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كل احـــد
-1منذ مخسة عشر قرن ًا حتى اآلن،
والعـرب مـا زالـوا يُحكَمـون بنري
الطُغاة والعُتاة.
مل تُضـأ السـماء الـعربـية بـاحلق
والعـدل واحلـريــة إال يف سنـوات
قليلـة متقطعـة ،تقطّع املـطر يف
الصحراء العربية الشاسعة.
كـان التـاريخ الـسيـاسي العـربي
ال من العدل
أجـدبً ،قاحالً ،مـاح ً
واحلق واحلريـة ،مليـئ ًا بـالظلم،
والطغيان ،والـسرقات ،والعدوان.
ومل يكن فـيه غري تلك الـواحـات
(العُمرية) الصغرية املتباعدة من
احلق والعـدل ،واليت جـاءت رياح
طـغيــان واسـتبــداد الـصحــراء
العـــربيــة املـرتاميــة العـــاتيــة
فـطمرتهـا ،وساد (الطـوز) (رمال
الـصحـــراء اليت تـهب يف بــدايــة
الـصيف) الــديكتـاتـوري العـاتي
العــرب زمنـ ًا طــويالً ،فتحــولت
اخلالفـة الـكالسيـكيـة املـطلقـة
املُـــــدعّــمــــــة بـ (احلق االهلــي)
وبنـظريـة (اجلرب) اليت جـاء بها
األمـويون اىل النظام الديكتاتوري
العربي العاتـي اآلن ،بكافة صوره
احلزبية والعسكرية والقبلية.
فما هـي أوجه الشبه بـني ماضي
اخلالفة الـكالسيكيـة ذات احلُكم
املـطـلق ،وبني الـديـكتـاتـوريـة
العــربيـة القــائمـة اآلن بكـافـة
صـــورهـــا الـثالث :احلـــزبـيـــة
والعسكرية والقبلية؟
-2كـانت اخلالفـة الكالسيكـة تعين
احلُكم املطلق.
فاخلـليفة الكالسيـكي كان ميسك
بالـسلطـات الثالث :التـشريعـية
والتنفيذية والقضائية .ومن هنا
جـاء االستبداد والظـلم الذي كان
يقوّيه الـسلطـان واملال يف الـوقت
نفسه .وكان اخلليفة هو (ظل اهلل
علـى األرض) كمـا قــال اخلليفـة
املنـصور ،وهـو األمني علـى بيت
املـال الذي هـو مال اهلل ،بـاعتباره
ظل اهلل وخليفة رسـوله ،كما قال
معاوية بن أبي سفيان.
واخلـليفــة املعـاصــر ،اآلن يفعل
الــشيء ذاتـه .بيــده الـسلـطــات
الثالث ،وإن بدت هـذه السلطات -
ظاهري ًا  -مـستقلة ومنفصلة عن
اخلليفة ،ولكنهـا يف حقيقة األمر
ليـست كـذلك ،وامنـا كلهــا بيـد
اخلليفـة املعـاصـر .ومـا انـتشـار
االستبداد احلالي يف العامل العربي
إال نتيجـة لذلـك .ويف هذا يـقول
الــسـيـــد العلــوي عـن اخلالفــة
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العرب :من حُكم اخلالفة املُطلق إىل الديكتاتورية الطاغية
املعاصـرة يف كتابه (أضرار احلكم
الـقــــبـلــــي يف دول اخلـلــــيـج
العــــربـيــــــــــة( )2003 ،لقــــد
اعتمـدت الديكتاتوريات على مر
التـاريخ علـى فلـسفــات واهيـة
لـتربيـر احـتكـارهــا للـسلـطـة
وحرمـان اآلخرين ،كاحلق اإلهلي
يف احلــكـــم ،وكـحـق األســــــــرة
والساللـة .يف القرون الغـابرة ويف
القرون املـتأخرة ،تنـامت فلسفة
اجملمـوعة الـطليعيـة والريـادية
اليت تـقود األمـة ولو بـالقـهر إىل
تطـورهـا املـأمـول علــى خمتلف
األصعــدة .ونشـأت علـى ضـوئهـا
الـدول الـشمــوليـة ،وحتـوّرت يف
شـكل سـيـــاسـي عـبّـــرت عـنه
بـوضـوح دولـة احلـزب الـواحـد.
وقـد حاولت خمتلف هـذه الصور
التلـبُّس بـالـديـن عنـدمـا تـرى
احـتـيــاجــا لـــذلك ،فـتـــوظف
األحاديث واملفاهيـم الدينية من
أجل تربيـر وصوهلـا إىل السلـطة
واحـتكــارهــا هلــا .إال أن أقـبح
الفلسفـات يف نظـري هي فلـسفة
احلق اإلهلي يف احلكـم املنحصر يف
شخـص بعـينه أو أسـرة بعـينهـا
اعـتمـادًا علـى جـدليـة كـاذبـة،
تتمـحور حول ادعـاء أن اهلل تعاىل
ص هـــذه األســـرة بـــاحلكـم
خـ َّ
والسيـطرة على القرار ،وأن باقي
األســـر أو التــشكـيالت أو األمــة
بـأسرها علـيها التسلـيم والرضى
بـذلك .وال جيـوز هلـا العمل علـى
تغيري هذه الرغبة اإلهلية.
