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�م �ا�م�ة�تر��ـــ �ا�ك��ل�م��ة ا

آله  وعىل  حممد  خلقه  خري  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وأصحابه أمجعني. وبعد، 

أستاذنا  بإلقائها سامحة  تفضل  التي  املحارضات  الكتاب جمموعة  هذا  فأصُل 
الدورة  يف  ورعاه،  تعاىل  اهلل  العثامين حفظه  تقي  املفتي حممد  العالمة  الشيخ  فضيلة 
ومعلمي  الرشيعة،  لعلامء  كراتيش  العلوم  دار  جامعة  بعقدها  قامت  التي  التعليمية 
املعاهد واجلامعات الدينية، واملشتغلني يف حقل الفتوى يف الباكستان، بغية تعريفهم 
بأهم املباحث املتداولة يف علم السياسة بدًء من توضيح أولياته، ومرورًا بتعريف شتى 
مبادئ اإلسالم وأصوله  باحلديث عن  وانتهاًء  احلكم،  وأنظمة  السياسية  النظريات 

التي رشعها يف جمال السياسة، بجانب ُصَور تطبيقها العميل يف العرص الراهن. 
وترتيبها  تفريغها  فعمل عىل  األسطوانة،  ُسّجلت عىل  قد  املحارضات  وكانت 
األستاذان: الشيخ عبد اهلل ميمن، والشيخ حممد مزمل كابريا، حفظهام اهلل ورعامها، 
فحظيت بالطباعة يف  صورة الكتاب بعد ما راجعها فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي 
العثامين حفظه اهلل ورعاه، وقام بالتعديل فيها من خالل حذف بعض ما  رآه غري جُمٍْد 
من ناحية، وزيادة عدة مباحث وقضايا هامة من ناحية أخرى، باإلضافة إىل تصحيح 
عباراهتا وترتيب موادها. وهكذا تم تقديم الكتاب يف شكله النهائي إىل القّراء األُرديني. 
إىل  بنقله  اهلل  حفظه  الشيخ  فضيلة  كّلفني  حينام  جدًا  سعيدًا  أراين  كنت  ولقد 
من  هذا  وأساليبها،  وآداهبا  املباركة  اللغة  هذه  يف  مني  وضعف  خوٍر  عىل  العربية 
جانب، ومن جانب آخر فإن القشعريرة كانت قد أخذت بمجامعي لعظم املسئولية 
اهلل  حفظه  الشيخ  بني  الرتمجان  دور  العبًا  تصورتني  كلام  كواهيل  تثقل  كانت  التي 
اهلل،  من  وبني ُقّراء العرب يف موضوع هام كالسياسة، ومع ذلك فشمرت –بتوفيق 
ودعوات فضيلة الشيخ حفظه اهلل- عن ساعد اجلد، حتى تم عمل الرتمجة واملراجعة 
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يف قرابة ثالثة أشهر، ما نقّدمه اليوم إىل القراء العرب، راجيًا أن ينسبوا إىل املرتجم – 
ال إىل جناب الشيخ حفظه اهلل- لو عثروا فيه عىل خطأ. 

منهام خصصه  األول  جزأين:  إىل  منقسم  الكتاب  أن  نالحظ  أن  وينبغي  هذا 
فضيلة الشيخ للتعريف بعلم السياسة وشتى مدارسها وعديد أنظمة احلكم املنبثقة 
منها والقائمة عىل أساسها. )ومع ذلك فلم يضّن بتعقيبها والتعليق عليها من وجهة 
النظر اإلسالمية حيثام مسته احلاجة إىل ذاك( وطبعًا، لقد بارش يف إعداده االستفادة من 
مصادر عربية وأجنبية كثرية، ولكنه مل ير من العزو إليها ورسد أسامئها كثري جدوى 

ق فيه إال إىل القضايا املسلَّمة يف علم السياسة ثانيًا. لصعوبتها أوالً، وألنه مل يتطرَّ
السياسة،  جمال  يف  وتعاليمه  اإلسالم  أحكام  بيان  عىل  حمتٍو  منه  الثاين  واجلزء 
مصحوبة بٓاراء الفقهاء واملتكلمني ووجهات نظرهم املختلفة فيها، ولقد التزم فيها 
نّة وغري ذلك من املصادر التي اعتمد عليها يف بيان مذاهب  بذكر نصوص القرآن والسُّ

الفقهاء واملتكلمني ودالئلهم.
السياسية  النظريات  بمختلف  تعريفًا  دفتيه  بني  يضم  فالكتاب  هذا  ومن   
وأنظمة احلكم الّسائدة من جانب، ومنطلقات ومبادئ إسالمية يف جمال السياسة من 
آخر، ما سيساعد –إن شاء اهلل- عىل توضيح املالمح األساسّية للحكومة اإلسالمية 

املتفقة ومقتضيات العرص الراهن واملنسجمة مع ظروفه وحوائجه.
ويف األخري أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل يف جنابه هذا اجلهد، وأن ينفع به األمة، 
حتى حيظى بإسهام يف ترشيد اجلهود السياسية وتقويمها، ونيل هدف إنشاء احلكومة 

اإلسالمية بكل معنى الكلمة. آمني.

كليم اهلل بن داوود خان
)أحد من أسعده اهلل بالتلمذة عىل فضيلة الشيخ العالمة املفتي حممد تقي العثامين 

حفظه اهلل ورعاه.
كراتيش- باكستان(

11 / حمرم احلرام / 1435هـ
16/ نوفمرب/ 2013م
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نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم، وبعد،

واملنتمني  كراتيش  العلوم  دار  جامعة  أساتيذ  نحن   - ويسعدنا  يرّسنا  مما  فإنه 
القضايا  دراسة  قدمًا يف جمال  تتخطى  بدأت  أهنا  والرجاء  األمل  فينا  ويبعث  إليها- 
الساخنة التي تشّكل حتديات جديدة باهرة يف معظم شعب احلياة وجماالهتا للمسلمني 

عامة ولعلامء الرشيعة منهم خاصة.

املسلمون  ُحرم  امليالدي  عرش  اخلامس  القرن  انسالخ  مع  أنه  املعلوم  ومن 
سنة  ألف  قرابة  عليها  حيكموا  مل  التي  الفقيد-  اإلسالم  -فردوس  األندلس  أرض 
البرشية  أئمة  اعتناء جعلهم  أيام  بالعلوم  فيها  اعتنوا  بل  أهبة وسطوة فحسب،  بكل 
وقادهتا فيها. ومما ال ينقيض منه العجب أن الغرب مل يلمس مهسة التطور إال يوم أخذ 
نجم املسلمني السيايس يف األفول، فإن املسلمني تدحرجوا إىل التخلف يف مجيع العامل 
من جراء كارثة سقوط األندلس، بينام هي أكسبت أوروبا فرصة لتسري قدمًا يف جمال 

الرقي والتطور بعد ما كانت تتخبط يف غياهب اجلهل وحوالك التخلف.

وبعد مرور قرابة قرن عىل كارثة سقوط األندلس نالت بلدان الغرب تطورًا 
داجاما عىل  فاسكو  وعثر  ناحية،  من  أمريكا  اكتشاف  من  كبريًا حيث متكنت  ماديًا 
طريق يف البحر للوصول إىل اهلند من أخرى. وإهنام ولو كانتا حادثتني بسيطتني يف 
بادئ العني، إال أهنام قد تركتا فعاًل أثرًا بارزًا يف تغيري مسار التاريخ واجلغرافيا، ولعبتا 

دورًا ملموسًا يف إحداث الثورة يف األوساط البرشية.

فهكذا بدأت رحلة أوروبا نحو التطور الصناعي، وأحرزت تقدمًا يف جمال 
وبكثري من جهود  ذلك  بخطى حثيثة، مستمدًة يف  احلديثة  والتقنية  الطبيعية  العلوم 
وقد  مساعيهم،  ثمرات  من  وجمتنيًة  علومهم،  موائد  من  وملتقطًة  األندلس،  علامء 
فانتهزت  املسلمني،  ما مل يصلنا نحن  أفكارهم ونسيج جهودهم  بنات  وصلتها من 
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الفرصة وكّرست سائر قواها يف االستفادة منها ما أسفرت هلا عن إحداث الثورات 
والتغيريات الواضحة البينة يف كل من جمال الفكر واالقتصاد والسياسة برسعة فائقة 
القضايا  من  إنجلرتا  يف  الصناعية  الثورة  وّلدهتا  ما  ذلك  من  املقاييس.  كل  ختطَّت 
الثورة  أنتجتها  التي  املدى  التغيريات طويلة  إىل  بكثرة تفوق احلرص، إضافة  احلديثة 

الفرنسية. فهاتان الثورتان قد غرّيتا جمرى احلياة البرشية يف مجيع العامل.

وواجبنا نحن املسلمني، وال سيام بصفة انتامئنا إىل علوم الرّشيعة، يف العرص 
الذي نعيش فيه أن نقّدم حلوالً ملشاكل العرص ومطالبه التي حتصلت جراء الثورتني، 
وأن نواجه التحديات السافرة التي وّجهتاها نحونا يف ظل املستجدات احلالية، وكل 
وفقهه  النقية  اإلسالم  عقائد  بجانب  العليا  اإلسالمية  وامُلثل  القيم  ضوء  يف  ذلك 

الّسامي.

ص القول يف ذاك أن عديدًا من املجاالت قد تفّتحت وهي ترنو من  وملخَّ
علامء الرشيعة أن يبذلوا جهودهم ويستنفدوا طاقاهتم ويرصفوا مؤهالهتم فيها، ومن 
املأساة أهنا إنام تفتحت يف حني يمر املسلمون بأسوأ وأردى أوضاعهم عرب تارخيهم 
ما أشاف بكياهنم -وال سمح اهلل- عىل حافة االهنيار وشفا االندثار، وقباًل مل يكن 
 إال وهو يمتلك من بني أبنائه من يكفيه ويتكفله مقاومة؛ ففلسفة  اإلسالم جياهبه حتدٍّ
ن من مقاومتها بحجة وبرهان  ق إىل ديار املسلمني إال وفيهم من يتمكَّ اليونان مل تتطرَّ
كاإلمام األعظم أيب حنيفة رمحه اهلل وغريه من األئمة املجتهدين، وما إن اتسعت دائرة 
َعت خرقة فتوحها ومن ثم زادت مطالبها ومقتضياهتا إال  احلكومات اإلسالمية وتوسَّ
واإلسالم حيمل بني أعطافه من يتكفل بحلِّها وإسعاف حوائجها كاملاتريدي والفخر 
الرازي والغزايل رمحهم اهلل وغريهم من املفكرين اإلسالميني الذين كانت تعلوهم 

سيام الزهد وحتّليهم شيمة التقوى. 

أما اليوم فالثورة منها أعم انتشارًا وأكثر شموالً، والقضايا منها أكثر تعقيدًا، 
قد  املسلمني  من  العلامء  بات  أن  إبالة  عىل  وزاد ضغثًا  حاًل،  أصعب  منها  واملسائل 
والتقى  اإلخالص  وذاك  أوالً،  البدنية  والطاقات  العلمية  املؤهالت  تلك  أعوزهتم 
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ثانيًا، وكل هذا قد أّثر بدوره يف جعل وضعهم أكثر تفاقام وموقفهم أجل خطورة، إال 
أن اهلل حيث ضمن هلذا الدين اخللود والبقاء إىل يوم القيامة لذا فيقّيض يف كل عهد 
من بني املسلمني من يقوم بدوره يف تقديم احللول اإلسالمية لكل ما تصادفه البرشية 

من املسائل أو تعانيه من املشاكل.

ويمكننا أن نحرص أهم ما جياهبه اإلسالم من القضايا وما يتطلب من أبنائه 
الرتكيز عليها من املجاالت يف مخسة:

العربية  إىل  ُترمجت  ملا  اإلغريقية  الفلسفة  أن  فكام  والفلسفة:  الفكر   )1(
ووصلت إىل ديار املسلمني بام يغلب عليها من نزعات املادية والروح اإلحلادية، قام 
علامء املسلمني بمكافحتها بكل كفاءة وجدارة من خالل تعلمها والنبوغ يف طريقة 
وتزييف  براهينها  لدحض  ذاهتا  الطريقة  واستخدام  أوالً،  فيها  السائدة  االستدالل 
التاريخ  جبني  عىل  بيضاء  وغّرة  خالدة  صنيعة  اعتبارها  يمكن  ما  ثانيًا،  حججها 

اإلسالمي.

ل الفلسفة الغربية املادية وما يتبعها من الضالل الفكري  فكذلك اليوم تشكِّ
إذن  فأصبح  ومبادئها،  اإلسالمية  األمة  معتقدات  عىل  قاهرًا  وهجومًا  سافرًا  حتديًا 
من مسئولية علامئها أن يقاوموها باإلجابة عام أوردهتا من االعرتاضات وأثارهتا من 
الشكوك، منتهجني فيه نفس املنهج الذي سلكه سلفهم من إتقان تلك الفلسفة أوالً، 

واستخدام أسلوهبا نفسه كسالح لدحضها وتكبيتها ثانيًا. 

سادته  وقد  مدهشًا،  تطورًا  إنجلرتا  ثورة  أكسبته  وقد  االقتصاد:  جمال   )2(
الدنيا  عرفتهام  اللذين  االقتصاديني  النظامني  من  منهام  تولد  وما  فكريتان  مدرستان 
هذا  يف  املسلمني  نحن  هيمنا  وما  االشرتاكية.  وضدها  الرأساملية  باسم:  فجّربتهام 
الصدد هو: أن نوضح بني يدي العامل النظام االقتصادي لإلسالم فنحّكمه بني ذينك 
قضايا  بني  من  الصدارة  االقتصاد  قضية  احتّلت  وقد  سيام  ال  السائدين،  النظامني 
الرشعية  النظر  وجهة  من  العد  تعدو  كثرية  أسئلة  أثارت  كام  اهلاّمة،  الساخنة  العامل 
وبالتحديد من منظور فقه إسالمي. ومحدًا هلل حيث سّخر من املسلمني من بدأ يسد 
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املجاالت  من  العمل جيري يف غريمها  كام طفق  احلقلني،  هذين  امللموس يف  الفراغ 
أيضًا، إال أن احلاجة ما زالت متس وبشدة وقوة إىل املزيد من االعتناء هبام أيام اعتناء.

وما  نظريات سياسية حديثة،  الدنيا عدة  فلقد شهدت  السياسة:  )3( جمال 
مسئولية  اإلسالم  علامء  كواهل  فتثقل  احلكم.  وأساليب  النُظم  أنواع  من  تبعتها 
ما  بني  فالفصل  منها،  الباّت  الرصيح  اإلسالم  موقف  توضيح  ثم  ومن  دراستها 
ينسجم مع مبادئ اإلسالم فتِصّح تسميتها بسياسة إسالمية، وما يضاّدها ويصادمها 
فنعتربها إحلادية وال دينية، إضافة إىل الكشف عن مزايا السياسة اإلسالمية واخلط 
أو  الديمقراطي  النظام  باسم  اليوم  العامل  يسود  ما  وبني  بينها  ق  يفرِّ الذي  الفاصل 

امللكي وغريمها.

التطور  فيه  احلديثة  العرصية  املخرتعات  أحدثت  فلقد  الطب:  جمال   )4(
املسائل  من  املتكثرة  الكومة  بدراسة  االعتناء  إىل  املسلمني  علامء  أحوج  ما  العظيم، 
الفقهية ليتمكنوا من اإلجابة عن التحدي الذي وّجهه نحوهم هذا الرقي والتطور، 
وما يقّدم إليهم فعاًل يف مشارق األرض ومغارهبا من األسئلة املعنية باالستفسار عن 
التداوي  وطرق  العالج  أساليب  من  الرشيعة  موقف  وعن  وحرمته،  اليشء  حلية 
السائدة الفاشية يف العامل. وكام أسلفنا فيام مىض أن عديدًا من العلامء وأرباب الفتيا يف 
أرجاء العامل قد رصفوا عنان عنايتهم جتاه هذا املجال أيضًا، إال أنه حيتاج إىل مزيد من 

جهود وعناية منهم إلسعاف حوائجه واإليفاء بمقتضياته.

)5( جمال القانون والترشيع: وهو ميدان كان املسلمون سباق فرسانه وجميّل 
رهانه، حيث مل تعرف الدنيا قانونًا منضبطًا ومدونًا مثل ما اتسم به الفقه اإلسالمي 
وحظي به من تدوين وتأصيل وتفريع مل يشهد له العامل نظريًا من قبل، إال أن أوروبا 
يف العصور الالحقة أولته اهتاممًا فتقدمت فيها عىل سائر البرش بام فيهم املسلمون، 
أيضًا  أنه  إال  العلامء  من  ثلة  بخدمة  وإن سعد  وقائدة. وهو  فيه  رائدهتم  وأصبحت 

كسوابقه ما زال يف حاجة إىل من يتوغل فيه نبوغًا ومهارة.

واحد  كل  يف  املسلمني،  تواجه  مخسة  وحقول  جماالت  فهذه  ؛  كلٍّ وعىل 
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دة، إنام يمكن توفري احلق عىل كل واحد منها ومن ثم  ُمَعقَّ منها قضايا معضلة ومسائل 
تسخريها وتطبيق أحكام اإلسالم فيها إذا ما وقف عدد وفري وجّم غفري من أبناء األمة 

حياهتم للتخصص والتمهر فيه، البعض يف الواحد، واآلخرين يف اآلخر، وهلم جرًا.

يا مع مبدأ »ما ال يدرك كله ال يرتك كله« قامت أرسة دار العلوم كراتيش  ومتشِّ
بعقد دورة تعليمية حول االقتصاد وقضاياه من منظور إسالمي، وقد شارك فيها عدد 
ما  الكبري،  وجدواها  البالغة  أمهيتها  مدى  وأبدوا  ونشاط  رغبة  بكل  العلامء  من  كبري 
»التجارة واالقتصاد املعارص يف ضوء اإلسالم« الذي يمكن اختاذه  أسفرت عن كتاب 
أساسًا ملشاريع ضخمة يف هذا املجال. ولقد سعدت دار العلوم كراتيش بإسهامها البالغ 
ودورها البارز يف تأدية الواجب الكفائي الذي كان يثقل كاهل مسلمي الباكستان، متمثلة 
يف نائب رئيسها فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين املوقر عافاه اهلل وبارك يف عمره 
الذي توغل يف دراسة قضايا االقتصاد واستبحر فيها، ثم قارهنا بأحكام اإلسالم وتعاليمه 
من  لكل  املنال  سهلة  أصبحت  حتى  صياغة عرصية  وَصْوغها  وتسهيلها  تبسيطها  بعد 

يرتادها من عامة الناس.

اهلل  فضل  من  راجني  السياسة  حول  الدورة  بدء  عىل  ُمقِدمون  فنحن  اليوم  أما 
وكرمه أن يرزقها القبول وينفع هبا املسلمني شأن شقيقتها املنعقدة حول االقتصاد، وأن 
ز حياته عىل أحد تلك املحاور اخلمسة فيوليه  يقّيض من بني العلامء املسامهني فيها من يركِّ

اهتاممه ويرصف إليه عنايته.

وإنكم قد أتيتم هنا من أقايص الدولة وأدانيها قاطعني الرحالت الطويلة الشاقة، 
وإين إذ أراكم ألدعو لكم من صميم الفؤاد، كام أجد أحد األحاديث يقرع سمعي وجيول 
بخاطري غري مرة، وهو قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»من سلك طريقًا يلتمس فيه علاًم سهل اهلل له 

طريقًا إىل اجلنة«)1(

)1(  سنن الرتمذي ت شاكر )5 / 28( أبواب العلم، وقال: هذا حديث حسن، رقم احلديث: 2646.
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التعريف باملوضوع:

النبي  العلمني، والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا حممد   احلمد هلل رب 
الدين.  يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  من  كل  وعىل  أمجعني،  وأصحابه  آله  وعىل  األمني، 

وبعد،
ح فضيلة رئيس اجلامعة حفظه اهلل بني يدي  سادة علامء الرشيعة الكرام، كام وضَّ
سادتكم أن العرص احلديث قد وّجه نحو املسلمني حتديات متنوعة يف جماالت عديدة 
ومن نواٍح شّتى، ولقد أبدع حفظه اهلل حيث حّللها إىل مخسة جماالت وحرصها فيها، 
مما يستقطب من علامء املسلمني العناية الفائقة ويتطلب منهم اجلهود اجلبارة. وأعتقد 
شخصيًا أن جمايل االقتصاد والسياسة من أمهها شأنًا وأخطرها مكانة؛ فإهنام قد تركتا 
فعاًل آثارًا طويلة املدى عىل حياة البرشية يف عرصنا هذا، باإلضافة إىل أهنام كثريًا ما 
السائدة غري جائزة  ُنُظمها  بأننا لو سلمنا  للناس،  ِمْدعاة تساؤل ومثار شبهات  كانا 
رشعًا بحكم مصادمة أصوهلا ومبادئها ألصول اإلسالم ومبادئه، فامذا سيكون إذن 
هناك طريق الستبدال تلك األصول هبذه وإدارة دفتهام طبق هذه األحكام بدل تيك؟ 
فكثريًا ما ُسئلنا وُسئل غرينا بأننا لو طّهرنا نظامنا االقتصادي عن الربا بحكم أن اهلل 
حّرمه وأن العلامء يعتربون الفوائد البنوكّية أيضًا من قبيل الربا املحّرم، فهل من بديل 
رشعي له يمكن اختاذه إلدارة النظام االقتصادي يف هذا العرص؟ وبأننا لو تربأنا من 
النظريات السياسية العرصية وختّلينا عن ُنظم احلكم املتولدة منها باعتبارها معارضة 
لإلسالم ومصادمة للرشيعة، فكيف يمكن إدارة دفة احلكومة طبق أحكام اإلسالم 
عن  شتى  دينية  أوساط  تكّف  فال  السياسية؟!  أوساطه  ومطالب  الراهن  العرص  يف 
دعوى أن اإلسالم بريء عن امللوكية وأنه ال يسمح باحلكومات الفردية والدكتاتورية 
أيضًا، وأن الديمقراطية أيضًا ال توافق أحكامه متامًا إىل حد ما قالته طبقة ذات جدية 
وحيطة منها، فالسؤال الذي يطرح نفسه يف خاطر ابن القرن العرشين: ما هو النظام 
اإلسالمي للحكومة؟ وكيف يمكن تطبيقه وتنفيذه يف العرص احلديث مراعيًا مطالبه 

وحوائجه وظروفه ومقتضياته؟!
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التحدي  هذا  مواجهتهام  يف  متوافقني  والسياسة  االقتصاد  جماال  كان  وحيث 
ثانيًا،  املجاالت  تلك  بني  من  املرموقة  وملكانتهام  أوالً،  السؤال  هذا  ومصادفتهام 
االقتصاد  األوىل عن  كانت  ما  بعد  السياسية  القضايا  لدراسة  الدورة  خّصْصنا هذه 
ي  والتجارة العرصية، نروم أن نستعرض فيها النظريات السياسية املختلفة أوالً، ونقفِّ
اإلسالم  ألحكام  الواقعي  والتنفيذ  الفعيل  للتطبيق  وصورة  خطة  بتوضيح  عليها 
فقط، وهي  أيام  الدورة عرشة  املخصصة هلذه  الفرتة  أن  وبالرغم من  ثانيًا.  ومبادئه 
السياسة وتشّعبه، ما يمكننا أن نقدره من  بالنسبة إىل ضخامة موضوع  قصرية جدًا 
أن العلوم السياسية )Political science( قد اختذت اليوم طابع علم مستقل حظي 
بمؤلفات ضخمة مجة، إال أننا سنحاول بعون اهلل أن نقدم بني يدي سادتكم التعريف 
بمباحثها اهلامة ودراستها موجزة وملخصة إن شاء اهلل. واهلل سبحانه هو املستعان.

السياسة وأول املؤلفات فيها:

علم السياسة ليس بعلم حديث أبدعه رجال الغرب، إنام هو علم قديم عرفه 
العامل منذ بزغ فيه فجر الفلسفة؛ بحكم كونه فرعًا من فروعها وشعبة من شعبها؛ وذلك 
فإهنم أوالً يقسمون احلكمة –أو قل الفلسفة- إىل قسمني أساسيني: احلكمة النظرية، 
إهلية،  النظرية فإىل  أما  ُتقسم كل واحدة منهام إىل ثالثة أقسام:  العملية، ثم  واحلكمة 
ورياضية، وطبيعية، والعملية: فإىل هتذيب األخالق، وتدبري املنزل، والسياسة املدنية. 
فاتضح منها أن السياسة شعبة من شعب الفلسفة ما زال أصحاهبا يتناولوهنا 

بالبحث والتفكري جنبًا إىل جنب شعبها األخرى.
أما أول كتاب يف السياسة فأعتقد أنه كتاب »اجلمهورية« للفيلسوف اإلغريقي 
الشهري: أفالطون، وقد رّتبه عىل ضوء ما استفاده من أستاذه سقراط خالل تلمذته 
 "Republic":عليه بدمج آرائه الشخصية فيه. وكتابه هذا قد ترجم إىل اإلنجليزية باسم
ويغلب عىل الظن أنه أول مؤلف يف السياسة يف العامل حيث إن عهد أفالطون يرجع 

إىل نحو 400 سنة قبل املسيح.
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التأليف  نوع  عن  واضحة  صورة  يمنحنا  إنه  حيث  بالقراءة  جديٌر  والكتاب 
وأسلوب التفكري السائدين يف ذاك العرص. وهو وإن كان كتابًا ضخاًم إال أن االستفادة 
منه من الصعوبة بمكان ال سيام باملقارنة مع أسلوب التأليف السائد يف عرصنا هذا، فإنه 
ّيًا ومل يودعه األبحاث عىل التوايل والتتابع، إنام انتهج فيه منهج املحاورة  مل يرّتبه ترتيبا فنِـّ
– وهي املحادثة بني شخصني فأكثر- فأورد فيه مجيع املباحث يف صورة املحاورة بأنه 
اللبنة األوىل ومعلمة  اعتباره  قابل فالنًا فسأله عن كذا فأجابه بكذا، فهو وإن يصح 
ُيبهمه أسلوب  الطريق يف جمال السياسة إال أن كثريًا من مباحثه يكتنفه الغموض أو 
بالغة يف  يواجه مشكلة كبرية ويصادف صعوبة  فالباحث  لذا  فيه،  املستخدم  التمثيل 
استخراج نتيجة أو التعرف عىل موقف حول يشء ما. وعىل كل فيعتز بكونه أول كتاب 

يف جمال السياسة، وصاحبه أفالطون بأول مستخدم لكلمة »اجلمهورية«.
يف  بالشهرة  حظي  قد  يكون  ربام  والذي  أرسطو  تالمذته  أبرز  أثره  اقتفى  ثم 
أفالطون  فلسفة  بتدوين خمتلف حصص  فقام  أستاذه،  من  أكثر  الفلسفية  األوساط 
العلوم  جماالت  سائر  تأسيس  يف  الفضل  يعود  وإليه  الكتاب.  صورة  يف  وتقديمه 
الطبيعية، فال ترى شعبة من شعبها إال وجتده هو املؤسس األول هلا، خذ عىل ذلك 
مثاًل: علم الطب، وعلم احليوانات، وعلم طبقات األرض، وعلم األفالك، وعلم 

البرصيات وما إىل ذلك.
ومن بني مؤلفاته التي أثرى هبا املكتبة البرشية كتاب حول السياسة حيمل عنوان 
لـ»جلمهورية«  ومتطورة  راقية  صورة  احلقيقة  يف  هذا  وكتابه  ذاهتا،  »السياسة« 
»السياسة« يمتاز عن كتاب أفالطون  آنفًا. إال أن كتابه  كتاب األفالطون املوضح 
املسائل،  املباحث وتوضيح  تبسيط  التدوين والتأليف بجانب  بمزايا  »اجلمهورية« 

وقد كان األول ُيعوزه كل هذا كام مىض ذكره قبل قليل.
ولقـد طبـع لكتابه هذا ترمجة باسـم: "Politics"، ما سـنحت يل األقـدار بقراءة 
جزء كبري منها. وال يلبث القاريء خالل مطالعته أن يلحقه شعور مرهف بأن الفلسفة 
وأساليبها وطرق التعبري عنها قد اعتورهتا تغيريات كبرية وطرأت عليها تقلبات عديدة، 
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ة اهلندية متمثلة يف  وأن الفلسفة التي يتدارسها الطالب يف األوساط العلمية يف شبه القارَّ
الكتب املؤلفة فيها كامليبذي، واهلدية السعيدية، والصدرا والشمس البازغة، ليست هي 
فلسفة أرسطو، إنام هي شعبة من شعب الفلسفة التي عرفتها الدنيا بعد أرسطو بقرون، 
وتسمى بالفلسفة األفالطونية احلديثة. ومما يميز بينهام أن فلسفة أرسطو تتسم بالرتكيز 
عىل اجلوانب العملية أكثر من النظرية، بينام الفلسفة األفالطونية احلديثة تعاكسها متامًا 

حيث يستغرقها ومباحَثها اجلانب النظري أكثر من العميل.
؛ فكتابه هذا جلدير بأن يقرأه أهل العلم لكي يتعرفوا عىل أسلوب أرسطو  وعىل كلٍّ
وتوّصله إىل املعارف والنظريات الفلسفية التي تسميها الدنيا اليوم بـ »أحدث  النظريات«، 
تعاميًا عن احلقائق اجللية الثابتة حيث سبقها هبا أرسطو بٓاالف سنني. ومما يزيد كتابه مكانة 
وجيعله مبعث اعتزاز أن علامء السياسة قد أطبقت كلمتهم عىل أنه هو املصدر الرئييس 

واملأخذ األصيل ملا تلته من النظريات عرب تاريخ البرشية وعىل مدى حياة البرش. 
البرش  باعتناء  حظيت  التي  القديمة  العلوم  من  السياسة  إن  القول  وفذلكة 
واخلدمة التأليفية منذ فرتة مديدة، بدًء من سقراط وأفالطون، ومرورًا بأرسطو ومن 
تاله واقتفى أثره من املفكرين السياسيني. إال أن مستند كل هؤالء وحمور أبحاثهم 
مل يكن إال النظريات البحتة التي أحدثها هلم كدح أذهاهنم وكّد أفكارهم فقط، فلم 
 عن نور الوحي. أما وبعد ما خاض  تنتج إال املتومهات املبنية عىل النظر املحض العريِّ
غامرها املسلمون وبأيدهيم قبس من نور الوحي وبأيامهنم شعلة من اإليامن فحّولوا 
مسارها وجعلوا منها علاًم مستقاًل سّموه بـ »السياسة الرشعية«، وأولوها عنايتهم 
من خالل البحث فيها والتأليف والتفكري حتى وصلوا هبا قمتها وبلغوا هبا ذروهتا 
هبا  أخذت  إذا هي  البرشية وسالمتها  نظام  بضامن صالح  متكفلة  أصبحت  بحيث 

مأخذ االعتبار ووضعتها موضع التنفيذ.
إال أننا سوف نرضب الصفح يف دورتنا هذه عن استقصاء مباحثها واستيعاب 
حاجة  معرفتها  إىل  متس  التي  العملية  وأبعادها  زواياها  بأهم  مكتفني  مطالبها 
املتخصصني  السياسة وال من  أين لست من رجال  اجلملة. وعلاًم  الرشيعة يف  علامء 
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القوم، ويف  لكتب  فيها مطالعتي وقراءيت  مبلغ علمي  إنام  واإلخصائني يف علومها، 
ضوء استعرايض وحتلييل ملؤلفات السياسة اخرتت عدة عناوين ألتناوهلا يف دورتنا 
هذه بالبحث والدراسة مستفرغًا يف توضيحها والوصول إىل النتائج الصائبة السديدة 

فيها كل جهدي إن شاء اهلل، وهذه العناوين كالتايل:

)1( كيف نشأت الدولة )State( يف هذا العامل؟ بمعنى كيف خطر ببال البرش 
ُنظم  كانت  يطيع؟ وحيث  يسود وحمكوم  إىل حاكم  املجتمع  تقسم  دولة  يكّونوا  أن 
بدء  حول  نظرهم  بوجهات  ما  ارتباطًا  مرتبطة  العملية  السياسة  وأساليب  احلكم 
الدولة ونشأهتا، لذا كان من اجلدير ألهل العلم الرشعي اإلملام بتلك النظريات، بغية 

التمكن من معرفة هذه النُُظم عن بصرية وإتقان.

باألنظمة  التعريف  هو:  عليه  الضوء  تسليط  أوّد  الذي  الثاين  العنوان   )2(
امللكية،  كنظام  وحتيزها،  نشأهتا  وراء  العاملة  واألفكار  وفلسفاهتا  الشتى  السياسية 

واألرستقراطية، والفاشية، والديمقراطية بشعبها وفروعها املختلفة.

)3( التعريف بأنظمة احلكم وأنواع السلطات، فإن يف تبعية كل نظام سيايس 
ل لتكوين احلكومة؟ وكم  يمكن أن تدار دفة احلكومة بطرق عديدة، فأية طريقة تفضَّ
ينبغي أن تكون فيها الوزارات والدوائر، وكيف توّزع السلطات فيام بينها؟ فنود أن 
ُنْقدم عىل التعريف بأنظمة احلكم السائدة يف العامل اليوم )وكذلك ما ساد يف الغابر من 

الزمان( كالنظام الرئايس والنظام الربملاين مثاًل، ومزايامها والفوارق بينهام.

)3( وىف غضون التعريف بأنظمة احلكم سنقبل عىل توضيح مصادر الترشيع 
النشأة  من  األنظمة  هذه  بتاريخ  سنمّر  وكذلك  األساسية،  التقنني  ومنابع  األصلية 
الثورتني:  تاريخ  عىل  العابرة  النظرة  وسنلقي  اخلارجي،  العامل  يف  الفعيل  التنفيذ  إىل 
العامل  تقلبات  يف  امللموس  البارز  لدورمها  أيضًا؛  إنجلرتا  يف  والصناعية  الفرنسية 

السياسية وتغيري جمرى التاريخ.

)4( ويف األخري سنقف وقفة مع تعاليم اإلسالم وأحكامه يف جمال السياسة، 
يف  وتنفيذها  األحكام  تلك  لتطبيق  اختاذها  يمكن  حمتملة  والبحث يف صيغ وصور 
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عرصنا هذا بمراعاة حوائجه ومطالبه.
فهذا استعراض عاجل للمواضيع التي سنتناوهلا بالبحث والدراسة يف دورتنا 

هذه إن شاء اهلل.
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مدخل: 

التي يتصدى لدراستها  املواضيع  البحث يف احلكومة ونظامها من أهم  أن  بام 
علم السياسة، لذا فأول ما أواله علامؤها وفالسفتها اهتاممهم هو احلديث عن نشأة 
الدولة وتطورها، جميبني يف ذلك عن أسئلة عدة، كيف ظهرت السلطة يف األوساط 
البرشية عىل البسيطة؟ وكيف خرط اإلنسان نفسه يف سلك احلكومة؟ ولقد اكتشفت 
يف هذا الصدد منذ أول عهد البرش بعلم السياسة عدة نظريات ال بد لنا من استعراضها 
هنا – ولو يف إيامءة - ملا هلا من دور بارز يف إنشاء وتكوين ما تالها من النُُظم السياسية 

يف العامل.
وليعلم أن النظريات التي نقبل عىل بياهنا إنام هي حصيلة أفكار أولئك الذين 
إىل  فيها  مستندين  الساموي،  اهلدي  عن  وحمرومني  اإلهلي  الوحي  من  ُعراة  كانوا 
إىل  توصلوا  ملا  ثم  والتخمينات،  القياسات  من  هلم  ساغت  وما  البحتة  عقالنيتهم 
نظريٍة ما عىل أساس القياس والتخمني بحثوا هلا عن شواهد فشفعوها وعّززوها هبا.

النظرية األوىل: نظرية العقد االجتامعي:

فأول نظرية من النظريات التي سادت واشتهرت يف علم السياسة يف هذا الصدد 
 "Social Contract" اإلنجليزية مصطلح:  ها يف  العقد االجتامعي، وخُيصُّ نظرية  هي 
وملخصها: أن البرش يف أول عهده باألرض كان يعيش حياة فردية من دون أن حتكم 
ز  عليه حكومة أو تقوم عليه دولة أو يتقيد بقانون أو يلتزم بدستور، بل كان اهتاممه يرتكَّ
يف املصلحة الذاتية. وتسّمى حالته تلك يف مصطلح علم السياسة بـ»احلالة األصلية« 
مي هذه الفكرة دليل عىل ما قالوا، إال أهنم ملا أَبوا  )State of Nature( )ومل يكن ملقدِّ
اخلضوع للهدي الساموي اكتشفوا بكدح أذهاهنم أن البرش ال بد وأن يكون قد مضت 
عليهم فرتة مل يكونوا مقسومني فيها إىل طائفتي حاكم وحمكوم، ما قد سّموها باحلالة 
األصلية( وملا كانت هذه احلالة الفوضوية العارمة مظنة التعارض والتصادم فيام بني 
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مصالح األفراد البرشية، بحيث تقتيض مصلحة أحٍد القياَم بفعٍل هو مناقض ملصلحة 
للتفكري يف  فاجتمعوا  النزاعات،  اخلصومات ووقعت  بينهم  فيام  نشبت  لذا  اآلخر، 
إنشاء نظام يتبعونه بأمجعهم ما يصوهنم وحيميهم من النزاع لدى تعارض املصالح، 
القوانني عن طريق  تفرض  آلية  العيش حتت  االتفاق عىل  إىل  تفكريهم  فوصل هبم 

سلطة حاكمة، فَعرْب هذا االتفاق االجتامعي ظهرت السلطة يف العامل.
أقاموا  بينهم  فيام  التعاقد  بأنفسهم وعن طريق  البرش  أن  النظرية  وفذلكة هذه 
ولو  االجتامعي-  العقد  نظرية   – النظرية  وهذه  مصاحلهم.  حلامية  السلطة  نظام 
الباحث  أن  إال  امليالدي،  اخلامس عرش  القرن  أعاله يف  املذكور  بتفسريها  اشتهرت 

ليجد تصورها يف كتابات الفالسفة األقدمني وأعامهلم أيضًا.
نظامان  بعد  فيام  قام  الواحدة  النظرية  أن عىل أساس هذه  الطريف  ولكن من 
سياسيان متعارضان فيام بينهام تعارضًا واضحًا ومتضادان فيام بينهام تضادًا رصحيًا، 
تتباين طرقهام أيام تباين وختتلف آثارمها أيام اختالف، أال ومها: مذهب احلكم املطلق، 

ومذهب سلطة الشعب. 
االجتامعي  العقد  نظرية  وا  فرسَّ السياسة  علامء  من  عديدًا  أن  ذلك  وتفصيل 
ض - ملصلحته الذاتية- سائر حقوقه وصالحياته والوالية عليه إىل  بأن البرش ملا َفوَّ
السلطة، أصبحت، وينبغي أن تصبح، السلطة مستبدة يف إدارة شؤوهنا بصفة كوهنا 

ذات سيادة ووالية مطلقتني.
كوا يف ذلك بأن العقد االجتامعي إنام تم إبرامه فيام بني البرش يف أعقاب  ومتسَّ
تعارض املصالح ورصاع املطالب، فإن كل واحد من أفراد البرشية إنام يضيق نطاق 
فكرته ويتحدد فيام حيّقق له مصلحته الذاتية ويرعاها، فال ينبغي أن يطلق له رساحه 
الصالح  الطريق يف حتديد اخلري والرش والتمييز بني  ما شاء من  لنفسه  أن يسلك  يف 
يعنّي اخلري  الذي  فرئيسها هو  إىل احلكومة،  الوالية عليه  ملا فّوض  إنه  بل  والفاسد، 
بالنظر إىل  الذاتية، بل  بالنظر إىل مصلحته  املعروف واملنكر، ليس  والرش ويميِّز بني 
مصالح سائر الشعب. فلو َحكم بيشء فكل واحد من رعيته ملتزم ومتقيد بالعمل به 
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ولو عىل كره منه.
أستاذًا ألفالطون،  وكان  نفسه،  قّدمه سقراط  املبدأ  هذا  لتطبيق  مثال  وأعظم 
ولد يف أثينا )Athens( ولقد قّدم يف جمايل الدين واألخالق نظريات عديدة متعارضة 
مع النظريات السائدة املرتسخة قبله، حتى إنه خالف الوثنية ونقضها )إال أنه مل يؤمن 
باآلخرة، حسبام قال القفطي يف أخبار احلكامء 87/1( فقّدمته احلكومة للمحاكمة 
ووّجهت إليه هتمة إفساد الشباب واإلساءة إىل التقاليد الدينية، واستند سقراط إىل 
أن جمرد تقديم النظريات احلديثة يف علم األخالق، واملعارضة ملا قد اعتنقها الناس 
من ذي قبل ال يعترب جريمة قط ، إال أن احلكومة مل تأبه هلا، بل وضعته وراء القضبان 

وأصدرت املحكمة حكمها عليه باإلعدام.
ولقد رّتب له ُشداته واملعجبون به - بام فيهم األثرياء الكبار أيضا- الفرار من 
قدرة؛ حيث  أية  عليه  لسلطتها  تكون  ال  ثانيًا، حتى  أثينا  والية  ومن  أوالً،  السجن 
– املدينة آنذاك، إال أن سقراط رفض مبادرهتم  اليونان يسودها نظام الدولة  كانت 
السلطة،  أوامر  باتباع  عاهد  قد   - املدينة  هلذه  مواطنًا  كونه  بأنه -بصفة  معلِّال  تلك 
أيًا ما كانت، بصفة كوهنا حائزة عىل والية مطلقة ومستبدة عليه، وأضاف قائاًل: لذا 
فوفاء لتعاقدي ذاك سأفضل البقاء يف السجن واخلضوع لعملية اإلعدام ولو إين أراه 
حكم  نفسه  عىل  نّفذ  وهكذا  اإلنصاف.  وأصول  العدل  ملقتضيات  ومناقضًا  جورًا 
اإلعدام متناوالً كوبًا من السم، حسب الطريقة السائدة لإلعدام آنذاك. ولقد سجل 
له التاريخ ووعى له موقفه ذاك بأنه مل ينتهز فرص الفرار من السجن، رغم توفرها له 

بيرس، معتربًا إياه من قبيل الغدر ملا قد عاهد مع احلكومة. 
فهذا هو تفسري مفرط لنظرية احلكم املطلق عىل أساس العقد االجتامعي. وكان 
هو مفهومها السائد إىل القرن اخلامس عرش امليالدي حتى أنجبت فرنسا ثالثة فالسفة 
أخصائيني يف جمال السياسة قد استوىل ذكرهم والعزو إليهم يف املصادر السياسية املؤلفة 
بعدهم: توماس هوبز )Thomas Hobbes(، ولوك )Lock(، وروسو )Roussou( ولقد 
عّول املؤلفون يف جمال السياسة من بعدهم عىل كتبهم تعوياًل جعلتها حتتل الصدارة 
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يف قائمة املصادر واملراجع السياسية، مع العلم بأن أزماهنم متقاربة، إال أن أفكارهم 
فارتأيا عن  ولوك  أما هوبس  ومتباينة؛  خمتلفة  االجتامعي  العقد  لنظرية  وتفسرياهتم 
لتفسريهيام متامًا،  بتفسري معاكس  بينام فرّسه روسو  ما ذكرنا،  العقد االجتامعي نحو 
حيث ذهب إىل أن السلطة مل تتولد بنفسها، بل سّلطها الشعب عىل أنفسهم بالتعاقد 
ذاته،  الشعب  والسيادة لكل حاكم هو  الرشعية  لذا فمصدر  بينهم،  فيام  االجتامعي 
والشعب هو الذي منح احلكام الوالية والسلطة والقوة، لذا وانطالقًا من هذا فعىل 
احلكام أن يمثلوا الشعب حق التمثيل بإدارة شؤون السلطة بقوانني تعرّب عن اإلرادة 
العامة للشعب، فلو مل يفعلوا وأداروا النظام عىل خالف ما هيوى الشعب، أو عىل ما 
يعارض مصاحله ومطالبه، فيعترب ذلك بمثابة نقض العقد االجتامعي، وحيق للشعب 

أن خيلعوهم ويطيحوا بحكومتهم لنقضها هذا العقد.
ولقد رفض أن تؤدي نظرية العقد االجتامعي إىل احلكم املطلق، بل رّكز عىل أن 
احلكومة ينبغي أن تكون طبق إرادة الشعب ذاته. وإن فلسفته قد ساعدت يف تشكيل 
األحداث السياسية التي أسفرت أخريًا عن قيام الثورة الفرنسية، ما سيأيت تفصيلها 

فيام بعد إن شاء اهلل.

النظرية الثانية: نظرية القوة:

»نظرية  بعنوان  الدولة نظرية أخرى  الفالسفة يف صدد نشوء  قّدم بعض  لقد 
ما  الناس  أن  بمعنى  القوة،  تم نشوئها عىل أساس  إنام  الدولة  أن  القوة« ملخصها: 
قبل التجمع كانوا يتجادلون فيام بينهم يف ظل غياب السلطة والدولة، فكان يغلب 

بعضهم عىل البعض اآلخر، فيصبح بفضل غلبته حاكاًم واآلخر حمكومًا. 
ويعرّب عنها يف اإلنجليزية بقوهلم: “wars begot states” »احلروب توّلد الدول« 
وتفصيل ذلك ما مر آنفًا من أن إنشاء الدولة والسلطة مل يكن وليد التعاقد السلمي، 
التي  احلروب  يف  اآلخرين  البعض  عىل  الناس  بعض  غلبة  نتيجة  بل حدث صدفة 

نشبت والرصاعات التي احتدمت عىل إثر تعارض املصالح. 
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وإن معتنقي هذه الفكرة ال يعتربون، وبالطبع، احلصول عىل السلطة باستخدام 
القوة من الظلم واجلور يف يشء، بل ينسب إىل أرسطو القول بأن من يغلب عىل أحد 
فإنام يغلب عليه لِصفات ومزايا فيه تؤهله للتغلب، وإن القوة يف احلقيقة مظهر ينقشع 
ألجلها الغبار عن مؤهالته تلك، لذا فلام كان حيازته السلطة تغلبًا تعود يف الواقع إىل 

صفة كائنة فيه، فلم تكن مناقضة ملقتضيات العدل واملعقول يف يشء.

)Patriarchal or Matriarchal Theory( النظرية الثالثة: نظرية النظام األبوي أو األّمي

حاصلها: أن أساس الدولة هي العائلة، بمعنى أن كل عائلة يتزعمها رئيس، 
ثم تتجمع عائالت عدة فتتكون منها قبيلة هلا رئيسها احلاكم عليها، ثم تتجمع عدة 
قبائل فتتشكل منها دولة، وُينتخب أحد من أفرادها لرئاستها وإدارة نظام حكمها.

العقد  نظرية  عن  كثريًا  ختتلف  ال  لوجدناها  النظرية  هذه  يف  النظر  أمعنّا  ولو 
االجتامعي، فإن الناس - سواء عىل نطاق القبيلة أو الدولة- حني خيتارون أحدهم 
كزعيم هلم فإنام خيتارونه عن تعاقد فيام بينهم، إال أن هذا التعاقد ربام يربم لفظًا وربام 

يتم فيام بينهم معنًى فحسب.

النظرية الرابعة: نظرية األصل اإلهلي:

حنا الطرف عىل مغزى النظريات املاّرة وأسسها التي تبتني عليها لوجدناها  لو رسَّ
عارية عن أي أساس معقول عدا التخرصات الواهية والقياسات الزائفة، فلم يقم 
لدهيم دليل قط وال هنضت هلم حجة عىل أن هذا العقد قد وقع فعاًل فيام بني البرش، أو 
أن احلروب والرصاعات هي التي أسفرت عن نشأة الدولة، بل هي نظريات ختبطوا 
يف تيهها هائمني ملجرد أهنم رفضوا اإليامن بأن اهلل هو الذي خلق البرش فأرسله إىل 
العامل لتحقيق بعض األهداف يف ظل األحكام والتوجيهات اخلاصة. فرفض اإليامن 
باهلل وبخالقيته صرّيهم يتخبطون يف مهامه الظن والتخريص حتى أصبحت حاهلم 
 َيُظنُّوَن   إاِلَّ ُهْم  إِْن  ِعْلٍم  ِمْن  بَِذلَِك  هَلُْم  َما  خري مصداق لقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

]اجلاثية، 45: 24[ 
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 خَيُْرُصوَن ]األنعام، 6: 116[.    َوإِْن ُهْم إاِلَّ  الظَّنَّ وقوله عز وعال: إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ
أما الذين يؤمنون باهلل، وأنه هو الذي خلق الكون وما فيه، وأنزل البرش عىل األرض 
لغاية خاصة، فهم يف غنى عن مثل هذه التخرصات والقياسات، خذ عىل ذلك مثاًل 
أول برش- ومل  – وهو  آدم  مل خيلق  اهلل  بأن  يعتقدون  الذين  الكتاب  املسلمني وأهل 
ينزله عىل األرض إال وقد جعله حاكاًم، وغريه من البرش حمكومًا وتابعًا له، ومن هذا 
بتعبري  أو  فوضوية ال حتكمها حكومة،  حياة  فيها  فرتة عاشت  البرشية  متر عىل  فلم 
 )State of Nature  ( األصلية"  "احلالة  بـ  تسميتها  يمكن  حالة  قط  تصادف  مل  آخر 
إيامهنم  أن  فاحلاصل  االجتامعي.  بالعقد  القائلني  الفالسفة  لدى  تفسريها  حسب 
التخرص  النجاة عن اجلري وراء  باهلل واستخالفه للبرش أول ما خلقه: قد أورثهم 
السياسة  علامء  له  خيص  ما  وهذا  االجتامعي.  العقد  نظرية  يف  الكامنني  والقياس 

.)Divine origin( مصطلح: األصل اإلهلي
أيضًا  الفالسفة  ألولئك  بل  فحسب،  للمسلمني  ليست  النظرية  هذه  أن  وبام 
الذين يؤمنون باهلل، لذا فلقد اتفقت كلمتهم عىل مبدأ أن اهلل هو الذي خلق اإلنسان، 
وأوجد له احلكم والسلطة، بينام توجد هناك مذاهب أخرى قد تعثرت وهامت عىل 
وجهها يف تفسري هذه النظرية متوغلة فيها إىل حد التطرف، حتى قالوا: إن كل من 
بل  عنها قط.  أن خيلعوه  للبرش  اهلل، فال حيق  يتقلدها من جانب  فإنام  السلطة  يتقلد 
طغى ببعضهم األمر إىل أهنم قالوا: إن ما يتسلط عىل قوم من حاكم جائر ينكل هبم 
وُينِزل عليهم الباليا والرزايا، فإنام هو يف احلقيقة عذاب هلم من اهلل، نزل عليهم لسوء 
أعامهلم، وملا كان عذابا من اهلل وتتجىل فيه مشيئته لذا فال ينبغي للعباد أن يسعوا يف 
تنحيته عن سدة احلكم ولو بطرق سلمية هادئة آمنة، فإهنا تعادل املحاولة لدفع رىض 
اهلل ومعارضة مشيئته. ومن هذا استنبطوا احلكم بأن كل من اعتىل عرش السلطة فإن 

طاعته واخلضوع له واجبة، تكمن فيها مشيئة اهلل وتنال هبا حمبته.
واحلقيقة أن هذا اإلشكال إنام نشأ من عدم تفريقهم بني أحكام اهلل الدينية وبني 
مشيئته الكونية بالرغم من أن بينهام فارقًا كبريًا؛ فمام ال شك فيه أن اهلل تعاىل أحيانًا 
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يسلِّط عىل قوم ُعاّمل سوء ألعامهلم السيئة، كام ذكر اهلل يف بداية سورة اإلرساء أن بني 
تني بعث اهلل عليهم عبادًا له  إرسائيل ملا أفسدوا يف األرض وعلوا فيها علوًا كبريًا مرَّ

وا ما علوا تتبريًا. أويل بأس شديد ما ساءوا وجوههم وَتربَّ
وكام روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »عاملكم أعاملكم«. 

إال أهنا إرادة اهلل الكونية، وال يعني أن يقتنع هبا الناس فال جيتهدوا يف استبداهلم 
هذه  مثل  يف  منهم  تتطلب  اهلل  من  املرشعة  الدينية  األحكام  بل  الصاحلني،  بالعامل 
خللعه  عليهم  فيجب  النظام،  إلصالح  حماولني  غوايتهم  عن  يرعووا  أن  الصورة 
عن احلكومة واإلطاحة بنظامه ما يمكنهم من املحاوالت يف إطار اآلليات السلمية 
اآلمنة، أما القتال )اخلروج املسلح عليه( فهو حمظور يف عامة األحوال رشعًا إلفضائه 
إىل إراقة الدماء فيام بني املسلمني وغريه من املفاسد التي هي أكثر مرضة عىل األمة، 
والتي قد حظرت الرشيعة عنها املسلمني ما وجدوا عنها حميدًا، كام سيأيت تفصيله يف 

القسم الثاين من الكتاب إن شاء اهلل.
 إال أن عزله بطرق سلمية ملن الواجب عىل املسلمني، فأصبح إذن مثاله كاملرض 
يكون  ما  كثريًا  أنه  أيضًا يف  اهلل، وال شك  بمشيئة  أنه  أحدًا، فال شك  الذي يصيب 
بمثابة العقاب عىل املعايص واألعامل السيئة، إال أن مداواته ليست خمالفة ملرضاة اهلل 
وال مناقضة ملشيئته يف يشء، بل اهلل سبحانه نفسه أمر يف مثل هذه احلالة باالستغفار 

وبالتداوي بام جيوز رشعًا.
ُتبحث  التي  السياسية  النظريات  تلكم  عىل  عجىل  عابرة  نظرة  فهذه  وبعد، 

وتناَقش يف علم السياسة، والتي قد أصبحت أساسًا لشتى نظم احلكم فيام بعد.
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�ة�� ��ل���ث ��ة ا ��س�ة �ا ��ل��س�ة �م��ة ا ����تـــ �ل��أ��ـــ
�  ��ـــ�ا

��ل�ة�عر��ة��ـــ : ا ـن�ـــ��ة ��ل�ث�ا �ـــ ا �ل�ـــ�ا
� ا

مدخل:

البحث الثاين الذي نوّد أن نرصف اهتاممنا إليه هو التعريف بام شهده العامل وساد 
الباب  السياسية املوضحة يف  النظريات  النظر عن  السياسية، بغض  فيه من األنظمة 
األول. ونعني بالنظام السيايس)Political System(: النظام الذي حيّدد منهج احلياة 
أو اجتامعية، ومزايا احلكومة وممارساهتا،  السياسية من نمط احلكومة لتكون فردية 
وطريق تكوينها، وما إىل ذلك. ويمكننا تقسيم مجيع ما عرفه العامل من النظم السياسية 
حتى يومنا هذا إىل ثالث فئات: امَللكية، واألرستقراطية، والديمقراطية، ومن هذه 
الثالثة انبثقت فروع أخرى كأشكال جديدة للحكومة، وال مندوحة لنا من التعريف 

املوجز هبذه األنظمة الثالثة لنتوصل إىل صلب املوضوع الرئييس للكتاب.

)1( امللكية:

لعل أقدم أنظمة احلكم السياسية وأكثرها نفوذًا وسيادة يف العامل هو نظام احلكم 
امللكي، حيث مل يزل مستمرًا يف األوساط البرشية منذ البدء حتى يومنا هذا يف خمتلف 
أشكاله ومتنوع صوره، بل وله كان استيالء ونفوذ يف معظم عهود التاريخ البرشي. 
وإن هذه الكلمة ولو كانت يف الواقع تعني نوعًا من احلكومة يرتأسها ملك، وتكون 
الواقع  يف  تطبيقها  أنامط  أن  إال  بوحده،  امللك  فيها  احلكم  يامرس  فردية،  حكومته 
والبلدان،  األزمان  باختالف  وتباينت  اختلفت  بل  قط،  دة  موحَّ تكن  مل  اخلارجي 

فأصبحت هلا أيضًا أقسام عديدة: 

)ا( نظام احلكم امللكي املطلق: 
من أهم مميزاته أن امللك ال يكون فيه متقيدًا بقانون وال دستور، بل إن لسانه 
يصبح مصدرًا للقانون، فام إن قال شيئًا حتى اختذ طابع القانون، من دون أن يكون 
بعض  أحدًا يف  )ولو شاور  أحد  مصادقة  أو  موافقة  أو  مشاورة  إىل  ذلك  مفتقرًا يف 
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يف  السلطات  مجيع  صاحب  هو  فيكون  واجبًا(  ال  تفضاًل،  منه  ذلك  لُعّد  احلاالت 
الدولة، هو يصدر القوانني ويفرّسها ويقوم بتنفيذها، وبنفسه يتوىل القضاء يف حل 
اخلصومات وفض املنازعات، حيث إن أمر القضاء يف النهاية يؤول إليه ذاته، فيكون 
رأيه فيه هو الرأي وقوله فيه هو القول، سواء كان يف القضايا املدنية أو اجلنائية. وعىل 
العكس مما ساد اليوم من أن املحكمة جيب عليها األخذ يف القضايا اجلنائية بالقوانني 
د عقوبة اجلاين، فاحلاكم املطلق مل يكن متقيدًا قط بمثل هذه القوانني، بل لو  التي حتدِّ
ثارت ثائرة غضبه عىل أحد فأمر بخياطته يف جلد احلامر، أو أمر يف حق أحد بأن يطنّي 

به جدار، فيصبح ذاك هو القانون يف حق الشخص املعني.
وهذا النظام املطلق املستبد هو الذي وّلد اجلبابرة كفرعون ونمرود اللذين عدا 

هبم التجرب بسلطتيهام إىل حد أهنام ادعيا الربوبية!

)Counciling Monarchy( :امللكية الشوروية )2(
ومغزاها: أن امللك نفسه يتوىل فيها سلطتا الترشيع والتنفيذ، إال أن له شورى 
الشؤون اإلدارية. ولقد  القوانني وتنفيذها وغري ذلك من  يشاورها يف كل من سن 
ختتلف نوعيات هذه الشورى وصالحياهتا، فمنها ما سّميت بـ “Council” )املجلس( 
ومنها ما سميت بـ: senate )جملس الشيوخ( ومنها ما سميت بغري ذلك. كام ختتلف 
صورها أيضًا من حيث اإللزام وعدمه، ففي الدول كان امللك يشاور جملس الشورى 
من دون أن يكون ملتزمًا باألخذ بمشورهتم حتاًم ولزامًا، وكان بحيث مل يكن يردعه 
الدول  امللك يف  بينام كان  مانع،  يمنعه من معارضتها  رادع وال  من احلكم بخالفها 
من  أهلها  عليه  وافق  ما  وبإصدار  بالشورى،  باألخذ  حتاًم  ومتقيدًا  ملتزمًا  األخرى 

قانون أو قرار.
العصور  يف  وتقدمًا  حضارة  العامل  مدن  أكثر  كانت  اليونان  مدن  أن  وليعلم 
مدينة  كل  أن  بمعنى  املدينة،   – الدولة  نظام  آنذاك  يسودها  وكان  الغابرة،  القديمة 
كانت دولة مستقلة بنفسها هلا حكومتها املستقلة. وكانت املدن آنذاك متحصنة حتيط 
املنيع، فكان سكان حصن واحد يعتربون مواطني دولة واحدة،  هبا أسوار احلصن 
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إن  تقريبًا، حتى  متامًا  ذايت، ومستقلة عن غريها  ذات حكم  منها  مدينة  وكانت كل 
فيدرالية  حكومة  حتكمها  واحدة  احتادية  دولة  لتشكل  تكن  مل  اليونان  مدن  سائر 
حّولوه  ثم  املطلق،  احلكم  نظام  البداية  يف  يتبعون  املدن  تلك  ملوك  وكان  موحدة، 
تشريهم يف  للشورى  جمالس  بتكوين  بعضهم  قام  ولقد  الشوروية،  امللكية  نظام  إىل 
شؤوهنم املتنوعة. ثم الشورى كانت ملزمة يف كثري من تلك املدن، ومل تكن ملزمة يف 
بعضها، والبعض األخرى قد حّددت هلا ُأُطرها بتقسيم األوامر والقضايا إىل نوعني: 
ما يلزم فيها األخذ بالشورى وما ال يلزم. وهذا احلديث يعود إىل 400/300 عام 

قبل املسيح عليه السالم.

)Religious Monarchy( :امللكية الدينية )3(
الدين يلعب فيه دوره كمصدر أسايس  الذى كان  امللكي   تعني: نظام احلكم 
ِقبل  فتوثيقه من  الدين،  فيه عىل أساس  امللك  انتخاب  يتم  فكان  والوالية،  للسلطة 
رجال الدين، فبقاؤه طيلة فرتة احلكم -ويف شؤون احلكومة- خاضعًا هلم يف اجلملة، 
بمعنى أنه كان ملتزمًا باتباع أحكام الدين حسب التفسري الذي يفرسوهنا به. ولقد 
ساد هذا النوع من امللكية يف النصارى لفرتة مديدة يرجع بدؤها إىل 300 بعد رفع 

املسيح إىل السامء. 
وتفصيل ذلك أن أتباع عيسى عليه الّسالم وحواريه مل يزالوا يواجهون املحاربة 
والعدوان عىل أيدي مناهضيهم الذين كانوا قد ناصبوا هلم العداء طيلة ثالثة قرون، 
فكانوا يقومون بتبليغ دينهم والدعوة إليه رسًا وخفية قائمني عىل ما تركهم عليه عيسى 
عليه السالم من عقيدة التوحيد النقية. وخالل تلك القرون الثالثة دخل يف ديانتهم 
اليهود املتعصبون املعادون هلم، ويف طليعتهم بولس الذي أدخل يف النرصانية العقائد 
التثليث والفداء وما إىل ذلك، واستمّر الرصاع بني النصارى األصليني  الباطلة من 
وبني التيار الذي كان يقوده بولس، حتى تغلب تيار بولس، وُمني أتباع عيسى عليه 
التيار.  بمقاومة  لتفي  تكد  مل  قلة  قلة عددهم  أو  انقراضهم  إىل  أدت  السالم هبزيمة 
فهكذا متكن بولس من االنتصار عىل النرصانية احلقة وتشويه معتقداهتا والتحريف يف 
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أحكامها، حتى ُأطلقت كلمة النرصانية عىل هذه الديانة اجلديدة التي أوجدها بولس 
والتي خالف هبا دعوة عيسى عليه السالم، وأغار هبا عىل تعاليمه ورشيعته.

التي  النرصانية املحرفة  الروماين قسطنطني  الفرتة اعتنق اإلمرباطور  ويف تلك 
كان يقودها بولس، )وكان وثنيًا من قبل، وهو املعروف بالقسطنطني األعظم، وهو 
الذي أنشئت باسمه مدينة القسطنطينية، فأصبحت عاصمة اإلمرباطورية الرومانية( 
وكان اعتناقه للنرصانية فاحتة دخول النرصانية يف الروم. والديانة النرصانية البولسية 
قسطنطني  حكومة  عىل  أضفى  الذي  وهو   )Athanasius( عرصه  يف  يتزعمها  كان 
الرشعيَة من الناحية الدينية، ما كان بدًء للملكية الدينية يف الروم. وكانت هذه امللكية 
تسري عىل قاعدة أن الشؤون الدينية املحضة مفّوضة إىل رئيس الكنيسة - وكان يسمى 
إىل  كانت  البحتة  السياسية  الشؤون  بينام  قوله حتاًم وجزمًا،  فيها  يعترب  فكان  البابا- 
امللك، فكان قوله فيها هو القول الفصل، ولكن مع ذلك فكان امللك متقيدًا باتباع 
أوامر الكنيسة وشبه خاضع ألحكامها إىل حد ما، بحكم أن املرجعية يف حتديد نوعية 
الشؤون لتكون دينية أو سياسية كانت إىل البابا. وملا كان الغمد الواحد ال يسع سيفني 
أزمة  الكنيسة والدولة  توزيع االختصاصات والصالحيات بني  تزل قضية  فلم  لذا 
ملمة ومأساة كبرية يف تاريخ اإلمرباطورية الرومانية، وبقيت كذلك معضلة ساخنة 
شؤون  يف  الكنيسة  نفوذ  من  وختلصت  الديمقراطية  جاءت  أن  إىل  الرصاع  حمتدمة 

الدولة بتضييق سلطتها يف مدينة الفاتيكان فحسب.

)Constitutional monarchy( :القسم الرابع: امللكية الدستورية

وهي  دستور«،  حيددها  سلطات  عىل  امللك  فيه  حيكم  سيايس  نظام  »هي 
نفسه مصدرًا  امللك  فيها  يكون  ال  الذكر؛ حيث  السالفة  املطلقة  امللكية  عىل عكس 
للترشيع، ومستقاًل متامًا يف إصدار األحكام واختاذ اإلجراءات، بل تتحدد صالحياته 
وعمل حكومته ورسيان قانونه يف إطار ذاك الدستور، ال يسوغ له خمالفته قيد شرب.

وكان هلا أيضًا وجود يف خمتلف عصور البرشية وشتى بقاع املعمورة، فكانت يف 
اليونان لفرتة ما، وكذلك قد شهدهتا الروم أيضًا يف بعض فرتات تارخيها، وبالتحديد 
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يف العهود ما بعد القرون الوسطى، حيث كانت امللكية يف معظم حاالهتا دستورية. 
ومن هذا النوع ما ساد يف عدة الدول من امللكية التابعة للنظام الربملاين كام يف 
بريطانيا مثاًل، حيث إن ملكتها هي إلزابيث، إال أن واجباهتا ترشيفية ورمزية فحسب، 

أما السلطة التنفيذية فيامرسها رئيس الوزراء وجملس الوزراء أو جملس النواب!
“امللكية” كيل مشكك يصح إطالقها عىل كل نوع من أنواع  فكام الحظتم أن 
امللكية، بام فيها امللكية املطلقة وامللكية الرمزية الترشيفية، فمن امللوك من كان لسانه 
مصدرًا للقانون، ومنهم من مل يكن حيوز شيئًا من السلطة سوى أنه ُيتّوجه اسم امللك. 
ولقد مر بني أيدينا تعريف موجز بأربعة من أقسامها وأشكاهلا التي تقمصت هبا يف 
العامل  يف  الديمقراطية  ذيوع  فإن  آخر  جانب  ومن  وأدوارها.  البرشية  عهود  خمتلف 
صورها  كافة  ويف  مطلقًا  رشًا  اعُتربت  أن  حد  إىل  وشّوهها  امللكية  سمعة  أساء  قد 
وأشكاهلا. وتفاعاًل مع هذه الدعاية الكاذبة نرى البعض ينفون وجودها ويرفضوهنا 
الباّت عليها بالرفض أو  باتًا من وجهة النظر اإلسالمية، واحلقيقة أن احلكم  رفضًا 
القبول إطالقًا غري صحيح، بل هي عنوان يمكن أن يندرج ضمنها ما هو الصالح من 
أنواعها وما هو الفاسد، وينطوي حتت مفهومها ما هو املفيد املجدي من أشكاهلا وما 

هو الضار املؤذي من صورها.
أما القرآن الكريم فنجده قد وصف طالوت بامللك، وذكر بعثه كمِلك يف سياق 
اإلفضال واالمتنان، كام امتن أيضًا عىل بني إرسائيل بجعلهم ملوكًا قائاًل: َوَجَعَلُكْم 
وجوهم  فاملوّلون  بامللوك.  وسليامن  داوود  كذلك  ووصف   ،]20  :5 ]املائدة،   ُمُلوكًا
شطر الديمقراطية -بطبيعة نفيهم وجود امللكية يف اإلسالم- أتوا يف رشح هذه اآلية 
وتفسري امللكية الواردة فيها بتأويالت ركيكة باردة وتوجيهات متعسفة واهية حتى 

تتفق ومقصدهم وتالئم غرضهم. 
واحلق أن مدار احلكم عىل نظام احلكومة بالصواب واخلطأ أو بالقبول والرفض 
ليس بالنظر إىل اسمه وعنوانه فحسب، بل بالنظر إىل مغزاه وصالحيات امللك فيه، 
واألسس واملبادئ التي سيتبعها يف إدارة شؤوهنا، فلو كان كل هذا نقيًا عام يكّدره من 
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الناحية الرشعية فالنظام مقبول ال مربر لرفضه رشعًا كائنًا ما كان اسمه وعنوانه! 
إال حصيلة  ليس  مطلقًا  امللكية رش  أن  من  عندنا  وانترش  ساد  ما  أن  فتحّصل 
للديمقراطية  انحيازًا  ضدها  املتجددون  املفكرون  أثارها  التي  اخلاطئة  الدعاية 
وتفضياًل هلا، وسٓايت عىل تفاصيلها يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل. وإن اإلسالم 
ال ينيط احلكم عىل نظام باسمه وعنوانه فحسب، بل بأصوله ومنطلقاته التي ستتخذ 

مبادئ أساسية خالل إدارة دفة النظام وتسيري عجلة احلكومة.

)2( األرستقراطية:

كلمة مولدة مأخوذة من األرشاف، تعني: طبقة من الناس ذوي منزلة رفيعة 
ومكانة اجتامعية بارزة. وملخص هذا النظام أن احلكومة أو السلطة ال يستحقها كل 
من هّب ودّب وأقبل وأدبر من غوغاء الناس ورعاعهم، إنام هي خاصة بعدد قليل 
وثرواهتم  األرسية  بسبب صالهتم  عىل غريهم  منزلة  أرفع  هم  الذين  املواطنني  من 

وقدراهتم اخلاصة، لذا فال حيق لغريهم أن حيكم أو يطلب احلكم.
النبالء  أيضًا اختالف يف حتديد األرشاف  النظام  رّواد هذا  فيام بني  ولقد وقع 
الذين يتشكلون طبقة أرستقراطية، ومن ثم يستحقون احلكم عىل غريهم عن لياقة 
يميزهم عن غريهم من  يمتلكون حسبًا رفيعًا  الذين  قائل: إهنم هم  وجدارة، فمن 
املجتمع من  بارزة يف  الذين حيتلون مكانة  أهنم هم  آخر:  دنية. ومن  ذوي أحساب 
الناحية الدينية، والبعض اآلخرون قد حّددوهم من خالل حتّليهم بقدرات وصفات 
إنسانية نبيلة، كأن يكونوا أشجع الناس وأعقلهم. وهكذا اختلفت مقاييسهم لتحديد 
واحلصول  السلطة  االستحقاق العتالء عرش  فيهم  ينحرص  الذين  األرشاف  طبقة 
عىل التمكني والقدرة. إال أهنا كلها جيمعها هذا القدر املشرتك بأن السلطة ال يستحق 
أن يناهلا إال فئة خاصة من الناس ذات مكانة اجتامعية بارزة متّيزها عمن سواها، أما 

غريهم فليس هلم إال أن يستسلموا هلم حقهم ذاك فيخضعوا هلم ويطيعوهم.
هلذا  وخمرتعني  الفكرة  هلذه  مبتكرين  كانا  مها  وأفالطون  أرسطو  أن  وليعلم 
احلكم  يكون حق  أن  ارتأيا  إذ  العلمية،  األرستقراطية  فلسفة  قّدما  فإهنام  املصطلح، 
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أمنية  بقيت  هذه  فكرهتام  أن  إال  فحسب.  بارزة  علمية  ومؤهالت  قدرات  لذوي 
نظام  بعُد أي  يقم  مل  العامل اخلارجي قط، حيث  تتحيز فعاًل يف  وخياالً فحسب، ومل 

ينتخب احلكام عىل أساس مكانتهم وتضلعهم من العلم.
وجيدر هنا التنبيه عىل أن األرستقراطية كانت يف األصل تطلق عىل شكل من 
أيضًا عىل  تطلق  اليوم  باتت  أهنا  إال  بارزة،  اجتامعية  يسيطر عليه ذوو مكانة  احلكم 
التام  بالنفوذ  تتمتع  أهنا  إال  احلكم،  العالية  الطبقة  هذه  فيها  تبارش  ال  التي  الصورة 
والسيادة الكاملة عىل احلكام بحيث ال يكون من املجافاة اعتباُرها هي اجلهة احلاكمة 

يف الواقع، فعىل مثل هذه احلالة أيضًا تطلق احلكومة األرستقراطية. 
وإن ما ساد اليوم من استخدام »البريوقراطية« إنام يعني هذا النوع من نظام 
السيطرة واالستيالء عىل  يتمكنون من  اإلداريني  املوظفني  أن  فإن حاصله:  احلكم، 
النظام بحيث ال تربم الشؤون احلكومية اهلامة وال تتخذ سياسيات الدولة املهمة إال 
ق مطالبهم، وإهنم ليضغطون عىل احلكام أيام ضغوط  حسب ما جياري رغبتهم وحيقِّ
ُيلجئهم إىل اتباعهم إىل مدى أهنم ال جيدون أي مساغ للحيادة عن مطالبهم ورغباهتم.
والكلمة مركبة من بيورو )bureau( تعني: املوظفني اإلداريني، و)cracy( تعني: 

احلكم، وحاصل تركيبها: أن احلكم حاصل يف احلقيقة للموظفني اإلداريني ال غري.
انقسمت  والبالد  العباد  حكم  تستحق  التي  العليا  الطبقة  حتديد  إىل  وبالنظر 

األرستقراطية إىل عدة أقسام:
)أ( األرستقراطية العلمية: وهي - كام مىض- فكرة قّدمها أرسطو وأفالطون، 

إال أهنا مل حتظ بالتطبيق الفعيل يف الواقع اخلارجي قط.
)Racial Aristocracy( :األرستقراطية العنرصية )ب(

تعني: أن ينحرص حق حكم البالد يف أفراد قبيلة واحدة أو أبناء عنرص خاص، 
فال يكون امللك إال منهم خاصة. 

ولقـد القـت رواجـًا ونفـوذًا يف عدد غري مـرزوء به مـن األمـم واحلضارات، 
وبالتحديـد يف احلضارة اهلندوسـية، حيث سـاد فيهـا اعتقاد أن احلكم خـاص بأبناء 
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الفئات العالية من برمهان وراجبوت وكاشرتي.

)Theocracy( األرستقراطية الدينية أو الثيوقراطية )2(

»ثيو« وتعني: إله )ومنها  كلمة يونانية األصل، مركبة من كلمتني يونانيتني: 
أعني: علم اإلهليات(، و»قراط« تعني:  الالهويت  جاءت كلمة ‘‘Theology’’ للعلم 

احلكم؛ فمعنى الكلمة: حكم اإلله.
أن احلكم  تتمثل يف  رائعة  مباركة  النظام فكرة  انطالق هذا  احلافز وراء  وكان 
احلقيقي يف هذا الكون هلل سبحانه وتعاىل، ومن ثم فينبغي ملن تقلد والية احلكم عىل 
الذي  فالسؤال  وتعاىل.  سبحانه  ألحكامه  وتابعًا  خاضعًا  يكون  أن  والبالد  العباد 
واجه هؤالء: كان عمن تكون له املرجعية يف تفسري قانون اهلل سبحانه وتعاىل وتعيني 
القانون  بتفسري  ليقوم  وكّلفته  البابا  إىل  السلطة  هذه  فّوضت  فالنرصانية  أحكامه، 
اإلهلي وتعيني أحكامه، ثم خيرب هبا احلاكم ليكون هو مرغاًم عىل العمل هبا وتنفيذها. 
فكانت عاقبة ذلك أن الثيوقراطية انحرص فعاًل مفهومها يف حكم رجال الدين بعد ما 
كانت تنبئ يف أصل اللغة عن حكم اإلله، ومن هذا نرى الكلمة عادة ما ترتجم اليوم 

هبذا املفهوم الثاين )حكم رجال الدين( ال األول )حكم اإلله(.
وكام أسلفنا قبل قليل أن خضوع السلطان ألحكام البابا مل يزل قضية معضلة 
يف تاريخ احلكومات النرصانية يف الروم، وكانت تسبب الندالع احلزازات واحتدام 
االنشقاقات بني الدولة والكنيسة من جانب، ومن جانب آخر، فلام كان البابا يتمتع 
يف تعيني األحكام وترشيعها بسلطة غري حمدودة وغري مقيدة: مل يلبث أن يستغلها يف 
غري املرشوع وغري الصالح مرات يف ُفرص ومناسبات عديدة، ال سيام يف صورة ما إذا 
آلت هذه السلطة إىل عَبدة املصالح الشخصية وُخدام النزوات الذاتية، حيث حداهم 
رعايتها والطمع يف نيلها إىل اختيار اخلُطط القاسية وممارسة السياسات الضارية التي 
جعلت الروم تعيش خمتنقة يف جو ضيق عرس من اجلور والعدوان طيلة قرون عديدة، 
الديمقراطية  إنشاء  ثم  ومن  الدين،  عىل  الشعب  مترد  عن  األخري  ويف  أسفرت  ما 
أصبحت  الدولة، حتى  تدخلها يف شؤون  وإهناء  الكنيسة  تفنيد سلطة  أنقاض  عىل 
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كلمة "الثيوقراطية" اليوم ُسبة ومعرة ال تقرع األسامع إال وتعلق يف األذهان صورة 
الباباوات  أهل روما وكابدوها خالل سلطة  قاساها  التي  املتاعب واملصاعب  تلك 

والقساوسة.
املسلمني  من  كثري  بات  لذا  اليوم،  املعرة  "الثيوقراطية" إىل  كلمة  آلت  وحيث 
يطلقون عليها احلكم بالرفض الباّت من وجهة النظر الرشعية، متعامني ومتجاهلني 
إليه  التي قامت عىل أساسها وبني ما آل  عن الفرق اجلوهري بني فلسفتها األصلية 
أمرها يف تطبيقها العميل لدى النصارى. ومن هذا ما نرى اليوم من أن العلامء حينام 
يتحدثون عن نظام احلكم اإلسالمي أو يطالبون به يف الباكستان أو يسامهون بحظهم 
يف السياسة طاحمني يف إنشاء احلكومة اإلسالمية، فمن أول الوهلة تقوم الفئة العلامنية 
بكل  بأعىل صوهتم  هاتفني  عليهم،  اإلغارة  نحوهم وشن  السهام  بتسديد  املتجددة 
إدانة وتنديد بأن هؤالء يزعمون إرضام الدولة يف نار الثيوقراطية، وأننا سنقاومهم 
ونكافحهم و..و.. من  دون أن يرصف أحٌد من املناوئني واملؤيدين عنايته لفهم حقيقة 
الكلمة والفكرة العاملة وراءها، من أهنا يف احلقيقة تنبئ عن "حكم اإلله"، الذي هو 
بقوله سبحانه  بأسلوب جزل رشيق  بّينه اهلل  قد  السياسة اإلسالمية،  مبدأ عظيم يف 
 هلل ]األنعام، 6: 57 ويوسف، 12: 40، 67[، فلنقدر خطورة موقف  وتعاىل: إِِن احْلُْكُم إاِلَّ
أوليس  اإلسالم،  هلا يف  نصيب  بأن ال  وتبرص-  هبا وجياهر -عن ال وعي  ينّدد  من 
تنديده إياها وحكمه عليها باحلرمة القطعية يستلزم لنفي حكم اإلله يف اإلسالم؟!

ومرة أخرى نوّضح أن الثيوقراطية يف أصل مفهومها ومغزاها، املتمثل يف أن 
احلكم احلقيقي يف الكون ليس إال هلل، وأن احلكومة ينبغي أن تكون خاضعة للقانون 
اإلهلي، فكرة صائبة سديدة توافق ما تقّرر يف اإلسالم وما رّصح هبا القرآن الكريم 
غري مرة. إال أهنا ملا حتيزت فعاًل يف العامل اخلارجي رافقتها مفاسد عديدة وصاحبتها 
عىل  ييل  فيام  وسنُْقبِل  سمعتها.  وإساءة  صورهتا  تشويه  إىل  أّدت  ما  وفرية  مساوئ 
من  السابقة  الديانات  رجال  أيدي  والتشويه عىل  التحريف  من  واجهته  ما  توضيح 

اليهودية واهلندوسية والنرصانية. 
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الثيوقراطية اليهودية واهلندوسية:

إرسائيل  بني  فإن  لليهود،  كانت  األرض  وجه  عىل  ظهرت  ثيوقراطية  أول 
عليه  موسى  رشيعة  باتباع  مكلَّفني  كانوا  السالم-  عليه  عيسى  مبعث  –قبل  كافة 
السالم املنزلة عليه يف التوراة، والتي كانت تسّمى عندهم بـ »القانون«، إال أن ُجّل 
أحكامها كانت حول العبادة والطهارة وغريمها، وقليل منها ما كانت ختص اجلانب 
املدين واحلضاري من احلياة البرشية، لذا فلام اعتزموا عىل إنشاء الدولة وإدارة نظامها 
عىل أساس قانون التوراة )وكام مىض أهنا كانت شبه اخلالية عن األحكام املدنية( لذا 
فكثريًا ما واجهتهم قضية مل يكن التوراة قد نصت عىل حكمها، فللتعرف عىل األحكام 
اإلهلية وسن القانون يف ضوئها يف مثل هذه الُصَور فّوضوا املرجعية والصالحية إىل 
العلامء ورجال الدين. وكانت ألداء هذه املهمة عندهم طريقة خاصة، بحيث جيلس 
فيها  موضوع  العبادة«،  »خيمة  بـ  تسمى  الغرض  هلذا  خمتصة  خيمة  يف  حاخامهم 
تابوت من نوع خاص، مغّلفًا بكساء من الذهب، فكان احلاخام يرتقب طقسًا مالئاًم 
يرجى فيه ملعان الربق يف السامء، فيجلس فيه قرب هذا التابوت يف هيئة املراقبة، ويتلو 
اليهووا  أن  قائاًل  يقوم هذا احلاخام  يلمع  الربق  بدأ  فلام  آياهتم وأذكارهم،  شيئًا من 

)يعني: اهلل( أوحى إليه يف هذا الربق باحلكم كذا يف هذه القضية. 
وهكذا ساد وفشا فيهم اعتقاد أن اليهوواه خيرب احلاخام عن قانونه يف القضايا 

النوازل بالتحدث إليه مبارشة. 
وكانوا يلوذون إليها كلام واجهتهم قضية كهذه أو نزلت هبم حالة كتلك، فيتبوأ 
مزاعمهم  حسب  بالوحي  إليه  يفيض  الذي  الربق  ليرتبص  العبادة  خيمة  احلاخام 
الفاسدة، فلو ملع، وإال واصل مراقبته ليّدعي باحلكم يف القضية مستندًا إىل أنه ُكشف 

به عليه أو ُأهلم به إليه. هذه كانت الثيوقراطية اليهودية!
ين من اهلل إىل حاخامهم مل  املبارِشَ الكشف واإلهلام  الواضح أن دعاوى  ومن 
إنام  الدليل وال قويم االستدالل،  تكن إال متومهات ومتوسامت ال تستند إىل حمكم 
لذا  رئاستهم وحسب.  واستمرار  زعامتهم  إبقاء  يف  الطمع  اختالقها  إىل  هبم  ذهب 
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وآرائهم  النفسية  تعبريًا عن هواهم وشهواهتم  إال  يكن  مل  املختلق  املزعوم  فقانوهنم 
اهلل  قانون  األمر عن  واقع  وقانونه، وكان يف  اهلل  البالد كحكم  لينّفذ يف  الشخصية، 

وأحكامه ورضاه بمكان غري داٍن.
وكانت شبه هذه الثيوقراطية سائدة يف اهلندوسية أيضًا، حيث كانت حتوز فيها 
فصيلة »الربمهان« والية التعرف عىل قانون اهلل باالتصال املبارش به سبحانه وتعاىل. 
عىل  فرضتا  أهنام  اجلامع  القدر  واهلندوسية  اليهودية  الثيوقراطيتني:  وجيمع 
الشعب كافة التزام القانون املزعوم كونه من اهلل طبق ما خيربه وينّفذه رجال الدين، 
ما  بأنه ليس من اهلل، وأنه ليس إال  ليتحدى مكانته  أن يكون ألحد مساغ  من دون 

اختلقته نفوسهم واسرتسلت وراءه رغباهتم.
؛ فهذا النوع من الثيوقراطية، القائم عىل أساس ادعاء الوحي املبارش   وعىل كلٍّ
من اهلل إىل الكهنة ورجال الدين، كان سائدًا فاشيًا يف اليهودية واهلندوسية، وما زال 

مستمرًا لدى طائفة »الالمة« التي مقرها التبت واليابان.
املزعوم  القانون اإلهلي  بامتثال هذا  أيضًا متقيدين عندهم  امللوك  وحيث كان 
هؤالء  لسلطة  إخضاعهم  يعادل  كان  والذي  الدينية،  والزعامة  الكهنة  إىل  إحياؤه 
وواليتهم، لذا حاولوا التخلص منها، حتى متكنوا منه عن طريق التضامن واملواالة 
مع بعض رجال الدين الذين قاموا وأعلنوا بأن سلطة التعرف عىل أحكام اهلل وقانونه 
بالوحي املبارش قد ُحّولت إىل امللك فيام ُأهلم إليه من اهلل. فهكذا تم تسليم هذه السلطة 
إىل امللك، لُيسفر عن اعتقاد أن ما يقوله ليس إال تعبريًا عن القانون اإلهلي، ما أعقبته 
الفلسفة العشوائية األخرى بأن امللك خملوق من اجلنة، يتم نشوئه فيها حتت رعاية 
لذا  اهلل،  العامل حاماًل لسلطته وحائزًا لواليته مبارشة من  فنزوله يف  اهلل،  خاصة من 
فتجب طاعته يف مجيع أوامره وقوانينه كائنة ما كانت، حتى ولو جار يف احلكم وتعّدى 
يف األمر وظلم الرعية، فإن كل ذلك ليس إال طبق رىض اهلل وحسب مشيئته متامًا، 
ومن هذا فيجب عىل الرعية كافة أن يتحملوه ويكابدوه، وال جيرتئوا قط عىل إقدام 

لتنحيته أو اإلطاحة بنظامه. وهكذا امتزجت الثيوقراطية بامللكية الدينية!
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الثيوقراطية النرصانية:

ليعلم أوالً أن سيدنا عيسى عليه السالم كان قد بعث إىل بني إرسائيل خاصة، 
لردعهم عن الرشك وغريه من املعتقدات واألعامل الفاسدة التي تطرقت إىل ديانتهم 
عىل أيدي املحّرفني املبطلني، فكانت رشيعته نسخة عن التوراة طبق األصل متامًا عدا 
بعض األحكام اخلاصة )وهذا االستثناء إنام يسوغ حسب رؤيتنا نحن املسلمني، أما 
الكتاب املقدس فيتضح منه أن الغاية من بعث عيسى عليه السالم كنبي مل تكن إال 
نصوص  فيه  وردت  كام  فيها،  التغيري  أو  نسخها  ال  وتطبيق رشيعتها،  التوراة  تنفيذ 
عديدة عن سيدنا عيسى عليه السالم تؤدي هذا املغزى( فلم تكن إذن رشيعة عيسى 
املعتقد األصيل  السالم حسب  السالم خمتلفة يف يشء عن رشيعة موسى عليه  عليه 
لدى النصارى. إال أن »بولس« ضمن ما أصاب النرصانية من التشويه والتحريف 
التوراة - بجميع ما فيها من األحكام- قد  أدخل فيه هذا املعتقد الزائف أيضًا بأن 

نسخت ببعثة عيسى عليه السالم.
وليعلم أن بولس )Paul Saint( كان موجودًا زمن عيسى عليه السالم، وكان 
وبدأ  السامء  إىل  السالم  عليه  عيسى  رفع  إن  وما  »شاول«،  اسمه  وكان  هيوديًا، 
ل هذا املرء إىل عدو حنق هلم مل يأل جهدًا يف نيلهم  حوارّيوه الدعوة إىل دينه، حتى حتوَّ
باألذى واالضطهاد، وما زال عىل ذلك حتى إنه فجأة ادعى بأنه - يف طريق عودته 
من دمشق- رأى نورًا من السامء أملع من الشمس، فلام سقط ألجله عىل األرض سمع 
صوتًا يكلمه ويقول له باللغة العربية: »شاول، شاول، ملاذا تضطهدين؟« وزعم أنه 
كان يسوع عليه السالم، ويعني باالضطهاد: اضطهاد أصحابه وحواريه. وزعم أيضًا 
مؤمنًا  اليهودية  وغادر  الغابرة،  حياته  يف  يرتقفه  كان  عام  تاب  احلادث  هذا  بعد  أنه 
بالرب يسوع املسيح. فقام هذا بولس، وأدخل التحريف الكثري يف النرصانية األصلية 
 إىل األوىل ومعتقداهتا وأعامهلا بصلة ما.  القّحة، وأوجد املسيحية األخرى التي ال متتُّ
وإن العقائد السائدة التي يعتنقها املسيحيون اليوم والتي تعترب ُأسسا للديانة املسيحية 
العقائد  هذه  فاخرتع  بفكره  وكّد  بذهنه  قدح  الذي  البولس  فكر  وليدة  إال  تكن  مل 
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الشوهاء الباطلة لغرض النيل من املسيحية وإفسادها والتحريف هبا، وإنكم حتى يف 
يومكم هذا و»الكتاب املقدس« بني أيديكم، لن جتدوا فيه – وقد نال من التحريف 

حظًا وفريًا- شيئًا عن عقيدة التثليث وال عقيدة االفتداء والكفارة. 
التوراة  اعترب  أنه  معتقداهتا  يف  النرصانية وترصفه  يف  بولس  من حتريف  وكان 
التوراة.  لعنة  الناس وإنقاذهم من  لتخليص  ُبعث  املسيح قد  أن يسوع  لعنة، وزعم 
أما احلديث عن الوترية التي اختذها كٓالية للتمكن من هذا كله، وحصول هذا النفوذ 
والتدخل بالقضاء عىل سلطة أتباع عيسى عليه السالم وحواريه، فهو حديث طويل 

يمكنكم مالحظته ببسط وتفصيل يف كتايب »ما هي النرصانية؟«.
املسيحية عقائدها وأعامهلا  اقتصار  أسفر عن  التوراة  نسخ  فادعائه  ؛  وعىل كلٍّ
فيام هو املذكور يف األناجيل األربعة فحسب. وإنكم لو رّسحتم أطرافكم وأمعنتم 
أنظاركم فيها، مل تعثروا فيها عىل حكم يتعلق باحلياة السياسية واملدنية سوى القول: 
»من لطمك عىل خدك األيمن فحّول له اآلخر أيضًا« وغريه مما يسّلط الرتكيز عىل 
صفر  فهي  والقوانني  األحكام  أما  واألناة،  والتحمل  كالتسامح  األخالقية  القيم 

اليدين عنها متامًا!
إنشاء حكومة عىل أساس  يتم  أنه يف صورة ما  املاّر  التفصيل  فلقد حتصل من 
الديانة النرصانية فليست األناجيل األربعة لتمدها يف يشء من شؤون الدولة وأمور 
احلكومة  ستتخذه  ماذا  سؤال:  هنا  فيثور  متامًا!  عنها  خالية  إهنا  حيث  احلكومة؛ 
سؤال  هذا  عجلتها؟  وتسيري  احلكومة  دفة  إدارة  يف  تتبعه  ديني  كقانون  النرصانية 
واجهه النصارى ألول مرة حينام أصبحت املسيحية ديانة رسمية لروما عىل إثر اعتناق 
اإلمرباطور الروماين قسطنطني إياها. فأصبح وضعهم فيها أسوأ من اليهودية، حيث 
من  العديد  إىل  إضافة  التعزير،  نوع  من  قوانني  ستة  دفتيها  بني  التوراة حتمل  كانت 
من  الضئيل  العدد  هذا  من  حتى  خاليًا  كان  املقدس  الكتاب  بينام  اجلنائية،  القوانني 
الوضع  هذا  من  وإنقاذًا  الّشائك  املوقف  هذا  من  فتخلصًا  لذا  والقوانني.  األحكام 
املتأزم جلأ املسيحيون إىل اختالق فلسفة أخرى تعني بتفويض السلطة الترشيعية إىل 
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الكنيسة.
وليعلم أيضًا أن الكنيسة ليست يف املسيحية الكاثوليكية معبدًا فحسب، شأن 
دورًا  بصفتها  تلعب  مستقلة  منظمة  عندهم  تعترب  هي  بل  املسلمني،  لدى  املسجد 
خاصًا، إال أهنا أيضًا تغشاها سحابة من التعقيد واإلعضال، بدًء من اعتبارها نائبة 
عن احلواري بطرس )وباإلنجليزية: Peter(، الذي تعتربه املسيحية أفضل احلواريني 
إليه علوم عيسى عليه  انتقلت  الذي  أنه هو  وأسامهم مكانة وأعالهم رتبة، وتزعم 
السالم. فكان له يف نفوس املسيحيني نفس املكانة التي حازها سيدنا أبو بكر الصديق 
ريض اهلل عنه لدى املسلمني )التشبيه يف مرتبتهام لدى قوميهام فحسب، وليس يف كل 
يشء( بل أرفع وأعىل من ذلك، حيث حيوز هو – شأن غريه من احلواريني- عندهم 
الدين بمواصلة عمله  املسيحية: إن بطرس أوىص رجال  فتقول  أيضًا.  النبوة  مرتبة 
وأداء مهمته بعده. وحيث كان إنشاء الكنيسة وإدارهتا بيد أولئك من رجال الدين 
أن تكون هلا  فينبغي  لذا  كنائبة عن بطرس،  التي متثل دورها  الدينية  الزعامة  وتلك 

وحدها السلطة يف ترشيع األحكام وسن القوانني. 
ملراتب  منسق  ترتيب  لدهيا  املسيحية  وأن  البابا،  يرتأسها  الكنيسة  أن  وليعلم 
من  تبدأ  وواجباهتا،  منها صالحياهتا  مرتبة  لكل  حّددت  قد  ورجاله،  الدين  زعامء 
 )Bishop( فأسُقف   ،)Arch Deacon( مرتبة  وتتلوها   ،)Deacon( الكنيسة  س  َشامَّ
فـ........)Arch Bishop( فـ كاردنال )Cardinal( فإذا اجتمع السبعون منهم عىل 
شخص أصبح البابا )Pope( أما كلمة “قسيس” فهي أعم من هذه الكلامت مطلقًا، 
بحيث تطلق عىل أصحاب مجيع هذه املراتب، بينام يمكن أن تكون هناك مرتبة سوى 
هذه املراتب املذكورة ويصح أن يطلق عىل صاحبها القسيس. وإن هذا النظام املعني 
 )Hierarchy :برتتيب درجاهتم ومناصبهم يسمى بـ نظام الكهنوت )ويف اإلنجليزية

 .)Clergy( وإن جمموعة هؤالء احلائزين ملناصب عديدة تسمى بـ رجال الدين
يكن  مل  املذكورة  واملراتب  للرتب  الكنيسة  نظام  يف  الدخول  من  التمكن  وإن 
للمرء فحسب، بل ربام  العلمية والعملية احلاصلة  املؤهالت والقدرات  مداره عىل 
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كان لدافع التصورات الوطنية، وأحيانًا كان يتم عن طريق االنتخاب الذي كان يقوم 
به جملس خاص مؤسس هلذا الغرض )اختيار األشخاص حليازة شتى هذه املناصب( 
تستصحب  ما  عادة  التي  التزوير  وأساليب  احليل  عن  نقيًا  يكن  مل  انتخاهبم  ولكن 
االنتخابات السياسية. وكثريًا ما كانت يف ظل من قيود التمييز العنرصي، فمثاًل لو 
كانت منطقة يقطنها جمموعة من النصارى ما بني البيض والسود، فكان من املمكن 
أال حيتل مكانة األسقف إال البيض دومًا وإطالقًا، أما من السود فال، كائنًا ما كان 

مبلغه من العلم وتضلعه من الدراية. 
ثم إهنم ملا اعتقدوا البابا ممثاًل للكنيسة التي هي نائبة عن البطرس، لذا وبالطبع 
بأن  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة  عقيدة  هذه  وأصبحت  بالعصمة،  له  اعتقدوا 
اإلنجليزية مصطلح  له  الدينية. وختص  الشؤون  يف  اخلطأ  ومنزه عن  معصوم  البابا 
الذي ال يعثر وال تزل قدمه قط، إال أن عصمته كانت  )infallible( أي: الشخص 
تقترص عندهم يف األمور الترشيعية فحسب، بمعنى أنه متى أصدر حكاًم من أحكام 
ذ قانونًا من قوانينها فهو معصوم يف ذلك عن اخلطأ ونزيه عن الغلط.  الرشيعة أو نفَّ
وليعلم أيضًا أن دوره مل يكن يقترص عندهم يف رشح القانون وتفسريه ، بل كانت له 
سلطة الترشيع ووالية التقنني أيضًا، وهو املجال الذي كانوا يعتقدونه فيه معصومًا 
فيها معصومًا، بل يرون من اإلمكان  يعتقدونه  أما غريه من األمور فال  عن اخلطأ، 
أن يصدر منه فيها خطأ. وال ينقيض العجب من هذه الفلسفة العشوائية التي تعتقد 
شخصًا ما غري معصوم يف سائر حياته، ولكنه ما إن يتقلد منصب البابا حتى يتحىل 

بالعصمة!
البابا  انتخاب  يف  القومية  العصبيات  ونفوذ  العنرصية،  البواعث  ل  فتدخُّ لذا 
وتعيينه: قد رفعا الثقة والضامن من تفويض هذه املرتبة الرفيعة ذات سلطة ال حمدودة 
اجلليل  املنصب  هذا  يعتيل  أن  املمكن  من  ذلك  بفضل  فأصبح  مرة،  كل  أهلها  إىل 
واملكانة الرفيعة من مل يكن يستأهلها وال يدانيها قط من فاقدي القدرات واملؤهالت 
العلمية والعملية ومعوزهيا. ومن طريف ما حدث يف هذا الصدد أنه وقع فيام بينهم 
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مرة اختالف شديد يف انتخاب البابا، فاقرتعوا، فخرجت القرعة يف حق أحد قطاع 
 John Twenty( والعرشين  الثالث  جون  بـ  واشتهر   )John( جون  اسمه  البحر، 
العصمة يف  فيها  بام  والسلطات-  الصالحيات  تلك  له مجيع  Third( ولقد حصلت 

األمور الترشيعية- كأي بابا آخر. وهكذا فمعظم هؤالء الذين اعتلوا سدة البابوية 
كانوا من الناحية اخللقية يف تدٍن وحضيض، ومن ثم فلم يألوا جهدًا يف االستعامل غري 
املرشوع لسلطتهم تلك، ووصل األمر إىل حد أن البابا أعلن مرة بأن من يريد دخول 
اجلنة فليكتتب منا صك الغفران، فأقبل الناس عليه وبدأت الكنيسة تصدر صكوك 
الغفران نظري املبالغ الباهظة، حتى قامت بإصدار الصكوك للموتى الذين قد مضت 
عىل وفاهتم فرتة مديدة وتفتتت أجسادهم ورّمت عظامهم، جتاوبًا ملطالب أوصيائهم 

وتلبية لرغبات أوليائهم!
ومن جانب آخر، فلقد أصابت امللوك منهم مضايقة شديدة وأذى بالغ لكوهنم 
ملتزمني بالعمل بتفسريهم ألحكام الدين، ومل يبق بمستطاعهم اإلقدام عىل يشء إال 
بعد احلصول عىل موافقة ورىض هؤالء، فقامت بينهم منافسات يف ذلك، ويف صورة 
ما إذا حاول امللك التخيل عن طاعتهم بادر القسيسون إىل احلكم عليه باالبتداع، ومن 

ثم اإلفتاء باستحقاقه االنخالع عن السلطة.
أنشأوا  الكنيسة  لتعاليم  املعارضني  املارقني  األشخاص  عىل  فللقبض  وثالثًا 
هيئة للتفتيش خاصة باسم »حماكم التفتيش«، وكانت هلا سلطة واسعة للتحقيق من 
أحوال كل شخص ومعتقداته، ومواضع نشاطاته التي يبدي عنها يف رسه، والكتب 
وخارجها،  الدولة  داخل  يف  وأوارص  هبم صالت  له  الذين  والناس  يطالعها،  التي 
وما إىل ذلك من األمور الشخصية البحتة. فكانت تلك املحاكم تلعب دور احلبائل 
عيون  هلم  وكانت  سبياًل!  منها  للخالص  جيد  فال  املرء  فيها  يقع  التي  واألرشاك 
وجواسيس يف كل حارة من املدينة يقومون بتجسس أحوال الناس خفية ورسًا، ثم 
الويش هبم إىل حماكم التفتيش التي كانت تنكل هبم بكل مهجية ووحشية بحيث مل تدع 
أسلوبًا من الظلم واالضطهاد وال فنًا من الرببرية وشعبة من الفظاعة إال وقد اختذها 
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ضدهم وطّبقها عليهم، من بينها: إعدامهم حرقًا، وسلخ جلودهم، ونزع أظفارهم 
وغري ذلك.

قرون،  قرابة سبعة  األندلس  املسلمني حكموا  أن  من  ودراية  علم  وأنتم عىل 
للجيش  اهلل  عبد  أيب  ملوكهم  آخر  استسالم  إثر  عىل  حكومتها  عن  تنحوا  وأخريًا 
األندلس ممارسة حريتهم  للمسلمني يف  توقيع معاهدة ضمنت  أعقاب  املسيحي يف 
وشعائرهم الدينية وعباداهتم ومحاية مساجدهم، وغري ذلك، إال أن جيوش فرديناند 
ما إن دخلوا الغرناطة إال وقد انتهكوا ذاك التعاقد انتهاكًا صارخًا جهارًا، من دون 
أن يوفوا ببند من بنوده، فلقد حّولوا املساجد إىل الكنائس، وأحرقوا كتب املسلمني 
عملها  التفتيش  حماكم  بدأت  ثم  شهر،  ملدة  استمر  قد  حريقًا  غرناطة  شوارع  عىل 
ضد املسلمني الذين كانوا ينبسون ببنت شفة خالف املسيحية أو املسيحني، فكانت 
الرزايا  من  ألوانًا  عليهم  وتنزل  االضطهاد  أفانني  وتصيبهم  العذاب  سوء  تسومهم 
إىل  منها  واهلجرة  مغادرهتا  إىل  الديار  تلك  القاطنني يف  املسلمني  أجلأ  ما  والنكبات، 

اجلزائر واملغرب األقىص.
وكان من ُعرف تلك املحكمة أن من اعرتض عىل حكم من أحكام البابا بكونه 
مضادًا ملقتضيات »الكتاب املقدس« وغري مالئم لروح الديانة النرصانية، حكمت 

عليه باالبتداع، ما مل يكن يعني عندهم آنذاك إال اإلعدام! 
ولعلكم تأخذكم دهشة إذ أحتدث إليكم بأن ترمجة »الكتاب املقدس« مل تزل 
امليالدي،  عرش  اخلامس-  –أو  الرابع  القرن  إىل  النصارى  لدى  باّتًا  حظرًا  حمظورة 
اإلمساك  ثم  اإلدانة ومن  إال  يامرسها  التي ال جتر عىل من  اجلناية  تعترب من  وكانت 
و... وكان اهلدف الرئييس من ذلك تضييق نطاق قراءته وفهمه، حتى ال يقوم أحد 
املقدس وأحكامه، حتى  باالعرتاض عىل أحكامهم وُفتياهم بكوهنا خمالفة للكتاب 
قام القس جون هس )John Huss( برتمجته خمتفيًا مسترتًا، وأصابته عقوبة ذلك يف 

صورة إحراقه حيًا! 
قل:  –أو  النرصانية  الثيوقراطية  سلوك  عىل  عابرة  مني  نظرة  كانت  فهذه 
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البابوية- وأساليبها! وال يكون من احلياد القول بأهنا كانت يف واقع األمر من أسوأ 
احلاكمية  ستار  الناس حتت  من  ثلة  أدارها  التي  وأقسى صورها  الدكتاتورية  أنواع 

اإلهلية ويف ظل شعار »احلكم هلل«.
ال  النظام،  هذا  لصورة  الربوتستانتية، حني عرضهم  الطائفة  إىل  املنتمني  وإن 
يلبثون أن تأخذهم املبالغة واإلطراء يف تشويه وجهها وتلوينها بألوان شتى، ولكننا 
لو أغمضنا عام تصاحب هذه الصورة من املبالغة والتشويه وسّلمنا أن بعض عهودها 
كانت ختلو عن هذه االعرتاضات، فإن احلقائق التي قّدمتها بني سادتكم حلقائق جلية 
واالجتار  البابا،  عصمة  كاعتقاد  وذلك  النهار،  رابعة  يف  الشمس  وضوح  واضحة 
والعدوان  والظلم  البابا،  إىل  التامة  الترشيعية  السلطة  وتفويض  الغفران،  بصكوك 
البابا   صالحيات  من  ومضايقتهم  امللوك  وضجر  التفتيش،  حماكم  يف  السائدين 
الالحمدودة، هذه هي حقائق ال جمال فيها للرفض وال لالعرتاض، وهي التي كانت 

ُأسسا للثيوقراطية املسيحية!
أن  تلقائيًا  أيدينا  بني  التضح  التصور  هذا  ضوء  يف  النظر  أمعنا  فلو  وبعد، 
احلكومة اإلسالمية أو مسامهة علامء اإلسالم يف النشاطات السياسية، ليست هلا أية 
وفوارق  شاسع  بون  بينهام  بل  الرومانية،  احلكومات  يف  السائدة  بالثيوقراطية  صلة 

واضحه جتعلهام متغايرتني متامًا، وفيام ييل نلخص لكم تلك الفوارق بإجياز:
)1( األناجيل شبه خالية من األحكام والتعاليم بشأن السياسة واحلكومة، لذا 
الدين،  ورجال  القسيسني  إىل  والتقنني  األحكام  تفويض سلطة وضع  إىل  اضطروا 
فيهام  جاء  حيث  النبوية،  نّة  والسُّ الكريم  القرآن  إىل  تستند  اإلسالمية  األحكام  بينام 
التنصيص عىل قدر كبري من أحكام السياسة واحلكومة، أما القضايا التي مل ينص عىل 
أحكامها هذان املصدران بيشء فلم تفّوض سلطة الترشيع فيها إىل رأي فردي خاص 

)كام كان يف الثيوقراطية املسيحية(.
)2( وكام أسلفنا فيام مىض أن الكنيسة لدى املسيحني ليست معبدًا فحسب، بل 
هي منظمة خاصة كانت تضطلع بعبء الترشيع بشأن األحكام، فكان ما وضعته من 
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األحكام وما رشعته من القوانني ملزمًا عىل كل مسيحي من دون أن يكون له حق 
تتوىل  والتي  منظمة كهذه  بأية  يقر  بينام اإلسالم ال  أو االختالف معه.  يف معارضته 
نّة قد  القرآن والسُّ منصب الترشيع وتتقلد وظيفة الشارع، نعم للقيام بمهمة تفسري 
حّدد -وبالطبع- صفات خاصة إذا توفرت يف املرء أّهلته هلذه املهمة أيًا من كان، ثم 
بعد ذلك ليست هناك منظمة تقّر ذاك أو تنكر، إنام العربة يف قبوله أو رفضه للضمري 
االجتامعي لألمة. وكذلك لو اختلف املجتهدان املوثوق هبام يف قضية ما، فللحاكم 
كقانون  له  اخلضوع  اجلميع  فيجب عىل  وبالتايل  منهام،  واحد  رأي  للتنفيذ  خيتار  أن 
ولو مل يوافقه رأي شخص خاص. ولعل قصة اإلمام مالك رمحه اهلل الشهرية يف هذا 
الصدد قد قرعت أسامعكم من أن اخلليفة أبا جعفر املنصور قال له: »إين قد عزمت 
أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها يعني املوطأ فتنسخ نسخًا، ثم أبعث إىل كل مرص من 
أمصار املسلمني منها بنسخة، وآمرهم أن يعلموا بام فيها ال يتعدوه إىل غريه، ويدعوا 
تفعل  املؤمنني ال  أمري  »يا  قائاًل:  فأجابه  املحدث..«  العلم  ذلك من هذا  ما سوى 
هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ 
كل قوم بام سبق إليهم وعلموا به ودانوا به من اختالف الناس وغريهم، وإن ردهم 

عام قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه«)1( 
الترشيعية،  األمور  يف  والزلل  اخلطأ  عن  العصمة  للبابا  أقرت  املسيحية   )3(
بينام اإلسالم خيص مرتبة العصمة باألنبياء عليهم السالم فحسب، أما بعد ما انتهت 
سلسلة النبوة فال حيق ألحد أن يدعي العصمة، ومل حيدث عرب التاريخ اإلسالمي أن 

ادعاها أحد من العلامء مهام بلغ من العلم ومهام نبغ فيه.

