظ � ��ار دي� � � �ن � � ��ي ،ويتجنب
مقاربتها من الناحية العلمية .فهو
من جهة ال يقارع عقائد األصوليني
على الجبهة اإلسالمية ،وم��ن جهة
أخرى يستشهد بالكثير من اآليات
ال� �ق ��رآن� �ي ��ة م� ��ن دون ت �ق ��دي ��م قراءة
ّ
اإلنشائية.
ج��دي��دة ت �ف��ارق ال �ت�ل�اوة
ّ
هكذا يخلص إلى أنماط الحاكمية
ال �ث�ل�اث��ة امل ��ذك ��ورة آن� �ف ��ًا :الحاكمية
اإلل �ه �ي��ة ال �ت ��ي م ��ورس ��ت ع �ل��ى بني
إس��رائ�ي��ل م�ن��ذ إخ��راج�ه��م م��ن األسر
الفرعوني ـــ الحاكمية االستخالفية
ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي ب�ن��ي إس��رائ�ي��ل على
ع�ه��د داوود وس�ل�ي�م��ان ،ول�ي��س لها
البشرية
عالقة باإلسالم ـــ الحاكمية
ً
بتأسيسها على يد الرسول جاعلة
منهجها القرآن.
يتساءل الكاتب ال�س��ودان��ي مل��اذا لم
ي�م�ن��ح ال ��رس ��ول م��ؤس �س��ات للدولة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وي� �ق ��رر أش� �ك ��ال الحكم
ف� �ي� �ه ��ا؟ ومل � � � ��اذا ل � ��م ي �س �ت �خ �ل��ف من
يليه؟ ويجيب ل��و فعل ذل��ك لقضى
ع �ل��ى م �ف �ه��وم ال �ح��اك �م �ي��ة البشرية
التي تعود سلطتها إل��ى األم��ة عبر
االختيار الحر والشورى.
ّ
ال شك في أن محمد أبو القاسم حاج
ح �م��د ي �س �ع��ى إل� ��ى ال� �خ ��روج بمادة
ج��ادة ،تضع الحاكمية في سياقها
التاريخي املتدرج .نجده وقد نجح
ن�س�ب�ي��ًا ف��ي ض�ب��ط ف��رض�ي��ات��ه بغية
الفصل ب�ين تدخل الله ف��ي التاريخ
ع�ن��د ال�ع�ب��ران�ي�ين م��ن ج �ه��ة ،وجعل
ال� �ت ��اري ��خ ع �ن �ص �رًا م� �ح ��ددًا ملسيرة
ال�ج�م��اع��ة وش��ؤون �ه��ا ال��دن�ي� ّ
�وي��ة في
ّ
س�لام من جهة أخ��رى .لكن ،حبذا
اإل
لو ّأنه ّ
ضمن صفحات الكتاب ،وجهة
ن �ظ��ر ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ل�ل�أط ��ر العقائدية
التي صاغها القائلون بالحاكمية،
ب��دءًا من أب��ي األعلى امل ��ودودي .هذا
ال �غ �ي��اب أف �ق��د ال �ب �ح��ث ق ��درت ��ه على
محاكاة قارئه ألسباب عدة ،أبرزها
سطوة النهج ال��ذات��ي على م��ا عداه
م ��ن م �ن��اه��ج اس �ت �ن �ط��اق ال� �ن ��ص .لو
ّ
نقديًا،
فعل ،رحمه الله ،ألضفى بعدًا
ول �ت��رك ل�ن��ا دراس ��ة أك�ث��ر إق�ن��اع��ًا من
الناحية املنهجية.

اقتصاد
ّ
الحل!
رأسمالية «الكارثة» :الفقراء هم ّ
ّ
خليل صويلح
يعتبر هرناندو دي سوتو ف��ي «لغز
رأس امل ��ال» (الهيئة ال�ع��ام��ة السورية
ل� �ل� �ك� �ت ��اب ـ �ـ �ـ �ـ ّ ت ��رج� �م ��ة ح � �س� ��ام الدين
خ � �ض� ��ور) ،أن س� �ق ��وط ج� � ��دار برلني،
ل �ي��س م �ج��رد ت�م�ث�ي��ل رم � ��زي النهيار
ال �ش �ي��وع �ي��ة ،ب ��ل ل �ح �ظ��ة ف��اص �ل��ة بني
ق ��رن وآخ� ��ر .وج ��د ال �ع��ال��م ن�ف�س��ه أمام
خيار أوح��د ه��و االن �خ��راط ف��ي النهج
ال� �ث� �ق ��اف ��ي ل� �ل ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة ،بوصفها
الطريقة العقالنية ال��وح�ي��دة املمكنة
ل �ت �ن �ظ �ي��م االق� �ت� �ص ��اد ال� �ح ��دي ��ث .لكن
الباحث البيروفي ال يستسلم ملقوالت
النخبة ب�ع��دم اإل ّص �غ��اء إل��ى «الكالب
ال�ن��اب�ح��ة» .ي��رى أن العثرة األساسية
التي تحول دون استفادة بقية العالم
من الرأسمالية هي «عجز هذه البقية
ع��ن إن�ت��اج رأس امل ��ال» .هناك بالطبع
م� �ع� �ض�ل�ات أخ � � ��رى ت � ��واج � ��ه البلدان
الفقيرة ،أبرزها الهجرات العشوائية
إل��ى امل��دن الكبرى ،وعجز الحكومات