-3لو دققـنا الفكـر يف معنى الـرُشد
الــــــذي أُطلـق علـــــى الـعهـــــد
الراشـــــدي (661-632م) لـوجدنا
أن الرُشد كان يعين (احلرية دون
إكـراه) .أي؛ عـدم إكــراه النـاس
علـــى اإلميـــان ،وعـــدم فـــرض
األيديـولوجيـا اإلسالمية فـرضًا
علـــى الـنـــاس .أي؛ ال إكـــراه يف
الــدين ،وال يف الـسيـاســة أيضـاً.
والــدين يف احلـضــارة العــربيـة
سياسة ،والسياسة هي الدين.
فاإلسالم ليس ديـن ًا أو ًال ثم دولة
ثـانيـاً ،ولـكنه ديـن سيـاسي أو ًال
وآخراً.
واإلسالم دولـــــة أوالً ،ثــم ديــن
ثانياً.
والــدلـيل أن أول عـمل قـــام به
الرسـول بعد هجرتـه إىل املدينة،
أن أقـام (دولـة املـدينـة) قبل أن
يـبدأ بنـشر الـدين فيهـا ،وأشرك
يف هـذه الدولـة العرب املـسلمني،
والعرب الكفار ،واليهود أيضاً.

عظيمة أنت يا بالد غاندي

فــأي مكــان بعــد ذلك ميـكن أن تـتكــرر فيه هـذه
الظـاهرة ،دعك مـن دول العامل الثـالث اليت جتـاهد
فيها أقلياتها العرقية واملذهبية دون طائل من اجل
منصب وزاري متواضع؟
إن اختـيار السـيخي مومنـهان سينـغ كزعيم جـديد
لـلهنـد كـان دون أدنـى شـك خطـوة مـوفقـة ،لـئن
عكست عـقيدة التسامـح اهلندية ،فإنهـا أكدت ايضا
ابتعاد حـزب املؤمتر عن نزعـة االنتقام و أخذ الكل
جبـريرة البعض .فكما فعلت الـراحلة انديرا غاندي
يف عام  1984يف خـضم حربهـا ضد املتمـردين السيخ
السـاعني إىل إقامـة دولة مـنفصلة بـاسم خالـستان،
يـوم أن حتاشت إقصاء السيخ مـن الوظائف احلساسة
مبـا فيهـا مهام أمـنها الـشخصي فـدفعت الـثمن قتال
على يـد احد حراسهـا السيخ ،مل جيد حـزب املؤمتر
غضـاضة من دفع شخـصية تنتمـي إىل نفس األقلية
الـيت اغتــالت زعـيمـته الكـبرية ومحـاة زعـيمـته
احلـاليـة إىل املنـصب األعلـى يف البالد .وهـذا يف حـد
ذاته من الظواهر غري املسبوقة يف العامل أيضاً.
و تــأتي أهـميـة وجــود سيـنغ علــى رأس القيـادة
اهلنديـة من حقيـقة انه يتـمتع بصفـات ومؤهالت
وخربات وسـرية عطــرة ال تتـوفــر عنـد غـريه من
زعـامـات املـؤمتـر وحلفـائه .فكـونه هنـدي األصل
والـفصل أنهـى جـدال مـريـرا بني بـعض املتـزمتني
داخل حزب املـؤمتر وخارجـه حول خماطـر تسليم
القيـادة إىل شـخصيـة من أصـول أجـنبيـة كسـونيـا
غـانـدي .وكـونه من الـشخـصيــات القليلـة يف عـامل
السيـاسة اهلنديـة اليت مل تتلوث سريتهـا بالفساد أو
الفضائـح أو سوء استخدام النفـوذ ،ومل يعرف عنها
سوى العصامية و البـساطة يف املعيشة والتواضع مع
اجلميع و كـره األضـواء (إىل الـدرجـة اليت ال يعـرف
معهـا الكـثريون بنـاته الثالث أو وظـائفهن) ،يعـزز
صورته يف أعني مـواطنيه ويـوفر لـه دعما شعـبيا.
ومثل هذا الدعم قد يأتي أيضا بسبب ما عرف عنه
مـن احنيــاز إىل الـــوطن عــوضــا عـن االحنيــاز إىل
الطائفـة .فحينمـا اتهمت مجـاعات سـيخية الـدولة
بارتـكاب العنف ضـدها انتقـاما مـن اغتيال انـديرا
غاندي ،فند سينغ هـذه املزاعم ومل تثنه االتهامات
بـالـوقـوف ضـد طـائفـته عن مـوقفه .إىل ذلك فـان
هـدوءه و سعـة صـدره ،مـعطــوفني علـى خـصلـة
محيــدة الزمته طـوال حيـاته العـمليـة هـي طلب
املشـورة من زمالئه حتى يف جمـال ختصصه الدقيق
(بـدعوى أن اإلنـسان غـري قادر علـى االحاطـة بكل
شيء مهمـا بلغت علـومه وخرباته الـرتاكميـة) ،من
شأنهـا ان حتافظ علـى تواصله مع خمـتلف االطياف

لقـد حقق الـرسـول بـذلك ،أول
دولة علـمانـية يف تـاريخ العرب،
وهـي (الـــدولــــة الالديـنـيـــة)
املكـوَّنــة من مـسلـمني ،وكفـار،
ويهـــود .فكـــانـت أول دولـــة يف
اإلسالم (دولة سيـاسية) ،وليست
(دولة دينية).