أقّر مبدأ أن األمة بأرسها  إنام  فاإلسالم مل يعرتف بالعصمة لنظام أو هيئة ما، 
ال جتتمع عىل الضاللة، لذا فلو حصل اجتامعها عىل أمر فيكون هو احلق والصواب. 
نّة بعنرص وال حسب وال مهنة، إنام  أما غري ذلك فلم يقيد عملية تفسري القرآن والسُّ
فّوضها إىل ذوي قدرات ومؤهالت علمية خاصة متى ما توفرت يف شخص سّمي 

)1(  الطبقات الكربى - متمم التابعني - خمرجا )1 / 441( ترمجة مالك بن أنس.
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نّة، ثم  جمتهدًا ومن ثم حصل له احلق يف تفسري املصدرين األساسيني: الكتاب والسُّ
يدرسوها  لكي  األمة،  أبناء  من  غريهم  عىل  واستنباطاهتم  املجتهدين  أراء  تعرض 
الضمري االجتامعي لدى األمة من  يتمكن  نقدها ومناقشتها، وهكذا  حمتفظني بحق 

اختيار قول واحد يكون هو األكثر صوابًا وسدادًا.
لذا ويف ضوء هذه الفوارق لقد أصبح من الواضح متامًا أن تطبيق الثيوقراطية 
النرصانية ومساوئها عىل نظام احلكومة اإلسالمية ليس إال ظلاًم بيِّنًا وإجحافًا مفرطًا. 
بمطالبة  يرفعون أصواهتم  الرشيعة ال  أن علامء  من  اليوم  فام ساد  املنطلق  هذا  ومن 
احلكومة اإلسالمية إال وتثري األوساط غربية الثقافة ضدهم دعاية بأهنم يريدون أن 
عليها،  البابوية  الثيوقراطية  تسليط  وحياولون  والوراء  التخلف  إىل  بالدولة  يرجعوا 
يف  ودورهم  العلامء  وملكانة  أوالً،  للبابوية  التفهم  سوء  نتيجة  إال  احلقيقة  يف  ليس 
اإلسالم ثانيًا، ولذا قلام نرى املرء يتورط يف هذه املغالطة إذا تكشفت بني يديه حقيقة 
وكام  نعم  للعلامء.  اإلسالمية  الرشيعة  قررهتا  التي  واملكانة  البابوية،  عليه  كانت  ما 
أسلفنا قبل قليل فإن الرشيعة اإلسالمية قد حّددت صفات ورشوطًا ألهلية تفسري 
أن  استحق  توفرت هي يف شخص  ما  إذا  منهام،  األحكام  واستنباط  نّة  والسُّ القرآن 
يتوىل منصب تفسريمها ورشحهام. أما أن يقوم عامي من غوغاء الناس ورعاعهم، مل 
يقرأ القرآن وال درس احلديث طيلة حياته، وأصبح يتشدق بأن ال بابوية يف اإلسالم، 
من  فإنه  وسفاهة.  محقًا  إال  منه  ذلك  فليس  لذلك  نفسه  مستحقًا  برأيه  يتفوه  وبدأ 
الطبيعي أن للحديث وإبداء الرأي يف علم وفن كائنًا ما كان، حتّدد صفات وُأُطر ال 
يسوغ للمرء الكالم فيه إال بعد حتّليه هبا وتوفرها فيه، أما وقد تعوزه تلك الصفات 

فليس له حق يف انتقاد آراء العلامء ورميهم بالثيوقراطية أو البابوية.
تكن حائدة عن  مل  معناها وتصورها  الثيوقراطية يف أصل  أن  الكالم  وفذلكة 
الصواب، حيث إهنا تعني: احلكم هلل. إال أن الديانات السابقة من اليهودية واهلندوسية 
والنرصانية، ملا حاولت تطبيقها فيام عندهم، قد أفسدهتا وشّوهتها وحّرفتها إىل حد 
أن فقدت روحها ومغزاها احلقيقيني األصليني، لذا فأنا عىل ثقة بأهنا لو ُطبقت اليوم 
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حتت مبادئ إسالمية فلن تصاحبها تلك املساوئ ومل تسترش فيها تلك املفاسد يف يشء 
إن شاء اهلل.

عقيدة الفداء وصلتها بالثيوقراطية:

أن  وهو  الثيوقراطية،  قضية  دراسة  يف  هاّم  جانب  إىل  أنظاركم  ُألِفُت  وهنا 
ودليل  كأساس  النصارى  لدى  السائدة  الفداء  عقيدة  قّدموا  مؤيدهيا  من  عديدًا 
إلثباهتا، بتعليل أن تلك العقيدة ُتثبت كون كل برش خمطئًا ومقرتفًا لإلثم، وتوجب 
آثامه  عىل  كجزاء  أحكامها  وطاعة  ألوامرها  واالستسالم  للحكومة  اخلضوع  عليه 
وعقوبة عىل معاصيه. ومن هذا فتمسنا احلاجة إىل إطالة النَفس يف بيان تلك العقيدة 
واستعراضها حتى نتمكن من تفهمها ومن ثم تزييف هذه النظرية عن بصرية وإتقان.

عقيدة الفداء)1(:

إن عقيدة الكفارة ملن أهم العقائد التي تبتني عليها املسيحية، ونعني باملسيحية 
هنا ما وضعها بولس، ال النرصانية القحة التي جاء هبا سيدنا عيسى عليه السالم؛ فإنه 
مجلة  فيه  فوردت  الرابع  اإلنجيل  يف  أما  الثالثة،  األناجيل  يف  ذكر  أي  بشأهنا  يرد  مل 
جمملة اختذوها أساسًا هلذه العقيدة التي حتمل يف ذاهتا أمهية كربى لدى النصارى، حتى 
أصبحت كاجلزء الالزم غري املنفك يف حال ما عن تصور النرصانية، وهي من العقائد التي 
أطبقت عىل اإليامن هبا مجيع فرق النرصانية من الرومية الكاثوليكية، واألرثوذوكسية، 
والربوتستانتية وما إىل ذلك. بالرغم من أهنا يكتنفها غموض والتواء شديدان، تنطلق 
فكرهتا من أن أول من اقرتف اإلثم كان آدم عليه السالم، فإن اهلل ملا خلقه بّوأه يف اجلنة 
أنه ُمنع من تناول القمح،  ووّفر له كل نوع من الراحة، ومل يفرض عليه حد سوى 
النهي  هبذا  التقيد  معها  يمكنه  كان  كاملة،  حرية  اإلرادة يف  قوة  فيه  أودع  قد  وكان 
أنـه )وحاشا هلل( خضوعـًا  إال  إذا شـاء.  أن خيالفـه  بإمكـانـه  كان  إذا شـاء، كمـا 

)1(  لقد اسـتفدت يف تعريب هذا البحث عن الفداء والذي يليه عن تاريخ النرصانية من ترمجة الشـيخ نور 
عامل خليل األميني ألحد بحوث الشيخ تقي العثامين حفظه اهلل عن النرصانية والذي قد طبع باسم‘‘ما 

هي النرصانية؟”)املرتجم(
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كان مجاع  للغاية حيث  شنيعًا  هذا  ذنبه  وكان  القمح،  حبة  تناول  الشيطان  لنزعات 
الذنوب قد ضم يف أكنافه ذنوبًا كثرية، فكان كفرًا؛ حيث إن اقرتافه إياه يعادل إنكار 
حكم اهلل تعاىل، وكان يتضمن الكرب أيضًا؛ ألنه اختار أن يعيش حمكومًا بسلطته بدل 
أن يعيش حتت ظل احلكم اإلهلي، وكان طمعًا أيضًا؛ حيث ترشفت نفسه إىل أكثر مما 
يكفيه، وكان رسقة أيضًا؛ ألن النهي عن تناول القمح يدل عىل أنه كان خارجًا عن 
ملكه وترصفه، فأكله والترصف فيه يعترب رسقة، وكان زنًا معنويًا أيضًا؛ ألن الشيطان 
أغرى عليه املرأة، فأغوته تلك املرأة بكالمها املعسول املضل حتى اتبع هواه، )وحاشا 
الثالث امليالدي سانت  هلل من هذه املعتقدات الضالة( يقول عامل نرصاين من القرن 
التي  املعايص  جلميع  انعكاس  الواحدة  اخلطيئة  تلك  يف  كان  »لقد  أوغسطينوس: 

يمكن تواجدها عىل األرض، لذا فليس من احليادة اعتبارها مجاع الذنوب«. 
 Orignil( »اخلطيئة األصلية« املسيحية مصطلح  الفلسفة  له  ومن هذا ختص 
فألهنا  وثانيًا  األرض،  ظهر  عىل  اقرتفت  خطيئة  أول  كانت  فألهنا  أوالً  أما   )Sin

مل  الذي  »العصيان«  الذي خلقت  فألن خطيئته هي  وثالثًا  رأس كل سيئة،  كانت 
يكن متصورًا قبل ذلك قط. فهذا هو املفروض األول لدى النصارى يف صدد عقيدة 

الكفارة.
الدائم« عىل  »املوت  قد استحق جزاء  السالم  آدم عليه  أن  الثاين  واملفروض 
هذه اخلطيئة؛ ألن اهلل تعاىل قال له وقد أراه الشجرة املمنوعة: »ألنك يوم تأكل منها 
يعني  بأنه  القول  هذا  ويفرّس  التوراة.  من  »اخللق«  كتاب  ورد يف  كام  موتًا متوت« 

اجلزاء باملوت عىل معصية األكل من تلك الشجرة.
واملفروض الثالث أن آدم سلب ما أعطي من احلرية اإلرادية، وكان قد وهب 
قدرة فعل املعروف واملنكر بإرادة واختيار منه، وبام أنه قد أخطأ هبذه اخلطيئة موضعها 
لذا انتزعت منه، فأصبح مسلوب حرية اإلرادة يف صنع املعروف. أما إتيان املأثم فام 

زال فيه حرًا.
وهناك ينشأ سؤال، وهو أن اهلل ملاذا عاقبه بسلب اختيار الطاعة؟
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رمحة  من  إبعاده  يف  يكمن  كان  اخلطيئة  عىل  احلقيقي  العقاب  بأن  عنه  وجياب 
فأصبح  اخلطايا،  من  املزيد  يف  رغبات  فيه  انبعثت  اهلل  رمحة  عنه  انفصلت  فلام  اهلل، 
شبه املضطر القرتافها. فكان من جراء ذلك أن تكومت عليه معاصيه واضطلع هو 

بحملها.
املفروض الرابع: مجيع بني آدم الذين وجدوا من بعده أو سيجدون يف املستقبل 
حتى يوم القيامة، إنام ولدوا من صلبه ورسى فيهم دمه، لذا انتقلت هذه اخلطيئة إىل 
مجيع أفراد البرش، حتى إن الطفل حينام يتولد من بطن أمه فيتولد متلوثا هبذه اخلطيئة. 
إذا فكل إنسان يولد، يولد من بطن أمه مذنبًا، ألن خطيئة أبيهم األصلية متداخلة يف 

طبيعته ومعجونة مع طينته.
ت عىل أبيهم عقوبة  وملا كان سائر بني آدم متلوثني باخلطيئة األصلية التي جرَّ
وتلوثوا  إياها،  أبيه  حرمان  أيضًا  هؤالء  حرموها  لذا  اإلرادية،  احلرية  عن  احلرمان 
بأنفسهم يف أعقاب فعل  أتوها  أثقلت كواهلهم بحمل خطايا أخرى  بالذنب حتى 

اخلطيئة األصلية.
ثم هبذه اخلطايا والذنوب املشار إليها )من اخلطيئة األصلية التي ُولِدوا عليها، 
التي أتوها نتيجة سلب حريتهم اإلرادية يف صنع املعروف( كان  واخلطايا األخرى 
وبال  من  للخالص  طريق  لدهيم  يبق  ومل  كأبيهم،  للموت  مستحقني  آدم  بني  مجيع 
هذه الذنوب، إال أن يرمحهم اهلل ويغفر هلم، لكنه مل يعد باإلمكان؛ ألن اهلل »عادل« 
و»منصف«، وال خيرج عىل قوانينه املحكمة غري القابلة للتغيري، وقد قدر عىل اخلطيئة 
األصلية عقوبة املوت، فلو غفر اإلنسان بدون أن يوقع عليه عقوبة املوت لكان ذلك 
متنافيًا مع عدله. وكذلك فإن إماتة اإلنسان مجيعًا تؤدي إىل هناية العامل، كام أنه يتناىف 

مع قانون الطبيعة وسنة الكون أيضًا. 
فكانت احلاجة إىل أن يتحمل ذنوب مجيع اإلنسان شخص معصوم من »الذنب 
األصيل« فيعاقبه اهلل بموتة ثم يبعثه، وتكون هذه العقوبة كافية عن مجيع أفراد البرش، 

وهكذا يتخلص البرش.
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العامل صفة كالمه متجسمة يف جسم  بعث يف  أن  الغرض  اهلل هلذا  اختار  وقد 
إنساين ومتشكلة يف صورة عيسى عليه السالم، ومكث يف العامل لفرتة ما، ثم ُصلب، 
ونفذ عىل نفسه عملية التصليب كعقوبة عن الذنب األصيل، وبذلك حتقق قوله تعاىل: 

»يوم تأكل منها متوت موتًا«.
وهكذا أجرى اهلل تعاىل عقوبة ذنب آدم وبنيه عىل عيسى عليه السالم وحده، 
الكفارة عن  هذه  بفضل  تعاىل  اهلل  قد صفح  أي  البرشية،  لسائر  كفارة  موته  واعترب 
الذنب األصيل الذي اقرتفه آدم والذي حرمه حرية اإلرادة يف صنع املعروف، والذي 
انتقل إىل سائر أبنائه ورسى يف دمائهم وجعلهم حمرومي االختيار ومسلويب اإلرادة 
الذنوب ارتفعت عن اإلنسان عقوبتها  يف صنع املعروف. فلام تم الصفح عن تلك 
التي كانت أصابته يف صورة سلب اختياره عن فعل املعروف، لذا فعاد إليه اختياره 
ذلك، فلو استخدمه يف احلسنات فسيستحق عليها األجر والثواب، وإذا وضعه يف 

السيئات فسيستوجب العذاب بقدر نوعية السيئات التي ارتكبها.
بتعاليمه، وعالمة  به ويأخذ  إنام هو ملن يؤمن  املسيح هذا  ولكن قربان يسوع 
القائم هبا  أن  تعني  املعمودية  فإن  »املعمودية«،  بأداء طقس  القيام  اإليامن هي  هذا 
)املتعمد( يؤمن بكفارة املسيح، وهي نوع من عملية الغسل باملاء التي جتري عىل كل 
من يريد الدخول يف النرصانية، وال يعترب أحدًا نرصانيًا بدوهنا. وهي التي أشار إليها 
إن  أي  ]البقرة، 2: 138[،    ِصْبَغًة  ِه  اللَّ ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  قوله:  اهلل سبحانه وتعاىل يف 
هؤالء يصطبغون وَيطلون أجسادهم بلون ظاهر خاص، وصبغة اهلل هي الصبغة يف 

احلقيقة، ال يشء أحسن منها صبغة.
مؤيدي  عدة  حاول  والتي  الكفارة،  عقيدة  عن  ملخصة  دراسة  فهذه  وبعد، 
قد  اإلنسان  بأن  للثيوقراطية،  كأساس  استخدامها  ومنارصهيا  الثيوقراطية  الفكرة 
رفع مخريه عن ذاك الذنب األصيل وامتزج بطينته واسترشى يف طبيعته، فكانت هناك 
حاجة إىل اهليئة احلاكمة لُتعاقبه عىل ما ارتكب، وتردعه عن إعادته مرة أخرى، فسّلط 
اهلل عليهم احلكومة لتؤدي هذه املهمة، وحيث كانت احلكومة من اهلل، لذا فكل من 
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قام هبا من حاكم وملك ورئيس الدولة حيمل يف ذاته قداسة ومكانة رفيعة، ولتحّليه 
أم عدل، وليس لدى  القداسة جتب طاعته عىل اجلميع، سواء جار يف احلكم  بتلك 
أي إنسان الرشعية ليقوم بمحاولة عزله عن منصبه أو تنحيته عن مرتبته أو اإلطاحة 
يمنحنا  ما  الثيوقراطية!  مؤيدي  من  لِطائفة  النظر  وجهة  هي  هذه  حكمه.  بنظام 
تيهها اإلنسان هائاًم متعثرًا،  التي ختبط يف  صورة بسيطة عن الضالالت واخلرافات 
وبذلك يمكننا أن نقدر مدى خطورة ومكانة بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي محانا هبا اهلل من هذه 
قدره  يمكن  إنام  فالنور  بأضدادها  تعرف  األشياء  كانت  وملا  األضاليل واألكاذيب! 
حق القدر بعد مواجهة الظالم احلالك، واهلداية إنام يتوصل إىل قدرها ومكانتها بعد 
مشاهدة الضالل، واإلسالم إنام يتوصل إىل معرفة قدره حق املعرفة املرُء الذي طالع 
هذه الضالالت، ففداك أنفسنا يا رسول اهلل! عن كم من الضالالت قد أنقذتنا، وكم 

من التومهات قد محيتنا!

نظرة عابرة عىل تاريخ النرصانية وأوروبا: 

وحيث تطرقنا إىل احلديث عن الثيوقراطية املسيحية، فيجدر بنا اآلن أن نعقبه 
حيث  موجزة،  صورة  عنها  ونقّدم  املسيحية،  تاريخ  عىل  العجىل  النظرة  بترسيح 
إليها مّرات وكّرات، بحكم  العزو واإلشارة  إىل  السياسية  للنُُظم  نضطر يف دراستنا 
ما كان للديانة النرصانية من نفوذ وتدخل يف كل ما انبعث يف أوربا من نظام سيايس 
بني  باحلديث عن  الرسم  هذا  تلوين  فلنبدأ  ذلك.  أو غري  اجتامعي  أو  اقتصادي  أو 

إرسائيل، وفيام ييل إليكم تفصيله:
كلمة »إرسائيل« هي اسم سيدنا يعقوب –عليه وعىل نبينا الصالة والسالم- 
بـ  أيضًا  »بني إرسائيل« ويسّمون  بـ  اثنا عرش ولدًا، وأوالده يدعون  له  الذي كان 
»األسباط اإلثني عرش« وقد ورد ذكرهم يف القرآن أيضًا، وأصبح كل واحد منهم أبا 
لقبيلة. وكان وطن بني إرسائيل األصيل هو مناطق فلسطني، )ويوسف عليه السالم 
كان هو الذي دعا أبويه وإخوته إىل مرص( ويف تلك الفرتة هامجت العاملقة فلسطني 
وتسلطت واستولت عليها غصبًا. ومن جانب آخر، فلقد قام فرعون مرص الذي كان 
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الفراعنة  أن  إال  إليهم،  بمداراهتم واإلحسان  إليها  بني إرسائيل  أيام هجرة  حيكمها 
الذين تلوه قد استعبدوهم وأخضعوهم لسلطتهم، فاضطروا لقضاء برهة من العيش 
– يف ظل العبودية للفراعنة إىل أن بعث اهلل فيهم سيدنا موسى عليه السالم، الذي 
بجانب دعوة املرصيني إىل التوحيد- قد أعلن جهارًا بأن مبعثه يستهدف أيضًا إنقاذ 
بني إرسائيل وختليصهم من براثن فرعون وتنجيتهم من عذابه وأذاه، فتمكن موسى 
عليه السالم من ختليصهم من خمالب فرعون وترحيلهم من مرص، إال أهنم رفضوا 
استأثرت  التيه يف ميدان سيناء لفرتة طويلة، حتى  ما جّر عليهم  العاملقة  اجلهاد مع 
رمحة اهلل بموسى عليه السالم وتويف فيها، فقام خلفه يوشع عليه السالم برفقة كالب 
العاملقة، واستطاعا ختليص منطقة  نائبًا عن يوشع( بجهاد  عليه السالم )الذي كان 
أن جزءًا  إال  بنو إرسائيل من جديد،  قد توطنها واستعمرها  ما  كبرية من فلسطني، 
كبريًا منها ما زالت حتت سيطرة العاملقة. فلام أن تويف يوشع وكالب عليهام السالم 
أصبحوا فوىض ال رساة هلم من قائد يقودهم أو حاكم حيكمهم، وظلوا أشباه بدويني 
كالعرب أيام اجلاهلية، وباتت عيشتهم قبلية بعيدة عن املدنية واحلرضية، من دون أن 
جتمع شتاهتم دولة أو حكومة، إال أهنم كانوا جيعلون الرجل الذي يتمكن من حسم 
خصوماهتم بصورة مرضية وحسب قوانينهم القبلية قائدًا وزعياًم هلم، وكانوا يسّمون 

مثل هذا الرجل بـ القايض، ويسمى عهدهم ذاك بـ »عهد القضاة«.
ضاقوا  قد  أهنم  إليه  طلبوا  نبيًا،  السالم  عليه  صموئيل  فيهم  ُبعث  ملا  وأخريًا 
هبذه احلياة البدوية ذرعًا، فليدع اهلل أن يبعث هلم ملكًا جياهدون حتت قيادته العاملقة 
لتخليص وحترير ما بقي من أرض فلسطني، وهذا ما ذكره اهلل بقوله عز من قائل: 

 هَلُُم اْبَعْث َلنَا ملكًا ُنَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللِ ]البقرة، 2: 246[. إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ
عىل  حيصل  مل  إرسائيل  بني  من  ملك  أول  وكان  ملكًا،  طالوت  إليهم  فبعث 
إىل جنب،  جنبًا  وامللكية  النبوة  مرتبتي  بني  قبله جيمعون  امللوك  وكان  النبوة،  مرتبة 
يبعث  مل  يافعًا  فتى  آنذاك  السالم  عليه  داوود  العاملقة، وكان  بمقاومة  فقام طالوت 
كنبي بعد، وقد اتفق أن انضم إىل عسكر طالوت، وطلب شخص من جنود العاملقة 
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إال  مقاومته  عىل  جيرس  فلم  للمبارزة،  إرسائيل  بني  من  شخصًا  »جالوت«  اسمه 
داوود عليه السالم، فقتل داوود جالوَت، وقد أكسبه ذلك حبًا وقبوالً شاملني أخذا 
اهلل  أكرمه  وقد  طالوت،  بعد  هلم  ملكًا  كان  أنه  لدرجة  إرسائيل،  بني  قلوب  بحجز 
بالنبوة أيضًا، وقد متت تقريبًا سيطرة بني إرسائيل عىل فلسطني. وخلفه ابنه سليامن 
عليه السالم، الذي بلغ باململكة إىل أوج االزدهار، وهو الذي بنى بيت املقدس بإذن 
اهلل تعاىل، وسمى اململكة بـ »هيوذا« اسم جده، وخلفه بعد وفاته ابنه »رجيعام«، 
وتوىل عرش امللك، فلم يقترص –من أجل عدم أهليته- عىل قضاء الروح الدينية يف 
اململكة فحسب، بل أحلق أيضًا رضرًا بالغًا باستقرارها السيايس، ويف هذا العهد بغى 
»إرسائيل«، وعىل ذلك  باسم  »يربعام« وأسس مملكة مستقلة  نظامه  خارجًا عىل 
اجلنوب وكانت عاصمتها  اليهودية يف  اململكة  بنو إرسائيل بني مملكتني:  توزع  فقد 
»أورشليم«، ومملكة إرسائيل يف الشامل وكانت عاصمتها السامرة )ما تسمى اليوم 
الدينية  والرصاعات  الصدامات  من  طويلة  سلسلة  اململكتني  بني  وقامت  بنابلس( 
والسياسية املتبادلة، وكانت تتحكم فيها من حني آلخر نزعات الوثنية، ويشتد إقبال 
بالسيئات  أعامهلم  دفاتر  تسويد  يف  أفرطوا  وملا  أنبياء.  إليهم  فيبعث  عليها،  الناس 
وأرسفوا يف التعدي حلدود اهلل، سّلط اهلل عليهم »بختنرص« ملك »بابل« الذي أغار 
بحمالت موسعة جبارة عىل أورشيلم، ودّمرها كل التدمري يف محلته األخرية، وأحرق 
سائر نسخ التوراة، وقتل أكثر رجاهلم، وأجىل نسوهتم برفقة آخر ملوكهم وما بقي 
املنفى مرة أخرى ولفرتة  »بابل« حيث عاشوا يف ذاك  إىل  إماء وعبيدًا  الرجال  من 
طويلة حياة الذل والعبودية. ويف تلك الفرتة ولد سيدنا عزير عليه السالم، وإن ما 
  َعَلٰى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلٰى ُعُروِشَها  ِذي َمرَّ ورد يف القرآن من قوله تعاىل: َأْو َكالَّ
]البقرة، 2: 259[، فكثري من املفرسين ذهبوا إىل أن املراد منها هي بيت املقدس عىل إثر 

عملية التدمري التي متت عىل أيدي بختنرص، ويسمى هذا بـ »عهد األرس يف بابل«
ثم حدث أن تابوا عن ذنوهبم ودعا هلم األنبياء بتحسن األوضاع، فقدر اهلل هلم 
ذلك حيث قام »سارس« )وهو ملك إيراين( باإلغارة عىل »بابل« وفتحها، وسمح 
عىل إثره لليهود بالعودة إىل أورشليم وإعادة بنائها وبناء بيت املقدس، فأقاموا اململكة 
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أيدي األشوريني(  التدمري عىل  لقيت  قد  اليهودية وحدها، )وكانت مملكة إرسائيل 
وما إن متتعوا فيها برغد العيش ورفاهيته، حتى عادوا مرة أخرى إىل أعامهلم السيئة 
الوثنية! فسلط  اللهو والفجور وحتى  تعّودوا عليها، من  التي كانوا قد  ومعاصيهم 
 )Antiochus Apiphanius( »انطيوخوس إيبي فينس« اهلل عليهم ملكًا آخر اسمه 
بقوله:  القرآن  إليه  أشار  ما  وهذا  التوراة،  نسخ  مجيع  وأحرق  السيف  فيهم  فوضع 
ٍة  َمرَّ أوَل  َدَخُلوُه  َكاَم  امْلَْسِجَد  َولَِيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  لَِيُسوُءوا  اآْلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا 

وا َما َعَلْوا َتْتبرِيًا ]اإلرساء، 17: 7[.  ُ َولُِيَتربِّ
ا َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَبادًا  أما إغارة بختنرص فأشار إليهابقوله: َفإَِذا َجاَء َوْعُد أواَلمُهَ

َياِر ]اإلرساء، 17: 5[.   َلنَا أويِل َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل الدِّ
وهنض آنذاك هيوذا املكايب يف بني إرسائيل، وكّون مجاعة واستطاع أن يستعيد 

منطقة كبرية من فلسطني. 
مبعثرين  حينئذ  كانوا  كلهم  اليهود  فإن  للمكابيني،  الدويلة  هذه  استثينا  وإذا 
متسكعني، وكانوا يعيشون حياة بدوية فوضوية من دون أي زعيم وقائد. وعىل جزء 
لروما، وكانت أورشليم  تابعة  الرومان، وكانت حكومتهم  من فلسطني كان حيكم 
وكان  »اليهودية«،  تسميها  الرومان  وكانت  الرومية،  احلكومة  واليات  من  والية 

عليها حاكم للرومان.
وكانت احلال عىل هذا املنوال، فولد سيدنا عيسى عليه السالم عىل أيام اإلمرباطور 
فعرض  اليهودية،  ملك  كان  وهريودوس   ،)Auguste( أوغسطس  األول:  الروماين 
عيسى عليه السالم دعوته عىل بني إرسائيل، ولكن ما آمن عليها منهم إال قليل، أما 
اآلخرون فناصبوا له العداء وبدؤا يصيبونه باالضطهاد واألذى. وكان من بني من آمن 
به اثنا عرش حواريًا له، الذين تبعوه ونرصوه وعّززوه إىل حد االستامتة يف سبيل ذلك، 
ويف تبعيتهم قد دخلت يف دينه ثلة قليلة أخرى. ويف تلك الفرتة رفع اهلل سيدنا عيسى 
عليه السالم إىل السامء، الذي يعتقد بشأهنا النصارى بأنه صلب، ثم أحيي بعد ذلك 
بقوله:  القرآن  يف  اهلل  أوضحها  ما  احلقيقة  ولكن  السامء،  إىل  ُرفع  ثم  أيام،  بثالثة 



63

 ِمنُْه َما هَلُْم بِِه  ِذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ  الَّ ...َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هَلُْم َوإِنَّ

 َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا 157 َبْل َرَفَعُه اهللُ إَِلْيِه...  158 ]النساء، 4: 157- 158[. َباَع الظَّنِّ  اتِّ ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ
وبعد رفعه إىل السامء ظل أتباعه مقهورين مغلوبني يف العامل لفرتة ثالثة قرون، 
قد  حقًا  وكانوا  االضطهاد«  »عرص  بـ  العرص  هذا  املسيحيون  املؤرخون  ويسمى 
ودّمرهم  وبّددهم  عليهم  أغار  وقد  شديدتان،  ونكبة  حمنة  العرص  ذاك  يف  أصابتهم 
»بينام  القول:  عنه  سار  الذي  نريو،  بـ  الشهري  امللك  ذاك  بينهم  من  عديدة،  ملوك 

الرومة كانت تشتعل نارًا، نريو كان يزمر باملزمار«.
وبعد ثالثامئة سنة جاء عىل املسيحية يوم سعيد، إذ اعتنقها اإلمرباطور الروماين 
قسطنطني، الذي اختذها ديانة رسمية للدولة، وأكسبها قوة وإحكامًا دائمني، وهذه 
فيها  امللك  ملدة طويلة، كان  امتدت عىل رومة  والتي  املسيحية،  اململكة  بداية  كانت 
اجلانب  جزأين:  إىل  املسيحية  اململكة  هذه  توزعت  األخري  ويف  للكنيسة.  خاضعًا 
الغريب الذي كانت عاصمته رومة -عاصمة إيطاليا حاليًا- واجلانب الرشقي الذي 
اململكة  انقسام  إثر  وعىل  اسطنبول،  اليوم  وتسمى  قسطنطينية،  عاصمته  كانت 
انقسمت الكنيسة أيضًا إىل طائفتني: غربية وكان مقرها الروم، ورشقية وكان مقرها 
القسطنطينية، وتغريت واختلفت أسامؤمها أيضًا، فالرومية كانت تسمى بـ »الكنيسة 
كانت  عنها  املنفصلة  والرشقية  »البابا«،  بـ  ورئيسها  الكاثوليكية«  الرومانية 
وكلمة  البطريرك،  رئيسها:  وعىل  املقدسة«،  األرثوذكسية  »الكنيسة  عليها  تطلق 
املرتسخة  الثابتة  هي  أهنا  تزعم  فكانت  عقيدة،  املرتسخة  تعني:  »األرثوذكسية« 
عىل عقائد املسيحية. حتى إن القسطنطينية ملا تّم فتحها عىل يد السلطان حممد، كان 
 The patriarch of the( رئيس كنيستها يسمي نفسه بـ بطريرك القسطنطينية العظمى
great Constantinople( وكان وراء هذا االنقسام عدة عوامل بارزة ما بني سياسية 

ودينية وعنرصية. وعىل كل فلم تزل الرصاعات حمتدمة واحلروب منتشبة بني هاتني 
 The( »الكنيستني لفرتة طويلة، ما يسميها املؤرخون املسيحيون بـ »الشقاق العظيم
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ثم تاله عهد قد كثر فيه هذا الشقاق فيام بينهم إىل أن انفصلت عن كل واحدة 
من اململكتني ممالك أخرى، ومن كل واحدة من الكنيستني كنائس أخرى، وبلغ عدد 
اثنني فقط، وبدأت سلسلة من احلروب األهلية  الباباوات إىل األربعة بعد ما كانوا 
ممتدة ال هناية هلا، ويف تلك الفرتة حدث ما أسلفنا بيانه من حوادث الفساد والعسف 
تغتفر،  البابا جريمة ال  أوامر  انتقاد  الغفران، وأصبح  واالعتداء، واالجتار بصكوك 
النظام  اخلارجني عىل  املارقني  وإحراق  باّتًا،  املقدس حمظورة حظرًا  الكتاب  وترمجة 
عىل الشارع جهارًا، بام فيهم جون هس و»جريوم«، بيد أن حركة النهضة واليقظة 
بالظلم والعدوان وعمليات الكبت،  أثارها جون هس مل تعد لتختفي أو هتدأ  التي 
القضاء عىل  الربوتستانتية، ومتكن هبا من  الفرقة  لوثر« وأسس  »مارتني  حتى ولد 

البقية الباقية من روح البابوية.
 ،)Protest( تعني: املحتجني، وهي مشتقة من )Protestant( »و»الربوتستانت
معناها: االحتجاج، ويطلق عليها هذا االسم لقيامها باالحتجاج واالعرتاض عىل 
»إنكم حتكمون  وقال هلم:  مارثر  فنهض  وبابويتها،  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة 
الصارمة،  الشديدة  بالعقوبات  فتعاقبونه  باالبتداع  رفع صوته ضدكم  من  كل  عىل 
ويف احلقيقة أنتم األحقون هبذا االسم؛ إذ أحدثتم يف املسيحية من العقائد والطقوس 
ما ال صلة هلا هبا أصاًل، ونحن ال نؤمن إال بالعقائد القحة النقية التي ورد ذكرها يف 
الكتاب املقدس، أما ما اختلقتموها فنرضب هبا اجلدار من دون أن نعتربها يف يشء!«
وهناك فوارق متيز الطائفة الربوتستانتية عن أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، 
الكنيسة  عقائد  من  هاّمًا  جزءًا  يشّكل  الذي  الرباين«  »العشاء  تنكر  أهنا  أمهها  من 
الرومانية. وأصله عند النصارى أن يسوع املسيح عليه السالم تناول قبل االعتقال 
املزعوم بيوم واحد مع تالميذه وأتباعه طعامًا يتضمن اخلبز وشيئًا من املرق، وقال 
 الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هذا  بعد ذلك لتالميذه: »اصنعوا هذا لذكري« فتفرسِّ
القول بأنه أصبح من الالزم عىل كل مسيحي أن يؤدي طقسًا خاصًا بذاك الطعام. 
وطريقة االحتفال هبذا الطقس أن البابا يأخذ اخلبز ويمسه بجزء من جسده، فيتحول 
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ذاك اخلبز حسب معتقدهم إىل جسد املسيح، وذاك املرق إىل دمه. ويرمى من وراء 
الطقس  وأنكر هذا  اللوثري  فنهض  الكفارة،  بعقيدة  اإليامن  إظهار  الطقس  أداء هذا 

ورفض اإليامن هبذه العقيدة.
الكتاب  أسفار  ببعض  تعرتف  ال  الربوتستانتية  الطائفة  أن  الثاين  والفرق 
املقدس. وتفصيل ذلك أن الكتاب املقدس لدى النصارى يطلق عىل الكتاب الذي 
السالم وعىل  عليهام  نزلت عىل موسى وعيسى  التي  والصحف  األسفار  جيمع كل 
حواريه وغريهم من بعده، وإن األسفار اخلمسة األول )اخللق، اخلروج، األسالف، 
العدد، االستثناء( تطلق عليها »التوراة«. ثم تواصل نزول الصحف عىل أنبياء بني 
وغري  السالم،  عليهام  سليامن  وأمثال  داوود،  زبور  فمنها:  السالم،  عليهم  إرسائيل 
وتسمى  السالم،  عليه  عيسى  قبل  نزلت  التي  والثالثني  الثامنية  األسفار  من  ذلك 
جمموعتها بـ »العهد القديم«، ثم بعد ذلك هناك أناجيل أربعة عن حياة عيسى عليه 
َمْرَقص، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. وتليها  َمتَّى، وإنجيل  السالم ، وهي إنجيل 
أعامل الرسل، والرسائل، ويطلق عىل جمموعتها: العهد اجلديد. وتسمى جمموعة هذه 
األسفار بقسمي العهد بـ الكتاب املقدس. فهناك ثالثة عرش ِسفرا تؤمن هبا الكنيسة 
الرومانية، وال تعرتف هبا الربوتستانتية، بل تصفها بـ األبوكريفا )Apocripha( أي: 
األسفار املنحولة أو املشكوك يف صحتها. ومن هذا فاختلف الكتاب املقدس بالنسبة 
إىل كلتا الطائفتني، حيث الرومانية يضم كتاهبا املقدس هذه األسفار الثالثة عرش، بينام 

يكون الكتاب املقدس لدى الربوتستانتية خاليًا عنها.
املطلقة  الُسلطة  للبابا  ُتِقّر  ال  الربوتستانتية  الطائفة  أن  بينهام  الثالث  والفرق 
البابا، بل  املقدس حكرًا عىل  الكتاب  ، كام ال جتعل صالحية تفسري  املستبدِّ واحلكم 
تفّوضه إىل كل من حصل العلم. كام أهنا ليست لدهيا تلك املراتب للقسيسني ورجال 

الدين التي كانت يف الرومانية.
وأخريًا فلقد تأثر هبذه احلركة ملك إنكلرتا »هنري« الثامن، فأيَّدها ونارصها، 
ي املسيحية يف  حتى أصبحت بفضل تأييده خصاًم قويًا للكنيسة الكاثوليكية، شأن تقوِّ
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أول عهدها باعتناق اإلمرباطور الروماين قسطنطني إياها. وبالرغم من أن الكاثوليكية 
ما زالت حتى يومنا هذا مُتثِّل الغالبية من النصارى، إال أن النصارى الذين يقطنون 

ديارنا شبه القارة اهلندية عادة ما ينتمون إىل الربوتستانتية.
إىل  يعود  لذلك  الثاين  والسبب  النصارى.  يف  الفكرية  احلرية  بدأت  وهكذا 
الزنكي  الدين  نور  بقيادة  واملسلمني  املسيحّيني  بني  نشبت  التي  الصليبية  احلروب 
وصالح الدين األيويب وغريمها، ويف أعقاهبا قد تم فتح بيت املقدس ومتكن املسلمون 
النصارى  اختالط  فكثر  ثامنني سنة.  ملدة  النصارى  عليها  استوىل  ما  بعد  إعادته  من 
باملسلمني من جانب، ومن جانب آخر فإن كارثة سقوط األندلس قد أسفرت عن 
نقل علوم املسلمني إىل أوروبا وإتاحتها الفرصة لالستفادة منها، فأقبل أفراد منهم 
انتهجوها  املسلمون قد  التي كان  املناهج  التحقيق والبحث عىل  عىل مواصلة عمل 
ازدهارها يف  بداية تطور أوروبا وفاحتة  التي كانوا قد سلكوها، ما كانت  واملسالك 
العصور  اعتربوا  اجلديدة«. حيث  »االنتفاضة  بـ  العهد  ذاك  ويسمى  العلوم.  هذه 
حرية  عىل  الصارمة  القيود  فرضت  قد  الكنيسة  كانت  ملا  ظلامء«  »عصورا  قبلها 
الفكر والتعبري، فكانت تلك العصور بالنسبة إىل العامل الغريب اجلديد بمثابة العصور 
اجلاهلية قبل بزوغ فجر اإلسالم. إال أهنم اعتربوها عصورًا ظلامء بالنسبة إىل سائر 
البرشية، مع أهنا هي العصور التي كان يرتامى فيها عَلم اإلسالم يف أكناف املعمورة 
العلوم،  يف  التطور  وقمة  االزدهار  أوج  املسلمون  فيها  بلغ  وقد  وأقاصيها،  أدانيها 
وتتعثر يف  تتخبط يف غياهب اجلهل  األوربا  بينام كانت  الروعة يف احلضارة،  وذروة 
حوالك الظالم، فحق هلا أن تعتربها -بالنسبة إىل نفسها خاصة- العصور الظلامء.

وأعقبها عرص »العقالنية« حيث هتف ُشداة االنتفاضة وُدعاة النهضة أن ال بد 
من وضع كل مزعم من مزاعم الدين عىل حِمّك العقل، ولنرضبن عرض احلائط كل ما 
ال تسيغه عقولنا، وأصبحوا يشنّون الغارة عىل املعتقدات الدينية عىل أساس العقل. 
حتى انبعثت الفلسفة التي تؤكد عىل احلرية واملساواة وتعترب كل شخص حرًا مطلقًا 
فلام حتررت عقوهلم   )liberalism( الليربالية  بـ  ومعتقده وعمله. وتسمى  تفكره  يف 
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فلقد ذهبت يف هذا التحرر كل مذهب وتعدت كل احلدود وختّطت كل املقاييس إىل 
حد أن ظهر يف أوساطها من زرع الشك واالرتياب يف وجود اهلل تعاىل )والعياذ باهلل( 

ثم عم اجلهر بإنكار وجود اهلل!
فهذه كانت صورة بسيطة موجزة عن تاريخ املسيحية واألوربا!

النظام اإلقطاعي:

كنا يف صدد بيان نظام األرستقراطية من بني األنظمة السياسية التي شهدها العامل 
يف فرتة من فرتاته، وكنت قد بّينت من أقسامها ثالثة: العلمية، والعنرصية، والدينية، 
وخالل احلديث عن األرستقراطية الدينية – وبالتحديد املسيحية- استطردنا إىل بيان 
موجز عن تاريخ املسيحية واألوربا لدوره يف تفهم األنظمة السياسية املنبثقة عنها. 
واآلن نريد أن نرصف زمام عنايتنا إىل بيان النظام اإلقطاعي كقسم رابع من أقسام 
األرستقراطية. وإنام رأيت من األجدر إيراده ضمن أقسامها – واحلال أن الباحثني يف 
علم السياسة ال يوردونه كقسم من أقسامها- بغية التعريف به أوالً، ولكونه داخاًل 
يف مفهومها الواسع املذكور يف مستهّل البحث من أن األرستقراطية تشمل أيضًا ما 
إذا حصل لطبقة ما نفوذ كبري وتدخل بالغ يف األوساط احلكومية بحيث تكون هي 
اجلهة احلاكمة فعاًل وحقيقة، فيعترب ذاك أيضًا من األرستقراطية ولو مل متارس تلك 
الطبقة اخلاصة احلكَم مبارشة، وكذلك فإين أريد أن أعرفكم بكومة من التصورات 
السياسية منثورة يف زوايا الكتب، فلم يُعْد يل من املمكن أن أمّر هبا مغمضًا الطرف 

عن نظام هاّم كاإلقطاعي.
آخر  وجه  وهناك   ، ”Feudalism" ويسمى النظام اإلقطاعي يف اإلنجليزية بـ
جيعلنًا نركز عىل إطالة النَفس يف تعريفه، وهو أن شأنه يشبه شأن الثيوقراطية يف أن 
الناس -وال سيام املتنورين منهم بالثقافة الغربية- كثريًا ما حاولوا اإلبعاد عنها بتربير 
أهنا ال جتّر عىل األمة إال الرشور والويالت، بالقياس عىل ما سمعوه عن الثيوقراطية 
هة التي هي إىل البابوية أقرب منها إىل احلكومة اإلهلية. فكذلك شّوهوا  املسيحية املشوَّ
يف  السائدة  املشّوهة  بتقديم صورته  عنه  اإلقصاء  وحاولوا  اإلقطاعي  النظام  ُسْمعة 
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املرشوع  اإلقطاع  بنظام  اإلدانة  إىل  هتم  ربام جرَّ اإلنكار عليه  املبالغة يف  أوروبا، وإن 
يف اإلسالم، وال سيام يف فرتة كان نجم االشرتاكية والشيوعية فيها يف صعود، رَموا 
العلامء بتأييد النظام اإلقطاعي وتقويته ومنارصته. لذا فنظرًا إىل هذه العوامل ال بد من 
التعميق يف دراسة وفهم النظام اإلقطاعي الذي ساد يف أوروبا يف الغابر من الزمان.
يف  عليها  أتى  حيث  الوسطى،  أوروبا  قرون  إىل  تعود  احلقيقة  يف  قصته  وإن 
فيه الصدامات وحتتدم فيه  القرون زمن كانت تدور فيه رحى اهليجاء وتندلع  تلك 
الرصاعات، إما احلروب األهلية بني شعوهبا بعضها بعضًا، كفرنسا وإنجلرتا مثاًل، 
شديدة،  سطوة  ذات  كقوة  وتصاعد  نمو  يف  اإلسالم  بدأ  وقد  املسلمني،  مع  وإما 
بحيث  اقتصادية شديدة،  أزمة  أصابتها  أن  املتتابعة  احلروب  هذه  من جراء  فكانت 
والتي  احلروب،  تتطلبها  كانت  التي  الباهظة  املبالغ  تلك  باإلمكان حتمل  هلا  يُعْد  مل 
كانت تتضاعف يومًا فيومًا جنبًا إىل جنب التطور يف فنون احلرب وآالهتا ومعّداهتا، 
القبائل  اجليوش وزعامء  يتقاضاها رؤساء  كان  التي  املرتفعة  التكلفة  تسأل عن  وال 
واحد  كل  كان  والذين   )Knights( باسم  املعروفني  كالفرسان  القتال،  ساحات  يف 
منهم بطاًل مغوارًا وباساًل مقدامًا، وقد كانت أوروبا ترتزقهم للغزو ضد املسلمني 
واملعّدات  اآلالت  إىل  باإلضافة  ومطالبهم  رواتبهم  فكانت  الصليبية،  احلروب  يف 
هذا  مقاومة  فلرضورة  باهظة،  تكاليف  أوروبا  تكّلف  والسالح،  اخليل  من  احلربية 
الواقع وحاجة مواجهة ذاك الوضع تم إجياد نظام سّمي فيام بعد بالنظام اإلقطاعي. 
ختتلق  ثم  احلاجة،  وسائق  الرضورة  لدافع  نظامًا  تنّفذ  أوالً  أهنا  بالبرشية  وكالعهد 
فلسفة أو فكرة تساند ذاك النظام وتضفي عليه الرشعية، اختلقت هنا أيضًا فلسفة 
عىل أساس حيازة األرض، وهي: أن األرض هي التي تشّكل رابطة تربط بني احلاكم 
والذي  احلاكم،  السيد  هو  األرض  حيوز  فالذي  ببعض،  بعضهم  وتصل  واملحكوم 
يستأجرها ويستخدمها يف الزراعة هو الفالح املحكوم. وملا كانت األرض كلها هلل 
امللك حمكومًا  لذا فيكون  فيها،  الترصف  امللك من  السيد األول، وملا مّكن  لذا فهو 
امللك للمقطِعني فيصبح هو سيدهم واملقطِعني له خاضعني،  له وتابعًا، فلام منحها 
مرؤوسني  والفالحون  رؤساء  هم  فيكونوا  الفالحني  إىل  املقطِعون  فّوضها  ملا  ثم 
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هلم، وكذلك الفالحون فيام بينهم؛ كبريهم سيد لصغريهم، وصاحب كثريها رئيس 
لصاحب قليلها. لذا فاحلكومة واحلاكمية واملحكومية كل هذه املعاين منوطة صلتها 
باألرض، فامللك مسئول بني يدي الرب سبحانه وتعاىل بحكم أنه منحه األرض، مع 
التامة عىل الترصف فيها كيفام شاء، فلام قام وأعطى أحدًا قطعة منها أصبح  القدرة 
ذاك الرجل املعطى له خاضعًا للملك يف تلك القطعة من األرض، نظري القدرة التامة 
عىل الترصف فيها كيفام شاء وأراد. وهكذا تكونت سلسلة ال متناهية وغري مقطوعة 
من احلاكمية واملحكومية عىل أساس القطعات من األرض. ولنرضب لذلك مثاًل، 
تلك  عىل  وحاكاًم  سيدًا  زيد  فيعترب  أرضًا،  هكتار  آالف  لزيد عرشة  امللك  منح  بأن 
القطعة من األرض، وله اخلرية يف الترصف فيها كيفام شاء، فقام ووّزعها إىل أجزاء 
وقطعات، ثم أعطاها أناسًا آخرين من عمرو وبكر وخالد، فجميع هؤالء ممن تسّلم 
منه األرض يعترب أتباعًا مرؤوسني لزيد يف إطار األرض التي حصلوا عليها، ثم قام 
عمرو وبكر وخالد، ومنحوا األرايض التي حصلوها من زيد لإلقطاعيني اآلخرين، 
فهم يعتربون السادة الرؤساء عليهم، ثم هم قسموها بني الفالحني، وهلم جرا. وإن 
األرض مل تكن متنح ألحد باملجان، بل مقابل رشوط والتزامات وخدمات كان من 
املتحتم عليه اإليفاء هبا، فامللك حني يمنحها أحدًا يشرتط عليه أن يلتزم بإعطائه كذا 
مبلغًا من العوائد املالية كخراج األرض، وأن يوّفر له من رعيته كذا عددًا من اجلنود 
والسالح فيام إذا واجه امللك حالة احلرب، وهكذا كانت العالقة بني امللك ورعيته 
قد انحرصت وانحرست يف إعطائه إياهم األرض، وقيامهم له بأداء اخلراج وتوفري 

اخلدمات العسكرية يف احلرب.
فكان السيد اإلقطاعي هو احلاكم املطلق والسيد املستبّد عىل كل سكان تلك 
القطعة األرضية التي منحها له امللك، يضع عليهم الرضائب الفادحة ويستغل منهم 
كام  فيهم  ويترصف  القاصمة،  الصارمة  الرشوط  عليهم  ويضع  الباهظة،  األجور 
يترصف امللك املستبد يف رعيته، بل ترصف املوىل يف عبيده ومواليه! مقابل عقد إجارة 
األرض والتعهد بحاميتهم -وكان احلامية عىل السيد املقطع- والدفاع عنهم واملحاولة 
يف حتصيل االمتيازات واإلعفاءات هلم من امللك. ثم الصغري يعامل من حتته كذلك، 
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وتستمر هذه السلسلة إىل أدنى فرد من الرعية.
أو  اإلقطاعي  »السيد  بـ  يسمى  غريه  فأعطاها  األرض  ملك  من  كل  وكان 
)Vocal( واألرض  »املقطِع«  بـ  مبارشة  َمْن حتته  )Feudal Lord( ويسّمى  املقَطع" 

التي أعطاها تسمى بـ »اإلقطاعة«. 
السيد  إىل  عسكرية  يوفِّر خدمات  أن  املحكوم  املرؤوس  وظائف  من  وكانت 
الرئيس، كل إىل من فوقه، حتى تصل إىل امللك، وربام تناوبوا هذه اخلدمات بتوزيعها 
فيقوم بعضهم يف فرتة منها واآلخرون يف األخرى. فهكذا حاولوا  نّة،  السُّ أيام  عىل 

القضاء عىل مشكالت احلروب وتغطية تكاليفها.
وثانيًا فكان يشرتط عليهم أداء خراج أراضيهم أو أجورها إىل السيد )اللورد(. 
 وثالثًا فكان اللورد حيتفظ لنفسه بقطعة من األرض ليزرعها مبارشة، فكان عىل 
الُزّراع املستأجرين أن يعملوا يف أرضه بالزراعة، وكانوا ينتهجون يف هذا أيضًا منهج 
نة، وآخرون يف الفرتة األخرى منها. املناوبة، حيث يعمل فيها أناس يف فرتة من السَّ

ورابعًا فحني يشّب ابن من أبناء اللورد ويبلغ أشده، فكان عىل املستأجرين أن 
يسامهوا بحظهم يف رفعه إىل رتبة الفرسان )Knights( ويتحملوا مصاريفه ويتكفلوا 

بنفقاته.
وخامسًا فكان عليهم توفري خدماهتم املالية متى ما أراد اللورد تزويج بنته.

وسادسًا فلو وقع اللورد أسريا يف يد عدو، فكان من الواجب عىل املستأجرين 
فيها،  األموال  ببذل  فعليهم  باملفاداة  إْن  ذاك،  أمكنهم  منه مهام  وينقذوه  أن خيلصوه 
وإْن بالنفس فعليهم توفري النفوس لتصبح رهينة األرس مكان اللورد. )كام إذا طلب 
حتى  له،  يوفروهم  أن  الرعية  فعىل  اللورد،  ترسيح  مقابل  أشخاص  عرشة  العدو 

يتمكن اللورد من اخلالص(.
وسابعًا فمهام قام اللورد برحلة أو نزهة أو اصطياد، فعىل الرعية أن يوّفروا له 
الدعم والراحة فيها، ويضيفوه، وهييئوا له أفضل مكان وأريح موضع لالصطياد.

لو خالف  املزارع  وأن  تويف كاللة،  لو هو  املزارع  يرث  الذي  هو  اللورد  وأن 
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حكاًم من أحكامه أو عىص أمرًا من أوامره فيحق للورد أن يصادر أرضه ويسرتدها 
منه. وكل هذا كانت ضمن العهود التي تربم بني اللورد واملستأجرين. 

فهذا كان استعراضًا وجيزًا للرشوط الصارمة القاصمة التي كانت توضع عىل 
املستأجرين من قبل السادة اإلقطاعيني. 

التامة عىل من حتتهم من  الكاملة والقدرة  السلطة  ثم ملا حصلت لإلقطاعيني 
تلك  يف  السلطة  مقاليد  وتقلدوا  احلكم  مناصب  احتّلوا  واملستأجرين،  املزارعني 
املنطقة، حتى حتولت وبالتدريج سلطتهم إىل احلكومة املعادلة جنبًا إىل جنب حكومة 
امللك، وهكذا حصلت هلم السيطرة عىل مجيع الدولة، وقد أطلق هلم امللك الرساح 
يف وضع ما شاءوا من الترشيع، وما أرادو من التسنني، وما سّوغته هلم أنفسهم من 
الرشوط عىل رعيتهم، وقد ذكرنا آنفًا نبذة من رشوطهم التي ذكرت يف الكتب تنصيصًا 
وترصحيًا، وعالوة عىل ذلك فليس من الصعب أن نقدر مدى رصامة الرشوط التي 
كانت جتّرها عليهم القسوة الشديدة والقدرة الكاملة احلاصلة لإلقطاعيني من جراء 
خضوع امللك هلم نظري مساعدهتم ومساندهتم إياه يف احلروب. فكانوا هم املسيطرون 
النظام يف احلقيقة وواقع األمر، بحيث ظل بمستطاعهم إرغام امللك عىل  فعاًل عىل 
تنفيذ ما شاءوا من القوانني وإصدار ما أرادو من األوامر. ومّكن حتالف الطائفتني: 
امللوك واإلقطاعيني هذا النظاَم ليسري عىل عجالته لفرتة، ما أعقبته بعد ذلك حروب 
دامية وحزازات ضارية عىل إثر تعارض املصالح وصدامها بني الفريقني. ولقد وعى 

لنا التاريخ من حوادث رصاعهام شيئًا كبريًا.
فهذه صورة بسيطة للنظام اإلقطاعي الذي ساد يف أوروبا يف العصور الوسطى، 
وال ختفى عىل ذي لب ما كانت ترافقه من املفاسد اجلمة واملساوئ العمة، بدًء من 
بتمردهم عىل  إياهم، وانتهاء  املزارعني وظلمهم  استعباد اإلقطاعيني َمن حتتهم من 
نظام امللك وسيطرهتم الفعلية عىل سياسة الدولة وشؤوهنا سيطرة تامة بحيث كان 
من املستحيل أن يربم فيها أمر أو يتخذ فيها قرار من دون موافقة هؤالء ورضاهم. 
َهت لرشورها وويالهتا طيلة تلك الفرتة.  ولقد ظل نافذًا يف أوروبا سنني طواالً فتأوَّ
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وكان من الطبيعي أن يصبح سبة ومعرة، فكان كذلك، بحيث ال تقرع الكلمُة السمَع 
اليوم إال ويتبادر الذهن إىل ذاك النظام البشع وصورته الفظيعة.

عصور  بعض  يف  وباألخص  اإلسالمي  العامل  يف  مظاهر  عدة  هلا  برزت  وقد 
اخلالفة العثامنية، والدولة املغولية يف اهلند، ولكنه مع ذلك مل يكن نسخة طبق األصل 
متامًا عن ذاك النظام اإلقطاعي األورويب اجلائر ومل تصاحبه تلك القسوة الصارمة التي 
له يف اشرتاط  إنام كان مضاهيًا  املزارعني وقصم أظهرهم،  كانت تؤدي إىل استعباد 
يلقب  كان  من  فمنهم  اإلقطاعيني،  عىل  وأفرادًا  آالٍت  العسكرية  اخلدمات  توفري 
للملك  توفري مخسة آالف عسكري  أن عليه  به  يعنون  باإلقطاعي ذي مخسة آالف، 
إذا هو احتاج إليهم يف احلروب، ومنهم من يلقب باإلقطاعي ذي عرشة آالف، وما 
النظام اإلقطاعي وولوعه به، ملا استوىل  إىل ذلك. أما اإلنجليز فبحكم اعتياده ذاك 
عىل اهلند وتوىّل مقاليد حكمها، قام بتنفيذه يف عدة مناطقها طبق األصل متامًا تقريبًا، 
ونرضب لذلك مثاًل بنظام الزعامة يف بلوشستان، حيث يؤول أمر الزعامء يف احلقيقة 
القسوة والشدة  بنفس  فعاملوا رعاياهم  إىل أهنم تسلموا اإلقطاعات من اإلنجليز، 

التي كان اإلقطاعيون األوربيون يعاملون هبا من حتتهم من املزارعني.
وبعد، فلعلكم قد الحظتم - يف ضوء التفاصيل السالفة الذكر- البون الشاسع 
والفرق الواضح بني النظام اإلقطاعي السائد يف أوروبا، وبني ما رشعه اإلسالم من 
اإلقطاع؛ فإن اإلقطاع املرشوع يف اإلسالم- ونعني به إعطاء السلطان رجاًل أرضًا 
فعل  إىل  ويستند رشعيته  بأية صلة،  األورويب  اإلقطاع  إىل  َيِمّت  ال  وختصيصه هبا- 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفسه، حيث أقطع كاًل من وائل بن حجر، ومعاوية، وعمر الفاروق، وأيب 

بكر الصديق ريض اهلل عنهم أمجعني، وغريهم من أناس كثريين.
والفرق بني النظامني يكمن أوالً يف الغرض احلافز عىل إجرائهام ورشعيتهام، 
اخلدمات  وتوفري  احلروب  تكاليف  تغطئة  لغرض  ُنّفذ  قد  األوريب  فاإلقطاع 
دوره  حيث  من  ومنفعتها  الدولة  لصالح  كان  اإلسالمي  اإلقطاع  بينام  العسكرية، 
يف إحياء األرايض املوات القاحلة وإصالحها للزراعة، ومن هذا فكان يشرتط عىل 
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منهم  اسرتدت  وإال  فعلوا،  فلو  أعوام،  ثالثة  غضون  يف  بتعمريها  القيام  املقَطعني 
تدعيمهم  بغية  املعوزين  الفقراء  إىل  تدفع  كانت  وربام  منها.  املنشود  اهلدف  لفوات 
ماليًا واملحاولة يف رفع مستواهم االقتصادي. وهكذا فكان اإلسالم ال يرمي من وراء 
إقطاع األرايض إال لُيحييها املقطعون ويزرعوها- بأنفسهم أو بعامهلم- ومن ثم لكي 
األرايض  هذه  تدخل  وكانت  ومنتجاهتا.  الدولة  تكثري حمصوالت  دورها يف  تلعب 
الفالحني عىل  إىل  تسليمها  اخلرية يف  هلم  فكان  والزراعة،  اإلحياء  بعد  ملكيتهم  يف 
سبيل املزارعة، بمراعاة رشوطها التي قد قّررهتا هلا الرشيعة، من دون أن حييدوا عنها 
قيد شرب فيشرتطوا عىل املزارعني ما مل يسمح به الرشع من الرشوط الفاسدة، فضاًل 
املعاملة  تكون  أال  وأمهها  الرشوط  تلك  أبرز  ومن  الصارمة!  القاسية  الرشوط  عن 
املقاسمة  أساس  عىل  تكون  بل  الفريقني،  ألحد  اخلارج  من  معني  قدر  أساس  عىل 
يربمه  بسيطًا  عقدًا  تكون  أن  تعدو  ال  إذن  فاملزارعة  ذلك.  إىل  وما  تثليثًا  أو  تنصيفًا 
الفريقان شأن غريها من العقود كالبيع واإلجارة، ومل تكن لتجعل رب األرض حاكاًم 
ورئيسًا واملزارَع تابعًا ومرؤوسًا قط! حتى يسوغ له أن يشرتط عىل املزارع ما شاء من 
الرشوط ويكتسب من ورائها ما شاء من املصالح، كالدعم املايل يف تسليح اإلبن أو 
البنت، أو أن يكون هو الوارث الوحيد له بعد وفاته، أو أن يطلب منه قدرًا  زواج 
من املال معينًا وحمددًا. فتحصل أن اإلقطاع اإلسالمي ليست له أية صلة ولو ضئيلة 

باإلقطاع األورويب! 
به  فإذا تقرر هذا فيمكننا أن نتوصل يف كل وضوح ورصاحة إىل أن ما يتفوه 
هؤالء املتجددون من سامع لفظة اإلقطاع رامني العلامء بتأييد وتنفيذ النظام اإلقطاعي 
األورويب، ثرثرة ليس هلا من صحيح الدليل وال قويم االستدالل وال معقول احلجة 

نصيب!
وثانيًا فاألمر اآلخر الذي يفّرق بني اإلقطاَعنْي هو أن االلتزامات التي أوجبتها 
الرشيعة عىل األرض تكمن يف أحد األمرين: العرش، أو اخلراج، ومها معلومان معّينان 
بكل ُصَورمها وتفاصيلهام، ال جمال ألحد من املقطع أو رب األرض أو غريه للتغيري 
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أو الترصف فيها، لذا فلو ُطّبق اإلقطاع اإلسالمي فليست هناك أية خماطر وال خماوف 
وإنام  األورويب.  لإلقطاع  منفكة  غري  أجزاء  كانت  التي  املساوئ  تلك  تصاحبه  ألن 
النكتة وإعارهتا االهتامم ملا رأينا أناسًا يستخدموهنا لتضليل  ينبغي الرتكيز عىل هذه 
النظام  مساوئ  بيان  خالل  من  اإلسالمي،  اإلقطاع  عن  معتقدهم  وتعويج  الناس 

األورويب أوالً، فتطبيقه عىل اإلقطاع اإلسالمي ثانيًا.

:)Fascism( الفاشية
نظام  وهو  الفاشية،  األرستقراطية  هو:  األرستقراطية  من  اخلامس  القسم 
سيايس أوجده الدكتاتور اإليطايل مسوليني )Mussolini(، واللفظ مشتق من كلمة 
آلة من آالت  الفأس، وهي  العريب:  اللفظ  إغريقية ‘‘fascio” التي هي مأخوذة من 
احلديد تستعمل للحفر والقطع وشق احلطب وغريها، وتطلق أيضًا عىل حزمة من 
الصوجلانات التي يتخذ منها مقبض الفأس، وكان الديكتاتور اإليطايل مسوليني قد 
اختذ الفأس رمزًا تقليديًا حلكومته، شأن املنجل يف روسيا، وشأن اهلالل يتوسطه نجم 
شعاراهتا  ومجيع  للحكومة  الرسمي  العلم  تزيِّن  الفأس  فكانت  الباكستان،  علم  يف 

األخرى، ومن هذا فالرتمجة الدقيقة لكلمة )Fascism ( هي: امللكية الفأسية.
وخلفية قصة هذا النظام أن احلرب العاملية األوىل قد أودت بإيطاليا إىل حالة 
اقتصادية مرتدية، بالرغم من انحيازها إىل جانب احللفاء والذي قد انترص يف احلرب، 
فكانت الدولة قد أشافت عىل حافة االهنيار وسادهتا اضطرابات وفوىض عارمة، وقد 
وعجزت  هيبتها،  الدولة  وفقدت  احلكومية،  الدوائر  وفشلت  السوق  حركة  شّلت 
احلالكة  الظروف  تلك  ففي  فيها،  املتمكنة  األزمة  فض  عن  املتعاقبة  احلكومات 
واألوضاع املتدهورة بدأ مسوليني رحلته من خالل تأسيس حزبه الفايش، واكتسب 
يف غاية الرسعة تأييدًا شعبيًا ملا بذله من وعود بأنه سينعش االقتصاد وجيلب الرفاهية 
الرومانية. ويف 1922  اإلمرباطورية  عليه يف عهد  كانت  الذي  إيطاليا  ويسرتد جمد 
قوي ساعد الفاشيني، وزحف مسوليني مع أتباعه عىل روما يف ثياب سود، وأرغموا 
ملك إيطاليا عىل تعيني مسوليني رئيسًا للوزراء مهددين إياه باالستيالء والتغلب عىل 
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احلكم لو هو مل يفعل، فخضع امللك ملطالبهم ودعا مسوليني لتكوين احلكومة، وما 
الدكتاتورية، فحظر كل  القواعد  إن اعتىل مسوليني سدة احلكم حتى بدأ يف إرساء 

األحزاب السياسية باستثناء احلزب الفايش. 
–وهي املمثلة عن القوم- فوق اجلميع،  وملخص فاشية مسوليني أن الدولة 

والفرد ليس بيشء، وهو نفس ما قاله إقبال يف بيته األُردّي السائر:

�ہ��تں
�� �ب �م ر�ب��ط �م��ل��ت ��سے �ہے �ت�ب�ہ�ا �ک��چ

�ئ رد ��ت�ا
��ب

�ہ��تں
�� �ب ر�ت�ا �ک��چ و ر �ب��ترو�ب د

ئ
ر�ت�ا �م��تں ا �مو�ب �ہے د

ليس بيشء،  فهو  ذاته وحده  يف  أما  وقومه،  بملته  ارتباطه  وحيييه  يقيمه  الفرد 
وهذا كاملوج يتدفق بكل قوته مندفعًا نحو األمام إذا ما كان يف النهر، أما خارج النهر 

فليست له من القوة ما جتريه، بل رسعان ما يتالشى.
لذا فال  أية مكانة،  ذاته  له يف حد  ليست  الفرد  أن  م مسوليني فكرة  قدَّ فهكذا 
ز كل الرتكيز عىل  التضحية به يف سبيل املجموع. وكانت فلسفته تركِّ يستنكف عن 
غزو  إىل  ذلك  سبيل  يف  اضطر  ولو  الكامل  مدرج  إىل  هبا  والسمو  األمة  جمد  إحياء 
بالد أخرى واحتالهلا لصالح قومه. وكانت تفرض أن تتدخل بل وتسيطر احلكومة 
الدراسة والرتبية والقانون واالقتصاد وما إىل  النشاطات من  تامة عىل مجيع  سيطرة 
ذلك. وهذا ما حيتم عليها أن تكون قوية راسخة، غري متقيدة باتباع اجلامهري، بل هلا 
أن تسلك كل طريق وتنتهج كل منهج تراه أجدر وأصلح لصالح املجموع وتطوير 
الدولة من دون أن ختاجلها يف اإلقدام عليها خيفة أو يردعها عن اختاذها رادع. وهذا 
يف  له حق  يكون  أن  دون  من  للدولة  تابعًا  خاضعًا  بأمجعه  الشعب  كان  إذا  يتم  إنام 

معارضتها أو االختالف معها يف يشء.
فمام ال شك فيه أن مسوليني قد لعب دورًا بارزًا يف تطوير قومه وتصعيد دولته، 
وفض األزمة االقتصادية التي واجهتها إيطاليا يف أعقاب احلرب العاملية األوىل إىل 
حد كبري، كام نجح يف حتقيق إنعاش الروح الوطنية والقومية. وكان يقول: ال نؤمن 
بمبدأ عدم العنف؛ فإنه مسلك- أو قل: خملص- اجلبناء، فال نكف عن اخلوض يف 
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ساحة احلرب لتمجيد أمتنا وإرساء هيبتها عىل القوميات األخرى، وستأيت احلروب 
إىل ملتنا بتباشري احلياة اجلديدة. 

وقد سار عنه قوله السائر: »احلرب للرجال كعملية الوالدة للنساء« فكام أن 
املرأة ال يمكنها إنجاز عمل إبداعي وال خلق األجيال واألقوام ما دامت ال متر بعملية 
إبداعيًا رائعًا إال باخلوض يف  الرجال ال يمكنهم أن حيققوا عماًل  الوالدة، فكذلك 
الغزو واحلروب، وإن احلروب هي التي ستكسبه السيطرة والسيادة وتعيد إليه الثقة 

بقومه ووطنه. لذا فينبغي له أن ال يكف عن اخلوض يف ساحة القتال قط! 
وكان يقول: إننا ال نؤمن بالديمقراطية يف يشء؛ فإهنا حتتم عىل املرء اتباع رأي 
األغلبية، واحلال أنه ليس من الالزم املطرد أن يكون رأي األغلبية صائبًا سديدًا دومًا 
وإطالقًا، فيمكن أن تتفق األغلبية عىل أمر هو يف الواقع أخطر ما يكون وأرض لصالح 
الدولة ومنفعة القوم. ومن هذا، فالفلسفة الفاشية تركز كل السلطة يف طبقة قيادي 

احلزب الفايش، وخُتضع مجيع الشعب حلكمه ورأيه.
وثالثًا فإهنا ال تؤمن بمبدأ احلرية الشخصية، بحكم أن الفرد ليس حمرتمًا يف حد 
اقتضت املصالح  لذا فلو  بالنظر إىل كونه فردًا من قومه وجزءًا من وطنه،  ذاته، بل 
القومية وضع قانون أو إصدار أحكام تفرض احلد عىل حريته الشخصية فهو عني 
الصواب وطبق احلكمة متامًا! بل يلزم عىل احلكومة اختاذها كائنًا ما كان أثرها عىل 

حرية الفرد الشخصية ومصلحته الذاتية! 
معارضة  أو  آخر  حزب  بقيام  يسمح  ال  الفايش  فاحلزب  املنطلق  هذا  ومن 
فيصبح  الفايش،  احلزب  إىل  املرء  ينضم  أن  النظام  لنقد  الوحيد  والطريق  لسياسته. 
عضوًا له، ثم خيربه عن ما يريده من اإلصالح يف النظام! أما مواجهة النقد إىل احلكومة 
به  املسموح  ذاك من  يكن  فلم  الشعبي  االجتامع  أو  الصحفي  بالترصيح  وسياساهتا 
قط. وهكذا سلبت احلرية الشخصية متامًا، وسادت فلسفة سيادة املجموع وسيطرة 

اجلامعة. 
الفاشية مسيطرة متامًا عىل مجيع  القائمة عىل أساس  وحيث تكون احلكومات 
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 )totalitarian( »نشاطات احلياة وشعب البرشية، لذا سميت بـ»احلكومت الشمولية
بمعنى أن ما من شعبة من شعب احلياة إال وهي تواصل نشاطاهتا حتت سيطرة جهاز 
احلكم، وملا اجتمع تفويض صالحيات واسعة للحكومة، وسلب احلرية الشخصية، 

كان من الطبيعي أن ينتج عنهام اجلور والعدوان، وهذا ما حدث فعاًل يف الفاشية!

احلكومة النازية:

فاشية  عن  نسخة  فاشيته  وكانت  هتلر،  بالفاشية  متذهب  مسوليني  وبعد 
مسوليني طبق األصل متامًا، عدا أنه زاد فيها القومية العنرصية، وكانت فلسفته تركز 
عىل أن احلكم والسيادة ال يستحقهام إال من ينتمي إىل اآلرية؛ حيث يراه شعبًا متفوقًا، 
وغريه من األقليات العرقية أدنى درجة، وانطالقًا من هذا املعتقد أصبح عدوًا لدودًا 
غاشاًم لألعراق الساميَّة، وجعل إبادهتم هدفًا منشودًا من حياته، وعزم عىل مواصلة 
غزوهم وقتاهلم إىل أن ينجح يف تدمريهم وقمعهم وقطع دابرهم. وكانت قصة ذلك 
أن أملانيا قد اهنزمت يف احلرب العاملية األوىل، ما آل يف أعقاهبا إىل كساد اقتصادها، 
ما  القالقل والبالبل  االنتشار والفوىض ونزلت بساحتها من  وسادهتا موجات من 
متشوفًا  يتطلع  ثم جعله  ومن  وأشقى حلظاته،  أوضاعه  بأسوأ  يمر  الشعب  جعلت 
إىل من ينقذهم منها وخيلص هبم وبالدولة إىل شط األمان وساحل السالم ويسرّيها 
عىل شارع الرقي وممر التطور من جديد، فوجدوه يف هتلر الذي تسّلم منصب رئيس 
أملانيا  الدستور، وأخذ يف حتويل  السلطة عّطل  توليه  الوزراء سنة 1934، وبمجرد 
القومية  عصبيته  إليها  مضيفًا  فيها،  مسوليني  نظريات  مجيع  بتنفيذ  فاشية  دولة  إىل 
والعنرصية، فلام امتزج كل هذا نتجت منه احلكومة النازية يف أملانيا، حيث أضحى 
النازيون أقوى حزب يف البالد. فقام بتنفيذ خططه العنرصية املبنية عىل أساس التشدد 
نى« مقابل عنرصيته العليا. ويف هذا الصدد  ضد األعراق األخرى التى اعتربها »الدُّ
يقال ويعتقد أنه شن االعتداءات الرشسة اهلمجية ضد اليهود، ورّشدهم وطردهم 
أن  احلقيقة، كام ال شك يف  القصص نصيبًا من  لبعض هذه  أن  أملانيا. وال شك  من 
األذى  من  بألوان  ملونة  قصصها  تقديم  يف  كبريًا  دورًا  ومغاالهتم  اليهود  ملبالغات 
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املعلوم  ومن  بكثري.  اخلارجي  الواقع  تفوق  بشدة  واملحارق  واملجازر  واالضطهاد 
أن عمليات إبادهتم يف أملانيا وطردهم منها تسمى بـ )Holocaust( ولقد ُأّلف ونرش 
حوله أبحاث وكتب كثرية، حتى إن املكتبات العامة يف الغرب ختص للكتابات حول 
ُيكسبهم  بأسلوب  املحرقة  تلك  فيها  ً. ولقد وصفوا  منها  اهلولوكوست جزءًا كبريا 

تعاطف القراء وجيلب إليهم ِودادهم وعواطفهم. 
ر هلم يضفي الرشعية عىل  وإنام ُيبّث كل هذه الدعاية بغرض استخدامها كمربِّ
إقامة دولة إرسائيل. وللغرض نفسه حتملوا مصاريف مليارات الدوالرات يف إنتاج 
هة ملحرقة اهلولوكوست لكي يتمكنوا من استقطاب  م صورة مشوَّ األفالم التي تقدِّ
تلك  أن  انتباههم يف حقهم ولصاحلهم. ومما يؤسفنا  املشاهدين واسرتعاء  عواطف 
األفالم قد ظلت ُتشاَهد علنًا يف بعض الدول اإلسالمية، كام صادفني ذلك يف رحلة 
إىل السودان، حيث كنت أنزل يف أحد فنادق اخلرطوم، فرأيت ذات يوم إعالنًا ملصقًا 
بباب غرفتي معنيًا بالدعوة إىل مشاهدة احللقة األوىل من فيلم اهلولوكوست املزمع 
اللياىل  يف  الالحقة  احللقات  وكذلك  الليلة،  تلك  من  التاسعة  الساعة  يف  عرضها 
روا مدى تفاقم الوضع؛ دولة عربية باتت تصيح من حنجرهتا وترصخ  التالية. فقدِّ
بأعىل صوهتا ضد اليهود ودولتهم إرسائيل، ُتلَصق فيها إعالنات منسقة عن عرض 
حلقات فيلم اهلولوكست والدعوة إىل مشاهدهتا علنًا وجهارًا! فإىل اهلل املشتكى وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون!
وأثار ضجة  اآلريني-  األملان من  نفسه وقومه  – معتقدًا  هتلر  قام  ؛  وعىل كلٍّ
والذين  السالم،  عليه  نوح  بن  سام  إىل  املنتمني   – السامني  ضد  والكراهية  النفور 
 – اليهود، واإلنجليز، وغريهم  الرشق األوسط من  العرب وُسكان  يمثلهم معظم 
التي  املأزق  من  وإنقاذها  أملانيا  وضع  نجح يف حتسني  قد  هتلر  أن  فيه  ال شك  ومما 
تورطت فيها يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، وبلغ هبا إىل ذروة اإلحكام والرتسيخ 
التي مل تبلغها عرب تارخيها قط، يف مجيع النشاطات من االقتصاد والعلوم والصناعة 
وما إىل ذلك، بجانب أنه قد أحيى وأثار يف الناس نزعات القومية إىل حد بالغ مل تشهد 
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الثانية،  العاملية  له نظريًا من قبل، ولقد برزت هلا مشاهد رائعة خالل احلرب  الدنيا 
وأحسن  وطنه  عن  للذود  ُصَور  أروع  احللفاء  األملاين ضد  الشعب  فيها  قّدم  حيث 
مواقف لالستامتة يف الدفاع عن كرامة بالده، وأثمن تضحيات حلامية قومه ما مل يِع هلا 

التاريخ مثياًل من ذي قبل.
وقمع  اآلريني،  لقومه  والسيادة  السلطة  حيازة  فكرة  هتلر  عىل  استهوت  ولقد 
الساميني وإبادهتم من دون أن يستنكف يف ذلك عن اختاذ أية وسيلة وولوج أي مولج، 
واحلقيقة أنه كان كالعاصفة اهلوجاء؛ هب عىل العامل فاجتاح كل ما أعاق طريقه، واكتسح 
كل ما حاول الصمود أمامه، إىل أن توغل يف أعامق االحتاد السوفيتي، حيث تبدل مساره، 

وأفل نجمه، وانقرضت النازية عىل إثر هزيمة نكراء ُمنيت هبا عىل أيدي احللفاء.
وبعد، فهذه كانت نظرة عابرة عىل فاشية هتلر املوحية عن فلسفته السياسية، 
النازية، ومن هذا تطلق عىل فاشيته  بـ  أما مجاعته التي أقام هلا الديكتاتورية فتسمى 
ومجاعته كلمة Nazism أيضًا. وهكذا برز مسوليني وهتلر يف أهبة عظيمة وسطوة 

بالغة، ولكن رسعان ما لقيا عاقبتهام الوخيمة وهنايتهام التعسة. 
الفايش عىل  النظام  تسليط  اثرمها يف  اقتفاء  العديدة  الدول  ولقد حاول ملوك 
االقتصادي  النمو  تدعيم  بغية  وإسبانيا،  واألرجنتني  والربازيل  كاليابان  الشعب، 
والوحدة الوطنية وغريها من املكاسب التي تطورت يف ظلها إيطاليا وأملانيا الفاشيتان 
تطورًا بالغًا، وبالرغم من حماولتهم يف حماكاة مسوليني وهتلر وتقليدمها، إال أهنم مل 

يتمكنوا من الوصول إىل املستوى الذي وصاله. 
أملانيا.  يف  النازية  سقوط  إثر  عىل  اختفت  قد  الفاشية  احلركات  هذه  مجيع  ثم 
وهكذا أخفقت الفلسفة الفاشية ولقيت مرصعها، وحتّولت من نظام حيوي أثار يومًا 
يف العامل الضجة والبلبلة إىل رمز لأليديولوجية املبنية عىل العنرصية والعنف، بحيث 

أصبحت تطلق عىل الديكتاتوريني بالرغم من تنفرهم وكراهيتهم إياها!
فهنا تم احلديث عن القسم اخلامس من أقسام األرستقراطية.
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)Proltariat( :احلكومة الربولتارية

هي يف احلقيقة اسم آخر حلكومة الدولة الشيوعية، ومبنية عىل نظريات كارل 
 )Dialectical materialism( »ماركس وأفكاره، يف طليعتها نظرية »املادية اجلدلية

والتي ال يكون من احلياد اعتبارها من أهم نظرياته وأفكاره.
 وملخصها: أن العامل منذ عهد البرش به ما زال منقساًم إىل طبقتني: طبقة املالكني 
من األثرياء واحلكام والرؤساء وسامها بـ البورجوازية "Bourgeois"، وطبقة العاملني 
الكادحني يف قطاع الزراعة أو الصناعة، ما قد سامها بـالربولتارية )Proletariat( وإن 
الرصاع الدائم بني هاتني الطبقتني هو العامل البارز والعنرص القوي يف احلروب التي 
آدم بعضهم  بني  فيام بني  التي محي وطيسها  البرشية واملعارك  أبناء  فيام بني  اندلعت 
ببعض، ومل تزل طبقة املالكني ساعية جهدها يف ممارسة الضغط عىل طبقة العاملني 
وإمخاد حركتهم وهضم حقوقهم واستغالل أتعاهبم لصاحلهم، وال سيام بعد الثورة 
الصناعية واخرتاع املاكينة، حيث ظل إنتاج املصنوعًات إنام يتم بعرق يمني العامل وكد 
جبينه، يف حني أهنا ال جتر عليه من أرباحها إال نسبة ضئيلة جدًا. ولتعزيز هذه الفكرة 
اخرتع نظرية أخرى تسمى بنظرية »القدر الفائض«، مغزاها: أن مجيع املصنوعًات 
القطن أصبح  املواد اخلام، والعمل، )فإن  أمرين:  املصانع ألجل  إنتاجها يف  يتم  إنام 
بعد عمل العامل عليه خيطًا، ما قد حتول إىل القامش املنسوج بعد ذلك( وملا كانت 
املواد اخلام منحة إهلية ليس يف إحداثها أي دخل إلنسان، لذا فبقي العمل هو العامل 
ل املواد اخلام إىل هيئة حسنة تؤدي إىل ازدياد قيمته وارتفاع  الوحيد القوي الذي حيوِّ
ل  مكانته، فهناك فرق واضح وبون شاسع ملموس بني قيمة القطن، وبني قيمة ما حتوَّ
ه،  وصار إليه من القامش اجلاهز، وهذا إنام أصبح من املمكن بفضل جهد العامل وكدِّ
أن  تقرر من  ما  املنطلق وبعد  ارتفع سعره، ومن هذا  القطن وال  قدر  زاد  ملا  فلواله 
العامل  يكون  أن  الطبيعي  لذا فمن  العامل،  لعمل  املنتوج  الفائض حصل يف  القدر 
هو املستحق األصيل له واملستفيد األول منه، إال أن الرأساملية تغصب منه حقه هذا 
ثروهتم  تتضخم  وهكذا  األموال،  رؤوس  وأصحاب  األثرياء  املمولني  إىل  بتسليمه 
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عىل أنقاض حتطُّم العامل. 
أن  الكادحني  للعامل  حان  فلقد  كثريًا،  يستمر  لن  النظام  هذا  إن  وأضاف: 
يتمردوا عىل هذا النظام ويقوموا ثائرين ضد ما يواجهونه منذ أمد من غصب حقوقهم 
واإلجحاف هبا، ومن ثم فستحصل هلم سيطرة وتقوم هلم حكومة يف العامل، وسمى 
ليتوحدوا ضد هذا  بأرسه  العامل  ونادى عامل  الربولتارية«  »احلكومة  بـ  حكومتهم 
النظام. ويسمى ذاك بمنشور الشيوعية. وإنه وإن مل حيظ بمشاهدة احلكومة القائمة 
عىل أساس نظرياته يف حياته، إال أن لينني متكن من إقامة أول دولة اشرتاكية يف روسيا 

بعد ما أطاح بنظام قيرصها  عن السلطة، وسامها احلكومة الربولتارية.
من  وغريها  واملصانع  لألرايض  الدولة  امتالك  عىل  تركز  فلسفتها  وكانت 
التي ستدير  العامل هي  نة من طبقة  املتكوِّ الربولتارية  وسائل اإلنتاج، وأن احلكومة 
نظام احلكم وتقوم باستغالل موارد األمة واستخدام وسائل اإلنتاج عن طريق النظام 
يف  املرجعية  األفراد  إىل  ض  تفوَّ ال  أي   )Planned Economy( املخطط  االقتصادي 
اختيار ما أرادو من األعامل، وإنتاج ما شاءوا من املصنوعًات، واستخدام أراضيهم 
يف زرع ما شاؤوا من احلبوب والفواكه، بل احلكومة الربولتارية هي التي هُتَيمن عىل 
كل األنشطة االقتصادية، وخمططوها هم الذين يقومون باختاذ كل القرارات املتعلقة 

بإنتاج السلع وتسعريها وتوزيعها وحتديد األجور واملراعات.
وكذلك فلام اعتربت احلكومة حكرًا عىل الطبقة الربولتارية فحسب، لذا فال 
لقراراهتا، ألهنا  نقد  يسمح قط بجامعة سياسية أخرى وال معارضة لسياسياهتا وال 
لو سمحت بذلك فقام هبا أحد فلن يكون معنى ذلك إال تأييد الطبقة البورجوازية 
)Bourgeois( ومنارصهتا ورفع الصوت يف صاحلها. وكذلك فحيث كانت احلكومة 
الربولتارية عاملة لتحقيق مصالح الشعب بأمجعه لذا فلو كّلفت أحدًا بعمل ما، فعليه 
أن يقوم به من دون أي تردد وال حماجة وال مماطلة، وعىل األجرة التي عيَّنوها له ولو 

كانت زهيدة جدًا بالنسبة إىل ما يبذله من اجلهود ويعانيه من املتاعب.
احلرية  سلب  أساس  عىل  القائم  النظام  هذا  مثل  أن  املعلوم  من  هو  وكام 
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من  وفنون  العنف  من  أعامل  إذا صاحبته  إال  أهدافه  ينجح يف حتقيق  لن  الشخصية 
إىل  فعاًل  تطرقت  قد  الفاشية  هبا  تتسم  كانت  التي  فالشمولية  لذا  واالعتداء،  اجلور 
تربير  ظل  ويف  الكادحني  العامل  حقوق  محاية  ستار  حتت  ولكن  أيضًا،  الربولتارية 
القيود  فرضوا  الثرية  الطبقة  وتأثري عمالء  تدخل  من  وللتجنب  أوضاعهم،  حتسني 
الصارمة عىل اإلعالم والصحافة، بحيث مل يعد بمستطاع أحد أن ينبس ببنت شفة 
ضد احلكومة، ومن هذا فليس من اإلجحاف القول بأن احلكومة التي أقامها وأدارها 
لينني كانت من أبشع صور الديكتاتورية وأخطر مشاهدها، ما قد زادها فظاعة خلفه 

ستالن الذي تسلم مقاليدها عىل إثر وفاته.
زالوا  ما  فإهنم  العاملني،  طبقة  حال  حتسني  من  قط  تتمكن  مل  فلسفتها  وإن 
طبقة  مسّد  سّدت  -وقد  الربولتارية  الدولة  رحى  وَتْطَحنهم  حُتَطِّمهم  متحطمني 
املالكني- التي امتلكت كل موارد الدولة ووسائلها يف ظل نظام احلكم ضيِّق الصدر 
إىل حد أنه ال يسمح ألحد بفتح اللسان ضد سياسياته وخططه، ويف هذا قال الشاعر 

حممد إقبال:
و ک�ت�ا؟

�ت�� �م��تں �ہو �ت ور کے �ہ�ا د ر �مرب
�م ك�ا ر��گ �م�ا رب

�ے �ھے و�ہے �ح��ت��لے �ہ��تں �چرو�ترب طر�ت�تِ �کو�ہ�ک�ںب �م��تں ��ب

إن تسليم عنان األمور كلها إىل العامل ال ينتج منه إال حتويل احليل الربجوازية 
]امللوكية[ إىل أيدي عامل املناجم)1(.

ومل يزل هذا النظام شائعًا يف روسيا ملدة أربع وسبعني )74( سنة، إال أن مفاسده 
إىل  بالدولة  أودت  ازديادًا  ازدادت  قد  والسياسية  واخللقية  واالجتامعية  االقتصادية 

االهنيار والدمار، فصاحوا عن بكرة أبيهم برفضه والتخلص منه. 

)1(  حيـث العامل احلاكـم يقتفي آثار امللوك الفرديني من النهب والغصـب وهضم حقوق الرعية وما إىل 
ذلك، بالرغم من انتامئه إىل طبقة العامل.)مرتجم(.
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�ط�ة��ة
�� را

�ل��د�ة�م�عة
� ���ـــ��ة ا ر��ة��ة 

����ـــ �ة ��ـــ ����ا را : د ��ل�ث ��ل�ث�ا �ـــ ا �ل�ـــ�ا
� ا

مدخل:

يف  إيرادها  ينبغي  كان  السياسية،  األنظمة  من  نظامًا  الديمقراطية  كون  بحكم 
الباب الثاين تلو األنظمة السياسية األخرى، إال أننا استأثرنا أن نعقد هلا بابًا خاصًا 
هذا  أبناء  لدى  نالتها  التي  السامقة  واملكانة  جانب،  من  األمهية  البالغة  خلطورهتا 
الزمان، باإلضافة إىل الصدارة التي احتلتها من بني سائر شقيقاهتا؛ بحيث أصبحت 
هي النظام السيايس األمثل واملتطور حسب املعتقد واملزعوم السائَدين يف األوساط 
السياسية يف العرص الراهن من جانب آخر، ويعرف أيضًا مدى تقديرهم هلا من أهنم 
إذا  إال  السياسة  جمال  أي حساب يف  له  عداد وال حيسبون  أي  باملرء يف  يعتربون  ال 
اعتنقها مؤمنًا هبا ومستسلاًم ملبادئها، وإن التفوه ضدها أو التشدق باالعرتاض عليها 
ونقض مبادئها ال يفيض بصاحبه لدى السياسيني العرصيني إال إىل اإلحلاد والضالل 
من  بيشء  وتفهمها  دراستها  إىل  احلاجة  بمساس  نشعر  جيعلنًا  ما  وهذا  السياسيَّنْي! 

التفصيل، وسوف ينطوي بحثنا عىل النكات التالية:
)1( ما هي الديمقراطية؟

)2( استعراض ملبادئها وُمُثلها األساسية.
)3( موجز تاريخ الديمقراطية وتطورها يف العامل.

)4( املؤسسات واملنظامت املنبثقة عنها.
)5( نظرة عىل أشكال احلكم الديمقراطي السائدة يف العامل.

املبحث األول: ما هي الديمقراطية؟

الديمقراطية يف احلقيقة ترمجة لكلمة إنجليزية "Democracy"، التي هي مأخوذة 
عن اإلغريقية مركبة من كلمتني: )Demo( وتعني: عامة الناس، و"Cracy" وتعني: 
احلكم، فالكلمة ملا نقلت إىل العربية قالوا: الديمقراطية. وعىل كل فالتصور األسايس 
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له خاصة. ومن هذا يتضح بني  الشعب ليس إال  للديمقراطية: أن حق احلكم عىل 
أيدينا مغزى الديمقراطية بأهنا شكل من أشكال احلكم الذي يتخذ الشعب أو رأيه 

أساسًا لوضع سياسيات الدولة واختاذ قراراهتا. 
يتسم  الذي  باحلد  حتديدها  عىل  السياسة  علامء  لدى  اتفاق  حيصل  ومل  هذا، 
آراؤهم  فيها  وتناقضت  أقواهلم  فيها  تضاربت  بل  بعد،  واالطراد  الشمول  بصفتي 
تناقضًا ال جتد بعضها يتشابه ببعض أو يدانيه ويقاربه. إال أن القدر الذي يمكن أن 
نقتبسه من جمموعها هو ما ذكرناه آنفًا، من أنه نظام للحكومة مبني عىل إتاحة الشعب 

فرصة التدخل يف سياسيات احلكومة وقراراهتا إىل حد ما.
وإن الديمقراطية بمفهومها اإلمجايل املذكور أعاله ليست وليدة العرص الراهن 
وحصيلة فكر اإلنسان احلارض، بل أول أشكاهلا قد تم نحته بكل بساطة وسذاجة 
فيها  مدينة  كانت كل  فيها، حيث  – املدينة  الدولة  نظام  نفاذ  متزامنة مع  اليونان  يف 
ذات حكم ذايت ومستقل، ومل تكن تلك املدن كبرية جدًا، بل أكربها كانت »أثينا« 
مل  آنذاك  أن عدد سكاهنا  إال  ذاك،  باسمها  الدنيا  تعرفها  زالت  ما  والتي   )Athens(
يكن يتجاوز عرشة آالف نفسًا، َبَلْه املدن الصغرية كـ Sparta مثاًل، فلام مل يكن اجتامع 
هذا العدد من النفوس يف مكان واحد واختاذ القرارات يف ضوء آرائهم وأقواهلم من 
التعذر أو الصعوبة يف يشء، لذا فالشكل السائد للديمقراطية عندهم كان ديمقراطية 
إذا أراد وضع سياسيات هامة أو اختاذ قرارات مهمة أمر  مبارشة، بحيث إن امللك 
سائر املواطنني بالتجمع يف امليدان، وعرض عليهم مرشوع القرار طالبًا منهم اإلدالء 
برأهيم حوله، ما يفرق الناس وبالطبع إىل مؤيد له ومعارض، وربام يؤدي إىل جريان 
النقاش بينهم، ويف األخري حصل عىل املوافقة عليه من خالل رفع األيدي يف حقه. 
للملك  د  حيدِّ دستور  حيكمها  أن  دون  من  بسيطة  ديمقراطية  عندهم  كانت  فهكذا 
يربمه  وما  الشعب  موافقة  احلصول عىل  فيه  يتحتم  ما  األمور  من  ويميز  صالحياته 
إىل  ضًا  مفوَّ كان  ذلك  بل كل  الشعب،  يدي  بني  إىل عرضها  دون حاجة  من  بنفسه 
امللك ورأيه الشخيص، فام رأى فيه احلاجة إىل عرضه يف اجتامع الشعب واحلصول 
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عىل موافقتهم: فعل، وما مل يشأ مل يفعل، واختذ فيها قرارًا بوحده. ومع مرور الزمن 
قد حرب هذه الصورة البسيطة للمشاورة الشعبية املبارشة نوع من التنسيق والرتتيب، 
بجانب ما وضع هلا من قوانني عديدة، إال أنه مل يكن لتلك القوانني لدهيم كبري أمهية 
البساطة مل تزل يف  يغلبها طابع  التي كان  املبارشة  الديمقراطية  فائدة، بل  وال جليل 

معظم حاالهتا عىل صورهتا تلك.
ولكن كام هو من الواضح بالبداهة أن مثل هذه الديمقراطية إنام يمكن تطبيقها 
للملك مجع  يتسنى  الدولة صغرية ذات كثافة سكنية حمدودة، بحيث  إذا كانت  فيام 
رعيته يف ميدان واحد ومن ثم استشارهتم يف قضية ما، أما إذا توسعت خرقة الدولة 
كام  دان،  غري  بمكان  والتعذر  الصعوبة  من  فتطبيقها  سكاهنا  وكثر  آفاقها  وترامت 
حدث ذلك فعاًل حني قامت اإلمرباطورية الرومانية ذات كثافة سكنية كثة، ما أدى 
بتأسيس جملس يؤدي مهمة  امللك ظل يكتفي  الديمقراطية يف أن  إىل تضييق تصور 

مشاورته يف أمور الدولة، فكان يشاورهم فيها أحيانًا. 
وكانت عاقبة ذاك أن تقلصت فكرة الديمقراطية املركزة عىل مشاركة الشعب 
اخلارجي،  الواقع  يف  الفعيل  التنفيذ  عن  تدرجييًا  وخططها  الدولة  سياسات  يف 
فيصح  هذا  ومن  الدكتاتورية.  أشكال  من  وغريها  املطلقة  امللكية  مكاهنا  وتبوأت 
اليونان،  – املدينة يف  الدولة  نظام  أفل نجمها مع غياب  قد  الديمقراطية  بأن  القول 
تيارات وسادته  العامل  انطلقت يف  امليالدي، حيث  الثامن عرش  القرن  إىل أن استهل 
نزعات واسترست فيه اجتاهات نحو الديمقراطية، ما أحيت فيه فكرهتا وأنعشت فيه 
نظامها بنوع من الضبط والتنسيق، ما أسفر ويف األخري عن تولد الديمقراطية التي 
تعرفها الدنيا اليوم بالديمقراطية الليربالية )Liberal Democracy( وهذا النوع من 
مه عىل بصرية وإتقان، والتوصل  الديمقراطية هو الشائع السائد يف العامل اليوم. ولتفهُّ
بني  هاّمة، أرسدها  مباحث  أربعة  باإلملاحة عىل  نقوم  أن  نحتاج  كنهه وحقيقته،  إىل 
سادتكم حسب الرتتيب املنطقي هلا، ما سيسهل لنا مرامنا وحيقق لنا غايتنا يف أقرص 

وقت وأقل مشقة، والعناوين األربعة هي:
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)1( األسس الفكرية للديمقراطية )أو الفلسفة احلافزة وراء إجياد الديمقراطية(
)2( نظرة عىل تاريخ تطورها يف العامل إىل القرن الثامن عرش امليالدي.

)3( التعريف باملؤسسات املنبثقة عنها.
)4( التعريف بشتى أنظمة احلكم الديمقراطي التي حظيت بالتنفيذ يف خمتلف 

دول العامل.
فإىل سادتكم احلديث حول هذه املباحث طبق الرتتيب املذكور أعاله.