ع��ن س��ن ق��وان�ين ج��دي��دة ت��واك��ب هذه
ال� �ت� �ح ��والت ،واالع� � �ت � ��راف ب � ��رأس مال
يعمل من دون غطاء قانوني.
«مل ��اذا تنجح ال ّ��رأس�م��ال�ي��ة ف��ي الغرب
وت�ف�ش��ل ف��ي ك ��ل م �ك��ان آخ� ��ر؟» عنوان
ف ��رع ��ي آخ � ��ر ي �ط ��رح ��ه ه ��رن ��ان ��دو ّدي
س��وت��و ل�ل�إج��اب��ة ع ��ن أس �ب ��اب تخلف
اق�ت�ص��ادي��ات ال ��دول ال�ف�ق�ي��رة ،فيشير
إل ��ى ج �ف��اف ال �ق��وان�ي�ن ال �ق��دي �م��ة التي
ل��م تلتقط م��ا ي�ج��ري ب��دق��ة ف��ي «نادي
العوملة» .بناء املوالت وخدمة اإلنترنت
ومطاعم الوجبات السريعة ،ال تصنع
ح ��داث ��ة اق �ت �ص ��ادي ��ة ،وف �ق ��ًا مل ��ا يقول،
ب ��ل ي�ن�ب�غ��ي االن �ت �ب ��اه إل� ��ى م ��ا يجري
م ��ن ف �س��اد وف ��وض ��ى ،وت��ال �ي��ًا أعمال
الشغب والنهب ،بسبب عنف األسواق
والقلق من فاشية رأسمالية جديدة...
«فانتصار الرأسمالية في الغرب قد
ي �ك��ون وص �ف��ة ل �ل �ك��ارث��ة االقتصادية
والسياسية ليس إال».
لعل تنبؤات دي سوتو التي طرحها
ق� �ب ��ل ع � �ق� ��د ،ب� ��ات� ��ت ح �ق �ي �ق ��ة ف � ��ي ظل

األزم��ة االقتصادية العاملية ،إذ طاملا
تجاهلت األنظمة الرأسمالية ضرورة
وجود عقد اجتماعي عاملي للحد من
الفقر وعوملة رأس امل��ال .العوملة التي
ظ �ل��ت ف �ك��رة غ��ائ �م��ة مل�ص�ل�ح��ة النخب
التي تعيش تحت الغطاء الزجاجي،
وه ��ي ع �ل��ى أي ح ��ال ل�ي�س��ت بارتداء
أح��ذي��ة «ن��اي �ك��ي» الخ �ت ��زال املسافات
ب�ي�ن ط�ب�ق��ة األغ �ن �ي��اء وط�ب�ق��ة الفقراء،
كما أن نظرية آدم سميث لن تنتصر
م �ن �ف��ردة ب��إغ�ف��ال�ه��ا «ش �ب��ح ماركس»،
ف � � ��إن وس � ��ائ � ��ل االت � � �ص � � ��االت وغزارة
املعلومات ،أسهمتا في زي��ادة معرفة
الفقراء أسباب بؤسهم .وه��ذه املرارة
بسبب التمييز القانوني ،تتجه نحو
ّ
سيعبأ هؤالء
التفاقم ،وفي مرحلة ما
ج��اج��ي ضد
�ز
�
ل
ال��ذي��ن خ ��ارج ال�غ�ط��اء ا ّ
الوضع ال��راه��ن .وينبه املؤلف إل��ى أن
النهوض املفاجئ للصراعات اإلثنية
والثقافية في العالم تثبت أنه عندما
يكون الناس مستائني ،يستمرون في
تكوين أنفسهم في طبقات قائمة على

يسأل دي سوتو:
لماذا تنجح الرأسمالية
في الغرب فقط؟

«ال�ظ�ل��م امل �ش �ت��رك» .اإلح �ص��اءات التي
اعتمدها دي سوتو ،تؤكد حجم كارثة
الفقر التي يعيشها الكوكب من جهة،
وازدي� � ��اد ح �ج��م «ال �ت��رس��ان��ة املعادية
للرأسمالية والعوملة» من جهة ثانية.
أول � ��ى اإلش � � � ��ارات ت ��أت ��ي م ��ن فضائح
ال�ش��رك��ات امل�ت�ع��ددة الجنسيات التي
كلما ّ
وسعت استثماراتها ،ازداد عدد
ّ
الفقراء في العالم .وهذا ما يفسر فشل
ب��رام��ج ال�خ�ص�خ�ص��ة ف��ي دول العالم
الثالث ،واألنظمة الشيوعية السابقة،
بتأثير من أفكار ماركسية كامنة .فقد
«النقود والسلع
فهم ماركس جيدًا أن ً
في ذاتها ليست رأسماال بقدر ما هي
وسيلة إنتاج وقوام عيش» .وينصح
دي س��وت��و ب��االس �ت �ف��ادة م��ن مفاهيم
ف�ل�س�ف�ي��ة وت �م �ث �يّ�ل�ات ث �ق��اف �ي��ة لجعل
ّ
ال��رأس�م��ال�ي��ة «ت�ف��ك��ر ودي� ��ًا» .ويخلص
إلى أنه «ليس الفقراء هم املشكلة ،بل
الحل» ...وإال فال تستهينوا بالعصيان
املدني واملافيات ،ألنها لم تعد ظواهر
هامشية في عالم اليوم.