والفتوحـات اإلسالمية اليت متّت
بعد ذلك ،جاءت من هذا املنطلق
الـسيـاسي ،ولـيس الـديين .وهي
فتـوحات عسكريـة سياسية بكل
املقـاييـس ،أكثـر منهـا فتـوحات
ديـنيــة .وتلك واحـدة مـن أهم
مبادئ الدميـقراطية اإلنـسانية،
وهـي إتاحـة احلريـة للفـرد لكي
يـؤمن مبا يشاء ،ويـكفر مبا يشاء،
حيث (ال إكراه يف الدين قد تب ّي َن
الــــرُشــــ ُد مــن الغــــــــــــــــ ّي )
(البقرة.)2/256 ،
إذن ،فقـد كـانت الـدميقـراطيـة
تعين الـرُشـد يف جـزء من العهـد
الـراشـدي .وبــد ًال من أن يُـطلق
علــى عهـد الـراشـديـن ،العهـد
(الدميقراطي) ،أُطلق عليه العهد
(الـراشــدي) .علمـ ًا بـأن حـروب
الردة اليت قام بهـا أبو بكر خالل
العـــامني مـن حكـمه ،ومل يـكن
بعـض الصحـابـة مـؤيـدين هلـا،
ومنهم عمر بن اخلطاب ،انقصت
من التطبيق الدميقراطي مبعنى
الــرُشـــد .ولعل عهــد عمــر بن
اخلطـاب (644-634م) هــو العهـد
الـوحيـد الـذي يتـسم بـالـرشـاد
(الـدميقراطية) أكثر من أي عهد
راشدي (دميـقراطي) آخر .وبعد
العهـد الـراشـدي مل يكـن هنـاك
رشاد (دميقراطيـة) ،وامتد عهد
الغ ّي (الـديكتـاتـوريـة العـائليـة
والقـبلية) منـذ عهد معـاوية بن
أبـي سفيـان إىل اآلن ،بــاستـثنـاء
واحـة احلـريـة والـدميقـراطيـة
اليت اتـاحهـا ملـدة سـنتـني حُكم
اخللـيفة األموي الثـامن ،عمر بن
عبد العزيز (720-717م).
لقـد قــال مفكــرون إسالميـون
مـستـنريون كــاملفكـر الـسـوري
جـودت سعيـد يف كتـابه (اإلسالم
والغـرب والدميقـراطية ،ص)152
أن (يف املــــسلـمــني اآلن عجــــزًا
دميقـراطي ًا حقيقيـ ًا يفقأ العني.
فهـم يف احلـــاضـــر بـــرفــضهـم
للدميقـراطية واعـتبارهـا كفراً،
امنـــا يلجــأون إىل الغـ ّي من دون
الـرُشـد حلمـايـة االميـان اخلـرايف
الــذي هـم فـيه .والـسـبـب أن يف
ال وظالمـــ ًا
املــسلـمـني اآلن جـه ً
واخـتالطـــاً ،ليـس يف الــشبــاب

املتـحمـس إىل درجــة االنـتحــار
فحـسب ،وامنــا يف أشيـاخ الــدين
الذين ينتحرون بالربودة والعجز
عن الـفهم واخلــوف من الـرُشـد
واالحتماء بالغيّ).
-4لقـد حــاولت الفــرق اإلسالميـة
السيـاسية الكالسيكـية كاخلوارج
واملعتزلـة وغريهما طـرح تصور
مثـالـي للخالفــة اإلسالميـة ،مل
يـؤخــذ به يف العصـور اخلالفيـة
الكالسيكيـة .بل إن ما حـدث هو
عكس ذلـك ،حيث متت مـطاردة
هـــذه الفــرق ،واضــطهــادهــا،
واعتبـارها فرق ًا معـارضة للنظم
السياسية ،جيب القضاء عليها.
ومـا حصل يف اخلـالفة يف العـصر
احلديث هـو نفسه .فقـد حاولت
فرق إسالميـة سياسيـة معاصرة
كـجمــاعــة االخــوان املــسلـمني
وحزب التحـرير وغريهمـا طرح
مفهـــوم اخلالفـــة اإلسالمـيـــة
للتطبيق السياسي الفعلي كبديل
لـلدميـقراطـية الـغربـية املُـطبّق
جـزء صغري منها يف العامل العربي
للتـزويق السـياسي فقـط ،ولكنها
فـشلت يف ذلك .ومت اعتبـارها من
الفئـات املعارضة واخلـارجة على
القـانون ونظام الـدولة .ومن هنا
يـتـبـني لـنـــــا أن اخلالفـتـني
الكالسـيكيـة واملعـاصـرة مل يتم
تطـبيـقهمــا كمـا تـرى وتـريـد
األحزاب الـسيـاسيـة اإلسالمـية،
ولكـن كمـا يـريـد احلـاكم ،ومبـا
يـتماشى مع مصـاحله الشخصية،
ومبــا يضـمن له وألسـرته طـول
احلكم ،وصونه.