1- األسس الفكرية للديمقراطية:

واالستقاللية  العقالنية  روح  فيها  ت  تفشَّ قد  أوروبا  أن  فيام مىض  أسلفنا  لقد 
الفردية يف هنضتها الثانية وعىل إثر حتررها من القيود الصارمة التي كانت قد فرضتها 
حيًا  اإلحراق  أو  اإلعدام  ثم  ومن   - باالبتداع  حتكم  كانت  والتي  الكنيسة،  عليها 
كارثة  إثر  عىل  أهنم  إال  نظرياهتا.  خالف  أو  الكنيسة  عارض  من  كل  عىل  أحيانًا- 
سقوط األندلس ونقل علوم املسلمني إليهم قد انبعثت فيهم اجتاهات نحو التفكري 
والتدبر، وبام أن الكنيسة مل تزل تتمتع بالسيطرة التامة عليهم سياسيًا، لذا فلم تلبث 
أن أصابت دعاة التحرر الفكري بأنواع من االضطهاد واألذى، إال أن اجلمرة التي 
توقد  يف  زالت  ما  الفكرية  العبودية  ربقة  من  التخلص  بصدد  الليرباليون  أوقدها 
وازدياد، والغرس الذي أنبته أول من أنبت مل يزل يف نمو وتصاعد، عىل ما واجه من 
الكنيسة، إال أن صموده وثباته  التي كانت هتب عليه من جانب  العاتية  العواصف 
أمام موجات االضطهاد قد أكسبه قبوالً ورواجًا شعبني من جانب، كام أثار النفور 
واالستنكار ضد الكنيسة من جانب آخر، ويف أعقاب ذاك قد بدأت هيمنة الكنيسة 
من  قليل  غري  عدد  تواجد  ألجله  أمكن  ما  تدرجييًا،  وانخفاض  فتور  يف  وسيطرهتا 
رجال الفكر يف شتى جماالت احلياة، والذين قاموا بدورهم بالدعوة إىل التمرد عىل 

نظريات الكنيسة غري املالئمة للطبيعة البرشية وغري املنسجمة مع واقع البرشية.
وبغض النظر عن املجاالت األخرى، نكتفي هنا بترسيح الطرف عىل ما شهدته 
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الليربالية،  الديمقراطية  وبالتحديد  السياسة  جمال  يف  الفكري  التطور  من  أوروبا 
فنقول: إن املفكرين الذين قاموا برسم صورة الديمقراطية الليربالية، ومن يعتربهم 
 Voltire العامل اليوم مؤسسيها وشداهتا، هم ثالثة رجال أسامؤهم كالتايل: )1( فولتري

.Rousseau 3( روسو( Montesquiue مونتيسكو)2(
هؤالء الثالثة – كلهم من فرنسا- قد قاموا ببث أفكار ونرش نظريات أحدثت 
امليالدي، وتويف  السابع عرش  القرن  فولد يف هناية  فولتري  أما  الديمقراطية.  العامل  يف 
يف الثامن عرش، ولقد أثرى املكتبة البرشية بكتاباته يف عديد من املجاالت كالفلسفة 
والعلوم الطبيعية والفنون وما إىل ذلك ما قد نرشت جمموعتها يف تسعني جملدًا. ومن 
بالتحريف  إياها  متهاًم  كلها،  الديانات  عىل  العمياء  الغارة  بشن  قام  أنه  مميزاته  أهم 
 )Natural Religion( وداعيًا إىل اعتناق مذهب واحد سامه فيام زعمه املذهب الفطري
لإلنسان، ويقال: إنه هو الذي زرع الشك واالرتياب يف وجود اهلل سبحانه وتعاىل. 
وبغض النظر عن صحة هذا االنتامء إال أنه قد صح منه ما مغزاه أن اإلنسان ينبغي 
له أن يعتنق املذهب الفطري فحسب، فلو محله عىل اإلقرار بوجود اهلل واإليامن به 
فعل، أما ما عدا ذلك من القوانني واألحكام واألخالق التي تفرضها عليه الديانات 
فليرضب هبا عرض احلائط من دون أن يوليها أية عناية ويعريها أي اهتامم، فضاًل عن 

االتباع واالمتثال.
وثانيًا فمن أهم نظرياته التي القت قبوالً ورواجًا ذَوْي تأثري بالغ يف العامل هي 
اإلنسان  سلطة جلرب  يكون ألحد  أن  وأنكر  للفرد،  قضية شخصية  الدين  اعترب  أنه 
أن  البرش حر يف  أفراد  من  واحد  أن كل  بل زعم  الديانات،  من  ديانة  وإكراهه عىل 
يعتنق ما شاء من الديانة ويتبع ما ريض من املذاهب، له وحده احلق يف أن يتمذهب 
وحده  له  وكذلك  واألشجار،  لألصنام  فيسجد  للوثنية  أو خيضع  ساموي  بمذهب 
اخلرية يف اتباع الديانة اليهودية أو النرصانية، وليست للكنيسة وال للدولة )state( أية 

سلطة إلرغامه عىل النرصانية وإلزامها إياه عىل كره منه. 
موجة  من  الغرب  يف  ساد  فيام  متشكلة  بعد  فيام  النظرية  هذه  تطورت  ولقد 
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 عنها بأن الدين ليس  الالمباالة بالدين والتهوين من االعتبارات الدينية، والتي يعربَّ
إال قضية شخصية يستهدف من ورائه املرء راحة ضمريه وطمأنينة قلبه، وإن احلكم 
عىل الديانة باحلقية أو البطالن ال يدور إال مع املرء ذاته، فله احلق يف اعتناق ما ُيطمِئنه 
ويبث يف نفسه الراحة من الديانات واملذاهب أيًا ما كان، فمن وجد راحة نفسه يف 
الصالة فهي احلق يف شأنه، ومن وجدها يف الوثنية فهي له احلق، ومن منحته املراقبة 
شيئًا من الراحة فينبغي له أن يقوم هبا بغض النظر عن كوهنا حقًا أم باطاًل. وليس لغريه 
-أفرادا أو دولة أو كنيسة- أن يتدخل يف شأنه هذا، بل عليهم أن جياملوه وحيرتموا له 
ديانته. وإن اجلدال يف الديانات والنقاش إلقناع البعض ببعض تلك الديانات ليس 
مذهب  احرتام  يف  )والرتغيب  طائل.  أي  ورائه  من  يلمس  ال  الذي  العبث  من  إال 
الغري وديانته ليس الحرتام الدين يف حد ذاته وتبجيله لدى هؤالء، إنام ألنه وسيلة قد 
اختارها أحد لطمأنينة نفسه وبث الراحة والدعة يف ضمريه، فشأنه عندهم يشبه شأن 
املنزل الذي يبنيه أحد بغية توفر الراحة عىل النفس واألهل، لذا فعىل غريه أن حيرتمه 
وال يقتحم حدوده من دون إذنه ورضاه، فكذلك الدين الذي يتدين به أحد ليس إال 

قضيته الذاتية، وال حيق لغريه أن ينكر عليه ديانته أو يقوم بنفيه ونقضه(.
من  فكان  الشخصية  املواطن  قضية  الدين  واعترب  املبدأ  هذا  عندهم  تقرر  فلام 
الطبيعي أن قطعوا صلته بالدولة واحلكومة، وأعلنوا أن الدولة ال تكون خاضعة ألية 
العلامنية.  نظرية  تولدت  املزعومة،  الفكرة  بطن هذه  وانطالقًا من هذا، ومن  ديانة. 
ذ ألجل املصلحة واملنفعة الدنيويتني،  والعلامنية تعني لغة: الدنيوي، أي كل يشء اختُّ
نظام  إذن  فهي  املادية.  الدنيوية  املصلحة  من  شيئًا  املرء  عىل  وجيّر  يتضمن  الذي  أو 
س كل نشاطاته  ز كل جهوده ويكرِّ ُوضع جللب املصالح واملنافع الدنيوية ومن ثم ُيركِّ
وراء نيلها وكسبها ال غري. لذا فلم تكن عاقبتها ونتيجتها املنطقية إال اإلحلاد ورفض 
رأسًا  بالدين  قطع صلتها  إال  يعني  ال  بالعلامنية  الدولة  فنيط  هذا  ومن  بتاتًا.  الدين 
منافعها  عليها  ويوّفر  الدنيوية  مصاحلها  هلا  ق  حيقِّ ما  حسب  نظامها  وإدارة  ومتامًا، 
فعل  فولتري، كرد  قدمها  التي  النظريات  مبنية عىل أساس  الفلسفة  املادية. وإن هذه 
وحماولة للتخلص عام جنته الكنيسة حتت ستار الثيوقراطية من األذى واالضطهاد، 
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الرقي  سبيل  يف  عرقلة  يشكل  الذي  هو  الدين  أن  املفكرين  أذهان  يف  ترسخ  حتى 
والتطور، وال يمكن امليض قدمًا يف آفاق التقدم املادي إال إذا ُخلعت ربقة الدين عن 

األعناق أصاًل، وُرفض رفضًا باتًا.
والشخص الثاين الذي أسهم بحظ وافر يف توطئة الطريق للديمقراطية احلارضة 
كان مونتيسكو )Montesquiue( وإن كتابه »روح القوانني« قد أصبح ذائع الصيت 
إنجاز  أرهقه  ولقد  صفحة،  أربعامئة  نحو  يف  مطبوع  وهو  السياسية،  األوساط  يف 
تأليفه وأضناه بحيث إنه كان يقول: »أريد أن أستجم طيلة حيايت الباقية من جراء 
ما أصابني من التعب واإلرهاق الشديدين خالل تأليف هذا الكتاب«. وكتابه هذا 
يدور يف الواقع حول القانون والفلسفة، إال أنه قدم فيه نظرية عن الديمقراطية تبتني 
عىل أساس نظرية فصل السلطات )Separation of power(، ملخصها أن العنرص 
هتا احلكومات االستبدادية عىل البرشية هو:  الوحيد وراء املساوئ واملفاسد التي جرَّ
ما كان  أو منظمة واحدة،  الدولة كلها كانت جمتمعة يف شخص واحد  أن سلطات 
يفيض إىل االعتداء والظلم ويؤدي بالدولة وشؤوهنا إىل الفوضوية واالضطراب. لذا 
فال يمكن حتسن إدارة احلكومة إال إذا قمنا بفصل السلطات وتفويضها إىل جهات 
خمتلفة. ومن ثم طرح فكرة تنويع سلطات الدولة إىل ثالثة أقسام: )1( سلطة الترشيع 
)3( سلطة  وفقها  الدولة  وإدارة شؤون  القوانني  تنفيذ  )2( سلطة  القوانني  ووضع 
القضاء )فض اخلصومات وحل النزاعات وتفسري القانون وتبيني ما يدخل يف إطاره 
وما ال( فينبغي أال جتتمع هذه السلطات يف يد واحدة، بل تفصل كل واحدة منها عن 
غريها مع منح السلطة الكلية لكل واحدة منها، بحيث ال تتدخل إحداها يف شؤون 

األخرى وصالحياهتا. 
Legisla- الترشيعية  اهليئة  بـ  القوانني تسمى  التي تتمتع بسلطة وضع  )فاهليئة 

 )Assembly( والديمقراطية متنح هذه السلطة للربملان واجلمعية الترشيعية )ture

اهليئة  بـ  فتسمى  احلكومة  شؤون  يف  القوانني  بتنفيذ  تقوم  التي  السلطة  أما 
التنفيذية )Executive( ما يرتأسها رئيس الدولة يف النظام الرئايس، ورئيس الوزراء 
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يف النظام الربملاين.
القضائية”  “السلطة  بـ  فتسمى  اخلصومات  وفض  القوانني  تفسري  سلطة  أما 

)Judiciary( ما يمثلها املحاكم يف الدولة.
االستبدادية  احلكومات  يف  الثالث  السلطات  هذه  إن  مونتيسكو:  وأضاف 
التي كانت  إما شخصًا وإما هيئة خاصة، فهي  يد واحدة،  املاضية كانت جمتمعة يف 
تقوم بوضع القوانني أوالً، وتنفيذها ثانيًا، وحل اخلصومات الواقعة يف شأهنا ثالثًا، 
فكانت نتيجة ذاك أن اهليئة التنفيذية للدولة لو جارت واعتدت فلم تكن االستغاثة 

إال إليها ذاهتا! وهذا ما عناه الشاعر األردي قائاًل:

 ��ٹ�ہھ�ہر�ے
�ہ�د و�ہے �م��ب���ص�ب �ا �ت�ل و�ہے ���ش و�ہے ��ت�ا

�عو�ےٰ �ل���ں �چر؟ و�ب ك�ا د
ء �م��تر�ے ��ر�تں �حب ر�ب�ا

��ت ا

هو قتلني، وكان هو الشاهد عىل قتيل، ثم أصبح هو القايض الذي يتوىل احلكم 
يف قضيتي، فإىل من -إذن- يرفع أوليائي دعوى اغتيايل؟!)1(.

امللكي، بل نسلم أهنا كانت  النظام  ننفي وجود املحاكم يف  أننا  وهذا ال يعني 
هناك حماكم، إال أهنا كانت خاضعة للملك متامًا، أما أوالً فألن احلكم النهائي األخري 
كان إىل امللك، وثانيًا فألن املرجعية يف تقليد القضاة وعزهلا كانت إىل امللك نفسه، 
وضامنًا  عتابه  من  توقيًا  ورغبته،  امللك  رىض  إىل  بالقضاء  يبادرون  القضاة  فكان 
لبقائهم يف مناصبهم تلك. وهكذا اجتمعت السلطات كلها يف يد واحدة، إما حقيقة، 
يعادل االستغاثة  فلم يكن  الوسيطة اخلاضعة.  أو األجسام  السلطات  بواسطة  وإما 
ضد احلاكم أو ما أصدره من قانون إال حتكيمه نفسه فيها. فلم يزد هبا النظام امللكي 

إال استبدادًا وإطالقًا. 
أما نظرية فصل السلطات فرتكز عىل فصل هذه السلطات الثالث بني اجلهات 
فاهليئة  واجباهتا.  ممارسة  يف  هلا  الكامل  واالستقالل  الكلية  السلطة  منح  مع  الثالث 
الترشيعية تقوم بوضع القوانني، والسلطة التنفيذية بتنفيذها، وينبغي أن يكون القضاء 

)1(  أو كام قال املتنبي: “فيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم” )من املرتجم(.
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حرًا مستقاًل متامًا، حتى يتسنى للمواطنني املرافعة ضد السلطتني: الترشيعية والتنفيذية 
إذا مها حادتا عن سواء السبيل. ومن هذا فيجب تقسيم السلطات يف الدولة إىل هذه 

.)Separation of power( السلطات الثالث. وهذا ما يسمى بنظرية فصل السلطات
ولقد استطاعت فكرته هذه أن تفرض نفسها عىل كافة األنظمة الديمقراطية، 
بابًا رئيسيًا تعتمده كل الدول يف وضع الدساتري هلا، بحيث إهنا باتت  كام أصبحت 
تعتني فيها ببيان متييز األنظمة وفصل هذه السلطات الثالث وحتديد صالحيات كل 
واحدة منها، ثم يؤخذ هبا متامًا، إىل حد أن اهليئة الترشيعية لو قامت بوضع قانون ما 
وتنفيذه، فال يبقى هلا إذن سلطة يف رشحه وتفسريه، بل تتحول املرجعية فيه إىل السلطة 
القضائية، فيا للعجب! الشخص الذي دّبجت يراعته وخطَّت أنامله نص القانون، 
فوافقه عليه الربملان وأقّره، حيرم صالحية توضيح مفهومه، بل تؤول هذه الصالحية 
فيوضح معناه  فيه،  املستعملة  القانون والكلامت  القضائي لريى هو نص  النظام  إىل 
وحيدد مغزاه! نعم الربملان يمكنه أن يلغي ذاك القانون، أو يستبدله بغريه، أو يعّدل 

فيه ويغري، ولكن ليس له رشحه وتفسريه ما دام هو نافذًا يف صيغة القانون!
ومن اجلدير باالعتناء يف هذا الصدد الفرق والتمييز بني املصطلحني املتشاهبني 
فصل  عن  حديثًا  كان  مىض  فام  السلطات.  وتوزيع  السلطات،  فصل  املتقاربني: 
السلطات، أما توزيع السلطات )Division of power( فيعني توزيعها بني احلكومة 
املركزية واحلكومات اإلقليمية املحلية. ونظرية مونتيسكو كانت عن فصل السلطات 

ومتييزها، ال عن تقسيمها وتوزيعها. 
3- والشخصية الثالثة التي لعبت دورًا بارزًا يف رسم صورة الديمقراطية كان 
العقد  نظرية  الذي جّدد  وهو  فيام مىض.  ذكره  لنا  ولقد سبق   )Roussesau( روسو 

االجتامعي، بتأليف كتاب حوله بالعنوان ذاته )العقد االجتامعي(.
الفلسفة اإلغريقية، ولقد  العقد االجتامعي قديمة قدم  املعلوم أن نظرية  ومن 
حُت خالل احلديث عنها فيام مىض أهنا قديمة جدًا، إال أن رشحها وتفسريها فيام  وضَّ
بعد قد أسفر عن النتيجتني املتناقضتني فيام بينهام تناقضًا رصحيًا، ومن ثم عن النظامني 
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العقد االجتامعي تفيض  أن نظرية  بينهام تعارضًا واضحًا. إحدامها:  فيام  املتعارضني 
نظرية  أن  أبو عذرهتا- هي:  وثانيتهام: - وروسو  املطلقة،  االستبدادية  إىل احلكومة 
العامة  قوانينها معربة عن اإلرادة  أن تكون  العقد االجتامعي حتتِّم عىل كل حكومة 
للشعب، وأن يكون الشعب فيها أحرارًا، وأال متثل احلكومة إال دور النيابة والتمثيل 
عن الشعب، فإن الشعب إنام ختىّل للحكومة عن حقه يف احلكم لتحتفظ هي بحريته 
ومصاحله األُخر. ومن هذا فاإليامن بنظرية العقد االجتامعي يقتيض أن يتاح الشعب 
ترعى  ثم  ومن  القوانني،  ومتثِّلهم يف وضع  عنهم  تنوب  ليقيموا حكومات  الفرصة 
ق منافعهم. وهكذا ركزت فلسفة روسو عىل هذين األمرين: حرية  مصاحلهم وحتقِّ
الفرد، وأن تكون احلكومة يف خدمة اإلرادة العامة وقيد قراراهتا )بمعنى أن الشعب 

له احلق يف نصب احلكومة وعزهلا(. 
وملخص البحث: أن هذه النظريات الثالث )فصل الدولة عن الدين، فصل 
السلطات، احلكومة معربة عن اإلرادة العامة ويف ضوء حرية الفرد( هي التي أسهمت 

بدورها كلبنات أساسية قام عليها رصح الديمقراطية الليربالية.

العوامل التارخيية التي أدت إىل قيام الديمقراطية:

وبعد اإلملاعة الوجيزة إىل النظريات العاملة وراء ظهور الديمقراطية، نوّد أن 
زت دعائمها، وجيدر بنا يف هذا  نقفيها ببيان احلوادث التارخيية التي وطَّدت نواهتا وعزَّ
الصدد استعراض عاجل حلادثتني تارخييتني قد قامتا فعاًل بدورمها امللموس يف توطيد 
الديمقراطية وترسيخها يف العامل، كام أحدثتا تغيريات كبرية يف املجتمع الغريب وتركتا 
آثارًا بعيدة املدى عليه، أال ومها: استقالل أمريكا، والثورة الفرنسية. ومها متزامنتان، 
ليس بينهام إال فارق 12 سنة، سبق هبا استقالل أمريكا عن الثورة الفرنسية. ومن هذا 

نقدم عنه تعريفًا موجزًا، فنردفه بالتاريخ املوجز للثورة الفرنسية.

استقالل أمريكا:

إن كوملبس هو الذي اكتشف قارة أمريكا. وقصته أن أوروبا مل تزل يف بحث 
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عن الطرق التي توصل هبا إىل اهلند بغية توسيع نطاق جتارهتا، ولكنها ما زالت فاشلة 
يف العثور عليها، حيث مل يكن هنر السويس قد تم بعد، أما الطرق البحرية فكانت 
فيها مصاعب ال تتحمل ومتاعب ال حترص، فكانت تبعث محالت للبحث عنها بني 
نالتا  اللتني  تبوء باخليبة والفشل، عدا احلملتني  الفينة واألخرى، ولكن كلها كانت 
نصيبًا من النجاح، أوهلام: احلملة التي كان يقودها فاسكو دا جاما، والذي قد متكن 
من الوصول إىل اهلند عن طريق ساوث كاب )South cape( احلد األقىص إلفريقيا يف 
اجلنوب، وثانيتهام: احلملة التي كان يقودها كوملبس، وكان قد خرج أيضًا بغية العثور 
عىل طريق اهلند، إال أنه أبحر يف اجلهة املعاكسة جلهة فاسكو متامًا. )وأثبتت الدراسات 
احلديثة أن أِداّلَءمها كانوا مالحني عربًا، فكان دليل كوملبس مالح اسمه ابن جماهد، 
، فوصل فاسكو دا جاما اهلند، يف حني أن كوملبس  ولقد طبع له كتاب أيضًا( وعىل كلٍّ
مل يزل سائرًا يف جهة الغرب، حتى وصل إىل اجلزائر التي تعرف اليوم بـ جزر اهلند 
الغربية )West Indies( ما قد ظنها من اهلند، وهلذا نسب هذه اجلزر إىل اهلند ومل تكن 
يف احلقيقة كذلك، إنام كانت جزائر البحر الكاريبي)Caribbean islands(. فلام واصل 
املسري وتقدم مليًا وجد قارة عظيمة أخرى والتي كانت هي قارة أمريكا. فهكذا تم 
وأرضًا  رحبًا  وجماالً  فسيحًا  ميدانا  واإلنجليز  الغرب  اعبرتهتا  ما  أمريكا،  اكتشاف 
خصبة للتجارة واإلسكان، فأرسلت إليها بعثات استعامرية، كام أرسلها غريهم من 
كان  أمريكا  من  اإلنجليز  نصيب  أن  إال  أيضًا،  والربتغاليني  والفرنسيني  اهلولنديني 
أوفر وحظهم منها أكثر، لذا متت سيطرة إنجلرتا عىل معظمها وبذلت اجلهد إلنشاء 
فيها 52  لوجدتم  أمريكا  الطرف عىل خريطة  اليوم  ولو رّسحتم  فيها.  مستعمراهتا 
بريطانيا وسيطرهتا  استيالء  تم  قد  كان  الواليات وأكربها  تلك  والية، وعىل معظم 
من  كانت  وملا  مديدة،  لفرتة  لندن  من  أمورها  وتربم  شؤوهنا  تدار  فكانت  عليها، 
عزائمها احلكم عىل أهلها أوالً، وجباية الرضائب منهم ثانيًا، لذا فأرادت مرة وضع 
الرضائب عليهم، فلم َيَدعوها لذلك بل قاموا بمقاومتها بفضل ما وصلهم يشء من 
األفكار الديمقراطية فالقى فيهم قبوالً. فكانت نتيجة ذلك أن أَبوا عن أداء الرضائب 
إىل حكومة إنجلرتا، ما كان نواة متردهم عىل نظامها، فلام تطور قلياًل اعتزموا عىل خلع 
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املستقل،  الذايت  باحلكم  التبعية هلا، وإنشاء واليات ذات سلطة مطلقة متمتعة  ربقة 
فاندلعت بينهام احلروب ما أسفرت عن فوز األمريكان بقيادة جورج واشنطن، الذي 
أعلن عن استقالل أمريكا، وأعلن أيضًا عن إنشاء حكومة ديمقراطية احتادية تضم 
 Declaration( االستقالل«  »إعالن  بـ  ذاك  إعالنه  ويسمى  أمريكا.  واليات  مجيع 
of Independence( ووهبوا فيه احلقوق الديمقراطية غري القابلة للتغري من املساواة 

واحلرية وما إىل ذلك لكل إنسان، واستهلوا اإلعالن بقوهلم: كل الناس قد خلقوا من 
بطون أمهاهتم أحرارًا، فليس ألحد أن يستعبد غريه من البرش« )ويف احلقيقة تقارب 
هذه اجلملة ما قاله عمر ريض اهلل عنه لعمرو بن العاص ريض اهلل عنه: متى استعبدتم 

الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارًا«)1(. 
أن  إال  األرض،  وجه  قامت عىل  لربالية  ديمقراطية  أول  فإهنا  يعتقد  ما  وعىل 
أوروبا حيث كانت عىل بون شاسع من أمريكا لذا مل تصل إليها من آثار ديمقراطيتها 
وحول  األوروبية  الشعبية  الفكرة  مسار    غريَّ الذي  اليشء  بل  به،  ويعتد  يذكر  يشء 
جمراها كانت الثورة الفرنسية التي وقعت بعد حادث استقالل أمريكا باثنتي عرشة 
سنة. وهاكم احلديث عنها فيام ييل جمماًل موجزًا، بغض النظر عن تارخيه املفصل الذي 

ال يسع له جمال هذا البحث الضيق.

نظرة عىل الثورة الفرنسية:

هـذا احلديـث يرجـع إىل أواخر القـرن الثامن عـرش امليالدي، حيـث كانت 
فرنسـا وغريهـا مـن الـدول األوروبيـة حيكمها نظـام ملكـي، وكان ملك فرنسـا 
آنذاك »لوئيس السـادس عـرش«، وكالعهد بحال امللوك آنذاك مـن أهنم كانوا قد 
لوا ألنفسـهم جمالس للمشاورة هي رهن إرادهتم وقيد رغبتهم متامًا، متى شاء  شـكَّ
مجعهـا ومتى مل يشـأ مل يفعل، وأية قضية أراد فيها املشـاورة فعل وإال فال، ومل يكن 
متقيـدًا وملتزمـًا بمشـاورهتم قط. وكان لـ لويس السـادس عرش جملس الشـورى 
مـن هذا النوع، كان قد سـاّمه بــ جملس طبقات األمـة )Senate genral( وقد كّونه 

)1(  كنز العامل: 66/12، رقم احلديث: 3601.
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مـن ممثـيل الطبقات الثـالث )1( طبقة رجـال الدين من أعضاء الكنيسـة )2( طبقة 
النبـالء اإلقطاعيـني )3( طبقـة عموم الشـعب. وكان عدد أعضـاء الطبقات الثالث 
متسـاويًا.لذا فلـو أرادت الطبقـة الثالثة إصدار القـرار لصالح الشـعب من املجلس 
اعرتضـت املجموعتـان األوليان عليه، ما يتسـبب العتبـاره الغيًا تلقائيـًا، هذا وإن 
أعضـاء املجموعة الثالثـة مل يكن انتخاهبم ومنحهم العضوية يف املجلس عىل أسـاس 
 منهم أشخاصًا فيمنحهم هذه العضوية. فهذا ما زاد  االنتخابات، بل كان امللك يعنيِّ
ضغثًا عىل إبالة، وحرم الشعب من دور بارز نشيط يف اختاذ القرارات وإدخاهلا موضع 

التنفيذ. 
–كام ذكرنا  امللك مل يكن ملتزمًا بمشاورهتا يف كل حني، بل  وزد عىل هذا أن 
آنفًا- كان اجتامعها يدور مع رغبة امللك وطواعيته. ففي سنة 1789 كان قد مىض 
عىل اجتامعها 116 سنة، بحيث مل ينعقد هلا أي اجتامع طيلة هذه الفرتة. فلام أخذت 
األفكار الديمقراطية تدب يف األوساط الشعبية زادت املطالب بعقد اجتامع املجلس، 
ليشبع  الرضائب  من  بمزيد  الرعية  حتميل  يف  يرغب  امللك  فكان  آخر  جانب  ومن 
الرضائب  بحمل  معني  قرار  الفرصة إلصدار  اغتنام  فأراد  وتبذيره،  رفاهيته  غريزة 
عىل الشعب، ملا أنه كان عىل ثقة من موافقة طبقتي رجال الدين والنبالء عليه. فلام 
الثالثة حتى  الطبقة  أعداد ممثيل  الشعب بمضاعفة  الكثري من  طلب االجتامع طالب 
يتساوى مع أعداد الطبقتني األوليني بتعليل أن ثلث املجلس ال يكفي ليمثل عن كافة 
الشعب، وإنه ليس إال إجحافًا وظلاًم يف حق الشعب، فوافق عليه امللك. ثم طالب 
الشعب بدمج الطبقات الثالث يف جملس وطني واحد، لينفذ رأي أغلبيتهم، ولكن 
ملا كان يعرف بدقة وإتقان أن ممثيل الشعب سيقاومونه فيام  به  امللك مل يكن لريىض 
يريده من اختاذ القرارات يف صاحله الشخيص. فلام أبى أن يفعل قام الشعب وأنشأوا 
بـ  وسّموا مجعيتهم  والنبالء،  الدين  رجال  طبقة  عن  النظر  غاضني  ألنفسهم مجعية 
اجلمعية الوطنية )National Assembly( )وكان هو أول استخدام هلذه الكلمة التي 

اشتهرت يف األوساط السياسية فيام بعد( وطلبوا اجتامعها. 
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 واألمر قد اشتد حاول تطويق املوقف من خالل  فلام رأى امللك أن اجلد قد جدَّ
أمر اجليش بإغالق املنطقة التى كان من املزمع أن جتتمع فيها أعضاء اجلمعية، فانتقلت 
اجلمعية لعقد اجتامعها إىل ملعب تنس، واعتمدوا هناك دستورًا لفرنسا موضوعًا عىل 
نظرية مونتيسكو املعنية بفصل السلطات وتقسيمها إىل ثالث: الترشيعية، والتنفيذية، 
والقضائية. كام وضعوا فيه بابًا عن احلقوق األساسية الالزمة حلرية الفرد، ومل يقضوا 
فيها عىل امللكية، بل أقروا وجودها، إال أهنم ضيَّقوا صالحيات امللك وحرصوها يف 
السلطة التنفيذية فقط، لتكون السلطتان: الترشيعية والقضائية مستقلتني عنه متامًا.

وكان هذا هو الدستور األول لفرنسا التي تعترب أول دولة ذات طابع ديمقراطي 
امللكي،  القرص  نحو  عظيم  اندفع مجع  الوطنية  اجلمعية  مع جلسة  ومتزامنًا  ليربايل. 
وأكرهوا امللك عىل احلضور يف جلسة اجلمعية، فحرضها امللك عىل كره منه ليعتمد 
ما  بعد  التنفيذية،  اهليئة  برئاسة  منه  اقتناعًا  اجلمعية،  أعدته  الذي  اجلديد  الدستور 

نزعت منه هيئتا الترشيع والقضاء.
وتفاعاًل مع اخلطر الذي أحدق ببال امللك واعتبارًا منه هذه اخلطوة األوىل نحو 
قام  الضئيلة،  الرسمية  بقي من سلطته  باحلرمان عام  منه  تنحيته عن منصبه، وختوفًا 
امللك بتوطيد الصلة مع نظريه األملاين لكي حيصل عىل الدعم العسكري منه فيام إذا 
مسته احلاجة إىل استخدام العنف والقوة لدفع التيارات الشعبية ضده. وريض بذلك 
امللك األملاين خمافة تعدي اخلطر املتفاقم إليه لو هو نجح يف قلب نظام فرنسا. ولتنفيذ 
مؤامرته  فضح  من  الثّوار  متكن  ولقد  أمور.  عىل  امللكني  بني  التٓامر  تم  هذه  خططه 
هذه وعرفوا ما جرى بني امللكني من التحالف ضدهم، وبالرغم من أن امللك نفاها 
بسجن  قاموا  ذاك، حتى  موقفهم  الثوار أرصوا عىل  أن  إال  ودعاية،  واعتربها هتمة 
ه امللك، حيث كان  امللك لويس السادس عرش، ما أّدى إىل تعطيل الدستور الذي أقرَّ
مبنيًا عىل استمرار النظام امللكي، فعقدوا مؤمترًا آخر للجمعية الوطنية، والذي أدى 
بـ  إىل جلنة سميت  امللك وصالحياته  إقرار دستور جديد، والذي فوض سلطة  إىل 

 .)Convention(»املؤمتر الوطني«



97

وهذه احلكومة قّدمت لويس السـادس عرش للمحاكمة خليانته بالدولة، وأدانه 
املؤمتـر الوطنـي بجريمة اخليانة )التحالف مع أملانيا لشـن الغارة عىل شـعب فرنسـا( 
فحكـم عليه باإلعدام الـذي نّفذ عليه علنًا وعىل رؤوس األشـهاد. وهبذا تم القضاء 

عىل النظام امللكي.
يفور  مما  بالرغم  النظام،  إدارة  ُعراة عن جتربة  الثوري  التيار  قادة  كان  وحيث 
فيهم من احلّدة والتحّمس، كام كانت ُتعوزهم األصول لتأمني احلفاظ عىل التنسيق 
واالنضباط، لذا أّدى ذلك إىل هبوب رياح اخلالف وانفجار الرصاعات فيام بينهم، 
ما أسفرت عن نشوب احلروب األهلية املمتدة وسيادة الفوىض وانتشار االضطراب 
اًل إياه عىل حالة  وغياب ُسلطة القانون، إىل حد أن الشعب تذكر النظام امللكي مفضِّ
القوات  من  االستمداد  إىل  جلأوا  النهاية  ويف  عليهم،  عودته  ومتمنيًا  تلك  التوتر 
العسكرية للتدخل يف الشؤون اإلدارية، وكان قائدها آنئذ نابليون بونابارت، فتقلد 
مقاليد احلكم، وقد ريض به الشعب إذ رأوا فشل املؤمتر الوطني وإخفاقه، فأقيمت 
ل تعزيز  حكومة دكتاتورية أخرى، إال أن الفضل الذي يرجع إىل نابليون هو أنه فضَّ
امُلُثل الديمقراطية بالرغم من أن الشعب نفسه أضفى عىل حكومته الرشعية، ومنحوه 
املتحمس  الثوري احلاّد  التيار  السلطات والصالحيات، واستند يف ذاك إىل أن  كافة 
ومنهجه املرتّدي هو الذي أودى بتضحيات الشعب فيام مىض، حيث نجح يف البداية  
Aus- )يف القضاء عىل احلروب األهلية، وحارب الدول األخرى، وهزم جيش النمسا 
tria( حتى أبحر إىل مرص، ومن جانب آخر ولدعم امُلُثل الديمقراطية قام بإنشاء مجعية 

من رفقائه هلذا الغرض. 
إىل  الدول،  من  عديد  وبني  بينها  املندلعة  احلروب  االنتصارات وكسب  ونال 
أن قام بشن اهلجوم عىل قوات إنجلرتا يف موضع »واترلو«، ولكنه نال فيها هزيمة 
 نابليون. إال أن أصحابه  نكراء نتيجة للتفوق العددي اهلائل للعدو، وبعد ذلك تويفِّ
ما  وهذا  بعده،  الديمقراطية  بتأسيس  قاموا  الثورية  بالفكرة  يتمتعون  كانوا  الذين 
يسّمى بـ »الديمقراطية الثالثة«. وعىل إثر الثورة الفرنسية املنتهية عىل إنشاء النظام 
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األوروبية.  الدول  من  التغيريات يف غريها  وتتابعت  الثورات  توالت  الديمقراطي، 
زهتا تتشكل يف مبادئ ثالثة: )1(  وإن القيم وامُلُثل التي دّعمتها الثورة الفرنسية وعزَّ
لطات )3( الفصل بني الدين والدولة. وكنتيجة هلا تم نرش  حرية الفرد )2( فصل السُّ
اللربايل يف  الديمقراطي  النظام  أوروبا وشاع  الدول األخرى من  النظريات يف  هذه 

العامل.
فهذه كانت نبذة موجزة عن الثورتني األمريكية والفرنسية اللتني قامتا بدورمها 

يف توطيد املثل الديمقراطية الليربالية يف العامل.

املنظامت واملؤسسات املنبثقة عن الديمقراطية )املنظامت العاملة لتحقيق مبادئ 
الديمقراطية(

وبعد اإلملاعة العابرة إىل تاريخ تطور الديمقراطية نوّد أن نثني عنان اهتاممنا 
الديمقراطية  مقتضيات  لتحقيق  إنشاؤها  يتم  التي  واملنظامت  املؤسسات  بيان  جتاه 
ونيل الغاية املنشودة منها، ونخص بالذكر يف هذا الصدد أربع من تلك املنظامت، 
اهليئة   )4( الترشيعية  اهليئة   )3( االنتخابات   )2( السياسية  األحزاب   )1(  : وهي 

القضائية.

)1( األحزاب السياسية: 
من أهم مبادئ الديمقراطية وُمُثلها أهنا تكفل للمواطنني حرية إنشاء األحزاب 
هذا  من  وانطالقًا  مجاعة.  أو  حزب  عىل  قيد  أي  تفرض  أن  دون  من  واجلمعيات، 

فاملنظامت القائمة يف ظل الديمقراطية ويف بلداهنا يمكن تنويعها إىل ثالثة أقسام: 

 )Interest Group( مجاعة االهتامم )أ(
بني  املشرتك  اهلدف  وحتقيق  املشرتكة  املصلحة  لنيل  تؤسس  التي  اجلامعة  أي 
طائفة خاصة من الشعب، مثاًل أن يقوم رجال من قطاع ِمهني خاص بتأسيس مجاعة 
تعمل لرعاية حقوقها يف ظل التعاون املتبادل بني أعضائها. وهي ال تطمح إىل حيازة 
السلطة واعتالء سدة احلكم، إنام ترمي من ورائها إىل أهداف غري سياسية، فهذه اجلمعية 
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»مجعية  »مجاعة االهتامم« أو   )Interest Group( تسّمى لدى علامء السياسة بـ
املصالح املشرتكة«. 

)Pressure Group( مجاعة الضغط )ب(
نيل  جهودها  من  تستهدف  وال  احلكومة  إىل  تطمح  ال  أيضًا  اجلامعة  وهذه 
السلطة، إنام وظيفتها الضغظ عىل احلكومة لتقوم بتلبية مطالباهتا، أو دمج سياساهتا 

ضمن سياسة حكومية حمددة.

)ج( األحزاب السياسية: 
مشرتكة،  وأيديولوجية  سياسية  بأهداف  يؤمنون  املواطنني  من  »جمموعة 

وينظِّمون أنفسهم هبدف الوصول إىل الّسلطة وحتقيق برناجمهم«. 
يتفكرون أوالً  أناسًا  الديمقراطية هي أن  وطريقة تشكيل احلزب السيايس يف 
نْي أو االجتامِعيَّني الذي يرْوهنام أكثر نفعًا وإصالحًا  يف الربنامج أو املنهج االقتصاديَّ
الربنامج، مستهدفني وضعه موضع  ذاك  يتضمن  بيان  بإصدار  يقومون  ثم  للّدولة، 
سيايس،  ُيعّدها حزب  عمٍل  وثيقة  السيايس  البيان  فهذا  السلطة.  كسبوا  إذا  التنفيذ 
إذا هو نجح يف االنتخابات ومتكن  يضمنها أهدافه وخططه يف تسيري عجلة احلكم 
عىل  والتواطؤ  إليه  االنضامم  إىل  الناس  احلزب  هذا  يدعو  ثم  احلكومة.  تكوين  من 
برناجمه السيايس، ثم يكّرسون مجيعًا جهودهم عىل الوصول إىل الّسلطة ليتمّكنوا من 
ب عليه أن يعمل طبق برناجمه  إدخاله يف حيز التنفيذ. فلو وصل إىل سدة احلكم فيتوجَّ
الذي اسرتعى به عناية الناخبني وأغراهم بإعطاء أصواهتم ملرشحيه. وإن الربنامج 
هو الذي يميز بني احلزبني السياسني، حيث يتبنى حزب سيايس أيديولوجية معينة 
وُرؤى خاصة، بينام يتبنى اآلخر أخرى مثلها، فلو مل يكن هناك أي فارق بني سياسيات 
احلزبني وبراجمهام فليس هناك أي مساغ لتشكيل احلزب الثاين يف حني تواجد احلزب 
الذي يمتلك نفس األيديولوجية ويسعى للغاية ذاهتا. فهذه هي رؤية الديمقراطية إىل 

األحزاب السياسية.
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الدول، حيث  الّسائدة بشأن األحزاب السياسية ختتلف فيام بني  وإن األنظمة 
نفَّذت بعضها نظام احلزب الواحد )One Party System( وهو النظام الشائع يف معظم 
الدول الشيوعية؛ حيث يفرض فيها احلظر القانوين عىل قيام حزب سيايس آخر. يف 
بإنشاء  قانوهنا  يسمح  حيث  احلزبني،  نظام  فيها  ساد  قد  الدول  من  عديدًا  أن  حني 
أثبتت غري  قد  االنتخابات  نتائج  أن  إال  احلزبني،  هذين  إىل جانب  سياسية  أحزاب 
مرة فشل األحزاب الصغرية وإخفاقها، ما يف أعقابه إما أن تتالشى تلك األحزاب، 
–اللَّذان  أو تصبح قليلة األمهية، بحيث يتضح فعاًل أن الدولة إنام يسودها احلزبان 

يتعاقبان عىل السلطة- ال غري. وهو النظام الّشائع يف اململكة املتحدة وأمريكا.
ويف بعض الدول قد ساد نظام »التعددية احلزبية«، حيث تكون فيها أحزاب 
سياسية كثرية ما بني صغرية وكبرية، جتاهد ساعية للوصول إىل السلطة، ويكون من 
الصعب التنبؤ سابقًا باحلزب الذي سيكسب أكرب عدد من املقاعد يف اهليئة الترشيعية. 
وبالرغم من أن تكوين األحزاب السياسية ليس بجزء الزم للنظام الديمقراطي، 
إال أنه بات من املتقرر فعاًل تواجدها يف كل موضع سادت فيها الديمقراطية. وبالرغم 
سلبيًا عىل  مؤثرة  السياسية  األحزاب  يرون  السياسية  علم  من خرباء  عديدًا  أن  من 
مقتضيات الديمقراطية وغري مفيدة لصاحلها، إال أنه بات من املستحيل أن نجد يف 

العامل اخلارجي دولة ديمقراطية خالية عن حزب سيايس!

)2( االنتخابات:

السياسية  املامرسات  أهم  من  تعترب  الديمقراطي  النظام  يف  االنتخابات  إن 
كوسيلة ِسلمية لتقلد السلطة وتويل مقاليد احلكومة، فأوالً جترى االنتخابات الختيار 
أحد املرشحني لعضوية اهليئات الترشيعية، ثم يسمح النظام الربملاين بتكوين احلكومة 
للحزب الذي كسب أكرب عدد من املقاعد فيها. وعادة ما تتم االنتخابات يف النظام 

الديمقراطي بإحدى الطريقتني التاليتني: 
)1( االنتخابـات املبـارشة: وتعنـي أن يمنـح كل مواطـن بالـغ حـق االقرتاع 
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والتصويـت، ذكـرًا كان أو أنثى، شـابًا كان أو كهـاًل، مثقفـًا كان أو جاهاًل، لينتخب 
ومن ثم ينجح من املرشحني من نال أكرب عدد من األصوات.

يقومون  أناسًا  الشعب  يقرتع  أن  فتعني  املبارشة  غري  االنتخابات  أما   )2(
يقومون  الشعب  أن  الترشيعية، وتفصيل ذلك  للهيئة  انتخاب األعضاء  بدورهم يف 
اختيارهم،  بمهمة  ليقوموا  الربملان،  أعضاء  النتخاب  يتأهلون  أشخاص  باختيار 
وكانت هي الطريقة السائدة يف الباكستان يف عهد الرئيس أيوب خان الذي نّفذ نظام 
الكلية االنتخابية، بمعنى أن املجتمع كان يقوم باختيار املجلس املركزي، ويقوم هذا 
املجلس باختيار من سوف يتوىل منصب العضوية يف الربملان. والطريقة الشائعة يف 

العامل اليوم هي طريقة االنتخابات املبارشة.

رشوط تؤهل الناخب للتصويت:

التي جيب توافرها يف األشخاص  الدول يف حتديد الرشوط  أنظمة  كام ختتلف 
حتى حيق هلم التصويت، ويمكن أخذ سويرسا مثاالً عىل ذلك، حيث مل يكن للمرأة 
بشأن  األصوات  تعالت  فلام  سنوات،  أربع  أو  قبل مخس  حتى  التصويت  يف  احلَّق 
حقهن يف التصويت ُقمن أنفسهن برفضه أوالً، بحجة أن منحهن هذا احلق ال يفيض 
إال إىل النزاعات العائلية عىل أساس اختالف االجتاهات السياسية بني الزوجني، حيث 
يمكن أن يعطي الزوج أحدًا صوته، يف حني أن الزوجة تديل برأهيا يف حق شخص 

آخر، إال أن حجتهن تلك مل تقبل، وُمنحن يف األخري حق التصويت واالقرتاع.
أما اليوم فلقد شاع يف العامل نظام التصويت لكل مواطن بالغ.

االنتخاب الفردي عىل مرحلة واحدة:

وهو املنهج السائد يف العامل لالنتخابات اليوم، وهو مبني عىل أساس رابح واحد 
من كل دائرة انتخابية، يتمثل فيمن حيصل عىل أعىل عدد من األصوات يف تلك الدائرة 
أيًا ما كانت نسبة انتخابه، وربام ال يمثل رأي األغلبية من تلك الدائرة، كام إذا افرتضنا 
وجود عديد من املرشحني عىل مقعد واحد، فحصل أحدهم عىل نسبة 15% من إمجايل 
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األصوات يف تلك الدائرة، ومل يبلغ غريه هذه النسبة، فيفوز هو بالرغم من أنه ال يمثل 
إال نسبة ضئيلة جدًا من سكان دائرة انتخابه. 

 )Second Ballot( :االنتخاب الفردي عىل مرحلتني

ومن هذا اختارت عديد من الدول طرقًا انتخابية أخرى تضمن هلا الوقاية من 
تلك املفسدة، ففرنسا نّفذت نظام االنتخاب الفردي عىل مرحلتني، ومعناه: أن أي 
مرشح حصل عىل نسبة 50%+1 من أصوات دائرة ترشحه، فيعترب هو الفائز. ويف 
حال عدم حصول أي مرشح عىل نسبة 50%+1 فتعقد فيها االنتخابات مرة أخرى، 
من  الفائز  ويعترب  املاضية،  االنتخابات  نسبة 12% يف  هلا حصول  للرتشح  ويشرتط 

حصل فيها عىل أعىل عدد من األصوات.

)Proportionate Representation( :نظام التمثيل النسبي

ورقة  أن  فمنها:  تتبعه،  التي  الدول  يف  النسبي  التمثيل  تطبيق  صور  ختتلف 
االقرتاع تكون فارغة من أسامء املرشحني، إنام تكون فيها أسامء األحزاب السياسية 
وعالماهتا، ويكلف الناخبون لريمزوا عىل ورقة االقرتاع إىل احلزب الذي خيتارونه، 
فإذا انتهت االنتخابات ينظر إىل نسبة التصويت التي كسبها كل حزب، فيمنح من 
عدد املقاعد يف اهليئة الترشيعية بنفس تلك النسبة، فإذا كسب حزب مثاًل 30% من 
األصوات، ينال 30% من عدد املقاعد يف اهليئة الترشيعية. ثم يطلب من ذلك احلزب 

قائمة املرشحني مللء تلك املقاعد.
إال أن بعض الدول تتبع يف هذا الصدد نظام التصويت الرتجيحي، وملّخصه: 
هبا  ليعمل  الترشيعية،  اهليئة  لعضوية  بمرشحيه  قائمة  يقدم  سيايس  حزب  كل  أن 
قدم حزب سيايس  لو  فمثاًل  احلزب،  ذاك  الذي وضعه  التصاعدي  الشكل  حسب 
انتخاب سائر  فيتم  األصوات،  من  نسبة %50  فكسب  مرشحًا،  بخمسني  قائمة  ما 
مرشحيه لعضوية اهليئة الترشيعية، أما إذا حصل نسبة من األصوات أقل من ذاك، 
تلك  من  فيختار  مقعدًا،  أقل من مخسني  الترشيعية  اهليئة  مقاعده يف  كانت  ثم  ومن 
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فينتخب  األدنى،  إىل  األعىل  من  احلزب،  وضعه  الذي  التسلسل  حسب  القائمة 
املرشحون األولون، ويرتك سائرهم. ولكن من الواضح أن هذه الطريقة إنام يمكن 
اتباعها إذا كانت االنتخابات عىل أسس حزبية، أي تظهر أسامء املرشحني مع اإلشارة 

إىل انتامءاهتم احلزبية.
Single Trans- )ويف بعض األحيان يتبع نظام الصوت املفرد القابل للتحويل 
ferable Vote(، وملخصه: »يعطي الناخبون املرشحني املْدرجني عىل ورقة االقرتاع 

أرقامًا حسب ترتيب اختيارهم هلم. وبعد تعداد العدد الكيل ألوراق االقرتاع، يضع 
املسؤولون عن االنتخابات ـ بطريقة رياضية ـ احلصة االنتخابية أو احلد األدنى من 
األوىل  للخيارات  تؤهله  التي  احلصة  عىل  الذي حيصل  فاملرشح  للفوز.  األصوات 
يعلن فوزه. ثم توزع كل االقرتاعات التي حصل عليها هذا املرشح زيادة عىل احلصة، 
عىل املرشحني الذين اختارهم الناخبون يف املرتبة الثانية، بعد استبعاد املرشح الذي 
حصل عىل أدنى عدد من االقرتاعات التي حصل عليها هذا املرشح عىل املرشحني 
املدرجني يف املرتبة الثانية. وإذا كان مرشح الرتبة الثانية قد تم انتخابه، حيول االقرتاع 
من  كاف  عدد  العملية حتى حيصل  هذه  تستمر  دواليك.  وهكذا  الثالثة،  املرتبة  إىل 

املرشحني عىل احلصة االنتخابية مللء كل املقاعد«.
بغية  دول  عدة  اتبعتها  التي  البديلة  الطرق  عن  نبذة  كانت  فهذه  ؛  كلٍّ وعىل 
التغلب عىل معضلة الفوز بتصويت األقلية الذي يفيض إليها نظام الغالبية البسيطة. 
إال أن هذه األنظمة املذكورة أعاله أيضًا مل تكن ناجعة يف إجياد حل مقنع تام لتلك 
بالنسبة إىل  املرشح بتصويت األقلية  إمكانيات لفوز  املعضلة، حيث ما زالت هناك 
إمجايل األصوات يف تلك الدائرة االنتخابية، باإلضافة إىل ما يساور هذه األنظمة من 
والتأثري  االنتخابات،  يف  التزوير  احتامالت  تزايد  إىل  أفىض  الذي  الشديد،  التعقيد 
حالة  استمرار  الباهظة،  املبالغ  من  الدولة  تكلف  ما  بجانب  نزاهتها،  عىل  السلبي 
الغموض وعدم االستقرار لفرتة طويلة، ومع كل هذا فإنه ال يمكن البت بأهنا تتكفل 

بانتخاب األعضاء عىل أساس متثيل دقيق جاد ملختلف مكونات املجتمع.
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)Legislature ( :اهليئة الترشيعية )3( 

املنظمة الديمقراطية الثالثة التي حتتل يف حد ذاهتا أمهية كربى جتعلنًا نوليها عناية 
القوانني  هلا سلطة سن  تداولية  هيئة  الترشيعية، وهي  اهليئة  والدراسة هي  بالبحث 
 )Assembly( ووضعها يف احلكومة الديمقراطية، وتسمى بالربملان واجلمعية الوطنية
أيضًا. أما الربملان )Parliament( فيعني: موضع يتجمع فيه الناس للنقاش واملفاوضة 
حول قضية ما، ومعنى )Aseembly( إشارة التجمع وموضعه. ووظيفة هذه املنظمة: 
أن تقوم بوضع القوانني وإجازهتا للدولة. وطريقتها يف ترشيع القوانني: أن مرشوعًا 
لقانون ما يعرض عليها، فيتناوله أعضاؤها بالنقاش والتفاوض، فإذا حصلت عليه 
موافقة ومصادقة غالبيتهم اعتمدته وأمرت بتنفيذه يف الدولة. وعالوة عىل ذلك تقوم 
بمناقشة سياسات احلكومة أيضًا. وهي السلطة الرسمية العليا يف النظام الديمقراطي 

وبالتحديد الربملاين.
وهناك نظامان يتم اتباعهام يف الدول الديمقراطية بشأن اهليئة الترشيعية، ومها:

 )Unicameral( سلطة ترشيعية ذات جملس واحد )1(
الدولة جملس  يكون يف  أن  القوانني، ومغزاه:  هيئات سن  أشكال  أبسط  وهو 
واحد ملامرسة السلطة الترشيعية، فهو يقوم بدوره بمهمة وضع القوانني، وكل قانون 

أقره ينّفذ يف الدولة من دون احلاجة إىل مصادقة جملس آخر عليه.

 )Bicameral( :سلطة ترشيعية ذات جملسني )2(
تسميان  منفصلتني  جمموعتني  إىل  الترشيعية  السلطة  تنقسم  النظام  هذا  ويف   

جمالس: أحدمها:
املجلس األدنى: كاجلمعية الوطنية يف الباكستان، وجملس العموم يف بريطانيا، 

و»جملس النواب« يف الواليات املتحدة، و »لوك ساهبا« يف اهلند.
وثانيهام: املجلس األعىل : ك »جملس الشيوخ« )SENATE( يف كل من أمريكا 
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والباكستان، و»جملس اللوردات« يف بريطانيا، و»راجا ساهبا« يف اهلند.
املجلس  أعضاء  إن  فيقولون:  الترشيعي  املجلس  تعدد  توجيه  إىل  بالنسبة  أما 
األدنى إنام يتم انتخاهبم بالتصويت من كل مواطن بالغ وعادة ما يكون عىل أساس 
يستحوذ  ثم  ومن  والعملية،  العلمية  والقدرات  املؤهالت  ال  احلزبية،  االنتامءات 
التحمس ألحزاهبم واخلضوع لسياساهتا متامًا، فلم يبق من املستبعد إذن أن  عليهم 
لذا كانت هناك  الدولة ومصاحلها باألرضار،  قانون يعود عىل  بإصدار  يقوم هؤالء 
األدنى،  املجلس  تشكيل  عن  تشكيله  آلية  ختتلف  أعىل  جملس  لوجود  ماّسة  حاجة 
من  التأكد  بعد  ومصادقتها  ومناقشتها  األدنى  املجلس  قرارات  بمراجعة  هو  ليقوم 
تعددية  عىل  احلافز  فالتصور  والشعب.  الدولة  يف صالح  وكوهنا  وإجيابيتها  جديتها 
يف  خمتصني  رجال  تواجد  يعوزهم  طاملا  الربملان  أن  احلقيقة  يف  الترشيعي  املجلس 
جملس  إىل  احلاجة  بمساس  فشعروا  للنقاش،  فيه  املطروح  املقرتح  القرار  موضوع 
آخر يضم عددًا من اإلخصائني يف شتى جماالت احلياة ليتسنى هلم دراسة كافة أبعاد 
القوانني من وجهة النظر املهنية، ليقرتحوا التعديل فيه إذا بدا هلم ذاك، أو يصادقوا 
عليه، ويعتمدوه لإلصدار والتنفيذ. والتوجيه ترافقه معقولية، ومن ثم جيدر بالقبول 
رشيطة أن يتم انتخاب أعضاء املجلس األعىل بالنظر إىل مؤهالهتم املهنية وقدراهتم 
العلمية، أما إذا مل يكن كذلك، كام هو الشائع اليوم من أهنم ال ينتخبون عىل أساس 
املعيار املذكور، بل بطرق أخرى متباينة وخمتلفة فيام بينها، فال توجد له أية حاجة وال 

تظهر له أية ثمرة، وال تعود عىل الدولة بأي طائل وال جدوى.
وربام قالوا يف بيان احلاجة إىل املجلس األعىل، بأن الدولة الفدرالية التي تضم 
ربام  وتقاليد،  ولغة  وحضارة  ثقافة  بينها  فيام  املتباينة  العديدة  والواليات  األقاليم 
تكون بعض أقاليمها ذات كثافة سكنية أكثر من أخرى، كالبنجاب مثاًل بالنسبة إىل 
بلوشستان والسند من مقاطعات باكستان، وبام أن مقاعد املجلس األدنى يتم توزيعها 
عىل أساس نسبة سكنية، لذا فأصبح من املمكن أن يكون ممثلو إقليم واحد يف املجلس 
األدنى أكثر من ممثيل إقليم آخر، ومن ثم زادت املخاوف بأن يقوم ممثلو اإلقليم الكبري 
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باملوافقة عىل قرار يؤدي إىل اإلرضار بمصالح األقاليم الصغرى، لذا فينبغي أن يكون 
فوق املجلس األدنى جملس آخر يساوي فيه عدد املمثلني من كل إقليم برصف النظر 
عن عدد سكانه، لكي يتكفل ذلك بتحقيق التوازن والتعادل بني مصالح مجيع أقاليم 
الدولة الفدرالية املوّحدة، ويعيق ممثيل اإلقليم الكبري عن حتويل مسارات القرارات 
احلكومية العامة يف اجتاه مصالح إقليمهم فحسب. وإن هذه النكتة هي التي حدت 

إىل تعددية املجلس الترشيعي يف معظم الدول ذات جملسني ترشيعني. 
متنح  التي  الّسلطات  أن  العجب  منه  ينقيض  ال  فماّم  آخر  جانب  من  ولكن 
أعني  املنشودة من وراء تكوينه،  الغاية  بتحقيق  كافية قط  املجلس األعىل لن تكون 
أعىل  جملس  فإنه  املوحدة،  الفدرالية  احلكومة  يف  الصغرى  األقاليم  حقوق  صيانة 
وأقوى  أكثر  تكون  األدنى  املجلس  اخلارجي فصالحيات  الواقع  يف  أما  فقط،  اسام 
من صالحياته، كام هو احلال يف معظم الدول حيث إن القانون الذي أجازه املجلس 
بإمكانه أن يرده إىل  يقّدم إىل املجلس األعىل، فلو وافقه فبها، وإال فأكثر ما  األدنى 
املجلس األدنى ليقوم بإعادة النظر فيه بمزيد من الرتوي والتفكري بشأنه، ولكن مع 
ذلك فلو ثبت املجلس األدنى عىل موقفه من تبني ذاك القانون فينفذ ذاك القانون، 

وال يمثل املجلس األعىل أي عائق أمام نفاذه.
أما يف دولتنا باكستان فاحلال فيها ختتلف عن غريها من الدول، حيث يعترب فيها 
املجلس األعىل هو األقوى وأكثر سلطة وصالحية، وال سيام بعد التعديل الدستوري 
الثامن الذي قد نص عىل توسيع صالحياته، فمجلس الشيوخ )Senate( يف باكستان 
يطمح إىل كال الغرضني املذكورين: تساوي عدد ممثيل مجيع املقاطعات، وختصيص 
العلمية.  انتخاهبم عىل أساس مؤهالهتم  يتم  مقاعد عديدة لرجال إخصائني مهرة 
وإضافة إىل ذاك فقد منحه سلطة القيام ببدء عملية سن القوانني أيضًا، حيث يمكن 
املجلس  يف  يقدم  أن  يمكن  كام  متامًا  ومستقاًل  أوالً  القانون  مرشوع  فيه  يقدم  أن 
األدنى، بالعكس عىل ما عليه األمر يف الدول األخرى من أن مرشوع القانون يقدم 
للمشورة  األعىل  املجلس  يف  يقدم  إياه  إجازته  وبعد  فحسب،  األدنى  املجلس  يف 
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وتقديم النصح فقط.
بعد إجازته  القانون  أن  الباكستاين هو  النيايب  النظام  يميز  الذي  واألمر اآلخر 
من اجلمعية الوطنية يقدم إىل جملس الشيوخ، فلو هو أقّره كام هو لنفذ، ولو اقرتح فيه 
التعديالت فريسل ثانيًا إىل اجلمعية الوطنية للتعرف عىل موقفها من تلك التعديالت، 
فيه  فيقدم  املجلسني،  أعضاء كال  يضم  اجتامع مشرتك  فيعقد  وإال  موافقتها،  وأخذ 
مرشوع القانون، ليصّوت أعضاؤمها عليه، فينفذ ذاك القانون لو أّيدته أصوات غالبية 
يتمتع  الباكستان  عندنا يف  الشيوخ  أن جملس  هذا  فتحصل من  األعضاء. وعىل كل 

بسلطات أكثر منه يف أية دولة أخرى.
ذات  الترشيعية  السلطة  نظام  تتبع  اليوم  باتت  قد  النيابية  الدول  معظم  وإن 
جملسني، وكثري من الباحثني يف جمال العلم السيايس غري مقتنعني بجدوى هذا النظام 
وصالحيته لتحقيق مصالح الدولة ورعايتها، إال أهنم يف احلني ذاته ُيقرون استمراره 
ومواصلته، إذ ال يستطيعون رفضه بتاتًا بحكم سيادته وذيوعه يف معظم دول العامل.
الرسمية  اهليئة  هي  الترشيعية  اهليئة  يعترب  الديمقراطي  النظام  أن  سبق  وكام 
العليا، ويضفي عليها العصمة عن اخلطأ، إال أن نظامي بريطانيا وأمريكا يتباينان يف 
ذلك، حيث إن النظام الربيطاين، بحكم اعتقاده اهليئة الترشيعية معصومة عن اخلطأ، 
ال يسمح ألية منظمة أو سلطة بمراجعة أي قانون أصدره الربملان أو إجراء اختذه، 
بينام النظام األمريكي، وبالرغم من اعتقاده الربملان هيئة مستقلة، خُيضع مجيع القوانني 
للمراجعة القضائية، فيسمح لكل مواطن أن يتحدى القانون ويرافعه إىل املحكمة إذا 
هو رآه خمالفًا للدستور أو مناقضا للحقوق األساسية، فلو وافقته املحكمة عىل ذلك 
وعّدت القانون انتهاكًا للدستور تأمر بإلغائه وإبطاله. وهذا ما يسمى بنظام املراجعة 

.)Judicial Review( القضائية
وهو النظام النافذ عندنا يف الباكستان، بحيث يسمح باالعرتاض عىل القانون 
األساسية،  اإلنسان  حقوق  أو  الدستور  من  لبند  خمالفًا  كان  إذا  الربملان  أقره  الذي 
ويتمتع النظام القضائي بحق إلغائه إذا ما ارتأى ذلك، وبعد إلغائه من املحكمة يعترب 
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منسوخًا باطاًل.
كام أن الدستور الباكستاين ينص عىل السامح بتحدي القانون الذي أقره الربملان 
نّة، وذلك يف »املحكمة الفدرالية الرشعية« وهي املحكمة  إذا كان خمالفًا للقرآن والسُّ
التي أنشئت خصيصًا  هلذا الغرض، لتلغي بصفتها القانون الذي تعّده خمالفًا للقرآن 
نّة. ويمكن رفع حكم هذه املحكمة لالستئناف أمام »حمكمة التمييز الرشعي«  والسُّ
الرشعية  املحكمة  قرار  بدراسة  بدورها  هي  لتقوم  العليا،  املحكمة  من  فرع  وهي 
القانون  ذاك  أن  ورأت  قرارها  مع  اتفقت  فلو  نّة،  والسُّ القرآن  ضوء  يف  الفدرالية 
نّة فتأمر بإلغائه يف غضون مدة حمددة.  الذي أقره الربملان خمالفًا ألحكام القرآن والسُّ
ملراجعة  اخلاصة  املحكمة  هذه  بإنشاء  احلق  اجلنرال حممد ضياء  املرحوم  قام  وحينام 
نّة، أعرب كثري من العلامنيني عن قلقهم  قوانني الربملان يف ضوء أحكام القرآن والسُّ
جتاهها بأهنا تعادل إخضاع الربملان – وهي السلطة الرسمية العليا- هلاتني املحكمتني 
)املحكمة الرشعية الفدرالية، وحمكمة التمييز الرشعي التابعة للمحكمة العليا( وإن 

منحهام حق النقض )الفيتو( ال يسفر إىل عن القضاء عىل سيادة الربملان وسلطته.
فإنه  له من قويم االستدالل بل وال اجلدية نصيب؛  أنه اعرتاض ليس  واحلق 
كام تتبع كثري من الدول –بام فيها الباكستان- نظام املراجعة القضائية، والذي يعني 
يف  إذن  حرج  فأي  األساسية،  اإلنسان  وحقوق  للدستور  وقوانينه  الربملان  إخضاع 
نّة؟! فإذا احُتمل خضوع  إخضاعه للدستور اإلهلي وأحكامه املنزلة يف القرآن والسُّ
الربملان للدستور، ومل يعترب ذلك قادحًا يف سيادته وسلطته يف يشء، فلام ذا ال حُيتمل 

ذاك إذا كان خضوعه للدستور اإلهلي؟ 

)4( الدستور:

الديمقراطي  النظام  بني  فاصاًل  خطًا  خيط  الذي  البارز  العنرص  هو  الدستور 
والنظام امللكي املطلق.

فارق  وجود  من  بالرغم  والقانون،  الدستور  بني  الناس  يفرق  ال  ما  وعادة 
كبري بينهام؛ فالدستور اسم لوثيقة جتمع األنظمة والقوانني التي تسري عليها الدولة، 



109

السلطات  اختصاصات  يشمل  فهو  احلكومة،  به  تدار  الذي  األعىل  القانون  فهو 
التنفيذية، بجانب اشتامله  الثالث: السلطة الترشيعية، والسلطة القضائية، والسلطة 
الترشيعية  السلطة  وشكل  الوزراء،  ورئيس  الدولة  رئيس  من  كل  الختصاصات 
مصاريف  توجيه  وكيفية  ترشيعيني،  جملسني  أم  واحد  ترشيعي  جملس  ذات  لتكون 
وغريها  األمور  هذه  فكل  واختصاصاته،  القضائي  النظام  تكوين  وطريقة  الدولة، 
من العالقات بني السلطات، وحدود كل سلطة ووظائفها هي األمور التي يتناوهلا 
اتباعه،  احلكومة  عىل  يلزم  قانون  الدستور  بأن  القول  يصح  هذا  ومن  الدستور، 

و»القانون« هو ما جيب عىل الشعب  اتباعه )أي ما فرضته عليه احلكومة(.
ثم ينقسم الدستور إىل قسمني:

)Unitary( :)1( الدستور األحادي )الوفاقي(
ترشيعي  جملس  سياسية  والوحدات  األجزاء  ذات  للدولة  يكون  أن  ويعني: 
ترشيعي  جملس  واملقاطعات  والواليات  األقاليم  من  لوحداهتا  يكون  وال  موحد، 
خاص هبا، بل تدير احلكومة املركزية املوحدة مجيع شؤون الدولة، متمثلة يف سلطات 
موظفو  فيدير شؤوهنا  السياسية  الوحدات  أما  موحدة،  وتنفيذية  وترشيعية  قضائية 
أو  مثاًل   )commissioner املدينة )قوميرس:  تبعيتها، كمحافظ  املركزية ويف  احلكومة 
نائبه، فبالرغم من قيامه بإدارة نظام املدينة إال أنه ال تصح تسميته باحلاكم قط، إنام هو 
موظف للحكومة املركزية،وكذلك إذا كانت الدولة منقسمة إىل مقاطعات وواليات، 
 احلكومة املركزية أشخاصًا يقومون بدورهم يف تسيري دفة نظامها بصفة كوهنم  فتعنيِّ
موظفني للحكومة وليسوا حكامًا مستقلني، حيث ال متتلك تلك املقاطعات ألنفسها 

هيئات وجمالس ترشيعية وال مجعيات إقليمية وال جمالس الوزراء. 
الدول غري  تتبعه  ما  األحادي، وعادة  الدستور  لنظام  استعراض عاجل  فهذا 
النظر  وجهة  شعبها  كُل  يعتنق  التي  الدول  أو  كثرية،  وأقاليم  واليات  إىل  املنقسمة 
املوحدة، فحيث يؤمن كل من فيها أنه ال يوجد تعارض للمصالح بني أفراد الشعب، 

لذا يفضلون نظام الدستور األحادي.
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عديدة  أقاليم  إىل  تنقسم  إهنا  حيث  بربيطانيا،  مثاًل  هلذا  نرضب  أن  ويمكننا 
ختتلف ثقافاهتا وهلجاهتا وأساليب حياهتا وما إىل ذلك، إال أهنم مع ذلك يتبعون نظام 
الدستور األحادي، بحجة أن كل شعبها يؤمنون بنظام فكري موحد ويتبنون وجهة 

النظر املوحدة.

)2( الدستور االحتادي:  
وكانت  عديدة.  حملية  وحدات  إىل  تنقسم  التي  الدول  النظام  هذا  تتبع  إنام   
الفكرة العاملة وراء إنشاء هذا النظام أن كل وحدة حملية كانت تتمتع أوالً بسلطتها 
وحكومتها املستقلة، بحيث يسوغ اعتبارها دولة مستقلة، فتجمعت تلك احلكومات 
وأوجدت الوئام والتحالف فيام بينها، ما سّمي فيام بعد باالحتاد، وسميت حكومتها 
املركزية باحلكومة االحتادية، يف حني كانت لكل مقاطعة حكومتها الفرعية اخلاصة، 
وقاموا بتقسيم السلطات احلكومية بني هاتني اجلهتني.)احلكومة املركزية واحلكومة 

املحلية(.
وأحيانًا ال تكون هذه الفكرة هي العاملة وراء إنشاء النظام االحتادي، وذلك 
منقسمة  كانت  أهنا  إال  كبرية،  موحدة  البدء حتكمها حكومة  منذ  الدولة  كانت  بأن 
إىل وحدات سياسية حملية من املقاطعات والواليات، فٓاثرت النظام االحتادي إلقناع 
املسموع  صوهتا  هلا  ويكون  اخلاصة،  سلطتها  هلا  ستكون  بأهنا  ومقاطعة  والية  كل 
املركزية  احلكومة  بني  السياسية  السلطة  تنقسم  النظام  هذا  ففي  امللموسة،  وهويتها 
)القومية( وما لكل مقاطعة من احلكومة املحلية، وتعد الباكستان مثاالً لذلك، فهنا 
حكومة مركزية تسيطر عىل مجيع املقاطعات التابعة هلا، يف حني أن كل مقاطعة تتمتع 
بحكومتها املحلية أيضًا، فللبنجاب حكومتها اخلاصة وللسند والبلوشستان ورسحد 
حكوماهتا اخلاصة، وهذه احلكومات هلا سلطتها املحددة، ومتتلك مجعيات ترشيعية 

وجمالس للوزراء، وكل ذلك يتم إدارته بسلطتها التنفيذية.
املركزية  احلكومتني:  لكلتا  والصالحيات  االختصاصات  حتديد  مهمة  أما 
واملحلية فيقوم هبا دستور الدولة الذي يشتمل عىل بيان شاف لألمور التي تعود سلطة 
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الترشيع فيها إىل احلكومة املركزية، وتلك األمور التي تقوم احلكومة اإلقليمية بسن 
فمن  قوائم عديدة،  الدستور  ن  أحيانًا يضمَّ الغرض  ولتلبية هذا  القوانني يف حقها. 
ع فيها احلكومة املركزية، ومن أخرى للتي تعود مهمة  قائمة تتضمن األمور التي ترشِّ
الترشيع فيها إىل احلكومة اإلقليمية. وهذا كدستور الباكستان، فإن فيه قائمتني: قائمة 
لألمور التي ختتص احلكومة املركزية بحق الترشيع فيها، واألخرى لألمور والقضايا 
التي تشرتك كلتا احلكومتني يف حق الترشيع فيها، أما ما عدا ذلك من األمور التي ال 
تتأتى ضمن إحدى القائمتني، فسلطة الترشيع فيها حاصلة للحكومة املحلية خاصة. 
تعني  فإنام  اإلقليمي  االستقالل  تطالب  التي  فاملقاطعات  التفصيل  هذا  إىل  وبالنظر 
بدعوهتا تلك أن تشطب قائمة األمور املشرتكة من الدستور، وتفّوض سلطة الترشيع 

فيها أيضًا إىل احلكومات املحلية وحدها دون املركزية)1(. 
فهذا كان حديثًا موجزًا حول نوعي الدستور: الوحدوي واالحتادي. 

املقومات األساسية للدستور:

اتباعها عىل الدول خالل وضع  ليست للدستور صيغة معينة خاصة يفرتض 
الدستور اخلاص هبا، بل قد أطلق لكل دولة فيها الرساح لتضعه بأي ترتيب وتدوين 
أساسية  مقومات  عدة  فهناك  ذلك  ومع  ملصاحلها.  واألنجح  بظروفها  أجدر  تراه 
يتكون منها دستور وقلام خيلو دستور دولة منها. ونجمل فيام ييل بيان تلك املقومات 

التي تلعب دور القدر املشرتك يف صيغ دساتري الدول.

ديباجة الدستور:
هـي أول ما يسـتهل هبـا دسـتور كل دولة، وختص هلـا اإلنجليزيـة مصطلح 
‘‘Preamble’’ تعنـي: مقدمة وثيقـة قانونية، ما يتضح منها أن هذه الكلمة ال تطلق 
عـىل مقدمة الكتـاب أو غريه، إنام هي خمتصة بمقدمة وثيقة قانونية، وبام أن الدسـتور 

)1(  ولقد اسـتجيبت مطالبتهم تلك حيث شـطبت قائمة األمور املشـرتكة إثر التعديل الدسـتوري الثامن 
عرش.
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أيضـًا نـوع من القانـون –كام أسـلفنا أنه قانـون تتبعـه احلكومة- لـذا فيصح إطالق 
مصطلـح »الديباجة« عىل مقدمته. وإنكم لو تيرس لكم قراءة قانون ما لوجدمتوه قد 
بدئ بقوهلم: »ملا كان كذا..... فإن اجلمعية العاّمة تصدر هذا القانون« فهذه العبارة 

االستهاللية هي ديباجة الدستور.
صلب  من  جزء  تعترب  ال  أهنا  الديباجة  هذه  شأن  يف  العام  الّشائع  واألصل 
القانون  إىل وضع  التي دعت  لبيان األسباب  إنام هي مقدمة سيقت  القانون ومتنه، 
وتنفيذه، فهي من وجهة نظر القانون بمثابة احلكمة واملصلحة لدى علامء األصول، 
فكام أن احلكم ال يدور عندهم مع املصلحة، فكذلك ال يمكن االعرتاض عىل إجراء 
حكومي بأنه مناقض لديباجة القانون الفالين، نعم يسمح باالستمداد منها يف تفسري 
بيان  إىل  تستهدف  الديباجة  ألن  مبهمه؛  وتبيني  جممله  وتوضيح  القانون  ذاك  نص 
األغراض التي وضع ألجلها القانون، لذا فلو كان قانون ما حيتمل تفسريين، فمن 
ح التفسري الذي يالئم تلك األغراض وينسجم مع تلك املقاصد.  الطبيعي أن يرجَّ

وأوضحه بني سادتكم بمثال:
إن الربملان الباكستاين قد أقّر قانونًا حول احلدود الرشعية، ولقد عّرف فيها الزنا 
نكاح جائز  أي  دون  من  اجلنس  واملرأة  الرجل  يامرس  »أن  بقوهلم:  للحد  املوجب 
بينهام« فواجهتنا يف املحكمة العليا مشكلة تفسري الزنا اجلائز املذكور يف نص القانون. 
ففي مثل هذه الصور عادة ما يلجأ إىل القوانني األخرى النافذة يف البالد، فنظرًا إىل 
هذا تقرر عندهم أن النكاح الذي جتّوزه تلك القوانني يعترب من النكاح اجلائز، وما 
ال تعتربه فال جيوز. وملا كان القانون النافذ عندنا يف هذا الصدد هو »قانون القضايا 
العائلية« الذي يشمل عىل عدة بنود غري رشعية، من بينها: أن الزوج إذا طلق امرأته، 
فال يعترب بطالقه قانونيًا ما دام مل يقم الزوج بتقديم اإلشعار به )Notice( به إىل رئيس 
املجلس املحيل )Union council( فلو فعل فيعترب طالقه قانونيًا، وإال فال، فكانت 
نتيجة ذاك أن الزوج لو طلق امرأته، ومل يرسل البالغ هبا إىل رئيس املجلس املحيل، 
غريه،  زوجًا  فنكح  الزوج،  من  واملوقَّعة  املكتوبة  الطالق  وثيقة  املرأة  واعتمدت 
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فنكاحها هذا صحيح جائز رشعًا، يف حني أنه غري جائز يف نظر القانون؛ حيث إهنا ما 
زالت لديه زوجة للزوج األول؛ ألن طالقه غري معترب بحكم أنه مل يقدم بالغًا به إىل 
املجلس املحيل. فلام أصبح نكاحها هذا غري جائز يف نظر القانون، لذا فمن الطبيعي 
أن تعاقب بعقوبة الزنا حسب قانون احلدود، وقد حدثت مثل هذه احلاالت فعاًل، 
وحكمت بعض املحاكم عىل املرأة يف مثل هذه الصورة بعقوبة الزنا، فكان ذلك سببًا 

لوقوع النساء يف مشاكل مجة وتعرضهن لالعتداءات الرشسة. 
 القضية،  ضت إيلَّ مت إلينا يف املحكمة العليا استغاثة يف هذا الصدد، وُفوِّ وملا ُقدِّ
فَصلُت فيها بأن ديباجة قانون احلدود تنص عىل أنه إنام ينّفذ لكي جيعل قانون الزنا 
»ملا كان من املصلحة أن جتعل  طبق أحكام الرشع متامًا، حيث ورد فيها ما مغزاه: 

القوانني املتعلقة بالزنا طبق الرشيعة... فإن هذا القانون يوضع بأن...«
فلام كان يتوخى من وراء وضع هذا القانون تطبيق أحكام الرشيعة من جانب، 
ومن جانب آخر فلقد نص يف القانون ذاته أنه تكون له السيادة والسيطرة عىل غريه 
للرشيعة  فيه:  الواردة  الكلامت  تفسري  يف  فالعربة  لذا  تعارضه،  التي  القوانني  من 
وأحكامها، وليست للقوانني األخرى النافذة يف الدولة. وحيث كان نكاح هذه املرأة 

جائزًا رشعًا، لذا فال يصح احلكم عليها بالزنا وال بعقوبته.
وهكذا فديباجة القانون يمكن االستمداد منها يف رشح القانون وتفسري جممله 
وتوضيح مبهمه، وليست بجزء لنص القانون، ومن ثم فال ُتعاَمل معاملة القانون.

إليها  تطمح  التي  واملقاصد  األهداف  إىل  الدستور  ديباجة  يف  يلمح  ما  وعادة 
الدولة، وكذلك األغراض التي يتوخى حتقيقها من خالل وضع الدستور. ولعلكم 
سمعتم كثريًا عن »قرار املقاصد« يف دستور الباكستان. وذاك القرار يف احلقيقة كان 
وجهود  حماوالت  بعد   1948 عام  الترشيعية  اجلمعية  أقرهتا  قد  للدستور،  ديباجة 
جبارة قام هبا الشيخ العالمة شبري أمحد العثامين رمحه اهلل وأصحابه. وتفصيل ذلك أن 
اعتزام اجلهات الرسمية عىل عملية وضع الدستور للدولة قد أثار النقاش حول نوعية 
العلامنية  إىل  مساره  لتحويل  كل جهدها  تبذل  العلامنية  األوساط  فبدأت  الدستور، 
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والالدينية، فناضلهم الشيخ شبري أمحد رمحه اهلل وأصحابه بجهود جبارة وحماوالت 
جادة يف معركة حاسمة أسفرت يف األخري عن مصادقة الربملان »قرار املقاصد« بعد 
ما قّدمه فيه لياقت عيل خان رئيس الوزراء آنئذ، وإن هذا القرار الوجيز قد حّدد اجتاه 

الدولة يف اجلملة وأبان حالتها ومقاصدها، وإليكم فيام ييل نص هذا القرار:

ترمجة نص قرار املقاصد 1949:

"ملا كان اهلل وحده - دون أي رشيك وال منازع - هو احلاكم احلقيقي املطلق 
الباكستاين ألمانة  الشعب  منحهام  الذين  والتمكني  السلطة  فإن  الكون،  هذا  جلميع 

مقدسة، حيق هلم ممارستهام يف إطار احلدود املقررة من اهلل سبحانه وتعاىل.
عزم املجلس الترشيعي الذي يمثل دولة الباكستان عىل وضع الدستور هلا بصفة 
كوهنا دولة ذات حكم ذايت مستقل. وذلك باملراعاة التامة للمبادئ الديمقراطية من 
اإلسالم،  يف  تقررت  التي  تفاسريها  حسب  االجتامعية  والعدالة  واملساواة  احلرية 
كن املسلمني من قضاء حياهتم الشخصية واالجتامعية طبق األحكام واملقتضيات  ليمِّ

نّة. اإلسالمية بتفاصيلها التي ورد هبا القرآن والسُّ
والذي سيتكفل بمنح األقليات حرية كاملة لتقوم باعتناق معتقداهتا وممارسة 

شعائرها الدينية وتطوير ثقافاهتا.
والذي يؤكد تشكيل النظام االحتادي الذي يشمل مجيع األقاليم واألقطار التي 
انضمت إىل الباكستان أو ستنضم إليها يف املستقبل، وستمنح املقاطعات حكاًم ذاتيًا 

مستقاًل إىل حد السلطات التي سيحددها الدستور.
وُفرص  املساواة،  من  األساسية  اإلنسان  حقوق  بحامية  سيتكفل  والذي 
االجتامعية  والعدالة  القانون،  أمام  سواسية  املواطنني  كل  واعتبار  الوظائف،  تقلد 
واالقتصادية والسياسية، وحرية التعبري والوجدان والدين والعبادة والتجمع، وكل 

ذلك يف إطار احلدود القانونية واخللقية.
كام أن الدستور يؤكد عىل محاية احلقوق املرشوعة لألقليات والطبقات املختلفة.
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ويضمن  متامًا،  مستقاًل  سيكون  الدولة  يف  القضائي  النظام  أن  عىل  وينص 
لوحدات الدولة ومقاطعاهتا احلرية واحلامية وممارسة حقها يف جماهلا الربي والبحري 

واجلوي. 
وكل ذلك لكي ينال أهايل الدولة الرقي والتطور، وحيوزوا من بني أمم العامل 

مكانتهم السامقة املرشوعة، ويسعوا جاهدين لتطوير البرشية وترفيتها«.
فهذه هي ترمجة نص »قرار املقاصد« الذي أقّره الربملان الوطني، فأصبح وال 
يزال ديباجة لدستور الدولة عىل مر العصور وتوايل الدساتري، ومن ثم فهو ليس جزء 
من متن القانون، وال يعامل معاملته، إنام يؤخذ به يف تفسري القانون ورشحه فحسب، 
كام رصحت به املحاكم يف قضايا عديدة، وكنتيجة منطقية هلذا فإنه ال يعترب القانون 

املخالف هلذا القرار ُملغى وباطال عىل أساس انتهاكه للدستور.
يف  الدينية  اجلهات  أبدت  املعنى،  هبذا  القرارات  املحاكم  أصدرت  ما  وبعد 
اإلجراءات  باختاذ  احلكومة  وطالبوا  اهلام،  القرار  هذا  مكانة  جتاه  قلقها  عن  الدولة 
الالزمة العتباره جزء من القانون األسايس وليس ديباجة له، فاستجاب هلا الرئيس 
 A-2 املرحوم حممد ضياء احلق، حيث قام بالتعديل الدستوري الثامن بإضافة البند
إليه، الذي نص عىل أن »قرار املقاصد« جزء من صلب القانون ويعامل به معاملة 
األجزاء األخرى من القانون، وليس معاملة الديباجة والتمهيد. فألجل هذا التعديل 
املبادئ  عن  حادت  ما  إذا  احلكومة  سياسات  عىل  االعرتاض  املمكن  من  أصبح 
املذكورة يف »قرار املقاصد« ولكن من املؤسف أن املحكمة العليا أبانت يف إحدى 
له سيادة عىل  ليست  أنه  إال  القانون،  كان جزء من  ولو  القرار  أن هذا  قراراهتا عن 
القانون، بل هو واألجزاء األخرى من القانون كلها يف مرتبة  األجزاء األخرى من 
القرار ومرتبته، ومن  واحدة. وهذا احلكم أحدث مرة أخرى اإلهبام يف حيثية هذا 
املحتمل أن توضح املحكمة مرة أخرى اآلثار الفعلية التي ترتتب عىل اعتباره جزء 
الزمًا للقانون، كام أين أجدين عىل ثقة بأن املحكمة لو استأنفت النظر فيه وأولت إليه 
آلية تسّوغ االعرتاض عىل  جانب الرتوي لتوصلت لزاما - إن شاء اهلل - إىل إجياد 
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قانون ما عىل أساس مناقضته هلذا القرار.

حقوق اإلنسان األساسية:

اإلنسان  حقوق  بحامية  الترصيح  يف  يتشكل  ما  عادة  للدستور  الثاين  اجلزء 
اعتزاز  أيام  لتعتز  الديمقراطية  الدساتري  وإن   ،)Fundamental Rights( األساسية 
بتكفلها جلميع البرشية بحامية هذه احلقوق األساسية، وال سيام باملقارنة مع احلكومات 
الفردية االستبدادية التي مل يكن فيها أي تصور هلذه احلقوق. ومن هذا فكل دستور 
يوضع يف الدولة ذات طابع ديمقراطي ال بد وأن ينص عىل هذه احلقوق األساسية 
املضمونة للشعب وصيانتها وتوفريها. ومن تلك احلقوق: ضامن الدولة بعدم انتهاك 
حرمة اإلنسان نفسه وماله ورشفه، وإن النص عليه يف الدستور يعني أن احلكومة لن 
باالنتهاك. ومن  إداريًا يمس هذه احلقوق  إجراًء  يتخذ  أو  قانونًا  أن تضع  يسوغ هلا 
تلك احلقوق أيضًا: حرية التعبري، بمعنى أن كل مواطن يمكنه أن يعرب عن رأيه بكل 
حرية ومن دون أن جيد عائقًا يعوقه عنه. ومنها أيضًا: حرية الدين، فكل مواطن حر 
يف أن يدين بام شاء من الديانات ويعتنق ما ريض من املذاهب. ومنها كذلك: حرية 
إنشاء اجلمعيات، فكل مواطن له حق يف إنشاء ما شاء من اجلمعية أو النقابة. ومنها: 
محاية املمتلكات، فال ينتهك حرمتها أحد. ومنها: احلرية يف انتخاب املمثلني واحلكام 

باستخدام حقه يف التصويت بكل حرية.
أما بالنسبة إىل تطور فكرة احلقوق األساسية، فيعتقد أن ملك إنجلرتا »جون 
الثاين« هو أول من صادق عىل الوثيقة القانونية التي تعهد فيها بحامية حقوق اإلنسان، 
األعظم«  »العهد  بـ  الوثيقة  تلك  وتسمى  امليالدي،  الثالث عرش  القرن  يف  وذلك 
وقبوالً  اشتهارًا  السياسية  األوساط  يف  نالت  ولقد   )Magna Karta )املاجناكرتا: 
إليه يف احلديث عن احلقوق  بحيث أصبحت هي املصدر األصيل الذي طاملا يعزى 
املدنية األساسية، وتعتربه إنجلرتا مفخر عز هلا زاعمة أهنا هي أول من وضعت اللبنة 
األوىل يف رصح الدعوة إىل احلقوق األساسية. ولكن من جانب آخر فلو أمعنّا النظر 
يف متن هذه الوثيقة لوجدناه عاريًا عن الرتكيز عىل احلقوق املدنية، سوى ما ورد فيه 



117

من البند الذي نّص عىل أنه ال حيتجز أحد املواطنني إال يف احلاالت املحدّدة بالقانون، 
وال ُيدان أحد حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته" فهذه اجلملة الوجيزة هي التي 
متِّت إىل احلقوق املدنية بصلة من بني بنود الوثيقة املسامة باملاجناكرتا، ما تدل بوضوح 
من  كان  بحيث  الوثيقة،  تلك  توقيع  قبل  اإلنسان  حقوق  بشأن  الوضع  تفاقم  عىل 
السائد الشائع اعتقال إنسان واحتجازه من دون وجود حاجة ماّسة إىل مربر قانوين 
يسّوغ ذاك وجييزه! أما باقي البنود فمنها ما ُيعنى باستقاللية الكنيسة، ومنها ما يرمي 
إىل بيان استحقًاق احلكومة وضع الرضائب عىل الشعب وما إىل ذلك، فبالرغم من 
املدنية األساسية  اإلنسان  يتعلق بحقوق  ما  الوحيد-  البند  ذاك  فيها -عدا  ليس  أنه 
اإلنسان  حقوق  صيانة  يف  البرشية  سبق  تبني  بادعاء  الضجة  أثاروا  فقد  يشء،  يف 
ومحايتها، وبالعكس من ذلك فاحلقوق األساسية التي نص عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبة 
حجة الوداع تتحىل بالشمول والوضوح التي ال تشق غبارها وال تدرك شأوها وثيقة 

املاجناكرتا، فضاًل عن أن يفوقها أو يدانيها!
املدنية األساسية  أيضًا قد نص عىل احلقوق  الكريم  فالقرآن  ومن جانب آخر 
لإلنسان منذ أول ما بزغ فجر اإلسالم وبدأت تعاليمه تشع يف الكون نورًا وضياء، إال 
أهنم يغمضون عنها اجلفون حماولني تعتيمها ملا يستحوذ عليهم من نزوعات التعامي 

والتجاهل املتولدين من العصبية الدينية العمياء.
إىل  الفضل  إرجاع  بشأن  الكاذبة  دعايتهم  أرى  حني  الدهشة  لتأخذين  وإين 
املاجناكرتا يف صدد محاية احلقوق املدنية، يف حني أهنا وثيقة ال تتجاوز 42 صفحة، 
اعتقال اإلنسان وإدانته  فيها عىل يشء من احلقوق األساسية إال احلد من  ومل ينص 
من دون مربر قانوين، يف حني أن احلقوق األخرى التي اشتملها إعالن االستقالل 
األمريكي كان قد استهل بياهنا باجلملة: )كل إنسان يولد من بطن أمه حرًا، لذا فال 
يستعبده أحد( وهي تؤدي نفس املعني الذي أبانه سيدنا عمر الفاروق ريض اهلل عنه 
اهلل  العاص ريض  بن  عمرو  وهو خياطب  قائاًل  مديدة  بقرون  أمريكا  استقالل  قبل 

عنه:"متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارًا")1(. 

)1(  كنز العامل: )12/ 660، رقم احلديث : 36010، ابن عبد احلكم(. 
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وكذلك ما قاله ربعي بن عامر ريض اهلل عنه وقد سأله رستم عام جاء به إليهم، 
فقال: »اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل«)1(.

بكل  تثبت  النهار  رابعة  الشمس يف  الواضحة وضوح  التارخيية  احلقائق  فهذه 
بحقوق  االعتناء  يف  البرشية  كافة  عىل  سبق  فضل  هلم  هؤالء  أن  ورصامة  رصاحة 
فليست  إذن  إنسان،  فعاًل إىل كل  والتأكيد عىل محايتها وتوفريها  اإلنسان األساسية 
الدعايات الغربية وادعاءاهتا ومنحها املاجناكرتا الفضل يف تعريف البرشية بحقوق 
اإلنسان إال افرتاءات، أريد من ورائها طمس احلقائق الثابتة وتشويه صورة اإلسالم 

النقية برميه بانتهاك هذه احلقوق ومناقضته!
رصاخها  ترصخ  تزال  ال  الليربالية  الديمقراطية  الدول  أن  ذلك  إىل  أضف 
وترفع حنجرهتا ببيان هذه احلقوق والدعوة إليها، يف حني أنك لن جتد دولة يامرس 
فيها الشعب حرياته يف التعبري وغريه بكل حرية واستقاللية، بل إن كل دولة فرضت 
عىل حرياته القيود ووضعت عليها الرشوط، فلم تسمح دولة قط ملواطنيها بانتهاك 
احلقوق  إياها  منحته  التي  حرياته  أساس  عىل  ورشفه  وماله  اإلنسان  نفس  حرمة 
بد  ال  بل  التام،  واالستقالل  اإلطالق  عىل  ليست  احلريات  هذه  أن  فعلم  املدنية، 
من فرض قيود عليها متنع إفضاء ممارسة املرء حريته إىل إصابة اآلخرين باإلرضار 
عىل  فرضها  يمكن  التي  القيود  هي  ما  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  واألذى، 
لتعيني  عيارا  نتخذه  متزن  مقياس  من  هلا  احلريات؟ وهل  تلك  ممارسة  اإلنسان يف 
  ويعنيِّ احلريات  هذه  بتقييد  يقوم  الذي  ومن  الرشوط؟  تلك  وحتديد  القيود  تلك 
ما  التقييد ومنها  تقبل  ما  ما يصح فرضها وما ال يصح؟ ومن احلريات  القيود  من 
إجابة  بتقديم  قط  تنجح  لن  الالدينية  العلامنية  اجلهات  هذه  أن  واحلقيقة  تقبل؟  ال 
اإلنسان  حق  إىل  ينظر  وهو  الباحث  ذهن  يف  تثور  التي  األسئلة  هلذه  شافية  مقنعة 
يف ممارسة هذه احلريات من جانب ويشعر بمساس احلاجة إىل تقييدها لضامن محاية 
حقوق األفراد. وحيث مل يكن لدهيا قسطاس مستقيم تتخذه معيارًا منضبطًا لتقييد 
هذه احلريات، لذا فقد اضطرت إىل تفويض املرجعية فيه إىل قانون الدولة حينًا، وإىل 

)1(  البداية والنهاية ط إحياء الرتاث )7 / 46(.
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الفاضلة  واملبادئ  طورًا  اخللقية  امُلُثل  وإىل  أخرى،  أحيانًا  العامة  الدولة  سياسات 
أطوارًا. ولكن من البدهي أهنم مهام حاولوا فاملخلص عندهم يؤول أوالً أم أخريًا 
اإلنسان، وسياسات  إال  عندهم  فالقانون ال يرشعه  وفكرته،  اإلنسان وصنعه  إىل 
إرادة الشعب، والقيم اخللقية ال حتّددها لدهيم  الدولة ال تتخذ عندهم إال حسب 
إال املجتمعات البرشية، لذا فالسؤال املطروح ما زال باقيًا يتشكل هلم حتديًا باهرًا. 
فثبت أن إخضاع حريات اإلنسان هلذه األشياء ليس يعني إال االحتيال عىل انتزاعها 
منه، ومتكنَي ذوي السلطات من استخدام مظلة تبعية احلقوق لسيادة القانون، الذي 

يعول يف وضعه وتنفيذه عليهم، كٓالة حلرمان اإلنسان منها متى شاءوا. 
لـذا فـال بد أن نعـرتف هبذه احلقيقـة الثابتة بأن الدنيا ليسـت لدهيا أية فلسـفة 
تشـكل معيارًا حاسـاًم جازمًا لفرض القيود ووضع الرشوط عىل حريات اإلنسـان، 
فلم تبق هلا إذن أية وسـيلة سوى أن خيضع اإلنسـان لتلك القوة القادرة التي أعطته 
خلقـه ووهبتـه قوة الرأي وأودعتـه ملكة التفكري، ومـن ثم فعليـه أن يلجأ إليها يف 
شأن تقييد حرية رأيه وتفكريه وتضييق نطاقها. فتقرر من هذا كله أن احلريات التي 
متنحهـا وثائق احلقوق املدنية لإلنسـان ال بد وأن تقّيـد يف ضوء األحكام اإلهلية ويف 
 عنه،  تبعيـة رشيعته املنزلة، فـام وافق من رأيه رشيعَته وأحكاَمه فـال بأس له أن يعربِّ

ومـا ال يوافقهـا فهـي مظنـة التقييـد احلقيقيـة التـي ينبغـي أن يكلَّـف بـه   الـرأي.
أما الفلسفة اإلنسانية والقانون اإلنساين فلن ينجحا قط يف تأصيل معيار حازم 

حاسم يمكن األخذ به دوامًا وإطالقًا.
؛ فهذا كان تعريفًا موجزًا باحلقوق املدنية / األساسية التي تعترب من  وعىل كلٍّ

أهم مكونات الدساتري الديمقراطية يف عرصنا هذا.
ببيان سلطات احلكومة  الدستور  يثلَّث  ما  الديباجة وبيان احلقوق عادة  وبعد 
الثالث )الترشيعية، والتنفيذية، والقضائية( واختصاصات كل واحدة منها، وطرق 

تكوينها وتشكيلها وما إىل ذلك. 
أما اهليئة الترشيعية فلقد أسلفنا عنها فيام مىض بيانًا مفصاًل، لذا فنرضب عن 
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والقضائية،  التنفيذية  السلطتني:  عىل  العابرة  النظرة  إلقاء  إىل  صفحًا  ذكرها  إعادة 
وموقف الدستور منهام .

السلطة التنفيذية:

تنقسم السلطة التنفيذية إىل قسمني:
)1( السلطة التنفيذية السياسية: وتعني: التنفيذيني الذين يعتلون سدة احلكم 
شؤون  عجلة  بتسيري  ويقومون  الناخبني،  أصوات  وحيازة  االنتخابات  بواسطة 

احلكومة طيلة دورة انتخابية حمّددة، كرئيس الوزراء، وكذلك الوزراء ذاهتم.
السياسية: وتتضّمن موظفو احلكومة، كسكرتريي  التنفيذية غري  السلطة   )2(
االنتخابات  أساس  عىل  توظيفهم  يتم  فال  احلكومة،  الدوائر  ومديري  الوزارات، 
قبل  شؤوهنا  يديرون  احلكومة،  موظفو  هم  بل  انتخابية،  بدورة  يتحدد  ال  ثم  ومن 
االنتخابات وبعدها أيضًا، من دون أن يدوروا مع احلكومات واألحزاب املكّونة هلا.
كتشكيل  التنفيذيني،  نوعي  لكال  والضوابط  األصول  عىل  الدستور  وينص 
وحتديد  اإلداريني،  املوظفني  وتوظيف  وصالحياهتا،  سلطاهتا  وحتديد  احلكومة 

رشوط وظيفتهم وما إىل ذلك من األمور الالزمة.
مناصبهم  عن  تنحيتهم  بعدم  اإلداريني  للموظفني  الدستور  يضمن  ما  وعادة 
نراهم مستديمني عىل حاهلم يف  يرّبر للحكومة ذلك، وبناًء عليه  إال بسبب معقول 
حني أن احلكومة تتقلب وتتحول من شخص إىل آخر ومن حزب إىل حزب آخر، 
وأحيانا حتصل هلم عىل احلكومة سيطرة تامة بحيث يؤثرون عىل سياسات احلكومة 

 .)Bureaucracy :وأوامرها. وهذا ما يسمى بـ بيوقراطية، )ويف اإلنجليزية

النظام القضائي يف الدولة:

إن من اخلصائص اجلوهرية للحكم الديمقراطي وجود هيئة قضائية مستقلة. 
التنصيص عىل  اهتاممًا من خالل  الديمقراطي  النظام  الدستور يف  فيوليها  ومن هذا 
فعالياهتا يف كيفية اختيار القضاة، وآليات تعزز استقالليتها تعزيزًا، بحيث تتمكن من 
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ممارسة مهامها بكل حرية ومن دون أن تتأثر من أي ضغط ومن أية جهة. ومن هذا 
القضاة وتقليدهم  تركيز عىل ختليص مهمة نصب  أيام  ز  تركِّ الديمقراطية  فاألنظمة 
أي عنرص سيايس أو حكومي،  العليا- من  املحاكم  إىل قضاة  بالنسبة  –وبالتحديد 
خذ أمريكا عىل ذلك مثاًل، حيث اشرتطت لنصب القضاة مصادقة جملس الشيوخ 
)Senate( وإقراره إياه، يف حني أن كثريًا من الدول ال يشرتط عليها هذا االشرتاط، بل 
تسمح لرئيس الدولة أو رئيس احلكومة أيضًا أن يوليا وحدمها قاضيًا من دون احلاجة 
إىل نيل موافقة اهليئة الترشيعية عليه. هذا بالنسبة إىل تقليد القضاة وتوليتهم مناصب 
القضاء، أما بالنسبة لعزهلم عن املناصب القضائية فلقد أصبح من املتحتم املتقرر يف 
مجيع الدول أن اجلهة احلاكمة ليست هلا أية سلطة يف عزهلم وخلعهم عن مناصبهم، 
وذلك لئال حييد القايض عن احلكم يف القضايا خمافة قيام احلكومة بعزله وخلعه عن 
منصبه يف صورة ما لو مسته احلاجة للحكم عىل احلكومة وسياساهتا. وعليه فعادة 
إليها  إذا دعت  القايض وتنحيته عن منصبه  الدستور طرقًا رشعية لعزل  ما يتضمن 
احلاجة، فأمريكا فّوضت سلطة عزهلا إىل جملس الشيوخ )Senate( والباكستان كّونت 
هلذا الغرض جملسًا خاصا باسم »املجلس القضائي األعىل« تقوم بالتحقيق يف حال 
القضاة إذا رفعت إليه هُتٌَم ضدهم، فلو تأكد من صحة التهمة فبإمكانه عزل القايض 
املتهم وخلعه عن منصبه. فهذه حماوالت تبذهلا الديمقراطية بغية احلفاظ عىل نزاهة 
أو  السياسية  الضغوط  يمنة ويرسة من  به وبدوره  القضائي ومحايته عام حتيد  النظام 

تدخالت السلطة التنفيذية.
كام ينص الدستور أيضًا عىل األصول والضوابط التي تتعلق بشؤون القوات 

العسكرية، ونفقات الدولة وميزانيتها. 
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 مدخل:

بعد أن فرغنا من التعريف بالدستور ومشموالته يف إملاحة خاطفة، نقفيه باإلملاعة 
دول  خمتلف  يف  الفعيل  تطبيقها  خالل  الديمقراطية  هبا  تقمصت  التي  القمص  عىل 
العامل، وسنخص منها دوال أربعة قد لعبت دورًا ملموسا يف رسم صورة الديمقراطية 
وتعزيز مبادئها وتدعيم ُمُثلها، ومن ثم تعترب أنظمتها أكثر أنظمة الديمقراطية أحكامًا 

وترسيخًا، أال وهي: بريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، وسويرسا.

النظام الربملاين يف بريطانيا:

وحيث كنا نحن أبناء شبه القارة اهلندية قد قضينا برهة من الزمن حتت سيطرة 
أذهاننا  يف  ترسخت  فلقد  لذا  له،  والعبودية  اخلضوع  ظل  ويف  الربيطاين  االستعامر 
املبادئ الربيطانية، ومن ثم طفقنا نحاول أن ننتهج منهجها ونحتذي بحذوها ونقتفي 
أثرها، وانطالقًا من هذا وكمحاكاة للنظام الربيطاين للديمقراطية )وتسمى بالنظام 
الربملاينParliamentary System ( فقد شاع عندنا أيضًا النظام الربملاين، وتم دستورنا 

عىل خطوط الدستور املتبعة يف النظام الربملاين.
الوحيدة  القوة  الربملان هو  يعترب  الذي  نظام احلكومة  الربملاين:  بالنظام  ويعنى 
العليا التي يف يدها احلكم الفعيل للبالد. ]بحيث إن السلطتني التنفيذية والترشيعية 
متشابكتان يف مثل هذا النظام، يكون رئيس احلكومة بطبيعة احلال الرئيس التنفيذي 

وكبري الربملانيني عىل حد سواء[.
وال ينقيض عجب الباحث حني يرى أن نظرية "فصل السلطات" -التي تقتيض 
االنفصال بني السلطتني: الترشيعية والتنفيذية- هي من أهم أصول الديمقراطية من 
جانب، ويرى اندماجهام يف دولة ذات مكانة قيادية يف الديمقراطية وتأسيس بنيتها 
الترشيعية  السلطة  يمثل  الذي  الربملان  إن  مبادئها كربيطانيا من آخر! حيث  وتعزيز 
هلا  التنفيذية  السلطة  يشّكل  الذي  هو  أنه  كام  القوانني،  مهمة سن  يؤدي  احلقيقة  يف 
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وتعيني جملس  احلكومة  بتكوين  قيامه  من خالل  الدولة،  يف  الفعيل  احلكم  ويمتلك 
وعزل  احلكومة  رئاسة  عن  تنحيته  يف  املرجعية  وحيازته  أوالً،  ورئيسهم  الوزراء 
د مصدر هاتني السلطتني يصح القول  وزرائه متى ما شاء وأراد ثانيًا. فمن حيث توحُّ
القضائية  السلطة  انفصال  من  –بالرغم  يعادل  ما  فعاًل،  وتوحدتا  تشابكتا  قد  بأهنام 

عنهام- هدم وتقويض مبدأ الديمقراطية املعني بفصل السلطات.
رئيس احلكومة ورئيس  بني  الفصل  نظرية  أساس  يبتني عىل  الربملاين  والنظام 
الدولة، ففي بريطانيا يرأس الدولة ملك أو ملكة، ويرأس احلكومَة رئيُس الوزراء، 
والعنرص العامل وراء هذه النظرية الفاصلة بني الرئيسني هو: أن رئيس احلكومة عادة 
ما يكون من احلزب السيايس ذي األغلبية يف الربملان، إذن فهو يمثل حزبه اخلاص 
ويقوم بتنفيذ سياساته وبراجمه خاصة، يف حني أن رئيس الدولة ال يكون منتميا إىل 
حزب سيايس، فهو ال يمثل إذن فئة خاصة وال حزبًا حمّددًا وال يراعيهام، إنام يمثل 
سائر الشعب ومن ثم يقوم بمراقبة احلكومة ومحلها عىل تنفيذ اخلطط والسياسيات 
إليها  ويقدم  السيايس،  االنتامء  عن  باحليادة  بأمجعه  الشعب  مراعاة  إىل  هتدف  التي 
ه دعوة  النصح واملشورة إذا رأى احلاجة إليهام. فلو انتهى نظام احلزب احلاكم يوجِّ
تشكيل احلكومة إىل احلزب الذي يتلوه من حيث املقاعد يف الربملان. وعىل هذا تقترص 

وظائف رئيس الدولة.
ة  الدستوريَّ امللكية  هو  املتَّحدة  اململكة  يف  القائم  احلكم  نظام  أن  من  وبالرغم 
التي عىل رأسها امللك أو امللكة، إال أهنا ال متتلك من السلطة الفعلية إال تقديم النصح 
الشعب  تنفيذها ليست يف مصلحة  تريد  التي  السياسات  بأن  واملشورة إىل احلكومة 
والدولة مثاًل، ولقد اشتهر يف هذا قول امللكة فكتورية وهي ختاطب رئيس الوزراء: 
»امض ما بدا لك، سأقوم بتوقيعه ولو عىل كره مني، إال أين أريد تنبيهكم إىل أن هذا 

القرار غري صحيح«.
ونظام هذه امللكية يف بريطانيا يقوم عىل اإلرث ال االنتخاب. وربام انتقد البعض 
لت السلطة إىل الربملان بالكامل. إال  هذا النظام بتعليل عدم احلاجة إليه بعد ما ُحوِّ
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دامت  ما  القديمة  ودوائرهم  منظامهتم  كيان  يمسون  أهنم ال  دأهبم  من  اإلنجليز  أن 
املباين  عن  خالية  شبه  أوروبا  نرى  هذا  )ومن  مسريهم،  سبيل  يف  عرقلة  تشكل  ال 
الشاخمة عىل غرار الطراز األمريكي( لذا فكام أهنم تركوا جرس »بج بن« عىل حاله، 
فكذلك تركوا امللكة وامللكية عىل حاليهام، بحكم عدم وقوفهام أمام مسريهم؛ فإنه 
مل حيدث قط يف غضون ثالثة قرون أن امللكة رفضت التوقيع عىل قرار من قرارات 
الربملان متشيًا مع العادة السائدة عندهم، وإال فليس يف دستورهم أي بند ُيلزم امللكة 
إياه وجيربها عليه. فحيث أمنوا معارضة امللكة وعدم تدخلها يف شؤوهنم اعتربوها 
امللكي يف يشء  النظام  فال يرضهم  لذا  عليه.  كان  ما  نظامها عىل  وأبقوا  ة  غري ضارَّ
امللكة، إال أهنم ال يعتربوهنا يف  التي تكّلفهم  امليزانية  الضئيلة )1%( من  النسبة  عدا 
إليهم  امللكة  هبا  تديل  التي  والنصائح  احِلكم  من  االستفادة  فرصة  سنوح  جتاه  يشء 
بحكم حنكتها بالتجارب وحتّليها باخلربات التي اكتسبتها بعد طول اشتغاهلا ملنصبها 
لون امللكة ويعتربوهنا كبريهتم التي متسح عىل  وممارستها لوظائفها، ومن هذا فهم يبجِّ

رؤوسهم يد العطف والرأفة. 
ومن الطريف ذكره أن امللكة ولو كانت حمرومة من أية سلطة يف احلكم والنظام، 
إال أن مجيع األمور التي تربم يف اململكة والقرارات التي تتخذ فيها إنام تتم باسم امللكة 
يتم ترشيعه  بد وأن  اململكة ال  قانون يرشع وينّفذ يف  نيابة عن حكومتها، فكل  ويف 
وتنفيذه باسم »تاج بريطانيا« )وهو اسم يعرب به عن النظام امللكي املذكور( كانت 
فقد عّينت هلا  أما اآلن  قانونًا،  ليصبح  القانون  توقيع  بنفسها  تبارش  فيام مىض  امللكة 
ممثاًل يقوم نيابة عنها بمهمة التوقيع، ويكتب عىل كل قانون يمضيه: »تم إصدار هذا 

القانون بأمر من تاج بريطانيا ]عرش امللكة الربيطانية[«.
املثل السائر بأن  بالغة، بحيث أصبح من  وتتمتع هذه املنظمة عندهم بقدسية 
اشتهر يف  كام  املذكور،  امللكية  نظام  هنا:  بامللك  ويعنى  يموت«  ال  بريطانيا  »ملك 
هذا الصدد قوهلم أيضًا: »مات امللك، وحييى امللك« فاألول يعنى به امللك الراحل، 

والثاين يرمز به إىل نظام امللكية.
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وتتمتع هذه املنظمة )تاج بريطانيا( بعديد من االستحقاقات الترشيفية، كرئاسة 
االحتفاالت واملناسبات، ومراسلة رؤساء الواليات التابعة للملكة، وغري ذلك من 

األمور الرمزية الترشيفية التي ال مِتّت إىل السلطة واحلكم الفعيل.