-5كــانـت حقــوق املـــرأة يف العلـم
والـتعـليـم مُغـيّبــة يف اخلالفــة
اإلسالمية الكالسيكـية .فلم يتم
تعيـني املرأة يف مـنصب حكـومي
رفيع إال يف عهـد عمر بن اخلطاب
الذي ولّى امرأة (الشفاء بنت عبد
اهلل العـدويـة) شـؤون (حــسبـة
الـسوق) يف مكـة ،وهو ضـرب من
الواليـة العامـة ،كما يقـول االمام
ابـن حزم يف (املُحـلى) .كمـا كانت
أم سلمـة زوج الرسول ،مـستشارة
لألمن القـومي الـرسـولـي ،وهي
اليت أشـارت علـى الرسـول بعـقد
(صلح احلـديبيـة) املشـهور ،رغم
معارضة أصحابه .وكانت حفصة
بنت عمـر بن اخلطاب مـستشارة
اخلـليفـة ابـن اخلطـاب لـشـؤون
املرأة .وبعـد هذا العهـد ،مل نسمع

للمـرأة شـأنـ ًا يف دولــة اخلالفـة
الكـالسيـكيــة ،وكُـــرّست املــرأة
للخَـلف والعَلف فـقط ،وإن كــانت
املـرأة العــربيـة قـد لعـبت دورًا
مـهمــ ًا يف الفــرق الــسيـــاسيــة
اإلسالميـة املعـارضـة ،كفـرقـة
اخلوارج ،كـما لعبـت دورًا مهم ًا يف
األدب العربي.
وحني جاءت اخلالفـة العثمانية،
مل نـسـمع صــوتــ ًا لـلمـــرأة اليت
اقـتـصــر دورهـــا داخل أســوار
القصور على اخلَلف والعَلف ،ونشأ
مصـطلح (احلــريم) العـثمــاني
الــــذي كـــــان يعـين اجلــــواري
والـسـراري التـابعـات للـسلطـان
العـثـمـــانــي .وبلغـت املـــرأة يف
اخلالفـة العثمـانيـة أدني وأحط
درجات اإلنسانية والعلم والعمل.
ويف اخلالفة املعاصرة ،مل يتحسن
وضع املـرأة كثريًا حتـى اآلن .وما
زالت املـرأة يف كـثري مـن البلـدان
العـربيـة ال تتـمتع بـأي حقـوق
سياسية أو اجتماعية ،وال متارس
األعمـال اليت يقـوم بهـا الـرجـال
سـوا ًء بـســواء .كمـا حُـرمـت من
الـتعلـيـم ،وبلغ عــدد الـنــســاء
األميات يف العامل العربي أكثر من
سـتـني ملـيــون امــرأة ،حــسـب
تقـريـر األمـم املتحـدة للتـنميـة
ف
البـشريـة لعام  .2002وهـذا كا ٍ
لــوضع املــرأة العــربيـة يف قـاع
العـامل ،ويف أسفل السلم ،كـما أشار
التقرير املذكور.
-6مـا زال موضوع الشورى واخلالف
عليه يف اخلـالفة املعـاصرة ،كـما
كـــــــان عـلـــيـه يف اخلـالفـــــــة
الكالسيكية .فقـد انقسم الفقهاء
الكالسيكـيون فيـما بيـنهم حول
هـذا املوضـوع .فمنهـم من اعترب
الشورى مُـلزمة للخلـيفة ،ومنهم
مـن اعتربهـا مُعلِّمـة ،للحـاكم أن
يأخذ بها أو يدعها.
ويف اخلالفة املعاصرة اآلن ،ما زال
هـذا اخلالف مــستعـراً .ففـريق
كـالــشيخ خـالــد حممـد خـالـد
وحمـمد الغزالي وغريهما يقولون
بـوجوب الزام اخلليفـة بالشورى،
ومبـا تشري .وفـريق آخر كـالشيخ
عبـد العـزيـز بن بـاز الشعـراوي
والقــرضــاوي ومعـظـم شيــوخ
املؤسسة الدينية الرمسية التابعة
للـدولـة ،يقـولـون بـأن الـشـورى
مُعلّمة وليسـت مُلزمة .ويبدو أن
العـرب واملـسلـمني مل حيــسمـوا
أمـرهم يف قضـية الـشورى بـعد،
هل هي مُلـزمـة أو مُعلّمـة ،منـذ

عهد معاوية بن أبي سفيان حتى
اآلن
-7كـان عـلمـاء الـديـن يف اخلالفـة
الكـالسيكيـة هم أصـحاب الـقرار
الفعليـني ،وهم الذين يُستشارون
فقــط ،من دون بـقيــة الـشـعب
وفئــاته األخـرى .وكـان هـؤالء
العـلمــاء والـفقهـــاء هم الـــذين
حيتكــرون (االجتهـاد) وتفـسري
الدين ،بـالطريقـة اليت يرون أن
احلـاكم سـوف يـرضـى عن هـذا
الـتفــسـري املـــريح لـه وحلكـمه.
وكـانت تفـسريات هـؤالء العلمـاء
والفقهاء ،تُرفع فورًا للحاكم ،دون
أن يكـــون للــشعـب رأي فـيهــا.
وللخلـيفة الكالسيكي أو العصري
أن يـسمح بـاالجتهـاد الـديين أو
يغلقه ،كما فعل آخــر خلفاء بين
العبـاس ،أبو أمحــد بن عـبد اهلل
املـسـتعــصم بــاهلل (1258-1242م)
الـذي أوقف (االجتهـاد) ،وما زال
(االجتهـاد) موقوفـ ًا حتى اآلن يف
ال بقاعدة
اخلالفـة املعاصرة ،عـم ً
(مـــا أغـلقه الــسَـلف ال يفــتحه
اخلَلف).
ويف اخلالفة املعاصرة ،يتم العمل
ذاته ،ولـعل كثـريًا من املـشـاهـد
الـتلفـزيــونيـة تـذكـرنـا بهـذه
الصـورة الـكالسيـكيـة ألهـميـة
ورفعة مقام الفـقهاء والعلماء من
رجــــال الــــديــن فقــط ،وهـم
حيـيطـون بـاحلـاكم .ويف الـدول
ذات الـنظــام اجلمهـوري ،أو ذات
النظام امللكي املتقدم قليالً ،يبقى
علماء الدين والفقهاء يعملون من
وراء الــستــار ،دون أن يـظهــروا
جلـيــــ ًا علـــى ســطح احلـيـــاة
السياسـية .وال يقدمـون الفتاوى
الـشــرعيـة الالزمــة إال إذا طُلب
منهم ذلك.
وكمـا كان الفقـهاء وعلمـاء الدين
يُعينون من قبل احلاكم يف اخلالفة
الكالسيكية ،فكذلك يتم األمر اآلن
يف اخلالفــة املعـاصـرة.
-8كـان العلمـاء والفقهـاء يف اخلالفة
الكـالسيـكيــة يُـطلقــون علــى
اخلليفـة ألقابـ ًا دينيـة تبجيلـية
وتقـديـسيـة كـثرية ،لـكي يلقـوا
خـوف اهلـيبــة ورعبهــا يف قلب
الـشعب .فكـانـوا يـطلقـون علـى
اخللـيفـــة ألقـــابـــ ًا مـثل :أمـري
املــؤمنـني ،خلـيفــة رســول اهلل،
خليفـة اهلل على أرضه ،املـنصور،
املعـتـصـم بــاهلل ،الـــواثق بــاهلل،

املتــوكل بـاهلل ،املـنتـصـر بـاهلل،
املـستعني بـاهلل ،املعتمـد على اهلل،
املعتز باهلل ،املهتـدي باهلل ،املعتمد
علـى اهلل ،املعتـضد بـاهلل ،املكتفي
باهلل ،املقـتدر بـاهلل ،القاهـر باهلل،
الــــراضـي بــــاهلل ،املــتقـي هلل،
املـستكفي باهلل ،املطيع هلل ،الطائع
هلل ،القادر بـأمر اهلل ،القائـم بأمر
اهلل ،املـسـتظهـر بـاهلل ،املـسرتشـد
باهلل ،الـراشد بـاهلل ،املقتـفي ألمر
اهلل ،املستنجد بـاهلل ،الناصر لدين
اهلل ،الظاهـر بأمر اهلل ،املـستنصر
باهلل ،املعتصم باهلل ..اخل.
كذلك فقد أطلق العلماء والفقهاء
علـى اخللفـاء املعـاصـرين ألقـابـ ًا
شبيهـة منها دينية ومنها قومية
كخادم احلرمني الـشريفني الذي
كان أول مـن أطلقه العثمـانيون،
اإلمام ،السلطان ،صاحب اجلاللة،
صــاحـب الفخــامــة ،صــاحـب
الـسيـادة ،صـاحب الـسمـو ،أمني
القومية العـربية ،اخلالـد الذكر،
بـطل القـوميـة العـربيــة ،بطل
التحريـر ،األب ،القائد ،الضرورة،
احلارس ،قائد املسرية ،املنقذ ،بطل
القادسيـة ،املهيب ،الـزعيم ،رافع
لواء اإلسالم ،رافع لـواء العروبة..
اخل.
-9كــانت اخلالفــة الكالسـيكيـة يف
حكمها ويف أحكامها متناقضة مع
نفسها.
ففي حـني أنها كـانت تدّعـي أنها
حتكـم بــاسـم اإلسالم وبــاسـم
العدالـة اإلسالميـة ،كانت ظـاملة
لـشعبهـا ورعـايـاهـا .ويف حني أن
اخلـليفـة الـكالسيـكي ،كـان هـو
املـؤمتن علـى مـال اهلل  -كمـا كـان
يدّعي  -كان هو الـسارق والناهب
األكرب لبـيت املال ،دون حـساب أو
عقـاب .ويف حني أن اخلليفـة كان
هـو املــؤمتن علــى دين اهلل ،فقـد
كــــان يف معـظـم األحـيــان هــو
اخلــارق ،وهـو املخـالف لتعــاليم
اهلل يف شتى نواحي احليـاة.
واخلليفـة املعـاصـر اآلن ،يقع يف
تـنــاقـضــات كـثـرية ،إضــافــة
للتنـاقضـات اليت كـان يقع فيـها
اخلليفة الكالسيكي.
فمن تناقـضات اخلالفة املعاصرة
اآلن ،أنهـا جتيـز الربـا بالقـانون
ومتـنع اخلمـر بـالقـانـون .وكال
الربـا واخلمـر مُحـرّمان شـرعاً.
فكيف يتفق هذا مع ذاك؟
ومن تنـاقضات اخلالفة املعاصرة
اآلن ،انهـا تـبيح الـعمل للـبنـوك
اإلسـالميـة الـيت هي ربـويـة يف

.