الربملان الربيطاين:

»جملس  بـ  أحدمها  يسمى  جملسني،  من  بريطانيا  يف  النيابية  السلطة  تتألف 
 House of( اللوردات«  »جملس  بـ  واآلخر   )House of Commons( العموم« 
ينتخب  بحيث  الباكستان،  يف  عندنا  الوطنية  اجلمعية  فيشبه  العموم  دار  Lords(أما 

أعضاؤه عىل أساس التصويت من ِقَبل كل مواطن بلغ من العمر 18 سنة، وهو يقوم 
بانتخاب الرئيس التنفيذي للمملكة من بني أعضائه، وطريقة ذلك أن امللكة تطلب 
من رئيس احلزب ذي األغلبية يف املجلس النيايب أن يقوم بتشكيل احلكومة، فلو هو 
حصل عىل الثقة من أغلبية جملس العموم فيصبح هو رئيس الوزراء، ثم يعنّي لنفسه 
الوزراء بكال النوعني من الوزير املحض، والوزير الذي هو عضو يف جملس الوزراء 
جملس  وإن  منهم،   25 أو   20 من  الوزراء  جملس  ويكّون  وزيرًا،   70 فيعني  أيضًا، 
الوزراء هو الذي يقرر سياسة احلكومة بوجه عام ويتخذ معظم القرارات احلكومية، 
ويكون أعضاؤه بمثابة الساعد األيمن لرئيس الوزراء يف تسيري عجلة احلكومة وإدارة 
شؤوهنا، باإلضافة إىل إدارة الدوائر احلكومية التي فّوضت إليهم وزاراهتا، ومن هذا 
كان  احلكومة، سواء  من شؤون  أي شأن  برأيه يف  يديل  أن  منهم  واحد  لكل  فيحق 

داخل إطار وزارته أو خارجه. 
أما الوزراء اآلخرون فال يكون هلم إسهام يف القرارات احلكومية، بل تقترص 
ض إليهم من الدوائر احلكومية، ومن هذا فهم ال  وظائفهم ومسؤولياهتم عىل ما فوِّ
ُيسمح هلم باحلضور يف اجتامعات جملس الوزراء )إال إذا وّجهت إىل أحدهم دعوة 

خاصة( )وهذا القسم من الوزراء ُيسمى عندنا بالوزير الفيدرايل(.
وإذا تم انتخاب رئيس جملس العموم، فهو الذي يقوم برئاسة االجتامعات يف 
املجلس النيايب الربيطاين، حيث جيلس عن يمينه أعضاء احلزب احلاكم، وعن يساره 
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باليمينية واليسارية  السياسية  انبثقت تسمية األحزاب  املعارضة. )ومن هذا  أعضاء 
]جناح اليمني، وجناح اليسار[، حيث صادف يف البداية أن كانت األحزاب الداعية 
املجلس،  رئيس  يمني  عن  مقاعد  متأل  كانت  ثم  ومن  احلكومة؛  يف  الرأساملية:  إىل 
يساره،  عن  جتلس  كانت  ثم  ومن  املعارضة؛  يف  الشيوعية:  إىل  الداعية  واألحزاب 
يت األحزاب الرأساملية بـ األحزاب اليمينية، ولو كانت يف املعارضة، واألحزاب  فُسمِّ
الشيوعية بـ »األحزاب اليسارية« ولو أصبحت يف احلكومة، ولقد تطور االصطالح 
اليوم، فأصبح يطلق عليه اسم»احلزب اليميني« عىل  احلزب الذي يدعو إىل النظام 
القديم  النظام  يناهض  الذي  »اليساري« عىل احلزب  يطلق  بينام  القديم،  احلكومي 

ويؤيد التغيري يف النظام السائد(.

الترشيع يف النظام الربيطاين:

أن  ذلك  وترتيب  القوانني،  الترشيع ووضع  عالية يف  مكانة  العموم  دار  حتتّل 
م فيه مرشوع القانون، ما يمر بعد ذلك بثالث قراءات: احلكومة تقدِّ

)1( القراءة األوىل: يف هذه املرة يرسد نص القانون بني أيدي أعضاء املجلس 
بغية تعرفهم عليه، وكذلك لكي يبدوا آراؤهم العامة عنه.

يف  حيال  املرشوع،  عىل  املبدئية  املوافقة  عىل  احلصول  بعد  الثانية:  القراءة   )2(
الصواب  جوانب  فتبدي  مهنية،  دراسة  تدرسها  التي  اللجان،  إىل  الثانية  املرحلة 
اللجان: جلنة  الالزمة إلصالحه. ومن بني هذه  التعديالت  فيه، وتقرتح  والضعف 
هذه  فُتِعّد   )Select committee( االنتقاء  وجلنة   )Standing committee( الوقوف 
اللجان تقارير عن املرشوع وتقّدمها إىل املجلس، فيدرسها أعضاؤه ليقرتحوا التعديل 
فيه يف ضوء تلك التقارير، فام قدمه عضو من االقرتاح يعرض يف املجلس للتصويت، 
وهكذا يتم مصادقة مسودة املرشوع – معدالً أو غري معدل- وفقًا  لرأي أغلبية املجلس.
)3( القراءة الثالثة: يف هذه املرة يسمح فقط بتصويب اخلطأ اللفظي الوارد يف مسودة 
املرشوع، وال يسمح بإجراء تعديل آخر سوى ذلك، ثم يبّت يف املرشوع هنائيًا يف هذه 
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املرحلة )مرحلة القراءة الثالثة( )وليعلم أن القانون ما دام حتت النقاش يف املجلس 
النيايب يسمى بـ مرشوع قانون )Bill( وبعد البت فيه من قبل املجلس يصبح: القانون 

.)Act(
؛ فبعد أن يمر املرشوع عىل تلك املراحل الثالث يف جملس العموم،  وعىل كلٍّ

حيال إىل جملس اللوردات.

جملس اللوردات:

هو أحد املجلسني اللذين ُيناط هبام مهمة سن القوانني يف برملان بريطانيا، وإن 
نظامه وصالحياته ملام ُيثري العجب والدهشة يف نفس الباحث؛ فإن العدد الوفري من 
العضوية يف  هذه  فتمتد  له،  ما عضوًا  فإذا جعل شخص  بالوراثة،  ينتخب  أعضائه 
عائلته قرونًا مديدة، يصبح اخلالف فيه عضوًا مكان السالف وهكذا جياًل بعد جيل، 
من  املتوىف  العضو  عائلة  فيناهلا يف  الوراثة،  أساس  عندهم عىل  القائمة  امللكية  شأن 
يستحق مرياثه من وجهة النظر النرصانية، وألن املرأة ال ترث أحدًا لدى النصارى 

فال يمكن هلا أن تنال هذه العضوية عىل أساس اإلرث.
ويتكون جزء من هذا املجلس من النبالء الذين تنتخبهم امللكة هلذه العضوية، 
ويسّمون ‘‘Peer’’)تعني: النبالء( إذ أن امللكة عندهم تتمّتع بسلطة انتخاب األعضاء 
هلذا املجلس أيًا ما بلغ عددهم، وعادًة ما حيظى هبذا احلق رجال هلم جمهودات متميزة 
.)Technocrat( يف ميادين األعامل واخلدمة املدنية وما إىل ذلك، وتطلق عليهم كلمة
كام يستأثر باألخص برجال إخصائيني يف جمال القانون، وذلك ملساس احلاجة إليهم 
بحكم أن هذا املجلس يعترب بمثابة حمكمة االستئناف النهائية أيضًا. وهذان النوعان 
»هلذا  يقال:  املفهوم  هذا  من  وانطالقًا  احلياة،  طيلة  عضويتهم  تبقى  األعضاء  من 
املجلس مدخل وليس له خمرج« أي للدخول فيه طرق، أما للخروج منه فال طريق!
فلو  العموم،  جملس  جييزها  التي  القوانني  يراجع  أن  األصلية  وظيفته  وكانت 
أجازها لنفذت، وإال أعيدت إىل جملس العموم ثانيًا ملراجعتها وإعادة النظر فيها، ومل 
يكن من املمكن تنفيذ قانون ما دام مل يتم إجازته من جملس اللوردات، ويف هذا الصدد 
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انتخاب  يف  أحيانًا صالحياهتا  تستخدم  كانت  امللكة  أن  وهي  طريفة،  قصة  وقعت 
أعضاء هذا املجلس كسالح للضغط عليهم، وذلك إذا أّجل جملس اللوردات إجازة 
تنفيذه، تقوم بتهديدهم بإضافة أعضاء آخرين يامثلوهنم يف  التعجيل يف  قانون تريد 
العدد حيث إنه مل يكن عليها أي قيد عددي بصدد انتخاب األعضاء، فكانت تقول: 
يتساوى عددهم مع  أناسًا آخرين  املجلس  إىل  القانون سأضيف  »لو مل جتيزوا هذا 

عددكم، ليقوموا بإجازة هذا القانون«.
وبناًء عىل ذلك تعّد هذه منظمة غريبة ليس هلا نظري يف العامل، ويقال إن هناك 
عددًا من النبالء مل حيرضوا اجتامعات املجلس قط. وكانت له أوالً سلطات واسعة 
تلو  واحدة  منها  تسلب  بدأت  أهنا  إال  العموم،  جملس  سلطات  مع  تقريبًا  متساوية 
أخرى، حتى آل األمر إىل تقلص سلطاته تقلصًا جعله جملسًا رمزيًا وترشيفيًا، وكان 
بوسعه أوالً تأجيل القانون الذي أجازه جملس العموم، أما اليوم فقد حرم من ذلك، 

بل يعترب القانون نافذًا تلقائيًا بعد سنة من طرحه يف جملس اللوردات.
وعادة ما ينتقد هذا املجلس بأنه أصبح عبئًا عىل الدولة من دون أن يكون له 
جدوى وال فائدة، لذا فينبغي إهناؤه وتنفيد نظامه، إال أن الشعب الربيطاين ال يزال 
يستبقيه بغية االستفادة من جتارب أعضائه، ودراساهتم التي يقدموهنا يف اجتامعاته، 
وذلك فإن هؤالء جيدون فرصًا متاحة للمطالعة والقراءة، ثم يقدمون حصيلة قراءهتم 
الواسعة وعصارة مطالعتهم العميقة يف املناقشات التي تدور يف اجتامعات املجلس 
حول موضوع ما. وهذا مما ال شك فيه أن أبحاث هذا املجلس عادة ما تتميز بمكانة 

علمية وأدبية ممتازة.
ومن الالفت لالنتباه يف النظام السيايس لربيطانيا أنه ليس هلا أي دستور مدون، 
بل تتبع جمموعة األعراف والعادات واملعتقدات، ونرضب لذلك مثاًل بتوقيع امللكة 
عىل قانون أجازه جملس العموم، فليس هناك أي بند يف الدستور يلزمه إياها، إال أن 
التقاليد واألعراف قد جرت بذلك، لذا تلتزم امللكة بتوقيع كل قانون أجازه جملس 
العموم. وكذلك فليس هناك أي نص يف الدستور يلزم امللكة طلب تشكيل احلكومة 
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من رئيس احلزب ذي األغلبية يف املجلس النيايب، ولكنها تلتزم بذلك وفقًا لألعراف 
األعراف  هذه  اختذت  وقد  العمل.  عليها  وتتابع  واستمرت  جرت  التي  والتقاليد 
والتقاليد طابعًا دستوريًا، وإن مكانتهام يف اململكة ال تقل عن مكانة أي دستور يف أية 

دولة، وهي األمور التي تفصل عىل أساسها املحاكم. 
واحلاصل أن بريطانيا ليس هلا دستور مدون مثل غريها من الدول، عدا بعض 
 )Bill of Rights ( القوانني الدستورية التي أجازها الربملان، وذلك كقانون احلقوق
حيث مل يكن هلا أي دستور، ومن جانب آخر فالربملان يتمتع بسلطات واسعة بالغة، 
لذا ال يمكن حتدي أي قانون أجازه وإجراء اختذه الربملان. وعليه فلو أجاز الربملان 
قانونًا يسمح لرئيس الوزراء احتجاز أحد واعتقاله من دون أن متسه احلاجة إىل بيان 
تعليله، فال يمكن االعرتاض عىل هذا القانون يف املحكمة بحجة أنه يناقض احلقوق 
األساسية، بل القايض نفسه يضطر للقضاء به بحكم خضوع القضاء عندهم لقوانني 
الربملان. وهذا عىل العكس متامًا مما هو يف أمريكا، إذ إهنا  تسمح لكل مواطن بتحدي 
قط  فلم حيدث  ذلك  من  بالرغم  ولكن  اإلنسانية.  للحقوق  مناقضًا  يراه  قانون  أي 
أن نّفذ الربملان الربيطاين قانونًا رآه الشعب انتهاكًا للحقوق املدنية، ومن ثم طالب 
مرة، حيث  غري  ذلك  قد صادفت  أمريكا  أن  األساس)1(، يف حني  ذاك  بإلغائه عىل 
أصدر الربملان قانونًا ناهضه الشعب يف املحكمة العليا عىل أساس مناقضته للحقوق 

املدنية، ومن ثم قامت املحكمة بإلغائه وإبطاله.
النيايب الربيطاين يسيطر عليه حزبان: )حزب املحافظني وحزب  ظل املجلس 
ولقد  الرئيسية.  املعارضة  اآلخر  ويشكل  احلكومة،  أحدمها  يشكل  حيث  العامل( 
استمرت املعارضة بينهام لفرتة مديدة، فلو كان حزب العامل يف احلكومة فال بد أن 
يشغل مقاعد املعارضة حزب املحافظني، ولو بالعكس فال بد أن يقوم احلزب الليربايل 
بدوره يف معارضته، ولكن كل ذلك يف ظل مراعاة التقاليد الثابتة واألعراف املستمرة 

)1(  ولكنه حديث األمس، أما اليوم وبالتحديد بعد حادث احلادي عرش من سـبتمرب 2001 فلقد أصدر 
برملان بريطانيا قوانني عدة سـمحت للحكومة اعتقال أحد واحتجازه عىل أساس التهمة املوجهة إليه 

بشأن اإلرهاب.
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ومبادئ احرتام اآلخرين واملساحمة ، حيث ال يمسها أحد من الفريقني باالنتهاك مهام 
رائدة  تعترب  أن  املعارضة ومهام كثرت الرصاعات. ومن هذا حيق لربيطانيا  اشتدت 

النظام الربملاين وقائدة العامل فيه.

تفضله  الذي  النظام  وهو  الربملاين،  النظام  باتباع  الدول  من  كثري  أخذ  ولقد 
األحزاب السياسية عندنا يف الباكستان وتسعى ملحاكاة بريطانيا فيه، بالرغم من أنه 
تكتنفه سلسلة من التضادات والتناقضات؛ من ذلك أنه يمنح فرصة تشكيل احلكومة 
إنام يمكن  الثقة  الربملان، وهذه  أغلبية األعضاء يف  ثقة  السيايس احلائز عىل  للحزب 
حصوهلا بإحدى هاتني الطريقتني: أن يكسب احلزب أغلبية املقاعد يف الربملان، أعني 
بنسبة 51% مئوية فصاعدًا، ففي مثل هذه الصورة ال بد وأن يشكل هذا احلزب تلك 
احلكومة. وهذه هي احلالة التي تتشابك فيها السلطتان: الترشيعية والتنفيذية، حيث 
يرّشع الربملان وقد أصبح أعضاؤه يمثلون فيه األغلبية إىل جانب أن السلطة التنفيذية 
أيضًا تضم بعض أولئك األعضاء، وملا تشابكت هاتان السلطتان واندجمتا نتج عن 
ذلك قيام الربملان بتوثيق سياسات احلكومة وبراجمها كائنًا ما كانت، فإن الربملان هو 
الذي حيق له حماسبة احلزب احلاكم ومراجعة سياساته، وملا أصبح احلزب احلاكم هو 
الصوت املسموع والكلمة املقبولة يف الربملان بحكم اكتسابه أغلبية مقاعده، كان من 
ذها حزبه السيايس، وأال يشكل له عرقلة  الطبيعي أن يقوم بتوثيق السياسات التي ينفِّ
وال يقف أمامه سدًا يف سبيل حتقيقها. وهكذا فال يبقى هناك أي طريق يمكن سلوكه 

للتغيري يف سياسات احلكومة وبراجمها.

أو  األصوات  غالبية  السياسية عىل  األحزاب  أحد  أال حيرز  الثانية:  والصورة 
املقاعد التي متكنه من تشكيل احلكومة، بحيث مل يتمكن أي حزب من احلصول عىل 
Coalition Gov-( نسبة51% مئوية من املقاعد، فحينئذ يتم تشكيل احلكومة االئتالفية 
ernment( ويعني أن يقوم احلزب الغالب يف الربملان باالحتاد مع األحزاب السياسية 

تسفر  وقد  سيايس.  أي حزب  إىل  ينتمون  ال  الذي  املستقلني  األعضاء  أو  األخرى 
حماوالت االحتاد لتشكيل احلكومة االئتالفية أحيانًا عن حاالت مثرية للدهشة، حيث 
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يتحد احلزبان املتباينان فيام بينهام بونًا شاسعًا من حيث السياسات والربامج والرؤى 
واالجتاهات، وذلك بعد فشلهام يف إحراز غالبية املقاعد، لذا فال مندوحة عندمها من 
االحتاد لتشكيل احلكومة. فكيف يمكن أن يستصحبا واحلال أن أحدمها يتجه صوب 
الرشق يف حني أن اآلخر قد يمّم شطر الغرب؟! ولو تصاحلا عىل التعاضد والتضامن 
فيام بينهام فهذا أيضًا ال يسفر عن كبري جدوى وال يمكن متشيه لفرتة مديدة بحكم 
كاٍف يف  إجياد حل  يمكن  فال  يتبعًاهنا،  التي  والربامج واخلطط  السياسات  اختالف 
يتنازل أحدمها عن سياساته لصالح  أن  إما  الصورتني:  بإحدى  إال  احلالة  مثل هذه 
اآلخر، وإما أن يتمشيا بمبدأ »خذ البعض واترك البعض« بحيث يتنازل كل واحد 
منهام عن بعض مطالبه، وهكذا فعادة ما ال يمكن تسيري عجلة احلكومة االئتالفية 
من  وانطالقًا  والربامج.  السياسات  بعض  عن  والتنازل  املبادئ  بعض  بتضحية  إال 
تزال  التشكيل فال  يأخذ وقتًا طوياًل، وبعد عملية  االئتالفية  فتشكيل احلكومة  هذا 
تبقى مشيفة عىل حافة السقوط واالنحالل، حيث تبدأ عىل إثره سلسلة من املؤامرات 
إيطاليا عىل ذلك  الفجوة بني احلزبني. خذ  لتفكيك هذه احلكومة والسعي يف إجياد 
مثاًل، حيث تكونت فيها 300 حكومة يف الفرتة ما بني 1954 ويومنا هذا، والسبب 
يف ذلك هو تغري حالة الثقة يف الربملان عىل مدار األيام والفرتات املحدودة، بجانب 
فشل األحزاب السياسية يف إحراز غالبية املقاعد، فقد تدهورت عندهم األوضاع إىل 
حد أن احلكومة مل تكد لتتم حتى بدأت تواجه حركة سحب الثقة، التي تعترب كافية 
ومقبولة.  ية  ِجدِّ هتمة  أساس  عىل  تكن  مل  ولو  الوزراء،  رئيس  للقضاء عىل حكومة 
قرار  فقدموا  آخر  إىل شخص  األعضاء حتولت رغبتهم  أن  إال  ذلك  وليس حاصل 

سحب الثقة عن رئيس الوزراء، ما أودى يف األخري بنظامه وأطاح بحكومته. 
إال أن بريطانيا قد متكنت من مواصلة النظام الربملاين بكل دقة وإحكام، وذلك 
لعامل الوعي والتبرص السياسيني الذين كان يتحىل به الشعب الربيطاين، ما يمكننا 
أن نقدره من خالل أن بريطانيا ليس هلا أي دستور مدون، إنام تدار األمور عندها عىل 
األعراف والعادات، ولكن ليس هناك أي تصور النتهاك تلك األعراف ومناقضتها!

النظام الرئايس يف أمريكا:
وإزاء النظام الربملاين يف بريطانيا، فأمريكا تتبع النظام الرئايس الذي خيتلف يف 
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شكله وخصائصه وميزاته كثريًا عن النظام الربملاين، فالفارق األول بني نظامي الدولتني 
يكمن يف أن دستور أمريكا فيدرايل، يف حني أنه لربيطانيا أحادي، وثانيًا فربيطانيا ال 
تؤدي مبدأ فصل السلطات حّقه الذي يعترب من أهم خصائص الديمقراطية، كام مر 
بنا تفصيله قبل قليل من أن السلطتني الترشيعية والتنفيذية متشابكتان فيها إىل حد 
إىل  السلطات  بالنواجذ، حيث صنَّفت  ة عليه  ما زالت عاضَّ أمريكا  أن  ما، يف حني 
ثالث سلطات، وتعد كل سلطة مستقلة متامًا عن السلطتني األخريني، والسلطات 
الثالث هي: السلطة التنفيذية، ويرأسها رئيس الدولة، والسلطة الترشيعية، ويمثلها 
House of Repre-‘‘ النواب  جملس   )1 جملسني:  من  يتكون  الذي  )الكونجرس، 
sentatives” )2( وجملس الشيوخ )Senate( والسلطة الثالثة: هي السلطة القضائية 

املستقلة عن السلطتني األوليني متامًا.

ويكون رئيس الدولة هو الرئيس للجهاز التنفيذي، وال ينتخبه اهليئة الترشيعية 
وال الربملان، إنام يتم انتخابه بالنظام الذي يكتنفه الغموض والتعقيد الكثريان، فأوالً 
اهليئة  باسم  تعرف  هيئة  نون  يكوِّ عدة  أعضاء  بانتخاب  والية  كل  يف  الناس  يقوم 
عدد  ويكون  والية،  كل  ممثيل  من  نة  مكوَّ وهي   )Electoral College( االنتخابية 
أعضاء اهليئة االنتخابية لكل والية مساويًا لعدد ممثيل الوالية يف الكونجرس، )ُتَعّد 
انتخاب  يف  يكون  أن  من  بد  فال  والية،  ومخسني  اثنتني  تضم  فيدرالية  دولة  أمريكا 
رئيسها متثيل لكل والية، هذه واحدة، وألن الرئيس األمريكي يتمتع فعاًل بسلطات 
انتخابه برأي كل من هب ودب  بالغة األمهية، ما يفرض طبعًا أن ال يكون  واسعة 
وأقبل وأدبر من غوغاء الناس ورعاعهم، بل ال بد أن ينتخبه رجال ذوو مؤهالت 
وكفاءات فاضلة من كل والية، ومن هذا الينبع فاضت فكرة االنتخاب التعددي يف 

تعيني الرئيس ألمريكا(.

قد  أمريكيًا،  أن يكون مواطنًا  األمريكية  الرئاسة  ويشرتط ملن يرتشح ملنصب 
بلغ من العمر 35 سنة، وعاش يف أمريكا ملدة 14 سنة عىل األقل، فإذا تم انتخاب 
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التنفيذية بحكم  املسئوليات  كافة  فتقع عىل كاهله  للدولة،  الرجل كرئيس  مثل هذا 
بتعيني  ويقوم  واسعة؛  بسلطات  يتمتع  فهو  ثم  ومن  التنفيذي،  للجهاز  رئيسًا  كونه 
جملس الوزراء، وعىل العكس مما مر من نظام بريطانيا بأن احلزب الذي أحرز غالبية 
 رئيس الوزراء، الذي يقوم بتعيني جملس الوزراء له من  ل احلكومة ويعنيِّ املقاعد يشكِّ
الوزراء أن يكون  الرئايس ال يفرض عىل عضو جملس  فالنظام  الربملان،  بني أعضاء 
 الرئيس ملجلس وزرائه من شاء، سواء كان عضوًا  عضوًا للكونجرس أيضًا، بل يعنيِّ
ضت إليه  يف الكونجرس أم ال، فيصبح ذاك الشخص مدير دائرة احلكومية التي ُفوِّ
أمني  فمنهم  باألمناء،  يسموهنم  إنام  بالوزراء،  عندهم  ون  يسمَّ ال  وهؤالء  وزارهتا، 
هذه  وأمناء  وغريها،  وللمواصالت  للخزانة  وآخر  للخارجية،  وآخر  للداخلية، 
عىل  ويطلق  الدول،  من  غريها  يف  الوزراء  بمثابة  هم  أمريكا  يف  احلكومية  الدوائر 
يتمتع  التي  السلطات  تلك  له  تكون  أن  دون  من  الوزراء"،  "جملس  جمموعة هؤالء 
احلكومة  سياسات  معظم  تدير  التي  احلاكمة  اهليئة  كونه  من  الربملاين،  النظام  يف  هبا 
وتنفذ قوانينها بتشاور بني أعضائها، بل ال تعدو مكانته يف النظام الرئايس من كونه 
بمثابة جملس الشورى للرئيس، يف حني أن للرئيس احلق يف أن يامرس حق النقض 
)Veto power( عىل قراراته، ويتخذ القرار برأيه وحده، بمعنى أن جملس الوزراء لو 
أطبق كلمته يف األمور التنفيذية عىل أمر هو خمالف لرأي الرئيس، فللرئيس أن يرفض 
الشؤون  يف  العليا  السلطة  له  الرئيس  أن  هذا  من  فتقرر  وحده.  برأيه  رأهيم وحيكم 
املدين  املجالني  املسؤولني يف  القادة وكبار  بتعيني  يقوم  الذي  للدولة، وهو  التنفيذية 
والعسكري، إال أنه يف سن القوانني والسياسات حيتاج إىل تقديمها إىل الكونجرس 

وحصول مصادقته عليها.

ويعترب الرئيس األمريكي رئيسًا لكل واحد من الدولة واجلهاز التنفيذي، عىل 
– التي يشغلها رئيس  الدولة  بالتمييز بني رئاسة  املعني  الربملاين  النظام  العكس من 

الدولة- ورئاسة احلكومة – التي يشغلها رئيس الوزراء-

كام ختتلف طريقة عزل الرئيس ورئيس الوزراء يف النظامني الربملاين والرئايس، 
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إذا ما وافق جملس الربملان باألغلبية  الوزراء  النظام الربملاين حيكم بعزل رئيس  ففي 
عىل قرار سحب الثقة يف حقه، حيث سبقت بريطانيا يف ذلك إىل أن رئيس الوزراء 
لو اقرتح عىل املجلس النيايب مرشوع قانون، فلم ينجح يف حصول موافقته عليه، بل 
لذا  عنه،  ثقتهم  األعضاء  عندهم سحب  يعادل  هذا  ففشله  املجلس،  غالبية  رفضه 
يفرتض عليه من الناحية اخللقية أن يستقيل عن منصبه، فلو فعل، وإال فهو وجملس 
وزرائه يعترب عىل إثر ذلك معزوال وخملوع الرئاسة، ولو مل يكن هناك حركة منسقة 
لسحب الثقة عنه، فال يلزم لتنحيته عن منصبه أن يكون قد اقرتف جريمة أو مارس 
خيانة أو فعل غري ذلك، بل جمرد إبداء غالبية األعضاء طرح الثقة عنه، رصاحة كان 
أو ضمنًا، يكفي لإلطاحة بنظامه وخلعه عن سدة احلكم، بينام النظام الرئايس ال حيكم 
قط بعزل الرئيس ملجرد تقرير الكونجرس طرح الثقة عنه، )فإن انتخابه مل يتم عىل 
أساس رأي الكونجرس، بل باقرتاع الشعب املبارش حسب التفصيل املار( بل لعزله 
عندهم طريقة خاصة، وهي أن الرئيس إذا أصبح عرضة لالهتام بالتقصري أو باخليانة 
أو انتهاك الدستور وما إىل ذلك، ففي مثل هذه احلالة يسمح الدستور ألن تقوم ضده 
حركة املؤاخذة )impeachment( وتفصيل ذلك أن غالبية أصوات الكونجرس لو 
أصدرت قرارًا بأن جتري حماكمته من جملس الشيوخ، فيقوم هبا جملس الشيوخ بصفة 
بوصفه  املتحدة  للواليات  العليا  املحكمة  رئيس  )وبحضور  العليا  املحكمة  كونه 
رئيسًا هلا( فيخرب الرئيس عن التهم املوجهة إليه، ويتاح الفرصة إلبانة موقفه عنها، 
ت ُثُلثا  وبعد سامع موقفه والشهادات عليه يفصل جملس الشيوخ يف القضية، فلو صوَّ
التهم  بأن  فيرصح  وإال  منصبه،  بإقصائه عن  فيحكم  بإدانته  الشيوخ  أعضاء جملس 
واحدة  حالة  حدثت  وإنه  للدولة.  رئيسًا  يزال  ال  وهو  غري صحيحة،  إليه  املوجهة 
الرئيس بحكم  تاريخ أمريكا، وهي أيضًا مل تسفر عن إقصاء  الرئيس طيلة  ملؤاخذة 
وافق عليها جملس  قد  كان  قرارات  مل تكن صحيحة. وهناك  إليه  املوجهة  التهم  أن 
 ذاك عن مناصبهم، أما بالنسبة  الشيوخ ضد نائب الرئيس والقضاة، فعزلوا يف غبِّ
إىل رئيس الدولة فلم حيدث قط أن ُأْقيِص عن منصبه جراء االهتامات املوجهة إليه. 

م االستقالة بنفسه.  وكاد نكسن يواجه هذه الفظيعة لو ال أنه قدَّ
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وإعالن  اخلارجية،  السياسات  وتدبري  احلكومة،  إدارة  أن  قدمنا  ما  وحاصل 
احلرب: كل هذه املسئوليات منوطة بالرئيس األمريكي، ومن هذا فهو يعترب ذا قوة 
وسطوة بالغتني، إال أنه يف مجيع سياسياته وقوانينه مسئول أمام الكونجرس، بمعنى 

أنه حيتاج يف تنفيذها إىل اعتامدها من ِقَبل الكونجرس.
جملسني:  إىل  تنقسم  الكونجرس(  )وتسمى  أمريكا  يف  الترشيعية  والسلطة 
وهو   )House of Representative( النواب  بمجلس  ويسمى  الفرعي،  املجلس 
يتألف من 435 عضوًا، وخيضع متثيل هؤالء األعضاء لعدد السكان يف كل والية، 
للمجلس  تكون  ما  عادة  التي  السلطات  نفس  وله  فقط،  ملدة سنتني  انتخاهبم  ويتم 

النيايب الفرعي من فرض الرضائب والرسوم وسن القوانني اخلاصة هبا. 
)2( املجلس األعىل: وهو جملس الشيوخ )Senate( وهو يتألف من مائة عضو. 
الوالية وعدد سكاهنا. وفرتة  النظر عن حجم  لكل والية عضوان يمثالهنا برصف 
مواطن  التصويت من كل  أساس  انتخاهبم عىل  يتم  خدمة كل عضو ست سنوات 
بالغ. وخيتلف النظام األمريكي للمجلس األعىل بكثري عن النظام الربيطاين، حيث 
آل جملس الشيوخ الربيطاين إىل منظمة مل يبق هلا دور كبري يف احلكومة وال سياسات 
الدولة، إنام أصبح "منتدى النقاش" إىل حد ما قال عنه البعض، بينام جملس الشيوخ 
دول  مجيع  يف  آخر  شيوخ  جملس  فيها  يدانه  مل  واسعة  بسلطات  يتمتع  األمريكي 
انتخاب أعضائه عىل أساس مؤهالهتم وقدراهتم، ويويل عامة  يتم  ما  العامل، وعادة 
النواب، وله يف  انتخاب أعضاء جملس  أكثر من  انتخاهبم  الناس إىل هذا اجلانب يف 
سن القوانني سلطات متساوية مع سلطات املجلس األدنى، عدا الترشيع يف فرض 
امليزانية شأن غريها من دول العامل، حيث تقرر لدهيا اختصاص  الرضائب وترتيب 
أية  الدول ال ترى  الشيوخ. وكثري من  النواب دون جملس  هذه الصالحية بمجلس 
آخر  جانب  ومن  إياها.  اعتامده  األعىل وحصول  املجلس  يف  امليزانية  لتقديم  حاجة 
الذين يويص  املصالح  الوزراء ورؤساء  التي تصادق عىل تعيني  الوحيدة  فهو اجلهة 
رئيس الدولة برتشيحهم لشغل مراكز قيادية فيدرالية مدنية كانت أو عسكرية، وال 
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يتم تعيني أحد رسميًا إال بعد مصادقة جملس الشيوخ إياه، كام أنه اجلهة الوحيدة التي 
تقر أو ترفض مجيع املعاهدات التي تعقدها الواليات املتحدة األمريكية.

وهناك ناحية أخرى هامة يف النظام األمريكي، وهي أن بريطانيا تعترب الربملان 
هي السلطة الرسمية العليا، بمعنى أن القرارات التي وافق عليها الربملان ال ختضع 
ألية سلطة أخرى، وال يمكن ألية حمكمة مراجعتها أو إلغاءها وإبطاهلا كيفام كان ذاك 
القانون، يف حني أن املحاكم يف أمريكا تعترب هي اجلهة التي متلك سلطة النظر يف أي 
أعامل ترشيعية وأوامر تنفيذية واإلعالن عن مطابقتها أو خمالفتها للدستور، وهذا ما 
يسمى باملراجعة القضائية )Judicial Review( فهذا حق زائد منح لكل مواطن ليقوم 

باالعرتاض يف املحكمة العليا عىل أي قانون أصدره الكونجرس.
وهذه  الربيطاين،  نظريه  عن  األمريكي  النظام  هبا  يتميز  أخرى  ميزة  وهناك 
امليزة تتعلق باألحزاب السياسية، فكام الحظتم أن األحزاب السياسية هلا دور كبري 
ونشاطات فعالة يف إدارة احلكومة يف بريطانيا، حيث إن رئيس احلزب ذي األغلبية 
وال  مبارشة،  الرئيس  انتخاب  يتم  فحيث  أمريكا  يف  أما  احلكومة،  بتشكيل  يقوم 
لألحزاب  يبقى  فال  لذا  احلكومة،  تشكيل  تدخل يف  أي  السياسية  لألحزاب  يكون 
السياسية كبري دور، بل تقترص مهمتها عىل تسجيل املرشحني والقيام بحملة الدعاية 
اجلامعية لالنتخابات، وليس من الالزم أن يدير دفة احلكومة احلزب ذو األغلبية يف 
الكونجرس، بل يمكن –وقد وقع فعاًل أيضًا- أن الرئيس ينتمي إىل حزب سيايس، 
يف حني يكون أغلبية األعضاء يف الكونجرس من حزب آخر. كام أن الرئيس ال يكون 
عضوًا للكونجرس، وال يلزمه حضور اجتامعاته، أما املشاورات بينهام فتتم باملراسلة، 
ولكن مع ذلك ويف مثل هذه احلالة احلرجة ال حيتدم االنشقاقات والرصاعات بني 
ما  الكونجرس  يف  لألغلبية  املحرز  احلزب  غري  سيايس  حزب  إىل  املنتمي  الرئيس 

ُيعرقل مسري احلكومة أو يقف سدًا دون نشاطاهتا.
ووجه ذلك أن منهج أعضاء الكونجرس وطريقتهم ختتلفان متامًا عن أعضاء 
تام   بشكل  يضطر  الربملاين  النظام  يف  الربملان  عضو  فإن  الربملاين،  النظام  يف  الربملان 



138

للخضوع إىل سياسات حزبه وبراجمه، من دون أن حييد عنها قيد شرب، سواء يف إبداء 
الرأي أو اإلدالء بالصوت، بينام العضو يف الكونجرس يمكنه أن يعرب عام يف ضمريه 
املمثلون  بل  وسياساته،  إليه  ينتمي  الذي  حزبه  عن  باحليادة  ولو  رأيه  عن  ويعرب 
ينيطون صلتهم بدوائرهم االنتخابية أكثر من أحزاهبم السياسية، ومن هذا فرياعون 
يف  يروهنا  التي  بالسياسات  وهيتمون  أحزاهبم،  مصالح  من  أكثر  دوائرهم  مصالح 
من  يبق  فلم  هذا  ومن  مها،  ومقدِّ مقرتحها  كان  َمن  أيًا  العموم،  يف  الدولة  صالح 
الالزم أن الرئيس إذا مل يكن من احلزب الغالب يف الكونجرس فسيواجه هو مشاكل 
وعراقيل، كام أنه ليس هناك تصور عن املعارضة مثل ما هو الشائع السائد يف النظام 

الربملاين.

النظام الربملاين يف فرنسا:

النظام  به هو  التعريف  العابرة عىل  باإلملاعة  أقوم  أن  أوّد  الذي  الثالث  النظام 
الربملاين لفرنسا، وقد مر بنا فيام مىض أن الفضل يف تعزيز مبادئ الديمقراطية وترسيخ 
دعائمها يف أوروبا إنام يعود إىل فرنسا وثورهتا املنبثقة من ينبوع أفكار فالسفتها الثالثة 
واستحكامها  أوالً،  الليربالية  الديمقراطية  الفكرة  تولد  أنتجت  التي  املعروفني، 
ونفوذها يف الدول األوروبية األخرى ثانيًا، ولكن بالرغم من دورها ذلك ففرنسا مل 
تزل تكابد الرصاع الدستوري لفرتة طويلة، والذي أسفر عن وضع دساتري كثرية عىل 
مدار فرتات قصرية، وكان السبب يف ذلك أهنم أوالً تنازعوا يف نوعية الدستور ليكون 
برملانيًا أو رئاسيًا، حتى تم اختيارهم للدستور الربملاين مثل ما هو نافذ يف بريطانيا، 
رئيس  بيد  كلها  التنفيذية  السلطة  فكانت  قبل 1958م،  ما  إىل  يعود  احلديث  وهذا 
الوزراء، أما رئيس الدولة فلم تكن رئاسته إال رمزية ترشيفية، شأن امللكة يف بريطانيا، 
وكانت تعوزه السلطة والصالحية إىل حد أنه مل يبق بمستطاعه استخدام صالحياته 
التي كان يعترب فيها مستقاًل بدون احلصول عىل التوقيع التوثيقي من رئيس الوزراء 
أو أحد من الوزراء، ومن هذا اشتهر يف وصفه القول بأنه كان يفتقر يف كل يشء إىل 
التوثيق عدا طلب استقالته، ومعنى ذلك أنه مل يكن ليميض شيئًا من دون أن يكون 



139

موثقًا بتوقيع رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، إال استقالته، فإنه كانت متيض بمجرد 
اشتهرت  توثيقي)1(. كام  بتوقيع  تكن مشفوعة  مل  ولو  إياها،  التنفيذي  الرئيس  قبول 
طرفة أخرى بأن امللكة يف بريطانيا، ولو مل تكن هلا أية سلطة، ولكنها -عىل األقل- 
تتمتع بامللكية، وإن رئيس أمريكا يتمتع بالرئاسة دون امللكية، أما رئيس فرنسا فهو 
حمروم من كال األمرين، فال هو يتمتع بالسلطة الواسعة شأن نظريه األمريكي، وال 

هو يتمتع بمزايا امللكية شأن ما تناهلا امللكة يف بريطانيا.
 فهذا النظام الربملاين قد ساد يف فرنسا لفرتة طويلة، ولكن من املعلوم أن  وعىل كلٍّ
النظام الربملاين يبتني عىل أساس التمييز بني رئاسة الدولة وبني رئاسة احلكومة، ومن 
هذا يمكن أن يتم تطبيق نظامه بأسلوب حسن إذا ما توازنت الصالحيات والسلطات 
لكال الرئيسني، أما إذا كان أحدمها حيوز السلطات ويستخدم الصالحيات عىل نطاق 
املحتدمة  احلزازات  إال عن  ذلك  يسفر  فال  أدنى،  إىل حد  منها  واآلخر حيرم  واسع 
تسلم  أن  إىل  كذلك،  فرنسا  يف  الوضع  فكان  املكتبني،  بني  املتواصلة  واالنشقاقات 
دجيول مقاليد رئاسة الدولة، وقد رأى أن منبع الفوضوية واالنتشار الدستوري يف 
الدولة ليس إال عدم التوازن بني صالحيات الرئيسني، حيث بقيت رئاسة الدولة جمرد 
ذه رئيس الوزراء من السياسات من  منصب ترشيفي، وليس للرئيس إال أن يرى ما ينفِّ
دون أن ينتقدها أو يناهضها، فتولدت يف خاطره فكرة وضع الدستور اجلديد، فقام به 
فعاًل سنة 1958 ساعيًا جهده إلجياد التوازن بني القوتني، فبدل أن يقّدم مرشوعه يف 
اجلمعية الوطنية طرحه بني يدي الشعب لالستفتاء العام عليه، ولقد أسفرت نتائجه 
عام ناله من الشعبية عىل نطاق واسع وكبري، فلم يزل هو الدستور النافذ يف الدولة منذ 
.)Check and Balence( 1958 حتى يومنا هذا، ويسمى بدستور التعادل والتوازن
وقد ضمنه شيئًا من مزايا كال النظامني: الرئايس والربملاين، بحيث إنه يف أصله 
وروحه دستور برملاين، يؤكد عىل أن احلكومة يشكلها احلزب السيايس ذو الغالبية يف 

)1(  وهو النظام الذي اتبعه ذو الفقار عيل بوتو يف باكستان عىل إثر تسلمه مقاليد احلكم فيها سنة 1973، 
وكان الرئيس آنذاك تشودري فضل إهلي.
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الربملان، كام أنه مل يرتك الرئيس مهلاًل سبهلاًل، بل منحه أيضًا شيئًا من الصالحيات 
والسلطات، فأوالً قرر يف شأنه أنه يعترب رئيس الدولة والواليات التابعة هلا، )وهي 
الواليات اإلفريقية التي احتلتها فرنسا، ولقد كانت اجلزائر وأقطار عديدة من هذا 
سيطرهتا  حتت  تزل  مل  بعضها  أن  إال  بعد،  فيام  فرنسا  منها  انسحبت  والتي  النوع، 
واحتالهلا ومن ثم فهي خاضعة لنظامها ودستورها( ويتم انتخاب رئيس اجلمهورية 
أنه  هو  اجلديد  الدستور  منحها  التي  الصالحيات  ومن  الربملان.  أعضاء  أيدي  عىل 
ما يف  ونفوذ  تدخل  له  أصبح  فلقد  هذا  كل  ومن  الوزراء.  اجتامعات جملس  يرأس 

تسيري اجلهاز التنفيذي أيضًا.
ومن جانب آخر فلو أنه رأى يف القانون الذي تم إصداره من الربملان خلاًل أو 
نقصًا، ومن ثم شعر باحلاجة إىل التعديل فيه، فيمكنه أن يرسله مرة أخرى إىل الربملان 
القانون  فحص  هو  ليتوىل  الدستوري  املجلس  إىل  يقدمه  أن  يمكنه  كام  للمراجعة، 

ويعلن عن مدى مطابقته أو عدم مطابقته لروح الدستور.
كام فّوضت إىل الرئيس املرجعية يف تعيني قادة القوات العسكرية وبعض قادة 
ذلك،  يف  التنفيذي  الرئيس  مشورة  إىل  حاجته  دون  من  املدنية،  احلكومية  املصالح 
ومنح له أيضًا حق فض اجلمعية الوطنية إذا رآها حائدة عن الدستور، ولو شاور يف 
ذلك الرئيس التنفيذي فله احلق يف ذلك، ولكن مشورته ليست بالزمة حتاًم عليه، كام 
لطه العليا األخرى، وهي أن اجلمهورية إذا طرأت عليها حالة الطوارئ،  منح له السُّ
وتعرض أمنها واستحكامها للخطر، فله أن يتخذ أي خطوات ملقاومة ذلك الوضع 

يراها مناسبة وكافية لضامن سالم اجلمهورية. 
فهذه هي الفوارق بني نظامي بريطانيا وفرنسا، وبني النظام الرئايس الفرنيس 
رئيس  إىل  العديدة  التنفيذية  األمور  تفويض  يف  املتشكلة  األخرى،  للدول  ونظريه 
فيها  بالسياسة واحلكومة فنظام فرنسا  املتعلقة  أما غري ذلك من األمور  اجلمهورية. 
يشابه أنظمة الدول األخرى، من أن اهليئة الترشيعية تتكون من املجلسني، وأن بني 

املجلسني نفس األوارص والصالت التي بينهام يف الدول األخرى.
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نظام احلكم السويرسي:

حيث  سويرسا،  هي:  حكمها  بنظام  أعرفكم  أن  أردت  التي  الرابعة  الدولة 
الباحثون  رّصح  ولقد  بالكامل،  العامل  دول  مجيع  أنظمة  عن  حكمها  نظام  خيتلف 
واملؤلفون يف العلم السيايس أن الديمقراطية بكل معناها ومغزاها إنام هي نافذة يف 
سويرسا. وهي دولة صغرية املساحة، ربام ال تزيد مساحتها عن مساحة إقليم السند 
عندنا يف الباكستان، وعدد سكاهنا ال يزيد عن مخسة ماليني إىل ستة ماليني نسمة. 
وهذه الدولة الصغرية تنقسم إداريًا إىل 22 وحدة، تسمى كل واحدة منها بـ الكانتون 
)Canton( وكل كانتون منها تتمتع بسلطة احلكم الذايت، هلا مجعيتها املحلية اخلاصة 

وجملس الوزراء اخلاص.
وينتمي سكان هذه الدولة الصغرية إىل ثالثة أقوام: األملاين )71%( والفرنيس 
الرومانية  الكنيسة  إىل   %57 فينتمي  الديانة  حيث  من  أما   )%6( واإليطايل   )%21(
فإن  اليهود. ومن هذا  الربوتستانتية، و0.5% من  الكنيسة  إىل  الكاثوليكية، و%41 
سكاهنا يتباينون بعضهم عن بعض أيام تباين من حيث العرقيات والديانات واللغات، 
ولكنهم مل يقسموا الكانتونات عىل أساس اللغة أو العرق أو الدين، بل قاموا بتقسيم 
الدولة إىل 22 جزءًا إداريًا، كّونوا من جمموعها مجهورية احتادية تنقسم فيها السلطات 
السياسية بني احلكومة املركزية وحكومات الكانتونات )الواليات(. وهي أيضًا قائمة 
عىل أساس التمييز الواضح بني السلطات الثالث: الترشيعية والتنفيذية والقضائية، 
أما السلطة التنفيذية فيديرها جملس وزاري احتادي )فيدرايل( مؤلف من سبعة أعضاء 
تنتخبهم اهليئة الترشيعية ملدة أربع سنوات. وهم بديل لرئيس اهليئة التنفيذية املنفرد، 
وهذا املجلس ينتخب من بني أعضائه رئيسًا ملدة سنة واحدة، لريأس اجتامعاته طيلة 
نة، أما ما سوى ذلك فسلطته مساوية لسلطة األعضاء اآلخرين، وعادة ما حياول  السَّ
يف انتخاهبم إىل حد اإلمكان أن يكونوا من الكانتونات الشتى واملنتمني إىل األعراق 
والديانات املختلفة. فهؤالء السبعة هم الذين يديرون عجلة اجلهاز التنفيذي جلميع 
اجلمهورية، ولكن بام أهنا منقسمة إىل 22 والية، كل واحدة منها تتمتع بسلطة احلكم 
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املجلس  عىل  أعباؤها  وختف  الفيدرالية  الشؤون  عندهم  فتقل  لذا  الواسعة،  الذايت 
الفيدرايل. وملراعاة مبدأ فصل السلطات، فام أن يتم انتخاب هؤالء السبعة كأعضاء 
الفيدرايل، حتى حيرموا مقاعدهم يف اجلمعية الوطنية، إال أهنم يضطرون  للمجلس 
أن  دون  من  اجتامعاهتا  فيحرضون  لذا  وخططهم،  سياساهتم  عىل  اجلمعية  ملصادقة 

يكون هلم فيها حق للتصويت. 
ولقد منحت املرأة أيضًا حق التصويت يف االنتخابات قبل أعوام عديدة، أما 

قبل ذلك فلم تكن املرأة تتمتع بحقها ذاك.
ومن أهم املزايا يف نظام سويرسا: االستفتاء الشعبي عىل إصدار القوانني الكثرية 
االستفتاءات،  لدهيم  فتكثر  عليه  وبناًء  احلكومية.  والربامج  السياسات  ومصادقة 
وهناك أمور يتحتم عىل احلكومة أن تقوم باالستفتاء الشعبي قبل إبرامها كالتعديل يف 

الدستور مثاًل، بينام هو يف بعض األمور اختياري وليس بالزم. 
وكذلك فإذا اقرتح مائة ألف شخص إجراء االستفتاء عىل الدستور فيجب عىل 

احلكومة حينئذ القيام بذلك.
فهذا هو الوضع الذي يفرضه دستور اجلمهورية، أما يف الواقع اخلارجي فكثريًا 
ما جيهل الشعب رئيسهم بحكم أنه ينتخب لسنة واحدة ويعقبه يف السنة التالية اآلخر، 
ومن ذاق حالوة هذه الرئاسة فعادة ما ال يرغب يف اعتالء سدهتا مرة أخرى، وذلك 
ملا هلا من املسؤوليات اخلطرية اجلمة بجانب ضٓالة املصالح املالية واملادية التي يناهلا 

نظري خدمته هذه.
وأعضاء  الرؤساء  تساور  التي  والسطوة  باألهبة  الرئيس  هذا  يتمتع  ال  وعادة 
احلكومة يف الدول األخرى، إىل حد أن الوزير ال يسمح له بوضع علم حزبه السيايس 
عىل منزله أو سيارته، كام ال تصاحب استقباهلم املراسم الترشيفية. وهذا كام حدثني 
أحد املواطنني أثناء زيارهتا التي قمت هبا قبل شهور، بأنه ليس عندهم أي تصور ألن 
يصاحب الوزير خدمه وحشمه من احلرس وغريهم، إنام يعيش كأحد الرعية، ومن 
هذا فقد أخذت الناس الدهشة واستولت عليهم احلرية حني رأوا يارس عرفات ومعه 
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كتيبة من اجليش!
بالرعية  وهو يف احلقيقة من تعاليم اإلسالم وإرشاداته إىل احلاكم، بأن خيتلط 
والرضر  باألذى  الرعية  وأهبته إلصابة  تتسبب سطوته  ال  حتى  كأحدهم،  ويعيش 
وراءهم  املسلمون  احلكام  اختذه  بينام  كفار  وهم  هؤالء  اتبعه  ما  فهذا  واالنزعاج، 

ظهريا!.

الديمقراطية يف امليزان:

من  والعديد  السياسية،  املدارس  بشتى  موجزًا  تعريفًا  مىض  فيام  أسلفنا  لقد 
البحث احلديث عن  السائدة يف عرصنا هذا، وقد الحظتم يف آخر  السياسية  النُُّظم 
الديمقراطية: أفكارها األساسية، وفلسفتها، واملؤسسات املنبثقة عنها، وما ظهرت 

وحتيزت من أنواع احلكومات نتيجة تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ.
بالتعليق فحسب،  العلامنية  الديمقراطية  النُظم-  تلك  بني  هنا - من  ونخص 
حيث أضحت هي – بعد ما فشلت النظم السياسية األخرى يف الواقع العميل فلم تبق 
سارية التنفيذ بعُد- أمثل وجهة نظر سياسية عرصية وأفضل نظام للحكومة والسلطة 
إىل حد ما يقال ويعترب يف العامل اليوم. حتى قيل: »إنه من املستحيل أن حيدث أي نظام 
اخلارجية  بوزارة  كبري  من ضابط  كتاب  حاليًا  ولقد صدر  منها.«  أفضل  للحكومة 
األمريكية بعنوان: “The End of the History and the Last Man” »هناية التاريخ 
قد  واالرتقاء-  التطور  بمراحل  مّر  قد   - التاريخ  أن  ملخصه  ما  األخري«  والرجل 
وصل إىل هنايته. وأنه بعد اكتشاف الديمقراطية العلامنية أوالً، وإنتاج الديمقراطية 

الليربالية ثانيًا ال يمكن أن يوجد ويتولد نظام أمثل منهام.
النظام  هي  وأهنا  االشرتاكية  بخلود  ماركس  كارل  كتنبؤ  تنبؤ  إال  ليس  وهذا 

املتطور األخري للعامل، ال يعقبها نظام أفضل منها وأمثل.
ولقد ظل التعبري ذاته يستخدم للديمقراطية والرأساملية اليوم، فإهنم – وال سيام 
بعد سقوط االحتاد السوفيتي بروسيا- طفقوا يدعون أن الديمقراطية والرأساملية يف 
جمايل السياسة واالقتصاد قد حققتا فعاًل انتصارًا باهرًا بحيث أصبح من املستحيل أن 
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يضاهيهام أي نظام آخر. 
فلندرس هذا النظام بدقة وإمعان لنتعرف إن كان فيه يشء من إحكام ومعقولية 

أم إهنا جمرد وهم زائف وحقيقة مزورة؟
العديد من  قد أسهمت بحظ يف نرش وتفعيل  الديمقراطية  أن  فيه  مما ال شك 
مسامهة  سامهت  أهنا  كام  ما،  تعزيزًا  واستقالليته  الفرد  حرية  عّززت  التي  املبادئ 
التي كانت تكابدها عىل  البرشية من االضطهادات والباليا  إنقاذ  غري مرزوء هبا يف 
أيدي احلكومات الفردية والسلطات االستبدادية السائدة قبلها يف العامل. ونسّلم هنا 
أيضًا أهنا منحت الفرد البرشي حرية يف الرأي والتفكري بعد ما كان قد انتزعها منه 
الدكتاتوريون، وأخرجته عن حالة من اجلمود والضيق التي كان يعايشها يف ظل من 

تلك السلطات املستبدة اجلائرة.
وُأُسسها  الفكري  كياهنا  يف  النظر  أمعنَّا  لو  كله-  ذلك  من  بالرغم   – ولكننا 
النظرية لوجدنا أهنا ليست قائمة عىل نظريات جّدية رزينة، بل إهنا ليست إال وليدة 
رّد فعل للنُُظم الوضعية التي كانت حتكم جورًا عىل البرشية استنادًا إىل ما اختلقته من 

األفكار والقيم اخلاطئة.
الدكتاتورية يف معظم عصورها  الغرب كانت حتكمه احلكومات  املعلوم أن  من 
لت منها باسم الدين أو عىل أسس دينية  الغابرة كام مّر بيانه مفصالً. وما كانت قد ُشكِّ
فكانت خاضعة للثيوقراطية )Theocracy( بام يستحوذ عليها من املفاسد التي أسلفُت بياهنا 
فيام مىض. وكمثال عىل ذلك نقدم الثيوقراطية الرومانية، فإهنا كانت عارية عن أي أساس 
روحي وديني، بل مل تكن تنّفذ فيها إال آراء البابا الشخصية باعتبارها أحكاماً دينية، بعد ما 
اعتقدوها سليمة من اخلطأ ونزهية من الغلط، ما تسببت وبالطبع إىل إتالف حقوق الشعب 
واإلجحاف هبا. وكان رد فعل ذلك أن دعاة الديمقراطية خلعوا ربقة الدين عن أعناقهم مجلة 
ورأساً، وأسسوها عىل مبدأ تفويض احلاكمية املطلقة والسيادة العليا إىل الشعب. كام يتضح 
ذلك من أن الديمقراطية ترمجة لكلمة إنجليزية )Democracy( تعني “احلكم للشعب”. 
ومن هنا انبثق مبدأ السلطة للشعب. ثم إهنم ملا سلموا السيادة للشعب، واعتقدوا أن ال 
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سلطة فوق سلطته كان من الطبيعي أن اعتربوه حرًا يف شؤونه وقضاياه غري خاضع 
ألي قانون ساموي. ومن ثم التجأوا إىل نيط وتوصيل هذا املبدأ بالعلامنية، فأصبحت 
الليربالية  الديمقراطية  تطبق  أن  يمكن  ال  بحيث  متالزمتني  والعلامنية  الديمقراطية 
أن  هو  الديمقراطية  مغزى  أن  فاحلاصل  العلامنية.  بدون   )Liberal Democracy(
الدين ال صلة له بقضايا الدولة، بل هو قضية الفرد الشخصية تتعلق بحياته الفردية، 

أما شؤون السلطة فسيتم إبرامها دون اخلضوع للدين وتعاليمه.
فأول ما يؤخذ عىل هذه الفكرة هو أن احلكم حيتاج يف تصوره إىل كال طرفيه: 
يلزمه وجود  أن احلاكم  الشعب كله حاكاًم وسلِّم  اعترب  فلام  معًا،  احلاكم واملحكوم 
دور  ليلعب  هناك  بقي  إذن  ماذا  عاقل:  كل  ذهن  يف  سؤال  ينشأ  فهنا  حتته،  حمكوم 
وإن  فيها؟  ينبت  وما  مجادها  أم  ومبانيها  الدولة  أرض  وظيفته؟  ويشغل  املحكوم 
العارمة  الفوضوية والالحكومية  الشعب كله ال يستنتج منه إال  تفويض احلكم إىل 
التي يستحيل معها تسيري نظام الدولة، فوجود احلاكَمني يف منطقة واحدة يفيض إىل 

الفساد والدمار فكيف لو كان الشعب بأمجعه حاكاًم!
 Government of the people”:ولقد اشتهر يف تعريف الديمقراطية قوهلم السائر
by the people for the people” أي إنه حكم الشعب بالشعب وللشعب، ما يدل عىل 

أن الشعب ذاته حاكم وحمكوم يف حني واحد، وإهنا لسفسطة ال تصح عىل أي عيار؛ 
فمن املحال بداهة أن يكون الشخص الواحد حاكاًم وحمكومًا وآلة تفويض احلكم يف 
ض هبذا التفصيل كله أساس الديمقراطية أعنى مبدأ احلكم للشعب. آن واحد. فتقوَّ

االقرتاع  فرتة  إبان  أنه  بمعنى  حاكم  الشعب  بأن  الديمقراطيون  عنه  وأجاب 
يصبحون  بمجموعتهم  فالنواب  املرشحني،  بني  من  نائبًا  بطواعيته  لنفسه  ينتخب 

حكامًا وسائر الشعب يبقى حمكومًا هلم.
عن  يأيت  فيام  سنوضحه  كام  حقيقية  نيابة  ليست  فإهنا  أوالً  أما  نقول:  ولكننا 
قريب إن شاء اهلل. وثانيًا فلو نظرنا إليها بدقة لوجدناها حكم فئـة قليلة من الشعب، 
فرتة  يقترصان عىل  الشعب وحاكميته  اختيار  فإن  أغلبيته، وذلك  أو  وليس جلميعه 
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لطة كلها تتحول إىل النواب وأعضاء الربملان،  االنتخابات فحسب، ثم احلاكمية والسُّ
عب يف أيدهيا مسلوبة االختيار متامًا. إذن فال يصح اعتبارها  وتصبح األغلبية من الشَّ

حاكمية األغلبية من الشعب.
ثم إن احلاكمية لدى علامء السياسة هي أن حتصل للمرء سلطة ووالية مطلقة، 
يترصف هبا يف شؤون الدولة وتقرير احلق واإللزام به حسب ما يشاء، بحيث تكون 
غري خاضعة ملن سواه وال توجد هناك سلطة أخرى تعلو عليها. فنظرًا إىل تعريفهم 
هذا كيف تستقيم سيادة الشعب وتعلوها سلطة النواب وأعضاء جملس الترشيع؟!

وثانيًا فبعد تفويض الوالية الكاملة للشعب يطرح سؤال آخر يف ذهن الباحث 
املرجو من  الغرض  أو ما هو  الديمقراطية  إليه هذه احلكومة  الذي هتدف  ما  نفسه، 
وراء تأسيس احلكومة الديمقراطية؟ حتري علامء السياسة يف اإلجابة عن هذا السؤال، 
وحاول غري واحد منهم ليديل بدلوه يف حتديد وتعيني الغرض من الديمقراطية، إال 
أهنم بأمجعهم مل يستطيعوا إجياد جواب شاف مقنع عن هذا السؤال، بل أتوا يف ذلك 
وراء  املنشود من  اهلدف  ذاهتا هي  احلكومة  »إن  قائل:  فمن  يغل.  يشفي وال  بام ال 
الديمقراطية.« وإهنا لرأي ونظرية حمضة، ال نراها جديرة بالتعليق عليها. ومن آخر: 
»إن مطمح الديمقراطية هو ترضية األغلبية من الشعب وتوفري الراحة وبث الدعة 

فيها، فإن الشعب ال ُيصدر حكاًم إال إذا رآه منسجاًم ومتوافقًا مع ما هيواه«.
الناس ُيرضيهم  ولكننا نقول: إن الرىض والراحة أمران نسبيان متامًا، فبعض 
أمر ُيعّد بالنسبة لغريهم مكروهًا وغري ُمستحّب، ومن األمور ما ُيريح بعض الناس 
يف  تطّبق  قاعدة  فأية  إذن  آخرين.  وقلق  إلزعاج  يتسبب  ذاته  أنه  حني  يف  هم  ويرسُّ

ترجيح رىض البعض وتقديم راحته عىل رضا اآلخرين وراحتهم؟
والديمقراطيون ليست عندهم إجابة مقنعة عن هذا السؤال إال أن يلجأوا إىل 

حتكيم حكم األغلبية فيقولوا بتقديم رضاها عىل رىض غريها. 
للشعب  حيصل  مل  حيث  ذاهتا،  الديمقراطية  مقتىض  يضاّد  إنه  نقول:  ولكننا 
مجيعه ما هيواه، وثانيًا فإنه يستلزمه أن تكون رذيلة من الرذائل منطوية حتت أهداف 
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الديمقراطية إذا رضيت هبا األغلبية من الشعب. وكفى هبا سمة عامية وقبيح ضاللة.
والفكرة األخرية يف هذا الصدد -وهي أكثرها قبوالً يف األوساط الديمقراطية 

العرصية- هي أهنا هتدف إىل محاية حقوق الشعب.
وتنتقض هذه الفكرة وتتزيف بأنه ليس هناك ضابط حيّدد حقوق الشعب التي 
يرمون إىل محايتها يف ظل الديمقراطية. وليس هلم مالذ يف ذلك أيضًا إال مبدأ اعتبار 
حكم األغلبية من الشعب الذي كثريًا ما جلؤوا إليه فلم جُيِدهم شيئًا ومل يغنهم يف كثري 
وال قليل. فقالوا: »إن ما رأته تلك األغلبية من حق الشعب تتوظف الديمقراطية إىل 

محايته، وما ال فال«.
إىل  احلقوق  حتديد  تفويض  أن  من  أخواهتا  يف  قلناه  ما  أيضًا  ذلك  يف  ونقول 
تلك  أهواء  تتالعب هبا  تكون عرضة  أن  إىل  إال  يذهب هبا  الشعب ال  األغلبية من 
تتوظف  التي  للحقوق  كامل  وتصور  تام  حتديد  هناك  يكون  أن  غري  من  األغلبية، 
الديمقراطية حلاميتها. فكثريًا ما رأى الشعب اليوم شيئًا من احلق فجاهد يف نيله أو 
الذب عنه، فلام جاء الغد مل تلبث تلك األغلبية ذاهتا أن رفضته وأبت أن يكون من 

حقها الذي جيدر باملحاولة يف سبيل وصوله.
 فلن جتد يف مقاصدها املزعومة وال أهدافها املنشودة حماوالهتا لنرش  ٍ وعىل كلِّ
اخلري والردع عن الرش، وبث الفضائل وتنحية الرذائل عن األوساط البرشية؛ وكذلك 
فلن جتد لدهيا معيارًا سلياًم وال مقياسًا متزنًا لتقدير اخلري والرش. بل أقّروا يف الوقت 
احلايل أنه ما جاوز كل احلدود بأن اخلري والرش أمران نسبيان، فيمكن – نظرًا إىل هذه 
فاألمر  وبيئة.  ومكان  زمان  باختالف  يتها  ورشِّ األشياء  خريية  ختتلف  أن  النظرية- 
أن  العشوائية  الفلسفة  هذه  بفضل  املمكن  من  أصبح  فيام مىض  كله  كان رشًا  الذي 

يعترب اليوم من اخلري كله، وكذا بالعكس. 
اجلنيس  والشذوذ  الفحشاء  سيل  يف  تنجرف  الغرب  نرى  هذا  من  وانطالقًا 
العارم انجرافًا مل تشهد له نفسها مثياًل من قبل يف عهود احلكومات الفردية والنرصانية 
الثيوقراطية )Theocracy(. وتدهور الوضع إىل أنه مل يبق من رذيلة ما هو رشها وال 
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من أفعال ما هو أقبحها إال وقد ُمنحت شهادة رشعية ملامرستها يف ظل الديمقراطية، 
أو ارتفعت –عىل األقل- األصوات تطالب السامح هبا ترشيعيًا. وكل ذلك ألجل أن 
الديمقراطية قد خلعت ربقة الدين عن أعناقها أصاًل، ورفضت اتباع القيم اخلُليقة 
الترشيع  عندها يف  الوحيد  والعنرص  البارز  العامل  هو  الشعب  بتاتًا، وأصبح هوى 

والتقنني.
بالسامح  قرار  من  الربيطاين  النواب  جملس  أصدره  ما  ذلك  عىل  مثال  وأشنع 
الترشيعي بالشذوذ اجلنيس يف ظل التصفيقات احلاّدة، ما أعقبته بعض الدول الغربية 

بتسليم زواج املتجانسني رشعيًا وبموجب القانون.
وإلصدار القرار املذكور من جملس نواب بريطانيا قصة مدهشة وحمرية ملخصها 
أنه يف بادئ ذي بدء حدث اختالف بني أعضاء الربملان بشأن هذا القرار، حيث مل يكن 
مجيعهم متوافقني مع هذا القرار اهلمجي. فلتصفية اخلالف بني الفريقني شكلت جلنة 
الرأي  اجتاه  عىل  تتعرف  أن  وظيفتها  من  كان   ’’Wolfendern Committee‘‘ باسم 
ويف  تقريرًا،  املجلس  إىل  م  تقدِّ ثم  ومن  منهم،  واخلرباء  املفكرين  وباألخص  العام 
ِعرب جلية  فيه  تقريرًا  اللجنة  فأعّدت  الصدد.  املجلس يف هذا  يتخذه  اقرتاحًا  ضوئه 
هلؤالء املغرمني بالديمقراطية، وملخص ما جاء فيه: »بالرغم من أن الشذوذ اجلنيس 
سيئة من السيئات ورذيلة من الرذائل، إال أننا نجدنا متوافقني مع إصدار هذا القرار 
احلرية  الشعب كل  منحنا  بل  وقيم خلقية،  مبادئ  نظامنا عىل  نؤسس  مل  أننا  بحكم 
الترشيع واألخالق  إذن إطار كل من  لنفسه من ترشيع وتقنني. فأصبح  يتخذه  فيام 
ونطاقهام متغايرين متامًا، باعتبار األخالق قضية شخصية والترشيع ظاهرة اجتامعية 
تتمشى مع الرأي العام بغض النظر عن القيم اخللقية. فام دام ال توجد هناك حماولة 
إلجياد التضامن والتوحد بني املعصية وبني اجلريمة نجدنا مكتويف األيدي أمام اختاذ 

الترشيع يف ظل الرأي العام كائنًا ما كان«. 
ويف ظل تقرير هذه اللجنة اختذ جملس العموم بربيطانيا قرارًا برشعية الشذوذ 
لت مجعيات  اجلنيس، ثم اقتفت أثرها يف ذلك الواليات املتحدة. وعىل إثر ذلك ُشكِّ
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الفكرة بني اجلامهري عىل رؤوس  الشنيعة وبث هذه  الرذيلة  إىل هذه  بالدعوة  تعتني 
إهنم  أي  واالستهتار،  املرح  تعني:   )Gay( بـ  ون  يسمَّ منهم  الرجال  وأن  األشهاد. 
مرحون يف هوايتهم هذه، والنسوة منهم تسّمى بـ )Lesbian( تعني: امرأة سحاقية.

هبا  ويراد  املقايضة،  لغة:  تعني   ”Swap Union‘‘ باسم  أخرى  مجعية  وهناك 
قانون حيظر  ترفع أصواهتا ضد  منتديات خاصة هبا. وهي  الزوجات. وهلا  مقايضة 
حمظورًا  أمرًا  كانت  حيث  زوجها،  غري  برجل  جنسية  عالقة  ممارسة  من  الزوجات 

بشكل ترشيعي ألهنا تتسبب بإتالف حق الزوج.   
وكان من جراء ذلك كله أن أصبح معظم سكان أوروبا والواليات املتحدة – 
أو عىل األقل عدد وافر منهم- غري معروف النسب. كام يتضح ذلك من إحصائيات 
نرشهتا عدة واليات، بينام مل تنرش إحصائيات واليات أخرى. وقبل أيام نرشت اجلريدة 
الفاشية،  الظاهرة  هذه  جتاه  قلقه  عن  الكاتب  فيه  أبدى  مقاال   ”Time‘‘ الشهرية 
ولكن ليس من منظور خلقي أو ديني، بل من منظور أهنا تسبب املشاكل اإلقتصادية 

من حيث إن األطفال غري معرويف النسب ال جيدون من يتكفلهم ومؤوناهتم. 
وطفقت  اإلجهاض،  حظر  قانون  أصواهتن ضد  ترفع  النساء  بدأت  وكذلك 
هذه  جتد  األخرى  ويف  الواليات،  بعض  يف  فعاًل  به  ُسمح  وقد  برشعيته.  تطالب 

الدعاوات جوًا مالئاًم وممهدًا يعرف منها أهنا عن قريب ستسمح بذلك رشعًا.
وقباًل كانت اخلالعة حمظورة بموجب القانون، أما اليوم فقد حطمت كل القيود 
وأصبحت سائدة فاشية بحيث ال يوجد أي سد حاجز منيع وراء السيل العارم من 
األفالم والصور اخلليعة التي تبث يف العامل كله بام فيه من دول إسالمية. وكيف حيظر 
وتغذية  الشعب  إرضاء  تكمن يف  التي  الديمقراطية  غاية  تتحقق  ذلك ترشيعيًا وهبا 

هواه؟!
فاحلاصل أنه ما من سيئة من السيئات إال وقد تطرقت الديمقراطية إىل رشعيتها 
يف ظل سيادة الشعب وحاكميته، ما قد أّدى إىل تدمري النظام العائيل واجتثاث بذور 

األوارص العائلية من الزواج والوالد بالكامل.
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ومما يقدر مدى تفاقم الوضع يف جماوزهتم احلدود اإلنسانية أهنم ملا أصيبوا بعذاب 
اإليدز، والذي ُيعّد سببه الرئييس هو االتصال اجلنيس غري املرشوع من اللواط والزنا 
يعتربوا فريتدعوا عن غوايتهم  أن  أبوا  األطباء اإلخصائيون،  أطبق عليه  ما  حسب 
ويسلكوا سبيل العفة. بل أرصوا البقاء عىل سلوكهم ذلك وبدؤا يامرسون العالقات 
اجلنسية يف ظل مزيد من االحتياط والوقاية، وقاموا بإعداد دورات تعليمية ملامرسة 
اجلنس وتقديم تربيتها العملية عن طريق التلفاز ومن خالل املناهج الدراسية يف مجيع 
اجلامعات. وملنع اإلصابة باإليدز وضعوا يف اجلامعات والكليات اآلهلة بالعزب من 
اجلنسني ماكينيات آلية توّفر العازل الطبي )condom( ملن يشاء منهم ممارسة اجلنس. 
وإين إذ أحتدث إليكم هبذا ألجد دافع احلياء واالستنكاف حيجزين منه، إال أين بالرغم 
من ذلك رسدهتا أمام سادتكم إزاحة للثام عن وجه احلقيقة. فهكذا حاولوا معاجلة 
به، فهيهات  بمبارشة أسباب اإلصابة  به، وسَعوا يف منعه  املرض من حيث أصيبوا 

هيهات هلم ذلك!
اغتصاب  من حدوث حاالت  تعاين  زالت  ما  أمريكا  أن  يدهشنا وحيرينا  ومما 
املرأة بكثرة تفوق سائر الدول، بالرغم من أن ُفرص مبارشة اجلنس برضا املرأة متاحة 
بكل حرية ومن دون أن جتابه أية عرقلة يف سبيل حتقيقها، والبغاء سائد إىل حد أهنا 
أصبحت مهنة جتارية هلا رشكاهتا ومنتدياهتا اخلاصة. ولكن مع ذلك ُيعّد ارتفاع نسبة 
حاالت الزنا اجلربي يف هذه الدولة وهذا املجتمع اإلباحي ألمر مدهش ال جيد العقل 

البرشي البحت له تعلياًل.
أضف إىل ذلك أن تعدد األزواج قد أصبح عندهم جريمة قانونية تزج بمقرتفها 
يف السجن، يف حني أن مبارشة االتصال اجلنيس غري املرشوع جائز من غري حرص وال 

عدد.
أبنائها بفضل هذه  وكل ما ذكرناه مما يندى له جبني البرشية حياء إنام ساد يف 
عىل  تعليقًا  هبذا  وناهيك  للشعب.  احلكم  مبدأ  أساس  عىل  القائمة  الديمقراطية 
الديمقراطية وتقديام ملبادئها وتصويرا ملا جنته -وال تزال- عىل البرش والبرشية من 
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خالل شعارات حرية الفرد املزّيفة ودعاوى استقالليته املزّورة.
هذا جانب من وجه الديموقراطية أزحنا عنه الستار بني يدي سادتكم، وهناك 
الشعب  سيادة  دعاوى  أن  وهو  البحث،  عىل  توفريًا  هنا  توضيحه  نوّد  آخر  جانب 
وسلطته ليست إال خدعًا وزورًا أريد هبا إقناع الشعب بأن السلطة املطلقة يف شؤونه 
ليست إال له نفسه. واحلقيقة أبعد من ذلك بكثري؛ فإن مسامهة الشعب يف إدارة شؤون 
السلطة ليست إال ومهًا مزّيفًا وخياالً ممّوهًا، أما يف احلقيقة فالشعب املسكني يبقى يف 
كثري من البلدان جاهاًل متامًا عام تفعله احلكومة فضاًل من أن تكون له فيه مسامهة! 
وذلك فإن دعاة الديمقراطية ومؤيدهيا قد اتفقت كلمتهم عىل أن النظام الديمقراطي 
إنام يثمر وجُيدي يف بلدة غالبية شعبها تتحىل بالتعلم والتثقف من جانب، وحتمل وعيًا 
وتبرصًا سياسيني من جانب آخر ما يؤهلها النتخاب أفضل ُنّواب واختيار أمثل نظام 
إبان فرتة االقرتاع والتصويت. أما الشعب الذي تعوزه هذه املؤهالت فال يعدو شأنه 
ليذهبوا هبم  املزيفة  السياسيون هبتافاهتم  شأن ورقة يف الصحراء، تعبث هبم قادهتم 
أي مذهب شاءوا. وانطالقًا من هذا فقد أصبح من املتقرر أن النظام الديمقراطي يف 
الدول ذات النسبة املرتفعة يف التعليم والتثقيف أقوى وأمتن بكثري منه يف الدول ذات 
النظام السائد  الباكستان، فإن  النسبة املنخفضة يف األمرين. وناهيك مثاًل هلذا دولة 
أساس  سياسية عىل  أحزاب  أوالً  يشّكل  أن  ومغزاه  روحه  الربملاين،  النظام  هو  هنا 
سياساهتا وبراجمها، فيقوم الشعب بانتخاب حزب يرى سياساته أكثر إسعافًا ملتطلباته 
االقرتاع  يف  األغلبية  ذات  اجلامعة  بيد  واحلكومة  السلطة  حق  فيصري  وحوائجه. 
التعلم  نسبة  كانت  الربملاين، وحيث  للنظام  احلقيقية  الصورة  هذه هي  والتصويت. 
يف الباكستان ال ترتفع عن 22 يف املئة، ومعظم كثافتها السكنية تقطن الريف والقرى 
بعيدة عن التعلم واحلضارة، فتكليف هؤالء القرويون اجلهلة بدراسة سياسات كل 
 )Peoples party( وحزب الشعب )Muslim League( من حزب الرابطة اإلسالمية
ثم املقارنة بينهام واختيار األفضل بينهام ليس إال محقًا وسفاهة. ومن ثم ليس دعاوى 

سيادة الشعب يف مثل هذه احلالة إال ومهًا ورسابًا.
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ة يف املوضوع، وهي أن املرء ال يتوصل إىل  وُألِفت أنظاركم إىل نكتة أخرى هامَّ
إذا كان عنده تذوق سيايس يعرف هبا  إال  الديمقراطي  النظام  اختيارات سديدة يف 
َمن ِمن األحزاب سيكون أجدى وأكثر إفادة من غريه، ويف العادة ال يتحىل بالتذوق 
والتبرص السياسني إال ثلة قليلة من الناس فقط، فإىل حد هذه الثلة القليلة يمكننا أن 
ُنسّلم أهنا استمتعت بحقها يف التصويت واالقرتاع بكل تبرص وتعهد مراعية جلميع 
مقتضيات ومتطلبات الشعب والدولة. أما باقي الشعب فإما ال توجد لديه أية رغبة 
يف ممارسة النشاطات السياسية بام فيها استخدام حقه يف التصويت واالقرتاع، وإما هو 
عري عن التبرص السيايس الذي يمّكنه من اختيار احلزب األجدى واألكثر إفادة له. 
تني يف أية دولة لوجدنا أن أكثر  ويتضح ذلك من أننا لو أخذنا معدل الناخبني املصوِّ
من 45% من الشعب ال يستخدمون حقهم يف التصويت. وأرسد بني سادتكم مثال 
أمريكا، الدولة التي تصل نسبة التعلم والتحرض فيها قرابة 100%، إال أن الوضع فيها 
به باملشاركة أربعة مؤلفني  ال خيتلف عن غريها بكثري، كام يتضح ذلك من كتاب رتَّ
Introduction to Political Sci-‘‘ باسم  »نيو جريس«   أمريكيني، وطبع يف والية
النشاطات  يف  الشعب  رغبة  معّدل  عن  اإلحصائيات  ضوء  يف  فيه  حتدثوا   ’’ence

السياسية واألعامل االجتامعية، وملخصه:
نسبة الناخبني يف االنتخابات الرئاسية: 72% )وهي أكثر املجاالت نشاطًا(

%47 نسبة الناخبني يف انتخابات أجهزة احلكم املحيل: 
نسبة املسامهني يف مؤسسات اجتامعية أيًا ما كانت سياسية أو مجاعات الضغط

 وجمموعات االهتامم: %32
نسبة املسامهني يف األعامل االجتامعية كخدمة اخللق مثاًل: %30

نسبة من قام بالرتغيب يف االنتخابات: %26
نسبة من اتصل بالدوائر احلكومية بشأن قضية اجتامعية كتصليح الشارع

أو شبكة جماري املاه مثاًل: %20
نسبة من شارك يف أي اجتامع سيايس مرة عىل األقل يف ثالث سنني: %19
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نسبة من أنفق ماله عىل االنتخابات أيًا ما كانت: %13
نسبة من له عضوية منسقة يف األحزاب السياسية يف الدولة: %8

 ،1987 Introduction to Political Science: John K. Gwmbe etc. New Jersey(
)P. 102

فيمكننا من هذا أن نعرف مدى رغبة الشعب يف النشاطات السياسية يف دولة 
مثقفة كأمريكا، األمر الذي يؤيد املوقف الذي أسلفناه جتاه الديمقراطية من أهنا ال 
متثل حكومة الشعب أو أغلبيته، وإن ادعاء تفويض السلطة للشعب ليس إال ادعاء 
خياليًا يناقضها الواقع اخلارجي املشاَهد واحلقائق اجللية الثابتة التي أوجزنا بياهنا فيام 

مىض. 

)Nationalism( :القومية

من النظريات السياسية الشتى التي القت رواجًا يف العرص الراهن: القومية، 
واللغة.  واجلنسية  العنرص  يف  االشرتاك  أساس  عىل  وتضامن  احتاد  ينشأ  أن  تعني: 
أما التضامن الذي تعمل الرابطة الدينية وراء إجياده فهم ال يعتربونه من القومية يف 
اجلديد  العرص  بنظريات  بأية صلة  هلا  يقّرون  يسمونه رجعية وختلفًا، وال  بل  يشء، 

ومقتضيات العهد الراهن.
القومية والوطنية لن تكونا صاحلتني قط لتصبحا معيارًا للتضامن  واحلال أن 
التوّحد والتفّرق ألّدى ذلك إىل متزق البرشية  والتوحد، فإننا لو اعتربنامها معياري 
دولة  ذلك  عىل  مثاًل  ونأخذ  أيضًا.  حارة  وكل  بل  مدينة  كل  مدار  عىل  وتفرقها 
الباكستان؛ فإننا لو قلنا بأن االنتامء إىل الباكستان نكتة التوحد والتضامن التي تشّكل 
قومًا واحدًا حيق له إنشاء دولة مستقلة عىل أساس هذه الوحدة، فالسؤال الذي يطرح 
نفسه يف ذهن الباحث هو أن السنديني جتمعهم رابطة االنتامء إىل السند – وهو إقليم 
الكثافة  حيث  من  الباكستان  أقاليم  –أكرب  البنجاب  أهايل  وكذلك  باكستان-  من 
هلم  فهل حيق  أقاليمهم،  إىل  االنتامء  رابطة  وتؤلفهم  دهم  توحِّ والباشتون  السكنية- 
دول  بإنشاء  يطالبوا  أن  ثم  ومن  االنتامء  هذا  أساس  ووطنية عىل  قومية  يشّكلوا  أن 
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مستقلة عىل مدار هذه الوحدات؟! وربام تكون املدينتان من إقليم واحد –كـ كراتيش 
وحيدر آباد من السند مثاًل- خمتلفتني ثقافة ومعارشة، فأي قيد من تعريف القومية 
املدينة  هذه  إىل  االنتامء  رابطة  جتمعهم  واحدًا  قوما  كراتيش  أهايل  اعتبار  من  يمنع 
ويؤلفهم توافق الثقافة والتقاليد؟! ومن َثّم ما الذي يمنعهم من املطالبة بإنشاء دولة 
مستقلة عىل أساس هذه الوطنية وعىل مدار تلك القومية؟! وكذلك أهايل حيدر آباد. 
بني حارات وسكك  املعارشة  والتقاليد وأصول  واللغات  الثقافات  ربام ختتلف  بل 
ان هذه احلارة قومًا مستقاًل وُقطَّان تيك قومًا آخر  املدينة الواحدة. فلامذا ال ُيعترب ُسكَّ
عىل أسس االنتامء إىل احلارات وما يوجد من االختالف يف هلجاهتا وثقافاهتا وأصول 

معارشهتا، وحيتفظ للفريقني كليهام بحق االستقالل وإنشاء دولة مستقلة؟! 
والوطنية  القومية  إىل  الدعوات  بأن  قلنا  لو  احلقيقة  نجايف  نرانا  ال  هذا  ومن 
هي التي لعبت دورًا بارزًا يف متزيق وحدة البرشية وتفريق كلمة أبنائها وبذر أصول 

الشحناء والعداوة يف أوساطها عىل مدار هذه األسس الزائفة.
يرفعون  الباكستان-  استقالل  قبل   – كانوا  القومية  دعاة  أن  العجب  ومن 
هتافاهتم بأن مجيع أهل اهلند- ولغاهتم خمتلفة وألواهنم شتى- يشكلون قومية واحدة 
أَبوا  الباكستان كدولة إسالمية مستقلة  بنيت  جتمعهم رابطة االنتامء إىل الوطن. وملا 
أن يعتربوا أهاليها قومية واحدة، بل جعلوهم أربع قوميات بناء عىل اختالف لغاهتم 
وثقافاهتم وألواهنم، األمر الذي تطّور اليوم فأصبحت مخسة باعتبار املهاجرين قومية 
أم  نسميه عامية  ندري  فال  االستقالل.  بعد  اهلند  من  اهلجرة  رابطة  مستقلة جتمعهم 
تعصبًا حيث كانت أهايل دولة كبرية ذات كثافة سّكانية عالية كاهلند تقطنها عرشات 
مخس  وحدات  إىل  بكثري  منها  أصغر  الدولة  تقسم  بينام  واحدة،  قومية  اجلنسيات 
واعتبار كل واحدة منها قومية مستقلة بذاهتا؟! وإنام لزم ذاك ألنه ملا ُسّلم احتاد اللون 
واللغة والقوم كميزان لالحتاد اإلقليمي والسيايس عندها امتّدت السلسلة، ومل تقف 

عند َحّد ما كام وضحناه آنفًا.
الناس جتمعهم  من  لغة عىل مجاعة  إطالقها  يصح  »القوم«  كلمة  أن  وليعلم 
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القرآن  اللغة. ويستدل عىل ذلك بام حكاه  رابطة االشرتاك يف الوطن أو العنرص أو 
عن األنبياء – عليهم وعىل نبينا الصالة والسالم- من أهنم ناَدوا أممهم – وهي كافرة 
»القوم« عىل القومية التي تشكلت عىل أساس  »يا قوم«. فأطلق فيها  بقوهلم:   –
االحتاد والتضامن يف اللغة والنسل بغّض النظر عن العقيدة والديانة، فشمل كل من 

دخل يف تلك القومية مسلاًم كان أو كافرًا موحدًا كان أو مرشكًا. 
اعتبار  فهل يصح  مبادئ إسالمية  إىل  بالنظر  أما  اللغة،  هذا بحسب مصطلح 
هذا  عن  اإلجابة  إىل  نتوصل  أم ال؟  السياسية  للوحدة  ومعيارًا  ميزانًا  القومية  تلك 
ِذي َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم َكافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمن ]التغابن،  السؤال يف ضوء اآلية التالية: ُهَو الَّ
64: 2[ فإهنا قسمت البرش كلها عىل أساس اإليامن باهلل والكفر به إىل وحدتني: مؤمن 

به سبحانه وتعاىل وكافر به. 
وكذلك باآلية التي أمر اهلل فيها املسلمني باألسوة بسيدنا إبراهيم – عليه وعىل 
نبينا الصالة والسالم- حني تربأ من قومه، حيث قال عز من قائل: َقْد َكاَنْت َلُكْم 
َتْعُبُدوَن ِمْن  ا  ِمْنُكْم َومِمَّ ُبَرآُء  ا  إِنَّ إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم  َمَعُه  ِذيَن  إِْبَراِهيَم َوالَّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يِف 
 ُدوِن اهللِ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم الَعَداوُة َواْلَبْغَضاُء أبدًا َحتَّى ُتْؤِمُنوا بِاهللِ َوْحَده

]املمتحنة، 60: 4[.

ولقد ألقت اآلية الكريمة يف أسلوب جزل الضوء عىل األمرين كليهام: تعبريها 
عن أمة إبراهيم بـ »قومه« ما دل عىل إطالق كلمة »القوم« عىل من جتمعهم رابطة 
النسل واللغة وإن كانت بينهم فوارق العقيدة والدين، وتربئة إبراهيم من قومه، ما 
دل عىل أن املسلمني ال يمكن أن تربطهم والكفاَر وحدة سياسية وإن كانوا من قوم 
احلياة  مقاصد  يف  واضح  واختالف  شاسع  بون  من  الفريقني  بني  ملا  وذلك  واحد؛ 

وغاياهتا.
ومما ينبغي التنبه له يف هذا الصدد أن شعور املرء بحب من يشاركه يف الوطن أو 
النسل واللغة، وصلته القلبية أو أنسيته به ألمور طبيعية فطرية، ولذا مل حيظر اإلسالم 
ويف  الصحيحة  ُأُطرها  يف  تكون  أن  مقتضياهتا رشيطة  إيفاء  عن  يمنع  ومل  مراعاهتا 
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حدودها املقررة هلا رشعًا.
العالقات  إنشاء  يعترب  أن  للكفار  والعداوة«  »البغضاء  معنى  ليس  وكذلك 
هبم حظرًا باتًا غري مسموح به يف حالة ما. كام أن اآلية ال تدل عىل املنع عن املواساة 
واإلحسان إىل غري املسلمني عىل أساس اإلنسانية؛ فإن اهلل بعد ما ذكر تربئة إبراهيم 
عن قومه الكفار يف سياق املدح، جاء ُبعيد ذلك - ويف السورة ذاهتا- باآلية األخرى 
فقال سبحانه وتعاىل:  املسلمني،  التعامل مع غري  للمسلمني منهج  فيها  التي وضح 
وُهْم  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ اَل َينَْهاُكُم اهللُ َعِن الَّ

 اْلـُمْقِسطنِي ]املمتحنة، 60: 8[.   اهللَ حُيِبُّ َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ
أال  رشيطة  السلمي  التعايش  اتفاقيات  احلاجة  عند  معهم  تعقد  أن  جيوز  كام 
ْلِم  تتعارض مع مصلحة املسلمني، نظرًا إىل ما قاله سبحانه وتعاىل: َوإِْن َجَنُحوا لِلسَّ
ْل َعىَل اهللِ ]األنفال، 8: 61[، ومن هذا قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإبرام ميثاق اهلدنة  َفاْجَنْح هَلَا َوَتَوكَّ
والسالم مع مرشكى مكة يف احلديبية، فلام نقضه بنو بكر ساعد بني خزاعة عليهم، ما 
يف أعقابه تم فتح مكة رشفها اهلل. وكذلك تعاقد مع هيود املدينة بشأن األمن الداخيل 
ما نعرفه اليوم بـ »ميثاق املدينة«. ومل يزل عىل ذلك حتى نقضه اليهود جهارًا، وعىل 

أثره أغار عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
فاحلاصل أن إنشاء العالقات األمنية وإبرام املواثيق السلمية مع غري املسلمني، 
وإحداث املواساة واإلحسان إىل غري املعاندين منهم جائز رشعًا. وإن التاريخ اإلسالمي 

حلافل بأمثال هذه العالقات واالتفاقيات نرضب عن استقصائها هنا صفحًا.
ولكن مّلا كان هناك اختالف واضح بني الفريقني يف مقاصد احلياة، لذا فمتى ما 
أراد املسلمون إنشاء دولة من اختيارهم ومقدرهتم فإنام يؤسسوهنا عىل ديانة اإلسالم 
املسلمني  يدي  بني  كان  لو  أنه  والوطنية. ومعنى ذلك  القومية  التوحيد، ال  وعقيدة 
خياران بشأن تأسيس الدولة: خيار الديانة والعقيدة وخيار القومية والوطنية، فيجب 
اإلسالم  ديانة  أساس  عىل  دولتهم  فيؤسسوا  األول  اخليار  يقدموا  أن  عليهم رشعًا 

وعقيدة التوحيد. 
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الوطن  املشرتكني يف  لغة عىل  يطلق  كان  وإن  »القوم«  أن  ما سبق  وملخص 
والنسب والنسل، إال أن اإلسالم نفى اعتبار هذه القومية أساسًا للوحدة السياسية 
نفيا باّتا، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عنه أشد النهي؛ كام ورد يف احلديث الذي أخرجه الشيخان 
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه، ونصه: "عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام، 
قال: كنا يف غزاة - قال سفيان: مرة يف جيش - فكسع رجل من املهاجرين، رجاًل من 
األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار، وقال املهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ما بال دعوى اجلاهلية« قالوا: يا رسول اهلل، كسع رجل من 

املهاجرين رجاًل من األنصار، فقال: »دعوها فإهنا منتنة«)1(.  
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص اعترب التنارص والتعاضد عىل أساس اهلجرة أو النرصة – بأن ينرص 
أم عىل  احلق  كونه عىل  النظر عن  بغض  املهاجرين  من  كونه  ملجرد  مهاجرا  املهاجر 
باملنتنة،  الباطل، وكذا األنصاري بشأن األنصار اآلخرين- دعوة جاهلية ووصفها 

وَلّقن أن تسري نرصة املرء مع احلق حيثام سار ولو عىل خالف شخص من قومه.
وإن فكرة »القومية« ليست إال وليدة الديمقراطية العلامنية التي خلعت ربقة 
الدين عن عنقها فأصبحت صفر اليدين عام تعتربه أساسًا للوحدة السياسية، فلجأت 
إىل القومية والوطنية واختذهتام معيارًا للتوحد السيايس ومها عن ذلك بمكان غري دان.
القومية عىل األمة اإلسالمية بالرشور والويالت، وهي صنم وجد  ولقد أتت 
من بني املسلمني من اختذها إهلا، فاستخدمته لتمزيق وحدهتم وتشتيت شملهم وتفريق 
كلمتهم، ومن هذا فال نعدو الصواب لو قلنا بأنه مل تصب املسلمني عىل مر الدهور وكر 
العصور هزيمة إال وكانت هذه الدعوة اجلاهلية املنتنة هي العامل البارز ورائها. وأقرب 
د املسلمني  مثال عىل ذلك القضاء عىل اخلالفة العثامنية التي كانت – عىل عالهتا- توحِّ
وجتمعهم عىل رصيف واحد. متكن اإلنجليز من القضاء عليها بإحاكة مؤامرات ماكرة 
هتدف إىل التفرقة بني املسلمني عىل أساس القومية، بدًء من إثارة العرب ضد الرتك 

)1(  صحيح البخاري )6 / 154( كتاب تفسري القرآن، باب قوله: }سواء عليهم ]ص:154[ أستغفرت 
هلـم أم مل تسـتغفر هلـم.. رقـم احلديـث: 4905، صحيـح مسـلم )4 / 1998( كتاب الـرب والصلة 

واآلداب، باب نرص األخ ظاملًا أو مظلومًا، رقم احلديث: 63 - )2584(.
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واستحثاثهم عىل تأسيس القومية العربية من جانب، وحتريض مصطفى كامل وأنصاره 
عىل الذب عن القومية الرتكية من جانب آخر، وهكذا ألقى بذور التفرقة بني املسلمني مما 
أسفر عن تفكيك وحدهتم بالقضاء عىل آخر حصن حيميهم وُدوهلم من التفريق والتفتيت. 
وقصتها: أن احللفاء يف احلرب العاملية األوىل أثاروا العرب ليقوموا ضد الرتك 
وخيرجوهم من بالدهم عىل وعٍد أن تنرصهم دول التحالف يف ذلك، وعىل خدعة أن 
حتصل هلم يف النهاية دوهلم حرة مستقلة. فاغرت بذلك العرب وخرجوا عىل حكومة 
تّم هلم االنتصار ومتكنوا من إخراج الرتك.  الرتك وساعدهم احللفاء يف ذلك حتى 
ولكن احللفاء ما إن نالوا منهم هدفهم إال وحتّولوا هلم يف وجههم من حليف عون إىل 
عدو حمتّل، حيث قامت -عىل إثر انسحاب الرتك- قوات بريطانيا وفرنسا باإلغارة 
عىل بغداد واالستيالء عليها وما سواها من املناطق العربية انتهاكًا صارخا جلميع ما 
تعاقدوا عليه من اتفاقيات ومواثيق كتابية بشأن مستقبل الدول العربية بعد االنتصار 
االستعامر  بتسليطهم  بأهنم  وشعروا  رقدهتم  من  العرب  انتبهت  ملا  ثم  تركيا.  عىل 
اإلنكليزي عىل أنفسهم -بدل املسلمني الرتك- مل يرجعوا من جهودهم وتضحياهتم 
إال بخفي حنني قاموا بانتفاضات ضد قوات االحتالل مما أسفرت هلم ويف األخري 

عن استقالل بالدهم. 
الويالت  إال  اإلسالمية  األمة  عىل  جرت  ما  القومية  أن  الكالم  فحاصل 

والرشور، وهذا ما نعاه الشاعر حممد إقبال قائاًل:

ا ��س�����ب ��سے وط�ںب �ہے وئ� �م��تں �برٹ ا ہ �ب�د رب �ب �ت�ا ا

�ںب �ہے ��ں ك�ا �ہے ، وہ �م��ل��ت ك�ا �ک����ب و �چ��تر�ہ�ںب ا �حب

كفنًا  إال  ليس  قميصها  وإن  ُتعبد،  آهلة  ذت  اختُّ أصنام جديدة  أكرب  القومية  إن 
لألمة. 

وهناك مدرستان حديثتان أخريان قامتا - غري اإلسالم- بنقض القومية وأهنا 
ليست عىل أساس االشرتاك يف القوم أو الوطن، بل عىل أساس االشرتاك يف العقيدة 
ست  والفكر، أال ومها: الشيوعية والصيهونية. ومن هذا نرى الدول الشيوعية قد أسِّ
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عىل الفكرة الشيوعية، والصيهونية عىل أساس العقيدة الصيهونية.
ونظم  مدارس  بشتى  موجز  تعريف  تقديم  سادتكم  أيدي  بني  تم  لقد  وهنا   
سياسية. واآلن نرصف اهتاممنا للتوغل يف صلب املوضوع الرئييس لكتابنا هذا: أعني 
البحث يف إرشادات وتوجيهات اإلسالم يف جمال السياسة، وحماولة تطبيقها العرصي 
بتقديم نظام سيايس يتفق وتلك اإلرشادات والتوجيهات من جانب، ويمكن تنفيذه 

وتفعيله يف الواقع اخلارجي املعارص من جانب آخر.

القسم الثاين: املبادئ اإلسالمية للسياسة

مدخل:

أن  لنا  حان  فقد  الشتى،  السياسية  والنُظم  األفكار  دراسة  من  فرغنا  ما  بعد 
السياسة.  بإرشادات وتعاليم اإلسالم يف جمال  الكتاب  القسم من  إملامًا يف هذا  ُنلّم 
وسنضّمنه عدة مباحث ذات صلة باملوضوع منطوية يف ستة أبواب عناوينها كالتايل:
من  اإلسالم  موقف  أوالً  فيه  وسنوّضح  اإلسالم:  يف  السياسة  األول:  الباب 
بتحديد حيثية أحكام اإلسالم  وُنردفه  نّة،  والسُّ القرآن  السياسة ونشاطاهتا يف ضوء 
يف جمال السياسة وكيفيتها من أنه هل اكتفى بوضع القواعد الكلية أم ذكر تفاصيلها 

اجلزئية أيضًا.
الباب الثاين: احلكومة ووظائفها يف اإلسالم.

الباب الثالث: توضيح تعاليم اإلسالم بشأن تشكيل احلكومة.
الباب الرابع: بيان تعاليمه بشأن إدارة احلكومة.

الباب اخلامس: تفصيل أحكام اإلسالم يف جمايل العالقات الدولية والدفاع.
الباب السادس: دراسة مسائل اإلطاحة باحلكومة وعزل احلاكم.