اهلند إذ متنح قيادتها لسيخي من األقليات

ما حدث يف الهند مؤخرا لم يحدث إطالقا يف أي مكان آخر .واحلديث هنا ليس عن الدروس البليغة التي
أعطتها الهند للعالم يف الشهر املاضي يوم أن صوت شعبها ذو األغلبية الهندوسية لصالح حتالف تقوده سيدة
مسيحية من أصول أجنبية ،وال يوم أن اعترف حزبها احلاكم بهزميته ونقل السلطة إلى املعارضة بطريقة
حضارية و دومنا التخفي وراء نظريات املؤامرة واتهامات التزوير والتخوين كمبرر للبقاء يف احلكم مثلما اعتاد
املنهزمون يف انتخابات العالم الثالث على فعله ،وال يوم أن قررت زعيمة احلزب الفائز سونيا غاندي أن تفسح
املكان لغيرها لقيادة الهند مفضلة مصلحة البالد ووحدتها واستقرارها على طموحاتها الشخصية .إمنا
احلديث ينصب على ظاهرة القبول برئيس حكومة ينتمي إلى أقلية دينية ال تشكل يف أفضل األحوال أكثر من
 2باملئة من مجموع الشعب الهندي (األقلية السيخية) ،يف الوقت الذي يجلس فيه على كرسي رئاسة
اجلمهورية شخصية تنتمي هي األخرى ايضا الى االقليات ،وحتديدا الى االقلية املسلمة التي ال تتجاوز
نسبتها  15باملئة.
الكـثري مـن القصـص عن ســوء استخــدامه لنفـوذه
السياسية.
علـى أن األهـم من هـذا وذاك هـو مـؤهالت الـرجل وضلـوعه يف عالقـات مـشبـوهـة مع حـركـة منـور
العلميـة وخرباته الطويلـة يف دهاليز الـبريوقراطية التـاميل اإلجـراميـة يف سريالنـكا .ويف وضع مقـيد
والسـياسـة واالقتـصاد ،ممـا يبعـث االطمئنـان لدى كهذا فـان املرء ال ميـلك إال أن يشفق عـلى سيـنغ ،هو
أوسـاط املال واألعـمال داخل اهلنـد وخارجهـا ومعها الذي عـرف عنه كـره الرضـوخ المالءات وتدخالت
شـرائح اجتـماعيـة مهمـة يف صفوف الـشعب ،من أن اآلخرين.
إجنازات البالد االقتصـادية املشهـودة خالل السنوات ولد سينغ يف  26أيلول  1932لعائلة كان ربها غورموك
القليلـة املاضيـة لن تتعـرض إىل انتكاسـات خطرية .سيـنغ يعمل يف جتارة الفـواكه .أما مكـان امليالد فقد
فــسيـنغ قبـل كل شيء هـو الـذي قــاد اهلنـد حنـو كـان يف مكـان يدعـى (غوه) الـذي يقع اليـوم ضمن
االنفتـاح اقتصـاديا علـى العامل علـى حنو مـا سيأتي األراضي البـاكسـتانيـة .وكالكـثريين من أبنـاء اهلند
ذكـــره ،وبــسـبـب مـن ذلـك لقـب بـــأبـي اإلصالح الـربيطـانيـة الـذين جـربـوا أهـوال تقـسيم الـوطن
الواحد إىل كـيانني منفصـلني يف عام  1947وما رافقه
االقتصادي.
وإذا كـانت مثة مـشكلة سـوف يعانيهـا الرجل ،فـإنها من تهجـري قسـري ونزوح يف االجتـاهني ،فـان سينغ
حتمـا ال دخل هلـا بكفـاءته أو قـدراته القيـاديـة أو قاسـى لبعض الوقـت آالم االنفصال عن عـائلته قبل
صواب مـرئيـاته ،وإمنـا بسـبب القيـود احمليطـة به أن جيتمع مشلها جمددا يف مكان جديد.