الباب األول: السياسة يف اإلسالم:

نتحدث فيه عن مبحثني هاّمني ذوي خطورة بالغة للميض قدمًا يف املوضوع:
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1- موقف اإلسالم من السياسة:

لقد انترشت يف هذا الصدد فكرتان متطرفتان، ختّطى معتنقومها جادة العدل إىل 
طريف اإلفراط والتفريط: إحداها: الفصل بني الدين والسياسة، وهي الفكرة العلامنية 
الشخصية  اإلنسان  حياة  يف  األديان-  من  غريه  شأن   - اإلسالم  دور  تقرّص  التي 
الدولة. وإنام  السياسية وال شؤون  بالقضايا  بأية صلة  له  تقر  الفردية، وال  وقضاياه 
محلهم عىل التخلص من تدخل الدين يف شؤون السياسة ما رأوه وكابدوه عىل أيدي 
الثيوقراطية النرصانية -احلكومة القائمة عىل أساس الديانة النرصانية- من املفاسد 

والباليا، كام عرفتم مما ذكرناه سابقًا. 
إىل جنبها  فيه جنبًا  ذيوعًا وسيادة  العامل  العلامنية يف  الديمقراطية  منحها  ولقد 
بحكم أهنا كانت منبثقة عنها، بل أصبحت جزءًا ال ينفك عن تصور بعض مفاهيمها 
فعاًل  ضّيقت  التي  الدينية  احللقات  بعض  بسلوك  تداعمت  قد  أهنا  كام  حال.  يف 
األخالق  هتذيب  إىل  اهتاممها  معظم  وأولت  والعبادة  العقيدة  جمايل  يف  نشاطاهتا 
وتزكيتها فحسب، بل إضافة إىل ذلك قامت بتوجيه النقد واللوم إىل كل من توّغل 
الدين  اعتقدوا  فكأهنم  ونشاطاهتا،  أعامهلا  يف  وساهم  السياسة  يف  الدين  رجال  من 

والسياسة نقيضني ال يمكن اجتامعهام يف شيئ واحد قط.
ومل يكن هلذه الفكرة اخلاطئة مستند وال منشأ سوى أهنم قاسوا اإلسالم عىل 
غريه من األديان التي كانت تعاليمها مقترصة عىل عدة جماالت من العقيدة والعبادة 
واألخالق دون أن تتعّداها إىل شعب احلياة األخرى. وهو قياس باطل قطعًا؛ ألن 
لقد  بل  املجاالت،  ذكرنا من  فيام  إطارها  املحدود  األديان  ليس كغريه من  اإلسالم 
خّصه اهلل من بينها بمزايا عديدة، من مجلتها أنه يّتسم بسمة الشمول ويتحىّل بصفة 
العموم؛ فهو دين عام وشامل يمنح أتباعه تعاليم قّيمة وتوجيهات سديدة يف مجيع 
جماالت احلياة وشعبها بام فيها االقتصاد والسياسة أيضًا )وسنذكر بعضا من أحكامه 
يف جمال السياسة فيام يأيت إن شاء اهلل(. لذا فنفي أحكامه يف جمال السياسة ليس إال نفيًا 
العتقاد كونه دينًا مّتعه اهلل بالكامل والشمول؛ ألنه من املستحيل أن يوصف بالكامل 
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دين قد ترك أتباعه سدى يف شعبة عظيمة من احلياة البرشية كالسياسة.
فإن  وذلك  اإلسالم،  يف  السياسة  مكانة  يف  اإلفراط  فكرة  هي  الثانية:  الفكرة 
البعض قد توغلوا يف نقض الفكرة العلامنية املذكورة أعاله توغاًل أّدى هبم إىل اعتبار 
السياسِة الغايَة القصوى املنشودة من الدين، وسائِر أحكامه آلًة لتحقيق هذه الغاية، 
ومن َثّم خاضعًة هلا. ومتثلت هذه الفكرة يف قوهلم السائر بأن اإلسالم مل يتّم جميئه يف 
العامل إال لغرض أن يمنحه وينيشء فيه نظامًا سياسيًا عادالً. ومن هذا املنطلق فاملسلم 
الناجح املدرك للغاية املثىل عند معتنقي هذه الفكرة: هو من يبذل جهوده يف سبيل 
دينية شتى  العاملون يف حقول  أما  السياسة فحسب،  الدين عن طريق  كلمة  إعالء 
واملشتغلون بخدمات دينية أخرى فهم يف أعينهم رجعيون متخلفون جياهدون يف غري 

جهاد الهني عام يتطلبه منهم دينهم.
وكلتا هاتني الفكرتني حائدة عن جادة الصواب إىل جانب اإلفراط والتفريط، 
منشأمها اخلطأ يف فهم موقف اإلسالم الصحيح الوسط واملّتزن من السياسة، ما يتمثل 
يف اعتقاد أن اإلسالم ليس كغريه من األديان يف إمهال جانب السياسة وعدم االعتناء 
بأحكامها رأسًا، بل إنه قد منح أتباعه بشأن السياسة أيضًا أحكامًا سديدة وتوجيهات 
رشيدة، ولكن - بالرغم من ذلك- فإن اعتبار السياسة هدفًا أصليًا وغاية منشودة من 

اإلسالم، ومن ثم إخضاع سائر األحكام هلا، أيضًا خطأ.
ومثال ذلك: التجارة، فإن اإلسالم اعتنى هبا أي اعتناء حيث أرشد إىل أحكامها 
وتعاليمها ببسط وتفصيل بصفة أهنا شعبة من شعب احلياة يصادف املسلم ممارستها 
الرشيعة  فإن  النكاح،  وكذلك  كله.  الدين  هي  أهنا  بصفة  وليس  البرشية،  حلوائجه 
اإلسالمية قد فّصلت مجيع مسائله وبّينت مجيع أحكامه، ولكن مع ذلك لن يصح 
القول بأن النكاح هو الدين كله أو اهلدف األصيل منه. والسياسة شأهنا شأن هذين؛ 
فإننا نسلم أهنا – لكوهنا شعبة من شعب احلياة- اعتنى هبا اإلسالم – بصفة كونه دينًا 
كاماًل شاماًل- فأرشد أتباعه إىل قواعدها الكلية ومبادئها األساسية. وال يستلزم من 

جمرد ذلك أن تكون السياسة هي الدين كله أو اهلدف األصيل منه. 
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  نَّ وخوضًا يف غامر تفاصيل املوضوع نقول: إن اآلية الكريمة : َوَما َخَلْقُت اجْلِ
 لَِيْعُبُدوِن ]الذاريات، 51: 56[، تنبئ برصاحة عن الغرض الذي خلق ألجله  نَس إاِلَّ َواإْلِ
اإلنسان، وهو القيام بعبادة اهلل سبحانه وتعاىل. والعبادة معناها: اخلضوع والطاعة. 
فهي تشمل مجيع الطرق املرشوعة إلظهار اخلضوع - أي غاية التذلل- من جانب، 

والقيام بطاعة اهلل واتباع تعاليمه يف مجيع جماالت احلياة من جانب آخر. 
وتوضيح ذلك أن البرش كافة عبيد هلل سبحانه وتعاىل، إال أنه يوجد هناك فارق 
أن  وظيفته  اململوك إلنسان  العبد  أن  وهو  للخالق.  والعبودية  للخلق  العبودية  بني 
يقوم بطاعة مواله يف مجيع ما يأمره وينهاه فحسب من دون أن يعبده ويتذلل له. أما 
له  التذلل  غاية  إظهار  األمرين:  هذين  بكال  مكّلفون  فهم  وتعاىل  اهلل سبحانه  عبيد 
وامتثال أوامره يف مجيع جماالت احلياة، لذا فيسمى تأديته وظيفته هذه بـ »العبادة«، 

وال تسمى طاعة العبد اململوك ملواله من البرش »عبادة«. 
ثم ليعلم أن العبادة عىل نوعني:

)1( عبادة لعينها وبال واسطة: وهي التي ُوضعت عبادة حمضة لذاهتا، بحيث 
ال يكون من القيام هبا أي غرض سوى التعبد والتذلل هلل سبحانه وتعاىٰل، كالصالة 

والصوم واحلج والزكاة واألضحية وما إىل ذلك.
)2( عبادة لغريها: وهي التي مل يكن جانب التعبد من غرضها األصيل املقصود 
منها، بل فاعلها قام هبا لقضاء حاجة أو رغبة دنيويتني، ولكنه راعى فيها حدود الرشع، 
واتبع فيها سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ونوى هبا إرضاء الرب سبحانه وتعاىل، فهي إذن تعترب يف 
حقه عبادة يأجره اهلل عليها. وهذا كالتجارة مثاًل، فإن اإلنسان إنام يمتهنها ليقيض هبا 
حوائج نفسه وعياله، ولكنه لو امتثل فيها بجميع أحكام الرشع الواردة بشأهنا ابتغاء 
مرضاة اهلل، فتتحول التجارة يف حقه من مهنة تدّر عليه رزقه إىل عبادة يؤجر ويثاب 
عليها لدى اهلل سبحانه وتعاىل. إال أهنا عبادة من النوع الثاين وليس من األول؛ ألهنا 
مل تكن عبادة لذاهتا، بل أصبحت عبادة يف حق صاحبها بتأديته إياها مراعيًا جلميع 
تعاليم الرشيعة ومبتغيًا هبا مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل. والسياسة واحلكومة كذلك؛ 



163

أحكام  وفق  نشاطاهتام  وأّدى  هبام  اشتغل  لو  املرء  عليها  يثاب  عبادة  تصبحان  فإهنام 
لذاتيهام،  ليستا عبادتني  كالتجارة  اهلل سبحانه وتعاىل، ومها  وابتغاء مرضاة  الرشيعة 
تا من العبادات ألجل مراعاة أحكام الرشيعة فيهام وإخالص النية يف القيام  بل إنام ُعدَّ

هبام.
فالغرض الذي خلق ألجله اإلنسان هو عبادة اهلل سبحانه وتعاىل بكال نوعيها 
املذكورين أعاله من العبادة لعينها والعبادة لغريها، وال يصح اقتصاره يف أحد هذين 
النوعني وال بعضًا من أحدمها أو كليهام. والبداهة حتكم بأن النوع األول أفضل وأعىل 
كثرية  أفراد  أيضًا  له  بل  فحسب،  السياسة  يف  يتجىّل  ال  الثاين  النوع  وأن  الثاين،  من 
ل معنى  وصور عديدة. هذان النوعان وما هلام من األفراد والُصور بمجموعها تشكِّ
تضييق  إذن  يصح  أين  فمن  لذا  اإلنسان.  وراء خلق  من  اهلََدف  كانت  التي  العبادة 

معنى العبادة وقرصها يف السياسة وهي بعض هذه األنواع؟!
إال أنه هناك نكتة هامة ال بد أن نلّفت أنظارنا إليها، وهي أن أنواع العبادات 
من النوع الثاين تتفاوت فيام بينها مكانة وأمهية من وجهة النظر الرشعية، فام كان منها 
أعّم تأثريًا  وأوسع نطاقًا يعترب من أمّهها مكانة وأكثرها خطورة. والسياسة كذلك، 
يتفق  سيايس  نظام  بتطبيق  مستقيمة  خطوط  عىل  -القائمة  اإلسالمية  احلكومة  فإن 
ومقتضيات الرشيعة- ال تلعب دورها يف متكني املسلمني من حتسني أداء العبادات 
بنوعيها وتأديتها بطريق أفضل فحسب، بل توّفر هلم - إىل جانب ذلك- ُفرص القيام 
ينكر  فال  لذا  السلطة.  تلك  نفوذ  مناطق  مدى  إىل  هبا  العمل  آفاق  وتوسيع  بنرشها 
فضلها عىل غريها من أفراد النوع الثاين من العبادات. ومن هذه الناحية يصح التأكيد 
عليها وإعارة االهتامم إليها. أما اعتبارها وحدها غاية أصلية من الدين فال يفيض إال 
إىل الفوضوية وقلب األولويات واملهاّم يف الدين؛ ألن ترسيخ هذه الفكرة يف ذهن 
أحدهم يؤدي إىل تورطه يف مفاسد رشعية عديدة، نوجز إليكم فيام ييل بيان بعضها:
أصلية  عبادات  تعترب  التي  األعامل  شأن  من  التهوين  يف  تتسبب  أهنا  األوىل: 
ولذاهتا؛ فإن إعالء مرتبة السياسة لتكون غاية منشودة من الدين يلزمه خفض مراتب 
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هذه العبادات لتصبح خاضعة هلا، ومقصودة من الدين تبعًا ويف الدرجة الثانية. وإنه 
خلطأ ينقضه ما يعرف من القرآن الكريم من أن العبادات لعينها هي املقصودة أصاًل، 
نَّاُهْم يِف  ِذيَن إِْن َمكَّ والتمكني والسياسة شأهنام شأن الوسائل، فقد قال اهلل تعاىل: الَّ
َكاَة َوَأَمُروا بِاْلـَمْعُروِف َوهَنَْوا َعِن اْلـُمنَْكر ]احلج، 22:  اَلَة َوآَتُوا الزَّ اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ
41[ فإهنا تدل بوضوح عىل أن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وغريمها من األمور املذكورة 
يف اآلية يف سياق اجلزاء هي الغايات واألمور املقصودة، وأن التمكني ليس إال وسيلة 

لتحقيق هذه الغاية ونيل هذا اهلدف.
ولقد استدل البعض عىل كون التمكني هو املقصود األصيل بٓاية من سورة النور 
احِلَاِت  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ  َوَعَد اهللُ الَّ التي قال اهلل سبحانه وتعاىل فيها: 
ِذي  الَّ ِدينَُهُم  هَلُْم    نَنَّ َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ اْسَتْخَلَف  َكاَم  اأْلَْرِض  يِف  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم 
ُكوَن يِب شيئًا ]النور: 24:  َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي اَل ُيرْشِ اْرَتىَض هَلُْم َوَلُيَبدِّ

.]55

ولقد كفانا اخلوض يف اإلجابة عن هذا االستدالل حكيم األمة فضيلة الشيخ 
موالنا أرشف عىل التهانوي رمحه اهلل، حيث أتى يف هذا الصدد بجواب شاٍف مقنع 
نصه  ترمجة  ييل  فيام  إليكم  نقّدم  الغليل،  ويروي  العليل  يشفي  ناصع  وجيه  وكالم 

األردي: 

اَلَة  ْرِض َأَقاُموا الصَّ اُهْم يف اأْلَ نَّ ِذيَن إِْن َمكَّ قال رمحه اهلل: »اآلية الكريمة : الَّ
ُمور ]احلج، 22: 41[،  َعاِقَبُة اأْلُ ْوا َعِن اْلـُمْنَكِر وهللِ  َكاَة َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوهَنَ َوآَتُوا الزَّ
يتضح منها أن املقصود األصيل هو الدينيات ]أي أمور العبادة التي تؤدى دينًا وتعبدًا 
هلل سبحانه وتعاىل[ وليست السياسيات ]أي األحكام الرشعية ذات صلة بالسياسية[ 
وال اجلهاد، بل مها يلعبان دور الوسائل للتمكن من تأدية هذه العبادات. ومن هذا 
املنطلق نرى أن األنبياء عليهم السالم كلهم كانوا قد رُشعت هلم أحكام العبادات، 
بينام اجلهاد والسياسة مل يرشعا إال إذا دعت إليهام حاجة أو اقتضتهام مصلحة. ]ألهنام 

وسيلتان[ والوسائل شأهنا كذلك، ال يلجأ إليها إال لدى احلاجة.
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ولعل البعض تلحقهم شبهة أن هناك آية أخرى تناقض هذا املوقف وتدل عىل 
عكس هذا األمر من أن العبادات وسيلة والتمكني والسياسة غاية، وهي قوله تعاىل: 
احِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ َوَعَد اهللُ الَّ
ذكر  ]النور، 24: 55[. حيث   هَلُْم اْرَتىَض  ِذي  الَّ ِدينَُهُم  هَلُْم    نَنَّ َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ
فيها اإليامن والعمل الصالح كرشط يرتتب عليه التمكني يف األرض، ما يدل عىل أن 

التمكني هو املقصود األصيل.
والعمل  اإليامن  عىل  ]كجائزة[  والسطوة  بالتمكني  فيها  ُوعد  أنه  وجواهبا 
أمران  والسطوة  فالسياسة  للخاصة.  الدين  السطوة عىل  ترتب  فيها  وُذكر  الصالح، 
ُوِعد هبام عىل مدار اإليامن والعمل الصالح. واليشء إذا كان موعودا به ال يلزم أن 
يكون مقصودًا أيضًا، وإال لزم أن تكون سعة الرزق مقصودة أصلية من الدين حيث 
ُوعد هبا يف اآلية الكريمة عىل إقامة التوراة واإلنجيل والقرآن، أي: العمل به: َوَلْو 
ِت  ِْم أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم ِمْن َرهبِّ ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ َأهنَّ
َأْرُجِلِهم ]املائدة، 5: 66[،  فأو يقول هبا أحد؟! كال، بل هي ِعدة وعدها اهلل للمتدينني 
منهم بأهنم ال يبقون جياعًا عراة. ]فعلم أنه[ ال يلزم أن يكون املوعود مقصودًا. وما 
نحن بصدده كذلك؛ فإن السياسة والسطوة أمران قد ُوعد هبام لترتتبا للخاصة عىل 

اإليامن والعمل الصالح، وليس لكوهنام غاية أصلية منهام.
والسياسة  العبادات،  هي  الدين  من  األصيل  املقصود  أن  فعلم  كل  وعىل 
والتمكني وسيلة هلا. ولكن ليالحظ أن الغرض من كالمنا هذا ليس إال تبيني مراتب 
هذين األمرين يف اإلسالم من أن أمور الدينيات هي املقصودة أصاًل والسياسة ليست 
إال وسيلة هلا. وال نعني بذلك كون السياسة غري مطلوبة يف الدين أصاًل ويف درجة 

ما)1(.
فاحلاصل أن من استولت عليه هذه الفكرة ال يكاد يلبث أن يتخذ طابعًا سياسيًا 
فينظر إىل العبادات بمنظار سيايس حماوالً صبغها بصبغة سياسية والتأويل يف غرض 

)1(  أرشف السوانح، مبحث خامتة السوانح، املجلد: 4، ص: 28، 29، من طبع ملتان.
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رشعيتها حتى تصبح كوسيلة لنيل »اهلدف األعىل« املتشكل يف السطوة والتمكني، 
ولقد حدث هلم ذلك فعاًل حيث قالوا: إن الغرض األصيل من رشعية الصالة يكمن 
السياسية، وتعويد املسلمني عىل مراعاة  نيل األهداف  إنشاء تفكري مجاعي بشأن  يف 
النظام والتنسيق، وتوطيد الصالت ومتهيد طرق التعاون والتعاضد فيام بينهم حتى 
املنشودة. وإن  الغاية  تتضامن جهودهم وتتفق كلمتهم للعمل يف طريق حتقيق هذه 
الغاية،  تلك  نيل  سبيل  يف  اإلنفاق  عاطفة  وإثارة  إحياء  إىل  هتدف رشعيتها  الزكاة 
الفقر حتى يكون  الفاقة ومعاناة  التدريب عىل حتمل  والصوم يرمى من رشعيته إىل 
املسلم عىل أهبة منهام إذا اعرتتاه يف سبيل نيل السطوة: الغاية املنشودة من الدين. أما 
احلج فيطمح من وراء فرضيته أن يلعب دور املؤمتر اإلسالمي العاملي ، ومن ثم يوجد 

ائتالفًا وحيدث تالؤمًا بني املسلمني الذي يمّثلون بلداهنم من شتى أنحاء العامل. 
عيل  مطاحمهم  زين  مركِّ اإلسالم،  يف  الرئيسية  العبادات  شأن  يف  قالوه  ما  هذا 
التي ال نشك يف أهنا حُتصل وُتنال منها. ولكننا نقول: إهنا فوائد  الدنيوية  مصاحلها 
ترتتب عليها تبعًا ليست مقاصد هيدف إليها من وراء رشعيتها أصاًل. أما روح هذه 
اإلنابة  باخلالق عن طريق  اخللق  توطيد صلة  فهو  منها  األصيل  واملقصود  العبادات 
حساب  عىل  ولو  أمر  كل  يف  واختيارها  طاعته  تفضيل  ثم  ومن  إليه،  واإلخبات 
اإلرضار بمصاحله املادية. واعتبارها وسائل لنيل أهداف سياسية ومن ثم إخضاعها 
هلا ال يؤدي إال إىل إمخاد هذه الروح وإماتة هذه العواطف. وكفى بذلك قبحًا وتشنيعا! 
وثانيًا فإنه لو اعتربت هذه العبادات آلة ووسيلة لنيل تلك الغاية املنشودة فكان 
من الطبيعي أن ُيسمح بتضحية هذه إذا مّست إليها احلاجة يف حتقيق أهداف تيك، 
وتقديم مصالح تيك عىل مصالح هذه متى ما تعارضت املصالح بني الطائفتني. ومن 
سبيل  كان يف  إذا  املسجد  يف  واحلضور  اجلامعة  ترك  يف  بأس  هناك  يكن  مل  فإنه  هذا 
وكذلك  الغرض،  هلذا  الصالة  بفوات  يسمح  ربام  بل  سياسية.  ولقاءات  حتركات 
سمحوا بارتكاب بعض املكروهات الرشعية إذا مل جيد املرء عنها مندوحة يف سبيل 

نيل هذه الغاية!  
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وثالثًا فإن التهوين من شأن هذه العبادات قد أفىض هبم إىل اعتقاد املكثرين منها 
والداعني إليها رغبة يف فضائلها الهني عن املقصود األصيل من الرشيعة، بل ربام إىل 
معاملتهم باحتقار وسخرية ملجرد أهنم تركوا جمال السياسة واشتغلوا هبذه العبادات. 
ومن هذا فإهنم ال حيسبون لكتب فضائل األعامل حسابًا وال يقيمون هلا وزنًا، وال 
يرون أية حاجة إىل قراءهتا فضاًل عن العمل هبا، وربام ترشح من أسلوهبم جتاه هذه 
الكتب أهنم يعّدوهنا من الصوارف التي رصف املسلمني عن »مقصدهم األصيل« 
ومن ثم ال يرون أية حاجة لتواجدها بني املسلمني. أضف إىل ذلك أهنم عربوا عن 
يرتكوا  مل  أهنم  إىل  األمر  عدا هبم  وقد  »األفيون«.  بـ  النقية  النفس  تزكية  حماوالت 
لني إياها أيضًا، بل  العلامء العاملني املنقطعني إىل العلوم الرشعية، وتالمذهتم املحصِّ
رموهم بالرجعية والتخلف وحكموا عليهم بأهنم حياولون يف شوك وقتاد وجياهدون 

يف غري جهاد، وأهنم ما زالوا حمرومني عن التصور الصحيح للدين ومبادئه! 
ورابعًا فهذه الفكرة يلزمها اعتقاد معظم األنبياء املبعوثني عليهم السالم غري 
ناجحني يف مهمتهم التي ُفّوضت إليهم من اهلل سبحانه وتعاىل، فإنه مل يتمكن أحد 
منهم من تأسيس حكومة وحيازة سلطة إال عدد قليل، من بينهم – عالوة عىل سيدنا 
اهلل  صلوات  وسليامن  وداوود،  وسموئيل،  وموسى،  يوسف،  سيدنا   - ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 
وسالمه عليهم أمجعني. ومل يثبت يف حق غريهم أهنم أنشأوا دولة أو نالوا حكومة. 
أي  مهمتهم الجرتاء  إكامل  يف  فشلهم  أو  واجبهم  أداء  يف  هؤالء  بخيبة  التفوه  وإن 
اجرتاء حاشا هلل من ذلك. أما املولُّون وجوههم شطر السياسة باعتبارها وحدها غاية 

منشودة من الدين فال يتحاشون عن القول بذاك!
وفذلكة التفصيل املار أن السياسة هلا مكانتها يف الدين، إال أن اعتبارها هدفا 
اختالل. ومن  أيام  أولوياته ومهامه  ترتيب  االختالل يف  إىل  يؤدي  الدين  من  أصليًا 
احلياة  شعب  يف  تعاليمه  وإمهال  والصوم  الصالة  يف  الدين  حرص  فإن  آخر  جانب 

األخرى أيضًا خطأ فادح. 
بينها  للدين شعبًا وجماالت من  أن  مرة من  أسلفناه غري  ما  األمر هو  وحقيقة 
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السياسة أيضًا، لذا فإخراجها من الدين ورفض صلتها به إطالقًا خطأ وضالل. 
ثم إنه ملن الواجب أن يؤخذ بالدين وتعاليمه مأخذ االعتبار واالمتثال يف مجيع 
جماالت احلياة، وال يسمح بقرصه يف بعضها دون بعض. أما بالنسبة إىل قرص اجلهود 
والنشاطات يف جمال واحد منها فهو من قبيل األخذ بمبدأ توزيع األعامل ومشاطرهتا 
من بني أفراد األمة، بحيث يشتغل البعض بشعبة يولوهنا اهتاممهم ويبذلون يف سبيلها 
بأخرى  وآخرون  ورخيصهم،  بغاليهم  خدمتها  يف  يضنّون  وال  وجهادهم  جهدهم 
كذلك. واختيار شعبة من الدين إىل هذا املدى فحسب ال بأس به رشعًا، بل التنسيق 
بني مجيع اجلهات سيساعد أمور الدين لتسري عىل عجالهتا بكل دقة وإتقان. واملشكلة 
حتدث حني يبدأ كل فريق يف سلوك مسلك املغاالة فيام اختاره من شعب الدين ورفع 
مكانتها إىل حد أن يعتقدها هي الدين كله، ونقص قيمة الشعب األخرى إىل حد أن 

يسحبها ويقصيها من الدين. 
فال بأس إذن أن خيتار أحد - نظرًا إىل ظروفه ومؤهالته- أن يقوم بخدمة الدين 
يف جمال السياسة وعن طريقها، ثم يامرس نشاطاهتا وفق أحكام الرشيعة، فهذا ال شك 
يف أنه يساهم بحظه يف خدمة شعبة من الدين، ولكن ال حيق له القول بأن السياسة هي 
وحدها دين وأنه هو الذي يقوم وحده بخدمة الدين، بل ال بد له أن يعرتف برحابة 

الصدر بخدمات غريه من املشتغلني يف جماالت وحقول دينية أخرى. 

2- كيفية أحكام اإلسالم الواردة بشأن السياسة:

األمر الثاين الذي نوّد توضيحه يف هذا الصدد هو أن تعاليم اإلسالم وأحكامه 
املبادئ والقواعد الكلية فحسب، أما تنفيذ تلك  الواردة بشأن السياسة تقترص عىل 
القواعد وتطبيقها عماًل يف الواقع اخلارجي فاإلسالم مل حيّدد له صورة خاصة، بل 
فّوضه إىل علامء الرشيعة واخلرباء هبا يف كل عرص ليختاروا له صورة تتفق وأحكام 
من  وللمزيد  آخر.  من  العرص  ذاك  مقتضيات  مع  وتنسجم  جانب  من  الرشيعة 
التوضيح نقول: إن املبادئ والقواعد الكلية التي رشعها اهلل بشأن السياسة ثابتة غري 
متبدلة عىل كر الدهور ومر العصور، إال أن اأهل البصرية من املسلمني وذوي املعرفة 
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–بتشاور منهم- بتشكيل صيغة ونظام للعمل هبا يف  التامة منهم بالرشيعة لو قاموا 
ضوء تلك املبادئ ومراعاهتا الكاملة لكانت مقبولة رشعًا.

وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ]األنفال، 8:  وكمثال عىل ذلك نأخذ اآلية الكريمة: َوَأِعدُّ
60[ حيث أمر اهلل فيها املسلمني بإعداد ما يف ُمكنتهم من ُعّدة ملقاومة الكفار وقتاهلم، 
مل  ذلك  أن  إال  القوة  أنواع  من  شيئني  أو  شيئًا  نفسها  اآلية  يف  ذكر  أنه  من  وبالرغم 
الدراية  إىل ذوي  بل فّوض ذلك  فيهام.  أنواعها  القوة وحتديد  يكن عىل سبيل قرص 
من املسلمني ليقوموا – يف ضوء جتارهبم املحنّكة- بإعداد ما يرونه مناسبًا بالنظر إىل 

ظروفهم وحوائجهم ومقتضيات عرصهم وإمكانيات عدوهم.
أما  الكلية.  قواعدها  بترشيع  اكتفى  قد  اإلسالم  فإن  كذلك،  أيضًا  والسياسة 
وتعيني  اإلدارية،  السلطات  وتوزيع  ووزاراهتا،  احلكومة  دوائر  عدد  من  جزئياهتا 
نوعها من بني الوحدانية واالحتادية، وحتديد جملس الترشيع ليكون واحدًا أو اثنني، 
ضتها  التشاور فيه، فلم حيدد اإلسالم من ذلك شيئًا، بل هي أمور مباحة فوَّ ونظام 
لظروفهم  األصلح  هو  ما  منها  ليختاروا  املسلمني  من  البصرية  أهل  إىل  الرشيعة 
واألوفق بعرصهم. إذن فمن العبث أن يتوخى من وراء احلديث عن مبادئ اإلسالم 
يف السياسة الترصيح بتفاصيل هذه اجلزئيات يف كالم الفقهاء واملجتهدين، حيث إهنم 
د هلا صورًا خاصة كالعهد هبا يف غريها من  مل يتصدوا لبياهنا بحكم أن الرشيعة مل حتدِّ
املباحات من أهنا -القتناعها بكفاية العقل البرشي ومؤهالته فيها- عادة ما ال ترشع 
بشأهنا أحكامًا خاصة، بل تفوضها إىل العقل البرشي ليختار من بينها ما هو األصلح 
له واألجدر بشأنه، وإنام تأيت الرشيعة بترشيع باّت جيزم األخذ به من غري أن يكون فيه 
مندوحة للرتك أو التغيري يف األمور التي هي مظان زلة وخطأ للعقل البرشي القارص 
عن إدراك أبعادها لو ُخيّل وطبعه بشأن احلكم عليها، فرتشده فيها الرشيعة إىل ما فيه 

صالحه ظنًا منه أن يتخبط يف تيهها هائاًم متعثرًا.
بكلتا  تتميز  بالسياسة  املتعلقة  الرشيعة  أحكام  بأن  نقول  أن  يمكننا  هذا  ومن 
هاتني امليزتني: الثبات يف مبادئها األساسية وقواعدها الكلية التي تكفل اهلل وضعها 
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وترشيعها من جانب، واملرونة يف تطبيقها من خالل اختيار صيغة العمل هبا بحيث 
يمكن أن خيتار لكل عرص ومرص – يف إطار تلك املبادئ- ما هو األوفق بمقتضياته 

واألجدى ملصاحله من جانب آخر.
ومغزى الكالم أننا حني نتحدث عن السياسة اإلسالمية فلسنا نعني هبا صيغة 
 مجيع تفاصيلها بكل دقة وثبات من دون أن يكون فيها  خاصة إلدارة احلكومة قد ُعنيِّ
جمال للتغيري، بل إنام نعني هبا مبادئها األساسية وقواعدها الكلية التي تم ترشيعها يف 
كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ما سنحاول توضيحها يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل 

تعاىل.

الباب الثاين: احلكومة ووظائفها يف اإلسالم

توطئة: 

إنه ال يمكننا الفهم الصحيح اجلاّد ألحكام ومبادئ إسالمية بشأن السياسة ما 
دامت ال تتضح بني أيدينا رؤية اإلسالم إىل احلكومة وتصوره الصحيح جتاهها، وما 
دمنا متجاهلني عن وظائفها وأهدافها التي يرمى إليها من وراء إنشائها. ولقد قمنا 
مها مجع  يف القسم األول من هذا الكتاب باستعراض وجهات النظر العديدة التي قدَّ
من الفالسفة حول بدء احلكومة واألهداف املنشودة منها ظانني هبا رضوب الظنون 
النظر  وجهة  أما  الواهية.  والتخرصات  الفارغة  القياسات  أودية  يف  فيها  وهائمني 
اإلسالمية يف هذا الصدد فتختلف عنها متامًا، كام سنوضحها فيام يأيت إن شاء اهلل. وال 
مندوحة لنا من معرفتها بدقة وإتقان حتى يتيرس لنا عىل أثرها ترسخ املبادئ السياسية 

لإلسالم.

اإليامن بـ »احلاكمية العليا هلل«: أساس التصور اإلسالمي للحكومة:

أصل  اعتباره  يمكننا  والذي  للحكومة  اإلسالمية  الفكرة  مبادئ  أهم  من  إن 
والسيادة  العليا  احلاكمية  وتسليم  اعتقاد  هو  اإلسالمية  السياسة  جمال  يف  األصول 
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إنام  والبرش  احلقيقي،  احلاكم  هو  وعال  عز  أنه  بمعنى  وتعاىل،  سبحانه  هلل  املطلقة 
حيكمون عىل بني جلدهتم يف تبعية تلك احلاكمية فقط.

وهو األساس املبدئي الذي ال مساغ فيه لالختالف وال جمال فيه لالجتهاد، ال 
يمكن التعامي عنه وال التفاهم أو التوافق عىل خالفه يف مرحلة من املراحل. وأنه هو 
البند األول الذي يستهل به دستور السياسة اإلسالمية. ولقد بّينه القرآن بكل وضوح 
 هلل ]األنعام،  ورصاحة بأساليب متنوعة وكلامت خمتلفة، فقال مرة:  إِِن اْلـُحْكُم إاِلَّ

 .]57 :6

وقال أخرى: َأاَل َلُه اْلـُحْكُم ]األنعام، 6: 62[.
وعرّب عنه يف موضع بقوله: َأاَل َلُه اْلـَخْلُق َواأْلَْمُر ]األعراف، 7: 54[.
ْرِض ]آل عمران، 3: 189[. اَمواِت َواأْلَ  ويف آخر بقوله: َوهللِ ُمْلُك السَّ

 َمالَِك امْلُْلِك ُتْؤيِت اْلـُمْلَك َمْن َتَشاُء ]أل عمران، 3: 26[.  وبـ: ُقِل اللَُّهمَّ
الكون هلل  والسيادة يف هذا  احلاكمية  أن  تدل برصاحة عىل  كلها  اآليات  فهذه 
املتفردة  املطلقة  السلطة  “تلك  بالسيادة واحلاكمية:  سبحانه وتعاىل فحسب، ونعني 
بتقرير احلق واإللزام به، والتي هلا وحدها دون رشيك الكلمة العليا يف أمر املجتمع 

والدولة؛ بحيث ال توجد سلطة أخرى تساوهيا أو تدانيها، فضاًل أن تعلو عليها” 
قامت  بينام  اإلسالمية،  السياسة  عليه  تقوم  الذي  األصيل  املبدأ  هو  وهذا 
الديمقراطية عىل أساس معارضة هذا املبدأ حيث سّلمت السلطة املطلقة للشعب. 
واإلسالم يعترب تسليمها باملعنى املذكور أعاله لغري اهلل سبحانه وتعاىل إرشاكًا به يف 

صفته هذه، أعاذنا اهلل منه.
وإن كلمة “الثيوقراطية” )Theocracy( تعني يف أصل اللغة أن احلكم هلل، إال 
أهنا مل يكن قد بقي هلا يف الديانات السابقة من النرصانية واليهودية والوثنية إال اسمها، 
أما حقيقتها فنالت من أتباع هذه الديانات من اإلفساد والتعطيب ما عكس مفهومها 
الذي ُوضعت له متامًا، فأصبحت تعبريًا عن احلكم للزعامء الروحانيني من القسيسني 
واألحبار والرهبان والكهنة دون اهلل سبحانه وتعاىل. ومن هذا املنطلق نرى الكلمة 
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حتى يف عرصنا هذا ال يتبادر من سامعها ذهن قط إىل أن احلكم هلل، بل يتبادر منها 
الذهن إىل حكم أولئك الزعامء، كام رُشحت بذلك يف مصادر وكتب سياسية ُأردية. 
أما اإلسالم فاعترب صورهتا هذه املشوهة من أقبح أنواع الرشك وأشنعها، حيث 
َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللِ ]التوبة، 9: 31[،  قال اهلل سبحانه وتعاىل: اختَّ
لذا فنحن إذ نتحدث عن مبدأ »احلكم هلل« كأصل األصول يف السياسة اإلسالمية 
ال نقر له بأية صلة بزعامة رجال الدين التي حتيزت يف الديانات السابقة حتت ستار 
كلمة »الثيوقراطية«، وأسفرت هنائيًا عن تشويه مفهومها من وجه والتيه يف مهامة 

اإلرشاك باهلل من وجه آخر.
 وعىل العكس من الديانات السابقة فاإلسالم أخذ بمبدأ احلكم هلل بمفهومه 
احلقيقي ومعناه الصحيح املتمثل يف أن ما أنزل اهلل من األحكام -بالوحي املتلو أو 
غريه- هي الدستور األسايس واملصادر األولية للحكومة اإلسالمية، التي ال تقدر 
عىل احليادة عنها -ولو قيد شرب- إىل وضع ترشيع أو اختاذ إجراء يضاّد هذه األحكام 

أو خيالفها يف يشء.
وإن تسليم هذا املبدأ هو الفرق اجلوهري الذي يمّيز السياسة اإلسالمية عن 
املطلقة  بالسلطة  يتمتع  العلامنية  الديمقراطية  يف  الترشيع  جملس  فإن  الديمقراطية؛ 
أية  سبيله  أن جيد يف  دون  من  كيفام شاء،  والتسنني  الترشيع  القدرة عىل  متنحه  التي 
عرقلة حتّدد له قدرته أو تضّيق عليه نفوذه، حتى يف صورة ما إذا كان يف دستور البالد 
تقييد لسلطاته وفرض احلظر عىل ترشيعه يف بعض األمور فيمكن له رفعه من خالل 
التعديل يف الدستور! أما احلكومة اإلسالمية فالوضع خيتلف فيها عن هذا متامًا، حيث 
إن دستورها الثابت غري املتبدل هو كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، بحيث ال يسوغ ملن 
يتوىل سلطة الترشيع فيها أن حييد عنهام قيد شرب أو يتخذ قرارًا يصادم حكاًم من أحكام 

هذين املصدرين األساسني.
ومن شأن علامء الغرب أهنم خالل البحث يف تاريخ شتى نظريات ومدارس 
الديني  التعصب  بحكم  فيه  وخدماهتم  املسلمني  أفكار  عن  يتعامون  ما  موضوٍع 
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األعمى الذي ال يكادون يتخلصون منه حتى يف أبحاثهم العلمية. كام حدث ذلك 
فعاًل يف أبحاثهم عن السياسة حيث إهنم يذكرون مدارسها ومذاهبها بدًء من فالسفة 
وانتهاء  املسيحية،  ازدهار  باملسيحيني يف عهد  اليونان كأفالطون وأرسطو، ومرورًا 
بفولتري، ومونتيسكو، وروسو ختطيًا يف ذلك مرحلة مديدة من التاريخ كان املسلمون 
السفينة  ربابنة  وأصبحوا  احلكم  مقاليد  تسلموا  البرشية،  وقادة  العامل  ساسة  فيها 
البرشية، جيّدفوهنا بسياسة خمتلفة متامًا عام تعهدها العامل من قبل، سياسة عادلة متزنة 
الفكرة  حد  إىل  ليس  هلل،  والسيادة  احلكم  تسليم  األصيل:  مبدئها  أساس  عىل  مبنية 
املجردة والنظرية البحتة فحسب، بل مع تطبيقها العميل الذي يتجىل يف أصدق صوره 
وأروع مشاهده كاخلالفة الراشدة وما بعدها من احلكومات اإلسالمية. وإهنا مناقضة 
ألصول التاريخ وخرق لألمانة العلمية حيث إهنم مل يذكروها ولو كنظرية حمضة من 
تراهم  هلل  احلكم  مبدأ  عن  احلديث  يف  حتى  فحسب،  الغابرة  السياسية  النظريات 
والوثنية،  والنرصانية  اليهودية  الثيوقراطيات  أحدثتها  التي  اخلرافات  يتحدثون عن 
متجاهلني كل التجاهل عن الرؤية اإلسالمية هلذا املبدأ واحلكومات اإلسالمية التي 

قامت عىل أساسه.
 فاإليامن باحلكم هلل هو أساس احلكومة اإلسالمية، وإن جمرد اإليامن  وعىل كلٍّ
هبذا املبدأ ُيزيح اللثام عن عدة معضالت سياسية ختبط يف حلها علامء السياسة، ويقتلع 
عن أصوهلا عديدًا من النظريات السياسية التي مل يكن العامل يف تولدها إال التخرص 
الواهي الذي كدح فيه الذهن السيايس العاري عن اإليامن هبذا املبدأ، وذلك كنظرية 
العقد االجتامعي مثاًل ؛ فإهنا تعترب أفضل وجهة نظٍر بشأن نشوء احلكومة بالرغم من 
أنه ليس هلا مستند سوى التخرص واتباع الظن، وال يعرف أحد بالضبط والدقة متى 
كان هذا ومن شهده ومن أبرمه؟ بل هي تساؤالت حريى هاَم فيها علامء السياسة 
ِمْن  بَِذلَِك  هَلُْم  َما    الغربيون فظلت حاهلم خري مصداق لقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 خَيُْرُصوَن ]الزخرف، 43: 20[. ِعْلٍم إِْن ُهْم إاِلَّ
بينام املؤمن بمبدأ احلكم هلل حيميه إيامنه من التيه يف أودية هذه األوهام والقياسات 
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الزائفة، بل يعرف أن اهلل ملا خلق أول البرش أعلن معه بوضوح استخالفه إياه بقوله: 
 َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة  ]البقرة، 2: 30[، ما دل عىل أن آدم – وهو أول برش وطئ  إيِنِّ
األرض- مل هيبط يف األرض إال بصفة كونه خليفة اهلل فيها، بمعنى أن اهلل سبحانه 
تبعية حكمه احلقيقي.  نيابة عنه ويف  بتنفيذ أحكامه وأوامره  ليقوم  وتعاىل استخلفه 
حاكاًم  آدم  فكان  فيها،  برش  أول  هبوط  مع  األرض  يف  حكومة  أول  نشأت  وهكذا 
وسائر البرش له حمكومًا. وكان أساس حكومته أيضًا املبدأ ذاته أن احلكم هلل، وأنه ال 
تدار حكومة قط بام ال يرضاه اهلل، وأن حكومة البرش كيفام كانت فهي تابعة لسيادة 
اهلل املطلقة ونائبة عن حاكميته العليا. ومن هذا املنطلق جاء إطالق »اخلالفة« عىل 

هذه احلكومة و»اخلليفة« عىل أمري املؤمنني الذي يديرها.

معنى اخلالفة يف اإلسالم:

القرآن  من  عديدة  مواضع  يف  »اخلليفة«  أو  »اخلالفة«  كلمة  وردت  لقد 
الكريم. ولقد ذكر املفرسون هلا معنيني: 

بأخالقه عز وعال يف حياة  بطاعته والتخلق  اهلل وااللتزام  اتباع أحكام  أوهلام: 
بأخالقه  والتخلق  بطاعته  مأمور  فهو  باهلل  آمن  من  كل  أن  بمعنى  الفردية،  البرش 
باهلل خليفته يف  إىل معناها هذا فهي جتعل كل مؤمن  يف مجيع حلظات حياته. ونظرًا 
األرض، مكلفًا بطاعته والتخلق بأخالقه. وهو املعنى الذي اختاره معظم املفرسين 

يف رشح قول اهلل سبحانه وتعاىل: إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليَفًة  ]البقرة، 2: 30[.
والثاين: استخالف من اهلل يف صفته احلاكمية، بمعنى أن حتصل ألحد من البرش 
منه،  واستخالفًا  اهلل  حكومة  عن  نيابة  سلطته  بتنفيذ  فيقوم  اآلخرين،  عىل  حكومة 
َيا  قائاًل:  السالم  عليه  داوود  عن  اهلل  ذكره  فيام  به  األخذ  يتعني  الذي  املعنى  وهو 
ا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة فِي اأْلَْرِض  ]ص، 38: 26[، وهو الذي نعنيه يف احلديث عن  َداُووُد إِنَّ
مبادئ اإلسالم السياسية، وهو الذي يمنحنا تصورًا مبدئيًا عن احلكومة يف اإلسالم 
بأهنا ال حتصل للبرش استقالالً وبالذات، بل نيابة عن اهلل واستخالفًا منه. فإذا كانت 
نائبة عن حكومة اهلل فال بد إذا أن تكون تابعة ألحكامه وممتثلة ألوامره توفريًا عىل 
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النيابة مقتضاها وتنفيذًا لالستخالف بروحه ومغزاه احلقيقيني. وهو الفاصل الذي 
يميِّز احلكومة اإلسالمية عن غريها، حيث احلكومات العلامنية الالدينية ال ترى فوق 

سلطتها سلطًة أيًا ما كانت حتى ختضع ألحكامها وتلتزم بطاعتها.
واسطة،  وبال  مبارشة  اهلل  من  خليفة  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هنا  بالذكر  جيدر  ومما 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ومن هذا  الراشدون فلم تكن خالفتهم مبارشة، بل بواسطة  أما اخللفاء 
“خليفة اهلل” كام روي أن شخصًا  “خليفة رسول اهلل” دون  اختاروا ألنفسهم لقب 
قال: لست خليفة اهلل، ولكني خليفة   . اهلل  “يا خليفة  اهلل عنه:  قال أليب بكر ريض 

رسول اهلل ]صىل اهلل عليه وسلم[”)1(.
الروعة  قمة  يف  أبحاثًا  »مقدمته«  أودع  ابن خلدون حيث  العالمة  در  وهلل 
من  شعبة  يدع  مل  أنه  إال  واحد،  جملد  عىل  تزيد  ال  أهنا  من  وبالرغم  والنصاعة، 
الطبيعي  بالبحث فأبدع فيه وأجاد وأغرب وأفاد. ومن  شعب احلياة إال وتناوهلا 
ثالثة  هلا  احلكومة  أن  فذكر  بالبحث،  أيضًا  واخلالفة  اإلمامة  موضوع  تناول  أْن 

أقسام:
فيه . 1 الغرض والّشهوة. ]وتدخل  الكاّفة عىل مقتىض  الّطبيعّي، وهو محل  امللك 

السلطات الدكتاتورية[.
املصالح . 2 العقيّل يف جلب  النّظر  مقتىض  عىل  الكاّفة  وهو محل  الّسيايّس،  امللك 

العقل  اختذت  حيث  القبيل؛  هذا  من  ]والديمقراطية  املضاّر.  ودفع  الّدنيوّية 
معيارًا لتقدير املصالح[.

األخروّية . 3 الرّشعي يف مصاحلهم  النّظر  الكاّفة عىل مقتىض  اخلالفة: وهي محل 
والّدنيوّية الّراجعة إليها)2(.

وهلل در كالمه، ما أشمله ألنواع احلكومة! فال جتد حكومة عىل مدى التاريخ إال 
وتندرج يف إحدى هذه الصور. وُيروى أن عمر بن اخلطاب قال مرة: واهلل ما أدري 

)1(  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )1 / 57(.
)2(  مقدمة ابن خلدون، الباب الثالث، الفصل اخلامس والعرشون، الصفحة: 189. 
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أخليفة أنا أم ملك. فإن كنت ملكًا فهذا أمر عظيم. قال قائل: يا أمري املؤمنني إن بينهام 
فرقًا. قال: ما هو؟

قال: اخلليفة ال يأخذ إال حقًا وال يضعه إال يف حق. فأنت بحمد اهلل كذلك. 
وامللك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا. فسكت عمر)1(.

وظائف احلكومة وواجباهتا واألهداف املنشودة منها يف اإلسالم:

لقد رّكزت احلكومات الّسائدة اليوم أنظارها وكّرست جهودها يف سبيل نيل 
فيه ومحاية حقوقه وغريها من األمور  الشعب وبث الرسور والراحة  هدف إرضاء 
التي تغّذي وُتشبع ماّديته فحسب. ولن جتد يف دستور حكومة من احلكومات أهنا 
هتدف إىل الرتبية الروحية للشعب وبث اخلري فيه وردعه عن الرش من خالل األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر. وذلك فإهنا ال متتلك لدهيا معيارًا متزنا يقّدر هلا اخلري 
والرش ويمّيز ما بينهام، بل تطور فكر الفالسفة العرصيني يف هذا املجال تطورًا أّدى 
هبم إىل اعتبار اخلري والرش أمرين نسبيني )relative term( بتفويض املرجعية يف تعيينهام 
إىل املجتمع والشعب، ومن هذا فلو كان منكر من أشنع املنكرات قد ساد يف جمتمع ما 
بحيث استحسنه الناس فال يلبث أن خيرج من عداد املنكرات ويدخل يف املعروفات. 
يلزم عندهم أن يكون احلكم عىل اليشء بكونه منكرًا عامًا شامال جلميع  أنه ال  كام 
األعصار واألمصار، بل يمكن أن ُيعّد من املعروف إذا القى رواجًا وقبوالً يف شعب 
دولة أخرى.! فإذا مل يكن عندهم تصور مطلق تاّم للخري والرش فكان من الطبيعي 
تستهدفها حكومات  التي  األهداف  من  ذاك  عن  والردع  هذا  بث  كون  رفضوا  أن 

وسلطات.
يتمثل  والذي  املنكر،  من  املعروف  يميز  متزن  معيار  عنده  كان  لـاّم  واإلسالم 
يف تفويض احلكم عىل األشياء باملعروف واملنكر إىل خالقها، فام اعتربه معروفًا كان 
منكرًا  كان  منكرًا  قّرره  وما  واخلالئق،  واألمصار  األعصار  إطالقًا يف مجيع  معروفًا 
إطالقًا ودائام. لذا فكان من أهم وظائف احلكومة اإلسالمية وواجباهتا أن تكّرس فيه 

)1(  الطبقات الكربى ط العلمية )3 / 233( ذكر استخالف عمر.
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جهودها من خالل االعتناء باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ولقد كفانا القرآن الكريم حيث بنّي وظائف احلكومة واألهداف املنشودة منها 
بِامْلَْعُروِف  َوَأَمُروا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  ْرِض  اأْلَ يِف  اُهْم  نَّ َمكَّ إِْن  ِذيَن  الَّ قائاًل: 

ُمور ]احلج، 22: 41[. ْوا َعِن اْلـُمْنَكِر َوهللِ َعاِقَبُة اأْلُ َوهَنَ
فلم جيعل القرآن بث الفرح والرسور يف الشعب من وظائف احلكومة؛ حيث 
واملكان،  والزمان  الناس  باختالف  مصداقيته  ختتلف  جممل  مصطلح  الرسور  إن 
أن  أمر غامض خيشى  إذن  فهو  ترّسه رسقته،  ترّسه جنايته والسارق  إن اجلاين  حتى 
يتخذ ستارًا ُيرتكب وراءه كل منكر، وحاشا للقرآن من أن جيعل أمرًا مبهاًم كهذا من 

وظائف احلكومة.
القرآن يف عداد وظائف وواجبات احلكومة  ولو رّسحنا الطرف عىل ما ذكره 
ق الغاية املنشودة من احلكومة، وفيام يىل نقوم  الصاحلة لوجدنا أهنا هي األمور التي حتقِّ

باستعراضها العاجل من هذه الناحية.

1- إقامة الصالة:

أول ما ذكره القرآن ضمن وظائف احلكومة اإلسالمية وأهدافها. ولعل العقلية 
العلامنية ال تتوصل بعقالنيتها البحتة إىل الصلة بني الصالة واحلكومة، إال أن احلق 
– حتى من منظور أصول العلامنية- هو ما ذكره القرآن الكريم؛ فإن هدف بث الفرح 
والرسور يف الناس لن يتحقق إال إذا كانت عليهم جهة حاكمة تسرّيهم عىل التنسيق 
والنظام، وإال فلو أطلق لكل واحد منهم رساحه لينال رسوره وراحته كيفام أمكنه 

ألسفر ذلك عن انتشار الفوىض واختالل النظام.
لنيل ذاك اهلدف، بل  القانون ال يكفي  البدهي أن جمرد الضبط بعصا   ثم من 
ال بد لذلك من تربية دينية واعية تلعب بذاهتا دور احلافز فتحمل الناس عىل مراعاة 
أن حيصل  الرتبية  تلك  اإلدارية. ومغزى  السلطات  مل يكن فوقهم عصا  النظام ولو 
للمرء شعور بأنه سيقف يوما ما أمام الرب سبحانه وتعاىل فيحاسبه عىل أعامله. فهذا 
الشعور لو ترسخ يف ذهنه وأصبح نصب عينيه دومًا فسيكون هو احلاجز الكبري له 
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عن اقرتاف أية جناية.
وليس هناك يشء أهّم دورًا وأجل تأثريًا لرتسيخ هذا الشعور وإحيائه عىل مدار 
كل حلظة من حلظات احلياة مثل الصالة. ومن هذا قّدم اهلل تعاىل ذكرها ضمن بيان 
بـعامد  أن عرب عنها  إىل  بشأهنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ونّوه  الصاحلة وأهدافها،  وظائف احلكومة 
هبا  وأّم  وتثقيفهم،  الصحابة  برتبية  قيامه  خالل  وتركيز  عناية  أكثر  وحباها  الدين، 
الناس دومًا ما أمكنه ذاك، وأبدى عن غاية فرحه حني رأى – وهو يف مرضه الذي 
تويف فيه- أصحابه يصلون مجاعة خلف أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه، ورّبى عىل 
االهتامم بقدرها أصحابه، فكانت من أهم األمور شأنًا وأشغلها باالً وأعالها مكانة 
وأسامها رتبة يف عهد اخلالفة الراشدة التي هي أنموذج رائع للحكومة اإلسالمية، 

حتى كان اخللفاء فيها حكامًا وأئمة الصلوات يف حني واحد. 
كلمة  أصبحت  الصالة  وإمامة  اإلمارة  بني  عندهم  الشديدة  وللمالزمة 
»اإلمام« تعبريًا عن أمريهم، و»اإلمامة الصغرى« عن اإلمامة يف صلواهتم. وكان 
أهّم واجباهتم  اعتربوها من  أن  إقامتها  لعامل احلكومة وموظفيها عىل  تأكيدهم  من 
 مهامهم، كام يتضح ذلك مما رواه مالك يف موطأه قائاًل: »عن نافع، موىل عبد  وأجلِّ
اهلل بن عمر، أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عامله: إن أهم أمركم عندي الصالة، من 

حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها، فهو ملا سواها أضيع«)1(.
وأردف قوله هذا ببيان مواقيت الصالة ببسط وتفصيل ما يدل أيضًا عىل غاية 
كان  بل  أو صديق،  قريب  إىل  أرسله  كتابًا شخصيًا  هذا  كتابه  يكن  ومل  هبا.  اعتنائه 

مرسومًا ملكيًا أصدره بصفة كونه أمري املؤمنني ثم أرسله إىل مجيع حكام مملكته.
يرصفان  كانا  حيث  عنهام،  اهلل  ريض  عيل  وسيدنا  عثامن  سيدنا  كان  وكذلك 
عنايتهم جتاه تعليم الناس صفة الوضوء وهم خلفاء. كام روى اإلمام أبو داوود يف 

سننه هلام قصصًا عديدة من هذا القبيل)2(.

)1(  موطأ مالك ت األعظمي )2 / 9( وقوت الصالة، رقم احلديث: 9.
)2(  السنن أليب داوود، باب صفة وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رقم احلديث: 106- 111.
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بوارق  أبصارهم  تعدو  السياسة احلديثة والذين ال  بالنظريات  املغرمني  ولعل 
اخلرباء  أن  إال  واحلكومة.  بالسياسة  والوضوء  الصالة  ارتباط  من  يدهشون  املادة 
الصلة  بني  املسايرة  حياول  اإلسالم  أن  جيدًا  يعرفون  ملنهجها  والعارفني  بالرشيعة 
الوطيدة باهلل والتوعية الروحية وبني السياسة واالقتصاد وغريمها من جماالت احلياة 
عن  املجاالت  تلك  يف  تعاليمه  انفكاك  يمكن  ال  املنطلق  هذا  ومن  إىل جنب،  جنبًا 

جوانب التوعية الروحية الكامنة فيها. 
واملسلم حني َيمُثل بني يدي خالقه يوميًا مخس مرات يف الصالة بغاية خضوع 
وتذلل مستحرضًا وقوفه بني يدي ربه يوم القيامة، فالكيفية ذاهتا تستمر إىل ما بعد 
رأسه  يف  حيمل  وهو  ويميس  فيصبح  حياته،  حلظات  مجيع  وتستغرق  أيضًا  الصالة 
عن  تسأل  فال  رجاله.  إليه  وجتر  يداه  تكسبه  ما  كل  جتاه  بمسئوليته  غامضًا  شعورًا 
وأوقاته.  أعامله  وتنظيم  حياته  وتنسيق  تكوين شخصيته  الكيفية يف  هذه  دور  مدى 
 واهللُ  اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر َوَلِذْكُر اهللِ َأْكرَبُ  الصَّ ومن هذا قال اهلل تعاىل: إِنَّ

َيْعَلُم َما َتْصنَُعوَن  ]العنكبوت، 29: 45[. 
ر املرَء باهلل سبحانه وتعاىل، وتوقظ فيه  فالصالة تنهى عن املنكر بحكم أهنا تذكِّ
الشعور بأن اهلل يعلم ما يصنعه وال ختفى عليه خافية من أعامله، فال جيرتئ املرء عىل 
ارتكاب املنكر وهو يستحرض تواجد اهلل معه وأنه يراه ويعلم صنعه وعمله؟! كال ! 
ينكرون  فهم  مبدئيًا  املذكور  ودورها  بالصالة  يقرون  ال  الذين  العلامنيون  أما 
خاصيتها هذه استنادًا إىل بعض احلاالت االستثنائية ألفراد معدودين فيقولون: إن 
من  وكذا  لكذا  ومرتكبًا  مصليًا  كان  بل  واملنكر،  الفحشاء  عن  تنهه  مل  فالن  صالة 

الكبائر معًا.
نقول هلم: لو أغمضنا الطرف عن املبالغة التي عادة ما تصحب بيان هذه األمثلة 
وسلمنا بأن صالهتم غري ناهية إياهم عن الفحشاء واملنكر لقلنا بأن احلكم عىل اليشء 
ال يكون بالنظر إىل واحد أو اثنني من أفراده، بل ينبغي اعتبار القلة والكثرة فيه، فمن 
هذا لو قمنا اليوم بمقارنة بني الذين يواظبون عىل إقامة الصالة وبني غريهم لوجدنا 
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الطائفة األوىل أكثرمها حتّليا بالشيم الفاضلة من الصدق والعدل واألمانة وما إىل ذلك 
من الفضائل، أهنامها عن الفواحش واملنكرات والكذب واخليانة والغدر وغريها من 
الرذائل. هذا يف عرص ال يوجد فيه أي نظام منسق لتوعية املصلني الروحية وتربيتهم 
التعلم  إمكانيات  رسميًا  هلم  توّفر  إسالمية  حكومة  ظّل  حتت  هبم  فكيف  الدينية، 
والتثقف الدينيني، وتتيح هلم فرص القيام بتزكية النفس وهتذيب اخلُلق التي هي من 

وظائفها كحكومة تسعف الشعب يف قضاء حوائجه ومتطلباته الدينية.
قّدم  املذكور  املجتمع  إصالح  يف  وأثرها  املذكورة  الصالة  فلمكانة  كل  وعىل 

القرآن ذكرها ضمن مقاصد احلكومة اإلسالمية وأهدافها.

2- إيتاء الزكاة:

تقوم  أن  هي  اإلسالمية  للحكومة  الكريم  القرآن  ذكرها  التي  الثانية  الوظيفة 
وترغيد عيش  ترفيه  إىل  بأهنا ال هتدف  األمر جليًا  يتضح  لكي  الزكاة، وذلك  بإيتاء 
احلكام واألمراء وتكديس األموال يف خزاناهتم وحساباهتم، بل أهنا تسعى -امتثاالً 
حلكم اهلل- لتحسني وضع الفقراء االقتصادي وإسعافهم يف توفري احلوائج الالزمة 
هلم. وثانيًا فألن الزكاة تقوم بدورها يف انتزاع بواعث األثرة وحب الدنيا -الذي هي 
آخر.  من  فيه  اإليثار  عواطف  وإحداث  جانب،  من  مؤدِّهيا  من  كل خطيئة-  رأس 
وثالثًا فإن الزكاة تطهري ملال اإلنسان وحماولة لتقويم سلوكه يف عامل املال يف حني أن 

الصالة كانت تطهريًا وإخالصًا لذاته وسبياًل إىل تقويم طريقة حياته.

4،3- األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

الوظيفتان الثالثة والرابعة للحكومة اإلسالمية: هي أن تقوم باألمر باملعروف 
القيام هبذين األمرين وظيفة كل مسلم  القرآن جعل  املنكر. وليعلم أن  والنهي عن 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلـَمْعُروِف َوَتنَْهْوَن   ُأمَّ وواجبه يف اجلملة قائاًل:  ُكنُْتْم َخرْيَ

َعِن اْلـُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللِ ]آل عمران، 3: 110[.
»من رأى  إال أنه عىل درجات خمتلفة ومراتب عديدة، بّينها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: 
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منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 
اإليامن«)1(. 

ولقد فّصل الفقهاء هذه املراتب ببسط وبيان، حاصله: أن حماولة تغيري املنكر 
باللسان وظيفة كل مسلم رشيطة أال خيشى أن حيدث به- يف أعقابه- رضر ال يطيقه 
وال يستطيع حتمله. كام ورد ذلك يف حديث آخر، وهو ما ذكره اهليثمي عزوًا إىل البزار 
والطرباين أن ابن عمر قال: »سمعت احلجاج خيطب، فذكر كالمًا أنكرته، فأردت أن 
أغري فذكرت قول رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: قلت: يا 

رسول اهلل، كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البالء ملا ال يطيق«)2(.
أما االستنكار بالقلب فواجب كل مسلم أيضًا. وهو أضعف مراتب اإليامن.

وذهب بعض العلامء إىل أن االستنكار بالقلب ليس مرتبة من مراتب التغيري، 
بل مٓاله هو التغيري باللسان ذاته، واملعنى أن يستنكره يف القلب استنكارًا شديدًا حُيدث 
فيه القلق والضجر، ما حيثُّه وحيمله عىل أن حياول تغيريه باللسان حماوالت متواصلة 

حتى يقيض عىل ذاك املنكر ويفنيه.
أما تغيريه باليد فهي وظيفة األمراء كام جاء يف الفتاوى اهلندية: »ويقال األمر 
باملعروف باليد عىل األمراء وباللسان عىل العلامء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار 

الزندويستي كذا يف الظهريية« )3(. 
»األمراء« هنا كل من حصلت له سلطة ونفوذ ما، حتى إن رئيس  واملراد بـ 
املنكر.  ذاك  ويفنِّد  تلك  يستخدم سلطته  أن  عليه  منكرًا وجب  فيها  رأى  لو  العائلة 
ومن كان له نفوذ يف مؤسسة ما جيب عليه القيام بتغيري ما حيدث فيها من املنكرات 
استخدامًا لسيادته تلك. إال أن املسئولية الكربى فيه تقع عىل كاهل رئيس الدولة ملا له 

)1(  صحيح مسلم )1 / 69( اإليامن، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، رقم احلديث: 78 - )49(.
)2(  جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد )7 / 274( ] باب فيمن خـيش من رضر عىل غريه وعىل نفسـه[ رقم 

احلديث: 12169.
)3(  الفتاوى اهلندية )5 / 353( الكراهية، الباب السابع عرش.
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من سلطة كاملة وسيادة مطلقة ونفوذ تام، لذا فال جيوز له االكتفاء باملوعظة والنصح 
فحسب، بل جيب عليه أن ُينهي املنكر باستخدام مجيع سلطاته وأجهزته.

باليد الذي هو أعىل مراتب األمر  بالتغيري  وحيث كانت احلكومة هي املكّلفة 
وأهدافها  احلكومة  مقاصد  القرآن ضمن  ذكرمها  لذا  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
وواجباهتا. وانطالقًا من هذا فهام ُيشكالن أساسًا كبريًا للترشيع وإدارة السلطات يف 

احلكومة اإلسالمية.
وفارغة  اليدين  صفر  هي  العلامنية  الديمقراطية  فإن  مرة  غري  أسلفت  وكام 
اجلراب عن املعيار املطلق الثابت يقّدر هلا املعروف واملنكر ويمّيز هلا اخلري من الرش. 
فلم يبق عندهم من ِقَيم احلياة يشء يتمتع بكونه خريًا ومعروفًا مطلقني ثابتني إىل األبد. 
بل شأنه خاضع يف كل عرص ومرص لرأي غالبية الناس فيه، فام استحسنوه فهو معروف 
كائنًا ما كان ، وما ال فال! ولو سّلم أن عندهم أيضًا بعض املبادئ والِقيم الثابتة التي ال 
تقبل التغيري كمبدأ عدم العنف، واحرتام اإلنسان، واملساواة بني الرجل واملرأة وغريها. 
رشوحها  وختتلف  مطرد،  بتعريف  بعد  تعّرف  مل  غامضة  مصطلحات  هي  فنقول: 
وتفاسريها من حني آلخر. فلم يبق إذن عندهم يشء يمكن اعتباره خريًا إطالقًا ودوامًا.
عّينه  قد  نوع  نوعني:  فعىل  اإلسالمية  النظر  وجهة  من  واملنكر  املعروف  أما 
 عليه وحي إهلي – متلو أو غريه- فهذا يبقى عىل صفته عىل مر الدهور  وحّدده ونصَّ
وكر العصور من دون أن تكون فيه إمكانية للتغيري بتغري الزمان أو املكان أو الناس 
أو يشء آخر. والثاين: ما مل ينص عليه الوحي، بل فوض أمره إىل الضمري االجتامعي 
»ما رأى املسلمون حسنا، فهو عند  للمسلمني، وهي التي ورد فيها القول السائر: 
اهلل حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند اهلل سيئ« )1(. وبالرغم من أن املحدثني اعتربوه 
موقوفًا عىل ابن مسعود ريض اهلل عنه، وقالوا: إن اإلسناد الذي رواه به ابن اجلوزي 
يف »العلل املتناهية« فيه راو وضاع. لذا فال عربة به. إال أن الفقهاء واألصوليني عادة 
ما يذكرونه كقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ربام لكونه غري مدرك بالقياس، حيث يستبعد أن يكون 

)1(  رواه أمحد وغريه عن عبد اهلل بن مسـعود ريض اهلل عنه موقوفًا برقم 3600 )مسـند أمحد ط الرسـالة 
)6/ 84(، وقال أمحد يف باب قيام شهر رمضان من موطأه: روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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الصحايب قد قاله بمجرد رأيه، بل ال بد أنه قد سمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وإن علامء األمة 
قد تواطؤوا عىل قبوله كمبدأ مسّلم، نطاق عمله: األمور غري املنصوصة يف الكتاب 
نّة. أما األمر الذي نّص هذان املصدران األصليان أو أحدمها عىل كونه معروفًا  والسُّ
أو منكرًا فلن يتمكن املسلمون بأمجعهم عىل تغيري حالته تلك وإخراجه من عداده 

ذلك إىل عداد اآلخر.
فاتضح من ذلك أن اإلسالم قسم األمور من حيث كوهنا خريًا ورشًا إىل قسمني:

 Absolute( أو رشًا مطلقًا ) Absolute virtue( األول: ما كان منها خريًا مطلقًا
نّة، فتبقى أبدًا عىل الصفة  evil( وهي األمور التي ورد بشأهنا نص يف القرآن أو السُّ

نّة من كوهنا خريًا أو رشًا، معروفًا أو منكرًا، ال جمال للعقل  التي عّينها هلا القرآن أو السُّ
اخلمر  الصالة، وحرمة  كفريضة  وذلك  ذاك.  تغيري وضعها  بشأن  للترشيع  البرشي 

واخلنزير والربا وما إىل ذلك.
نّة، بل فوض  السُّ أو  الكتاب  التي مل يرد بشأهنا نص من  املباحة  الثاين: األمور 
األصلح  ما هو  باختيار  أبنائها  بني  بتشاور  لتقوم يف كل عرص  األمة مجعاء  إىل  ذلك 
هلا واألجدر بحاهلا. فام استحسنوه من هذه األمور كان خريًا وما مل يستحسنوه فال. 
وذلك: كطرق اإلنشاء والتعمري، والزراعة والرّي، وقواعد املرور، واملعدات واآلليات 
احلربية، وغريها من األمور التي يمكن أن خيتلف الرتجيح فيها وتعيني ما هو األنسب 
منها باختالف أوضاع زمان ومقتضيات مكان ونفسيات األجيال البرشية. ويف هذا 
القسم تدخل األمور التي اعترب الرشع األعراف والتقاليد البرشية يف احلكم عليها.

فاتضح من هذا الفارق بني اإلسالم والديمقراطية، حيث إن الديمقراطية قد 
فوضت احلكم عىل مجيع األشياء إىل العقل البرشي ليختار يف كل عرص بغالبيته ما يراه 
مناسبًا له ولتحقيق مصاحله. بينام اإلسالم -كالعهد به- قد وضع األمور موضعها، 
بمكان،  البرشي  العقل  إدراك  من  التي هي  األمور  الرصيح يف  الترشيع  حيث سّن 
وكانت مظان زلة وخطأ له لو ُخيّل وطبعه يف احلكم عليها، هذا من جانب، ومن آخر 
فلم يقيده بأحكام منصوصة يف األمور التي هي داخلة يف نطاق جتربته، بل أطلق له 
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فيها رساحه ليختار منها بتشاور ما يراه مناسبًا له ولظروفه ومصاحله.

5. إقامة العدل واإلنصاف:

الوظيفة اخلامسة للحكومة اإلسالمية يف ضوء تعاليم القرآن هي: إقامة العدل 
واإلنصاف. فقد قال اهلل تعاىل لداوود عليه السالم: َيا َداووُد إِنَّا َجعلنًاَك َخِليَفًة يِف 
]ص، 38:   ِاهلل َسبِيِل  َعْن  َفُيِضلََّك  اهْلََوى  َتتَّبِِع  َواَل    بِاحْلَقِّ النَّاِس    َبنْيَ َفاْحُكْم  اأْلَْرِض 

.]26

ما دل  باحلق  الناس  السالم بصفة كونه خليفة أن حيكم بني  فأمر داوود عليه 
عىل أن احلكم بني الرعية باحلق وإقامة العدل واإلنصاف بينهم من واجبًات احلكومة 
اإلسالمية واألهداف املنشودة منها. ويشمل احلكم باحلق مراعاة العدل واإلنصاف 

يف كل من األحكام القضائية واألمور اإلدارية معًا. 
وال بد من التنبيه هنا عىل ما قدمناه غري مرة من أن العدل واإلنصاف مصطلحان 
يمكن أن يرشحهام كل واحد حسب ما هيواه، ولكن احلقيقة أن العدل يف مصطلح 
القرآن ليس إال ما اعتربه اهلل ورسوله عدالً، وأما ما سوى ذلك من تفاسري العدل 
التي تصادم مع أحكام الرشيعة فهي ليست بعدل، بل جور وعدوان واتباع اهلوى 
املضادة  سياق  يف  اهلوى  اتباع  ذاهتا-  اآلية  -يف  تعاىل  اهلل  ذكر  هذا  ومن  وحسب، 

للحكم باحلق ونّبه عىل أنه يضل عن سبيل اهلل.
لذا فاحلكم القضائي لو كان مصادمًا حلكم من أحكام اهلل وخمالفًا له، فهو ليس 
ِئَك  ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اهللُ َفُأوَلٰ بعدل، بل ظلم وجور، كام قال اهلل سبحانه وتعاىل:  َوَمن ملَّ

ُهُم الظَّاملُِوَن ]املائدة، 5: 45[.
وأنه أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص باحلكم بالقسط قائاًل: َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهم بِاْلِقْسِط 
 اْلُمْقِسطِيَن ]املائدة، 5: 42[، وبعيد ذلك أمره باحلكم بام أنزل اهلل قائاًل:   اهللَ ُيِحبُّ  إِنَّ

ۚ

أن احلكم  ما دل عىل  ]املائدة، 5: 48[   َأْهَواَءُهْم َتتَّبِْع  َواَل  اهللُ  َأْنَزَل  باَِم  َبْينَُهْم  َفاْحُكْم 
بالقسط ليس إال احلكم باهلل، وما سوى ذلك فهو اتباع للهوى فقط.

تدعي جهارًا  إال وهي  احلكومات  من  ترى حكومة  ال  أنك  الكالم  وفحوى 
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أن  املختلقة. واحلقيقة  ملقتضياهتام حسب مفاهيمها  بالعدل والقسط وإيفائها  قيامها 
واحدًا،  معنى  تؤدي  الكلامت  واإلنصاف مجيع هذه  والقسط  باحلق  العدل واحلكم 
هو: أن يكون احلكم موافقًا ألحكام اهلل تعاىل التي أنزهلا بنفسه يف القرآن أو عّلمها 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فوصلتنا عن طريق أحاديثه.
وكمثال عىل ذلك نأخذ الديمقراطية؛ فإهنا ال تكّف عن ادعاء أهنا تسعى إلقامة 
العدل واإلنصاف، وأن الكل عندها سواء يف تنفيذ القانون عليهم من غري فارق بني واحد 
وآخر. ولكنه ادعاء ينقضه علنًا الواقع اخلارجي املشاهد، ففي الوقت ذاته هنالك كثري من 
املجتمعات الديمقراطية والتي ال تزال متنح رئيس الدولة استثناء بنص يف الدستور بأنه ال 
حُياَكم وال خُياَصم قط يف حمكمة ما. فأي عدل إذن هذا؟! ولكنهم ما زالوا يدافعون عن 

هذا املوقف املناقض جلميع مقتضيات العدل وال يعتربونه من الالعدل يف يشء. 
كام أنه خيالف مفهوم العدل من وجهة النظر اإلسالمية بوضوح ورصاحة، حيث 
اإلسالم ال حيتفظ ألحد -رئيس الدولة كان أو غريه- بحق االستثناء من القانون ، 
كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:"إنام أهلك الذين قبلكم، أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، 
وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وايم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت 

لقطعت يدها”)1(.
التاريخ اإلسالمي املرشق حلافل بقضايا كثرية حوكم فيها رئيس الدولة  وإن 
إىل حمكمة وحكم عليه القايض يف غري خوف وال ندامة، من ذلك ما روي عن عيل 
 ، لذمي هيودي  املؤمنني-  أمري  وهو   - عليه  القايض حكم  أن رشحيًا  عنه  اهلل  ريض 
فلندع التاريخ حيكي لنا هذه القصة الرائعة بتفاصيلها املدهشة، روى وكيع يف »أخبار 
القضاة« بإسناده عن رشيح، قال: »ملا توجه عيل ريض اهلل عنه إىل قتال معاوية افتقد 
درعًا له، فلام رجع وجدها يف يد هيودي يبيعها بسوق الكوفة، فقال: يا هيودي الدرع 
درعي مل أهب ومل أبع، فقال: اليهودي: درعي ويف يدي، فقال: بيني وبينك القايض، 

)1(  صحيـح البخـاري )4 / 175( قبيل كتاب املناقب، رقم احلديث: 3475. صحيح مسـلم، احلدود، 
رقم احلديث: 4378. جامع األصول، رقم احلديث: 1879. 
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قال: فأتياين، فقعد عيل إىل جنبي واليهودي بني يدي، وقال: لوال أن خصمي ذمي 
كام  هبم  أصغرو  يقول:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ولكني سمعت  املجلس،  يف  معه  الستويت 
أصغر اهلل هبم ثم قال: هذه الدرع درعي، مل أبع، ومل أهب، فقال: لليهودي: ما تقول? 
قال: درعي ويف يدي، وقال: رشيح: يا أمري املؤمنني هل من بينة? قال: نعم احلسن 
ابني، وقنرب يشهدان أن الدرع درعي، قال: رشيح: يا أمري املؤمنني شهادة االبن لألب 
ال جتوز، فقال عيل: سبحان اهلل! رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته، سمعت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، فقال: اليهودي: أمري املؤمنني 
قدمني إىل قاضيه، وقاضيه يقيض عليه أشهد أن هذا الدين عىل احلق، وأشهد أن ال 
إله إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله وأن الدرع درعك يا أمري املؤمنني، سقطت معك 

لياًل، وتوجه مع عيل يقاتل معه بالنهروان فقتل«)1(.
 وتقديم هذا النموذج الرائع ملراعاة مقتضيات العدل وحماكمة األمري والقضاء 
احلكومات  يف  وتتابع  تواصل  بل  الراشدة،  اخلالفة  عهد  عىل  مقترصًا  يكن  مل  عليه 
اإلسالمية بعدها أيضًا، فمن ذلك ما رواه الكندي يف »كتاب الوالة وكتاب القضاة« 
بإسناده عن عبيد اهلل قال حدثني أيب قال: »ملا قدمت املسودة ردوا خري بن نعيم عىل 
القضاء، فأتاه عبد امللك بن مروان خياصم ابن عم له، فقعد عىل مفرشه، فقال: قم 

مع ابن عمك()2(.
وكذلك خاصمت اخلليفة منصور زوجته إىل القايض غوث بن سليامن، فوكلت 
عنها وكياًل، فلام حان موعد احلكم طلب القايض من اخلليفة أن يساوي وكيل الزوجة 
يف املجلس، فلم يكن جواب اخلليفة إال االستسالم، كام جاء يف التاريخ فانحط عن 

فراشه وجلس مع اخلصم)3(. 
ُسّلم  قد  العرصية  الديمقراطية  اإلمرباطوريات  معظم  أنه يف  ذلك  إىل  أِضف 
لرئيس الدولة حق العفو عن املجرمني والتخفيف يف عقوباهتم أيًا ما كانت جنايته، 

)1(  أخبار القضاة )2 / 200( ما روى عن رشيح القايض من املسند.
)2(  كتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي )1 / 257(.
)3(  كتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي )1 / 271(.
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حتى إنه غري ملَزم دستوريًا باإلفصاح عن تعليله. ويمكن لنا أن نقدر مدى مالءمة 
باإلعدام  قاتل  عىل  املحكمة  إذا حكمت  بام  واإلنصاف  العدل  لقضية  الوضع  هذا 
الضوابط  ومراعاة  اإلجراءات  واختاذ  الالزمة  الشهادات  تفحص  بعد  مثاًل  شنقًا 
وغريها،  االستئناف  حمكمة  من  العليا  املحاكم  ذلك  عىل  فأقّرته  املتقررة،  القضائية 
وأنفقت يف  واستغرق ذلك سنوات عديدة ومؤهالت موظفي احلكومة وأوقاهتم، 
هنايته  إىل  األمر  فلام وصل  باهظة،  قضائية  ومرصوفات  رسوم  إليه  الوصول  سبيل 
وأوشك اجلاين أن ينال عقوبته، فجأة يقوم رئيس الدولة باستخدام سلطته هذه فيعفو 
عن اجلاين ويلغي عقوبته خُميِّبًا آلمال عائلة القتيل وحُمبِطًا ألعامل القضاة واملحامني. 

فباهلل قولوا يل أي عدل هذا وأي إنصاف ذاك؟!
واإلسالم ال يقر هبذا املبدأ قط، كام يتضح ذلك من احلديث الذي ذكرنا بعضه 
فيام مىض، وإليكم إياه بنصه عند اإلمام البخاري فيام ييل: »عن عائشة ريض اهلل عنها، 
أن قريشًا أمههم شأن املرأة املخزومية التي رسقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فكلمه أسامة، 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أتشفع يف حد من حدود اهلل، ثم قام فاختطب، ثم قال: إنام 
فيهم  رسق  وإذا  تركوه،  الرشيف  فيهم  رسق  إذا  كانوا  أهنم  قبلكم،  الذين  أهلك 
الضعيف أقاموا عليه احلد، وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها")1(.
وأضف أيضًا أن معظم الدول املنتمية إىل الديمقراطية العلامنية ُتنّفذ عىل مجيع 
املواطنني يف اخلصومات والشؤون العائلية قوانني موحدة من دون مراعاة املذاهب 
التي يتبعوهنا والديانات التي يدينوهنا. فيضطر لذلك عدد كبري من الذين يسكنون 
تلك الدول – بام فيهم املسلمون- بالعمل بام ال يتفق ورشيعة مذاهبهم يف الشؤون 
الفردية من النكاح والطالق واإلرث والوصية وما إىل ذلك. وما ذلك إال وصمة عار 
عىل جبني العلامنية التي ترصخ رصاخها وترفع حنجرهتا بالسامح لكل فرد باتباع ما 
يشاء من املذاهب وما خيتاره من الديانات! فكيف يعمل املسكني بمذهبه وهو مكبل 
يف قيود اتباع القوانني العائلية الوضعية للدولة إطالقًا ولو كانت عىل خالف تعاليم 

)1(  صحيح البخاري )4 / 175(.
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مذهبه؟! فأي عدل هذا أم هو ظلم وعدوان؟
بينام احلكومة اإلسالمية ملَزمة بأن تسمح لكل مواطن أن يعمل يف هذه الشؤون 
التايل:  األصل  عندهم  فتقرر  الديانات،  من  ويتقلده  املذاهب  من  يعتقنه  بام  الفردية 

»اتركوهم وما يدينون«)1(. 
وحاصل هذه املسـألة أن غري املسـلمني املواطنني يف الدولة اإلسـالمية يلزمهم 
اتبـاع قوانينهـا العامة فحسـب، أما الشـؤون والقضايا الفرديـة والتي تتعلـق بديانة 
اإلنسـان وعقيدتـه، فهم فيها غـري ملزمني باتباع قوانـني الدولة، بل هـم فيها أحرار 
إطالقـًا ليتبعـوا رشائع مذاهبهم التـي ينتمون إليهـا. فهذا هو العـدل احلقيقي الذي 

يقدمه اإلسالم دون ما تدعيه الديمقراطية العلامنية ادعاء فحسب!

اإلمارة مسؤولية وليست بحق!

نّة مسئولية تثقل كواهل من يضطلع بأعبائها،  اإلمارة يف ضوء تعاليم القرآن والسُّ
وليس بحق جيدر باملحاولة وبذل اجلهود يف سبيل حتصيله، فلقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 “اإلمام راع ومسئول عن رعيته”)2(.

لذا وبالطبع فعىل املرء أن يتعامل معها مثل ما يتعامل مع مسئوليات أخرى، 
لقبوهلا  واضطر  اجلد  جد  إذا  أما  ذاك،  أمكنه  ما  منها  التخلص  وحياول  عنها  حيرتز 
كأمانة ضخمة  وظائفها  وتأدية  هبا  القيام  يف  جهده  فليستفرغ  بأعبائها  واالضطالع 

ومسئولية كبرية، وليس كمفخرة ومنقبة وكرامة.
ومن هذا ما ورد يف احلديث أن أبا ذر ريض اهلل عنه أبدى عن رغبته يف اإلمارة 
بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم 

القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها«)3(. 

)1(  التقرير والتحبري عيل حترير الكامل بن اهلامم )2 / 310( مسألة ختصيص السنة بالسنة.
)2(  صحيح البخاري )2 / 5( باب اجلمعة يف القرى، رقم احلديث: 893

)3(  صحيح مسلم )3 / 1457( باب كراهة اإلمارة بغري رضورة، احلديث:4683 
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ويف طريق لإلمام أيب داوود أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »يا أبا ذر إين أراك ضعيفًا، 
وإين أحب لك ما أحب لنفيس فال تأمرن عىل اثنني وال تولَّني مال يتيم«)1(.

وروى أبو هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:»إنكم ستحرصون عىل 
اإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم املرضعة وبئست الفاطمة«)2(.

واملعنى أن اإلمارة بادئ ذي بدء ترس املرء وتعجبه، إال أن املرء حني حياسب 
عنها يف الدنيا أو اآلخرة جيد خطورة مكانتها ودقة مسئوليتها. ومن هذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ملقدام بن معديكرب ريض اهلل عنه: »أفلحت يا قديم إن مت ومل تكن أمريًا، وال كاتبًا 

وال عريفًا«)3(.
فانظر إىل الفارق الكبري بني ما يقوله القرآن والنبي ملسو هيلع هللا ىلص من أن اإلمارة مسئولية 
ضخمة خطرية، ليست مفرش الورود بل منبت الشوك والقتاد، وبني ما طبع عليه 
الناس اليوم جتاهها من أن من ناهلا فلقد حظي بسعادة كبرية جتلب إليه منافعه وحتقق 
له مصاحله. ومن ثم فهو يستحق وجيدر أن يوجه إليها أسمى آيات التهاين وأزهى 
كلامت التربيك. واملحروم من حرم هذه السعادة الكبرية. فشتان ما بني الفكرتني! 

فرقًا  فرائصهم  ترتعد  املوقف  خطورة  إلدراكهم  الراشدون  اخللفاء  وكان 
للتقصري يف القيام بواجبًات هذه املسئولة، كام روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال:

»لو مات مجل ضياعًا عىل شط الفرات خلشيت أن يسألني اهلل عنه«)4(. 
  وقبيل وفاته حينام جعل الناس يثنون عليه قال: وددُت أن ذلك َكفاٌف ال عيلَّ

وال يل)5(.

)1(  سـنن أيب داوود )3 / 114( بـاب مـا جـاء يف الدخـول يف الوصايـا، رقـم احلديـث: 2868، جامع 
األصول)56/4(، رقم احلديث: 2036، 

)2(  صحيـح البخـاري )9 / 63( كتـاب األحكام، باب ما يكره من احلرص عـىل اإلمارة، رقم احلديث: 
7148، سنن النسائي، كتاب البيعة، ما يكره من احلرص عىل اإلمارة، رقم احلديث: 4216. 

)3(  سنن أيب داوود )3 / 131(.
)4(  الطبقات الكربى ط دار صادر )3 / 305( ذكر استخالف عمر .

)5(  صحيح البخاري )5 / 16( كتاب املناقب، باب قصة البيعة، 3700
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بل روى الطربي يف تارخيه أن رجاًل اقرتح عليه يف حينه ذاك أن يستخلف ابنه 
عبد اهلل. فوجد عليه وقال له: 

»وحيك! كيف أستخلف رجاًل عجز عن طالق امرأته!«)1(.
وتابع قائاًل:

»بحسب آل عمر أن حياسب منهم رجل واحد، ويسأل عن أمر أمة حممد، أما 
لقد جهدت نفيس، وحرمت أهيل، وإن نجوت كفافًا ال وزر وال أجر إين لسعيد«)2(.

الباب الثالث: دراسة قضايا تشكيل احلكومة من منظور إسالمي

مدخل:

نوّد أن نلّم يف هذا الفصل ببيان املبادئ األساسية التي منحناها اإلسالم بشأن 
آنفًا.  فيام مىض  املذكورة  وظائفها  وتؤدي  ألهدافها  ستهدف  التي  احلكومة  تشكيل 
منظور  من  بصلة  املذكور  العنوان  إىل  متت  التي  القضايا  من  عديدًا  فيه  وسندرس 

إسالمي.

1- موقف اإلسالم من طلب اإلمارة:

حيث اتضح مما ذكرناه يف هناية الفصل الثاين من أن اإلسالم يرى إىل اإلمارة 
كمسئولية ضخمة وليس كحق، لذا فإنه ال يسمح للمرء بأن يطلب اإلمارة ويسأهلا 
أخرجه  عنه حديث  النهي  يدل عىل  كام  نيلها.  يف  ويبذل جهوده ويرصف حماوالته 
اإلمام البخاري يف صحيحه عن سمرة بن جندب ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل 
عليه وسلم قال له :  »ال تْسأل اإِلمارة، فإنك إْن أوتِيتها عن مسألٍة ُوِكْلَت إليها، وإن 

أوتِيَتَها من غري مسألة ُأِعنَْت عليها«)3(.

)1(  إشارة إىل ما حدث من عبد اهلل بن عمر مرة أنه طلق امرأته وهي حائض.
)2(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )4 / 228( قصة الشورى.

)3(  صحيح البخاري )8 / 127( كتاب األيامن، 6622.
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ولقد ورد يف طلب القضاء أيضًا حديث هو بمثابة الرشح والتبيني هلذا احلديث 
»من  مرفوعًا:  عنه  اهلل  ريض  أنس  عن  الرتمذي  أخرجه  ما  وهو  أعاله،  املذكور 
ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إىل نفسه، ومن أكره عليه أنزل اهلل عليه ملكًا 

يسدده«)1(.
فدل هذا احلديث عىل أن معنى »وّكل إىل نفسه« أن من نال هذه املناصب وبلغ 
هذه الرُتب بطلب وحماوالت منه من خالل االستشفاع هلا وغريه، فاهلل ال ُيعينه وال 
ينرصه يف أداء مهام منصبه ذاك يف يشء، بل يفّوض شأنه إىل نفسه لرِِتَد به أي مورد 
شاءت وتضل به يف أّي واد أرادت! أعاذنا اهلل منه. وإنه لوعيد شديد ربام ال يتوصل 
إىل مدى شدته، ومن ثم تفاقم وضع الرجل هذا وخطورة حالته تلك، إال من يؤمن 
فيه  إذا حالفه  إال  ينجز عماًل  أمرًا وال  يربم  املرء ال  أن  ويعتقد  وتعاىل  باهلل سبحانه 

التوفيق ورافقته فيه النرصة منه عز وعال.
أنـه  عنـه  اهلل  األشـعري ريض  موسـى  أيب  عـن  آخـر  ويـروى يف حديـث 
قال:»دخلـت عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنا ورجالن من قومـي، فقال أحد الرجلني: أّمرنا يا 
رسـول اهلل، وقـال اآلخر مثله، فقـال: »إنا ال نويل هذا من سـأله، وال من حرص 

عليـه««)2(.
وهاكـم حديثـا آخـر أخرجه البخاري عـن عبد اهلل بن عمـرو ريض اهلل عنه أن 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »وجتدون من خري الناس أشـدهم كراهية هلـذا األمر حتى يقع 

فيه«)3(.
فدلـت هذه األحاديث يف وضوح ورصاحة أن سـؤال اإلمـارة وطلب الوالية 

غري جائز، وأنه جيعل من يسأهلا ويتطلع إليها شخصًا غري صالح هلا.

)1(  سـنن الرتمذي ت شـاكر )3 / 606( كتاب األحكام، رقم احلديث: 1324، والسـن  أليب داوود ، 
كتاب األقضية، رقم احلديث: 3578، مسند اإلمام أمحد، 12184. 

)2(  صحيح البخاري )9 / 64( باب ما يكره من احلرص عىل اإلمارة، رقم احلديث: 7149.
)3(  صحيح البخاري )4 / 196( كتاب املناقب، رقم احلديث: 3588.
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ذكره  بام  الوالية مستدلني  اإلمارة وطلب  إىل جواز سؤال  البعض  بينام ذهب 
القرآن الكريم عن يوسف عليه السالم أنه طلبها من ملك مرص قائاًل:  اْجَعْلنِي َعىَل 

 َحِفيٌظ َعِليم ]يوسف، 12: 55[. َخَزاِئِن اأْلَْرِض إيِنِّ
ولقد عدا األمر بالبعض إىل أهنم استدلوا هبا -نظرًا إىل أن يوسف عليه السالم 
جيوز  أنه  عىل  ومؤهالته-  خصائله  ببيان  هلا  وجدارته  كفاءته  عن  وأعرب  طلبها 
للمرء اليوم أن يرتشح يف االنتخابات ويفصح بني أيدي الناس عام فيه من اخلصائل 
واملناقب واملؤهالت لكي جيّرهم ذاك إىل اإلدالء بأصواهتم يف حقه إبان فرتة االقرتاع 

والتصويت.
واجلواب عن هذا االستدالل من وجهني:

أحدمها: أن يوسف عليه السالم ملا عرف عزم امللك عىل توليته – من عند نفسه 
التي ذكرها اهلل  ال عىل طلب منه- منصبًا من مناصب احلكومة، وذلك من مقولته 
اْلَيْوَم  إِنََّك  َقاَل  َمُه  َكلَّ   َفَلامَّ لِنَْفيِس  َأْسَتْخِلْصُه  بِِه  اْئُتويِن  امْلَِلُك  َوَقاَل  اآلية:  قبيل هذه 
َلَدْينَا َمِكنٌي َأِمني ]يوسف، 12: 54[، فلام عرف أن امللك مصمم عىل إنجاز عزمه ذاك 
ضه إليه امللك. ففي هذه املرحلة طلب منه  بقي السؤال يف حتديد املنصب الذي سيفوِّ
أن جيعله عىل خزائن األرض. لذا فال يصح القول بأنه سأل الوالية أو املنصب باملعنى 
الذي هنت عنه الرشيعة؛ حيث إنه مل يبعث إىل امللك طلبًا من السجن يعنى بتوليته 
منصبًا، كام أنه مل يبذل هلا مااًل ومل يقّدم هلا شفاعة. إذن فكيف يصح به االستدالل عىل 

جواز ما جيري اليوم يف األوساط السياسية إبان فرتة االنتخابات؟!
وثانيًا فام قدمناه من النهي عن سؤال اإلمارة وطلب الوالية فهو أصل حكم 
االستثنائية  احلاالت  بعض  يف  بطلبه  سمحت  ذاهتا  الرشيعة  أن  حني  يف  الرشيعة، 
املمكن محل فعل يوسف عليه  اخلاصة، كام سنوضحه عن قريب إن شاء اهلل، فمن 

السالم عىل أنه كان يف تلك احلالة االستثنائية التي يسمح فيها بطلب الوالية.
الوالية، وهو ما  البعض عىل جواز طلب  به  وهناك حديث يمكن أن يستدل 
رواه أبو داوود يف سننه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من طلب 
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قضاء املسلمني حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله اجلنة«)1(.
ولكننا نقول: بغض النظر عام يف إسناده من كالم للمحدثني يمكن محله أيضًا 

عىل تلك احلالة االستثنائية التي تسمح فيها الرشيعة بطلب الوالية.
يعرف  ما  فمنها:  القضية،  تعارضت يف هذه  قد  األحاديث  أن  ذلك  وتفصيل 
منها أن سؤال اإلمارة غري جائز، وهي ما أسلفناه سابقًا. ومنها ما يدل عىل جوازه، 
بتطبيق  النوعني  هذين  كال  الرشيعة  علامء  وأعمل  آنفًا.  ذكرناه  الذي  احلديث  وهو 
بينهام من أن األصل هو النهي عن سؤال اإلمارة وحظر طلب الوالية. إال أنه ربام 
تطرأ هناك حالة يشعر فيها املرء بإيقان أنه لو مل يطلب الوالية فسيتوالها من يقوم هبا 
عن غري كفاءة ما سيسفر عن هضم حقوق املسلمني واإلجحاف هبا، ففي مثل هذه 
احلالة جيوز له أن يسأهلا رشيطة أن تكون له رغبة يف إقامة احلق، ولديه خوف من أن 
يتعرض له غري مستحق، وال يكون قصده من طلبها املنزلة واملباهاة. وهذا هو املوقف 
»األحكام السلطانية«، وأّيده  الذي ذهب إليه القايض أبو يعىل احلنبيل رمحه اهلل يف 
مجع من العلامء املتأخرين من بينهم العالمة ظفر أمحد العثامين رمحه اهلل يف كتابه القيم 

»إعالء السنن«.
فحاصل ما قدمنا أنه ال جيوز يف عامة األحوال طلب اإلمارة، ويستثنى منه ما إذا 
تعني عىل املرء طلبها، وذلك إذا خيش أنه لو مل يطلبها لذهب هبا من ال يستحقها وال 
يتأهل هلا، ما سينجر إىل الفساد وضياع حقوق املسلمني، ففي هذه احلالة االستثنائية 

جيوز له طلبها بغرض اإلصالح وإقامة احلق، دون نيل املنزلة واجلاه.

الصيغة البديلة للرتشيح يف االنتخابات:

ولقد أثار التفصيل املاّر بدوره سؤاالً يف ذهن كل قارئ، بأنه ملا تقرر أن طلب 
اإلمارة أمٌر غري جائز يف عامة األحوال رشعًا، فامذا سَيُسّد مسد الرتشيح للعضوية 
الربملانية والذي يقوم عليه اهليكل االنتخايب يف عرصنا هذا؟ فإذا مل يكن هناك مرّشح 

ففي حق من يكون التصويت وكيف؟

)1(  سنن أيب داوود )3 / 299(، باب يف القايض خيطئ ويصيب، رقم احلديث: 3575.
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بنا أن نلفت أنظارنا إىل نكتة  وقبل اخلوض يف اإلجابة عن هذا السؤال جيدر 
هامة ربام ُتزيح عن أعيننا اللثام يف قضايا عديدة ذات صلة ومضاهاة بقضيتنا هذه، 
وهي أنه كلام ساد نظام أو طريقة ما عىل النطاق الدويل والقى رواجًا وقبوالً يف العامل 
كله أو ُجّله، فهو يرتسخ يف أذهان الناس بحيث إهنم ال ينظرون إىل غريه - ما يمكن 
أن جيعل بدياًل له ينوب منابه وخيلفه يف عمله- بعني االعتبار، بل يرونه غري جدير 
بالتفكري وغري قابل للتنفيذ إطالقًا. واحلال أهنم لو ختلصوا يف التفكري بشأنه عن أثر 

البيئة التي يعيشون فيها لوجدوه كأصله قابال للتنفيذ بكل يرس وبساطة.
والرتشيح لالنتخابات شأنه كذلك، أما أوالً فهو ليس بمطرد يف العامل اطرادًا 
مزدهرة  دول  هذا-  عرصنا  يف  -حتى  اختذهتا  أخرى  ِصَيغ  عدة  هناك  بل  كليًا، 
أخرى  ويف  النسبي،  التمثيل  نظام  يوجد  دولة  ففي   ، ونجاح  يرس  يف  لالنتخابات 
Transfer-( ويف أخرى: صوت قابل للتحويل )Second ballot )التصويت بمرتني 
يسّد  أن  يمكن  ال  إطالقًا  الزمة  السائدة  الطريقة  اعتبار  يصح  فال  لذا   )able Vote

مسدها يشء آخر. بل لو ترسخ يف الذهن مرة أن طلب اإلمارة - بجانب كونه غري 
جائز رشعًا- مفسدة قد أودى بنظامنا السيايس، فال يبقى إذن تقديم بديل له صعبًا 

مثل ما يستصعبه الناس.
من جانب،  بيرس  اختاذه  يمكن  ما  املعارص،  الرتشيح  لنظام  بدياًل  هنا  ونطرح 
البرشي  املجتمع  يواجهها  التي  واالقتصادية  االجتامعية  املفاسد  عىل  سيقيض  وما 
يقرتحوا  أن  انتخابية  دائرة  أن يطلب من سكان كل  من جرائه من آخر. وتفصيله: 
دت مواصفاهتم التي تؤهلهم  بدورهم للنيابة عنهم يف جملس الربملان أشخاصًا قد ُحدِّ
للعضوية املطلوبة: من مهاراهتم العلمية، وخدماهتم االجتامعية، وجتارهبم العملية، 
وِسريهم اخللقية وما إىل ذلك. ولتقم جلنة االنتخابات بتحديد عدد خاص من 500 
أو 1000 أو غريمها، حتى إذا بلغ عدد املقرتحني من سكان دائرة انتخابية يف حق 
أحد من املرشحني إىل ذاك العدد املحّدد، فلتستعرض اللجنة هذا االقرتاح أحقيقي 
املقرتحون  هل  عديدة:  أمور  واستكشاف  فحص  خالل  من  وذلك  مزّور؟  أم  هو 
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العدد املحّدد  الواقع أم ال؟ وهل بلغوا حقًا إىل  الدائرة االنتخابية يف  يسكنون تلك 
بتواجد  االنتخابات  يف  للرتشح  متأهل  اقرتحوه  الذي  الشخص  وهل  املطلوب؟ 
أوراق  اللجنة  فلتقبل  األمور  هذه  من  التأكد  وبعد  ال؟  أم  فيه  املطلوبة  املواصفات 
واحد،  غرَي  املحّدد  العدَد  حقه  يف  االقرتاح  بلغ  الذي  كان  فلو  للعضوية.  ترشيحه 

فالنتخاب واحد منهم لتْدُع الناس إىل التصويت واالقرتاع يف حق أحد هؤالء.
وبدل أن يقوم املرشح ذاته بدعوة الناس إىل اإلدالء بأصواهتم يف حقه ما عادة 
جتّره إىل اإلطراء يف نفسه، والوعود الكاذبة بشأن مستقبله بعد النجاح، واالنتقاص 
من شأن حلفائه من املرشحني اآلخرين، وإنفاق مبالغ باهظة يف ذلك، كام هو سائد 
اليوم، لِتقم جلنة االنتخابات نفسها بمهمة دعايتهم وتعريفهم إىل الناخبني باستخدام 
باحلاجة  ما شعرت  إذا  ومقابالت  هلم حوارات  ولرُتتِّب  بأنواعها،  اإلعالم  وسائل 
إليها، وبذلك سوف يتعرف الناس عن كثب تعرفًا حقيقيًا غري ممزوج باإلطراءات 
واالدعاءات عىل املرشحني يف دوائرهم االنتخابية، ومؤهالهتم العلمية، وسريهم يف 
ماضيهم، ومدى تفهمهم ألمور حارضهم وقضايا شعبهم، وحتلِّيهم بكرائم اخلصال 

من الصدق واألمانة وما إىل ذلك.
أما اليوم فاملرشح ال يكتفي بتخديع الناس ومتنيتهم بالوعود الكاذبة فحسب، 
طائلة، فكانت  باهظة وأمواالً  مبالغ  الناخبني  إىل  ينفق يف سبيل دعايته وتعريفه  بل 
عاقبة ذاك أنه مل يبق من املمكن أن يرتشح أحد إال من فضلت عنده هذه املبالغ فارغة 
عن حوائجه من ناحية، ومن ناحية أخرى فالذي ينفقها عادة ما يراها استثامرًا رابحًا 

يدّر عليه بعد الفوز أكثر ما أنفقه بالغبن والغلول يف أموال الدولة.
ونظرًا إىل هذا ففي حميطنا ونظامنا السياسيني السائدين بات من شبه املستحيل 
احلكومة من  يعتلوا عروش  أن  النية  الفكرة وخمليص  أمناء سليمي  لرجال صادقني 

خالل االنتخابات.
ومن هذا فأنا عىل ثقة بأنه لو قبل هذا البديل املطروح لنظام الرتشيح املعارص، 
يسمح ألحد  أن  دون  من  االنتخابات فحسب،  تؤدهيا جلنة  الدعاية  وظيفة  وظلت 
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باستخدام وسائلها السائدة الفاشية، َلَلِعب ذلك دوره وبكثري يف تفنيد املفاسد التي 
أسلفنا ذكرها آنفًا.

ض إليها كذلك –ال املرشحني- إدارة خميامت االقرتاع أمام  ويوم االقرتاع لتفوَّ
مراكز االقرتاع ليستلم منها الناخبون األوراق، حتى ينسّد آخر باب يمكن أن يؤثر 

سلبيًا عىل الرأي العام بٓاليات الضغط عىل الناخبني والرتغيب والتمنية.
وقد ترك فعاًل نظام )CONVINCING( يف بعض الدول، بل إهنا باتت تكتفي 
أجهزة  وبّثها عىل  معهم  واحلوارات  املقابالت  بإجراء  املرشحني  أسامء  بعد تسجيل 
انتخابية،  املرئية منها واملسموعة فقط، من دون إجراء محالت واجتامعات  اإلعالم 
وال تسويد جدران العامة وتشوهيها بإعالنات والفتات مليئة إطراء ووعودًا كاذبة.
من  الشعب  متكني  يف  ناجحًا  ونظامًا  بدياًل  كونه  بصفة  دوره  سيؤدي  أنه  كام 
الزعامء  منهم  انتزعها  قد  ما  واستقاللّية،  حرّية  بكل  االقرتاع  يف  حقهم  استخدام 
اإلقطاعيون، فأصبحوا خاضعني هلم وإلراداهتم، بحيث مل يبق هلم دور يف التصويت 
إال استخدام أصابعهم كامكينة آلية قد أمرت بوضع ورقة االقرتاع يف صندوق االقرتاع 

اخلاص فقط، من دون أن يكون ذلك عن رضا منهم وطواعية!
وممـا يزيـد ضغثـًا عىل إبالة مـا سـاد يف بالدنا من نظـام العضويـة الواحدة، 
بمعنـى أنـه ال ينتخب من دائـرة انتخابيـة -إقليمية أو وطنية- إال مرشـح واحد، 
يتمثـل فيمـن نال أكـرب عدد من األصوات ولو كانـت قليلة جدًا بالنسـبة إىل مجيع 
الناخبـني يف تلـك الدائـرة. ومثال ذلك كام إذا كان املرشـحون من دائـرة انتخابية 
عرشة أشـخاص، فنال تسـعة منهم ألفًا ألفـًا، بينام نال الواحد منهـم ألفني صوتًا، 
فيعتـرب هـو الناجح بالرغـم من أن رأي أكثـر الناخبني يف تلـك الدائرة يذهب إىل 
خالفـه. وعـىل عكس من هـذا فلو اختـذت دوائر انتخابيـة واسـعة، واختري نظام 
التعدديـة العضويـة، بأن ينتخب مـن دائرة كبرية أربعة أعضاء حسـب مراتبهم يف 
حيازة األصوات، سـواء باألصوات القابلة للتحويل أو غريها، ألّدى ذلك دوره 

يف إهناء هذه املفسـدة بشـكل كبري. 
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بترشيع  السياسة  جمال  يف  اكتفى  اإلسالم  أن  من  سابقًا  قّدمناه  ما  هنا  ونعيد 
املبادئ األساسية فحسب، وفّوض ُصور تطبيقها وِصيغ تنفيذها العمليني إىل علامء 
الرشيعة واخلرباء هبا يف كل عرص ومرص. فمبادئ اإلسالم يف جمال تشكيل احلكومة 
تتمثل يف هذين املبدأين: النهي عن طلب اإلمارة، وتأسيسها عىل الشورى. إال أنه 
قد منحهام مرونة جتعلهام صاحلني ليتامشيا مع كل عرص ويتسايرا مع كل زمان. لذا 
فلعلامء الرشيعة وأهل البصرية من املسلمني جمال يف البديل الذى طرحناه آنفًا لتبسيط 
املحنكة وخربهتم  تفاصيله وجزئياته يف ضوء جتارهبم  املزيد من  فيه ووضع  الكالم 

بأوضاع السياسة املعارصة.
لنظام  للتنفيذ  قابل  عميل  بديل  تقديم  املستحيل  من  إذن  يبق  فلم    كلٍّ وعىل 
من جانب وخيلو  الرشيعة  ومبادئ  يتفق  والذي  املعارصة،  االنتخابات  الرتشيح يف 

عن املفاسد التي تتولد من النظام الّسائد من جانب آخر.

الرشوط واملواصفات التي تؤهل األمري لإلمارة:

د يف العادة مواصفات ورشوطًا خاصة جيب  النُُظم الديمقراطية العرصية ال حتدِّ
توافرها يف رئيس البالد أو أعضاء اهليئة الترشيعية، بل عادة ما يكتفى يف ذلك بام قد 
اسمه  للبالد، حائزًا عىل جنسيتها، مسجاًل  مواطنًا  يكون  أن  من  الدساتري  ُسطر يف 
لرشوط  تتصدى  وال  العمر،  من  حدا  بلوغه  فيها  بام  برشوطهم  الناخبني  قائمة  يف 
ومواصفات أخرى من املؤهالت العلمية وال التجارب العملية وال السلوك اخللقي 
وال غري ذلك. بل نيل أكرب عدد من األصوات هو العنرص الوحيد لدهيا الذي يؤهل 
شخصًا ما لرئاسة البالد. ومن هذا فكثريًا ما رأينا شخصًا جاهاًل سيئ اخللق والسرية 
رئيس  فيصبح  الناخبني،  أصوات  من  األغلبية  نيله  ملجرد  الرئاسة  عرش  اعتىل  قد 
الدولة يف حني أن توغله يف النشاطات اخللقية السيئة ال يبقى رسًا كامتًا، بل تظل تنرش 
قصصها علنًا وعىل رؤوس األشهاد حتى بعد نزوله عن العرش لفرتة طويلة. خذ 
عىل ذلك مثاًل جون كيندي، أول رئيس أمريكي جعل روسيا تستسلم لسياساته، ما 

زالت قصص اهتاممه باجلنس وتوغله يف نشاطاته مطبوعة سائدة بعد.
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بينام اإلسالم يتميز من بني تلك النظم أنه بادئ ذي بدء هيتم بتحديد رشوط 
بتويل  البالد، وال يسمح ألحد  يتزمع لرئاسة  ومواصفات جيب توافرها يف شخص 
رئاسة البالد وأمارة املسلمني ما دامت مل تتوفر فيه تلك الرشوط ومل تتحصل فيه تلك 
املواصفات. وللعلامء يف هذا املوضوع أبحاث مستفيضة ومناقشات طويلة نكفيكم 

عناءها بتقديم تلخيص موجز هلا فيام ييل إن شاء اهلل.

الرشط األول: 
أن يكون عاقاًل بالغًا سليم احلواس.