والنـامجـة عن الظـروف اليت أفـرزتهـا االنتخـابـات ومـنذ سـنوات طفـولته أظهـر الرجل نـبوغـا وذكاء
الربملـانيــة األخرية .ومبعنـى آخـر فــان سينغ لـيس حـادا ،بـدلـيل تفـوقه يف خمـتلف مـراحل الـتعلـيم
طليق اليديـن يف اختاذ ما يـراه مناسبـا من قرارات ،األولية .وحينما ختـرج جامعة البنجاب يف عام 1957
بل حتكمه حقائق حتالف حزبه مع  15حزبا سياسيا حـامال اإلجـازة اجلـامعيـة العليـا يف االقـتصـاد كـان
صغريا لكل منهـا طموحـاته وأجندته اخلـاصة اليت تــرتيـبه األول علــى دفعـته ،األمـر الـذي اتــاح له
قد ال تتقاطع مع سـياسة حزب املـؤمتر ،ناهيك عن االستفـادة مـن منحـة دراسيـة جمـانيــة لاللتحـاق
حقيقة حـاجته املستـمرة إىل دعم برملـاني خارجي جبـامعة كـمربدج الربيطـانيـة اليت نـال منهـا شهادة
مـن قبل أحزاب اليـسار .وهذا بـطبيعة احلـال يعقد ماجسـتري ثانيـة يف االقتصـاد يف عام  ، 1962ومن ثم
مهمة الرجل ،خـاصة إذا ما علمنـا أن ضمن شركائه االلـتحاق جبامعـة اكسفورد الـيت منحته يف عام 1965
يف السلـطة شـخصيـات لطـاملا عـرفت بـاالنتهـازية درجة الـدكتوراه .ويف أعقاب عـودته إىل اهلند يف عام
والفـساد واملشاكسـات وإيثار املصلحة الـشخصية على 1966مـسلحـا بـأعلـى الـشهــادات من اعـرق اجلـامعـات،
املصلحة الوطنية من أمثال اللو براساد ياداف زعيم ومفتخـرا بتتلـمذه علـى يد خنـبة مـن أشهر علـماء
واليـة بيهار امللقب بـاملهرج السيـاسي واملتهم يف أكثر االقتصـاد من أمثال جون روبنسون و موريس دوب،
مـن قضية فسـاد (حيتفظ حزبه بعـشرين مقعداً يف انضم إىل هيئة التدريـس يف جامعة البنجاب كأستاذ
الربملـان) ،و كارونـانيـدي زعيـم والية تـاميـل نادو ملادة االقـتصاد .واستمـر كذلك حتـى عام  1969الذي
(ميلك حـزبه  19مقعدا برملانيا) الذي يتداول اهلنود شهــد انتقــاله إىل كليـة دهلـي للعلـوم االقـتصـاديـة
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كأسـتاذ للـتجارة الـدوليـة .وخالل عمله األكـادميي
هــذا ،استـطــاع سيـنغ أن يـرتك بتــواضعـه اجلم و
أسلـوبه اهلـادئ و معـارفه الغـزيـرة أثـرا يف نفـوس
طالبه حبيث صـار قدوة للكثرييـن منهم ،متامـا كما
كان احلـال مع عامل االقتصـاد اهلندي احلائـز جائزة
نوبل أمـارتيا سني .ويتـذكر احد الـذين تلقوا العلم
على يـد سينغ يف الستـينيات أن األخري كـان معارضا
منذ ذلك الـوقت املبكـر لسيـاسات بالده اجلمـركية
واحلمائية ومؤمنـا بأن الصناعات اهلـندية تستطيع
املنافسة بنجاح يف األسواق العاملية لو ختلت البالد عن
النهج االشرتاكي ،وهو ما ثبتت صحته الحقا.
وميثل عـاما  1971و  1991منعطفـني مهمني يف مسرية
سيـنغ .فاألول يـؤرخ النتقـاله من السلـك األكادميي
إىل جهـاز الدولـة البريوقراطـي الذي قضـى فيه حنو
عقـدين من الـزمن مـتنقال مـن وظيفـة مسـتشـار
اقتـصــادي بــوزارة الـتجــارة اخلــارجيــة إىل كـبري
املسـتشـارين االقتـصاديـني يف وزارة املالـية فـوكيل
لـوزارة املال فـنائـب لرئـيس مفـوضيـة التخـطيط
فحاكـم للبنك املـركزي فـمستـشار لـرئيـس الوزراء
للشـئون االقتـصاديـة أما عـام  1991فيؤرخ لـدخوله
الفعلي يف عـامل السـياسـة ،من بعـد أن كان قـد اعد
العـدة يف عـام  1990للعـودة إىل التـدريـس اجلــامعي
مقتـنصا حـاجة جـامعة البـنجاب إىل أستـاذ يف مادة
االقتـصــاد .ولـــوال احنيـــاز املكلـفني بــاالخـتيــار
للمتقـدمني للوظيفـة من جيل الشبـاب ،لكان سينغ
اليـوم متـقاعـدا من العمـل دومنا ذكـر له يف تـاريخ
بالده.
و لـدخول الـرجل املعرتك الـسيـاسي قصـة جيب أن
تـروى .ففي عـام  1991كــانت اهلنـد تقف علـى شفـا
اإلفالس خبزينـة من العمالت الصعبـة مل يكن فيها
ســوى بليـون دوالر أو مـا يـكفي بــالكـاد لـتمـويل
الواردات ملـدة أسبـوعني فقط ،وبـعجز يف املـيزانـية

حقيقـتها ،حيث أنهـا تتعامل مع
النظـام البـنكي العـاملي الـربوي،
وتـودع أرصدتهـا يف هذه الـبنوك
العاملية الربوية ،فيختلط احلالل
بـاحلـرام ،حـسب شـرائع (إسالم
الفقهاء) القديم واجلديد.
-10كــان املــال اخلــاص لـلخلـيفــة
الكالسـيكي خمتلطـ ًا باملـال العام.
وكــان (بيت املـال) هـو صنـدوق
اخللـيفــــة .وال يعلـم أحـــد كـم
يـصرف اخلليفـة وكم من األمول
يـنهـب من (بـيت املــال) .وكـان
راتب اخلليفـة ومصـروفاتـه هو
وعائلته من أسرار الدولـة اليت ال
يعرفهـا أحد سواه.
واخلليفـة يف اخلالفـة املعـاصـرة
يفعل الشـيء ذاته .فمن منا يعلم
رواتـــب املـلــــــــوك ورؤســــــــاء
اجلمهـوريــات العـرب ،وكـم هي
مـصــروفــاتـهم الــسنــويــة هم
وعائالتهـم .وكما كـان اخللفاء يف
املـاضي ال يـؤدون الـزكـاة ،وال أي
ضـريبـة أخـرى ،فكــذلك يفعل
خلفـاؤنا يف العـصر احلـديث .فال
أحـد منهم يدفع ضـريبة أو زكاة
للخزيـنة العامـة ،كما قـال السيد
العلـوي يف كتـابه (أضـرار احلكم
الـقــــبـلــــي يف دول اخلـلــــيـج
العربيـــــة. )2003 ،
ولقد ربطت اخلالفة الكالسيكية
بـني املال وبـني الديـن .واعتربت
أن حتـكّمهـا يف املـال العـام (بـيت
املـال) هـو أسـاس حفـظ كيـانهـا
السيـاسي  -الديين .لـذا ،فقد كان
اخلليفـة دائمـ ًا هو وزيـر املالـية
اإلسالمي احلـقيقـي (أمني بـيت
املال) وال رقابة عليه مطلق ًا فيما
يقبض ،وفيما يدفع.
كـذك كـان األمـر اآلن بـالنـسبـة
للخالفـة املعـاصـرة .فــاخلليفـة
املعاصر يف العامل العربي هو وزير
املــاليـة احلـقيقـي ،رغم وجـود
وزيـر ماليـة آخر ،هـو عبارة عن
حماسب وظيفته الـتدوين فقط،
والبصـم فقط ،وليـس احملاسـبة
الفعـلية عمّـا يدخل وعمّـا خيرج
من أمـوال .وال أحد يعلـم كم هو
املـصــروف الــسنـــوي للخلـيفــة
املعــاصــر .علــى عكـس الــدول
الـدميقراطية الغـربية اليت تعلن
عن راتب احلاكم ومصاريفه ،كما
تـعلـن عــن دفعـه للــضــــرائـب
الواجبة عليه ،باظهار صورة سند
دفع الضريبـة املفروضة عليه يف
الصحـافة علـناً ،لكي يكـون املثال
الصاحل للجميع.

بقلم  :د .عبداهلل املدني*
جتـاوز  8.5بـاملئـة من إمجـالي حـجم النـاتج احمللي،
وباقتصـاد ال حيظى بثقة املاحنني .وقتها كان رئيس
الـوزراء ناراسـيمها راو يـبحث عن عقليـة اقتصـادية
فذة خترج البالد من ورطتها ،ويف نفس الوقت متلك
خربة يف دهاليـز البريوقراطية اهلنـدية املنيعة تتيح
هلا جتـاوز عقـبات تـطبيق أيـة مقرتحـات ،فلـم جيد
أمامه مـن ميلك الصفتني معا سوى سينغ .ولئن قبل
األخري أن يـشغل حقيـبة املـاليـة ويواجه مـن خالهلا
الـتحدي ،فـانه اشرتط أن يـرتك له حريـة التـصرف.
وكان أول مـا فعله هـو طلب املـساعـدة من صـندوق
الـنقد الدولي ،هـو الذي كان قـد انتقد سيـاسات هذه
املـؤسـسـة املـاحنـة يف كتـاب له يف عــام  1964بعنـوان
(رؤى حول الصادرات اهلندية من اجل احملافظة على
منوهـا ذاتيا) .وهذه الـواقعة تصـلح دليال على حتلي
سينغ بالواقعـية ،مبعنى استعـداده للتخلي عن أفكار
ما حتت ضغط الواقع املخالف.
ومبجـرد موافقة صـندوق النقد علـى إقراض اهلند 5
بـاليني دوالر ،شــرع سـينـغ بتــطبـيق إصالحــات
اقتصاديـة جذرية أسدل بهـا الستار نهـائيا واىل األبد
علـى أربعة عقـود من النهـج االشرتاكي و التخـطيط
املــركــزي .ويف دفــاعه أمـــام الربملـــان اهلنـــدي عن
إصالحـاته ،يف مـواجهـة من كـانــوا يفضلـون العالج
بـوسائل تقـليديـة مثل ختفيـض اإلنفاق العـام وشد
األحـزمـة ،وقف سيـنغ ليقـول أنه ال قـوة علـى وجه
البسيطـة بامكانها وقف تنفيذ فكرة ما حينما حيني
أوانهـا ،مـسـتعريا بـذلك مقـولــة فيلـسـوفه املـفضل
فيكتور هوغو.
وبنجاحه يف اعادة الروح سريعا إىل االقتصاد اهلندي،
قفـز امسه إىل الـواجهـة علـى املـستـويـني االقليـمي
والدولي كمسؤول من الطراز الرفيع ،بدليل اختياره
كــأفــضل شخــصيــة لعــامـي  1993و  1994من قـبل
األوسـاط االقـتصـاديـة األوروبيـة واآلسيـويـة علـى
التوالي.
وحينما خرج حـزب املؤمتر من السلطة يف عام ،1996
آثر سيـنغ الصمت واالبـتعاد عن املعـارك السيـاسية،
رغم متتعه بعضوية جملس الشيوخ اليت كان قد ناهلا
ألول مـرة يف  1991وجـددت له يف  .1995لـكنه عـاد إىل
الواجهة الـسياسيـة برتشيح نفسه عن دائـرة جنوب
دهلـي يف االنتخـابــات الربملــانيـة لعــام  1999واليت مل
حيقق فيها جناحا.
*باحث وخبري يف الشئون اآلسيوية
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