الرشط الثاين: 
َك َلُظْلٌم  ْ  الرشِّ أن يكون مسلاًم؛ وذلك فإن اهلل اعترب الرشك ظلاًم عظياًم قائاًل: إِنَّ
َعظِيٌم  ]لقامن، 31: 13[، وذكر يف آية أخرى أن الظامل ال يناله عهد اهلل الكامن يف أمارة 
املسلمني وحكومة بالدهم قائاًل: اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنِِي ]البقرة، 2: 124[، فحصل 
أمري  جعله  يصح  فال  لذا  قط،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عهد  يناله  ال  املرشك  أن  هذا  من 

املؤمنني وحاكم بالدهم.
والبداهة حتكم بأن الدولة اإلسالمية يلزم أن يكون رئيسها مسلاًم؛ ألن احلكومة 
هلا من منظور إسالمي وظائفها وواجباهتا اخلاصة، واألهداف التي ينشدها اإلسالم 
من وراء تأسيسها، وهي أمور وأعامل يكون من العبث أن يتوخى من كافر ما القيام 

بتأديتها وإبرامها خري قيام.
وبالرغم من كونه أمرًا بدهييًا إال أن الذين تدثروا بدثار الديمقراطية وأصبحوا 
ينظرون إىل مجيع األمور بمنظار ديمقراطي فحسب، قد أثاروا حوله أيضًا شبهات 
للباكستان؛  الدستور  وضع  فرتة  إبان  ذلك  شوهد  كام  اعرتاضات،  عليه  وأوردوا 
فالبند الذي يعنى باشرتاط اإلسالم ملنصب رئاسة البالد: كان من البنود التي أثارت 
السخط وصّبت الغضب يف األوساط الديمقراطية، باعتباره ظلاًم يف حق غري املسلمني 
من املواطنني. وهذه الشبهات ليست إال وليدة األفكار الديمقراطية والقومية التي مّر 
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الكالم عليها فيام مىض مفصاًل. ولكن األمر الذي ال ينقيض منه عجب الباحث هو 
أن كثريًا من الدول - هي يف رعيل رّواد الديمقراطية وطليعة ُشداهتا- قد اشرتطت 
فعاًل للرئيس اعتناق مذهب خاص واالنتامء إىل ديانة خاصة. خذ بريطانيا عىل ذلك 
مثاًل؛ فإهنا قد نصت يف دستورها عىل أن رئاستها ال يتوالها إال من ينتمي إىل طائفة 
شعارها  الديمقراطية  اختذت  قد  دولة  للعجب!  فيا  النرصانية.  من  الربوتستانت 
مناقضة  الديمقراطية  مبادئ  يناقض  بند  عىل  دستورها  يف  تنص  كربيطانيا  ودثارها 
لتقتيض،  مبادئها  وإن  تدعو،  الديمقراطية  فإن  واضحًا!  صدامًا  وتصادمها  رصحية 
أن يسمح بتويل رئاسة البالد ألي شخص كائنة ما كانت ديانته. وبريطانيا تناقضها 
الربوتستانت، وباألخص  وبالتحديد من طائفة  يكون نرصانيًا،  أن  بقيود:  بتقييدها 

!) Church of England(ممن له صلة بكنيسة إنجلرتا
تّدعي  ومالطا،  وكوستاريكا  وكوملبيا  كاألرجنتني  أخرى  عديدة  دول  وهناك 
من  يكون  أن  لرئيسها  فعاًل  اشرتطت  قد  أهنا  حني  يف  العلامنية  الديمقراطية  اتباع 
تشرتط  بينام   .)Roman Catholic Church( الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة  أتباع 
اللوثرية. أما  هلا الدنامرك والنرويج وآيسلندا والسويد أن يكون منتميا إىل الكنيسة 
اليونان فلم تتخلف عن غريها فيه بل قامت واشرتطت لرئيسها أن يكون من مدرسة 
الكنيسة األورثوذكسية )Orthodox Churches(. وكذلك التزمت إرسائيل باشرتاط 

اليهودية لرئيسها، ومملكة نيبال باشرتاط اهلندوسية.
الدول  هذه  أن  بتربير  عنها  تربؤا  األمثلة  هذه  الديمقراطيني  إىل  قّدمت  فإذا 

ليست علامنية بحتة، بل هي دول قامت عىل أسس دينية.
فنقول هلم: كام أن هذه الدول املذكورة أعاله مل تشرتط أية ديانة ملنصب رئاسة 
النظر عن  بتوليها بغض  بل سمحت لكل واحد  الوزراء؛  رئيس  املتمثل يف  اإلدارة 
ديانته ومذهبه، معللة بأن اشرتاط الديانة اخلاصة لرئيس الوزراء يعني ظلاًم يف حق 
املنع  به عىل  يستدل  أن  يمكن  ذاته  فالتعليل  الديانة.  تلك  إىل  املنتمني  املواطنني غري 
عن اشرتاط الديانة اخلاصة لرئيس الدولة أيضًا، فإنه إذا سلم اعتبار اشرتاط الديانة 
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اخلاصة لرئيس الوزراء ظلاًم فأي يشء خيرجه عن حيز الظلم بشأن رئيس الدولة؟!
وأيضًا فإذا كان من املسموح عندهم لدولة قائمة عىل أسس دينية أن تشرتط 
الدولة  كون  عن  بكل وضوح  يفصح  وهو  باإلسالم  فكيف  ديانة خاصة  لرئاستها 
يشرتط  أن  دينية  ومبادئ  أسس  عىل  قائمة  إسالمية  حكومة  وحكومتها  إسالمية 
تم  لقد  هذا  ومن  لتعاليمه.  واالعتناق  اإلسالم  ديانة  إىل  االنتامء  لرئيسها  وبالطبع 
بصفة  الدستور-  وضع  أيام  حاّدة  مناقشات  الباكستان-بعد  دستور  يف  التنصيص 
كوهنا دولة إسالمية عىل اشرتاط اإلسالم لكل من رئيس البالد ورئيس الوزراء، فلله 

احلمد عىل ذلك والشكر.

الرشط الثالث: الذكورة:
الرشط الثالث لرئيس البالد أن يكون ذكرًا، ال امرأة؛ والدليل عىل ذلك قول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«)1( قاهلا ملسو هيلع هللا ىلص ملا بلغه أن أهل فارس قد 

مّلكوا عليهم بنت كرسى.
اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة،  أيب  عن  الرتمذي  أخرجه  آخر  حديث  يف  وورد 
بينكم  وأموركم شورى  وأغنياؤكم سمحاءكم،  خياركم،  أمراؤكم  كان  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص: 
فظهر األرض خري لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم رشاركم وأغنياؤكم بخالءكم، 

وأموركم إىل نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها«)2(.
وإضافة إىل ذلك فإن الرشيعة تعترب اإلمارة إمامة كام سبق تفصيله فيام مىض. 
وتقسم اإلمامة إىل نوعني: الكربى وهي هذه، والصغرى وهي اإلمامة يف الصلوات. 
إمامًا  لتصبح  )أي  الصغرى  لإلمامة  تصلح  ال  املرأة  أن  عىل  كلمتهم  أطبقت  ولقد 
ما هلا من خطورة  الكربى وهلا  يقال بصلوحها لإلمامة  الصالة( فكيف  للرجال يف 

ومكانة؟!
فيها شخصيًا  أعرف  ال  بحيث  األمة  علامء  آراء  عليها  اتفقت  قد  قضية  وهي 

)1(  صحيح البخاري )6 / 8( باب كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل كرسى وقيرص، رقم احلديث: 4425.
)2(  عن سنن الرتمذي ت شاكر )4 / 529( باب: 78، رقم احلديث: 2266، وقال: هذا حديث غريب.
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الشيخ  األمة  إىل حكيم  بجوازه  القول  ينسبون  البعض  أن  إال  منهم خالفًا.  لواحد 
بـ  املسامة  فتاواه  له ضمن جمموعة  فتوى  إىل  استنادًا  اهلل  رمحه  التهانوي  عيل  أرشف 
إمداد الفتاوى. ولكنها يف الواقع ال تعدو أن تكون مغالطة تورط فيها هؤالء للخطأ 
وافق  قد  اهلل  رمحه  التهانوي  الشيخ  سامحة  أن  ذلك  وتفصيل  لفتواه.  تفهمهم  يف 
فيها مجهور األمة عىل أن املرأة ال تصلح إلمامة املسلمني، إال أنه أجاز كوهنا رئيس 
الوزراء يف النظام الديمقراطي السائد بتعليل أن رئيس الوزراء ال يكون رئيس البالد 
وصاحَب أمرها يف احلقيقة، بل هو جزء من جملس الترشيع الذي تدور حوله السلطة 
السلطة  ونيل  البالد  رئاسة  املنصب  اعتبار هذا  نفى  الديمقراطي. فحيث  النظام  يف 

الكاملة لذا أجاز للمرأة أن تتواله.
فاحلاصل أن اختالفه مل يكن يف أمر رشعي متفق عليه، بل يف أمر يتعلق بالواقع 
اخلارجي. لذا ففيه جمال كالم وسعة لالختالف معه؛ ألن رئيس الوزراء ولو مل يكن 
التنفيذية. ولشقيقي  اإلدارية والسلطات  الشؤون  أنه يكون رئيس  إال  البالد  رئيس 
ق فيها  املعظم فضيلة الشيخ املفتي حممد رفيع العثامين حفظه اهلل مقال مبسط قد حقَّ

هذه القضية حتقيقًا وافيًا، ما هو مطبوع متداول.
قد  وشدة،  بقوة  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  فلسفة  إىل  اليوم  تداَعوا  ولقد 
أن  املقرر  من  أصبح  بحيث  املعارص،  البرشي  املجتمع  يف  وقبوالً  رواجًا  منحتها 
يقلدون  الذين  بسهام مسددة من هؤالء  النفس  استهداف  إال  يعني  من خيالفها ال 
العلامنية تقليدًا أعمى ويتعاطفون معها تعاطًفا أرعن. فنحن إذ نقول بعدم صلوح 
املرأة لإلمارة نعرف بدقة أن املغرمني بدعايات التجديد سوف يشنون علينا الغارة 
يف  معهم  نخوض  أن  بدل  ولكننا  القضية؛  هذه  حول  وشبهات  شكوكًا  ويثريون 
وقعت  قصة  برسد  هنا  نكتفي  أن  نوّد  طائل  أي  منه  نلمس  ال  الذي  احلديث  غامر 
احلوار  إجراء  بغرض   )Time( شهرية  أمريكية  جريدة  متثل  صحفية  زارتني  إذ  يل 
املرأة  رئاسة  أسئلتها حول قضية  أن أجيب عن  أهبة مني. وسألتني  معي عىل غري 
املوضوع  أسئلتك يف هذا  أرّد عىل  أن  العبث  إنه من  فقلت هلا:  لذلك.  وصلوحها 
وأنت ال متتلكني لديك فكرة سليمة وال تصورًا صحيحًا جتاه احلكومة وخطورهتا 
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أن  إال  تنرصف  أن  وأبت  وحتريت  لذاك  فدهشت  اإلسالم.  يف  ومكانتها  واملرأة 
فخاطئ؛  احلكومة  عن  تصورك  أما  هلا:  فقلت  هذه.  مقولتي  تفصيل  مني  تسمع 
ألنك تنظرين إليها كميزة تدور حوهلا رحى سعادة املرء ورفاهيته، فالسعيد عندكم 
لكم  فحق  يناهلا  لن  أنه  أحد  حق  يف  سّلم  فلو  لذا  حرمها.  من  واملحروم  ناهلا  من 
إليها  ينظر  فال  اإلسالم  أما  مفاده.  واغتصب  حقه  هضم  قد  شخصًا  تعتربوه  أن 
كواهله  أثقل  من  والُلقيا  بالرحم  خلليق  ضخمة،  كمسئولية  بل  ومصلحة،  كميزة 
بأعبائها! كام يتضح ذلك مما قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملقداد بن األسود: »أفلحت يا قديم إن 
ُمّت ومل تكن أمريًا، وال كاتبًا وال عريفًا«)1( حيث أناط فيه الفالح بالنأي عن هذه 

املسئولية، ال بنيلها وحتملها!
ثم قصصت عليها قصة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حيث أشري عليه وهو 
يف مرض موته أن يستخلف ابنه عبد اهلل، فقال: »بحسب آل عمر أن حياسب منهم 
رجل واحد، ويسأل عن أمر أمة حممد، أما لقد جهدت نفيس، وحرمت أهيل، وإن 

نجوت كفافًا ال وزر وال أجر إين لسعيد«)2(.
فإذا سّلم أهنا ليس مفرش الورود والعروس بل منبت الشوك والقتاد، ليست 
باعتباره سعيدًا: أمن  بقالدة حتيّل بل طوق خينق! فباهلل قويل يل: أي الصنفني أخلق 
حيتمل يف شأنه أن خيتنق هبذا اخلناق أم من أؤمن من وقوعه يف هذا الشباك؟! بل نظرًا 
له منة كبرية عىل  لنا أن نقول: إن  إىل مسئولية احلكومة وخطورهتا يف اإلسالم حيق 

املرأة حيث وضعها يف أمان وطمأنينة من التورط يف هذه املسئولية.
اجلهود  لبذل  وأمثالك  حتملك  والتي  للرجل  املرأة  مساواة  عن  فكرتك  أما 
واملحاوالت يف سبيل حتقيقها فخاطئة أيضًا؛ ألنك تنظرين إىل املرأة بنفس النظرة التى 
تنظرين هبا إىل الرجل، وال ترين أي فارق بني وظائفهام ومقاصد حياهتام، مع أن جمرد 
التفكري يف خلقة املرأة وبنيتها سيكشف بني يديك األمر جليًا بأن اهلل خلقها للغرض 

)1(  سنن أيب داوود )3 / 131(.
)2(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )4 / 228( قصة الشورى.



203

غري الذي خلق له الرجل. أما اإلسالم فرياها أساسًا حلياة مدنية، بدًء من دورها يف 
تشكيل عائلة آمنة هادئة، ما تتولد منها أوارص عائلية عديدة، ما تتكاثر فتتكون منها 
عشائر وقبائل وأقوام. وإن تقويض هذا األساس بتنحية املرأة عن وظائفها األصلية 
التي خلقها اهلل هلا ال يسفر إال عن تشتيت هذه األوارص وتدمري النظام العائيل تدمريًا 
تواجهه الغرب اليوم فال جتد إىل إجياده عن جديد سبياًل رغم القلق الذي يساورها 

بشأنه.
قد  كنت  بمجامعها. وحيث  الدهشة  أخذهتا  وقد  إال  الكالم  إن سمعت  وما 
وضحت هلا من قبل بأين ال أسمح هلا بنرش حواري هذا إال كاماًل، ويف صورة الشطب 
فيه فإين أحتفظ بحق مقاضاهتا، لذا فيبدو يل أهنا مل تقم بنرشها يف جريدهتا التي كانت 
املرأة ومقاصد حياهتا،   فلقد تعثرت الغرب يف حتديد وظائف  متثلها بعد. وعىل كلٍّ
كام اعرتف به بعض رجال الفكر من الغرب أيضًا، من بينهم جورباتشوف الرئيس 
األخري لالحتاد السوفيتي، فإنه قال يف كتابه Perestroika: أن الغرب بإخراجها املرأة 
العائيل  الفوائد االقتصادية، إال أن ذلك قد أودى بنظامه  البيت ولو نال بعض  عن 
متامًا. والسؤال إلعادهتا إىل البيت قد أصبح سائدًا فاشيًا يف أوساطه باحثًا عن إجابة 

مقنعة والتي ربام مل يبق هلا أي سبيل!

الرشط الرابع أن يكون قرشيًا:
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ما رواه عبد اهلل بن عمر، ريض اهلل عنهام، عن  والدليل عىل ذلك 

قال: »ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان«)1(.
وما رواه معاوية ريض اهلل عنه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إن هذا األمر يف 

قريش ال يعادهيم أحد، إال كبه اهلل عىل وجهه، ما أقاموا الدين«)2(.
وكذلك روى أبو هريرة ريض اهلل عنه، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »الناس تبع لقريش 
معادن،  والناس  لكافرهم،  تبع  وكافرهم  ملسلمهم،  تبع  مسلمهم  الشأن،  هذا  يف 

)1(  صحيح البخاري )4 / 179( باب مناقب قريش، رقم احلديث: 3501.

)2(  صحيح البخاري )4 / 179( باب مناقب قريش، رقم احلديث: 3500.
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خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم، إذا فقهوا«)1(. 
وما رواه الرتمذي من أن رجاًل من بكر بن وائل قال بني يدي عمرو بن العاص 
ريض اهلل عنه: لتنتهني قريش أو ليجعلن اهلل هذا األمر يف مجهور من العرب غريهم، 
فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »قريش والة الناس 

يف اخلري والرش إىل يوم القيامة«)2(.
وروى جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الناس تبع لقريش 

يف اخلري والرش«)3(.
فبهذه األحاديث اسـُتدل عىل أن األمري واخلليفة يشرتط له أن يكون قرشيًا، كام 
يتضح ذلك من األسـلوب السـائد يف كتـب الفقه والعقائد لـدى البحث يف موضوع 
اإلمامـة حيـث إهنا تذكرهـا كرشط لصحة اإلمامـة. وقال القايض عيـاض رمحه اهلل: 
»اشـرتاط كون اإلمام قرشـيًا مذهب العلامء كافة وقد عدوها يف مسـائل اإلمجاع ومل 
ينقل عن أحد من السـلف فيها خالف وكذلك من بعدهم يف مجيع األمصار قال وال 

اعتداد بقول اخلوارج ومن وافقهم من املعتزلة ملا فيه من خمالفة املسلمني«. 
وذكره  البخاري،  الباري رشح صحيح  فتح  يف  ناقشه  ابن حجر  احلافظ  بينام 
املاوردي يف »األحكام السلطانية« يف سياق الرشوط التي اختلف فيها األئمة، ونقل 
الرمحن  إىل مواهب  الباري)4( عزوًا  اهلل يف فيض  الكشمريي رمحه  أنور شاه  العالمة 
رواية عن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل أهنا ليست برشٍط. كام نقل ذلك العالمة الرافعي 

رمحه اهلل أيضًا يف »التحرير املختار«)5(.
النفوذ  اكتسب  لو ويّل بحيث  القريش  أن غري  أن معنى ذلك:  يبدو يل  والذي 

)1(  صحيح البخاري )4 / 178( كتاب املناقب، رقم احلديث: 3495، 3496.
)2(  سـنن الرتمـذي ت شـاكر )4 / 503( بـاب  ما جـاء أن اخللفاء مـن قريش إىل أن تقوم السـاعة رقم 

احلديث: 2227، جامع األصول رقم احلديث:2020.
)3(   صحيح مسلم )3 / 1451(، كتاب اإلمارة، رقم احلديث:  4667.

.498/4  )4(
)5(  1\ 68،كتاب الصالة، باب اإلمامة. 
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وحصل عىل السيطرة والسيادة النعقدت به إمامته متامًا كام تنعقد باالستيالء. وليس 
معنى ذلك أن اجلهات التي تعنّي اإلمامة وتوجب الزعامة ال جتب عليها مراعاة هذا 

الرشط فيمن ختتاره لإلمامة.
ونسب بعض العلامء العرصيني القول بعدم اشرتاطه إىل العالمة ابن تيمية رمحه 
اهلل)1(، إال أين مل أجده يف كتاب من كتبه، بل وجدت فيها نصوصًا ختالفه، والتي ذكر 
فيها ما مغزاه أن اإلسالم مل يبن األحكام عىل النسب، إال يف مواضع عديدة مراعاة 

لألغلبية، وذكر من أمثلته اشرتاط القرشية لإلمام. 
»اإلرشاد يف  النظر يف كتابه  إمام احلرمني فعّده من موضع اخلالف وحمل  أما 
التياث الظلم« )ويقال له:  »غياث األمم يف  بينام تكلم عليه يف  أصول االعتقاد«، 
الغياثي( أّلفه بطلب من نظام امللك الطويس وأودعه أبحاثًا رائعة يف موضوع السياسة 
اإلسالمية ما ختلو عنها سواه من الكتب املؤلفة يف الباب، بأسلوب ينبىء منه أنه ال 
يراه من الصفات والرشوط الالزمة لإلمامة، إنام يستوجبه ملا تواصل عليه من عمل 
األمة واستمر)2(. وكذلك نسب العالمة ابن خلدون إىل القايض الباقالين القول بعدم 
اشرتاطه، إال أن القايض الباقالين رمحه اهلل نفسه أّيد موقف اشرتاطه يف كتابه »متهيد 

األوائل« )الحظ الصفحات ما بني 174- 373(.
فيه عن  الفتح، وأبدى  ابن حجر رمحه اهلل يف  الكالم احلافظ  ولقد أطال عليه 
احتامل أن عمر ريض اهلل عنه مل يكن يراه رشطا لإلمامة نظرًا إىل ما أخرجه أمحد عنه 
بسند رجاله ثقات أنه قال إن أدركني أجيل وأبو عبيدة حي استخلفته فذكر احلديث 
وفيه فإن أدركني أجيل وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل احلديث. ومعاذ 

بن جبل أنصاري ال نسب له يف قريش. 
ومثل ذلك ما رواه الطربي يف تارخيه عن عمر ريض اهلل عنه قال: ولو كان سامل 

)1(  انظر تعليق الدكتور عبد العظيم الديب عىل الغياثي، ص: 82.
)2(  حيث قال: )غياث األمم يف التياث الظلم )1 / 80( »فالوجه يف إثبات ما نحاوله يف ذلك أن املاضني 
ما زالوا باحيني باختصاص هذا املنصب بقريش، ومل يتشوف قط أحد من غري قريش إىل اإلمامة...«.
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موىل أيب حذيفة حيًا استخلفته، فإن سألني ريب قلت: سمعت نبيك يقول: »إن ساملًا 
شديد احلب هلل«)1( وسامل موىل أيب حذيفة مل يكن من قريش إال إذا اعترب له العصبية 

بالوالء.
باخلالفة  »فتسمى  قائاًل:  عليه  األمة  تعامل  أيضًا  يسلم  مل  اهلل  رمحه  واحلافظ 
املغرب  ببالد  وذريته  املؤمن  كعبد  باألندلس  وغريهم  عباد  كبني  قريش  من  وليس 
كلها وهؤالء ضاهوا اخلوارج يف هذا ومل يقولوا بأقواهلم وال متذهبوا بٓارائهم بل كانوا 

نّة داعني إليها«)2(. من أهل السُّ
أما ُنفاة اشرتاط القرشية فعّولوا يف ذلك عىل ظواهر األحاديث، مثل ما أخرجه 
»اسمعوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه،  اهلل  ريض  مالك  بن  أنس  عن  البخاري 

وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة«)3(.
اإلمام  وتعيني  اإلمارة يشء،  تويل  الباب؛ ألن  يف  احلجة  مقام  يقوم  ال  ولكنه 
تواجد  قريشًا  ُيعوز  تواله يف حني  أو  األمر،  تغلب عىل  فإن من  آخر،  وتوليته يشء 
شخص تستجمع فيه الصفات الالزمة لإلمامة النعقدت إمامته يف هاتني الصورتني 
باإلمجاع. فيحتمل أن يكون حممل احلديث إحدى هذه الصور، ]أو أنه قد خرج خمرج 
 فاالستدالل به عىل  الّتمثيل والغرض للمبالغة يف إجياب الّسمع والّطاعة[ وعىل كلٍّ
أن املسلمني جيوز هلم تولية غري القريش عن مقدرة واختيار منهم بعيد وواه. نعم ما 
سبق أن ذكرناه عن عمر ريض اهلل عنه تقوم به احلجة يف املوضوع؛ فإنه لو كان يراه 

رشطًا ملا أبدى عن رغبته يف تولية غري القرشيني قط.
وهؤالء النفاة جييبون عن األحاديث التي ورد فيها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »األئمة من 
قريش« بأنه خرج خمرج اخلرب ال اإلنشاء، بمعنى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يأمر باختاذ األمراء 

)1(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، )4 / 227(.
)2(  فتح الباري البن حجر )13 / 119( كتاب األحكام.

)3(  صحيـح البخـاري )9 / 62( كتـاب الصالة، باب إمامـة العبد، رقم احلديـث: 1693، وأيضًا باب 
السمع والطاعة، رقم احلديث: 7142.
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من قريش، إنام أخرب أهنم يكونون من قريش. وهذا كام ورد يف حديث آخر أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يزال الدين قائاًم حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عرش خليفة، 

كلهم من قريش«)1(. 
هناك  وقدم  املقدمة،  يف  كالمًا  املوضوع  عىل  ابن خلدون  العالمة  أطال  ولقد 
وجهة النظر األخرى، ننقلها إليكم بنصه فيام ييل، قال: »إّن األحكام الرّشعّية كّلها ال 
بّد هلا من مقاصد وحكم تشتمل عليها وترشع ألجلها ونحن إذا بحثنا عن احلكمة يف 
اشرتاط النّسب القريّش ومقصد الّشارع منه مل يقترص فيه عىل الترّبك بوصلة النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
كام هو يف املشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والّترّبك هبا حاصاًل لكّن الّترّبك 
ليس من املقاصد الرّشعّية كام علمت فال بّد إذن من املصلحة يف اشرتاط النّسب وهي 
املقصودة من مرشوعّيتها وإذا سربنا وقسمنا مل نجدها إاّل اعتبار العصبّية التي تكون 
هبا احلامية واملطالبة ويرتفع اخلالف والفرقة بوجودها لصاحب املنصب فتسكن إليه 
وأصلهم  عصبة مرض  كانوا  قريشًا  أّن  وذلك  فيها  األلفة  حبل  وينتظم  وأهلها  املّلة 
وأهل الغلب منهم وكان هلم عىل سائر مرض العّزة بالكثرة والعصبّية والرّشف فكان 
سائر العرب يعرتف هلم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل األمر يف سواهم لتوّقع 
افرتاق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم وال يقدر غريهم من قبائل مرض أن يرّدهم 

عن اخلالف وال حيملهم عىل الكّرة فتتفّرق اجلامعة وختتلف الكلمة.
بينهم  والّشتات  الّتنازع  ورفع  اّتفاقهم  عىل  حريص  ذلك  من  حمّذر  والّشارع 
لتحصل الّلحمة والعصبّية وحتسن احلامية بخالف ما إذا كان األمر يف قريش ألهّنم 
قادرون عىل سوق النّاس بعصا الغلب إىل ما يراد منهم فال خيشى من أحد من خالف 
عليهم وال فرقة ألهّنم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع النّاس منها فاشرتط نسبهم القريّش 
يف هذا املنصب وهم أهل العصبّية القوّية ليكون أبلغ يف انتظام املّلة واّتفاق الكلمة 
العرب  فأذعن هلم سائر  أمجع  كلمة مرض  بانتظامها  انتظمت  كلمتهم  انتظمت  وإذا 

وانقادت األمم سواهم إىل أحكام املّلة ووطئت جنودهم قاضية البالد«)2(.

)1(  صحيح مسلم )3 / 1453(، كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش، رقم احلديث: 4669.
)2(  تاريـخ ابـن خلدون )1 / 244( املقدمة، الفصل السـادس والعرشون يف اختالف األمة يف حكم هذا 
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إىل  الذهن  منها  يتبادر  ربام  ما  »العصبية«  كلمة  هنا  استخدم  أنه  وليالحظ 
النهي، إال أن مالحظة نصه  التي هنت عنها الرشيعة أشد  القومية والقبلية  العصبية 
تلك  بالعصبية  يعني  إنام  ذاك،  ليس  غرضه  أن  يوضح  وترّو  بتمعن  أعاله  املذكور 
هلا  اخلضوع  فتحملهم عىل  الناس  قلوب  ما يف  لطائفة  التى حتصل  والنفوذ  السلطة 

والقيام بطاعتها عن طواعية منهم ورىض.
وأّيد البعض وجهة نظره هذه بام روي عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه قال 
يوم سقيفة بني ساعدة: »ولن يعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش، هم أوسط 
العرب نسبًا ودارًا« )1( حيث مل يذكر اإلمامة لقريش كحكم رشعي، بل كمصلحة 

رآها بأن العرب لن تستسلم وختضع لغريهم.
وأجاب عنه األولون املثبتون هلذا االشرتاط بأن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه 
مل يكتف يومه ذاك هبذا القول، بل ساق معه النص »األئمة من قريش« أيضًا كدليل 

عىل إمامتهم. كام ذكره احلافظ عن أمحد رمحه اهلل يف رشح احلديث املذكور)2(.
فاحلاصل أن هذه آراء للقوم متضاربة يف هذه القضية، ولقد علمنا مما سبق أن 
مجهور الفقهاء واملتكلمني اختاروا القول باشرتاطها. ]لذا فيبدو هو الراجح[ إال أنه 

هناك مالحظات ال بد من مراعاهتا خالل دراسة هذا املوضوع. وهي:
األوىل: إنام يشرتط هذا إذا وجد يف قريش من يتأهل لإلمامة باستجامع سائر 
الرشوط والصفات الالزمة هلا. أما إذا مل يكن فيهم من هو أهٌل هلا فيجوز تولية غري 
القريش باإلمجاع؛ ويدل عىل ذلك ما رواه البزار عن أنس، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »األئمة 
إذا اسرتمحوا رمحوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا  من قريش، ما عملوا بثالث: 
عدلوا «)3(. فعلم منه أهنم ال يستأهلون لإلمامة إذا مل تتوفر فيهم اخلصال املذكورة.

املنصب ورشوطه.
)1(  صحيح البخاري )8 / 170( كتاب احلدود، باب رجم احلبىل من الزنا، رقم احلديث: 6830.

)2(  فتح الباري البن حجر )12 / 152(.
)3(  كشف األستار عن زوائد البزار )2 / 228(.
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الثانية: ويبدو يل أهنا تدخل فيها ما إذا اختلطت األنساب أو ضاعت بحيث 
ومل  أنساهبم  ضيعوا  بأهنم  العجم  عن  الفقهاء  ذكر  كام  غريه،  من  قريش  يعرف  ال 
حيفظوها، لذا فينبغي أن خيتار القول بجواز تولية غري القريش يف مثل هذه الصورة 

باإلمجاع. 
ال  واخلليفة،  لإلمام  به-  القائلني  لدى  هو–  إنام  القرشية  اشرتاط  إن  الثالثة: 
لغريه من حكام الواليات وعامل احلكومة اآلخرين، لذا فإذا ما أراد اإلمام تقليد أحد 
من غري القرشيني وتوليته عىل بلدة من بالد املسلمني أو تأمريه يف احلرب فيجوز ذلك 
أيضًا باإلمجاع. ويتضح ذلك من تقييد احلافظ ابن حجر رمحه اهلل اإلمامة املرشوط 

فيها القرشية بـ »العظمى« من أنواع اإلمامات واإلمارات.)1(

الرشط اخلامس: العلم: 
لقد أطبق علامء السياسة عىل اشرتاط العلم لإلمام، ومل يؤثر يف اشرتاط ذلك 
فذهب  اإلمام،  الكفاية يف حق  به  تكون  الذي  القدر  اخلالف يف  بل  خالف ألحد، 
البعض – من بينهم املاوردي واجلويني- إىل أنه يشرتط أن يكون اإلمام جمتهدًا بالغًا 
مبلغ املجتهدين. بينام نفى املتأخرون منهم اشرتاط بلوغه مرتبة االجتهاد، بل اكتفوا 
يف ذلك بالقدر الذي يمّكن السلطان من إدارة حكومته وفق أحكام الرشيعة فقط.

الرشط السادس: العدالة:
واملراد هبا أن يكون صاحب استقامة يف السرية متبعًا أحكام اإلسالم، متجنبًا 
األفعال واألحوال املوجبة للفسق والفجور. وقال القايض أبو يعىل الفراء رمحه اهلل: 
»أن يكون عىل صفة من يصلح أن يكون قاضيًا من احلرية والبلوغ والعقل، والعلم، 

والعدالة«)2(.
عادالً  االجتهاد،  مبلغ  بالغًا  يكون  أن  أوالً  له  اشرتط  قد  كان  أيضًا  والقايض 

)1(  انظر فتح الباري البن حجر )13 / 119( .
)2(  األحكام السلطانية أليب يعىل الفراء )1 / 20(.
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كتابه  مستهّل  يف  رصح  قد  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  اإلمام  وإن  بل  اجلامعة.  برشوطها 
»السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية« أنه جيب تولية أصلح من يقدر عليه 
ابن عباس ريض اهلل عنه قال: قال  بام رواه احلاكم عن  من بني املسلمني، استدالالً 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من وىّل رجاًل عىل عصابة، وهو جيد يف تلك العصابة من هو أرىض 

هلل منه، فقد خان اهلل ورسوله وخان املؤمنني«)1(.
وكان اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل يكتفي يف العدالة بظاهر حال الشهود املسلمني 
إذا مل يكونوا ظاهري الفسق، بينام ذهب اإلمامان أبو يوسف وحممد رمحهام اهلل إىل أنه 
ال ُيكتفى بذلك، بل ال بد من تزكيتهم رسًا وعلنًا. وهو القول الذي رجحه وأفتى به 

املتأخرون من األحناف.
وقع  الدينية  باألمور  االعتناء  يف  املسلمني  حال  وتنزل  الزمن  مرور  مع  ثم 
غلبت  »من  كالتايل:  عندهم  العدالة  تعريف  فأصبح  الرشط،  هذا  يف  التخفيف 

حسناته سيئاته«)2(.
واستمر التخفيف فيها إىل أن قالوا: إنه من املتعذر تواجد شخص تستجمع فيه 
رشوط العدالة، لذا ينبغي أن تقترص فيام يتواله من املنصب ويكون املعيار بالنسبة إليها 
كالتايل: »إن العدل بالنسبة للقايض هو احلكم باحلق وبالنسبة للوايل هو اإلنصاف 

بدون غدر«)3(.
ولكن بإمعان النظر يف املوضوع وما مّر من تفاصيله يتضح أنه ال بد ههنا من 
الزعامة، وحكم  التي تعنّي اإلمامة وتوجب  التفرقة بني األمرين: واجب اجلهات 
زال  فام  األول  أما  الرشوط.  القضاء عىل خلل يف هذه  أو  الوالية  ُقلِّد  أو  تقّلد  من 
واجب هؤالء أن يقوموا بتولية أصلح وأعدل من يقدرون عليه، وأال يؤثروا غري 

)1(  السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية )1 / 7( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم )4 / 104( 
وقال: صحيح اإلسناد. ومل يذكره الذهبي يف التلخيص.

)2(  درر احلكام يف رشح جملة األحكام )4 / 406( املادة 1705.
)3(  درر احلكام يف رشح جملة األحكام )4 / 580( املادة: 1792.
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آنفًا والذي روى فيه احلاكم  الذي ذكرناه  األصلح عىل األصلح نظرًا إىل احلديث 
عن ابن عباس، ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من استعمل رجاًل من 
العصابة من هو أرىض هلل منه فقد خان اهلل وخان رسوله وخان  عصابة ويف تلك 

املؤمنني«. 
أما إذا مل يوجد من بني املسلمني من يستجمع هذه الرشوط والصفات، أو قّلد 
أحد الوالية أو القضاء أو تقّلدمها تغلبًا واستيالء النعقدت خالفته يف هذه احلاالت 
االستثنائية االضطرارية. وهذا كام نقله العالمة ابن اهلامم عن اإلمام الغزايل أنه قال: 
»اجتامع هذه الرشوط من العدالة واالجتهاد وغريمها متعذر يف عرصنا خللو العرص 
عن املجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من واله السلطان ذو شوكة وإن كان 
جاهاًل فاسقًا، وهو ظاهر املذهب عندنا، فلو قلد اجلاهل الفاسق صح وحيكم بفتوى 

غريه ولكن ال ينبغي أن يقلد«)1(. 

3- نصب اإلمام وتوليته:

ثم اإلسالم يأمر أتباعه ليقوموا - بتشاور منهم- بتسليم منصب اإلمامة عليهم 
إىل واحد منهم ممن يستجمع هذه الصفات وتتوفر فيه تلك الرشوط. وإن هذا األصل 
يشتمل عىل أمرين: وجوب نصب اإلمام عىل املسلمني، وأن يكون ذلك عن شورى 

منهم.
من  بإمجاع  املسلمني  عىل  واجب  اإلمام  نصب  أن  فليعلم  األول  تفصيل  أما 
قاطبة.  العلامء  مذاهب  واتفاق  املسلمني شارقة وغاربة،  من  الشمس  عليه  أرشقت 
يؤّمروا ويوّلوا عليهم واحدًا  الكفاية أن  املسلمني عىل  أنه يفرض عىل  ومعنى ذلك 

منهم ممن يستجمع تلك الرشوط وتتوفر فيه تلك الصفات.
عليهم  يكن  مل  إذا  فيام  املسلمني  إىل  يتوجه  إنام  احلكم  هذا  أن  ليالحظ  ولكن 
إمام وال أمري، وأضحوا يعيشون بغري احلاكم فوىض ال جيمعهم عىل احلق جامع، وال 
عليهم  فحينئذ جيب  رادع.  الشيطان  اتباع خطوات  يردعهم عن  وازع، وال  يزعهم 

)1(  فتح القدير للكامل ابن اهلامم )7 / 253(.
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والذب عن حومة  احلدود  إقامة  من خالل  وظائفه  يؤدي  كإمام  منهم  واحد  تعيني 
اإلسالم وما إىل ذلك. أما إذا كان هلم إمام، ولو توىّل اإلمامة تغلبًا واستيالء وعىل كره 
منهم، ولو مل يكن جامعًا للمواصفات املطلوبة لإلمام، كام هو احلال يف غالب الدول 
اإلسالمية اليوم، فامذا ينبغي للمسلمني أن يفعلوه يف هذه الصورة؟ هي قضية تتعلق 

بموضوع خلع اإلمام ما نرتك تفاصيله ملوضعه يف الباب السادس إن شاء اهلل.
أما اجلزء الثاين هلذا األصل فهو أنه جيب نصب اإلمام عن طريق الشورى بني 
أهل العقد واحلل من املسلمني. وال جيوز أن يتغلب شخص عىل األمر فيتواله عن 
غري شورى أو عن شورى بعض ممن ال عداد هلم يف أهل احلل والعقد. والدليل عىل 

ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل:  َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم ]الشورى، 42: 38[. 
وأكرب دليل عىل ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فارق هذه الدنيا ومل يستخلف فيها أحدًا، 
األصلح  هو  من  الشأن  هلذا  بينهم  من  ليختاروا  املسلمني  عامة  إىل  أمره  فّوض  بل 
واألعدل منهم، وكفى به داللة عىل أن املرجعية يف ذلك إىل عامة املسلمني ال غريهم، 

وإال لكفاهم عناء التولية باستخالف أحد منهم.
واألرصح من ذلك ما رواه البخاري عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال هلا وهو يف مرضه الذي تويف فيه: »لقد مهمت - أو أردت - أن أرسل إىل أيب 
بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون - أو يتمنى املتمنون - ثم قلت: يأبى اهلل ويدفع 

املؤمنون«)1( .
فدّل هذا احلديث بكل وضوح ورصاحة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ترك شأن تعيني خليفته 
إىل املسلمني، وحيث كان عىل ثقة من أهنم لن يرضوا إال بأيب بكر الصديق ريض اهلل 

عنه، لذا مل ير أية حاجة إىل تعيينه شخصيًا.
وهناك حديث آخر أخرجه البخاري أيضًا بتفاصيله ما تتضح منه مكانة الشورى 
يف نصب اخلليفة وتعيني اإلمام، وملخصه: أن عبد الرمحن بن عوف سمع أيام آخر 
»لو قد مات عمر لقد بايعت  حجة حجها عمر بن اخلطاب ريض اهلل قائاًل يقول: 

)1(  صحيح البخاري )7 / 119( كتاب املرىض، حديث: 5666
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فالنًا، فواهلل ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت« فغضب لذلك عمر وقال: »إين 
الذين يريدون أن يغصبوهم  الناس، فمحذرهم هؤالء  العشية يف  إن شاء اهلل لقائم 
املوسم جيمع  فإن  تفعل،  ال  املؤمنني  أمري  يا  »فقلت:  الرمحن:  عبد  قال  أمورهم«. 
رعاع الناس وغوغاءهم، فإهنم هم الذين يغلبون عىل قربك حني تقوم يف الناس، وأنا 
أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك كل مطري، وأن ال يعوها، وأن ال يضعوها 
بأهل  فتخلص  والسنة،  اهلجرة  دار  فإهنا  املدينة،  تقدم  حتى  فأمهل  مواضعها،  عىل 
الفقه وأرشاف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوهنا 
عىل مواضعها. فقال عمر: أما واهلل - إن شاء اهلل - ألقومن بذلك أول مقام أقومه 
اجلمعة  يوم  كان  فلام  احلجة،  ذي  عقب  يف  املدينة  فقدمنا  عباس:  ابن  قال  باملدينة. 
نفيل  بن  عمرو  بن  زيد  بن  أجد سعيد  الشمس، حتى  زاغت  الرواح حني  عجلت 
جالسًا إىل ركن املنرب، فجلست حوله متس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر 
بن اخلطاب، فلام رأيته مقباًل، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية 
قبله،  يقل  مل  ما  يقول  أن  ما عسيت  فأنكر عيل وقال:  استخلف،  منذ  يقلها  مل  مقالة 
فجلس عمر عىل املنرب، فلام سكت املؤذنون قام، فأثنى عىل اهلل بام هو أهله، ثم قال: 
أما بعد، فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا، ال أدري لعلها بني يدي أجيل، فمن 
عقلها ووعاها فليحدث هبا حيث انتهت به راحلته، ومن خيش أن ال يعقلها فال أحل 
قائاًل منكم يقول: واهلل لو قد مات عمر  بلغني أن  إنه  ألحد أن يكذب عيل ... ثم 
بايعت فالنًا، فال يغرتن امرؤ أن يقول: إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت، أال وإهنا 
قد كانت كذلك، ولكن اهلل وقى رشها، وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب 
بكر، من بايع رجاًل عن غري مشورة من املسلمني فال يبايع هو وال الذي بايعه، تغرة 

أن يقتال، وإنه قد كان من خرينا حني توىف اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص«.
وتابع قائاًل وهو يقص عليهم قصة بيعة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه: »إن 
األنصار خالفونا، واجتمعوا بأرسهم يف سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا عيل والزبري 
ومن معهام، واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر، فقلت أليب بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إىل 



214

إخواننا هؤالء من األنصار، فانطلقنا نريدهم، ... حتى أتيناهم يف سقيفة بني ساعدة... 
فلام جلسنا قلياًل تشهد خطيبهم، ... فتكلم أبو بكر فقال: ما ذكرتم فيكم من خري 
فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش، هم أوسط العرب نسبًا 
ودارًا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني، فبايعوا أهيام شئتم، فأخذ بيدي وبيد أيب 
عبيدة بن اجلراح، وهو جالس بيننا...فكثر اللغط، وارتفعت األصوات، حتى فرقت 
من االختالف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه املهاجرون ثم 
بايعته األنصار. ونزونا عىل سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، 
أمر  فيام حرضنا من  ما وجدنا  وإنا واهلل  قال عمر:  بن عبادة،  اهلل سعد  قتل  فقلت: 
أقوى من مبايعة أيب بكر، خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة: أن يبايعوا رجاًل منهم 
بعدنا، فإما بايعناهم عىل ما ال نرىض، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجاًل 

عىل غري مشورة من املسلمني، فال يتابع هو وال الذي بايعه، تغرة أن يقتال«.   
وروي يف رواية عند ابن أيب شيبة يف املصنف عن أيب هريرة أن عمر ريض اهلل 

عنهام قال: من بايع أمري أمور املسلمني من غري مشورة فال بيعة له«)1(.
فهذه الدالئل كلها تكفي لتقوم حجة عىل ما ادعيناه من أن نصب اإلمام وتولية 
اخلليفة ال بد أن تكون عن مشورة من املسلمني، فبعد ما تقرر هذا يطرح السؤال نفسه 
يف ذهن الباحث أنه كيف يتم هذا التشاور بني املسلمني؟ هل بالتصويت عىل أساس 
االقرتاع من كل بالغ، أم باالنتخاب من بني أعضاء جهة أو دائرة خاصتني حمددتني، 
أم بكيفية أخرى غري ذلك؟ فنقول إنه من األمور الفرعية التي مل حيّدد اإلسالم صيغة 
خاصة للعمل هبا، بل فّوض شأهنا إىل مجهور املسلمني ليختاروا هلا صورة تتفق ومبادئ 
الرشيعة من جانب وتنسجم مع واقعهم اخلارجي من آخر. إال أن األمر الذي تقرر عليه 
رأي العلامء هو أنه ليس املراد به مشورة كل مسلم عاقل بالغ كائنة ما كانت مؤهالته 
وبصريته ومدى تفهمه لواقع املسلمني، بل املراد به مشورة أهل احلل والعقد؛ والدليل 
عىل ذلك أهنا كانت هي الطريقة السائدة يف عرص اخلالفة الراشدة، حيث كانت الوالية 

)1(  مصنف ابن أيب شيبة )6 / 454( ما قالوا يف القروض وتدوين الدواوين.
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واملبايعة تتم فيها ألحد عن مشورة من أهل احلل والعقد، ال كل من هّب ودّب من 
املسلمني، فلم تكن بيعة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه نتيجة تصويت كل واحد من 
املسلمني يف حقه، بل عن مشورة مجاعة من املهاجرين واألنصار أويل الرأي والبصرية 
فحسب. وكذلك عمر ريض اهلل عنه فّوض أمر اخلليفة إىل جلنة مكونة من ستة من 
وجهاء املهاجرين واألنصار، ما حكمت هبا لسيدنا عثامن ريض اهلل عنه، فلام استشهد 
عثامن حرض مجع من الناس يف خدمة سيدنا عيل ريض اهلل عنه وطلبوا منه أن يبسط يده 
إليهم ليبايعوه، فقال هلم: »ليس ذلك إليكم، إنام هو ألهل الشورى وأهل بدر، فمن 

ريض به أهل الشورى فهو اخلليفة، فنجتمع وننظر يف هذا األمر«)1(.
ولقصة بيعته تفصيل ذكره الطربي يف تارخيه عن حممد بن احلنفية، قال: كنت 
مع أيب حني قتل عثامن ريض اهلل عنه، فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، وال بد للناس من إمام، وال نجد اليوم أحدًا أحق 
هبذا األمر منك، ال أقدم سابقة، وال أقرب من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]فقال: ال تفعلوا، فإين 
أكون وزيرًا خري من أن أكون أمريًا، فقالوا: ال، واهلل ما نحن بفاعلني حتى نبايعك، 
قال: ففي املسجد، فإن بيعتي ال تكون خفيًا، وال تكون إال عن رضا املسلمني[ قال 
أن  املسجد خمافة  يأيت  أن  فلقد كرهت  بن عباس:  اهلل  فقال عبد  بن أيب اجلعد:  سامل 
يشغب عليه، وأبى هو إال املسجد، فلام دخل دخل املهاجرون واألنصار فبايعوه، ثم 

بايعه الناس)2(.
فدلت هذه النصوص عىل أنه مل يكتف يف توّليه اإلمامة برأي عامة الناس، بل 
قال: »إنام هو ألهل الشورى وأهل بدر« فاستدل به علامء الفقه اإلسالمي السيايس 

عىل أن العربة واملرجعية يف اختيار اخلليفة إىل أهل احلل والعقد من املسلمني.
واملراد بأهل احلل والعقد: الزعامء الذين هلم الرأي واملكانة يف األمة، والذين 

يرجع إليهم الناس يف احلاجات واملصالح، ومن ثم تقبل آراءهم يف األمة. 

)1(  اإلمامة والسياسة البن قتيبة 43/1.
)2(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )4 / 427(.
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وكان يتبادر من الكلمة أو ان اخلالفة الراشدة كل من وجهاء القبائل وعلامء 
ودراية  علم  عىل  الناس  وكان  اآلخرين.  الرؤساء  وسائر  الرشيعة  وفقهاء  اإلسالم 
منهم والذين يمثلوهنم يف أمورهم ويديرون شؤوهنم، لذا فلم يكن املصطلح مبهاًم 
غامضًا يفيض حتديد مصداقيته إىل النزاع بينهم، ومن ثم مل متسهم حاجة إىل حتديدهم 

وتعيينهم شخصيًا.
وكان اختيار اخلليفة يتم بمبايعة أهل احلل والعقد من املسلمني إياه، وعادة ما 
كانوا يقولون لدى البيعة: » بايعناك راضني عىل إقامة العدل والقيام بفروض اإلمامة 
عىل كتاب اهلل وسنة رسوله ]صىل اهلل عليه وسلم[ «)1(. وال تفتقر إىل الصفق باليد 

بل يكفي فيه القول.
يبق أهل احلل والعقد  فلم  الوضع عام كان متامًا،  الزمن تغري  تقدم  ولكن مع 
مسلَّمني مقبولني يف مجيع األوساط واحللقات من غري نزاع. فأصبحت األمة تشعر 
بمساس احلاجة إىل تعيينهم وحتديد مواصفاهتم صيانة له من أن يتطاول عليه ويتالعب 
بشؤون املسلمني كل من هّب ودّب وأقبل وأدبر. لذا فمن املعقول أن تطرحوا عيّل 
القادم  الشورى  جملس  أن  ذلك  عن  واجلواب  اليوم.  اختيارهم  كيفية  عن  السؤال 
ذكره فيام يأيت إن شاء اهلل -أو كال من جمالس الترشيع اإلقليمية والوطنية معًا- يمكن 
اعتبار أعضائها مصداقًا لكلمة أهل احلل والعقد ومرجعًا يف انتخاب اخلليفة اليوم. 
بالغ، كام  بإدالء األصوات من كل مواطن  أما اختيار أعضاء هذه املجالس فيمكن 
سيأيت تفصيله عام قريب يف مبحث الشورى إن شاء اهلل. كام أنه يبدو من املسموح به 
رشعًا أن يتم انتخاب اخلليفة انتخابًا مبارشًا من قبل األمة عىل أساس التصويت من 

كل مواطن مسلم عاقل بالغ؛ حيث ال يوجد هناك نص خيالفه يف يشء.
ما مىض كان تفصياًل عن الطريقة املستقيمة املستوفية للرشوط لنصب اإلمام 
لصحة  الرشيعة  اعتربهتام  قد  أخريني  طريقتني  هناك  أن  حني  يف  اخلليفة،  واختيار 
اإلمامة وانعقاد اخلالفة، ومها: االستخالف، والتغلب أو االستيالء. وللتوفري عىل 

)1(  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم  البن مجاعة )1 / 57(.
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البحث حظه نرى من الالزم أن نلقي هنا عليهام نظرة ولو عابرة وعاجلة.

 4-التولية باالستخالف والعهد: 

اإلمامة  رشوط  جلميع  املستجمع  احلق  اإلمام  يستخلف  أن  ذلك:  ومعنى 
أحدًا يف حياته ليكون إمام املسلمني بعد مماته. وترادف الكلمة مصطلح "العهد" يف 
األوساط امللوكية. والرشع أيضًا يعترب به برشوطه كطريقة النعقاد اإلمامة؛ واستدلوا 
عىل ذلك باستخالف أيب بكر لعمر ريض اهلل عنهام، وبام قاله عمر ريض اهلل عنه قبيل 
وفاته: إن أدركني أجيل وأبو عبيدة حي استخلفته" فدل عىل أن االستخالف جائز 

رشعًا، إال أنه ال بد هنا من مالحظة النكات الثالث بدقة وإمعان:
قرابته  ملجرد  وأوليائه  أوالده  من  أحدًا  يستخلف  أن  لإلمام  جيوز  ال  األوىل: 
وعالقته الدموية به باعتبار اخلالفة إرثًا كام يورث املال واملتاع. والدليل عىل ذلك أن 
إبراهيم عليه السالم ملا طلب لذريته منصب اإلمامة أجابه اهلل سبحانه وتعاىل قائاًل: 

اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي  ]البقرة، 2: 124[.
أثرها  التي  قولته  قال  عنه  اهلل  عمر ريض  استخلف  ملا  اهلل  بكر ريض  أبا  وإن 
عنه التاريخ فأصبحت نرباسًا نريًا ييضء الطريق ملن يروم اتباعه، قال: »فإين واهلل ما 

آلوت من جهد الرأي، وال وليت ذا قرابة« .
وهو أمر قد أمجعت عليه األمة، قال العالمة ابن حزم رمحه اهلل: »وال خالف 

بني أحد من أهل اإلسالم أنه ال جيوز التورث فيها« .
العهد إىل أحد جيب عليه رشعًا  أو  يريد االستخالف  الذي  الثانية: إن اإلمام 
أن ينتخب أصلح من يقدر عليه من الذين جتتمع فيهم صفات اإلمامة وتتوفر فيهم 
رشوط اخلالفة، وأن يكون انتخابه ذاك عن استشارة من أهل احلل والعقد والعلم؛ 

كام فعله أبو بكر الصديق ريض اهلل يف استخالفه لعمر الفاروق ريض اهلل عنه)1(.
ويف مثل هذه الصورة لو استخلف أحدًا من قرابته عىل أساس تأهله لإلمامة 

)1(  انظر: تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )3 / 428(
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أنه يفضل االجتناب عنه  باستجامع رشوطها، فهو ولو كان مسموحًا به رشعًا، إال 
نّة املتبعة يف عرص اخلالفة الراشدة،  أيضًا اتقاء من موضع التهمة، كام كانت هي السُّ
فهذا أبو بكر ريض اهلل عنه يعلن بكل رصاحة أنه مل ُيَوّل ذا قرابة، وهذا عمر ريض 
أنه  رواية  يف  وورد  بل  اهلل،  عبد  ابنه  يستخلف  أن  عليه  اقرتح  ملا  غضبًا  يشتاط  اهلل 
قال ملقرِتحه : »قاتلك اهلل! واهلل ما أردت اهلل هبذا«)1(. أما عثامن ريض اهلل عنه فقد 
استشهد قبل أن جيد فرصة للتفكري بشأن استخالف أحد. وهذا عيل ريض اهلل عنه 
أنتم  أهناكم،  آمركم وال  »ما  قائاًل:  فيجيبهم  وفاته،  بعد  احلسن  مبايعة  بشأن  يسأل 
أبرص«)2(. وورد يف رواية أنه قال: »ولكن أترككم إىل ما ترككم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)3(.
وهكذا فارق اخللفاء الراشدون هذه الدنيا من دون أن يستخلفوا فيها ذا قرابة 
أو دم. وأول من سلك هذه الطريقة كان سيدنا معاوية ريض اهلل عنُه حيث استخلف 
ابنه يزيد، غري متحّر بذلك حسب زعمه إال احلق والنصح واملصلحة لألمة، كام قال 
بام  الكلمة  افرتاق  من  خوفا  يزيد  إىل  معاوية  عهد  »وكذلك  خلدون:  ابن  العالمة 
كانت بنو أمّية مل يرضوا تسليم األمر إىل من سواهم. فلو قد عهد إىل غريه اختلفوا 
عليه مع أّن ظنّهم كان به صاحلا وال يرتاب أحد يف ذلك وال يظّن بمعاوية غريه فلم 

يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا اهلل ملعاوية من ذلك«)4(.
ويؤيد ذلك ما روي عن معاوية ريض اهلل عنه أنه قال يومًا يف خطبته: »اللهم 
إن كنت تعلم أين وليته ألنه فيام أراه أهل لذلك فأمتم له ما وليته، وإن كنت وليته ألين 

أحبه فال تتمم له ما وليته«)5(. 
وأوردها الذهبي والسيوطي عن عطية بن قيس بكلامت تالية: »اللهم إن كنت 

)1(  الطبقات الكربى ط العلمية )3 / 261(
)2(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )9 / 142( 

)3(  مسـند أمحد 2، رقم احلديث: 1078،جممع الزوائد ومنبع الفوائد )9 / 137( وقال: رواه أمحد وأبو 
يعىل، ورجاله رجال الصحيح غري عبد اهلل بن سبيع، وهو ثقة. ورواه البزار بإسناد حسن.

)4(  مقدمة ابن خلدون، الكتاب األول، الباب الثالث، الفصل 28، ص: 258.
)5(  البداية والنهاية ط الفكر )8 / 80(.
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إنام عهدت ليزيد ملا رأيت من فضله، فبّلغه ما أملت وأِعنه، وإن كنت إنام محلني حب 
الوالد لولده، وأنه ليس بأهل، فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك«)1(.

واحلقيقة أن لعمله هذا كانت عواقب وخيمة جّرت عىل األمة الويالت؛ حيث 
اجلور وخلفاء  أئمة  من  إياه  التالون  به  األمة، متسك  متبعة يف  فعله هذا سنة  أصبح 
نّة  التغلب واملطامع، وباتت اخلالفة إرثًا يورث كاملال واملتاع، وحرمت األمة تلك السُّ
نادرة  الراشدة، إال يف حاالت استثنائية  أيام اخلالفة  املتخذة الختيار اإلمام  املباركة 
جدًا. ولقد أطلت الكالم عىل هذا البحث يف كتايب األُردي »حرضت معاويه أور 

تارخيي حقائق« )سيدنا معاوية يف ضوء الثوابت التارخيية(.
النكتة الثالثة: لقد اختلف علامء الفقه اإلسالمي السيايس يف حيثية هذا العهد 
واالستخالف: أهو الزم عىل املسلمني بعد وفاة اإلمام أم يتوقف عىل إقرار أهل احلل 
والعقد له؟ فذهب البعض إىل أن العهد الذي عهد به اإلمام احلق املستجمع لرشوط 
اإلمامة يعترب بعده الزمًا عىل املسلمني، بتعليل أنه من مجلة األحكام التي أصدرها 
بينام ذهب  يف حياته إبان فرتة إمامته، لذا فتجب طاعته فيه شأن غريه من أحكامه. 
اآلخرون إىل أن عهده ليس إال اقرتاحًا ومشورة، وتنفيذه متوقف عىل إقرار أهل احلل 
والعقد له، فلو أقّروه لكان نافذًا وإال فال. وهو الذي اختاره العالمة أبو يعىل الفراء 
رمحه اهلل يف كتابه »األحكام السلطانية« قائاًل: »أن إمامة املعهود إليه تنعقد بعد موته 

باختيار أهل الوقت«)2(.
وأوضحه العالمة ابن تيمية رمحه اهلل قائاًل: »وكذلك عمر ملا عهد إليه أبو بكر، 
إنام صار إمامًا ملا بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل يبايعوه مل 

يرص إمامًا«)3(.
ويؤيده أيضًا ما فعله أبو بكر ريض اهلل عنه أنه ملا أراد عقد اخلالفة لعمر ريض 

))(  تاريخ اإلسالم ت تدمري )4 / 169( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص: 157.

)2(  األحكام السلطانية أليب يعىل الفراء )1 / 26(.
نّة النبوية )1 / 530(. )3(  منهاج السُّ
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اهلل عنهام  بن عفان ريض  الرمحن بن عوف وثانيًا عثامن  عبد  أوالً  بعده دعا  اهلل عنه 
فيام  الناس من كنيفه وقال هلم  به أرشف عىل  له  القضية، فلام أشارا  واستشارمها يف 
»سمعنا  فقالوا:  له وأطيعوا،  فاسمعوا  بن اخلطاب،  استخلفت عمر  قد  قال: وإين 

وأطعنا«)1(.
فهذا أبو بكر ريض اهلل عنه مل يعمل برأيه وحده يف االستخالف، بل عهد إىل 
عمر ريض اهلل عنه بعد االستشارة فيه ورضا أهل احلل والعقد به متحريا فيه العدل 
يبلغ  فهل  املسلمني  بني  الزمًا  وحده  عهده  نفاذ  سّلمنا  ولو  هذا  واملصلحة.  واحلق 

مبلغه أحد اليوم يف سداد الرأي وصواب احلكم وإخالص النية؟ كال!
لذا فالصواب أن االستخالف ال يعدو أن يكون اقرتاحًا من اإلمام ومشورة 
منه إىل املسلمني ليوّلوا من استخلفه إمامًا عليهم بعد وفاته فقط، واملرجعية يف تنفيذه 
وعدمه إىل أهل احلل والعقد من املسلمني، وهم جتاه هذا االقرتاح باخليارين: إن بدا 

هلم تنفيذه نّفذوه، وإال رفضوه واختاروا غريه إمامًا.
واجلواب عام قاله أهل املوقف األول - من أن االستخالف جيب تنفيذه بصفة 
كونه حكاًم من اإلمام احلق- هو: أن األصح: أن خالفة اإلمام وإمامته تنتهي بوفاته، 
فإذا مات وانتهت به خالفته فال تبقى إذن أوامره واجبة الطاعة بعد. ولقد عقد هلذا 
البحث العالمة ابن عابدين رمحه اهلل عنوانًا مستقاًل يف »رد املحتار«، ومما جاء فيه: 
»يؤخذ من قول رشح املنية كان يف زمنهم إلخ أن أمر اخلليفة ال يبقى بعد موته أو 
أنه لو هنى عن سامع الدعوى بعد  الفتاوى اخلريية وبني عليه  عزله كام رصح به يف 

مخس عرشة سنة ال يبقى هنيه بعد موته«)2(.

5-االستيالء عىل احلكم أو التغلب:

والسلطة  القدرة  عىل  املرء  يستويل  أن  هي:  اإلمامة  النعقاد  الثالثة  الصورة 
ويتغلب عليها عىل كره من الناس باستخدام القوة.

)1(  انظر: تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )3 / 428(.
)2(  الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )2 / 172(.
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فهو  معه  والقتال  احلق  اإلمام  باخلروج عىل  األمر  تغلب عىل  من  أن  وحكمه 
آثم، وباٍغ أيضًا ما دامت مل حتصل له قدرة ومل تسيطر له سلطة. وجيب عىل املسلمني 
َعىَل  ا  إِْحَدامُهَ َبَغْت  َفإِْن  تعاىل:  اهلل  بقول  عماًل  ذاك،  أمكنهم  ما  ومزامحته  مقاومته 

تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللِ ]احلجرات، 49: 9[. اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ
أما إذا قام سلطانه وتوطدت سيطرته واستتبت شوكته فهو وإن اقرتف كبرية 
شنيعة كاخلروج والتمرد عىل اإلمام احلق، والذي وردت فيه وعود شديدة مثل ما 
قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ستة لعنتهم ولعنهم اهلل وكل نبي كان... واملتسلط باجلربوت ليعز 

بذلك من أذل اهلل، ويذل من أعز اهلل«)1(. 
قائمة،  تيك  وإمارته  منعقدة  هذه  إمامته  اعتربوا  الفقهاء  فإن  ذلك  مع  ولكن 
لزوم طاعتها ووجوب  اخلليفة من حيث  من  الصادرة  األوامر  أوامره طابع  فتتخذ 
ناحية  من  أما  ناحيتني:  بني  يتأرجح  أمره  أن  فاحلاصل  املقررة.  برشائطها  امتثاهلا 
فينبغي للمسلمني أن حياولوا يف عزله ورصفه عن اإلمامة رشيطة أال تكون فيه إثارة 
فتنة ال تطاق، ومن أخرى فهم اعتربوا أحكامه نافذة رشيطة أن ال تصادم الرشيعة 
وال تعارضها، والدليل عىل هذا األمر الثاين قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»اسمعوا وأطيعوا وإن 

استعمل حبيش كأن رأسه زبيبة«)2( .
ذلك  الرشيعة ألّدى  التي ال ختالف  بأوامره  نعترب  مل  لو  أننا  ذلك  واحلكمة يف 
إىل الفوضوية العارمة بني املسلمني. وهذا كام تقرر يف العامل اليوم من أن احلكام عىل 

قسمني: 
البالد  دستور  أضفى  الذي  وهو   :)De Jure( الدستوري  الرشعي  احلاكم 

الرشعيَة عىل سلطته فأصبح حاكاًم رشعيًا هلا.
احلاكم الفعيل يف الواقع)De Facto(: أي احلاكم الذي تقلد فعاًل مقاليد احلكم 

)1(  سنن الرتمذي ت شاكر )4 / 457( رقم احلديث: 2154.
)2(  صحيـح البخـاري )1 / 140( كتاب الصـالة، باب إمامة العبد، رقم احلديـث: 693، وأيضًا: باب 

السمع والطاعة، رقم احلديث: 7142. 
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ولو مل تكن حلكمه أية رشعية.
ومعنى ذلك: أن شخصًا ما إذا تقلد احلكم وتوىل اإلمرة عىل الدولة باخلروج 
عىل احلاكم الرشعي أو التغلب أو غري ذلك من الطرق الالدستورية، فاألوامر التي 
أصدرها خالل حكمه وأيام إمرته مُتنح وثيقة الرشعية، صيانة للدولة من أن تنجرف 
يف سيل االضطراب والفوىض العارمة الذي ال يفيض عىل دولة إال ويكسحها كسحًا 
ويدمرها تدمريًا، فإّن رفض أوامره قطعًا وإنكارها كليًا يستلزمه أن ال تكون أي عربة 
للقضاة الذين تقلدوا منه القضاء والوالة الذين تولوا منه احلكم، ما يستنتج منه إلغاء 
أحكامهم التي حكموا هبا يف خصومات الرعية وحماكاًمهتم، فال تكون عاقبة كل هذا 

إال العبث بالدولة والرمي هبا يف طاحون الفوىض واالضطراب واالختالل. 
فصيانة للمسلمني من االضطراب واحلياة الفوضوية ذهب علامء اإلسالم إىل 
انعقاد اإلمامة يف صورة االستيالء والتغلب ومن ثم إىل القول بتنفيذ وصحة أوامره 
ما دام متمكنًا عىل السلطة، ولو كان اجرتاؤه عىل هذا من املعايص الكبار، وكان عزله 

بٓاليات سلمية مستحقًا عىل املسلمني.
 6- البحث يف وحدة اخلليفة وتعدده:

اتفق مجهور العلامء عىل أن اإلمام ينبغي أن يكون واحدًا جلميع املسلمني، وال 
يكون لكل صقع من أصقاع الدولة اإلسالمية وقطر من أقطارها إمامًا مستقاًل، قال 
املاوردي رمحه اهلل: وإذا عقدت اإلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد إمامتهام؛ ألنه ال 

جيوز أن يكون لألمة إمامان يف وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه)1(. 
خلفاء  »وسيكون  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  الدالئل-  من  غريه  –بجانب  أيضًا  واستدلوا 

فيكثرون« قالوا: فام تأمرنا؟ قال: »فوا ببيعة األول فاألول«)2(.
رقعة سلطاهتا  وامتدت  نفوذها  مناطق  اتسعت  لو  اإلسالمية  احلكومة  أن  إال 
بحيث أصبح من املتعذر أن يدّبر أمرها إمام واحد فيجوز يف مثل هذه الصورة توزيع 

)1(  األحكام السلطانية املاوردي )1 / 29(.
)2(   صحيح البخاري )4 / 169( كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إرسائيل، رقم احلديث: 3455.
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األمة اإلسالمية إىل وحدات ودول خمتلفة ومن ثم عقد اإلمامة لواحد من أهل كل 
دولة، ولقد رصح به العالمة عبد القادر البغدادي رمحه اهلل قائاًل: »ال جيوز أن يكون 
من  مانع  بحر  البلدين  بني  يكون  أن  إال  الطاعة...  واجبًا  إمامان  الواحد  الوقت  يف 
وصول نرصة أهل كل واحد منهام إىل اآلخر، فيجوز حينئذ ألهل كل واحد منهام 

عقد اإلمامة لواحد من أهل ناحيته«)1(.
فقد  متباعدة  بلدان شتى وأمصار  »فأما يف  اهلل:  املاوردي رمحه  العالمة  وقال 
ذهبت طائفة شاذة إىل جواز ذلك؛ ألن اإلمام مندوب للمصالح. وإذا كان اثنني يف 
بلدين أو ناحيتني كان كل واحد منهام أقوم بام يف يديه، وأضبط ملا يليه. وألنه ملا جاز 
بعثة نبيني يف عرص واحد ومل يؤد ذلك إىل إبطال النبوة، كانت اإلمامة أوىل وال يؤدي 

ذلك إىل إبطال اإلمامة«)2(.
وهو الذي أبدى إمام احلرمني العالمة اجلويني رمحه اهلل ميله إليه قائاًل: والذي 
عندي فيه هو أن عقد اإلمامة لشخصني يف سقع واحد متضايق اخلطط واملخالف 
غري جائز، وقد حصل اإلمجاع عليه. وأما إذا بعد املدى وختلل بني اإلمامني شسوع 

النوى، فلالحتامل يف ذلك جمال وهو خارج عن القطعيات)3(. 
املذكورة  اجلويني  عبارة  ونقل  تفسريه  اهلل يف  القرطبي رمحه  العالمة  أّيده  كام   
اهلل يف رشحه عىل رشح  الفرهاروي رمحه  الشيخ  ورّجحه  ونصها)4(،  بفصها  أعاله 

العقائد)5(.
و بالرغم من هذه األقوال وما تتضمنها من الدالئل فجمهور العلامء ما زالوا 
العامل يف وقت واحد ال يكون إال  أنحاء  إمام املسلمني يف كافة  عىل موقفهم من أن 

واحدًا. 

)1(   أصول الدين ص: 274.
)2(  أدب الدنيا والدين )1 / 136( ما تصلح به حال الدنيا.

)3(  اإلرشاد إىل قواعد األدلة، الباب األخري، ص: 358.
)4(  تفسري القرطبي، سورة البقرة، اآلية: 30، املجلد: 1 ص: 273.

)5(  النرباس عىل رشح العقائد ص 513.
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أن اإلسالم، بصفة  فيه هو:  املوضوع والرتوي  النظر يف  بعد  يبدو يل  والذي 
عىل  ومجعهم  وأدانيها  املعمورة  أقايص  من  أبنائه  لتوحيد  يسعى  عاملية  دعوة  كونه 
القول  الراجح، بحيث خيتار  رصيف واحد، يقتيض أن يكون موقف اجلمهور هو 
النوى  هبم  وشسع  الديار  هبم  بعدت  مهام  اإلسالمي  العامل  جلميع  اإلمام  بوحدة 
اإلمام يف عرص  من وحدة  كان  ما  لذلك  مثال  وأوضح  املسافات؛  بينهم  وامتدت 
اخلالفة الراشدة وقد بلغ اإلسالم وأتباعه إىل ثلث املسكونة فنصفها، يف وقت مل تكن 
املواصالت ووسائل النقل قد بلغت أوج الثريا من التطور واالزدهار واإلمكانية، 
لذا  واحدة!  كقرية  كله  العامل  جعل  مدهشًا  تطورًا  اليوم  تطورت  وقد  هبا  فكيف 
من  املسلمني  مجع  يف  جهودها  ولتستفرغ  سعيها  نموذجية  إسالمية  دولة  َفْلَتْسع 
إال  القضية،  يف  الرشعي  احلكم  أصل  هو  هذا  واحد.  إمام  عىل  العامل  أرجاء  مجيع 
دولة مستقلة  أكثر من مخسني  – ولألسف- يف  اليوم  ُقسم  قد  العامل اإلسالمي  أن 
بأحد  إال  واحد  إمام  إذن مجعهم عىل  املستحيل  من  فأصبح  ملوكها وحكامها،  هلا 
األمرين: أن جيمعوا بكافتهم عىل إمامة شخص واحد وزعامته، وهيهات هيهات 
عىل  االستيالء  من  البعض  يتمكن  حتى  ويتضاربوا  بينهم  فيام  يتقاتلوا  أو  ذلك! 
اآلخرين بالقوة، وهو ليس إال كمن حاول أن يبنى قرصًا فهدم مرصًا، أو كمن فر 
من املطر وقر حتت امليزاب. فلم تبق لنا إذن أية مندوحة من االعرتاف هبذه الدول 
وحكوماهتا كدول وحكومات إسالمية، صيانة للمسلمني من الفوىض واالختالل 
جديد  قول  وال  ابتدعناه  بدع  بأمر  ليس  وإنه  وحدهتم.  وتفكيك  كلمتهم  وتفريق 
بتعدد  األئمة  تعددت  حني  غابرها  يف  األمة  علامء  ذلك  إىل  سبقنا  بل  استحدثناه، 
احلكومات، فاعرتفوا هبا واعتربو أوامر كل حكومة نافذة بني أهلها. لذا فلرضورة 
تنفيذ األوامر وصيانة املسلمني من الفوىض خيتار القول الثانى )القول بجواز تعدد 

األئمة( إىل هذا املدى فحسب. 
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الباب الرابع: ضوابط إسالمية بشأن إدارة احلكومة

مدخل:

، تيضء  إن لإلسالم تعاليم حكيمة وتوجيهات صائبة هي بمثابة النرباس النريِّ
الطريق للحكومة التي تم تشكيلها عىل أساس املبادئ التي أسلفنا بياهنا فيام مىض، 
وال بد للمسلمني من أخذها مأخذ االعتبار واالمتثال يف إدارة دفة احلكومة، حتى 
تكون عىل طابع حكومة إسالمية وتصطبغ بصبغة دينية، ال مستبدة جائرة وال ظاملة 
غاشمة. ونود أن نخص هذا الباب ببيان تلك املبادئ واألسس التي يتبعها اإلمام يف 

إدارة الشؤون اإلدارية والقضايا االجتامعية.

نّة: 1- اخلضوع ألحكام القرٓان والسُّ
املبدأ األسايس إلمام املسلمني هو أن يكون يف مجيع أوامره وشؤونه وإجراءاته 
خاضعًا ألحكام كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ومتبعًا ملا أمجعت عليه األمة واستمر عليه 
تعاملها. ال جمال له قط يف وضع قانون أو اختاذ إجراء يناقض األحكام الواضحة الثابتة 
وتعاىل  سبحانه  هلل  باحلكم  اإليامن  مبدأ  من  -انطالقًا  فإنه  وذلك  نّة؛  والسُّ بالكتاب 
فحسب- خليفة هلل يف حكمه عىل عباده، فتابع ملا أنزله ورشعه من األحكام بكتابه 
املحكم أو بسنة رسوله املطهرة، واخلليفة ال يسوغ له خمالفة من استخلفه، وال الفرع 
واملأخذ  األول  الدستور  يكون  أن  الطبيعي  فكان من  لذا  أصله،  بمناقضة  له  يسمح 
األصيل لإلمام -وهو يف صدد إدارة إمرته عىل املسلمني وتأدية وظائفها- مها هذان 
املصدران األوليان لإلسالم: كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. ومن هذا فال عربة ملا خيالف 
الرشيعة أو يناقض أصوهلا من أوامر أصدرها أو ترشيع سنّه، بل حيق للمسلمني أن 

حياولوا إللغاء ذلك عن طريق املحكمة أو غريها من طرق دستورية آمنة.

2- املشاورة من أهل احلل والعقد: 

الشورى ال يقترص دورها يف كوهنا وسيلة لنصب اإلمام وتعيني اخلليفة فحسب، 
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بل يؤكد اإلسالم وجوبًا عىل من توىّل منصب اإلمامة أن يدير شؤوهنا ويؤدي واجباهتا 
عىل أساس املشاورة من أهل احلل والعقد، إىل حد أن الفقهاء استحقوا عزل اإلمام 
إذا مل يكن مهتام باملشاورة يف شؤون احلكومة. وتتضح مكانتها وأمهيتها من أن اهلل أمر 
ْل َعىَل اهللِ ]آل عمران، 3:  َفَتَوكَّ هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل:  َوَشاوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت 
159[، بالرغم من أنه كان معصومًا عن اخلطأ، مسّددا بالوحي مبارشة، فدل عىل أهنا 

واجبة باألوىل عىل غريه من أمراء املسلمني وحكامهم. 
ومهام  ة  العامَّ األمور  يف  عينيه  نصب  األمر  هذا  جعل  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وكان 
احلكومة، حيث كان هيتم به فيها، كام قال أبو هريرة ريض اهلل عنه: »ما رأيت أحدًا 

قط كان أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)1(. 
وقال العالمة ابن كثري يف تفسري اآلية املذكورة: »ولذلك كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يشاور أصحابه يف األمر إذا حدث، تطييبًا لقلوهبم؛ ليكونوا فيام يفعلونه أنشط«.
إىل  الذهاب  بدر يف  يوم  إياهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمثلة من مشاورة  لذلك عدة  ورسد 
يقعد يف  أن  يف  أحد  فيها، وشاورهم يف  أرساهم  ومفاداة  مكة  وقتال مرشكي  العري 
العدو، وشاورهم يف غزوة األحزاب يف حفر اخلندق، وقال يف  أو خيرج إىل  املدينة 

قصة اإلفك: أشريوا عيل معرش املسلمني.
ونقل عزوًا عىل أمحد عن عبد الرمحن بن غنم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب بكر 

وعمر: »لو اجتمعتام يف مشورة ما خالفتكام«)2( .
وعّلق العالمة اهليثمي عىل إسناده قائاًل: »رواه أمحد، ورجاله ثقات إال أن ابن 

غنم مل يسمع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص«. 
ولكنه ال يقدح فيه شيئًا؛ فإنه ال يعدو أن يكون مرساًل، وعبد الرمحن بن غنم 

صحايب)3( ومرسل الصحايب حجة باإلمجاع.

)1(  مسند أمحد ط الرسالة )31 / 244( مسند الكوفيني، حديث املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم، 18928.
)2(  تفسري ابن كثري ت سالمة )2 / 150(.
)3(  اإلصابة 350/4، رقم الرتمجة:5185.
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د الرشيعة لكيفية الشورى، وأهلها، ومن يشاورهم اإلمام،   وهنا أيضًا مل حتدِّ
وماذا سيكون هيكلها األسايس، طريقًة خاصة جيب األخذ هبا دومًا وإطالقًا يف كل 
عرص ومرص، بل فوضت تفاصيلها أيضًا إىل ذوي البصرية من املسلمني يف كل عرص 
ليختاروا للعمل هبا صيغة توافق مقتضيات عرصهم وتنسجم مع واقعهم. لذا فال 
حمّددين  معدودين  أعضاء  من  ن  متكوِّ جملس  أو  خاصة  جلنة  هناك  يكون  أن  جيب 
يكون اإلمام مكلفًا باستشارهتم يف كل أمر، بل يسمح رشعًا بكل ما يؤدي غرضها 
ويسّد فراغها كيفام كانت صورهتا، فمن املسموح به أن ُيتخذ يف عرٍص جملٌس خاص 
للشورى، كام يسمح بأن يرتك اإلمام وشأهنا ليختار هلا أصحاب البصرية والرأي يف 
زمانه من دون تشكيل جملس خاص، وجيوز أيضًا أن يستشري من البعض حينًا ومن 
البعض اآلخرين يف حني آخر، كام جيوز أن خيتلف مستشاروه باختالف األمور التي 
يستشريهم فيها، ففي أمر يستشري من اخلرباء اإلخصائني فيه، ويف آخر أناسًا آخرين 

َذِوي صلة به وخربة وبراعة فيه. 
وكان التعامل هبا يف عرص النبوة واخلالفة الراشدة سائدًا بكل سذاجة وبساطة 
من دون أن يكون هناك برملان وهيئة الترشيع كام هي سائدة يف عرصنا هذا، بل كان 
اخلليفة يستشري وجهاء القوم وأعيان املسلمني يف أمور األمة وشؤون احلكومة، وُيْقِدم 
عىل أمر أشاروه به بعد تأكده وطمأنينته من أنه يمثِّل الضمري االجتامعي لألمة. ولكن 
مع ذلك فتأسيس جملس للشورى خاصة أيضًا ال يتجاوز عن معناها العام ومفهومها 

الرشعي الشامل.
اكتفى  السياسة حيث  تتميز هبا أحكام اإلسالم يف جمال  مليزة  وإهنا يف احلقيقة 
فيها برشع مبادئ عديدة من دون أن حيّدد تفاصيلها وجزئياهتا، بل فّوض ذلك إىل 
هي  ذلك  وراء  العاملة  واحلكمة  كل عرص ومرص؛  يف  منهم  والبصرية  الرأي  ذوي 
أن اإلسالم دين عام وشامل قد خوطب باعتناقه البرشية يف مجيع األمكنة واألزمنة 
يف  أحد  لكل  التفعيل  سارية  التنفيذ ورشائعه  واجبة  وتعاليمه  الساعة،  تقوم  حتى 
كل وقت من دون قرصها يف قوم دون آخر وال تضييق نطاقها يف مكان دون آخر، 
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هذا من جانب، ومن آخر فإنه من املشاهد امللموس أن احلوائج واملقتضيات ختتلف 
وتتغري بتغري األمكنة واألزمنة واألمزجة، لذا فلو كانت الرشيعة قد رشعت بشأهنا 
هبا  والعمل  اختاذها  يكون  أن  املستبعد  من  يكن  فلم  حمّددة  وكيفية  خاصة  طريقة 
بالنظر إىل طبيعة ذاك  بالنسبة إىل جمتمع مستحياًل أو شبهه أو مناقضًا ملصالح األمة 
املجتمع وظروفه وما إىل ذلك، بينام يكون جمتمع إسالمي آخر يف أمس احلاجة لإللزام 
بمثل هذه الصيغة املحّددة بحكم ما خيشى عليه من أن إلقاء حبله عىل غاربه يف أمر 

الشورى ال يسفر إال عن اإلرضار بمقاصدها ومصالح األمة. 
الباب مفتوحًا عىل مرصاعيه  الرشيعة ولو كانت قد تركت هذا  أن  فاحلاصل 
ليِلجه كل عىل وفق مقتضيات ظروفه وطبيعة عرصه، إال أننا عىل ثقة بأنه لو فّوض 
إىل احلاكم اليوم أمرها كليًا بحيث تكون له اخلرية، وملشيئته املرجعية، فيمن يشاورهم 
يف األمور وإىل أي مدى، لتخوفنا أن جير ذلك الويالت والرشور عىل األمة وخماطر 
اليوم تشكيل جملس  الالزم  يكون من  أن  فيبدو  لذا  ومفاسد عديدة جتاه مصاحلها، 
إن  تفاصيل ستأيت عام قريب  للشورى خاص يكون اإلمام مكلفًا بمشاورهتم. وله 

شاء اهلل.

3- صالحيات الشورى واختصاصاته:

الشورى  اختصاصات  مدى  تدور حول  البحث  هذا  اهلاّمة يف  الثانية  القضية 
وصالحيتها، وحكم ما أشاروا به عىل اإلمام أيكون الزمًا عليه أن يّتبعه يف كل حني 
أم يسوغ له االختالف معه؟ ويف صورة االختالف فبأي األمرين حيكم هو: بمشورة 
أهل احلل والعقد أم برأيه اخلاص املعارض هلم؟ والقضية َلذات مكانة وخطورة يف 

بحث السياسة اإلسالمية، نلّخص إليكم بياهنا فيام ييل.
السيايس  بالفقه  منهم  املعتنون  وباألخص  الفقهاء  عامة  اختاره  الذي  املوقف 
ليس  ومغزاها  فحواها  فإن  الشورى،  طاعة  عليه  ال جتب  اإلمام  أن  هو  اإلسالمي 
أبعادها بحيث  كافة  القضية، وتتضح  نواحي  اإلمام مجيع  يدي  تتكشف بني  أن  إال 
يتعرف عىل سائر  زاوية قصية، حتى  منها  تبقى  ناحية خفية وال  منها  ال ختفى عليه 
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وتفاصيلها  بدالئلها  ما  أمر  عىل  اإلقدام  يف  اختاذها  يمكنه  التي  املمكنة  املحتمالت 
وعن أفواه أصحاهبا، ومن ثّم لكي يصل يف احلكم إىل أرشد األمور وأصلحها، ما 
يكون هو املستقل فيها برأيه من دون أن يكون تابعًا للشورى لزومًا، وال خاضعًا ملا 

قالوه وجوبًا.
هذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن لإلمام اخلرية يف اختيار أي قول أو رأي 
شاء إذا رآه أقواها حجة وأوضحها برهانًا، ولو كان رأيا رأته األقلية منهم أو قوالً مل 

يذهب إليه منهم أحد. وهلم يف ذلك حجج تالية:
ْل َعىَل  ْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ أما أواًل فقول اهلل سبحانه وتعاىل: َوَشاوْرُهْم يِف اأْلَ
اهللِ ]آل عمران، 3: 159[، حيث مل يقيد فيها العزم عىل األمر الذي قد متَّت املشـاورة فيه 

بأن يكون ذلك طبق الشورى ووفقها متامًا.
وثانيًا فام كان من تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه الراشدين من أهنم مل يكونوا ملتزمني 
بأمر الشورى يف كل حال، بل صح منهم ما ثبت فيه أهنم قضوا بأمر كانت األكثرية 
ممن استشاروه عىل خالفه، فهذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يستشري أصحابه يف شأن أسارى بدر، 
فعمر يشري عليه بقتلهم، وابن رواحة بقتلهم وحتريقهم، وأبو بكر باستبقائهم، وتفرق 
وقال  عنه،  اهلل  بكر ريض  أيب  بقول  يأخذ  أناس:  فقال  طائفتني:  إىل  ذلك  الناس يف 

أناس: يأخذ بقول عمر ريض اهلل عنه)1(.
الفدية  فقىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برأي أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه وأمر بأخذ 
منهم بالرغم من أنه مل يكن – عىل ما يبدو- رأي الثلثني من أصحابه. ولو كان القرآن 
يكن  مل  اهلل  بل ألن  األكثرية،  لرفض رأي  يكن عتابه  مل  قد عاتب عىل ذلك، ولكن 

راضيًا بتخلية طريقهم آنذاك.
وكذلك إقدام أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه عىل تسيري جيش أسامة عىل ما يبدو 
كان خمالفًا لرأي األكثرية حينذاك، وقصة ذلك كام رواها الطربي يف تارخيه عن احلسن 
البرصي قال: »رضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاته بعثًا عىل أهل املدينة ومن حوهلم، 

)1(  الدر املنثور يف التفسري باملأثور )4 / 105(
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وفيهم عمر بن اخلطاب، وأّمر عليهم أسامة بن زيد فلم جياوز آخرهم اخلندق، حتى 
قبض رسول اهلل ص، فوقف أسامة بالناس، ثم قال لعمر: ارجع إىل خليفة رسول 
اهلل فاستأذنه، يأذن يل أن أرجع بالناس، فإن معي وجوه الناس وحدهم، وال آمن عىل 
خليفة رسول اهلل وثقل رسول اهلل وأثقال املسلمني أن يتخطفهم املرشكون وقالت 
األنصار: فإن أبى إال أن نميض فأبلغه عنا، واطلب إليه أن يويل أمرنا رجاًل أقدم سنًا 

من أسامة.
فخرج عمر بأمر أسامة، وأتى أبا بكر فأخربه بام قال أسامة، فقال أبو بكر، لو 
خطفتني الكالب والذئاب مل أرد قضاء قىض به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص! قال: فإن األنصار 
أسامة،  أقدم سنًا من  أمرهم رجاًل  تويل  أن  إليك  يطلبون  أبلغك، وإهنم  أن  أمروين 
فوثب أبو بكر- وكان جالسًا- فأخذ بلحية عمر، فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك 
الناس  إىل  أنزعه! فخرج عمر  أن  وتأمرين  اهلل ص  استعمله رسول  اخلطاب!  بن  يا 
فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا، ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت يف سببكم من خليفة 
رسول اهلل! ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم، فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة 

راكب ... حتى إذا انتهى قال: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل! فأذن له«.
فسار اجليش وباء من هنا بنجاح كاسح مل يلبث أن ألقى يف قلوب القوم الرعب 
هيبة ودهشة، حتى ورد فيام رواه الذهبي يف تارخيه أنه قدم بنعي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
هرقل وإغارة أسامة يف ناحية أرضه خربًا واحدًا، فقالت الروم: ما بال هؤالء يموت 

صاحبها ثم أغاروا عىل أرضنا)1(.
الفاروق- ريض اهلل عنهم مل  – ويف مقدمتهم عمر  الصحابة  أن كثريًا من  كام 
قوة وصالبة  بكل  املوقف  أنه واجه  إال  الزكاة وحماربتهم،  مانعي  قتال  يوافقوه عىل 
وحزم وشجاعة، وأقسم عىل قتاهلم رافضًا مشورهتم بمهادنة املرتدين وتأليفهم، ويف 
اجلاهلية، خوار يف اإلسالم؟ وكان  أجبار يف  عنه:  اهلل  لعمر ريض  قال  موقفه ذلك 
عمر ريض اهلل عنه بعد ذلك يذكره يف مناقب الصديق ريض اهلل عنه، حيث يروي 

)1(  تاريخ اإلسالم ت تدمري )3 / 20(
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لنا التاريخ أنه كان يقول: واهلل لليلة من أيب بكر ويوم خري من عمر، ليلة خروجه مع 
العرب  املدينة، وأما يومه، فلام ارتدت  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من مكة عىل عزم اهلجرة إىل 

قلت: يا خليفة رسول اهلل تألف الناس وارفق هبم، فقال: جبار يف اجلاهلية ...)1(.
فهذه حجج متسك هبا هؤالء يف أن اإلمام غري ملتزم باختيار قول أهل الشورى 
احلجة  قوة  ويتبع  واالحتامالت  اآلراء  يمحص  بأن  مكلف  هو  وإنام  حال،  كل  يف 

والدليل.
ألزمنا  إذا  إنام حتصل،  وفائدهتا  تتم،  إنام  املشاورة  أن  إىل  اآلخرون  استند  بينام 
اإلمام باختيار قول أطبق عليه أهل الشورى حتاًم من دون أن يكون له مساغ للحيادة 
عنه، ويؤيده أيضًا حديث أورده العالمة ابن كثري يف تفسري هذه اآلية عزوًا إىل ابن 
مردويه عن عيل ريض اهلل أنه قال: سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن العزم؟ قال »مشاورة أهل 

الرأي ثم اتباعهم«)2(. 
فهذا احلديث – بعد تسليم صحته وخلوه مما يقدحه- يدل عىل أن املعنى الذي 
ذكره أهل املوقف األول للعزم يف قوله تعاىل: )فإذا عزمت( - من أن اإلمام غري متبع 
يف احلكم إال لقوة احلجة والربهان ال لقول أهل الشورى- ليس حتاًم باّتا، بل حيتمل 
أيضًا أن يكون معناه: أن يعزم اإلمام عىل أمر قد اتفق عليه أهل الشورى، وال ينثني 
عام أمجعوا عليه. بل لو صح إسناد هذا احلديث لكان هو املتعني فيه قطعًا، ال احتامالً.
وأورد احلافظ ابن كثري هنا أيضًا عن اإلمام أمحد ما ذكرناه سابقًا من أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب بكر وعمر ريض اهلل عنهام: »لو اجتمعتام يف مشورة ما خالفتكام«.
وإضافة إىل ذلك فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفسه قد ترك يف مواضع عديدة رأيه إىل رأي 
األغلبية من الصحابة ريض اهلل عنهم تعلياًم لألمة لألخذ باملشاورة مأخذ االعتبار، 
ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو املسّدد بالوحي، ملا ترك رأيه وأمىض عىل أمر الشورى فغريه من 

حكام املسلمني وأمرائهم أوىل بذلك منهم.

)1( تاريخ اإلسالم ت تدمري )1 / 321(.

)2(  تفسري ابن كثري ت سالمة )2 / 150(.
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ومثال ذلك ما وقع يف غزوة أحد من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استشار أصحابه أخيرج إىل 
قريش أم يمكث يف املدينة ويقاتلهم يف الطرقات، وكان رأيه أال خيرجوا من املدينة، 

)ونص ابن هشام: » وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يكره اخلروج«()1(. 
 ولكن كثريًا من الصحابة وخاصة الشباب منهم أحلّوا عليه يف اخلروج، فعزم 

عىل اخلروج تاركا رأيه إىل رأهيم.
مهران عن سلوك  بن  ميمون  فيه  أسهب  سننه حديثًا  الدارمي يف  روى  ولقد 
أيب بكر ريض اهلل عنه فيام كانت ترد عليه من اخلصومات، ومما جاء فيه: »فإن أعياه 
أن جيد فيه سنة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، مجع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا 
اجتمع رأهيم عىل أمر، قىض به«)2( ما يدل بوضوح عىل أنه كان يقيض بأمر اجتمع 

عليه رأي أهل الشورى. 
وال يناقضه ما أسلفناه من تسيريه بعث أسامة بالرغم من خمالفة أكثر الصحابة 
إياه؛ فإن اختالفهم كان يف مرحلة االستشارة فحسب، أما بعد ما رأوا صموده عىل 
موقفه وتصلبه عىل رأيه بكل حزم وقوة ما لبثوا أن اقتنعوا به مجيعًا، وما لبث رأهيم 
أن حتول إىل رأيه، كام روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال يف قضية قتال مانعي الزكاة 
وكان أوالً قد رأى فيها رأيا غري رأي أيب بكر : »فو اهلل ما هو إال أن قد رشح اهلل صدر 

أيب بكر ريض اهلل عنه، فعرفت أنه احلق«)3(
لذا فام أمضاه أبو بكر مل يكن رأيه وحده، بل أصبح ويف األخري رأي اجلميع بعد 
اقتناعهم به ملا رأوا صموده وثباته عليه. لذا فال يصح به االستدالل عىل أنه قد استبد 

برأيه عىل خالف رأي الصحابة وباألخص رأي أهل الشورى منهم.
وهنا لقد فرغنا من موجز بيان املوقفني ودالئلهام يف هذه القضية، ونقفي عليه 
ببيان ما هو الراجح منهام فنقول: الذي يبدو لنا هو أن األصل ما قاله أهل املوقف 

)1(  سرية ابن هشام ت السقا )2 / 63(.
)2(  سنن الدارمي )1 / 262(، املقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، رقم: 163.

)3(  صحيح البخاري )2 / 106( كتاب الزكاة، رقم احلديث: 1400.
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األول من أن اإلمام غري ملزم باختيار قول أهل الشورى إطالقًا ويف كل حال؛ فإن 
لفظة »الشورى« ذاهتا تدل عىل أال يكون قول املشري الزمًا حتاًم عىل املستشار، وهو 
أمر من البداهة بمكان حتى إن أمة من إماء املسلمني كربيرة ريض اهلل عنها توصلت 
تراجع  أن  منها  طلب  وقد   - النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سألت  حيث  األمر،  وبني  بينها  الفارق  إىل 
مغيثًا بعد ما فارقته عىل إثر خيار العتق احلاصل هلا بعد عتقها-: أتأمرين؟ فقال هلا 
ومل  فيه«)1(  يل  »ال حاجة  قائلة:  قبول شفاعته  فرفضت  أشفع(  أنا  )إنام  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ينكر عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما جعلها قاعدة رشعية من أن الشفاعة ال يلزم قبوهلا عىل من 

استشفع هبا إليه.
من  وثبت  الكريم،  القرآن  بنص  باملشاورة  األمري  أمر  اهلل  أن  الكالم  وفذلكة 
قبوهلا،  يتحتم عليه  بطبعها تقتيض أال تكون ملزمة بحيث  املشورة  أن  هذا احلديث 
بل دورها يكمن يف متكني اإلمام من معرفة مجيع أبعاد القضية ونواحيها وحمتمالهتا، 
ليقوم وبالتايل بتمحيصها واختيار ما يراها أسّد وأصوب نظرًا إىل قوة حجته ومتانة 
برهانه، ولو كان هو رأي األقلية أومل يكن رأي واحد منهم قطعًا ورأسًا. وهنا أيضًا 

ال بد من مالحظة النكات العديدة:
إمام  إىل  بالنسبة  إنام هو  الشورى ملزمًا  اعتبار قول  ما ذكرنا من عدم  األوىل: 
املسلمني وأمريهم الذي قد تم اختياره من أهل احلل والعقد منهم عىل أساس تأهله 
ملنصب اإلمامة باستجامع مواصفاهتا وتوفر رشوطها، وليس حلاكم ديمقراطي عري 
عرش  اعتالء  من  األصوات  من  األغلبية  نيل  مّكنه  والرشوط،  الصفات  تلك  عن 
السلطة عىل عالت وخلل فيه ويف خلقه وسلوكه، بل هو خارج عن نطاق كالمنا هذا 
والذي يعنى بتسويغ اإلمام إلمضائه األمور برأيه وحده ولو عىل حساب خمالفة أمر 

قد اجتمع عليه رأي أهل الشورى.
برأيه ومستقاًل  املسلمني وخليفتهم ليس حاكاًم مطلقًا مستبّدا  إمام  فإن  وثانيًا 

)1(  صحيـح البخاري )7 / 48( وهذه النكتة قد بينها الشـيخ حكيـم األمة العالمة أرشف عيل التهانوي 
رمحه اهلل.
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بأمره شأن امللوك واإلمرباطورين، بل هو مؤمن بمبدأ احلكم هلل، فخاضع ألحكامه 
الثابتة ورشائعه املنزلة، فمقّيد لزومًا باتباع كتابه وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وسبيل املؤمنني، 
وكل هذا يشّكل حاجزًا منيعًا له يسّده عن القضاء بأمر خيالف هذه املٓاخذ اإلسالمية 

األصلية أو يعارضها يف يشء.
وحيث كان القيام بالعدل واحلكم بني الناس بالقسط من مجلة األحكام التي 
أّكدت عليها تيك املصادر تأكيدًا شديدًا، لذا فلو عداها اإلمام وحكم باجلور مل يكن 
ذلك منه مقبوالً؛ لكونه معصية اخلالق التي ال جتب فيها طاعة خملوق كائنًا من كان، 
ومن ثم يمكن إلغاؤه وإبطاله عن طريق القضاء واملحكمة، ولو طفق اإلمام مرّصا 
عىل غوايته غري رادع عام فعله لكان فاسقًا يستحق تنحيته عن هذا املنصب اخلطري. 
مطلقًا  حاكاًم  أصبح  أنه  يعني  الشورى  أهل  قول  باختيار  إلزامه  عدم  فليس  إذن 
نّة. ويف صورة عدم إيفائه هلذا  ومستبّدًا برأيه، بل هو مقيد باتباع أحكام الكتاب والسُّ
االلتزام وخمالفته إيامها أو أحدمها يف يشء يسع رعيته مقاضاته ومن ثم عزله ورصفه 

عن منصبه هذا.
فتحصل أن ما قلناه من عدم إلزامه بقول الشورى إنام يقترص جماله يف مشاورته 
أهل احلل والعقد يف األمور املباحة التي مل يبّت فيها اإلسالم بحكم ما، لذا فيسمح 
له فيها وحدها ال غري بمخالفة رأي أهل الشورى إىل ما يستقر عليه رأيه نتيجة قوة 
حجته وبرهانه. وهذا ما يفرق بينه وبني امللوك واإلمرباطورين حيث إهنم يكونون 
وقانونًا  إهليًا  وحيًا  ولو   – آخر  شيئًا  يرون  ال  بمكان  واالستبداد  االستقاللية  من 

سامويًا- أعىل منهم سيادة وسلطة!
العامة  األمة  أمور  يف  املشاورة  اإلمام  عىل  جيب  ما  أهم  من  كان  فلام  وثالثًا 
اإلمام  حرضها  إذا  كياهنا  يتم  إنام  الشورى  وإن  السياسية،  شؤوهنا  يف  وباألخص 
واستمع إىل ما يطرح ويناقش فيها من اآلراء ودالئلها غري ُمنحاٍز إىل جانب أو رأي 
اليوم من أن الشورى تتم يف غيبوبة من اإلمام، وإنام  خاص. لذا فال يصح ما ساد 
ملا  النظر  مُمِْعن  غرَي  قلم،  دفعة وهبزة  بإلغائه  فيقوم  رأي،  فيها من  تقرر  ما  إليه  م  يقدَّ
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 فيام قّدم إليه. جرى فيها وغري مرتوٍّ
فخالصـة الـكالم أن األصـل تسـويغ اإلمـام املسـتجمع لـرشوط اإلمامـة 
ومواصفاهتـا أن خيتلف مع أهل الشـورى ويقيض برأيه اخلـاص دون ما اجتمع عليه 

رأهيم رشيطة أن يكون يف نطاق هذه النكات الثالث وبمراعاهتا.
ومن جانب آخر فمن املسموح به أيضًا أن يقيَّد اإلمام واخلليفة - يف حاالت 
وظروف استثنائية خاصة- باألخذ برأي الشورى يف حدود نطاق خاص؛ ووجه ذلك 
أنه قلام يوجد من بني املسلمني من يستجمع يف متام وكامل تلك الرشوط واملواصفات 
الالزمة لإلمامة يف الرشيعة؛ لضعف الوازع الديني فيهم وانحطاط شأهنم يف االعتناء 
مفهومها  اقترص  حتى  العدالة  للتخفيف يف رشوط  العلامء  أجلأ  ما  الدينية،  باألمور 
لدهيم يف كون حسنات املرء غالبة عىل سيئاته فقط! وإن الشاهد كان يشرتط له أوالً 
ما يشرتط من الرشوط الشديدة الصارمة، فلام توىّل اإلمام أبو يوسف القضاء ووجد 
أن العثور عىل الشاهد املستجمع لتلك الرشوط ألصبح متعذرًا دونه خرط القتاد، 
خّفف فيها حتى أنه قال بقبول شهادة الفاسق إذا كان ذا مروءة تردعه عن الكذب. 
وكذلك فقد كان أوالً من رشوط اإلمامة أن يكون قد بلغ من العلم مبلغ االجتهاد، 
فلام أضحى احلصول عىل هذا أصعب من سابقيه بكثري، حصل فيه التخفيف، فلم 
يبق رشطًا لإلمامة بعد، لذا فأصبح من املمكن أن يتسلم مقاليد اإلمامة َمن ليس بعامل 
املستجمع  املجتهد وغري  غرُي  اإلماُم  هذا  ُيمنح  أن  متامًا  الالمعقول  من  وإنه  جمتهد، 
للخلفاء  ما كانت منهام حاصلة  لسائر رشوط اإلمامة من الصالحيات والسلطات 

الراشدين، من بينها االستقاللية بالرأي ورفض قول أهل الشورى.
لذا ففي مثل هذه احلالة ال يبدو أي حرج يف اختيار القول الثاين وعدم تسويغ 
وأمانته  وبخربته  به  الثقة  لعدم  بل  بتاتًا،  و  قطعًا  الشورى  أهل  قول  برفض  اإلمام 
يكّلف أن يكون مقيدًا ملتزمًا باختيار قول أمجع عليه جملس الشورى، من دون أن 

يكون له جمال ملخالفته أو احليادة عنه.
أن  وهي  الصدد،  هذا  يف  تقييده  جمال  لتحديد  اختيارها  يمكن  صيغة  وهناك 



236

أهنا  الترشيع والتقنني، من شأهنا  بمثابة  ما هي  منها  األحكام واألوامر عىل نوعني: 
إدارية  بشؤون  تتعلق  أوامر  هي  ما  ومنها  القانون،  طابع  تتخذ  حتى  تصدر  إن  ما 
وتنفيذية. أما القسم األول فلقد تقرر بشأهنا قطعا أن اإلمام ال يسمح له قط بترشيع 
ما خيالف الرشيعة أو يعارضها يف يشء. أما املباحات من األمور التي تركت الرشيعة 
الباب بشأن الترشيع والتقنني هبا مفتوحا لإلمام، فيمكن تقييده فيه باتباع رأي أهل 

الشورى.
وأما األوامر التنفيذية واإلدارية فلو كّلفنا اإلمام يف مجيعها باتباع رأي جملس 
الشورى لتهدد ذلك بعرقلة إدارة دفة احلكومة برمتها، لذا فيعمل فيها بام هو األصل 

من أن اإلمام له اتباع رأيه اخلاص غري ملتزم إطالقًا باتباع رأي أهل الشورى.
بفرض  للحكومة  سمحوا  الفقهاء  أن  تعني  النائبة«  »الرضيبة  ذلك  ومثال 
نابت  أو  للدولة  الالزمة  املصاريف  عن  املال  بيت  قرّص  ما  إذا  الرعية  عىل  الرضيبة 
القرار بشأهنا بني يدي جملس  نائبة. وطريقة ذلك أن يضع اإلمام مرشوع  املسلمني 
الشورى، فلو مل يوافقه عىل ذلك ومل ير حاجة ماسة تسوغ حتميل الرعية الرضائب، 
فال يسع اإلمام قط أن يفرض الرضيبة ما دام مل حيصل عىل موافقة أهل الشورى عليه. 
ويمكن تفويض املرجعية يف حتديد األمور التي يكون فيها ملزمًا برأي جملس الشورى 

والتي ال يكون فيها ملتزمًا به إىل دستور الدولة اإلسالمية اليوم.

4- اختاذ القرار بأغلبية اآلراء:

اإلسالم،  يف  وحيثيتها  اآلراء  أغلبية  مكانة  يف  البحث  هنا:  بالذكر  جيدر  ومما 
بمعنى أن األخذ بالشورى هل يتوقف عىل ما إذا أمجع عليه أهل الشورى قاطبة، أم 

يمكن اختاذ القرار فيها بأغلبية اآلراء أيضًا؟
لقد مّر بني سادتكم فيام مىض أن الديمقراطية تعترب أغلبية اآلراء هي األساس 
الباطل، وهلل در  الوحيد لدهيا للحكم عىل اليشء وللفارق بني ما هو احلق وما هو 

الشاعر الكبري حممد إقبال قائاًل:
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إن اجلمهورية نوع من احلكومة ُيَعّد فيها الناس عدًا حمضًا وال يوزنون فيها وزنًا 
الناخبني بالدة وجالدة، سفاهة عقل  بني  التميز  العدد من دون  فيها ملجرد  )العربة 

ورصامة رأي و..و..(

نّة تدلنا بوضوح عىل أن اإلسالم مل  بينام النظرة العابرة عىل أحكام القرآن والسُّ
يعترب باألغلبية قط كمعيار حيكم عىل األشياء باحلل أو احلرمة وحيّدد احلق والباطل 
ويميز اخلري من الرش، فالقرآن رفض ذلك رفضا باّتا قائاًل: َوإِن ُتطِْع َأْكَثَر َمن فِي 
 َيْخُرُصوَن  ]األنعام،   َوإِْن ُهْم إاِلَّ  الظَّنَّ ِه ۚ إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسبِيِل اللَّ

.]116 :6

 فليست هلا إذن أية عربة يف األمور التي قد بّتت الرشيعة اإلسالمية فيها بحكم 
ما، ويف مثل هذا قال الشاعر حممد إقبال أيضًا: 

�ت�د
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أما فيام سوى ذلك فاإلسالم مل يرفضها رأسًا، بل يمكن أن يعترب هبا كمعيار 
رشعي يف األمرين من أمور الدين:

التي تكون بني يدي اإلمام بشأهنا خيارات عديدة،  املباحة  األول: يف األمور 
تلك  ح إلحدى  األغلبية كمرجِّ فيها  تعترب  أن  فيمكن  الشورى،  أهل  فيها  واختلف 
عمر  فعل  النقل  جهة  من  ذلك  عىل  والدليل  مباحة.  كلها  التي  واخليارات  الصور 
بعده جلنة مكونة من  اخلليفة  قد شّكل الختيار  وفاته  قبل  إنه  اهلل عنه، حيث  ريض 
ستة من كبار الصحابة: عثامن، وعيل، وعبد الرمحن بن عوف، وطلحة، والزبري بن 
العوام، وسعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنهم أمجعني، ووجههم إىل خطة العمل التي 
يتخذوهنا يف أمرهم ذاك قائاًل: »تشاوروا يف أمركم فإن كان اثنان واثنان فارجعوا يف 
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الشورى. وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف األكثر«)1(.
هذه  يف  الرأي  بأغلبية  اعترب  قد  عنه  اهلل  الفاروق ريض  عمر  أن  منه  فاتضح   

القضية، ما يمكن أن يستدل به عىل اعتبارها يف غريها من األمور املباحة.
الثاين: يف املسائل املجتهد فيها، وهي األمور التي مل يِرْد عن الشارع فيها حكم 
قطعي باّت، فاختلفت آراء املجتهدين يف حكمها عىل أساس اختالف مداركهم يف 
نّة وتوضيح املبهم منها وما إىل ذلك. فيمكن أن يعترب  رشح املجمل من القرآن والسُّ
فيها بأغلبية الرأي كمرجح إلحدى تلك االحتامالت واملفاهيم، بمعنى أن خيتار قول 
املوقف بقوهلم: إن أغلبية  الفقهاء عن هذا  أكثر األئمة. ولقد عرب بعض  إليه  ذهب 
الرأي ليست دلياًل يف حد ذاهتا، بل يمكن أن نتخذها كأمارة عىل الدليل بمعنى أن 
يكن  مل  لو  فإنه  األئمة،  أكثر  اختاره  الذي  املوقف  دالئل  ترجيح  عليه  يغلب  الظن 

راجحًا ملا ذهب إليه أولئك األئمة اجللة والعلامء العظام. 
وليس معنى ذلك أنه كلام كانت األغلبية من األئمة يف جانب يكون هو الراجح 
حتاًم وجزمًا، فإن هناك كثريًا من املسائل التي اختلف فيها اإلمام أبو حنيفة عن سائر 
األئمة، فأصبح هو وحيدًا يف جانبه ويف جانب آخر مجيع األئمة والفقهاء املجتهدين، 
ولكني سمعت والدي فضيلة الشيخ املفتي حممد شفيع رمحه اهلل حيدث عن الشيخ 
حممود احلسن الديوبندي رمحه اهلل قال: إنه يغلب عىل ظني يف مثل هذه القضايا أن 
موقف اإلمام وحجته يف غاية من القوة، فإنه لو مل يكن كذلك ملا اجرتأ عىل خمالفة 

مجيع األئمة قاطبة.
فاحلاصل أن أغلبية الرأي ولو مل تكن يف ذاهتا حجة قائمة وال دلياًل جازمًا، إال 
أنه ال بأس باختاذها كمرجح إلحدى املواقف لدى تعارض األدلة الرشعية بشأهنا. 
ومن هذا فيصح أن ينص يف دستور جملس الشورى عىل أن القرار لدى االختالف يف 

األمور املباحة رشعًا يكون بأغلبية اآلراء.
ومما يليق بالعناية يف هذا املجال هو أن عديدًا من املجالس واهليئات قد نصت 

)1(  الطبقات الكربى ط العلمية )3 / 45(.
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يف دستورها عىل أن املوقفني إذا استوت اآلراء يف حقهام فتكون األرجحية للفريق الذي 
فيه الرئيس، ويفصح عنه تارة بأن الرئيس يمنح صوتًا ترجيحيًا )Casting vote( وله 
نها أصحاب  أيضًا مستند يف فعل عمر ريض اهلل عنه حيث إنه قال يف خطة العمل التي لقَّ
ثالثة وثالثة  رأي  اجتمع  ‘‘وإن  بعده:  اخلليفة  اختيار  قدمًا يف جمال  للميض  الشورى 

فاتبعوا صنف عبد الرمحن بن عوف’’)1(. 
وكذلك لقد ساد يف العامل اليوم أيضًا بأهنم يسمحون أحيانًا ألشخاص باحلضور 
يف جملس الشورى واإلدالء بالرأي فيها من دون أن يكون هلم صوت لدى التصويت، 
Non-Voting mem- ت  )وهذا ما يسمى يف املصطلح املعارص بــ العضو غري املصوِّ
bers( وهو أيضًا جائز رشعًا استنادًا إىل ما فعله عمر ريض اهلل عنه من أنه سمح البنه 

عبد اهلل يف شهود جملس أصحاب الشورى شهودًا حمضًا من دون أن يكون لرأيه عربة 
لدى االختالف بينهم، ومما جاء يف خطة العمل التي أسلفنا التعريف هبا موجزًا أنه 

قال: »يشهدكم عبد اهلل بن عمر، وليس له من األمر يشء«)2( .

5- صفات أهل الشورى:

املبحث الثالث يف أمر الشورى هو: هل هناك رشوط جيب توافرها يف أصحاب 
الشورى الذين يشريون عىل اإلمام يف أمور اململكة أم ال؟ فنقول يف ذلك: إن جملس 
بنا تعريف موجز  مّر  الذين قد  املسلمني  يتكّون من أهل احلل والعقد من  الشورى 
هبم فيام مىض وبوظائفهم اهلامة، من بينها اختيار اإلمام ونصب اخلليفة للمسلمني. 
وأدبر  وأقبل  يتكون من كل من هّب ودّب  الشورى ال  أن جملس  يتضح  ومن هذا 
بدهيية كالصدق  بعضها  بد هلم من مواصفات  بل ال  الناس وغوغاءهم،  من رعاع 
د الرشيعة  واألمانة بجانب العلم والتبرص بشؤون الدولة ومهام احلكومة. بينام مل حتدِّ
من أوصافهم األُخر شيئًا، بل تركت ذلك إىل املسلمني ليختاروا يف كل عرص ما يوايف 

)1(  الطبقات الكربى ط العلمية )3 / 45(.
)2(  صحيـح البخـاري )5 / 17( كتـاب املناقب، باب قصـة البيعة واالتفاق عىل عثـامن، رقم ا؛حلديث: 

.3699
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بمقتضياته ويسعف حوائجه.
إال أن القدر الذي يمكننا حتديده، وحتى من الكلمة ذاهتا، فهو أهنم ينبغي أن 
األمة  بمصالح  وتبرصهم  وأمانتهم  بصدقهم  ما  وثوقًا  األمة  هبم  تثق  أناسا  يكونوا 

وقضاياها السياسية.
ومل تكن أية حاجة يف احلياة القبلية النتخاهبم، بل كان زعامء القبائل ووجهاء 
لذا فتمسنا  يبق الوضع عىل ما كان،  اليوم فلم  أما  الغرض،  املعّينني هلذا  القوم شبه 
حاجة إىل االنتخاب املنّسق هلم، ومل حيّدد الرشع له أيضًا طريقة خاصة من بني ما ساد 
 )Electoral college( اليوم من طرق االنتخاب من كوهنا عن طريق اهليئة االنتخابية
ح عندي هو أن نسبة  أم عىل أساس حق التصويت فيه لكل مواطن بالغ، والذي يرتجَّ
التعلم والتبرص السيايس لو كانت مرتفعة يف الدولة فينبغى أن يكون انتخاهبم فيها 
عن طريق التصويت من كل مواطن بالغ، كام أنه ال يبدو أي حرج من وجهة النظر 
الرشعية يف أن تكون االنتخابات تدرجييًا وحسب املراتب إذا كان هو املناسب حلال 

الشعب ومصلحة األمة.

6- عضوية النساء يف جملس الشورى: 

لقد تضاربت آراء علامء الفقه السيايس اإلسالمي يف أن املرأة هل جيوز هلا رشعًا 
أن تكون عضوة من جملس الشورى أم ال؟ فمن قائل بجوازه استدالالً بام ورد عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان كثريًا ما يستشري النسوة وحتى يف أمور املسلمني العاّمة أيضًا، كام 
كان ذلك يف صلح احلديبية حني أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه لينحروا وحيلقوا، وبالرغم 
من أنه أعاد هذا األمر ثالث مرات إال أنه مل يقم بذلك منهم أحد، فأخذته الدهشة 
ملا رأى هذا البطء يف امتثال أمره من الذين كانوا قباًل مستميتني يف امتثال أوامره، ومل 
يكن قد َعِهَد منهم ذلك قباًل قط، فدخل عىل أم سلمة وذكر هلا ما لقي من الناس، 
فقالت أم سلمة: يا نبي اهلل، أحتب ذلك، اخرج ثم ال تكلم أحدًا منهم كلمة، حتى 
تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: 
قاموا، فنحروا وجعل بعضهم حيلق  فلام رأوا ذلك  بدنه، ودعا حالقه فحلقه،  نحر 
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بعضًا)1(. 
وتعقيبا عىل هذا االستدالل نقول: إن احلديث ولو دل عىل استشارته من املرأة 
امرأة يف قضية ما-  نفسه ال يصلح بوحده - وبمجرد مشاورته  الوقت  أنه ويف  إال 
ليستدل به عىل السامح للمرأة لتكون عضوة يف جملس الشورى، كام ال خيفى ذلك.

والدليل الثاين عىل هذا املوقف ما كان من فعل عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل 
بصفة كونه عضوًا من تلك اللجنة التي كّوهنا عمر ريض اهلل الختيار اخلليفة عىل إثر 
وفاته، فإنه ملا انخلع وترك حقه من ذلك، قام ليجتهد للمسلمني يف أفضلهم ليوّليه، 
فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغريهم، واستمر ذاك ثالثًا، ومما 
يستشري  عنه  اهلل  ريض  عوف  بن  الرمحن  عبد  »ثم هنض  أنه:  التاريخ  عنه  لنا  رواه 
الناس فيهام وجيمع رأى املسلمني برأي رؤوس الناس وأقيادهم مجيعا وأشتاتا، مثنى 
وفرادى، وجمتمعني، رسًا وجهرًا، حتى خلص إىل النساء املخدرات يف حجاهبن«)2(.
فتمسك هؤالء بخلوصه إىل النساء املخدرات مستشريًا إياهن يف أمر اخلليفة يف 

أنه ال بأس للمرأة لتصبح عضوة جملس شورى املسلمني. 
ولكني أقول: »إن هذا االستدالل واٍه؛ فإنه يف القصة ذاهتا ورد ُبعيد ذلك أنه 
حتى سأل الولدان يف املكاتب« فكام أنه ال يصح هبذه اجلملة االستدالل عىل جعل 
ولدان الُكّتاب أعضاء الشورى كام حتكم به البداهة، فكذلك ال يصح هبا االستدالل 

يف حق عضوية النساء أيضًا ملجلس الشورى.
أما أهل املوقف األول –النهي عن منحهن حق العضوية يف جملس الشورى- 
فبطن  نساءكم  إىل  »وأموركم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قول  الرتمذي من  رواه  بام  عليه  فاستدلوا 

األرض خري لكم من ظهرها«)3(.

)1(  صحيح البخاري )3 / 196(.
)2(  البداية والنهاية ط الفكر )7 / 146(.

)3(  سـنن الرتمـذي ت شـاكر )4 / 529( أبواب الفتن، البـاب 87، رقم احلديـث: 2266، وقال: هذا 
حديث غريب.
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ولكن االستدالل هبذا احلديث عىل موقفهم ذاك حمل النظر وموضع اخلالف؛ 
فإن معنى احلديث -وهو يف سياق الذم- أن تفّوض السلطة يف مجيع األمور إليهن 
بحيث يكون قوهلن فيها هو القول ورأهين فيها هو الرأي، ويكون الرجل تبعًا حمضًا 
له يف مجيع الشؤون والقضايا. وال يستلزم ذلك أن يكون استشارهتن حظرا باّتًا عىل 

الرجال!
وأخريًا فلقد قّدمت بني سادتكم هذين املوقفني ودالئلهام بتفصيل مع تعقيب 
يبّت بحظر مشاركتهن يف جملس  يكن هناك نص  مل  وتعليق يسريين عليها، وحيث 
الشورى للمسلمني، لذا فال خيتلف اثنان يف أهنا لو منحت عضوية الشورى فال بد 
هلا من مراعاة أحكام احلجاب حسب تفاصيلها وجزئياهتا املقررة عليها من الناحية 

الرشعية. 

7- عضوية الكافر يف جملس الشورى:

املبحث الرابع يف هذا الصدد هو منح الكافر عضوية يف جملس شورى الدولة 
ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا  التالية:  باآلية  مستدلني  جوازه  عدم  إىل  البعض  فذهب  اإلسالمية، 
وا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء  ن ُدونُِكْم اَل َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّ آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا بَِطاَنًة مِّ

ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر  ]آل عمران، 3: 118[.
إىل  هتدف  اآلية  فإن  واضح؛  غري  االستدالل  هذا  »إن  نقول:  عليه  وتعقيبًا 
بيان حكم الكفار املعاندين لإلسالم، بمنع املسلمني من اختاذهم بطانة يف شؤوهنم 
اخلاصة، وتدل عىل تقييدها باملعاندين منهم واقعات ذكرها العالمة اآللويس رمحه اهلل 
كسبب لنزول هذه اآلية قائاًل: عن ابن عباس قال: كان رجال من املسلمني يواصلون 
فيهم  تعاىل  اهلل  فأنزل  اجلاهلية  اجلوار واحللف يف  بينهم من  كان  ملا  من هيود  رجاالً 
ينهاهم عن مباطنتهم ختوف الفتنة عليهم هذه اآلية، وأخرج عبد بن محيد أهنا نزلت 

يف املنافقني من أهل املدينة هنى املؤمنون أن يتولوهم«)1(.

)1(  تفسري األلويس = روح املعاين )2 / 253(.
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الكفار  املعاند من  املسلمون من جعل  ُينهى  أن  فيه  وإنه ألمر واضح ال شك 
خاصتهم وصاحب رسهم، ومنِحه العضويَة يف جملس شوراهم أو إحضاره فيه، أما 
ويعيشون  هلا،  عداء  اإلسالمية يف غري  الدولة  يسكنون  والذين  منهم  املعاندين  غري 
فيها حياة سلمية آمنة، فالفقهاء سمحوا هلم باحلضور يف جملس الشورى استنادًا إىل 
فعل عمر ريض اهلل عنه أنه حرض مرة جملس الشورى له عديد من الذميني، كام ذكرها 
لعمر  قصة شورى  أعقاب  يف  موضع  يف  وقال  »مبسوطه«،  يف  الرسخيس  العالمة 
ريض اهلل عنه حرضها نرصاين: »وفيه دليل أنه ال بأس بإحضار بعض أهل الكتاب 
جملس الشورى، فإن النرصاين الذي قال ما قاله قد كان حرض جملس عمر - ريض اهلل 

عنه - للشورى، ومل ينكر عليه«)1(.
ولعل ذلك إنام كان بالنسبة إىل بعض األمور التي كانت تتعلق بالذميني خاصة، 
فاستشار فيها بعضًا منهم، فدل عىل أنه ال عربة برأهيم ومشورهتم يف شؤون املسلمني 
العامة وقضاياهم االجتامعية، أما يف األمور التي تتعلق بالذميني خاصة أو ما كان من 

قبيل املباحات فال بأس بإحضارهم يف الشورى هلا وطلب الرأي منهم حوهلا.

8- الترشيع والتقنني:

األجواء  يف  الترشيع  مهمة  يؤدي  الذي  هو  النواب  جملس  أو  الربملان  إن 
الترشيع’’ أو  ‘‘جملس  يطلق عليه مصطلح  املعارصة، ومن هذا  السياسية  واملدارس 
‘‘اهليئة الترشيعية’’ أيضًا. وإنه ليتمتع يف النظام الديمقراطي بالسلطة املطلقة والقدرة 
الكاملة بشأن الترشيع من دون أن يكون فيه ملتزمًا بأمر أو مقيدًا بيشء أو مقصورًا يف 
حد، عدا القيود التي ربام يفرضها عليه دستور يف دولة ما، ولكنها أيضًا ال تبقى قيودًا 
مٓاالً؛ فإن الربملان ذاته يتمكن من رفعه من خالل التعديل يف الدستور بأغلبية آراء 
النّواب واألعضاء. فصّح إذن القول بأن الديمقراطية متنحه حرية كاملة واستقاللية 

مطلقة ليقوم بترشيع ما شاء وتقنني ما أراد.

)1(  املبسوط للرسخيس )24 / 7(.
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النبوية كدستور أسايس ومصدر رئييس  نّة  القرآن والسُّ إىل  ينظر  بينام اإلسالم 
ثابت - غري قابل للتبديل والتغيري- للدولة اإلسالمية، ومن ثم خُيضع هلام مجيَع ما 
تقوم به من الترشيع والتقنني، فبعد تقعيد هذه القاعدة وتأصيل هذا املبدأ يمكننا أن 

نقسم الترشيع يف احلكومة اإلسالمية إىل ثالثة أنواع:
من  الواضحة  املحكمة  األحكام  بتنفيذ  اإلسالمية  احلكومة  تقوم  أن  األول: 
رشحها،  يف  لالجتهاد  حمل  وال  فيها  لالختالف  مساغ  ال  والتي  نّة،  والسُّ الكتاب 
األحكام  تلك  تكون  أن  الصورتني:  هاتني  إحدى  له  ختتار  أن  ويمكن  هلا،  كقانون 
يف صيغة القانون املكتوب )codified law( وُتلزم املحاكم باحلكم بام فيه. والثانية: 
من  نّة  والسُّ القرآن  بأحكام  والقضايا  اخلصومات  مجيع  باحلكم يف  املحاكم  ُتلزم  أن 
دون أن تسّلم إليها تلك األحكام يف صيغة قانون مكتوب أو وثيقة دستور مدّون، 
قضية  كل  يف  إليهام  يرجعوا  أن  ُقضاهتا  وواجبًات  إذن  املحاكم  وظائف  من  فيكون 
للتعرف عىل حكمها الرشعي، ولكي يمكنهم التوصل إىل ذلك يكون من الالزم يف 
هذه الصورة أن يكون قضاة املحاكم عىل علم ودراية هبذا النوع من أحكام القرآن 

نّة النبوية، حتى يتسنى هلم وبالطبع القضاء هبا. والسُّ
القسم الثاين: القضايا التي مل ينص عىل أحكامها هذان املصدران بيشء، فهي 
ما  أو  منهام،  االستنباط  وأهلية  االجتهاد  ملكة  إىل  حكمها  إىل  الوصول  يف  حتتاج 
كان منها جمملة مبهمة يمكن أن خيتلف يف رشحها وتوضيحها اثنان، فتقوم الدولة 
ومساغًا  لالجتهاد  حماًل  كانت  وحيث  هلا،  القانون  صيغة  يف  بتنفيذها  اإلسالمية 
لالستنباط لذا فُيحتاج إىل ضابط ترجيح أحد املواقف واآلراء لدى االختالف فيها، 
ويمكن حلها أيضًا بإحدى هاتني الصورتني: أن تدّون تلك األحكام فتنّفذ كقانون 
مكتوب للبالد ) statute law( أو تصدر احلكومة قانونًا موجزًا يعني بإلزام املحاكم 
يف الرتجيح يف هذه املواقف إما بذاهتا، وإما ُتقيد باتباع مدرسة خاصة من مدارس 
الفقه اإلسالمي، كأن تقيد تلك املحاكم لتقيض يف مجيع اخلصومات واملرافعات وفق 
الفقه احلنفي. وللتعرف عىل موقف الفقه احلنفي يف قضية ما ستمس املحكمة حاجة 
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تنفيذها عماًل  يتم  فعاًل وال  تطبيقها  يستتب  أنه ال  الظاهر  ملراجعة مصادرها؛ ومن 
إال إذا كان قضاة املحاكم إخصائيني متقنني للعلوم اإلسالمية، وإال ألّدى ذلك إىل 

أخطاء فاحشة وخسارات فادحة كام ال خيفى!
أما يف صدر اإلسالم فكانت الطريقة األوىل سائدة فيه بحكم استبحار القضاة 
نّة النبوية مبارشة، أما بعد  من العلوم اإلسالمية وتأهلهم لالجتهاد من القرآن والسُّ
تعينهم  احلكومة  فكانت  اإلسالمية  العلوم  إتقان  يف  القضاة  شأن  انحط  وقد  ذلك 
بعديد من املفتني، بحيث كان من الالزم عليهم أن يستشريوهم قبل البّت يف يشء.

تدوينه  بعد  القانون  ينّفذ  أن  املعارصة  وأوضاعنا  ظروفنا  إىل  نظرًا  واألنسب 
تزداد  وكتابة نصوصه ومواده، وال يرتك هلم األحكام كقانون غري مكتوب، حيث 
فيها  شاعت  قد  الذي  زماننا  يف  سيام  وال  أكثر،  والتزوير  والغش  الغبن  خماوف  فيه 
أن  املعلوم  من  ولكن  القضائية!  األوساط  يف  حتى  وسادت  الذميمة  اخلصال  هذه 
يقومون  هبا  واخلرباء  اجِللَّة  الرشيعة  فقهاء  من  مجاعة  إىل  حيتاج  الضخم  العمل  هذا 
بتشاور منهم بتدوين تيك األحكام وكتابتها يف صيغة القانون، كام كان يف آخر عصور 
اخلالفة العثامنية حيث تم ترتيب وتدوين ‘‘جملة األحكام العدلية’’ ما أضحت قانونًا 
أما  لفرتة غري قصرية.  اإلسالمية  البالد  القضائية يف  مأخذا لألحكام  واعتربت  هلا، 
اليوم فحتى يتم تدوين األحكام التي حتتاج إىل وقت وجهود أعظم طائفة من األمة، 
فيمكن مؤقتًا ولفرتة انتقالية أن يعمل بالصورة األوىل من بني الصورتني املذكورتني 

أعاله آنفًا.
ولقد ظل هناك اقرتاح يقدم يف األوساط السياسية بشدة وقوة وهو أن يفوض 
الترشيع بشأن كال هذين النوعني من األحكام إىل الربملان وحده، فيؤدي هو بمجموع 
نّة وحتديد  أعضائه دور االجتهاد واالستنباط يف توضيح هذه األحكام من القرآن والسُّ

مفاهيمها وما إىل ذلك. 
انتخاب  لو كان  يقبل هذا االقرتاح  أن  املمكن  إنه كان من  نقول هلم يف ذاك: 
القرآن  بعلوم  وصلتهم  ودرايتهم  علمهم  أساس  عىل  عندكم  يتم  الربملان  أعضاء 
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نّة النبوية، ما هو مستحيل اليوم، فإهنم أصبحوا بحيث معظمهم ال تكون له أية  والسُّ
صلة هبام بله أن تكون عنده مؤهالت لتفهمهام والتبرص فيهام واالجتهاد واالستنباط 
يثق هبم يف فهم معنامها وتوضيح جمملها  فإذا كان الوضع سيئًا كهذا فكيف  منهام. 

وتعيني مبهمهام؟!.
القسم الثالث: الترشيع بشأن األمور املباحة التي مل تبّت فيها الرشيعة بأمر ما. 
وإن الترشيع يف الربملان اليوم عادة ما يكون حول هذه األمور املباحة، فقانوٌن حول 
وظائف موظفي احلكومة وامتيازاهتم، وآخر حول جملس البلدية ودائرهتا، أو تنظيم 
اجليوش وترتيبها. ولضامن خلوه مما خيالف الرشيعة ينبغي أن يقّدم أوال -وقبل اختاذه 
ليستعرضوه  هبا  والعلامء  الرشيعة  إىل خرباء  التنفيذ-  موضع  فوضعه  القانون  طابع 

استعراضًا علميًا دقيقًا حتى ال يوجد فيه - ولو بند- خيالف أحكامها خمالفة ما.
ما  القانون حول يشء عادة  الترشيع ووضع  أن  اليوم هي:  السائدة  والطريقة 
م إىل رئيس الدولة  يتم يف الربملان وجملس النّواب، فبعد اعتامده إياه وموافقته عليه يقدَّ
أو ملكها ليِقّره بالتوقيع عليه إذا ما بدا له ذلك، أما إذا وجد رأيه خمالفًا له فأكثر ما 
فلو  أخرى،  مرة  فيه  النظر  بتمحيص  ليقوم  الربملان  إىل  يرسله  أن  هو  فعله  يستطيع 
أخرى  مرة  إليه  فيقّدم  الرئيس  من  بتوجيه  مراجعته  بعد  اعتامده  عىل  الربملان  صمد 

ليوقع عليه ُمقّرا إياه شاء أم أبى!
يتم  الدولة اإلسالمية ال  الترشيع يف  القسمني األولني من  أن  آنفًا  بنا  وكام مر 
كام  الربملان  أعضاء  اليوم  يعوز  ما  فيها،  واالختصاص  اإلسالمية  العلوم  بإتقان  إال 
هو املشاهد امللموس؛ لذا فال يوثق هبم يف هذا املجال، بل ال بد أن تكون هناك هيئة 
بإيضاح أحكام  املتقنني لعلومها واإلخصائيني فيها لتقوم  مكونة من علامء الرشيعة 
الرشيعة وتفسريها يف ضوء أصوهلا الثابتة وقواعدها املقررة، وال بأس أن يكون معهم 
يزّودوهم  لكي  من خمتلف شعبها  وأخصائيون  احلياة  من شتى جماالت  فيها خرباء 
ويساعدوهم يف معرفة فقه الواقع اخلارجي حتى يرتسخ عندهم تصوير صحيح له، 
ما يسّهل هلم القيام بمهمة احلكم عليه. وسيقترص دورهم يف تبصري العلامء بالواقع 
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اخلارجي فحسب من دون أن يكون هلم دخل ما يف حتديد أحكام الرشيعة وتفسريها، 
يمتلكون  والذين  والفقهاء فحسب  العلامء  أولئك  إىل  وأخريًا  أوالً  فيه  املرجعية  بل 
األربعة:  املٓاخذ  من  االستنباط  أصول  عىل  دقيقة  ونظرة  كاملة  وبراعة  تامة  حذاقة 

نّة النبوية واإلمجاع والقياس.  القرآن والسُّ
فتقوم هذه اهليئة نفسها بمهمة الترشيع ووضع القانون حول األمرين األولني 
األحكام  حتديد  وظيفة  هي  تؤدي  أن  وإما  أحد،  إىل  افتقار  دون  ومن  مبارشة  إما 
إذا  بتنفيذها رسميًا  ليقوم  الربملان  أو  الشورى  فتقّدمها كاقرتاح إىل جملس  فحسب، 
ما وافقها عليه، أما إذا خالفها فيه فريسله إليها مع توضيح ما أشكل عليه منه، وبيان 
بمالحظة  واإلتقان  الدقة  من  بمزيد  وتراجعه  فيه  النظر  هي  لتعيد  رفضه،  مربرات 
مؤاخذات الربملان عليه ومربرات رفضه إياه، وبعد ذلك كله فإما تقوم بالتعديل يف 
مرشوع القانون حسب توجيه الربملان، وإما أن جتيب عن مالحظاته عليه إجابة مقنعة 

 الربملان بتنفيذه رسميًا وهنائيًا. شافية، ليقوم ومن ثمَّ
ولقد أثري حول هذا االقرتاح اليوم شبهة بأنه ال يعني إال إخضاع الربملان هلذه 
فيام مىض  عنها  أجبت  ولقد  والبابائية،  للثيوقراطية  هو صورة  ما  العلامء،  من  اهليئة 
الشبهة واقتالعها من  الثيوقراطية مفصاًل يكفي إلزاحة هذه  وبالتحديد يف مبحث 
»نفاذ رشيعت أور  النَفس يف الكالم عليها يف كتايب األرديي:  جذورها، كام أطلت 
اس كا طريقه كار« وّضحت فيه فوارق جوهرية بارزة تفرق بني ما نحن يف صدده 
من هيئة العلامء وبني ما كانت عليه الثيوقراطية. وموجز القول يف ذلك أنه من املتقرر 
بالبداهة أن العربة يف كل فن لرجاله اإلخصائني فيه، فإذا كان حديثنا عن التبرص يف 
نّة فلامذا ال يعّول عىل العلامء يف رشحه وتفسريه واستنباط األحكام  علوم القرآن والسُّ
بغاليهم وال  فيها  أفنوا أعامرهم يف سبيل حتصيل علومهام غري ضاّنني  منه، وهم قد 
األمة  قيادة  الكفاية يف  به  الذي تكون  القدر  منها  أتقنوها وأدركوا  رخيصهم، حتى 
وال  حتريف  غري  يف  البيضاء،  السمحة  القحة  الرشيعة  أحكام  وفق  عجلتها  وتسيري 
تزوير وال مداهنة وال مداعبة. وملزيد من التفصيل يف الفرق بني دور علامء اإلسالم 
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يف احلكومة وال سيام يف حقل الترشيع، وبني ما كانت عليه الثيوقراطية النرصانية يف 
جمال السلطة واحلكم فلرياجع إىل ما أسلفناه يف مبحث الثيوقراطية يف القسم األول 

من هذا الكتاب.
امللك  أو  الدولة  رئيس  أن  من  املعارصة  احلكومة  أنامط  يف  اليوم  ساد  ما  وإن 
أصدره  قرار  عىل  التوقيع  إىل  يضطران  إهنام  بحيث  النواب  ملجلس  متامًا  خيضعان 
الضمري  احرتام حرية  مبدأ  َليضاّد  إياه،  موافقتهام  منهام وعدم  كره  ولو عىل  الربملان 
بالكافة، وجيعل من الرئيس رئيسًا رمزيًا فحسب. لذا فينبغي أن يسمح هلام برفضه 
ولِيتم  القرار  لُِيتخذ  الصورة  مبدئيًا، ويف هذه  معه  يتوافقا  مل  إذا  عليه  التوقيع  وعدم 
الترشيع بتوقيع من رئيس الربملان وجملس الترشيع جتنبا حلدوث احلالة التي واجهتها 
امللكة فكتوريا حني قّدم إليها قانون مل تكن توافقه، إال أهنا أقرته قائلة: »أوقع عليه 

يف حني أين أعتقده خطأ«
ومن جانب آخر فإن القانون ال يتم يف شكله النهائي إال بعد مروره بمراحل 
كثرية ربام تذر فيه بعض النقائص من ناحية رشعية، لذا فيبدو من الالزم أن يسمح 
يف  إياها  ومصادمته  للرشيعة  معارضته  أساس  عىل  ما  قانون  بتحدي  مواطن  لكل 
العلوم الرشعية أويل خربة  التي يشملها اإلخصائيون يف  العليا  الدستورية  املحكمة 
نّة، ليقوموا ومن ثم باالستامع إىل موقف كال الفريقني:  وبصرية بأحكام القرآن والسُّ
املشتكي وممثل اجلهات احلكومية، واحلكم بسداد الشكوى وعدمه يف ضوء مالحظة 
دالئلهام، فلو كانت الشكوى صحيحة وثبت للمحكمة أن القانون أو بندًا منه خيالف 
الرشيعة ويصادم أصوهلا فلتأمر احلكومة بإلغائه أو التعديل فيه حتى يتفق ومقتضيات 
الرشيعة. وإن اختصاص املحكمة للحكم يف مثل هذه القضية سيشبه ما هو املقرر يف 
وأقره  اعتمده  قد  قانون  إلغاء  هلا  تسّوغ  التي  بالسلطة  تتميز  املحكمة  أن  أمريكا من 

الربملان.
الرشعية  »املحكمة  الدستوريتني  املؤسستني  بإنشاء  الباكستان  قامت  ولقد 
الفدرالية« و»حمكمة التمييز الرشعي التابع للمحكمة العليا« هلذا الغرض، وكدنا 
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يف  تتواجد  التي  والنقائص  املفاسد  من  عديد  لوال  املجال  هذا  يف  الكفاية  هبام  نرى 
العلم وخرباء الرشيعة فيها، وثانيًا فإن  بنيتهام اإلدارية، من ذلك نقص عدد رجال 
الدولة  لرئيس  حلاصلة  عضويتها  من  وتنحيتهم  فيها  العلامء  توظيف  يف  املرجعية 
هويتها  حسب  منها  احلكم  عىل  باحلصول  إذن  تتمتع  اإلدارية  فالسلطات  إطالقًا، 
ورضاها من خالل عزل بعض أعضائها إذا هم مل يوافقوا عىل قانون احلكومة ورأوه 
مصادمًا للرشيعة. كام حدث ذلك فعاًل فيام مىض. فلو أزيل هذان اخللالن والنقصان 
الكامنان فيها للعبت بشكل كبري هاتان املؤسستان دورمها البارز يف صياغة القوانني 

صياغة دينية وتشكيلها يف قالب إسالمي. 

9- نطاق طاعة األمري وإطارها: 

إن الرشيعة اإلسالمية توجب عىل الرعية طاعة اإلمام الذي تم اختياره وتعينه 
كإمام املسلمني وخليفتهم عىل أساس التفاصيل التي ذكرناها فيام ميض ببسط وبيان 
نّة النبوية غري معارض هلا يف يشء.  بالغني، وذلك إذا كان يف إطار أحكام القرآن والسُّ
َه َوَأطِيُعوا  ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اللَّ َها الَّ والدليل عىل ذلك ما قاله اهلل سبحانه وتعاىل: َيا َأيُّ
ُسوَل َوُأولِي اأْلَْمِر ِمنُكْم ]النساء، 4: 59[، فأمر اهلل يف هذه اآلية بطاعة أويل األمر  الرَّ
)اخللفاء وعامهلم( بجانب طاعة اهلل وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فاتضح منها أنه ما كان من 
أوامر اهلل سبحانه وتعاىل أو أوامر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فهي واجبة عىل املسلمني كافة بام فيهم 
اإلمام وأصحاب السلطة وغريهم، أما حكم طاعة األمري فمتوجه إىل املسلمني يف 

احلالتني:
األوىل: أن اإلمام إذا أصدر حكاًم معنيًا بالقيام بأمر هو مباح رشعًا، فيجب عىل 
املسلمني القيام به وتأديته عىل أساس أمر اإلمام به، وذلك كام إذا أمر اإلمام رعيته 
بصوم يوم مثاًل، فيجب عليهم أن يصوموا ذاك اليوم تأدية لواجب طاعة اإلمام، كام 
قال العالمة ابن عابدين الشامي رمحه اهلل عزوًا إىل غري واحد من الفقهاء: »أن طاعة 

اإلمام يف غري معصية واجبة فلو أمر بصوم وجب«)1(.

)1(  الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )5 / 422(.
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وكذلك إذا ما هنى اإلمام عن أمر مباح فيجب عىل الرعية أن ينتهوا عنه ملجرد 
هني اإلمام الوارد بشأنه.

وليس معنى ذلك أن حالة ذاك املباح الرشعية قد تغرّيت، بل هو ما زال من 
الناحية الرشعية عىل صفته تلك أعني اإلباحة، إال أنه قد تغري حكمه بعد أمر اإلمام 

به أو النهي عنه لدافع وجوب طاعة اإلمام فحسب.
اجلهات  الصادرة من  املرور  قواعد  امتثال  الرعية  املنطلق جيب عىل  ومن هذا 
احلكومية والسلطات اإلدارية بصفة كوهنا أوامر اإلمام أو عامله يف األمور املباحة.

بكل رصاحة ووضوح  أيضًا  املبدأ  هذا  الفقهاء  أّصل  قد  ذلك  بجانب  ولكن 
»ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة«)1( بمعنى أن طاعته إنام جتب يف  بأن: 
األوامر التي أصدرها بدافع مصلحة الرعية وسائق الرفق هبا؛ أما األحكام التي أمر 
هبا ظلاًم عىل الرعية وجورًا هبم أو بغرض إرهاقهم ومضايقتهم فال جتب طاعتها يف 
َجَعْلنَاَك  ا  إِنَّ َداُووُد  َيا  قائاًل:  السالم  عليه  داوود  به  اهلل  أمر  ما  ذاك  ومستند  يشء. 
  ]ص، 38: 26[، وما روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َخِليَفًة فِي اأْلَْرِض َفاْحُكم َبْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ
يطيعوه، فغضب عليهم،  أن  وأمرهم  األنصار،  وأّمر عليهم رجاًل من  بعث رسية، 
ملا  عليكم  قد عزمت  قال:  بىل،  قالوا:  تطيعوين؟  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  قد  أليس  وقال: 
نارًا، فلام مهوا  نارًا، ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبًا، فأوقدوا  مجعتم حطبًا، وأوقدتم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرارًا من  إنام تبعنا  بالدخول، فقام ينظر بعضهم إىل بعض، قال بعضهم: 
النار أفندخلها؟ فبينام هم كذلك، إذ مخدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

فقال: »لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا، إنام الطاعة يف املعروف«)2(. 
اختلف  التي  فيها  املجتهد  املسائل  يف  بيشء  أمر  إذا  اإلمام  أن  الثانية:  احلالة 
كان  ولو  اإلمام  به  أمر  ما  امتثال  اجلميع  عىل  فيتعني  الفقهاء،  آراء  فيها  وتباينت 

)1(  األشباه والنظائر البن نجيم )1 / 104(.
)2(  صحيـح البخـاري )9 / 63( كتاب األحكام رقم احلديـث: 7145، وكتاب املغازي باب رسية عبد 

اهلل بن حذافة، رقم احلديث: 4340.
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رافع  احلاكم  »حكم  بقوهلم:  الفقهاء  عنه  عرب  ما  وهذا  ومذهبه،  رأيه  خالف  عىل 
للخالف«، وتوضيح ذلك أن املسئلة إذا كان خُمَتَلفًا فيها بني الفقهاء بحيث أصبحت 
للفقهاء فيها آراء متباينة ومواقف متضاربة، وكان من املسموح هبا رشعًا ألتباع كل 
فقيه أن يسلك مسلك فقيهه فيها، حتى أصدر اإلمام بشأهنا مرسومًا معنيًا باختيار 
أحد تلك املواقف، فينفذ حكمه عىل الرعية بأرسها بحيث يتعني عىل اجلميع العمل 
به بغض النظر عام هو الراجح عنده وعند إمامه الذي يتبعه ويقلده يف املسائل اجلزئية، 
وكمثال عىل ذلك نقدم قضية عدد التكبريات الزائدة يف صالة العيد، حيث يروى عن 
ابن مسعود ريض اهلل عنه أهنا ثالثة يف كل ركعة، وهو املوقف الذي اختاره اإلمام أبو 
حنيفة رمحه اهلل، بينام روي عن ابن عباس ريض اهلل عنه أهنا سبعة يف الركعة األوىل 
ومخسة يف الثانية، وهو املوقف الذي اختاره اإلمام الشافعي رمحه اهلل، وبالرغم من 
ذلك فلقد صح عن اإلمامني اجلليلني عامدي الفقه احلنفي: أيب يوسف وحممد رمحه 
أمر  إثر  الشافعي، وذلك عىل  املذهب  وفق  العيد سبعًا ومخسًا عىل  كرّبا يف  أهنام  اهلل 
قال  عنه،  اهلل  عباس ريض  ابن  جده  مذهب  كونه  به ألجل  الرشيد  هارون  اخلليفة 
العالمة ابن عابدين رمحه اهلل: قال يف الظهريية: »وهو تأويل ما روي عن أيب يوسف 
وحممد فإهنام فعال ذلك ألن هارون أمرمها أن يكربا بتكبري جده ففعاًل ذلك امتثاالً له 

ال مذهبًا واعتقادًا«)1(.
واملجتهد  املباحة  األمور  إنام هي يف  اإلمام  طاعة  من وجوب  ما مىض  ومجيع 
فيها، أما إذا حكم بيشء خيالف أحكام الرشيعة الثابتة املتقررة إمجاعًا، فال ينفذ حكمه 
يف  ملخلوق  طاعة  ال  التايل:  األصل  ذاك  عند  يفتعل  بل  فيه،  طاعته  جيوز  وال  ذاك 
َك  معصية اخلالق، ما هو مأخوذ مستنبط من اآلية التالية: َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ

ْنَيا معروفًا  ]لقامن، 31: 15[. يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف الدُّ
 وباألخص ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشأن طاعة األمري أنه قال: »السمع والطاعة 
عىل املرء املسلم فيام أحب وكره، ما مل يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال 

)1(  الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )2 / 172(.
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طاعة«)1(.
وإن اإلمام يستحق عزله بمثل إصدار هذا احلكم حسب التفاصيل التي سنبينها 

يف موضعها من مبحث عزل اإلمام وخلعه يف الباب السادس إن شاء اهلل. 
وحكم كل من الربملان وجملس الترشيع واهليئة الترشيعية فيام إذا اعتمدت مثل 
قلناه  ما  هذا  من  فتقرر  آنفًا،  بتفاصيله  املوضح  اإلمام  نفس حكم  هو  القانون  هذا 
سابقًا من أنه ال بد من أن تكون هناك جهة دستورية تقوم بإلغاء أمثال هذه القوانني 

واألوامر أو التعديل فيها حتى تتفق وأصول الرشيعة متامًا.

10- حرية النقد يف اإلسالم:

خطاها  خطوة  عىل  النقد  يكون  أن  يعني  ال  األمري  طاعة  بوجوب  احلكم  إن 
اإلمام أو عمل قام به حمظورًا حظرًا باتًا، بل احلكومة اإلسالمية القائمة عىل أسس 
مستقيمة متنح الشعب حرية كاملة يف النقد عىل اإلمام وال سيام إذا رأوا منه ما خيالف 
بطرق  أيضًا  يسمح هلم  الصورة  الثابتة، ويف هذه  مبادئها  الرشيعة ويعارض  أحكام 
نّة  باب املحكمة مقاضاة له لتستجوبه بشأنه وتلغي ما خالف من أوامره الكتاب والسُّ
الطبيعة  حدود  يتجاوز  صاحبها  جتعل  َمْرتبة  ليست  اإلمامة  فإن  ولذلك  النبوية. 
البرشية ويصبح معصومًا عن اخلطأ يف اإلقدام ونزهيا عن الغلط يف األمر. ومن هذا 
املنطلق أمر بمشاورة املؤمنني ليديل كل برأيه بني يدي اإلمام بكل حرية ورصامة يف 

غري خوف وال لوم وال ندامة. 
بل  الرشيعة،  خيالف  فيام  اإلمام  اتباع  من  املسلمني  عامة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  هنى  ولقد 
أمرهم بالسعي لتسديده ما أمكنهم ذاك، كام ورد يف احلديث عن كعب بن عجرة قال: 
خرج علينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن تسعة، فقال: »إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم 
بوارد عيل احلوض،  منه، وليس  فليس مني ولست  بكذهبم، وأعاهنم عىل ظلمهم، 
ومن مل يصدقهم بكذهبم، ومل يعنهم عىل ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وهو وارد عيل 

)1(  صحيح البخاري )9 / 63( كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام، رقم احلديث: 7144.
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احلوض«)1(.
»ما  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  اخلدري،  سعيد  أيب  عن  البخاري  رواه  ما  وكذلك 
استخلف خليفة إال له بطانتان: بطانة تأمره باخلري وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش 

وحتضه عليه، واملعصوم من عصم اهلل«)2(.
وما أورده اهليثمي يف جممع الزوائد قائاًل: وعن ابن عمر قال: قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من حرض إمامًا فليقل خريًا أو ليسكت« .
وغريه  أمحد  وثقه  زياد  بن  حممد  بن  صالح  وفيه  األوسط،  يف  الطرباين  رواه 

وضعفه مجاعة، وبقية رجاله رجال الصحيح)3(.
وما أخرجه الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن من أعظم 

اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر«)4(.
يقوم  ينبغي المرء  »ال  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ابن عباس ريض اهلل عن  وما رواه 

مقامًا فيه مقال حق إال تكلم به، فإنه لن يقدم أجله وال حيرمه رزقًا هو له«)5(.

وما روي عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ال حيقرن أحدكم نفسه 
أن يرى أمرًا هلل عليه فيه مقال، فال يقول به، فيلقى اهلل، عز وجل، وقد أضاع ذلك، 

فيقول: ما منعك؟ فيقول: خشيت الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن ختشى«)6(.

)1(  سنن النسائي )7 / 160( كتاب البيعة، ذكر الوعيد ملن أعان أمريًا عىل الظلم، رقم احلديث:4212
)2(  صحيح البخاري )8 / 125( كتاب األحكام، باب بطانة اإلمام، رقم: 7198.

)3(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5 / 231( كتاب اخلالفة، باب الكالم باحلق عند األئمة، رقم احلديث: 
.9167

)4(  سنن الرتمذي ت شاكر )4 / 471( كتاب الفتن، رقم احلديث: 2174.
)5(  ورد بألفـاظ خمتلفـة يف السـنن أليب داوود كتاب املالحم، رقم احلديـث: 4344، والبن ماجه، رقم: 

.4011
)6(  رواه أبو داوود الطياليس يف مسـنده بسـند صحيح وهذا اللفظ له، وأبو يعىل املوصيل وعنه ابن حبان يف 
صحيحـه، ورواه أمحـد بن منيـع وعبد بن محيد وابن ماجـه خمترصا، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسـانيد 
العرشة، كتاب الفتن ، باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رقم احلديث: 7402، دار الوطن بالرياض.
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فنظرًا إىل هذه األحاديث دعا اخللفاء الراشدون الرعية إىل توجيه النقد إليهم، 
وقبلوه برحابة الصدر الواسعة كلام وّجه إليهم فعاًل، فهذا أبو بكر ريض اهلل عنه ما 
إن توىل اإلمرة عىل املؤمنني وتسلم مقاليد اإلمامة عليهم إال وقام فيهم ملقيًا خطبته 
البيضاء  الراشدة واملنارة  اللبنة األوىل واخلطوة األساسية لتأسيس اخلالفة  التي هي 
ملن يأتم هبا وحياول املسري عىل درهبا، وعى لنا التاريخ أنه قال: »أما بعد أهيا الناس 
فإين قد وّليت عليكم ولست بخريكم فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقّوموين. 
الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف منكم قوى عندي حتى أزيح علته إن شاء 
اهلل، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه احلق إن شاء اهلل... أطيعوين ما أطعت اهلل 

ورسوله فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم«)1(.
وهلل دره حيث أفصح فيها بغاية من اإلجياز واجلزالة عن معامل الطريق للخالفة 
اإلسالمية، ووضح حيثية أمري املؤمنني وصفاته األساسية، ودعا املسلمني إىل توجيه 
سّن  لقد  فبذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  لرسوهلم  خليفة  وأول  إمامهم  وهو  أوامره  وعىل  إليه  النقد 
سنة حسنة اتبعها من تاله من اخللفاء الراشدين العادلني يف متام ووفاء، فانظروا إىل 
عمر الفاروق ريض اهلل عنه قائاًل يف إحدى خطبه عىل رؤوس اجلامهري: فإين واحد 
كأحدكم وأنتم اليوم تقرون باحلق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، وليس 

أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي)2(.
ومل يكن منه ذاك مقالة طرّيها أو مجلة زّورها فألقاها يف اهلواء فحسب، بل قّدم 
أقايص  يف  املسلمني  إمام  وهو   - قبِل  مشاهده حيث  أروع  يف  أيضًا  العميل  تطبيقها 
املعمورة وأدانيها وهو عىل ما عليه من قوة البطش وصالبة الرأي- برحابة الصدر 
ه إليه من نقد الذع، إليكم منها قصة رواها أبو يوسف القايض عن احلسن  كل ما وجِّ
»اتق اهلل يا عمر)3( وأكثر عليه« فقال له  البرصي أن رجاًل قال لعمر بن اخلطاب: 
قائل: اسكت فقد أكثرت عىل أمري املؤمنني. فقال له عمر: دعه، ال خري فيهم إن مل 

)1(  البداية والنهاية ط الفكر )5 / 248(.
)2(  اخلراج أليب يوسف )1 / 36( فصل يف الفيء واخلراج.

)3(  أسلوب عادة ما يستخدم لزجر من قيل له الشديد عىل خطأه.
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يقولوها لنا، وال خري فينا إن مل نقبل. وأوشك أن يرد عىل قائلها«)1(.
أما قصته التي رجع فيها عن موقفه العرتاض امرأة عليه، واعتربها أفقه منه، 
فْلنََدْع كتب األحاديث تروهيا لنا بتفاصيلها الرائعة الناصعة، جاء يف السنن الكربى 
للبيهقي: خطب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه الناس فحمد اهلل تعاىل وأثنى عليه 
وقال: » أال ال تغالوا يف صداق النساء، فإنه ال يبلغني عن أحد ساق أكثر من يشء 
نزل  ثم   « املال  بيت  يف  ذلك  فضل  جعلت  إال  إليه  سيق  أو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ساقه 
يتبع  أن  تعاىل أحق  اهلل  أكتاب  املؤمنني  أمري  يا  فقالت:  امرأة من قريب  له  فعرضت 
أو قولك؟ قال: » بل كتاب اهلل تعاىل فام ذاك؟ » قالت: هنيت الناس آنفًا أن يغالوا 
 ِقنَطاًرا َفاَل َتْأُخُذوا ِمنُْه  يف صداق النساء واهلل تعاىل يقول يف كتابه: َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ
َشْيًئا ]النساء، 4: 20[، فقال عمر ريض اهلل عنه: » كل أحد أفقه من عمر « مرتني أو 
ثالثًا ثم رجع إىل املنرب فقال للناس: » إين كنت هنيتكم أن تغالوا يف صداق النساء أال 

فليفعل رجل يف ماله ما بدا له«)2(.
وروى البيهقي أيضًا عن أيب هريرة قال: ملا أراد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 
أن يزيد يف مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقعت زيادته عىل دار العباس بن عبد املطلب ريض 
اهلل عنه، فأراد عمر ريض اهلل عنه أن يدخلها يف مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويعوضه منها، 
فأبى وقال: قطيعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واختلفا فجعال بينهام أيب بن كعب ريض اهلل عنهم، 
فجلسا  هلام،  فألقيت  بوسادة  هلام  فأمر  املسلمني،  سيد  يسمى  وكان  منزله،  يف  فأتياه 
عليها بني يديه، فذكر عمر ما أراد، وذكر العباس قطيعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال أيب:...
]قىض للعباس فـ[ قال العباس: »اللهم ال آخذ هلا ثوابا وقد تصدقت هبا عىل مجاعة 

املسلمني، فقبلها عمر ريض اهلل عنه منه فأدخلها يف مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)3(.
وأعجب من ذلك ما رواه ابن سعد يف الطبقات بإسناده عن يعقوب بن زيد أن 

)1(  اخلراج أليب يوسف )1 / 22(.
)2(  السنن الكربى للبيهقي )7 / 380( كتاب الصداق، رقم : 14336.

)3(  السـنن الكـربى للبيهقـي )6 / 277( قبيل كتاب اهلبـات، رقم: 11937، والطبقـات الكربى البن 
سعد 4\19ترمجة العباس ريض اهلل عنه.
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عمر بن اخلطاب خرج يف يوم مجعة وقطر عليه ميزاب العباس وكان عىل طريق عمر 
إىل املسجد، فقلعه عمر، فقال له العباس: قلعت ميزايب واهلل ما وضعه حيث كان إال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده، قال عمر: ال جرم أن ال يكون لك سلم غريي وال يضعه إال أنت 
بيدك، قال: فحمل عمر العباس عىل عنقه، فوضع رجليه عىل منكبي عمر ثم أعاد 
امليزاب حيث كان فوضعه موضعه)1(. وما زال امليزاب هناك يف اجلانب الغريب من 

املسجد حتى يومنا هذا.
ومل يكن هذا األداء اخللقي الرائع اجلميل مقترصًا عىل عهد اخلالفة الراشدة، 
بل وإن التاريخ اإلسالمي املرشق الوّضاء حلافل بأمثال هذه الواقعات والتى حربها 
العدول من خلفاء املسلمني عىل كر الدهور ومر العصور، وللتدليل عىل ذلك نكتفي 

هنا برسد اثنتني منها:
حاصل القصة األوىل أنه يف سنة تسع وعرشين وأربعامئة يف شهر رمضان أمر 
اخلليفة أن يزاد يف ألقاب جالل الدولة ابن بويه: »شاهنشاه األعظم ملك امللوك« 
وخطب له بذلك، فأفتى بعض الفقهاء باملنع وأنه ال يقال ملك امللوك إال هلل وتبعهم 

العوام ورموا اخلطباء باآلجر.
وكان  ذلك  يف  وشدد  باملنع  املاوردي  ...وأفتى  ذلك  يف  الفقهاء  إىل  وكتب 
الدولة  فطلبه جالل  انقطع عنه  باملنع  أفتى  فلام  الدولة  املاوردي من خواص جالل 
فمىض إليه عىل وجل شديد فلام دخل قال له أنا أحتقق أنك لو حابيت أحدًا حلابيتني 

ملا بيني وبينك وما محلك إال الدين فزاد بذلك حملك عندي)2( .
عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  ترمجة  يف  أيضًا  السبكي  أوردها  الثانية  والقصة 
الشيخ أهنم  يثبت عند  الدولة من األتراك مل  أمراء  السالم، ملخصها: أن مجاعة من 
أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال املسلمني فبلغهم ذلك فعظم 
رشاء  وال  بيعًا  هلم  يصحح  ال  مصمم  والشيخ  األمر  وأرضم  فيه،  عندهم  اخلطب 

)1(  الطبقات الكربى ط دار صادر )4 / 20( ترمجة العباس ريض اهلل عنه.
)2(  طبقات الشافعية الكربى للسبكي )5 / 271( ترمجة عىل بن حممد بن حبيب أيب احلسن املاوردي. 
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وال نكاحًا، وتعطلت مصاحلهم بذلك. وكان من مجلتهم نائب السلطنة، فاستشاط 
مال  لبيت  عليكم  وينادى  جملسًا  لكم  نعقد  فقال:  إليه،  وأرسلوا  فاجتمعوا  غضبًا، 
فلم  إليه  فبعث  السلطان  إىل  األمر  فرفعوا  بطريق رشعي  عتقكم  املسلمني وحيصل 
يرجع فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة حاصلها اإلنكار عىل الشيخ يف دخوله يف 
هذا األمر وأنه ال يتعلق به فغضب الشيخ ومحل حوائجه عىل محار وأركب عائلته عىل 
القاهرة قاصدًا نحو الشام... فركب السلطان  محار آخر ومشى خلفهم خارجًا من 
بنفسه وحلقه واسرتضاه وطيب قلبه فرجع واتفقوا معهم عىل أنه ينادى عىل األمراء 
ينادي  النائب وقال كيف  فانزعج  فيه  يفد  فلم  باملالطفة  السلطنة  نائب  إليه  فأرسل 
علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك األرض واهلل ألرضبنه بسيفي هذا فركب بنفسه 
ولد  فخرج  الباب  فطرق  يده  يف  مسلول  والسيف  الشيخ  بيت  إىل  وجاء  مجاعته  يف 
الشيخ أظنه عبد اللطيف فرأى من نائب السلطنة ما رأى فعاد إىل أبيه ورشح له احلال 
فام اكرتث لذلك وال تغري وقال يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل يف سبيل اهلل ثم خرج 
يد  يبست  النائب  عىل  برصه  وقع  فحني  السلطنة  نائب  عىل  نزل  قد  اهلل  قضاء  كأنه 
النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال 
يا سيدي خرب أيش تعمل قال أنادي عليكم وأبيعكم قال ففيم ترصف ثمننا قال يف 
واحدًا  األمراء  ونادى عىل  أراد  ما  له  فتم  أنا  قال  يقبضه  من  قال  املسلمني  مصالح 
واحدًا وغاىل يف ثمنهم وقبضه ورصفه يف وجوه اخلري وهذا ما مل يسمع بمثله عن أحد 

رمحه اهلل تعاىل ورىض عنه)1(.

11- بني النقد واإلهانة:

ولكن مع ذلك فالرشيعة اإلسالمية قد خّطت خطًا فاصاًل واضحًا يفرق بني ما 
هو النقد عىل السلطان وبني ما يعترب إهانة يف حقه، فسمحت بذاك حاثَّة عليه يف حني 
أهنا هنت عن هذه أشد النهي، وذلك كام أخرج الرتمذي بإسناده عن زياد بن كسيب 
العدوي، قال: كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب رقاق، 

)1(  طبقات الشافعية الكربى للسبكي )8 / 216(. 
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فقال أبو بالل: انظروا إىل أمرينا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت سمعت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه اهلل«)1(.

ما اتضح منها أن النقد عىل السلطان ال بد أن يكون يف إطاره اخلاص وحدوده 
إهانة حمظورة يف  إىل  منه  ليتحول  يتعداها ويتجاوزها  أن  له رشعًا، من دون  املقررة 

الرشيعة حظرًا باتًا.
سمعت  قال:  بكرة،  أيب  عن  قائاًل:  هذا  من  أتم  بلفظ  مسنده  يف  أمحد  ورواه 
»من أكرم سلطان اهلل يف الدنيا، أكرمه اهلل يوم القيامة، ومن  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

أهان سلطان اهلل يف الدنيا أهانه اهلل يوم القيامة«)2(.
واحلديث وإن كان يف إسناده كالم، إال أنه رواه كثري من املحدثني بأسانيد خمتلفة 
السلطان غري جائزة رشعًا.  به عىل أن إهانة  وطرق عديدة ما جيعله صاحلًا ليستدل 
والفرق اجلوهري بينهام يكمن يف الغرض الذي أراده صاحبه من وراء القيام به، فلو 
ُنصحًا وإصالحا وابتغاء مرضاة اهلل- ال إذالالً وال تسميعًا- فنقد بناء، وإال فإهانة أو 
رياء، كام يتضح ذلك مما رواه أمحد بإسناده عن عياض بن غنم ريض اهلل عنه أنه سمع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فال ُيْبِد له عالنية، ولكن 

ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليه«)3(.

12- رصف أموال بيت املال: 

إن احلكومة أيًا ما كانت تفتقر يف إدارة الشؤون العامة وتأدية واجباهتا إىل أموال 
ومبالغ باهظة، ما ُتسمى بـ»خزينة الدولة« يف املصطلح السيايس العام، بينام اإلسالم 
خيص له مصطلح »بيت املال«. وإن خزانة الدولة قبل أن يبزغ فجر اإلسالم عادة ما 
كانت يعتربها امللوك أمواهلم الشخصية البحتة، فيتعاملون معها معاملتهم بأمواهلم، 

)1(  سنن الرتمذي ت شاكر )4 / 502( وقال: هذا حديث غريب. أبواب الفتن رقم احلديث: 2224.
)2(  مسند أمحد ط الرسالة )34 / 79( رقم احلديث: 20433.

)3(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5 / 229( كتاب اخلالفة، باب النصيحة لألئمة وكيفيتها، رقم احلديث: 
.1962 ،1961
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الرعية،  عىل  الفادحة  واإلتاوات  الثقيلة  الرضائب  بوضع  شاؤا  كيفام  جيمعوهنا 
رفاهية  هلم  تضّمن  أن  إال  دور  هلا  بقي  قد  يكن  ومل  أرادوا،  أي مرصف  فيرصفوهنا 

العيش وتوّفر هلم قضاء الشهوات. 
للرعية يف يدي اإلمام جيب عليه  أمانة عامة  اعتربها  بدء  بادئ ذي  واإلسالم 
إنه مل يرتك اإلمام مستقاًل مستبدًا يف جباية األموال  ثم  رصفها وبذهلا يف مصاحلها. 
املوارد  هلا  د  حدَّ الصدد، حيث  هذا  يف  ثقيلة  قيودًا  عليه  فرض  قد  بل  هلا ورصفها، 
إىل  وما  واللقطات  والفيء  واخلراج  والعرش  الزكاة  وهي  أوالً،  اخلاصة  واملصادر 
ذلك. ثم قسمها إىل أنواع وعنّي لكل نوع منها مرصفًا خاصًا ثانيًا، فألموال الزكاة 
وكذلك  غريه،  يف  برصفها  يسمح  ال  اخلاص  مرصفها  اإلسالم  لدى  والصدقات 

للخراج واجلزية ولغريمها من الوسائل. 
هاتني  كلتا  من  أحكامها  بتدوين  اإلسالم  فقهاء  قام  لقد  هذا  من  وانطالقًا 
القرآن  أحكام  ضوء  يف  ووضوح  بسط  بكل  ورصفها،  األموال  جباية  الناحيتني: 
نّة النبوية وسرية اخللفاء الراشدين، فنرى املكتبة اإلسالمية تزهو بعديد  وتعاليم السُّ
من الكتب التي أفرد فيها العلامء اجللة هذا الباب بالتأليف، من بينها »كتاب اخلراج« 
لكل من اإلمامني اجلليلني أيب يوسف وحييى بن آدم رمحهام اهلل، و»كتاب األموال« 
لإلمام أيب عبيد قاسم بن سالم رمحه اهلل، ما ظلت مٓاخذ أصلية ومصادر رئيسية ملن 

تالهم من الفقهاء والعلامء.
ولقد روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال يف إحدى خطبه موضحًا كيفية بيت 
ويعطى  باحلق،  يؤخذ  أن  ثالث:  إال خالل  يصلحه  املال  هذا  أجد  ال  »وإين  املال: 
إن استغنيت استعففت، وإن  اليتيم  أنا ومالكم كويل  الباطل؛ وإنام  يف احلق، ويمنع 

افتقرت أكلت باملعروف«)1(.
ويف رواية البن سعد جاءت هذه الزيادة أيضًا: »إن أيرست، قضيت«)2(.

)1(  اخلراج أليب يوسف )1 / 130(.
)2(  الطبقات الكربى البن سعد، 3\256، ذكر خالفة عمر رىض اهلل عنه. 
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ولقد جعل اخللفاء نصب أعينهم دومًا بأن تكون أموال املسلمني أمانة يف أيدهيم 
جيب عليهم إدارهتا بكل حيطة وورع، فصدرت منهم بشأن التعامل معها قصص رائعة 
هي غرة بيضاء عىل جبني البرشية ودرة المعة عىل صدر اإلنسانية عىل مر الدهور وكر 
العصور، هلموا بنا نرسح الطرف عىل قصة منها ترشح لنا كيف بدأ ارتزاق اخلليفة 
من بيت مال املسلمني. روى ابن سعد يف طبقاته أنه ملا استخلف أبو بكر أصبح غاديًا 
إىل السوق وعىل رقبته أثواب يتجر هبا، فلقيه عمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح 
فقاال له: أين تريد يا خليفة رسول اهلل؟ قال: السوق، قاال: تصنع ماذا وقد وليت أمر 
املسلمني؟ قال: فمن أين أطعم عيايل؟ قاال له: انطلق حتى نفرض لك شيئًا، فانطلق 

معهام ففرضوا له كل يوم شطر شاة، وما كسوه يف الرأس والبطن)1( .
وهكذا بدأ حيصل عىل وظيفته من بيت املال، ولكن لنتقدم قلياًل ولنلق النظرة 
عىل ما يرويه احلسن البرصي رمحه اهلل والذي يدل عىل أنه مل جيعلها لقمة سائغة يتمتع 
هبا هو وعياله، بل قبلها عىل كره منه ويف جو من املخاوف املحيطة به والقلق املساور 
»ويح عمر، إين أخاف أن ال يسعني أن آكل من هذا املال  له، حتى إنه كان يقول: 

شيئًا«.

»فأنفق يف سنتني وبعض أخرى ثامنية آالف درهم، فلام  وتابع احلسن قائاًل : 
حرضه املوت قال: قد كنت قلت لعمر: إين أخاف أن ال يسعني أن آكل من هذا املال 
شيئًا فغلبني، فإذا أنا مت خذوا من مايل ثامنية آالف درهم وردوها يف بيت املال، فلام 

أيت هبا عمر قال: رحم اهلل أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا«)2(.
أما عمر ريض اهلل فتتضح كيفية تعامله مع بيت املال مما قاله مرة يف خطبة ألقاها 

بني أيدي الناس:
»أنا أخربكم بام أستحل منه، حيل يل حلتان، حلة يف الشتاء، وحلة يف القيظ، 
وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، وقويت وقوت أهيل كقوت رجل من قريش، ليس 

)1(  الطبقات الكربى ط دار صادر )3 / 184(.
)2(  كنز العامل )5 / 600( برقم: 14062.
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بأغناهم وال بأفقرهم، ثم أنا بعد رجل من املسلمني، يصيبني ما أصاهبم«)1(.
ولكنه مل جيلس عىل هذا النزر اليسري أيضًا رخي البال هاديء احلال، بل يروى 
أنه ملا أصاب الناس سنة غال فيها السمن، فكان عمر ريض اهلل عنه يأكل الزيت فيقرقر 
بطنه . ويف رواية حييى قال: »كان عمر ريض اهلل عنه يأكله«، فلام قل قال: »ال آكله 
حتى يأكله الناس«. قال: فكان يأكل الزيت فيقرقر بطنه . قال ابن مكرم يف روايته:  

فقال: قرقر ما شئت فواهلل ال آكل السمن حتى يأكله الناس)2(.
املسلمني،  أموال  يف  وحيطتهم  الراشدين  اخللفاء  ورع  من  رائعة  نامذج  فهذه 
اإلسالمية ال  فالرشيعة  ذلك  مع  ولكن  مثياًل،  هلا  بعدهم  قبلهم وال  الدنيا  تشهد  مل 
توجب عىل كل خليفة أن حيتذي هبم فيها حذو القذة بالقذة، بل تطلعًا إىل منشأهم 
منه تقرر لدهيا أن املقصود من كل هذا أال تكون وظيفة اخللفاء واحلكام كال عياال عىل 
بيت املال، وأن ال يزيد فيها عىل ما يفضل عن حوائجهم إرسافًا وتبذيرًا، وإال فالنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ذاته رزق عتاب بن أسيد حني استعمله عىل مكة أربعني أوقية يف كل سنة)3(.
وهذا املبلغ يعدل ألفًا وأربعامئة درهم سنويًا، ما دل عىل أن الرشيعة مل حتدد 
واملكان  الزمان  باختالف  فيها  والزيادة  النقص  يمكن  بل  للوظائف  مقدارًا خاصًا 
وأداة  لإلرساف  وسيلة  ذلك  يتخذ  أال  رشيطة  واألوضاع  الظروف  إىل  وبالنظر 

للتبذير.

حكم الرضائب يف اإلسالم:

إن الرشيعة اإلسالمية قد اعتربت وضع الرضائب عىل الرعية يف عامة األحوال 
ظلاًم وجورًا قد وردت عليه وعود شديدة، اكتفاء بام قد حّددت لبيت املال من املوارد 
أن  إال  ذلك.  إىل  وما  واجلزية  واخلراج  والصدقات  كالزكاة  أمواالً  عليه  تدر  التي 
املسلمني إذا نابتهم نائبة وطرأت عىل الدولة اإلسالمية حالة الطوارئ فأضحت أمواهلا 

)1(  الطبقات الكربى ط دار صادر )3 / 275( ذكر استخالف عمر ريض اهلل عنه.
)2(  السنن الكربى للبيهقي )9 / 73(. 

)3(  السنن الكربى للبيهقي )6 / 578(.
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مل تكد لتفي بحوائج املسلمني ومصاحلهم االجتامعية، ففي مثل هذه احلالة االستثنائية 
اخلاصة ولرضورة الدولة اإلسالمية املاّسة أجاز الفقهاء ببالغ احليطة حتميل الرعية 
رضيبة بقدر رضورهتا وحوائجها فحسب، مراعيًا يف ذلك الرفق بالرعية كل الرعاية 
ومتجنبًا فيه اإلجحاف واإلرهاق هبم كل التجنب، وتسمى يف مصطلح الفقهاء بـ 
»الرضيبة النائبة«، ويشرتط لذلك أوالً وأخريًا أن تكون للرضورة فتتقدر بقدرها، 
وأن يكلف هبا الشعب بعد ما يتخىل احلكام عن حياة الرتف وعيشة البذخ ورشيطة 
أن يكونوا صادقي الطوية سليمي النية يف ذلك. ولقد بنّي الفقهاء هذه املسألة يف ظل 
من املخاوف املحدقة هبم أال يتخذها أمراء اجلور وسيلة لتحقيق مطامعهم وستارا 
لقيامهم بجباية املكوس واإلتاوات الظاملة من الشعب من ورائه، كام قال العالمة ابن 
عابدين رمحه اهلل: وقال أبو جعفر البلخي ما يرضبه السلطان عىل الرعية مصلحة هلم 
يصري دينا واجبًا وحقًا مستحقًا كاخلراج، وقال مشاخينا وكل ما يرضبه اإلمام عليهم 
الطريق واللصوص ونصب  ملصلحة هلم فاجلواب هكذا حتى أجرة احلّراس حلفظ 
الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف وال يعرف خوف الفتنة ثم قال: فعىل هذا ما 
يؤخذ يف خوارزم من العامة إلصالح مسناة اجليحون أو الربض ونحوه من مصالح 
العامة دين واجب ال جيوز االمتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا اجلواب للعمل 
به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه ال للتشهري حتى ال يتجارسوا يف الزيادة عىل 

القدر املستحق اهـ.
وأعقبها بقوله: قلت ]القائل: ابن عابدين[ »وينبغي تقييد ذلك بام إذا مل يوجد 

يف بيت املال ما يكفي لذلك«)1(.
ومما جيدر بالتنبيه هنا أن هناك حديثًا رواه أبو داوود بإسناده عن عقبة بن عامر، 
ما  وعادة  مكس«)2(  اجلنة صاحب  يدخل  »ال  قال:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سمعت  قال: 
ترشح الكلمة بالرضيبة، فمن هذا يتوهم البعض أحيانًا بأن وضع الرضيبة عىل الرعية 

)1(  الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )2 / 337( كتاب الزكاة، قبيل باب املرصف. 
)2(  سنن أيب داوود )3 / 132(.
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حرام إطالقًا ويف كل حال، بام فيها احلالة االستثنائية اخلاصة التي سمح فيها الفقهاء 
وبالتحديد التي مّر ذكرها يف كالم ابن عابدين رمحه اهلل، واحلقيقة ليست كذلك؛ فإن 
بن  قاسم  أبو عبيد  اإلمام  فهذا  بأساليب خمتلفة،  الكلمة  والفقهاء رشحوا  املحدثني 
العرب والعجم مجيعا، فكانت  سالم يقول: كان له أصل يف اجلاهلية، يفعله ملوك 

سنتهم أن يأخذوا من التجار عرش أمواهلم إذا مروا هبا عليهم)1(.
ورشحه العالمة الطحاوي كالتايل: أن العرش الذي كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رفعه 
وكانوا  الزكاة  خالف  وهو  اجلاهلية  يف  يؤخذ  كان  الذي  العرش  هو  املسلمني،  عن 

يسمونه املكس وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)2(.
وال شك أن ما ساد يف أوساط امللوك واإلمرباطورين يف اجلاهلية من تكليف 
مة املتكثرة كان ظلاًم وجورًا وإجحافًا منهم  الرعية بالرضائب الثقيلة واملكوس املتكوِّ
وتكديسه  املال  ادخار  إال  ليست  فرضها  وراء  من  املطامح  وكانت  الرعية،  حق  يف 
العيش والرتف والبذخ يف  يتسنى هلم رفاهية  ثم حتى  الشخصية ومن  يف خزاناهتم 
الوعيد عىل  إىل  يرمي  احلديث  أن  أعاله  املذكورتني  العبارتني  من  واتضح  حياهتم، 
وضع هذا النوع من الرضائب، ويدخل فيه ما تضعه احلكومات اليوم أيضًا يف غري 
غ هلا ذاك. أما الرضيبة النائبة التي أجازها الفقهاء والتي ذكرها  رضورة رشعية تسوِّ
العالمة الشامي فال يصح قياسها عىل ذلك بحكم أهنا هتدف إلسعاف حاجة الدولة 
اإلسالمية املاسة ومراعاة مصلحة الرعية الواضحة، فال تدخل يف »املكس« ومن ثم 

ال يتطرق إليها وعيد احلديث املذكور. 
ولقد أطال عليها الكالم اإلمام الغزايل رمحه اهلل، فبعد ما فرغ من تشنيع احلكام 
الذين يضعون الرضائب ملجرد تبذيخ اجليش وترغيد عيشهم أردفها بقوله: فأما لو 
قدرنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إىل تكثري اجلنود لسد الثغور، ومحاية امللك بعد اتساع رقعته 
وانبساط خطته، وخال بيت املال عن املال، وأرهقت حاجات اجلند إىل ما يكفيهم، 

)1(  األموال للقاسم بن سالم )1 / 636( باب ذكر العارش وصاحب املكس، يف رشح احلديث: 1462.
)2(  رشح معاين اآلثار )2 / 31( كتاب الزكاة، باب الزكاة هل يأخذها اإلمام.
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وخلت عن مقدار كفايتهم أيدهيم، فلإلمام أن يوظف عىل األغنياء ما يراه كافيا هلم يف 
احلال إىل أن يظهر مال يف بيت املال، ثم إليه النظر يف توظيف ذلك عىل وجوه الغالت 
والثامر كي ال يؤدي ختصيص بعض الناس به إىل إيغار الصدور، وإحياش القلوب، 

ويقع ذلك قلياًل من كثري ال جيحف هبم وحيصل به الغرض.
وحاصل ذلك أن اإلمام الغزايل رمحه اهلل أجاز وضع هذا النوع من الرضائب 

برشوط تالية:
أن يكون اإلمام ممن جتب طاعته.

أن متسه رضورة واقعية حلامية الدولة والذود عن حوزة البالد وبيضتها.
وأن خيلو بيت املال عن مال يفي لذلك.

أن تكون الرضائب بقدر ما يكفي حلوائجهم يف احلال، حتى يظهر مال يف بيت 
املال.

أن يكون توظيف ذلك عىل الناس بالعدل والنصفة، وال يفرق فيها بني رجلني 
من نوع واحد مهنة وعماًل.

وإنام نرى الفقهاء يَثـبِّطون عزيمة احلكام ويرصفون عنايتهم عن وضع مثل هذه 
الرضائب ملا هو املشاهد امللموس من احلكام أهنم قلام يراعون احلدود الرشعية فيها 
يف متام وكامل، لذا نرى أن احلكم باجلواز يف حالة الرضورة االستثنائية قد أحاطت 
به كومة من القيود وطائفة من الرشوط صيانة للرعية من أن يتخذها األمراء فريسة 

مطامعهم ووسيلة لنيل رغدهم ورفاهيتهم.
بدأت  ملا  فإنه  اهلل،  السالم رمحه  بن عبد  الشيخ عز  مثاًل قصة  ذلك  وخذ عىل 
التتار هجامهتم عىل البالد اإلسالمية أراد السلطان أن يأخذ من الناس ما يستعان به 
عىل جهادهم، ومجع الفقهاء والقضاة واألعيان ملشاورهتم يف هذا األمر، وكان فيمن 
حرض الشيخ عّز الدين ابن عبد السالم،... وأفاضوا ىف احلديث، فكان االعتامد عىل 
ما يقوله ابن عبد الّسالم، وخالصة ما قال: إّنه إذا طرق العدّو بالد اإلسالم وجب 
به عىل جهادكم،  تستعينون  ما  الرعّية  من  تأخذوا  أن  لكم  وجاز  قتاهلم،  العامل  عىل 
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واآلالت  املذهبة  احلوائص  من  مالكم  وتبيعوا  املال شىء،  بيت  يبقى ىف  أاّل  برشط 
النفيسة، ويقترص كّل اجلند عىل مركوبه وسالحه ويتساووا هم والعاّمة. وأّما أخذ 

األموال من العاّمة مع بقاء ما يف أيدى اجلند من األموال واآلالت الفاخرة فال)1(.
ومثل ذلك ما روي أنه ملا خرج السلطان الظاهر بيربس إىل قتال التتار بالشام، 
العدو،  قتال  به عىل  ليستنرص  الرعية  من  مال  أخذ  له  بأنه جيوز  العلامء  فتاوى  أخذ 
حميي  الشيخ  بقي  نعم،  فقيل:  أحد؟  بقي  هل  فقال:  بذلك،  الشام  فقهاء  له  فكتب 
الدين النووي، فطلبه فحرض، فقال: اكتب خطك مع الفقهاء، فامتنع. فقال: ما سبب 
امتناعك؟ فقال: أنا أعرف أنك كنت يف الرق لألمري بندقدار، وليس لك مال. ثم مّن 
اهلل عليك، وجعلك ملكًا. وسمعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة من 
 من احليل، فإذا أنفقت ذلك كله، وبقيت  ذهب، وعندك مائتا جارية، لكل جارية حقٌّ
احليل،  دون  بثياهبن  اجلواري  وبقيت  احلوائص،  عن  بدالً  الصوف  بالبنود  مماليك 

أفتيتك بأخذ املال من الرعية)2(. 

واحلاصل أن مجيع هؤالء قد أجازوا يف اجلملة وضع الرضيبة لدى الرضورة 
الواقعية وبقدرها، ولقد ختطى اإلمام اجلويني يف الغياثي خطوة أخرى وسمح بذلك 
بعد  قال  حيث  دائمة،  ثابتة  املال  بيت  حاجة  كانت  إذا  أيضًا  والثبات  الدوام  عىل 
مناقشته هذا املوضوع يف فصول: فأقول واهلل املستعان: ال بد من توظيف أموال يراها 

اإلمام قائمة باملؤن الراتبة، أو مدانية هلا...
فإذا مست احلاجة إىل استمداد نجدة الدين ]وحرسة[ املسلمني من األموال، 
ومل يقع االجتزاء واالكتفاء بام يتوقع عىل املغيب من جهة الكفار، وحتقق االضطرار، 
يف إدامة االستظهار، وإقامة حفظ الديار إىل عون من املال مطرد دار، ولو عني اإلمام 
أقوامًا من ذوي اليسار، جلر ذلك حزازات يف النفوس، ]وأفكارًا سيئة[ يف الضامئر 
واحلدوس، وإذا رتب عىل الفضالت والثمرات والغالت قدرًا قريبًا كان طريقًا يف 

)1(  النجوم الزاهرة ىف ملوك مرص والقاهرة )7 / 73( وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 8\215. 
)2(  حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة )2 / 105(.
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رعاية اجلنود والرعية مقتصدة مرضية.)1(
حكم  يتخذوا  أن  اجلور  أمراء  قبل  من  املخاوف  تساورهم  الفقهاء  كان  وإذا 
اجلواز يف نفسه وسيلة لتكليف الرعية باملكوس واإلتاوات اجلائرة، فكيف بنا اليوم 
بطرق  تبذل  الدولة  أموال  وبدأت  احلكومية،  اجلهات  يف  والغلول  الغبن  ساد  وقد 
وترغيد  احلكام  ترفيه  ملجرد  الدولة  من خزينة  به  مرزوء  واختص جزء غري  قاسية، 
عيشهم، تكاليف باهظة ومرصوفات بالغة تنفق يف مؤمترات ال يلمس من ورائها أي 
طائل، وزيارات ال تعود عىل الدولة بعائدة. أضف إىل ذلك مصاريف القرص امللكي 
الكثرية اجلمة التي تأخذ قسطًا وافرًا من امليزانية، والتي قد سبقت فيها -ولألسف- 

الدول اإلسالمية عىل كثري من الدول غري اإلسالمية! 
فلو قامت حكومة ما بتخفيض هذه النفقات الفاضلة الفارغة، وهيمنة الرقابة 
الصارمة املتتابعة عىل عامل احلكومة وموظفيها حلامية أموال الدولة وصيانة خزينتها 
من الغبن والغلول ألغنى ذلك وبكثري عن إثقال الرعية بالرضائب الفادحة وتكليفها 

باإلتاوات الثقيلة.
وبالرغـم مـن ذلـك فهـي أيضـًا حقيقـة واقعيـة ال جُتحد بـأن املدنيـة اجلديدة 
واحلضـارة احلديثة قد وّلدتا كثريًا مـن املصاريف التي أصبحت بمثابة الالزم للعيش 
عىل البسيطة برشف وكرامة، والتي ال يمكن إدراجها ضمن الرتف والبذخ، باإلضافة 
إىل أن احلكومات تقوم اليوم بتوفري عديد من اخلدمات إىل الرعية والتي مل تتوظفها ومل 
يتعهـد منها يف غابر الزمان، وذلك كخدمـة الكهرباء والغاز مثاًل، وهناك جماالت قد 
كُثرت مصاريفها اليوم عام مىض بكثري كثري، وذلك كتسليح القسم الدفاعي وتزويده 
بتقنيات ومعدات حربية حديثة، وإنشـاء الشوارع الرصيفة املنظمة عىل نطاق واسع، 
واقتناء وسـائل اإلعالم بجانـب النقل واملواصالت، وتكاليف القسـمني: التعليمي 
والصحي، كل هذا أصبحت من وظائف احلكومة وواجباهتا اليوم، وهي مرصوفات 
يبـدو مـن الصعب تغطيتهـا بموارد بيت املـال املتقررة مـن الزكاة والعـرش واخلراج 

)1(  غياث األمم يف التياث الظلم )1 / 283(.
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والفـيء ومـال الغنيمة، أما الـزكاة والعرش ففي معظم هذه األمـور ال يمكن رصفها 
مـن الناحيـة الرشعيـة لفقد جهة التمليـك فيها، وكيـف حيصل هلا ممن اخلـراج مبلغ 
كبـري واحلـال أن األصـل يف أرايض دار اإلسـالم أن تكون عرشية، أمـا اجلزية – عىل 
تسليم تطبيقها- فقدرها قليل لن يفي هبذه املرصوفات الباهظة، وأما الغنيمة والفيء 
فإدارة هذه املجاالت هبا شـبه مسـتحيل لو مل يكنه؛ ألهنام حيصالن عىل إثر النجاح يف 
احلروب مع الكفار، واحلال أن حروب اليوم يف حد ذاهتا لتدع اخلائض فيها -ولو باء 

بالنجاح- صفر اليدين جمهود الطاقة.
مستقيمة  أسس  عىل  القائمة  اإلسالمية  احلكومة  أن  هذا  كل  من  فتحصل 
–عىل األقل يف أول عهدها- لتغطية مصاريفها الالزمة إىل تكليف  ستمسها حاجة 
الرعية بـ »الرضيبة النائبة«، إال أهنا - نظرًا إىل ما قدمنا من التفاصيل آنفًا- ستكون 
إذا هي قامت بوضعها يف حيطة وورع ونجحت يف  التحمل  القدر سهلة  منخفضة 
ختفيض املصاريف امللوكية والتكاليف احلكومية الفاضلة الفارغة التى ليس هلا مغزى 
األحكام  اتبعت  فلو  آخر  جانب  ومن  حياهتم.  وترغيد  األمراء  عيش  ترفيه  سوى 
اإلهلية وخضعت لقانون كتابه وسنة رسوله خضوعا تامًا وكاماًل َلَلمست بركات من 
السامء واألرض تتعدى كل مقاييس العد واحلرص، أوالً يكفي للتدليل عىل ذلك ما 
اَمِء  َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ  َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ قاله عز من قائل: َوَلْو َأنَّ

َواأْلَْرِض  ]األعراف، 7: 196[.

13- حقوق األقليات الكافرة يف اإلسالم:

املواطنني  محايته حلقوق  عدم  دعاية  اإلسالم  اليوم ضد  العامل  يف  أشيعت  لقد 
الكفار الذين يقطنون الدول اإلسالمية يف األقلية، وإهنا لدعاية ملفقة ال نصيب هلا 
التوحيد عاملية  من الصحة وال حظ هلا من اجلدية. فإن اإلسالم ولو كان دعوة إىل 
خياطب مجيع بني آدم إىل اعتناقه واخلضوع له، إال أنه يدعو الناس إىل ذلك بدعامة 
وا يف تعاليمه فيقبلوه عىل تبرص منهم ودراية،  الدليل ومتانة الربهان، ليتمّعنوا ويرتوَّ
ال يسمح ألبنائه قط بأن يكرهوا أحدًا عىل اعتناقه واالنتامء إىل ديانته، فهذا القرآن 
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 َفَمْن  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  الرُّ َ يِن َقْد َتَبنيَّ الكريم ينادي بذلك جهارًا قائاًل:  اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ]البقرة، 2: 256[. 

ويشهد التاريخ البرشي أن املسلمني متسكوا هبذا احلكم اإلهلي غاية التمسك، 
فلم يستخدموا سالح القوة يف إكراه الناس عىل قبول اإلسالم حتى يف أزهر عصوره 
وأرقى عهوده، بل ثبت منهم أروع مثال للسامح حيث أجاز قاضيهم ملن دخلوا يف 
اإلسالم مكرهني أن يعودوا إىل دينهم إن شاءوا، انظروا إىل ما يرويه لنا ابن كثري يف 
تارخيه يف حوادث سنة ثامنني وستامئة قائاًل: »ويف شوال عقد جملس بسبب أهل الذمة 
من الكتاب الذين كانوا قد أسلموا كرها، وقد كتب هلم مجاعة من املفتني بأهنم كانوا 
مكرهني، فلهم الرجوع إىل دينهم، وأثبت اإلكراه بني يدي القايض مجال الدين بن أيب 

يعقوب املالكي، فعاد أكثرهم إىل دينهم«)1(.
امليثاق  أخذهم  –بعد  اإلسالمية  الدولة  يقطنون  الذين  فالكفار  هذا  ومن 
عىل أنفسهم لصالح الدولة- يصبحون كسائر مواطنيها املسلمني، هلم من احلقوق 
لنا  وحيق  بل  املسلمني،  شأن  عنهم  واملدافعة  محايتهم  الدولة  وعىل  هلم،  ما  املدنية 
غري  للمواطنني  اإلسالم  منحها  التي  املصالح  وصيانة  احلقوق  محاية  إن  نقول:  أن 
املنتمني إليه والذين يسكنون دولته يف األقلية، ال تضاهيه يف ذلك ديانة أخرى قط 
الدولة واألقلية غري املسلمة من  الفريقني:  وال تدانيه. و يتضح واجب كال هذين 
إن اإلسالم خص له مصطلح .»املعاهد« أو »الذمي«، أما املعاهد فلتأدية املعنى 
اإلرضار  إىل  يتسبب  أن  دون  من  آمنة  سليمة  بطرق  فيها  عيشه  من  عليه  الواجب 
بالدولة أو بمصاحلها يف يشء، وأما »الذمي« فبالنظر إىل ما أخذت له الدولة من 

الذمة بشأن محايته وماله وعرضه.
السديدة  النبوية  التعاليم  من  الذميني  بشأن  ورد  ما  عىل  النظرة  نلِق  هلموا 
قال:  أنه  بإسناده عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  داوود  أبو  اإلمام  رواه  ما  احلكيمة، فمن ذلك 
»أال من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغري طيب 

)1(  البداية والنهاية ط هجر )17 / 578(.
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نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة«)1( .
وروى أبو داوود أيضًا بإسناده عن أيب بكرة، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

قتل معاهدًا يف غري كنهه حرم اهلل عليه اجلنة«)2(.
النبي  اهلل عنهام، عن  بن عمرو ريض  اهلل  بإسناده عن عبد  البخاري  وما رواه 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قتل معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها توجد من مسرية أربعني 

عامًا«)3(.
وأفضل وثيقة توضح حقوق غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية هو ما تعاهد 
عليه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه مع نصارى بيت املقدس، ومما جاء 
فيها: »بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من 
األمان، أعطاهم أمانًا ألنفسهم وأمواهلم، ولكنائسهم وصلباهنم، وسقيمها وبريئها 
وسائر ملتها، أنه ال تسكن كنائسهم وال هتدم، وال ينتقص منها وال من حيزها، وال 
أحد  يضار  وال  دينهم،  عىل  يكرهون  وال  أمواهلم،  من  من يشء  وال  صليبهم،  من 

منهم«)4(.
أحواهلم  يتفقد  كان  أنه  املسلمني  غري  حقوق  عىل  باحلفاظ  اهتاممه  من  وكان 
ويتأكد من أن املسلمني ال يصيبوهنم بأذى، فقد روى الطربي رمحه اهلل أنه قال لوفد 
»لعل املسلمني يفضون إىل أهل الذمة بأذى وبأمور هلا ما ينتقضون بكم!  البرصة: 

فقالوا: ما نعلم إال وفاء وحسن ملكة«)5(.
بن  أن عمر  بكرة  أيب  اهلل عن  أبو يوسف رمحه  اإلمام  ما رواه  أيضًا  والحظوا 
البرص،  كبري رضير  شيخ  يسأل:  سائل  وعليه  قوم  بباب  مر  عنه  اهلل  اخلطاب ريض 

)1(  سـنن أيب داوود )3 / 171( كتـاب اخلـراج..، بـاب يف تعشـري أهـل الذمة، رقم احلديـث: 3052، 
وليعلم أن يف إسناده كالمًا.

)2(  سنن أيب داوود )3 / 83( كتاب اجلهاد، باب يف الوفاء للمعاهد، رقم احلديث:2760 .
)3(  صحيح البخاري )4 / 99( كتاب اجلهاد، باب إثم من قتل معاهدا، رقم احلديث: 3166.

)4(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )3 / 609( حوادث سنة مخس عرشة.
)5(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )4 / 89(.
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فرضب عضده من خلفه، وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: هيودي. قال: فام 
أجلأك إىل ما أرى؟ قال: أسأل اجلزية واحلاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده، وذهب 
انظر  فقال:  املال  بيت  إىل خازن  أرسل  ثم  املنزل،  من  له بيشء  فرضخ  منزله  إىل  به 
هذا ورضباءه؛ فواهلل ما أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم نخذله عند اهلرم »إنام الصدقات 
الكتاب،  أهل  من  املساكني  من  وهذا  املسلمون  هم  والفقراء  واملساكني«،  للفقراء 

ووضع عنه اجلزية وعن رضبائه)1(.
»وأوصيه بذمة  بينها:  بأمور عديدة، من  وإنه قبيل وفاته أوىص اخلليفة بعده 
اهلل، وذمة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أن يوىف هلم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال يكلفوا إال 

طاقتهم«)2(.
وروى أبو عبيد القاسم بن سالم بإسناده عن خالد بن الوليد ريض اهلل عنه أنه 
قال: »ال متش ثالث خطى لتأمر عىل ثالثة نفر، وال  ترزأ معاهدا إبرة فام فوقها...«)3(.
وروى أيضًا: عن صعصعة، قال: سألت ابن عباس، فقلت: إنا نسري يف أرض 
أهل الذمة فنصيب منهم، فقال: بغري ثمن؟ قلت بغري ثمن، قال فام تقولون؟ قلت: 
نقول: حالالً ال بأس به، فقال: أنتم تقولون كام قال أهل الكتاب: َلْيَس َعَلْينَا فِي 

ِه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن ]آل عمران، 3: 75[)4(. يِّيَن َسبِيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَّ اأْلُمِّ
اهلل  الراشدين ريض  باخللفاء  وأسوة  النبوية،  نّة  والسُّ القرآن  ألحكام  فامتثاالً 
عنهم لقد اعتنى الفقهاء ببيان أحكام أهل الذمة وحقوقهم أيام اعتناء، وأكدوا عىل 
الشيباين  تأكيدًا شديدًا، فمن ذلك ما قاله اإلمام حممد بن احلسن  مراعاهتا وتأديتها 
رمحه اهلل: ألن املسلمني حني أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا 

من أهل دار اإلسالم)5(.

)1(  اخلراج أليب يوسف )1 / 139(.
)2(  صحيح البخاري )5 / 17( كتاب املناقب، رقم احلديث: 3700.

)3(  األموال للقاسم بن سالم )1 / 13(.
)4(  األموال للقاسم بن سالم )1 / 197( برقم: 415.

)5(  رشح السري الكبري )1 / 209(.
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يف  جاء  ذاك،  يشقهم  كان  إن  إثام  بالكافر  نداءهم  اعتربوا  الفقهاء  أن  حد  إىل 
الفتاوى اهلندية: »لو قال ليهودي أو جمويس يا كافر يأثم إن شق عليه كذا يف القنية«)1(.
واألمثل من ذلك ما روي عن الفقهاء أهنم اعتربوا ظلم الذمي أخطر من الظلم 

عىل املسلم بتعليل أنه ال يبقى بعد وفاته أي طريق للتحلل منه)2( .

اجلزية واإلسالم:

الكفار  مواطنيها  عىل  الرضائب  من  نوعًا  تضع  اإلسالمية  احلكومة  أن  نسّلم 
تسمى »اجلزية«، ما يتخذه الباحثون الغربيون أحيانًا للقدح يف اإلسالم واحلط من 
شأنه باعتباره سلوكًا منطويًا عىل التفرقة بني املواطنني عىل أساس دياناهتم ومذاهبهم، 
بتعليل أن الكفار وحدهم خيصون بوضعها وحتميلها من دون املسلمني. واحلقيقة أهنم 
لو نظروا إليها بعني النصفة بعيدًا عن التعصب الديني األعمى للمسوا وعثروا عىل ما 
يف وضعها من املصالح وامليزات التي يناهلا الكفار دون املسلمني، وذلك فإن احلكومة 
اإلسالمية تتسلم من املواطنني املسلمني زكاة أمواهلم التي ترتاوح نسبتها ما بني 1.2| 
2% حدًا أدنى، و10% حدًا أعىل، وهي أرفع من نسبة اجلزية التي يلتزم بأدائها الكفار 
بكثري، وثانيًا فإن نظري هذا النزر اليسري تضطلع الدولة اإلسالمية بمسئولية محايتهم 
نفسًا وعرضًا وماالً، كام أهنا تعفي عن اجلزية عن املعرسين املعوزين منهم، بل ترضخ 
هلم من بيت املال أرزاقهم، كام مر ذلك فيام أوردناه عن قصة عمر ريض اهلل عنه مع 

شيخ هيودي ورفقه به وأمره بوضع اجلزية عنه وعن رضبائه.
وهناك نقطة أخرى ترشح ما نرومه أكثر وأوضح، وهي أن الدولة اإلسالمية لو هامجها 
الكفار فيجوز لإلمام أن يأمر مجيع رعيته املسلمني باملسامهة يف اجلهاد ضد العدو والذب عن 
بيضة اإلسالم وحومة البالد، وال جيوز له أن يكلف الكفار منع أنفسهم وبالدهم أي محايتها 
والدفاع عنها، بل محايتهم واملدافعة عنهم يف مثل تلك احلالة هي واجب احلكومة اإلسالمية 
جتاههم نظري ما تتلقى منهم من مبالغ اجلزية، ويبدو أنه هو فحوى قول عمر ريض اهلل عنه 

)1(  الفتاوى اهلندية )5 / 348(.
)2(  النوازل للفقيه أيب الليث السمرقندي، ص: 207.
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الذي ذكرناه فيام مىض من ‘‘أن يقاتل من ورائهم’’، ولقد ذهب إليه العالمة اآللويس رمحه 
اهلل أيضاً قائالً: »أهنا ]اجلزية[ بدل عن النرصة للمقاتلة منا، وهلذا تفاوتت ألن كل من كان 
من أهل دار اإلسالم جيب عليه النرصة للدار بالنفس واملال، وحيث إن الكافر ال يصلح هلا 

مليله إىل دار احلرب اعتقاداً أقيمت اجلزية املأخوذة املرصوفة إىل الغزاة مقامها«)1(.
وأروع مثال لتنفيذهم هذا املبدأ ومراعاهتم هذا التعويض أهنم ردوا عىل الذميني 
جزيتهم إذا هم شغلوا عن نرصهتم، وللتدليل عىل ذلك اقرؤا معي القصة التالية التي 
تكفينا بوحدها كإجابة مقنعة رادعة لتلكم الدعايات التي أذيعت ضد اإلسالم بشأن 
حكم اجلزية الذي ال ينتفع منه املسلمون مثل ما يتتمع به الكفار املؤّدون إياه أنفسهم 
كام مىض آنفًا مفصاًل، جاء يف فتوح البلدان للبالذري: إنه ملا مجع هرقل للمسلمني 
اجلموع، وبلغ املسلمني إقباهلم إليهم لوقعة الريموك، ردوا عىل أهل محص ما كانوا 
أخذوا منهم من اخلراج وقالوا: شغلنا عن نرصتكم والدفع عنكم فأنتم عىل أمركم. 
وكان معنى تسليم أمرهم إليهم أنه يمكنهم حتى فتح باب املدينة هلرقل أيضًا. 
إليكم  رددنا  »وإنام  كالتايل:  اهلل  عبيدة ريض  أيب  نص  األزدي  املؤرخ  وروى 
بعض  إىل  نتنحى  ولكنا  بالدكم،  نمنع  وال  أموالكم  نأخذ  أن  كرهنا  أنا  أموالكم 
األرض، ونبعث إىل إخواننا فيقدموا علينا، ثم نلقى عدونا فنقاتلهم، فإن أظفرنا اهلل 

هبم وفينا لك بعهدكم إال أن ال تطلبوا ذلك«.
»لواليتكم وعدلكم أحب  أن أهل محص ردوا عليه كالتايل:  البالذري  وزاد 
إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل عن املدينة مع عاملكم«)2( .
التعويض  وهذا  الرائع  اخللقي  األداء  هلذا  نظريًا  الدنيا  م  تقدِّ فهل    كلٍّ وعىل 
كحامية  اجلليلة  اخلدمات  تلكم  اإلسالمية  الدولة  من  يتسلمون  إهنم  حيث  العادل 
أكثر ما يوضع من  اليسري كثامنية وأربعني درمهًا سنويًا  النزر  بدفع  النفس واملدافعة 
اجلزية، وإضافة إىل ذلك فلقد أعفى اإلسالم أصنافًا منهم عن هذه املسئولية ووفَّر 

)1(  تفسري األلويس = روح املعاين )5 / 273( حتت اآلية 29 من سورة التوبة.
)2(  فتوح البلدان - )1 / 162( والطريق إىل دمشق ألمحد عادل كامل، ص: 410.
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هلم اخلدمات املزبورة باملجان متامًا، أال وهي: نسوهتم وولداهنم واملعرسون والكهول 
من رجاهلم. 

وبعد، فبعد تقرير هذه األمور الثالثة:
إن الدولة اإلسالمية متنح الذميني مجيع احلقوق املدنية بام فيها -احلامية واملدافعة 

عنهم- شأن سائر املواطنني اآلخرين من املسلمني سواء بسواء.
كام متنحها استثناء عن االلتزام بتقديم اخلدمات احلربية والدفاعية إذا ما هامجت 

عليها األعداء.
يؤدهيا  التي  الزكاة  نسبة  من  بكثري  أقل  عليهم  توضع  التي  اجلزية  نسبة  وإن 

املسلمون.
ظلاًم  الثالث-  النكات  هذه  يف ضوء  -وبالتحديد  اجلزية  حكم  العتبار  فهل 
وانحيازًا من النصفة نصيب، وهل ليس التفّوه بكونه هضم حقوق الكفار واإلجحاف 

هبا إال دعاية باطلة كاذبة وتعاميا باديا عن احلقائق الواضحة الثابتة؟!
وهذا ما اعرتف به عديد من الباحثني الغربيني الذين يتسمون بسيمة اإلنصاف 

من بينهم مونتيسكو Montesque من مؤسيس الديمقراطية احلديثة، فإنه قال: 
It was the excess of the taxes that occasioned the prodigious facility 

with which the Mohametans carried on their conquests. Instead of a continual 
series of extortion devised by the subtle avarice of the Greek emperors, the 
people were subjected to a simple tribute which was paid and collected with 
ease. Thus they were far happier in obeying a barberous nation than a corrupt 
government in which they suffered every inconvenience of lost liberty.)Mon-
tesque, The Spirit of Laws, Book 13, Chapter 16, Great Books, v.35,p.100(

ساعد  الذي  العنرص  هو  كان  املسلمة(  غري  الدول  )يف  الرضائب  زيادة  إن   
املسلمني يف توسيع رقعة فتوحهم، فإن اإلسالم كّلف الناس باجلزية التي كان أسهل 
أباطرة  أهّبة  عليهم  تفرضه  كان  الذي  الكثري  والسلب  النهب  ذاك  من  وجتمعًا  أداء 
يعيشوا  أن  من  وحيش  مهجي  قوم  إطاعة  يف  ابتهاجًا  أكثر  كانوا  ثم  ومن  اليونان. 

مسلويب احلرية يف ظل احلكومة الراشية الفاسدة التي كانت تسامها بأفانني اآلالم.”
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باهلمج  املسلمني  تلقيب  إىل  األعمى  تعصبه  به  ذهب  ولو  النص  هذا  ففي 
الوحوش، إال أنه ويف احلني ذاته مل يلبث أن اعرتف بأن اجلزية التي كانت تفرضها 
احلكومة اإلسالمية كانت بسيطة القدر سهلة األداء، أضأل وأقل بكثري من الرضائب 
الفادحة التي كانت تفرضها عليهم أباطرة اليونان والتي عرب عنها الكاتب بالنهب 
والسلب، ومن ثم كان الكفار أكثر شعورًا بالفرحة والسعادة يف احلكومة اإلسالمية 
متكني  يف  دورًا  لعب  الذي  العامل  هو  كان  هذا  وأن  يونانية،  إمرباطورية  يف  منها 

املسلمني من توسيع نطاق فتوحاهتم ورقعة نفوذهم.
ثم اإلسالم ال يرص عىل أخذها منهم باسم اجلزية فقط، وال سيام إذا أنف منها 
الكفار املؤدون هلا، بل جيّوز - عىل ما تدل عليه بعض الروايات- حينئذ أن تؤخذ 
منهم بغري ذلك االسم أيضًا وبالتحديد الذي ال يدل عىل الصغار والذلة، ومما يدل 
عليه قصة عمر ريض اهلل عنه أنه ملا هّم أن يرضب اجلزية عىل بني تغلب –وهم قوم 
من العرب- فأبوا وقالوا: نحن عرب ال نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا ما 
املسلمني؛  فرض  هذه  ال،  عمر:  فقال  الصدقة،  يعنون  بعض:  من  بعضكم  يأخذ 
فقالوا: فزد ما شئت هبذا االسم ال باسم اجلزية، فرتاىض هو وهم عىل أن يضعف 

عليهم الصدقة)1(.
احلكم  هذا  اختصاص  عدم  عىل  صحت-  لو   – تدل  أخرى  رواية  وهناك 
ببني تغلب، بل يطلق عىل غريهم أيضًا إذا اقتضته مصلحة املسلمني، وهي كام جاء 
عىل  وهو  اخلطاب  بن  عمر  أتى  جبلة  أن  أيضًا  وروى  للبالذري:  البلدان  فتوح  يف 
نرصانيته. فعرض عمر عليه االسالم وأداء الصدقة فأبى ذلك وقال: أقيم عىل دينى 
وأؤدى الصدقة. فقال عمر: إن أقمت عىل دينك فأد اجلزية. فأنف منها. فقال عمر: 
ما عندنا لك إال واحدة من ثالث: إما االسالم، وإما أداء اجلزية، وإما الذهاب إىل 

حيث شئت.
بن  عبادة  وعاتبه  ندم.  عمر  ذلك  بلغ  فلام  ألفًا.  ثالثني  يف  الروم  بالد  فدخل 

)1(  فتح القدير للكامل ابن اهلامم )2 / 201( كتاب الزكاة، وكتاب األموال أليب عبيد، باب أخذ اجلزية.
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الصامت فقال: لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته ألسلم. وإن عمر رىض اهلل عنه وجه 
عظيم  جيش  يف  الروم  بالد  إىل  األنصاري  سعد  بن  عمري  وعرشين  إحدى  سنة  يف 
وواله الصائفة. وهى أول صائفة كانت، وأمره أن يتلطف جلبلة بن األهيم ويستعطفه 
بالقرابة بينهام ويدعوه إىل الرجوع إىل بالد االسالم، عىل أن يؤدى ما كان بذل من 

الصدقة ويقيم عىل دينه)1(.
وذهب بعض الفقهاء إىل عدم تعديته إىل قوم آخرين سوى بني تغلب باعتباره 
حكاًم خمالفًا للقياس، فلم جيوزوا أن يعامل غريهم مثل ما عومل به هؤالء من تغيري 
اسم اجلزية إىل الصدقة بعد تضعيفها عليهم)2(، ولكن الذي يبدو يل أن حكم املنع 
كالزكاة  باملسلمني  خيتص  مما  اآلخر  املصطلح  ذاك  كان  إذا  يتوجه  أخرى  بتسمية 
والصدقات، أما بغريه فيغلب عىل الظن أنه ال يكون حكمه النهي واحلظر، وهذا كام 
أن اإلمام الشافعي رمحه اهلل جّوز يف بعض األحيان مصاحلتهم بدون أخذ اجلزية منهم 
أيضًا)3(. ]فإذا كان ذاك جائزًا وفيه فوت األصل رأسًا، فينبغي أن يكون ما قلناه جائزًا 

باألوىل وفيه جمرد تغيري الوصف مع بقاء األصل[.

14- الوزارات والدوائر احلكومية:

ثابتًا  موقفًا  حيّدد  ومل  خاصًا  حكاًم  يرّشع  مل  اإلسالم  أن  مىض  فيام  أسلفنا  كام 
جتاه الوزارات والدوائر اإلدارية يف احلكومة: عددها وصالحيتها وما إىل ذلك من 
 إليها بصلة، بل فّوض إىل أهل البصرية يف كل عرص أن خيتاروا  التفاصيل التي متِتُّ

من بني طرقها السائدة ما يروهنا أليق بظروفها وأكثر مصلحة حلال الرعية.
ومع ذلك فلم خْيُل عهد ما عن توظيف الوزراء فعاًل ملساعدة اإلمام ومساندته 
يف شؤون الدولة، وأكرب شاهد عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من أن موسى عليه 
السالم سأل ربه وزيرًا قائاًل: َواْجَعْل يِل وزيرًا ِمْن َأْهيِل 29 َهاُروَن َأِخي  30 ]طه، 

)1(  فتوح البلدان - )1 / 161(.
)2(  كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي - )4 / 204( باب معرفة أقسام السبب.

)3(  كتاب األم، كتاب اجلهاد واجلزية، باب الصغار مع اجلزية، 214/1.
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.]30 -29 :20

وهناك روايات سّمي فيها الصحابة وزراء للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمنها ما روي عن عبد 
اهلل بن مسعود ريض اهلل أنه قال: »فاختار له أصحابًا، فجعلهم أنصار دينه، ووزراء 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.
هو  تقليديًا حسبام  الوزارة  منصب  إليهم  ض  فوِّ أهنم  ذلك  معنى  ليس  ولكن 
‘‘الوزير’’ لكوهنم مساعدين مساندين  سائد يف عرصنا هذا، إنام أطلق عليهم كلمة 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف هذا املعنى ورد قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وأما وزيراي من أهل األرض فأبو 

بكر وعمر«)2(.
وكذلك مل يثبت تولية أحد منصب الوزارة أو توظيفه كوزير للخليفة يف عرص 
اخلالفة الراشدة أيضًا، بل كان عديد من الصحابة يقومون بإعانة اخلليفة يف شؤون 
الدولة ويؤدون ما فّوض إليهم من املسئوليات واألعامل، وعليهم كان إطالق الوزير 
آنئذ، كام روي أن عليًا ريض اهلل عنه ملا كلِّف بحمل أعباء اخلالفة قال: »فإين أكون 

وزيرًا خري من أن أكون أمريًا«)3(.
 ويف العصور بعدها فقد الزم منصُب الوزارة اخلالفَة مالزمة الظل لصاحبه، 
أعامله  يف  ويسانده  يساعده  له  كوزير  فيوظِّفه  تقليديًا،  أحدًا  يوّليه  اإلمام  وظل 
وزارة  رضبني:  إىل  الوزارة  اإلسالمي  السيايس  الفقه  علامء  قسم  ولقد  وواجباته، 

تفويض، ووزارة تنفيذ. إليكم توضيحهام فيام ييل:
أما وزير التفويض فهو الوزير الذي يعيِّنه اخلليفة ويفوضه شيئًا من صالحياته 
من  اجتهاده،  وإمضاءها حسب  برأيه،  األمور  تدبري  يف  ليستخدمها  واختصاصاته، 

دون أن يكون ملتزمًا فيها بنيل موافقة اخلليفة واعتامده.
وأما وزير التنفيذ فهو الوزير الذي مل حتصل له أية سلطة وال والية، وال يستطيع 

)1(  رشح السنة للبغوي )1 / 215(.
)2(  سنن الرتمذي ت شاكر )5 / 616(.

)3(  تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )4 / 427(.
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الرعايا  وبني  اخلليفة  بني  الوساطة  يف  دوره  يقترص  بل  ونظره،  برأيه  األمور  إمضاء 
والوالة: يؤدي عنه ما أمر، وينفذ عنه ما ذكر، ويميض ما حكم، وما إىل ذلك مما يتعلق 

بتنفيذ أوامر اإلمام ومرسوماته فحسب.
اللذين ذكرمها علامء  النوعني  أمثلة لكال هذين  التاريخ اإلسالمي توجد  ويف 
السياسة اإلسالمية كاملاوردي وأيب يعىل وغريهم، وارتأى العالمة ابن خلدون رمحه 
اهلل أن وزارة التفويض كانت حتصل للمرء نتيجة توطيد نفوذه وسلطاته يف اخلليفة، 
بمعنى أن شخصًا ما كانت حتصل له مكانة وسيادة يف قلب امللك، إىل مدى أن امللك 
يظل يثق به وبتدبريه ونظره، فيصبح وزير التفويض وحتصل له سلطة شبيهة بام هي 
حاصلة اليوم لرئيس الوزراء يف النظام الديمقراطي، حيث يكون هو املدبر املترصف 
الوقت ذاته حيتفظ  الرئيس يف  أو  بيد أن اخلليفة  اململكة وأمور احلكومة،  يف شؤون 

بحقه الدستوري بإلغاء إمضاءاته واستبدال غريها هبا. 
ومع ذلك فأنواع الوزارات املوضحة أعاله ليست مبنية عىل نص من القرآن 
نّة النبوية، إنام هي وليدة األوضاع والظروف وحصيلة الواقعات واحلوادث،  أو السُّ
لذا فال يلزم عىل اإلمام رشعًا اختاذ الوزراء من كال هذين النوعني. واألصل يف ذلك 
أنه حيّق للخليفة أن يمنح أحدًا مجيع ما له من الصالحيات والسلطات أو شيئًا منها، 
الوزراء  توظيف  أن  فاحلاصل  يفوض ألحٍد من ذلك شيئًا،  أن ال  أيضًا  له  كام حيق 
للخليفة  باّتا، بل سمحت  أمرًا  فيها  الرشيعة  تقطع  مل  إداريًا  أمرًا  إال  ليس  وتوليتهم 
ُمدارة عىل أسس  دامت حكومته  ما  إداريًا  أسهل  يراه  الذي  املسلك  فيها  ينتهج  أن 

ومبادئ إسالمية ثابتة.
أن  املعارصة  واألوضاع  الظروف  إىل  نظرًا  اليوم  واألليق  األنسب  من  ويعترب 
د عن طريق الدستور أو القانون مجيُع ما حتتاجه اململكة من الوزارات والدوائر  حيدَّ

ومدى نفوذها ونطاق صالحيتها.
وكذلك شأن الدوائر الفرعية، حيث مل تبت الرشيعة هلا بعدد خاص وال فروع 
الدوائر  التاريخ اإلسالمي حْتُدث وتتولد فيه مثل هذه  وجماالت خاصة، بل أصبح 
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اليوم أيضًا  والفروع جراء حوائج العرص ومقتضيات الزمان، لذا فمن املسموح به 
أن تتخذ منها احلكومة اإلسالمية ما شاءت رشيطة أن يكون لدافع الرضورة وسائق 

احلاجة.

14- االستقالل اإلقليمي يف اإلسالم: 

يشتد  والتي  العرصية  احلكومات  اهتامم  تستقطب  التي  الساخنة  القضايا  من 
حوهلا النزاع ويكثر يف حلها الصدام هي: قضية االستقالل واحلكم املحيل لألقاليم 
واملقاطعات التابعة لدولة ما، ونوّد أن نرسد يف هذا الصدد أيضًا عدة أمور مبدئية.

 فأوالً وقبل كل يشء نعيد هنا أيضًا ما قلناه غري مرة من أن اإلسالم مل يرشع 
حكاًم حازمًا متربمًا بشأن نوع احلكومة لتكون احتادية أم أحادية. لذا فلم تكن أحكام 
ل أية عرقلة يف سبيل تنفيذ الطريقة التي اختارها أو سيختارها املسلمون  اإلسالم لتشكِّ

بالنظر إىل مصالح عرصهم ومقتضيات دهرهم. 
يدعم  ال  اإلسالم  بأن  القومية  عن  حديثنا  خالل  قلنا  أن  سبق  فكام  وثانيًا 
فكرة إنشاء دولة عىل أساس االشرتاك يف اللغة والنسل واللون، إال أن االستقالل 
اإلقليمي واحلكم املحيل للمقاطعة ليس مما يضاّد مبادئ اإلسالم بالكلية إذا روعيت 

فيها رشوط عديدة. 
مما ال مندوحة منه للحكومة – احتادية كانت أو أحادية- أن تقسم شتى بقاع 
اإلدارية  الدولة  إدارة شؤون  يف  التيسري  بغية  خمتلفة  إىل وحدات  وأصقاعها  الدولة 
أول حكومة  يف  توجد  كانت  اإلدارية  الوحدات  هذه  مثل  وإن  التنفيذية.  ومهامها 
إسالمية تم تأسيسها عىل أيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فهذه مكة ما إن يتم فتحها حتى يوّليها 
البحرين  فتحت  وملا  عليها،  عنه وجيعله حاكاًم  اهلل  أسيد ريض  بن  عتاب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اإلسالمية  للدولة  اليمن  خضعت  وملا  عنه،  اهلل  ريض  احلرضمي  بن  العالء  واّلها 
‘‘خمالفًا’’ كام  قسمها -المتداد بقعتها- إىل وحدتني إداريتني سمى كل واحد منهام 
ورد ذكرها يف حديث أيب بردة ريض اهلل عنه الذي أخرجه البخاري يف صحيحه، قال: 
»بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبا موسى، ومعاذ بن جبل إىل اليمن، قال: وبعث كل واحد 
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منهام عىل خمالف، قال: واليمن خمالفان«)1(. 
قال احلافظ: »خماليف اليمن واحدها خمالف وهو كاألقاليم لغري أهل اليمن«)2(.
»وكانت جهة معاذ العليا إىل صوب عدن وكان من عمله اجلند  وقال أيضًا: 

بفتح اجليم والنون وله هبا مسجد مشهور إىل اليوم«)3(.
واملخالف  خمالف،  عىل  منهام  واحدة  كل  قدم  »إنه  اهلل:  رمحه  العيني  وقال 
اليمن،  تعاىل من بالد  النجود وما  الكورة، واليمن خمالفان. قلت: كان عمل معاذ 

وعمل أيب موسى التهايم وما انخفض منها«)4(.
ملا اتسعت رقعة احلكومة اإلسالمية وامتد  الراشدة  وكذلك يف عرص اخلالفة 
نطاق نفوذها حتى سيطرت عىل نصف املعمورة آنذاك فكانت قد قسمت إىل وحدات 

إدارية كهذه، وكان لكل جهة حاكمها املوىّل من اخلليفة واإلمام. 
للسلطات  واالختصاصات  الصالحيات  حتديد  من  بد  ال  أنه  البدهي  ومن 
املحلية واإلقليمية، وتعيني األمور التي تكون احلكومات املحلية يف إمضائها مستقلة 
بذاهتا لتدبرها برأهيا ونظرها، واألمور التي هي ما زالت فيها تابعة حمضة للحكومة 
–مركزية كانت أو  املركزية، فمام ال خفاء فيه يف هذا املجال أن احلكومة اإلسالمية 
نّة النبوية وملتزمة بعدم احليادة عنها قيد شرب،  حملية- تابعة متامًا ألحكام القرآن والسُّ
للرشيعة اإلسالمية  أمرًا خمالفًا  أو تصدر  قانونًا  أن تضع  هلا قط  ومن هذا فال جيوز 
املبادئ  أهم  من  العدل  كان  الثابتة صدامًا. وحيث  أصوهلا  مع  أو مصادمًا  يف يشء 
اإلسالمية وأمثل تعاليمها للحكومة اإلسالمية لذا فيؤكد عليها أن تويف بمقتضياته 
كل اإليفاء، وأن ال تضع أي قانون وال تتخذ أي إجراء إداري يتعدى حدوده ليصبح 
ظلاًم وجورًا. وكذلك ال بد من جعل التوجيهات اإلسالمية نصب العينني يف قطاع 

)1(  صحيح البخاري )5 / 161( كتاب املغازي، رقم احلديث: 3431.
)2(  فتح الباري البن حجر )1 / 186(.

)3(  فتح الباري البن حجر )8 / 61(.
)4(  عمدة القاري رشح صحيح البخاري )24 / 251( كتاب األحكام، الباب 22.
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التعليم لكل من احلكومة املركزية واملحلية. كام أنه هناك عدة جماالت ال بد من أن 
تتخذ الدولة جتاهها خطة مدبرة بتشاور بني ممثيل سائر األقاليم واملقاطعات التابعة 
هلا، حتى يتوحد بشأهنا موقف مجيع تلك األقاليم حفاظًا عىل ائتالف الدولة واحتادها، 

وذلك كالعالقات الدولية، والشؤون اخلارجية، والتجارة الدولية وما إىل ذلك.
وبعد، فمع مراعاة هذه املبادئ األساسية التي هي أصل األصول يف هذا الباب 

ال بأس بمنح املقاطعات استقالالً أقىص ما يمكن وأكثر ما يتقدر.
األقاليم وحكام  أمراء  قسموا  اإلسالمي  السيايس  الفقه  علامء  نرى  هذا  ومن 
البالد إىل نوعني: اإلمارة اخلاصة ]أو :التفويض اخلاص[ وهي: أن يقلد األمري أحدًا 
عىل إقليم مع منحه السلطات والصالحيات يف نطاق حمدود. واإلمارة العامة ]أو : 
التفويض العام[ وهي أن يقلد السلطان أحدًا عىل إقليم من الدولة بسلطات واسعة، 
وتدبري  والوالة،  القضاة  تقليد  من  سلطاته  مجيع  يف  اخلليفة  عن  نائبًا  يعترب  بحيث 
اجليوش، واستيفاء األموال من مجيع جهاهتا، ورصفها يف مصارفها، وقتال املرشكني 

واملحاربني وما إىل ذلك)1( .
ولقد تطورت فكرة االستقالل اإلقليمي بكثري يف اخلالفة العباسية، إىل أن ُمنح 
فيها الوالة واألمراء املحليون ألقاليم شتى التفويض العام باملعنى املذكور من تسليم 

كافة سلطات اخلليفة إليه يف غضون ذاك اإلقليم املفوض فيه. 

التفويض  ذوي  األمراء  قسموا  واقعية-  تارخيية  حلقيقة  استسالمًا   - إهنم  بل 
العام إىل نوعني: أمري استكفاء، وهو من تم تقليده اإلمارة العامة أو احلكم عىل إقليم 
مجيع  يف  اإلمام  عن  نائبًا  ليصبح  اخلليفة،  أو  اإلمام  اختيار  عن  بعقد  ما  مقاطعة  أو 

سلطاته وصالحياته بام فيها تدبري اجليوش والقيام بجهاد من يليه من األعداء.
وأمري استيالء، وهو من مل يقلده اإلمام اإلمارة عن اختيار منه، بل تغلب عىل 
إقليم وأصبح أمريًا له بقوته وسطوته. ثم لغرض بقائه يف تبعية اخلالفة اإلسالمية- 

)1(  األحكام السـلطانية للاموردي، ص: 400، وحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسـالم البن مجاعة ص: 
60 طبع قطر.
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ولو رمزيًا فحسب- طلب من اخلليفة أن يضم إمارته إىل اخلالفة، فكان اخلليفة يقبل 
طلبه ذلك للحفاظ عىل وحدة األمة وصيانتها عن التفرقة والتمزيق، وبحكم كونه 
ولقد حدث  إىل مدى سلطته.  وينفذها  الرشيعة  أحكام  البالد يف ظل  مسلاًم حيكم 
الالزمة  والرشوط  الصفات  تلك  فيه  تتوفر  تكن  مل  املتغلب  احلاكم  هذا  أن  مرارًا 
لتويل املنصب اخلطري كإمارة املسلمني واحلكم عليهم، إال أنه مع ذلك وعىل عالته 
ل دجمه يف اخلالفة وانخراطه يف سلك األمة املوحدة. وللتهوين من رضر  تلك حُتمِّ
بتقليد  يقوم اإلمام  ما كان  املفاسد كثريًا  منه من  يتوقع  ما  مثله عىل األمة وتنقيص 
سلوكه  تقويم  يف  ليحاول  املتغلب  األمري  هذا  نيابة  منصَب  مؤهل  صالح  شخص 
االستثنائية  احلاالت  حيز  يف  نادرة  كانت  اإلمارات  هذه  مثل  وإن  ذاك.  أمكنه  ما 
أوالً، ومع تقدم الزمن وضعف سيطرة اخلليفة تزايدت تزايدًا بالغًا، يقول العالمة 
فوض  »وإذا  زمانه:  يف  التفويض  أمراء  لبيان  يتصدى  وهو  اهلل  رمحه  املاوردي 
اخلليفة تدبري األقاليم إىل والهتا ووكل النظر فيها إىل املستولني عليها -كالذي عليه 

أهل زماننا«)1(.
وعادة ما كانت العائالت امللوكية من البوهية والسامانيني والغزنيني والسلجوقيني 

داخلة ضمن هذا النوع من اإلمارة. 
وحيث كان هذا الوضع وليد الظروف االضطرارية ومنتوج األوضاع املتدهورة 
التي كانت متر هبا األمة والتي كانت هتّدد وحدهتا وتستهدف متزيقها وتفكيكها ، لذا 
فلم يكن قط وضعا نموذجيًا ورائدا للحكومة اإلسالمية يؤمر بتقليدها من يليها من 
احلكومات. إال أنه يدل بوضوح ورصاحة عىل املرونة التي تتميز هبا أحكام اإلسالم 
اجليوش  تدبري  السلطات حتى والية  كافة  منحوا  األمراء  إن  بحيث  الصدد  هذا  يف 

وجهاد العدو أيضًا! 
النظر  اهلامة من وجهة  السياسية  القضية  العاجل هلذه  وبعد هذا االستعراض 

)1(  األحـكام السـلطانية للاموردي )1 / 61( وملزيد تفصيل هـذه القضية فلرياجع إىل كتاب ضياء الدين 
الريس بعنوان: النظريات السياسية اإلسالمية، ص: 278، طبع قاهره 1976. 
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الرشعية ومراحلها عرب تاريخ اخلالفة اإلسالمية، فلنقم بترسيح الطرف عىل أجواء 
دولتنا السياسية ومواقفها جتاه هذه القضية اهلامة اخلطرية. أما أوالً فلقد ساد عندنا 
بالغدر  رموا  إهنم  بحيث  القومية،  إىل  الدعوة  اإلقليمي يف  باالستقالل  املناداة  دمج 
لتطلبات  ال صلة  أنه  واحلال  املطالبة.  هذه  إىل  تطلع  أو  الدعوة  هبذه  نادى  من  كل 
االستقالل اإلقليمي بالقومية أو الدعوة إليها يف يشء؛ كام هو املسّلم يف العامل اليوم، 
ما  غري  هلا  خاصة  عملة  بإصدار  هلا  ُسمح  ما  لدولة  تابعة  ومقاطعة  إقليم  من  فكم 
للدولة. خذ أسكتلندا مثاال عىل ذلك؛ حيث ُتصدر عملتها اخلاصة، بالرغم من أن 

بريطانيا حكومتها احتادية وأسكتلندا متثل إقلياًم ووالية منها. 
لإلقليم  حيتفظ  أن  ناحية  من  يعني  اإلقليمي  االستقالل  فإن  آخر  جانب  ومن 
بحق األولوية يف رصف إمكانياته وناجتاته يف صاحلها خاصة قبل أن تستغلها األقاليم 
والواليات األخرى للدولة. وبالعكس من هذا فكثري من احلكومات االحتادية تعامل 
بعض أقاليمها معاملة تضاّد هذا املبدأ مضادة رصحية، حيث أهنا تتمتع بإمكانياهتا وتوفِّرها 
إىل أقاليمها األخرى يف حني أن املقاطعة التي أنتجها وحصلها حترم االنتفاع عنها لفرتة 
مديدة، وأوضح مثال عىل ذلك ما شاهدناه يف دولتنا من أن الغاز الطبيعي قد عثر عليه 
يف بلوشستان، فمبارشة ما أرسل إىل كراتيش والهور وإسالم آباد وغري ذلك من املدن، 
بينام كوئته -عاصمة بلوشستان- قد بقيت حمرومة عنها لفرتة غري قصرية، بله سواها من 
مدهنا. فكان من جراء هذا السلوك العدواين أن حتولت املناداة باالستقالل اإلقليمي إىل 

الدعوة إىل القومية فاختذت طابع حركات استقاللية هتدف انفصاهلا عن الدولة.
وحداهتا  الدولة  متنح  أن  يف  بأس  أي  يرى  ال  اإلسالم  أن  الكالم  وفذلكة 
وأقاليمها السلطات الواسعة يف الشؤون اإلدارية إىل أقىص حد ممكن، بل يشّجعها 
كها تيارات  عىل ذلك تشجيعًا ما بحكم أنه سيلعب دوره يف محاية الدولة من أن تفكِّ
بالغه يف  تسهيالت  هلا  توفِّر  كام  هّدامة،  انفصالية  دعوات  تشتِّت شملها  أو  إقليمية 

تدبري شؤوهنا اإلدارية وتأدية واجباهتا األساسية. 
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�ة��ة ر�حـــ ��ل��ـــ�ا ��و�ـــ ا �وأ ��ل��سث ��وا ع 
���ـــ�ا ��ل��د �م���: ا ��ل��ـــ�ا �ـــ ا �ل�ـــ�ا

� ا

مدخل:

القضايا  لدراسة  ُعقد  قد  الباب  هذا  أن  أعاله  املذكور  العنوان  من  يتضح  كام 
وتوضيح  الدولية،  العالقات  بصدد  اإلسالمية  احلكومة  تواجهها  التي  واملسائل 
أحكام اإلسالم التي ستتبعها يف وضع السياسات اخلارجية. وقبل اخلوض يف غامر 
الذين طاملا سيقرع  املصطلحني  إملاما برشح  نلم  أن  بنا  املوضوع جيدر  تفاصيل هذا 
واللذان  دار اإلسالم ودار احلرب،  الباب. أال ومها:  أسامعنا خالل حديثنا يف هذا 

حرص الفقهاء فيهام سائر دول العامل. 
دار اإلسالم ودار احلرب: 

دار اإلسالم: الدولة التي هي حتت يد املسلمني، وقد حصلت هلم فيها سيطرة 
فها العالمة الرسخيس  كاملة بحيث تظهر فيها كلمتهم وتنفذ فيها أحكامهم. ولقد عرَّ
رمحه اهلل بام يرادف هذا قائاًل: »فإن دار اإلسالم اسم للموضع الذي يكون حتت يد 

املسلمني«)1(.
وعّرفها يف »اجلامع الرموز« عزوًا إىل »الكايف« بقوله: دار اإلسالم ما جيري 

فيه حكم إمام املسلمني وكانوا فيه آمنني)2(.
فتحصل أن الدار إنام تصري دار اإلسالم إذا حصلت السلطة فيها للمسلمني، 
أمر آخر  التفعيل. )هذا  التنفيذ وقيد  فيها سارية  ولو مل تكن سائر أحكام اإلسالم 
بأن تنفيذ الرشيعة وتطبيق مجيع أحكامها يف حد ذاته لواجب هام ومسئولية خطرية 
عىل كاهل املسلمني ال سيام يف دولة إسالمية هلم السيطرة عليها وهلم فيها نفوذ(.

املسلمني«  إمام  »حكم  كلمة  من  ظنوا  األمر حيث  البعض  عىل  اشتبه  ولقد 
الواردة يف نص جامع الرموز املذكور آنفًا: تنفيذ سائر أحكام الرشيعة، ومن ثم ذهبوا 

)1(  رشح السري الكبري )1 / 1253(.
)2(  جامع الرموز 4/ 556.
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التي ال تنفذ فيها الرشيعة وأحكامها فعاًل ليست من دار اإلسالم يف  إىل أن الدولة 
يشء. 

ولكنه وهم ليس له من الصحة نصيب؛ فإن العنرص الوحيد الذي يصرّي الدولة 
دار اإلسالم هو أن تكون سلطتها وسيطرهتا يف أيدي املسلمني بحيث يقدرون فيها 
عىل تنفيذ الرشيعة وتطبيق سائر أحكامها. ثم بعد مقدرهتم عليه إذا مل يقوموا به فعاًل 
تقاعسًا وتوانيًا فإهنم يأثمون لذلك إثام شديدًا، وجيب عليهم التخيل عنه فورًا والقيام 
بمسئوليتهم وتأدية واجبهم جتاه تنفيذ أحكام الرشيعة يف مناطق نفوذهم وإىل مدى 

صالحياهتم.
إن  حيث  الرموز؛  وجامع  الرسخيس  تعريفي  بني  تناقض  أي  نرى  ال  وإننا 
 عنه  األصل هو ما قاله الرسخيس رمحه اهلل بأن تكون الدولة حتت يد املسلمني، ما عربِّ
يف اجلامع الرموز بجريان حكم إمام املسلمني فيها، بغض النظر من أن تكون أحكامه 
وأوامره مطابقة للرشيعة أم ال. وحيث كان من الصعب آنذاك تصور تواين املسلمني 
إىل حد الالمباالة بتنفيذ الرشيعة يف دولة هي حتت أيدهيم ويف سلطاهنم، لذا مل يتصّد 
من  املثبت  باجلانب  ذلك  يف  اكتفوا  بل  بحكمها،  للترصيح  الفقهاء  من  املتقدمون 
تعريف دار اإلسالم بأهنا هي الدولة التي جيري فيها حكم املسلمني. أما املتأخرون 
املتدهور ورأوا هذا  الوضع  أيضًا بعد ما شاهدوا هذا  منهم فلقد رّصحوا بحكمها 
تنفيذه يف سيطرهتم وسلطتهم! فمن  أبناؤه عن  فيه  يتقاعس  السيئ لإلسالم:  اليوم 
ظهر  »وهبذا  اهلل:  رمحه  الشامي  عابدين  ابن  العالمة  قاله  ما  بشأنه  الوارد  الترصيح 
أن ما يف الشام من جبل تيم اهلل املسمى بجبل الدروز وبعض البالد التابعة كلها دار 
إسالم؛ ألهنا وإن كانت هلا حكام دروز أو نصارى، وهلم قضاة عىل دينهم وبعضهم 
اإلسالم  وبالد  أمورنا،  والة  لكنهم حتت حكم  واملسلمني،  اإلسالم  بشتم  يعلنون 

حميطة ببالدهم من كل جانب، وإذا أراد ويل األمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها«)1(. 
ويتضح منها أيضًا ما قلناه من أن العربة يف دار اإلسالم ألن تكون للمسلمني 

)1(  الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )4 / 175(.
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تغافاًل  الرشع  أحكام  فعاًل سائر  فيها  ذوا  ينفِّ مل  ولو  تام،  ونفوذ  كاملة  عليها سيطرة 
وتكاساًل يف أداء واجبهم والقيام بمسئوليتهم.

ويف  الكفار  أيدي  حتت  التي  الدولة  هي  احلرب  فدار  هذا  من  وبالعكس 
سيطرهتم وسلطتهم، كام جاء يف جامع الرموز أيضًا: »ودار احلرب ما جيري فيه أمر 

رئيس الكافرين«)1(.
 ومن هذا فلو استتبت لغري املسلمني سلطة عىل دولة ما وتّم هلم نفوذ فيها فهي 
دار الكفر، ولو ُسمح فيها للمسلمني بإقامة شعائرهم وإنشاء حماكمهم القضائية، ألن 

العربة -كام قلنا- للسلطة والنفوذ والسيطرة، وهي حاصلة هنا للكفار.
بكون  اهلل  العالمة رشيد أمحد اجلنجوهي رمحه  الشيخ  أفتى  املنطلق  ومن هذا 
اهلند دار احلرب، بالرغم من أن املسلمني كانوا أحرارًا فيها يف إقامة اجلمعة واألعياد 

والشعائر الدينية األخرى.
ولكن ال بد هنا من التنبيه عىل أن الفقهاء كثريًا ما يطلقون كلمة »دار احلرب« 
فيه أحكامهم.  فيه سلطاهنم ونفذت  الكفار وبسطوا  عىل كل دولة قد سيطر عليها 
واحلقيقة أنه ليس من الالزم أن تكون كل دولة كهذه دار احلرب باملعنى املصطلح 

أيضًا، وتفصيل ذلك أن دول الكفار عىل نوعني:
دار احلرب: وهي التي مل يكن بينها وبني املسلمني أي تعاقد سلمي وال اتفاقية 
وهذا  فيها.  الدينية  يقيموا شعائرهم  أن  للمسلمني  به  املسموح  من  يكن  ومل  هدنة، 
أن  بينها  من  أحكامها،  عليه مجيع  وتنطبق  الكلمة  معنى  بكل  احلرب  دار  هو  النوع 
املسلمني القاطنني فيها جيب عليهم أن هياجروا عنها إىل دولة إسالمية، أو دولة كافرة 
أخرى يقدرون فيها عىل إقامة الشعائر الدينية والعمل بتعاليم الرشيعة يف جو سلمي 

آمن.
من  فيها  يتمكنون  املسلمني  أن  إال  الكفار،  حتكمها  دولة  وهي  األمن:  ودار 
إقامة شعائرهم الدينية واتباع أوامر الرشيعة يف حياهتم الشخصية واالجتامعية بكل 

)1(  جامع الرموز 4/ 556.
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حرية ومن دون أن جيدوا أية عرقلة من احلكومة تصدهم عنها. ومثال ذلك يف صدر 
اإلسالم مملكة احلبشة، والتي هاجر إليها عدد غري قليل من الصحابة ريض اهلل عنهم 
بحكم من النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل إثر تزايد الباليا والنكبات عليهم من مرشكي مكة. فالدولة 
كانت دولة الكفار آنذاك، إال أهنا قد سمحت للمسلمني بالعمل برشيعتهم فيها ما 
الدهلوي  احلق  عبد  الشاه  الشيخ  يقول  احلرب،  بدار  وليس  هلم  األمن  دار  صرّيها 
رمحه اهلل: »وهجرت در اسالم بر دو وجه واقع شده. أول انتقال از دار خوف به دار 
امان، چنانكه بعض صحابه در ابتداى اسالم به حبشه هجرت كردند، تا از خوف 
رش وفساد مرشكان مكه در امان باشند، وه چنانكه بعض از مكه به مدينه رفتند پيش 
از هجرت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واستقرار امر اسالم. وثاين انتقال ازدار كفر بدار اسالم 

واين بعد از متكن واستقرار آنحرضت ملسو هيلع هللا ىلص بود در مدينه«)1(.
»لقد وقعت اهلجرة يف اإلسالم بنوعني: األول: هجرة من دار اخلوف إىل دار 
بأنفسهم  فرارا  احلبشة  إىل  اإلسالم  الصحابة يف صدر  من  عديد  هاجر  كام  األمان، 
من فتنة مرشكي مكة وأذاهم، وكذلك هجرة بعضهم إىل املدينة قبل استقرار أحكام 
اإلسالم فيها أيضًا من هذا القبيل، الثاين: هجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، وهي 

التي هاجرها املسلمون بعد استقرار أحكام اإلسالم يف املدينة.«
–أو قل دار احلرب- إىل نوعني: دار  فهكذا قسم فضيلته رمحه اهلل دار الكفر 
اخلوف، ودار األمن. وكذلك قال الشيخ موالنا حممد سهول رمحه اهلل يف رسالة له 
ما  احلرب،  دار  اهلند  بكون  املعنية  اجلنجوهي  أمحد  الشيخ رشيد  فتوى  فيها  أوضح 

طبعت معها فيام بعد، جاء فيها: 
مے  ����لا ا ء  �����مت�مش��ب�ا �ب�ا  

�ب و��س�����ت�ا �ب ك�ل �ہ��ب�د
ٓ
رور�ے �ہے �ک�ہ ا

�ہ��ت ��ب �ہر ��ر�ب�ا �ب �ا � طب �ہ�ا �ت �ت �ت�� �ب�ا

�بر  ر اك�ا
�ت���گ ب د

و ر �ب�ہ���ں
ئ
ؒ ا �ترب

�ل�عرب ہ �ع��ب�د ا �ا ر�ت ���ش
و ر �ح����ب

ئ
ؒ ا �مت��ب ر�ت م��ب

ر �ح����ب
��س�����تو� کے ا��گ ر�ت�ا

ر  ا �ت�� د �م�ع��لو�م �ہو�ت�ا �ہے �ک�ہ  ��سے  �ت  ����ت�ع�ا وا ر 
�م���گ �ک��ر�ب �ہے۔  ا ر  ا �ب�ت د �مھ�ط�ا �ت����ر�ت� کے  کے 

�ک��ر�ب  ا ر  ا ود د و �حب
ئ
�ب�ا ر�ت���ب کے 

ر�ت ���ش ��ب�ل �ہ��ب
��ت  �� ��ں طر� ��سے ���مب��سش ے �حب

�ب �ہے۔ �ت�عسب �م�ا لا ا

)1(  اشعة اللمعات 1/ 35 يف رشح حديث إنام األعامل بالنيات.
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�ب �ہے۔  �م�ا لا ر ا ا �ب ك�ل د
ٓ
�ھے ا �ب ��ب و��س�����ت�ا ��سے طر� ��سے �ہ��ب�د ا ���ا، 

�ب ��ت �م�ا لا ر ا ا ے کے د
�ہو�ب

�ک��رو��ب کے  ��ت��ب ا �ہ��تں �ہے۔ ك�ا
رور�ے �ب

ر�ت ��ب و� �کو �ہ��ب
�ب � ��سے �م��س����ص�ا �ہ�ا �� �ہے �ک�ہ �ت �ہے و�ب �ت

و�ب 
�ے �کو �حب و ��ب�ب�د ���ا �حب

�ت�ا ��ت ر�م�ا
����ت ��ب

���ب �ا �ت��س�ا �ہے �م��سش ے ا
و�ہےؒ �ب

�کگ
ب
�
گ
ر�ت �ل�

ر کے �ب�ع�د �ح����ب ��س�ا ��س�����ت��ب ا

د �ہے۔ �ھے طر� ��سے �ت�ا �ح�چ ا

 »مما جيب عليه التنبيه ههنا أن اهلند – عدا ما فيها من الواليات املسلمة- دار 
الشاه  وحرضة  اجلنجوهي[  الشيخ  ]يعني  املجيب  حرضة  ترصحيات  وفق  احلرب 
عبد العزيز رح وبعض الكبار اآلخرين، إال أنه يتضح من الواقع اخلارجي أهنا ليست 
بدار احلرب، بل دار األمان، شأن احلبشة متامًا، فإهنا قبل اهلجرة اعتربت دار األمان 
بالرغم من كوهنا دار الكفر، فكذلك اهلند اليوم دار األمان، ومن هذا ال جتب عىل 
أهاليها املسلمني اهلجرة منها. وهذا ما قاله الشيخ اجلنجوهي شفاهًا عىل استفسار من 

كاتب هذه السطور، ما هو مل يزل يتذكره جيدًا بعد«.

عالقات احلكومة اإلسالمية بالدول األخرى:

وحيثـام اتضـح مـن التفصيـل املار آنفـًا أن سـائر الـدول بالنسـبة إىل احلكومة 
اإلسـالمية تنقسـم إىل ثالثة أنواع: دار اإلسـالم، ودار األمن، ودار اخلوف. ففيام ييل 

نبنّي تفاصيل عالقاهتا بكل واحد من هذه األنواع الثالثة.

العالقات مع الدول اإلسالمية:

لقد سبق أن ذكرنا فيام مىض يف مبحث تعدد احلكومات ووحدهتا أن الطريقة 
املثىل من وجهة النظر الرشعية أن تكون لسائر املسلمني يف طول العامل وعرضه حكومة 
يف  وتفرقوا  انقسموا  فلقد  -لألسف-  ولكن  واحد.  وخليفة  إمام  يديرها  واحدة 
الواقع اخلارجي إىل أكثر من مخسني وحدة أو قل دولة. فأوالً ينبغي لسائر هذه الدول 
العامل وخرطهم يف سلك احلكومة اإلسالمية  الوحدة بني مسلمي  أن تسعى إلجياد 
الصدارة يف سياستها  الوحدة حمل  إنشاء  حُتِّل حماوالت  أن  دولة  فعىل كل  املوحدة. 
اخلارجية؛ إسهامًا منها بحظها يف تأسيس دولة إسالمية عاملية موحدة جتمعهم كلهم 
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عىل رصيف واحد. 
وإن اهلل قد منح الدول اإلسالمية ميزات عظيمة مل يمنحها غريهم من أصحاب 
بإندونيسيا-  املغرب األقىص وانتهاء  بدًء من  فإن سائر دوهلا -  الديانات األخرى، 
موقع  أفضل  حتتل  أهنا  كام  األخرى،  البعض  حلقاهتا  بعض  تساند  سلسلة  لتشّكل 
كبوغاز  العاملية  الرئيسية  الطرق  ألهم  ممتِلكًة  قلبه،  يف  تقع  حيث  العامل  يف  جغرايف 
)باسفورس( وهنر السويس وخليج عدن وبوغاز هرمز وما إىل ذلك، باإلضافة إىل 
“النفط  السائر:  القول  عنها  اشتهر  النفطية حتى  الذخائر  أهم  أهنا حتوي يف جوفها 
يوجد أينام وجد املسلمون”، وكذلك ثرائها وتراثها البرشي الضخم، وأضف أيضًا 
ثروهتا املادية اهلائلة التي مل تبلغها فيام مىض عرب تارخيها املرشق قط، مليارات مليارات 
دوالر ضّخت هبا وكّدستها يف بنوك أمريكا والدول الغربية األخرى، لتتمتع هبا تلك 
الدول كل التمتع وتستدّر هبا األرباح حتى باإلقراض الربوي منها للدول اإلسالمية 
إذا مستها إليها حاجة لقضاء حوائجها الالزمة. لذا ونظرًا إىل هذه األوضاع فالوحدة 
اإلسالمية ال تتضمن هلذه الدول سمو مكانتها سياسيًا فحسب، بل توفر هلا مصاحلها 
من الناحيتني: االقتصادية والدفاعية أيضًا، فلو قدر اهلل هلا أن تتم فستربز عىل شاشة 

العامل كأمة ذات سطوة ومكانة سامية من بني دول العامل دفاعًا واقتصادًا.
ولكن كام أسلفنا هنالك أيضًا أن تكوين هذه الوحدة اإلسالمية ربام ال يمكن 
إمتامها وحتصيلها إال بإراقة الدماء بني املسلمني وقتال بعضهم بعضًا، ما سيجّر باألمة 
إىل الوضع األسوأ واألردى بكثري، لذا فحتى يوّفق ملوكها للتضحية يف سبيل توحيد 
بينهم  فيام  لوا من دوهلم دولة إسالمية موحدة أو عىل األقل يكّونوا  كلمتهم، فيشكِّ
ائتالفًا واحتادًا، نجدنا مضطرين لالعتبار هبذه الوحدات املفككة ُدَور اإلسالم لكون 
حكامها مسلمني، لذا فأقل ما ينبغي أن تكون بني هذه الدول اإلسالمية صالت ودية 

وعالقات تنارصية بني بعضها البعض. 
للدولة  اخلارجية  السياسية  تشكيل  يف  الصدارة  حتتل  التي  فالنكتة  هذا  ومن 
اإلسالمية أن حتاول إلجياد عالقة وإنشاء صلة صاحلة أخوية مع شقيقاهتا من الدول 
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اإلسالمية األخرى، مبنية عىل أساس التضامن والتعاضد.
 عليها الكفار الغارة وهامجوها عليها،  ويدخل فيه أن إحدى تلك الدول لو َشنَّ
فعىل شقيقاهتا أن تساندها وتؤيد موقفها، بل وتزّودها بالدعم العسكري إذا اقترصت ما 
نّة  متتلك من اإلمكانيات عن محايتها واملدافعة عنها. وإن تعاليم القرآن وتوجيهات السُّ
النبوية ونصوص الفقه اإلسالمي لرصحية واضحة يف هذا املجال، فقد قال اهلل سبحانه 

ْثِم َواْلُعْدَواِن  ]املائدة، 5: 2[.  َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ
ۖ
 َوالتَّْقَوٰى  وتعاىل: َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ

اَم اْلـُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة  ]احلجرات، 49: 10[. وقال أيضًا عز من قائل: إِنَّ
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه«)1(.

بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  املؤمن  »إن  أيضًا:  والسالم  الصالة  عليه  وقال 
بعضًا«)2(.

إذا  اجلسد،  كمثل  وتعاطفهم،  وتوادهم  ترامحهم  يف  املؤمنني  »ترى  وأيضًا: 
اشتكى عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى«)3(.

ومن هذا لقد رصح الفقهاء بأن الكفار لو هامجوا بلدة من املسلمني، ومل تكن 
هبم كفاية حلامية بالدهم ودفع عدوهم، فيجب عىل من يليهم من املسلمني أن يقاتلوا 
معهم عدوهم مجيعا، قال العالمة ابن نجيم رمحه اهلل: »وفرض عني إن هجم العدو 
فتخرج املرأة، والعبد بال إذن زوجها وسيده ... واملراد هجومه عىل بلدة معينة من 
بالد املسلمني فيجب عىل مجيع أهل تلك البلدة وكذا من يقرب منهم إن مل يكن بأهلها 
وعصوا  تكاسلوا  أو  كفاية  يقرب  ممن  يكن  مل  إن  يقرب  ممن  يقرب  من  وكذا  كفاية 

وهكذا إىل أن جيب عىل مجيع أهل اإلسالم رشقًا وغربًا«)4(.

العالقات مع الدول غري املسلمة:
أول يشء نالحظه يف هذا الصدد هو أن هناك بونًا شاسعًا وفرقًا واضحًا بني 

)1(  صحيح البخاري )3 / 128( كتاب املظامل، رقم احلديث: 2442.
)2(  صحيح البخاري )1 / 103(.

)3(  صحيح البخاري )8 / 10(.
)4(  البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )5 / 78(.
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مقاصد احلياة لدى املسلمني وبينها لدى الكفار، فاملسلم – شخصيًا أو عىل مستوى 
الدولة واحلكومة- هيدف من حياته لنيل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل من خالل قضائها 
يف طاعته واخلضوع ألحكامه، بدء من تسليم املبادئ العقدية كاإليامن باهلل وبرسله 
وبالتحديد من هو أسامهم مكانة وأعالهم رتبة ولو آخرهم زمانا سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
بينام العري عن هذا اإليامن – شخصًا كان أو حكومة ودولة- لن يسعى قط إىل نيل 
هذا اهلدف، فإذا اختلفت مقاصد حياهتام واألهداف التي ينشدها كل منهم من عيشه 
ن مسلم حقيقي مع الكفار صلة ودية أو ينشئ  عىل البسيطة، فمن املستحيل أن يكوِّ
معهم عالقة قلبية وطيدة مثل ما تكون بني الشخصني اللذين جتمعهام رابطة االشرتاك 
يف املقاصد واالحتاد يف األهداف والغايات. ومن مثل هذه الصداقة هنى القرآن أشد 
َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  امْلُْؤِمننَِي  ِمْن ُدوِن  اْلَكافِِريَن أولَِياَء  امْلُْؤِمنُوَن  َيتَِّخِذ  اَل  النهي قائاًل: 

ٍء ]آل عمران، 3: 28[.  َفَلْيَس ِمَن اهللِ يِف يَشْ
َبْعُضُهْم  أولَِياَء  َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  أيضًا:  وقال 

ُه ِمنُْهْم  ]املائدة، 5: 51[. ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ أولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَوهلَّ
 اهللَ َوَرُسوَلُه َوَلْو  وَن َمْن َحادَّ ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ و: اَل جَتُِد َقْومًا 

َكاُنوا آَباَءُهْم أو َأْبنَاَءُهْم أو إِْخَواهَنُْم أو َعِشرَيهَتُْم  ]املجادلة، 58: 22[.
ِة  ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َها الَّ و: َيا َأيُّ
  ُكْم ِه َربِّ اُكْم ۙ َأن ُتْؤِمنُوا بِاللَّ ُسوَل َوإِيَّ  ُيْخِرُجوَن الرَّ َن اْلَحقِّ َوَقْد َكَفُروا بَِما َجاَءُكم مِّ

]املمتحنة، 60: 1[.

اآليات  هذه  تفسري  يف  اهلل  رمحه  شفيع  حممد  املفتي  الشيخ  فضيلة  قام  ولقد 
بأسلوب  املسلمني  غري  مع  املسلمني  عالقات  حكم  عىل  الضوء  بتسليط  املزبورة 
معّربًا،  إليكم  ننقله  أن  األجدر  من  نرى  مستوعب جلميع صورها وحاالهتا،  جزل 
قال رمحه اهلل: »لقد ذكر يف عديد من اآليات القرآنية هذا املعنى جمماًل ومفصاًل، ما 
هني فيها املسلمون أشد النهي عن مواالة الكفار وودادهم وصداقتهم. فإذا نظر إليها 
الكفار اجلهالء عن حقيقة األمر ظنوا أنه ال جمال يف اإلسالم ليشء من جماملتهم أو 
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اإلحسان إليهم أو معاملتهم بخلق حسن، ومن جانب آخر فكثري من اآليات القرآنية 
واألحاديث النبوية القولية والفعلية وقصص تعامل اخللفاء الراشدين وغريهم من 
الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني تدل بوضوح ورصاحة عىل جواز اإلحسان إليهم 
األخرى،  والديانات  األمم  يف  نظري  هلا  يوجد  أن  الصعب  من  مواساة  ومواساهتم 
من  السطحية  النظرة  أويل  –حتى  البعض  يلمس  ربام  الناحيتني  هاتني  إىل  فبالنظر 
نّة النبوية وتعاليمهام. واحلقيقة  املسلمني- تعارضًا وتضاربًا بني أحكام القرآن والسُّ
الناقص ألحكام  والتتبع  العابرة  النظرة  جراء  إال  تتولدا  مل  الفكرتني  هاتني  كلتا  أن 
نّة وتعاليمهام. فلو مُجعت سائر اآليات القرآنية التي متّت إىل هذا املوضوع  القرآن والسُّ
بصلة، ثم ُأمعن فيها النظر، مل تبق أية ِمدعاة شكاة لغري املسلمني وال وْهم تعارض 
يوضح  رشحًا  املقام  هذا  فنرشح  لذا  منها.  الثابتة  واألحكام  اآليات  بني  وتناقض 
مغزى كل من املواالة واإلحسان إىل أحد ومواساته، ويفرق بني بعضها بعضًا، ويميز 

بعضها عن البعض.
أو  الشخصني  بني  والصالت  للعالقات  درجات  عدة  هناك  أن  احلقيقة 
الطائفتني، فمنها: املواالة أو املودة القلبية، وهي خمتصة باملسلمني، ال جيوز للمسلم 

قطعًا أن يكّون مع كافر مثل هذه الصلة. 
ومنها: املواساة، وهي عالقة التعاطف واملناصحة وإيصال الفائدة واملنفعة إىل 
أحد، وجيوز للمسلم إنشاءها مع سائر الكفار عدا املحاربني منهم، وجاء تفصيلها يف 
اآلية الثامنة من سورة املمتحنة حيث قال فيها اهلل سبحانه وتعاىل: اَل َينَْهاُكُم اهللُ َعِن 
  إَِلْيِهْم وُهْم َوُتْقِسُطوا  َأْن َترَبُّ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم  يِن َومَلْ  ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ مَلْ  ِذيَن  الَّ

]املمتحنة، 60: 8[. 

والصحبة  اخللق  وحسن  املالينة  ومعناها:  املداراة،  هي  الثالثة:  الدرجة 
واملعارشة، وإحداثها أيضًا جائز مع سائر الكفار إذا كان الغرض منها إفادهتم دينيًا، 
أو ضيافتهم إذا استضافوه، أو محاية النفس من فتنتهم وإيذائهم، وهذه الرتبة الثالثة 
 َأن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة  ]آل عمران، 3: 28[، إال أن تتقوا منهم  هي املعنية يف قوله تعاىل: إاِلَّ
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تقاة جاء ضمن اآلية املذكورة من سورة آل عمران. أي ال جتوز مواالة الكفار إال يف 
صورة ما إذا قصدتم هبا وقاية أنفسكم، وحيث كانت املداراة مواالة صورة، لذا صح 

استثناءها منها يف اآلية. 

يف  معامالت  الكفار  مع  تعقد  أن  ومعناه:  املعامالت،  هي  الرابعة  الدرجة 
وإبرامها  ذلك.  إىل  وما  والصناعة  واملهنة  والتوظيف  اإلجيار  أو  التجارة  قطاع 
أيضًا جائز مع سائر الكفار، إال إذا كانت تتسبب لإلرضار بعامة املسلمني، يشهد 
الراشدين وغريهم من الصحابة ريض اهلل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتعامل اخللفاء  لذلك عمل 
عنهم أمجعني. ومن هذا جاء منهم النهي عن بيع السالح من الكفار، يف حني أهنم 
مصانعهم  يف  لدهيم  التوظف  أو  وتوظيفهم  واإلجيار،  التجارة  من  بغريه  سمحوا 

ومؤسساهتم. 

ما  كافر  مع  يعقد  أن  قط  للمسلم  جيوز  ال  أنه  املار  التفصيل  هذا  من  فعرف 
املواالة أو املودة القلبية. بينام املواساة واملناصحة جائزة مع سائرهم عدا املحاربني 
إذا كانت ضيافة هلم  إليهم  اخللق  بمداراهتم وحسن  الرشع  منهم، وكذلك يسمح 
أو بغرض إفادهتم دينيا وتوفري املعلومات الدينية إليهم أو محاية النفس من رشهم 

وأذاهم)1(.

وفذلكة الكالم أن اإلسالم حظر املواالة واملودة القلبية التي تتسبب ملحو الفرق 
بني طرفيها يف مقاصد احلياة مع الكفار، أما غري ذلك من املهادنة، وعقد االتفاقيات 
البرشية،  أساس  عىل  ومناصحتهم  إليهم  واإلحسان  اإلنسانية،  واملواساة  السلمية، 
والتعاون والتنارص املتبادلني لتحقيق مصالح اإلنسانية املشرتكة فكل هذا جائز – بل 
مفّضل وحمبب- يف اإلسالم، نرى من األجدر أن نقدم هنا عدة نصوص من القرآن 
الرسالة والصحابة يف  تتعلق باملوضوع، وعديدًا من صور ومواقف عهدي  نّة  والسُّ

هذا الصدد. 

)1(  معارف القرآن، سورة آل عمران، اآلية: 82 اجلزء: 2، الصفحة: 50، 51.
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الوفاء بالعهود واالتفاقيات:

فأوالً إليكم النص القرآين الذي يدل عىل رشعية املساملة واملصاحلة مع الدول 
َجنَُحوا  َوإِْن  تعاىل:  قوله  وهو  املسلمني،  مصلحة  مع  تتعارض  مل  إذا  املسلمة  غري 

ْل َعىَل اهللِ ]األنفال، 8: 61[. ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكَّ لِلسَّ
ِذيَن  َا الَّ وإذا متت اتفاقية اهلدنة فأّكد عىل اإليفاء هبا تأكيدًا شديدًا قائاًل: َيا َأهيُّ

آَمنُوا أوُفوا بِاْلُعُقوِد  ]املائدة، 5: 1[.
وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلََراِم َأْن َتْعَتُدوا  ]املائدة،  ِرَمنَُّكْم َشنَٓاُن َقْوٍم َأْن َصدُّ و: َواَل جَيْ

 .]2 :5

مل  فأيضا  العهد  مناقضة  املسلمون من عدوهم  إذا خاف  ما   حتى ويف صورة 
يسمح هلم الرشع باختاذ أي إجراء إال بعد إلغاء املعاهدة ونبذها جهارًا، قال اهلل تعاىل: 
 اخْلَاِئننِي ]األنفال، 8:   اهللَ اَل حُيِبُّ  ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعىَل َسَواٍء إِنَّ ا خَتَاَفنَّ َوإِمَّ

 .]58

رائدة  رائعة  الرسالة والصحابة حلافل بقصص وواقعات  تاريخ عهدي   وإن 
توضح لنا قيامهم بامتثال هذا األمر وتطبيق هذا املبدأ حق القيام وأحسنه، فمن تلك 

القصص ما رواه مسلم يف صحيحه عن حذيفة بن اليامن قال: 
»ما منعني أن أشهد بدرًا إال أين خرجت أنا وأيب حسيل، قال: فأخذنا كفار 
قريش، قالوا: إنكم تريدون حممدًا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إال املدينة، فأخذوا منا 
عهد اهلل وميثاقه لننرصفن إىل املدينة، وال نقاتل معه، فأتينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربناه 

اخلرب، فقال: »انرصفا، نفي هلم بعهدهم، ونستعني اهلل عليهم««)1(.
عن  للدفاع  املسلمون  يغزوها  غزوة  أول  بمقاييسنا،  املوقف  خطورة  فلنقدر 
دينهم ما قدر اهلل أن حيكم هبا بني احلق والباطل مميزًا هذا عن ذاك، سينال املسلمون 
يناهلا  لن  الذي  اإلسالمي  املجتمع  والرشف يف  واملفخرة  األجر  من  فيها  املسامهون 

)1(  صحيح مسلم )3 / 1414( كتاب اجلهاد، باب الوفاء بالعهد، رقم احلديث: 4603.
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بعدهم أحد، مناضلة 313 شخصًا أعزل مع ألف بطل مدجج بالسالح جتعلهم يف 
أمّس حاجة إىل طاقة برشية ولو شخصًا واحدًا، ومن جانب آخر فكان التربير لنقض 
وامليثاق  العهد  أنفسهام  عىل  أخذا  قد  يكونا  مل  حيث  سائغًا  وأبيه  حذيفة  من  العهد 
بطواعية منهام، بل كان إكراها من الكفار وإرغامًا، ولكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنامها عن مناقضة 
أدنى شائبة من  من  جتنبًا  عهدا- يف وضوح ورصامة  تسميته  هذا العهد – لو صّح 
اجلفاء والغدر، وبذلك قد أقام نرباسًا نريًا ومثاالً نموذجيًا رائدًا ألمته لتجنّب الغدر 

ولو يف موقف متأزم ووضع متدهور كهذا. 
وكذلك روى أبو داوود بإسناد صحيح عن أيب رافع ريض اهلل عنه قال: »بعثتني 
قريش إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلام رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألقي يف قلبي اإلسالم، فقلت: يا 
رسول اهلل إين واهلل ال أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إين ال أخيس بالعهد 
وال أحبس الربد، ولكن ارجع فإن كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع« . 

قال: فذهبت، ثم أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأسلمت«)1(.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبني مرشكي  آنذاك أي عقد وال عهد بني  مل يكن  أنه  وبالرغم من 
مكة، إال أنه مع ذلك أمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالرجوع إليهم حتى ال يكون نقضًا ملا هو يعترب 
»فقد يشبه أن يكون  عهدًا عرفًا واقتضاء، وذلك ملا قاله العالمة اخلطايب رمحه اهلل: 
املعنى يف ذلك أن الرسالة تقتيض جوابًا واجلواب ال يصل إىل املرسل إالّ عىل لسان 

الرسول بعد انرصافه فصار كأنه عقد له العهد مدة جميئه ورجوعه واهلل أعلم«)2(.
 أما من عهد الصحابة فاقرؤا معي القصة التالية التي رواها اإلمام أبو داوود 
رمحه اهلل أنه كان بني معاوية وبني الروم عهد وكان يسري نحو بالدهم حتى إذا انقىض 
العهد غزاهم، فجاء رجل عىل فرس أو برذون وهو يقول: اهلل أكرب، اهلل أكرب وفاء ال 
غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول 
ينقيض  بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حتى  »من كان  يقول:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)1(  سـنن أيب داوود )3 / 82( كتاب اجلهاد، باب يف اإلمام يسـتجن به يف العهود، رقم احلديث: 2758  
إسناده صحيح.

)2(  معامل السنن )2 / 317(.
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أمدها أو ينبذ إليهم عىل سواء« فرجع معاوية)1(. 
ولنتنبه إىل أن معاوية ريض اهلل مل يصدر منه نقض للعهد؛ ألنه دخل بالد العدو 
وهجم عليها بعد انتهاء فرتة توقيف القتال وإيقاف احلرب، إال أن مسريه صوهبا ملا 
كان قبله لذا اعتربه عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه خمالفًا ملقتىض الورع واحليطة، وانقاد 
له معاوية ريض اهلل عنه مذعنًا؛ خمافة أن يكون قد صدر منه عصيان وخمالفة لقول 
البالد  فتحه من  الفاتح عام  فيه  الذي ختىل  الوحيد  الفرد  املثال  فلعله هو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ملجرد إيفاء مقتىض احليطة والورع!
كام دلت القصة عىل أنه مل يكن خُييضهم يف غامر املعارك حرُص االستيالء عىل 
البالد وال طمع التغلب عىل العباد، إنام كان غرضهم األويّل األسمى من كل ذلك 
هو نيل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل، فلام رأوه يف التخيل عن البالد املفتوحة مل يلبثوا أن 

ختلوا عنها فورا ولَِتّوهم .
وملعاوية ريض اهلل عنه أيضًا تلكم القصة الرائعة التي رواها القاسم بن سالم 
بإسناده كالتايل: »إن الروم صاحلت معاوية عىل أن يؤدي إليهم ماالً، وارهتن معاوية 
منهم رهنًا فجعلهم ببعلبك ثم إن الروم غدرت، فأبى معاوية واملسلمون أن يستحلوا 
قتل من يف أيدهيم من رهنهم، وخلوا سبيلهم، واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا: وفاء 

بغدر خري من غدر بغدر«)2(. 

مواثيق الدفاع املشرتك:

وأبرمها  عقدها  التي  للمواثيق  أمثلة  توجد  القتال،  وقف  اتفاقيات  وبجانب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الكفار بشأن الدفاع املشرتك واحلامية املشرتكة.

ومن ذلك أن املدينة كان يسودها النظام القبيل حني قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليها، وكانت 
تقطنها قبائل عديدة – من بينها قبائل لليهود أيضًا- لكل واحدة منها سيدها ورئيسها، 
إىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فدعاهم  واحد.  رصيف  عىل  جتمعها  مركزية  حكومة  هناك  تكن  ومل 

)1(  سنن أيب داوود )3 / 83(.
)2(  األموال للقاسم بن سالم )1 / 211( الفقرة: 446.
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االنخراط يف سلك حكومة وفاقية موّحدة، األمر الذي رّحب به هؤالء. فحينذاك قام 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوضع دستور الدولة البلدية باملدينة يف صيغة وثيقة مكتوبة ضّمنها حقوق 
قه  حقَّ حسبام  البرش  تاريخ  يف  مكتوب  دستور  أول  وهو  وواجباهتم،  املدنيني  سائر 
الدكتور محيد اهلل رمحه اهلل. وكان حمتويًا عىل 43 بندًا، البندان 37 و44 منها يعنيان 
بالتحالف بني املسلمني واليهود بشأن التنارص إذا داهم املدينة أحد، إليكم نصيهام:

)37( وأّن عىل اليهود نفقتهم، وعىل املسلمني نفقتهم، وأّن بينهم النرص عىل 
من حارب أهل هذه الصحيفة، وأّن بينهم النصح والنصيحة والرّب دون اإلثم.

 )44( وأّن بينهم النرص عىل من دهم يثرب)1( .
وكذلك كان يف صلح احلديبية، فالتعاقد بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبني مرشكي مكة كان 
بشأن وقف القتال فحسب، أما بنو خزاعة فكان بينهم وبني املسلمني حتالف بشأن 
الدفاع املشرتك، استمرارًا للذي كانوا قد حتالفوا عليه مع بني هاشم يف اجلاهلية، ومل 

يكن معظمهم قد أسلموا بعد.
وتفصيل ذلك أنه ملا كان صلح احلديبية بني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني قريش، كان 
فيام اشرتطوا أنه من أحب أن يدخل يف عقد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعهده فليدخل فيه، ومن 
عهد  يف  بكر  بنو  فدخلت  ]فيه[  فليدخل  وعهدهم  قريش  عقد  يف  يدخل  أن  أحب 
قريش ودخلت خزاعة يف عقد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ومل يكن معنى ذلك إال التحالف عىل 
الدفاع املشرتك بأن املرشكني وبني بكر لو هامجوا عىل أحد هذين احلليفني للزم عىل 

اآلخر أن يساعد حليفه ويسانده يف محايته واملدافعة عنه.
ثم قام بنو بكر و بيَّتوا خزاعة، فأصابوا منهم رجاًل وحتاوروا واقتتلوا، ورفدت 

بني بكر قريش بالسالح، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيًا.
وملا تظاهر بنو بكر وقريش عىل خزاعة ]وأصابوا منهم ما أصابوا[ ونقضوا ما 
كان بينهم وبني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من العهد وامليثاق، خرج عمرو بن سامل اخلزاعي، قال 
ابن سعد: يف أربعني راكبًا، حتى قدم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وكان ذلك ما هاج 

)1(  جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة )1 /59- 62(.
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فتح مكة، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نرصت يا عمرو بن سامل« و أعلم الناس أنه سائر 
إىل مكة، وأمرهم باجلد والتجهز ما انتهى به إىل فتح مكة رشفها اهلل)1(.

مع  يعقدوا  أن  للمسلمني  جيوز  أنه  عىل  اإلسالمية  السياسة  علامء  به  فاستدل 
الكفار حتالفًا ويربموا معهم معاهدة بشأن الدفاع املشرتك. قال احلافظ ابن حجر رمحه 
اهلل: »وال ُيعّد ذلك من مواالة الكفار وال موادة أعداء اهلل بل من قبيل استخدامهم 

وتقليل شوكة مجعهم وإنكاء بعضهم ببعض«)2(.

املواساة واملناصحة:

أساس  عىل  الكفار  مع  التعامل  وحسن  واملناصحة  املواساة  ليحب  اهلل  وإن 
اإلنسانية. أما فرديًا فلام ورد يف القرآن من التأكيد عىل حسن املصاحبة واملعارشة إىل 
الوالدين املرشكني، عدا طاعتهم يف الرشك والكفر، حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل: 
ْنَيا  َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف الدُّ َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ

معروفًا  ]لقامن، 31: 15[.
َينَْهاُكُم    ولقد مىض أمره العام يف هذا الصدد يف اآلية من سورة املمتحنة: الَّ
وُهْم َوُتْقِسُطوا  ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكم مِّ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ِذيَن مَلْ  اهللُ َعِن الَّ

إَِلْيِهْم  ]املمتحنة، 60: 8[.
مستوى  عىل  واجتامعيًا  فرديًا  وصلتهم  املرشكني  مصاحبة  حسن  عىل  دل  ما 
الدولة، والباحث املتتبع للسرية النبوية عىل صاحبها الصالة والسالم يعثر فيها عىل 
أمثلة وافرة للصالت من هذا النوع، فمنها ما رواه البخاري بإسناده عن أسامء بنت 
اهلل  رسول  عهد  يف  مرشكة  وهي  أمي  عيل  قدمت  قالت:  عنهام،  اهلل  بكر ريض  أيب 
»نعم صيل  ملسو هيلع هللا ىلص، فاستفتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: 

أمك«)3(.

)1(  عيون األثر )2 / 212(.
)2(  فتح الباري البن حجر )5 / 338(.

)3(  صحيح البخاري )3 / 164(.
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قد  وكانوا  مكة  مواساته ملسو هيلع هللا ىلص ملرشكي  من  كان  ما  ذلك  من  وأعجب  وأرصح 
واضطهاد  اضطهاده  يف  جهدًا  يألوا  مل  ومعاداته،  ملحاربته  اجلد  ساق  عن  شّمروا 
أصحابه وإنزال ما يف وسعهم من النكبات والباليا عليهم، قاطعوه وعائلته يف شعب 
ولكن  احليوان،  الشجر وجلود  أوراق  أكل  للعيش عىل  أجلأهتم  مقاطعة  أيب طالب 
هر ودارت األيام عىل قريش، وأصاهبم  بالرغم من ذلك كله ملا تقلبت رصوف الدَّ
تفسري لآلية-  – حسب  القرآن  ما عرب عنه  العظام واجللود،  فيه  أكلوا  قحط شديد 
بإتيان السامء بدخان مبني، فجاء أبو سفيان وهو كافر إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »أي 
حممد! إن قومك هلكوا، فادع اهلل أن يكشف عنهم« فاستسقى هلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فنزل عليهم املطر وانكشف بالء القحط. وقال العالمة الرسخيس رمحه اهلل أنه بعث 

إليهم بخمسامئة دينار أيضًا لتفرق بني املحتاجني منهم)1(. 
وذهب  أدمًا)2(،  واستهداه  عجوة،  متر  من  كبريًا  قدرًا  سفيان  أيب  إىل  وأهدى 
الدكتور محيد اهلل إىل أن إستهداء األدم منهم أيضًا مل يكن إال بدافع الرفق هبم، فلعل 
الّشام، وأهنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ظن أن قريشًا ال جتد من تبيع منه األدم النسداد الطريق إىل 
ستتعفن وتفسد إذا ما بقيت عندها سدى، لذا طلبها منهم نظري التمر قضاء حلاجتها 

الغذائّية.
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رسية  أرسته  احلنيفية،  بني  سيد  أثال  بن  ثاممة  قصة  أيضًا  واقرؤا 
املوجهة قبل نجد، فخىّل سبيله وقد حبِّب إليه اإلسالم عىل إثر مشاهدة خلق النبي 
الغالل  آنذاك طريق  الياممة  وكانت  فأسلم،  الفاضلة،  ومعاملته  الرائعة  ملسو هيلع هللا ىلص وشيمه 
واحلبوب لقريش، فأقسم ثاممة أال يأتيها من الياممة حبة حنطة، حتى يأذن فيها النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، ما أقلق الكفار وأرهقهم، فكتبوا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنك تأمر بصلة الرحم فكتب 

إىل ثاممة أن خييل بينهم وبني احلمل إليهم«)3(.

)1(  املبسوط للرسخيس )10 / 92( باب صلح امللوك.
)2(  األموال للقاسم بن سالم )1 / 328(.

)3(  فتح الباري البن حجر )8 / 88(.
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امتداده- مثاال للمواساة وحسن املصاحبة  البرشي مل ير -عىل  التاريخ  ولعل 
أروع وأجل مما كان من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد مّكنه اهلل يوم فتح مكة من أعدائه وعطشى دمه 
فيها بكل ما تسنى هلم من طرق  امتدت عداوهتم الضارية لفرتة مديدة آذوه  الذين 
»ال  قال هلم:  أن  إال  منه  مل يكن  بل  الثأر،  منهم  يأخذ  يعنفهم ومل  مل  اإليذاء، ولكنه 

تثريب عليكم اليوم، أنتم الطلقاء«.
بل  ذواهتم،  الكفار  هم  ليس  البغيض  أن  الواقعات  هذه  غضون  من  فلّقن 
عقائدهم الباطلة وفتنتهم، أما مواساهتم والنصح إليهم عىل سبيل اإلنسانية فمطلوب 
رشعًا. ومن مبدأ مناصحتهم والصلة هبم أمر بدعوهتم إىل اإلسالم، كام أن اجلهاد ال 
يسعى من ورائه وال هيدف من القيام به إال النصح لإلنسانية مجعاء صيانة ومحاية هلا 

من الفساد والفتنة التي جيرها إليها الكفر والطغيان. 

التعاون عىل اخلري:

وفوق ذلك كله فاإلسالم يسمح باملشاركة والتعاون مع الكفار يف أمور اخلري 
والرب والصلة، بل وحيث عليه، كام ورد بشأنه نص قرآين رصيح وواضح:  َوَتَعاوُنوا 

ْثِم َواْلُعْدَواِن  ]املائدة، 5: 2[.   َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاوُنوا َعىَل اإْلِ َعىَل اْلرِبِّ

وليعلم أن هذه القطعة من اآلية وردت يف سياق العدوان عىل الكفار، واآلية 
 
ۘ
وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلََراِم َأن َتْعَتُدوا  ِرَمنَُّكْم َشنَٓاُن َقْوٍم َأن َصدُّ بتاممها كالتايل: َواَل جَيْ
 اهللَ َشِديُد   إِنَّ

ۖ
ُقوا اهللَ  ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّ  َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ

اْلِعَقاِب ]املائدة، 5: 2[.
فشملت التعاون مع الكفار أيضًا يف الرب واخلريات، ومن هذا فلو قدم الكفار 
مرشوعًا ما هيدف إىل مصلحة البرشية ومل يكن فيها ما تتعارض مع صالح اإلسالم 

واملسلمني فيجوز، بل ويندب، للمسلمني املسامهة فيه واملشاركة يف إنجازه.
وتوجد يف سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمثلة عديدة لعالقة االشرتاك واملشاركة مع الكفار 
يف أمور اخلري ودفع الرش والردع عن الظلم، من أبرزها املعاهدة التي عقدها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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باملشاركة مع الكفار باسم »حلف الفضول«. وإليكم فيام ييل تفصيلها:

حلف الفضول:

إن معاهدات التعاون التباديل كانت تتم يف اجلاهلية عىل أساس القبيلة، بمعنى 
أن املرء كان ملزمًا بنرصة من ينتمي إىل قبيلته حمقًا كان أو باطاًل، عادالً كان أو جائرًا، 
ظاملًا كان أو مظلومًا. ففي كل هذه احلاالت كان حتاًم عىل املرء أن يؤيد صاحب قبيلته 

ولو كان عىل الظلم البني واالعتداء الباهر.
وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأرشفه يف العرب. وكان أول من 
مكة  قدم  زبيد  من  رجاًل  أن  سببه  وكان  املطلب،  عبد  بن  الزبري  إليه  ودعا  به  تكلم 
ببضاعة فاشرتاها منه العايص بن وائل وكان ذا قدر بمكة ورشف فحبس عنه حقه 
بن  وعدي  وسهام  ومجح  وخمزومًا  الدار  عبد  األحالف:  الزبيدي  عليه  فاستعدى 
الزبيدي  فلام رأى  انتهروه  العايص بن وائل وزبروه أي  يعينوه عىل  أن  فأبوا  كعب، 
الرش أوىف عىل أيب قبيس عند طلوع الشمس وقريش يف أنديتهم حول الكعبة، فصاح 

بأعىل صوته:
ببطن مكـة نائي الـدار والنفــريا آل فهــر ملظلــوم بضاعتــــه 

 فقام يف ذلك الزبري بن عبد املطلب، وقال ما هلذا مرتك فاجتمعت هاشم وزهرة 
وتيم بن مرة يف دار ابن جدعان، فصنع هلم طعامًا، وحتالفوا يف ذي القعدة يف شهر 
حرام قيامًا، فتعاقدوا، وتعاهدوا باهلل ليكونن يدًا واحدة مع املظلوم عىل الظامل حتى 
يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسا حراء وثبري مكاهنام، وعىل التأيس يف املعاش 
فسمت قريش ذلك احللف »حلف الفضول«)1(. فقام العاص بن وائل واستنقذ إليه 

حقه.
وقد ساهم فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يبعث رسوال بعد، إال أنه بعد بعثته أشاد بدوره 
به.  أغدر  وأين  النعم  ابن جدعان محر  بدار  بحلف حرضته  أن يل  أحب  »ما  قائاًل: 
به  دعيت  ولو  بحر صوفة  بل  ما  املظلوم  مع  يكونوا  أن  وتيم حتالفوا  وزهرة  هاشم 

)1(  الروض األنف ت السالمي )2 / 46(.
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ألجبت«)1(
وروي أيضًا - بتفاوت يسري يف الكلامت يسري- يف كل من املستدرك للحاكم، 

والسرية النبوية والسرية البن هشام وابن كثري)2(.
وإنام كانت تسميته بـ حلف الفضول؛ الشتامهلا عىل عديد من الفضائل، وقيل: 
تبعهم،  ومن  هم  ثالثة  منهم  فتحالف  احللف جرهم  هذا  مثل  إىل  قريشًا سبقها  إن 
أحدهم: الفضل بن فضالة، والثاين: الفضل بن وداعة، والثالث: فضيل بن احلارث. 
فلام أشبه حلف قريش اآلخر فعل هؤالء اجلرمهيني سمي حلف الفضول والفضول 

مجع فضل وهي أسامء أولئك الذين تقدم ذكرهم)3(.
؛ فنظرًا إىل احلديث املذكور الذي أشاد فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحلف الفضول  وعىل كلٍّ
رمحه  السهييل  العالمة  ذهب  اليوم،  به  نودي  هو  لو  اإلجابة  عىل  عزمه  عن  وأبدى 
الفقهاء إىل أن املسلمني جيوز هلم ،بل يستحسن، أن يدخلوا مع غري  اهلل وغريه من 
املقاصد  من  ذلك  إىل  وما  الظلم  ودفع  املظلوم  نرصة  إىل  ميثاق هيدف  يف  املسلمني 

احلسنة املفيدة لإلنسانية.

اجلهاد: 

الدولة اإلسالمية مع غري املسلمني حيّدد  املار أن عالقة  التفصيل  واتضح من 
كيفيتها ويعني موقفها سلوك الكفار وسريهتم، كام قال اهلل تعاىل:  َفاَم اْسَتَقاُموا َلُكْم 

َفاْسَتِقيُموا هَلُْم ]التوبة، 9: 7[. 
إال أن العنارص التي تشّكل هتديدًا واقعيا لإلسالم واملسلمني، والتي قد أقدمت 
بخيلها ورجلها عىل معاداهتم، فجعلتهم فريسة لسهام عدواهنم واضطهادهم، والتي 
حتاول عرقلة مسري الدعوة اإلسالمية بإقامة العقبات يف طريقها، أو أصبح اإلفساد 

)1(  الطبقات الكربى ط العلمية )1 / 103( وعيون األثر البن سيد الناس 59/1.
)2(  املسـتدرك للحاكـم آخر كتاب املكاتـب 220/2وأقره الذهبـي، والروض األنف 1\56، والسـرية 

النبوية البن كثري 258/1 .
)3(  الروض األنف ت السالمي )2 / 46(.
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أسس  القائمة عىل  اإلسالمية  فاحلكومة  البرشية شيمتها وشغلها،  والتدمري يف حق 
مسلحا وغري  والكفاح  اجلهاد  غوايتها خيارا سوى  لردعها عن  تعرف  مستقيمة ال 

املسلح.
أما القتال - أو اجلهاد املسلح- فلقد تطرقت العديد من اآليات القرآنية إىل بيان 
  ُْم ُظِلُموا َوإِنَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ مقاصد رشعيته، من تلك قوله سبحانه وتعاىل: ُأِذَن لِلَّ

ِهْم َلَقِديٌر ]احلج، 22: 39[. اهللَ َعىَل َنرْصِ
أو  اإلسالم  عن  للدفاع  يكون  أن  وهو  للقتال،  األول  املقصد  منها  فعرف   
املستعملة  »اإلذن«  أن صيغة  وليالحظ  الكفار.  عليها  إن هجم  اإلسالمية  الدولة 
يف اآلية والتي تنبئ عن اإلذن والسامح فقط دون التأكيد عليها جاءت بحكم كوهنا 
أول آية تتحدث عن رشعية القتال للمسلمني، وذلك عىل إثر أحكام الصرب والصفح 
برفع  فيها  املكية من دون أن يسمح هلم  التي كان قد كّلف هبا املسلمون يف حياهتم 
السالح أو القتال. وإال فغريها من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية تدل عىل أن 
القتال والكفاح املسلح واجب عىل املسلمني يف مثل هذه الصورة ليس مسموحًا به 
 اهللَ اَل  ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ فحسب، قال اهلل تعاىل: َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللِ الَّ

 امْلُْعَتِديَن ]البقرة، 2: 190[. حُيِبُّ
الذين  املسلمني  إنقاذ  الكريم هو:  القرآن  القتال يف ضوء  الثاين من  واملقصود 
قال  فلقد  فيها،  كافرة هم يسكنون  دولة  الظلم واالضطهاد من  يواجهون موجات 
َجاِل  الرِّ ِمَن  َواْلُمْسَتْضَعِفيَن  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  ُتَقاتُِلوَن  اَل  َلُكْم  َوَما  قائل:  من  عز  اهلل 
نَا  ِذِه اْلَقْرَيِة الظَّالِِم َأْهُلَها َواْجَعل لَّ نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهٰ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّ

ُدنَك َنِصيًرا ]النساء، 4: 75[. نَا ِمن لَّ ُدنَك َولِيًّا َواْجَعل لَّ ِمن لَّ

سبيل  يف  العراقيل  ووضعوا  العقبات  الكفار  أقام  إذا  ما  أيضًا  فيها  ويدخل 
الدعوة اإلسالمية، ما عرب عنها القرآن يف مواضع بـ »الصد عن سبيل اهلل«، فقال اهلل 
  َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكبرٌِي َوَصدٌّ ْهِر احْلَ وهو أصدق القائلني: َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
 ِمَن   ِعْنَد اهللِ َواْلِفْتَنُة َأْكرَبُ َراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ َعْن َسبِيِل اهللِ َوُكْفٌر بِِه َوامْلَْسِجِد احْلَ
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وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا ]البقرة، 2: 217[. اْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ
كبح  هو:  القتال  رشعية  وراء  من  اإلسالم  إليه  يرمي  الذي  الثالث  اهلدف 
املفَتتنون  كان  إذا  فيام  مقصورا  الفتنة  جلام  لكبح  باجلهاد  احلكم  وليس  الفتنة.  جلام 
املضطهدون من املسلمني، بل كلام أقام الكفار يف العامَل نظامًا مستبدا جائرا غاشام، 
فالرشيعة  املختلقة،  وقوانينهم  الوضعية  بأحكامهم  اهلل  عباد  فيه  يقيدون  وطفقوا 
اإلسالمية تأمر أتباعها بقتاهلم يف مثل هذه الصورة إنقاذا للبرشية من ظلمهم بكرس 
ما  وهذا  مكانه،  العادل  اإلهلي  النظام  الستبدال  وسعيا  وتفنيد سطوهتم،  شوكتهم 
وهو  القتال،  وراء رشعية  من  اإلسالم  ينشدها  التي  األهداف  إدراجه ضمن  نريد 
َفإِِن  ُه هللِ  ُكلُّ يُن  الدِّ َوَيُكوَن  فِْتنٌَة  َتُكوَن  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل  الذي عني يف قوله تعاىل: 

 اهللَ باَِم َيْعَمُلوَن َبِصرٌي ]األنفال، 8: 39[.  اْنَتَهْوا َفإِنَّ
جيش  قائد   - رستم  جملس  يف  اهلل  ريض  عامر  بن  ربعي  عنه  أفصح  ما  وهو 
إيران- حني سأله عام جاء هبم إىل إيران، فأجاب عنه قائاًل: »اهلل ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل 

عدل اإلسالم«)1(.
وإن من استعرض نظام كرسى اجلائر وتعرف عىل صور استعباده الرعية ليدرك 

مدى صدق مقولة ربعي هذه بدقة وإمعان. 
 فهذه عدة مقاصد رشع لتحقيقها اجلهاد يف اإلسالم، وإن هذا البحث  وعىل كلٍّ
ودراسات  كتب  وهناك  ونستوعبه.  تفاصيلها  مزيد  فيه  لنستقيص  يسع  ال  املوجز 
مبسطة هتدف إىل تفنيد الدعايات املشاعة ضد رشعية اجلهاد يف اإلسالم وبالتحديد 

دعاية أنه ال يستهدف منه إال إكراه الناس عىل اعتناقه وإرغامهم عىل قبوله.
وإن احلروب التي كانت خيوض غامرها الناس قبل بزوغ فجر اإلسالم، أو التي 
تديرها القّوات العاملية الكربى اليوم ال يقصد من ورائها إال السيطرة عىل األرايض 
األغراض  من  ذلك  إىل  وما  اللسانية  أو  الوطنية  العصبية  عىل  احلفاظ  أو  واألموال 

)1(  البداية والنهاية ط هجر )9 / 622(.
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قانون  كل  لترتك  تضطرم  نرياهنا حني  وإن  فقط.  التي ختدم مصاحلها  البحتة  املادية 
وضابط خلقي وراءها منبوذًا بالكلية من دون أن تتقيد أو تلتزم هبا يف يشء. ولكن 
القتال لسبب  عىل العكس من هذا متامًا فإن اإلسالم أّصل قبل كل يشء أن يكون 
مرشوع وملقصود حسن، ما جعله حربًا ذات رشف وكرامة من ناحية وصانه من أن 
يكون أداة االستعباد واالستعامر ومتلك األرايض والسيطرة عىل األموال من ناحية 
أخرى. وثانيًا فلقد منح العامل ضوابط عادلة للطرق املتبعة أثناء مبارشة القتال والتي 
مل يعهدها العامل يف ميادين احلروب قط. فانطالقًا من هذا فقد حاز الفقهاء املسلمون 
قصب السبق يف خدمة موضوع العالقات الدولية بكل بسط وتفصيل تصنيفًا وتأليفًا، 
تقعيدًا وتأصياًل، تفريعًا وتطبيقًا، بكل دقة وإمعان النظر الذي مل خيطر ببال البرشية 
عامة،  الفقه  كتب  مجيع  وإن  قط.  قبلهم  تصورها  حتى  بمقدورها  يكن  ومل  بل  قط 
اإلسالم  وتعاليم  بأحكام  مليئة  حلافلة  خاصة،  السري  موضوع  يف  املؤلفة  والكتب 
تتخذها مأخذ االعتبار  أن  الالزم عىل احلكومة اإلسالمية  لذا فمن  املجال.  يف هذا 

فتضعها موضع التنفيذ يف سائر معامالهتا الدولية سواء يف حالة اهلدنة واحلرب. 
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مدخل:

لقد أبدى عديد من الكتاب الغربيني عن رأهيم بأن اإلسالم ال يسمح بسلوك 
إذا هي تكونت واستتّبت مرة. ولعل منشأه  باحلكومة وخلعها  أي طريق لإلطاحة 
ليس إال النظرة السطحية العجىل عىل األحكام اإلسالمية التي تؤكد حظر اخلروج 
عىل اإلمام والنهي عنه هنيًا باّتًا. ولكنه يف احلقيقة غلط حمض عليه ال أساس له قطعًا 
من احلجة أو املعقولية. بل كام يمتلك اإلسالم يف طياته سباًل لنصب اإلمام وتعيني 
لكيفية عزله وخلعه  تعاليمه بشموهلا  ذاته،  تتمتع، ويف احلني  آمنة، فكذلك  اخلليفة 

بطرق سلمية هادئة أيضًا. 

1- العزل السلمي اآلمن:

عن  معزوالً  اإلمام  جتعل  التي  السلمية  األمور  هي  الذكر  اآلتية  فاألسباب 
منصبه من الناحية الرشعية:

)1(إذا انعزل هو بنفسه، أي أنه قّدم االستقالة وأبدى عن عجزه عن مواصلة 
العمل كخليفة وإمام، فالرشيعة حتكم يف هذه الصورة بعزله، كام هو الظاهر.

أو  إذا حلقه جنون،  كام  اإلمام،  أداء وظائف  يمنعه عن  ما  عليه  يطرأ  أن   )2(
أصابه مرض منعه عن القيام حتى بأموره العادية وأشغاله اليومية، فمن البدهي أن 

حيكم بعزله يف هذه الصورة أيضًا.
ووضع  الرشوة  وأخذ  اخلمر  كرشب  الفسق  أمور  من  شيئًا  ارتكب  إذا   )3(
الرضائب غري الرشعية عىل الرعية وعدا ذلك من املفسقات بام فيها الظلم واجلور يف 
احلكم أيضًا. وحكمه أنه يستحق العزل بارتكابه هذه األمور، إال أن قتاله واخلروج 
عليه مسلحًا ال جيوز بعد، ومعنى هذا: أن املسلمني لو أمكنهم عزله بطريق آمنة وجب 
عليهم أن يفعلوا ذاك، كام قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: »الذي عليه العلامء يف أمراء 
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اجلور أنه إن قدر عىل خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب وإال فالواجب الصرب«)1(. 
العنف  بأعامل  وتنحيته  ضده  السالح  رفع  عن  النهي  هنا:  الصرب  ومعنى 
املسلحة، وال ينافيه بذل اجلهود واملحاوالت بطرق سلمية آمنة، ما يمكن أن تفوض 
املرجعية يف شأنه إىل جملس الشورى أو املحكمة لتحقق أن يستحق عزله بام ارتكب 

من الفسوق أم ال؟ فلو حتقق عندها عزله قامت هي بعزله.
الثالثة، إال أن سياساته وخططه ال  )4( ولو مل يوجد هناك أحد هذه األمور 
يستحق  فهل  الكراهية يف حقه،  الشعب  حُيدث يف  ما  الدولة،  متفقة ومصالح  تبدو 
هبذا عزله أم ال؟ مل أجد بحكمه الترصيح يف كالم القوم نفيًا وال إثباتًا. والذي يرتجح 
التي اختارته فوّلته اإلمامة، لو قامت  الشورى  العامة أن  القواعد  بالنظر إىل  عندي 
هي بعزله يف مثل هذه الظروف بوسائل دستورية سلمية مل يكن فيه أي بأس. ويؤيده 
حديث أنس بن مالك ريّض اهلل أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعن ثالثة، من بينهم: »رجل َأم 

َقْومًا وهم له كارهون«)2(.
به  رواه  الذي  طريقه  يصح  أنه  إال  كالمًا،  احلديث  هذا  إسناد  يف  أن  وليعلم 
احلسن البرصي مرساًل، كام يصح أيضًا موقوفًا عىل عمر بن احلارث بن املطلق ريّض 

اهلل، وقد أردف بإخراجه الرتمذي رمحه اهلل نفسه هذا احلديث.
فدل احلديث عىل أنه ليس من املستحسن أن يرص عىل إمامة املسلمني شخص 
هم له كارهون، لذا فلو أمكن استبداله بمن هو خري منه وأصلح لكان إنجازه موافقًا 

ملغزى هذا احلديث النبوي عىل صاحبه الصالة والسالم.
أئمتكم  »خيار  قال:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مالك، عن رسول  بن  روى عوف  فلقد  وأيضًا 
الذين  أئمتكم  الذين حتبوهنم وحيبونكم، ويصّلون عليكم وتصّلون عليهم، ورشار 

تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم«)3(.

)1(  فتح الباري البن حجر )13 / 8( كتاب األحكام، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: هالك أمتي...
 َقْومًا.. رقم احلديث: 358. )2(  سنن الرتمذي ت شاكر )2 / 191( كتاب الصالة، باب َمْن َأمَّ

)3(  صحيح مسلم )3 / 1481( كتاب اإلمارة، رقم احلديث: 4768.
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ننابذهم  أفال  قائلني:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سألوا  الصحابة  أن  ذاته  احلديث  يف  وورد 
بالسيف؟

فأجاهبم ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل: »ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئًا 
تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يدًا من طاعة«.

النهي عن منابذهتم بقوة السيف  أن ليس مغزى ذلك إال  ولكن كام قلنا أوالً 
والسالح، وبام فيه سفك الدماء وإثارة الفتنة، وال ينافيه السعي لعزله بطريق سلمي 

هادئ.
وانطالقًا من هذا فلو أراد املسلمون وضع دستور الدولة عىل أسس إسالمية 
فينبغي أن ينص فيه عىل بند يعنى بتحديد الطرق واآلليات التي ستتخذ لتنحيته يف 

مثل هذه األوضاع واألحوال.
)4( لقد ساد يف معظم دول العامل اليوم أن رئاسة الدولة – يشغلها رئيس الدولة 
أو رئيس الوزراء- تتخذ لفرتة خاصة، ينعزل صاحبها آليًا بمجرد مرور تلك الفرتة 
اإلمام  أو  للخليفة  الفرتة  تواجد حتديد  عدم  من  وبالرغم  آخر.  رئيس  مسده  فيسد 
املختار عرب التاريخ اإلسالمي، إال أن اإلسالم –كام قلنا غري مرة- منح أحكامه التي 
ومقتضياته،  العرص  هذا  احتياجات  معها  يسع  ما  مرونة  السياسة  قطاع  يف  رشعها 
نّة النبوية خيالفه حتديد الفرتة لإلمامة  فحيث إننا ال نجد أي حكم يف القرآن أو السُّ
واإلمارة، لذا فالشورى التي ختتار اإلمام وتوّليه لو حّددت فرتة له خاصة فال يرى 
فيه أي بأس من الناحية الرشعّية. ولكن لِتكن هذه الفرتة بحيث تسع الرئيس لينّفذ 
الّرابعة  الّصورة  هي  ستكون  تسليمها  فبعد  مفتعلة.  بطريق  وخططه  سياساته  فيها 

لعزل اإلمام ملخصة يف أن ينعزل بمرور مدة اإلمامة املحددة له.

اخلروج عىل اإلمام ]القيام بأعامل عنف مسّلحة ضد اإلمام[

مما يتضح من تعاليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتوجيهاته أنه اعترب احلروب األهلية يف الدولة 
تأكيدًا  عليه ملسو هيلع هللا ىلص  أّكد  الذي  األمر  وهو  املنكرات.  وأشنع  األمور    رَشّ من  اإلسالمية 
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شديدًا يف خطبته حلّجة الوداع قائاًل: 
عليكم  وأعراضكم   - قال  وأحسبه  حممد:  قال   - وأموالكم،  دماءكم  »فإن 
حرام، كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا، وستلقون ربكم، فسيسألكم 
عن أعاملكم، أال فال ترجعوا بعدي ضالالً، يرضب بعضكم رقاب بعض، أال ليبلغ 
الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه«. ثم 

قال: »أال هل بلغت« مرتني)1(. 
ومن هذا نرى الرشيعة اإلسالمية قد حتملت منكرات شنيعة أحيانًا ملجرد محاية 
املسلمني من اخلوض يف احلروب األهلية. ولقد هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص غري مرة ومرتني هنيًا 
باّتًا بطرق خمتلفة وأساليب متنوعة عن اخلروج املسلح ضد اإلمام أو اخلليفة الذي 
متّْت له الوالية وقام له سلطان، وذلك لكي ال تنشب احلروب الضارية وال تشتبك 
املعارك الدامية فيام بني املسلمني بعضهم بعضًا، ولقد مّر بنا حديث عوف بن مالك 
اهلل،  معصية  من  شيئًا  يأيت  فرآه  وال،  عليه  ويل  من  »أال  فيه:  جاء  الذي  األشجعي 

فليكره ما يأيت من معصية اهلل، وال ينزعن يدًا من طاعة«)2(.
حتى ورد عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال مرة فيام قال عن 
إنس«  جثامن  الشياطني يف  قلوب  قلوهبم  رجال  فيهم  »وسيقوم  الزمان:  آخر  فتن 
بقوله:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأجابه  أدركت ذلك؟  إن  اهلل،  يا رسول  قائاًل: كيف أصنع  فسأله 

»تسمع وتطيع لألمري، وإن رضب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع«)3(.
مالك،  وأخذ  ظهرك،  فرضب  األرض  يف  خليفة  هلل  كان  »إن  رواية:  ويف 

فأطعه«)4(.
وهـذه األحاديـث ال ترمـي إال إىل النهـي عـن اخلـروج عـىل اإلمام فـرارًا من 

)1(  صحيح البخاري )5 / 177( باب حجة الوداع، رقم احلديث: 4406، صحيح مسلم، باب القسامة.
)2(  صحيح مسلم )3 / 1482( كتاب اإلمارة، حدييث: 4768.
)3(  صحيح مسلم )3 / 1476( كتاب اإلمارة، حديث: 4768.

)4(  جامع األصول )10 / 46(.
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اسـتنزاف الدماء وسـفكها فيام بني املسلمني أنفسـهم، فال ينافيه ما قلناه فيام مىض من 
أنه جيب عىل املسـلمني أن يستفرغوا جهودهم يف اختاذ الطرق السلمية اآلمنة لرصف 
حاكم كهذا وتنحيته عن عرش احلكم. كام أنه جيوز للمرء املدافعة عن نفسه ما أمكنه 

ذاك، كام سيأيت له تفصيل فيام يأيت إن شاء اهلل.
لإلطاحة  املسلح  باخلروج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيها  سمح  واحدة  صورة  هناك  أنه  إال 
الصامت  بحكومة اإلمام وإسقاط نظامه؛ وهي ما جاء ذكرها يف حديث عبادة بن 
ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بايعهم عىل السمع والطاعة، يف منشطنا ومكرهنا، وعرسنا 
ويرسنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من اهلل 

فيه برهان)1(.
فحاصل ذلك أن حماولة قلب نظام احلكم برفع السالح ضده إنام جيوز إذا صدر 
من احلاكم ما يعترب كفرًا رصحيًا واضحًا، ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قّيده بـ البواح، ما معناه أن 
يكون ذاك األمر الذي صدر منه بمثابة من الوضوح والرصاحة يف الكفر إىل مدى 
وتقوم  برهان  عندهم  يصح  وأن  كفرًا.  املسلمني  من  واحد  كل  ويعتربه  يفهمه  أن 
التاليني: كونه كفرًا بواحًا يف ذاته، وصدوره من ذاك  لدهيم حجة عىل كال األمرين 
احلاكم. فلو مل يصح عندهم برهان إال ما تلقفوه من أفواه الناس، أو استخرجوه من 
القياسات الواهية والتخرصات الزائفة، أو كان العامل وراءها الدعايات الضالة ضد 

احلاكم ففي مجيع هذه الصور ال يسمح هلم باخلروج املسلَّح قط.
ولقد أبدع الشيخ حكيم األمة موالنا أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل حيث أورد 
هنا نكتة طريفة ملخصها: أن املراد من الرؤية يف قوله عليه الصالة والسالم: »إال أن 
تروا كفرًا بواحًا« هي رؤية العني، ال االرتياء ورؤية القلب، بحكم أهنا عّديت هنا إىل 
مفعول واحد، فلو كان يعني رؤية العني لعّداها إىل مفعولني. وفحوى رؤية العني: أن 
يشاهد بعينه وبارصته صدور كفر بواح من احلاكم، أما إذا مل يكن ذاك كام إذا كانت 
عنده شبهة حمضة أو ختمني فارغ فحسب، فال جيوز له اخلروج. فاحلاصل أنه ال جيوز 

)1(  صحيح البخاري )9 / 47( كتاب الفتن، احلديث: 7056.
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اخلروج إال بثبوت كال هذين األمرين: كفره يف حد ذاته، وصدوره عن احلاكم.
 لبياهنام لكوهنام يف غاية  وإضافة إىل ذلك فهناك رشطان آخران أيضًا، مل َيَتَصدَّ
عن  ورصفه  تنحيته  من  متّكنهم  قدرة  عندهم  تكون  أن  ومها:  أال  الوضوح،  من 
ط األمة يف مفسدة  احلكومة بالّسالح والقّوة، وأال خيشى أن يؤّدي اخلروج إىل تورُّ
ة بقاء هذا احلاكم. كام إذا ختوف أال يتفق املسلمون بعد  ة أكرب من َمرَضّ أخطر وَمرَضَّ
عزله عىل شخص فتتواصل احلروب بني طالبي احلكومة، ما ال تعود عىل الشعب 
إهراق  سوى  ومناضلته-  كفاحه  من  -بالرغم  بطائل  تصيبه  وال  بعائد  املهضوم 
الوضع يف صاحله  هذا  الكافر  العدو  يستخدم  أن  أو خيف  املهج.  وإزهاق  الدماء 
فيشن الغارة عىل الدولة ويسيطر عليها، ما ستكون عاقبته الوخيمة وهنايته التعيسة 
الكفر، فال  دار  إىل  دار اإلسالم  الكفار عليها- من  الدولة - الستيالء  تتحول  أن 
يكون مثاهلم إال كمن بنى دارًا وهدم مرصًا، ووضعهم إال األسوأ من حنني حيث 

ال يرجعون من جهودهم وتضحياهتم بيشء حتى بخفيهم.
أما األول: فهو أن  اهتاممنا إىل ذكرمها،  أمران آخران مما جيدر أن نويل  وهناك 
هناك فرقًا بني السعي لعزل اإلمام وتنحيته بقّوة الّسالح، وبني ما هو دفاع عن النفس 
ة، بينام  أو املال. أما األّول فال جيوز إال يف صورة الكفر البواح حسب تفاصيله املارَّ
اإلنسان حيتفظ بحق املدافعة عن نفسه وماله إذا ظلمه احلاكم فيهام، ولو اضطر حلاميته 
والدفاع عن نفسه وماله إىل رفع الّسالح ضد احلاكم فأيضًا مسموح به رشعًا، وذلك 

ملا قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل دون ماله فهو شهيد«)1(. 
فقاتل  حق،  بغري  ماله  أريد  »من  والنسائي:  داوود  وأيب  للرتمذي  رواية  ويف 

فقتل، فهو شهيد«)2(. 
ال  ما  عادة  وماله  نفسه  عن  للدفاع  اإلنسان  إليها  يضطر  التي  فاحلرب  وثانيًا 
تتخذ طابع الفتنة بني املسلمني؛ ألهنا تكون يف عامة األحوال فردية شخصية من دون 

)1(  صحيح البخاري )3 / 136( كتاب املظامل،  رقم احلديث: 2480.
)2(  جامع األصول البن األثري )2 / 742(.
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تسببه الستنزاٍف داٍم عىل مستوى الدولة، فحيث مل تكن دارجة ضمن الفتنة لذا فهي 
مسموح هبا رشعًا. وبالعكس من هذا فإجراءات العنف املتخذة ضد اإلمام ولغرض 
اإلطاحة بحكومته عادة ما ال تنتج إال سفك الدماء وإهراقها عىل نطاق واسع، ما هي 

فتنة كبرية، فلم يسمح هبا الرشع إال يف حاالت استثنائية خاصة. 
أما ما ذكره بعض الفقهاء من أن مجاعة من املسلمني لو قامت ضد اإلمام ملظلمة 
فيه،  شبهة  ظلاًم ال  ظلم غريهم  أو  ظلمهم  كأن  القتال  هلم  جيّوز  ما  وأبدوا  هبا،  قام 
فيجب عىل اآلخرين أن يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن جوره)1( فمعناه املدافعة 

عن الظلم وليس اخلروج لقلب نظام احلكومة)2(.
ما  اهلل: وهي  التهانوي رمحه  الشيخ  األمة  أخرى ذكرها حكيم  وهناك صورة 
كان  فلو  املعايص،  عىل  فيكرههم  الناس،  دين  إىل  متعديًا  فسقًا  اإلمام  ارتكب  إذا 
لو  أما  حمله.  يف  املبسوط  عليه حكمه  ينطبق  إكراهًا  لكان  أو شخصني  مع شخص 
جعله اإلمام سياسته وبدأ يرص عىل تطبيق القوانني املصادمة للرشيعة اإلسالمية، إما 
تفضياًل هلا عىل رشع اهلل، وذلك كفر رصيح، أو توانيًا وتكاساًل عن تطبيق رشيعة 
اهلل، بام يغلب منه الظن أن العمل املستمر عىل خالف الرشيعة حيدث استخفافًا هلا 
يف القلوب، فإن مثل هذا التواين والتكاسل، وإن مل يكن كفرًا رصحيًا بحيث يكفر به 
مرتكبه، ولكنه يف حكم الكفر، فيجوز يف مثل هذه الصورة أيضًا اخلروج. ولكن ال 

بد هنا من التنبيه عىل أمرين هامني: 
األول: يمكن يف هذه الصورة األخرية خاصة أن يقع اخلالف يف إدراج عمله 
املصادم للرشيعة املستمر واملتواصل ضمن الكفر البواح، وعدم إدراجه فيه. فيمكن 
البعض ومن  ينفيه  أن  يمكن  بينام  اإلمام جائزًا،  فرأوا اخلروج عىل  البعض  يثبته  أن 
ثّم يمنعوا عن اخلروج عليه. وإن اختالف اآلراء كهذا اختالف اجتهادي، ال جيوز 
لواحد أن يلوم اآلخر، وعىل هذا حيمل اختالف الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف 

)1(  الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )4 / 265(.
)2(  امداد الفتاوى 121/5.
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أهل  أو  اهلل عنه  األئمة يف زمنهم، كام كان خروج سيدنا حسني ريض  اخلروج عىل 
اهلل  أيب حنيفة رمحه  اإلمام  تأييد  أمية، وكذلك  بني  أمراء  يزيد وغريه من  احلرة عىل 
خلروج زيد بن عيل وإبراهيم النفس الزكية ما خالفه فيه غريه من األئمة واملجتهدين. 
أن اخلروج يف مجيع صور جوازه يشرتط  قاطبة عىل  الفقهاء  لقد أطبق  الثاين: 
بقاء هذا اإلمام.  به مرضة أكرب من مرضة  القدرة واملنعة، وبأن ال حتدث  أمران:  له 
ويمكن أن يقع فيه أيضًا اختالف اآلراء، وهذا كام أن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهلل، ولو 
كان يرى اخلروج جائزًا يف نفسه، إال أنه مل يكن يساهم فيه معلاًل: »إن قام به رجل 
ورجاًل  أعوانًا صاحلني  عليه  وجد  كان  إن  ولكن  أمر  للناس  يصلح  ومل  قتل  واحد 
الرجل  هلا  يقوم  كالفرائض  ليست  فريضة  وهذه  اهلل،  دين  يف  مأمونًا  عليهم  يرأس 
أن  للقتل فأخاف  نفسه  بدمه وعرض  به وحده أشاط  الرجل  أمر  وحده وهذا متى 

يعني عىل قتل نفسه«)1(.
زان   فكان اإلمام أيب حنيفة واحلسن بن صالح بن احلي رمحهام اهلل جيوِّ وعىل كلٍّ
اخلروج املسلح عىل األئمة الفسقة الذين يديرون دفة احلكومة بام يلزم منه استخفاف 
الرشيعة، إال أن الفقهاء بعدهم – بام فيهم أتباع الفقه احلنفي أيضًا- قد اتفقوا يف ضوء 
جتارهبم املحنكة يف هذا املجال عىل أن أعامل العنف املسلحة كهذه عادة ما ال تسفر يف 
َحّق األمة عن نتيجة أفضل وأمثل، لذا فمن األفضل أن حيرتز عنها وجيتنب، كام قال 

احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف ترمجة احلسن بن صالح رمحه اهلل: 
يف عىل أئّمة  يف يعني كان يرى اخلروج بالسَّ ]احلسن بن صالح[ كان يرى السَّ
لف قديم لكن استقر األمر عىل ترك ذلك ملا رأوه قد أفىض  اجلور وهذا مذهب للسَّ
إىل أشد منه ففي وقعة احلرة ووقعة بن األشعث وغريمها عظة ملن تدبر ... واحلسن 

مع ذلك مل خيرج عىل أحد)2(. 
ة عن ابن عباس   واحلافظ رمحه اهلل نفسه قال يف رشح أحد األحاديث الـَمرويَّ

)1(  اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية )1 / 50( ترمجة إبراهيم بن ميمون الصائغ.
)2(  هتذيب التهذيب )2 / 288( ترمجة احلسن بن صالح.
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لطان ولو جار  ريّض اهلل: »قال ابن بطال يف احلديث حجة يف ترك اخلروج عىل السُّ
لطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري  وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السُّ
الدمهاء وحجتهم هذا اخلرب  الدماء وتسكني  ملا يف ذلك من حقن  من اخلروج عليه 
لطان الكفر الرّصيح فال  وغريه مما يساعده ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السُّ

جتوز طاعته يف ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر عليها«)1(.
إال أن اإلمام أبا بكر اجلصاص رمحه اهلل، بناء عىل عمل اإلمام أيب حنيفة رمحه 
اهلل، ذهب يف تفسري اآلية الكريمة اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن ]البقرة، 2: 124[، إىل أنه 
ماء وإثارة الِفتنة، رشيطة أن تكون عليه  جيوز اخلروج عىل أئّمة اجلور بام فيه َسفك الدِّ
ة أخطر وَمْفَسدة أكرب، بل ذهب إىل أنه ال عربة بحكومة  قدرة، وأال يؤدي إىل َمرَضَّ

الفساق وال تنفذ أحكامهم.
املتأخرين اختاروا نفس املوقف الذي مر  الفقهاء  ولكن الذي يبدو يل هو أن 
كر، قال العالمة الرسخيس رمحه اهلل: »وهبذا  ذكره يف عبارة فتح الباري الّسالفة الذِّ
بينا  لنا، وقد  ينعزل باجلور. وليس هذا بمذهب  اللفظ يستدل من يزعم أن احلاكم 

ذلك فيام أملينا من رشح الزيادات »يف باب التحكيم««)2(.

التحركات السياسية:

وهناك مسألة أخرى جديرة بالذكر والدراسة يف بحثنا هذا، وهي: يف صورة 
ما إذا كان اخلروج عىل اإلمام غري جائز فهل هناك من سبيل آمنة يسمح هبا اإلسالم 
احلقوق  واستنقاذ  الشعب  مطالب  ولتلبية  مكاهنا،  غريها  واستبدال  حكومة  حلل 
األوساط  يف  تتخذ  التي  السياسية  احلركات  إىل  اإلسالم  ينظر  وكيف  واستيفائها؟ 

السياسية املعارصة لتحقيق هذا الغرض؟ 
إهنا لظاهرة حقيقية بأن األفكار والنظريات الغربية قد أصبحت -منذ قرون- 
وهيكل  الفكرية  حياتنا  بنية  املسلمون  نحن  عليها  نؤسس  التي  األوىل  اللبنات 

)1(  فتح الباري البن حجر )13 / 7(.
)2(  رشح السري الكبري )1 / 869( باب االستئجار يف أرض احلرب والنفل، رقم الفقرة: 1567.
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خاصة.  بصفة  منها  والسياسة  عامة،  بصفة  احلياة  شعب  سائر  يف  احلضاري  كياننا 
فمن هذا اخُتذت كثري من األعامل السياسية التي اسُتوردت من الغرب شبَه الالزم 
ملامرسة احلياة السياسية بغض النظر من صلوحها وفسادها. ومن بني تلك األعامل: 
أساليب االحتجاجات الشعبية السائدة الفاشية كاإلرضابات واملظاهرات املصحوبة 
بالتخريب والتدمري وغري ذلك من الطرق التي يسلكها الناس للضغط عىل احلكومة 

ومحلها عىل اإلذعان واالستجابة ملطالبهم.
وبالنسبة إىل حكم هذه األعامل السياسية من منظور رشعي نقول: إن بعضها 
حد  إىل  الطعام  عن  كاإلرضاب  وإطالقًا،  رأسًا  يعة  الرشَّ يف  جائزة  غري  قطعًا  حمرمة 
انتهاك حرمة دم أحد  إىل  يؤدي  باملوت جوعًا، وكذلك أي أسلوب آخر  ينتحر  أن 
أو ماله أو عرضه، أو اإلرضار باملمتلكات احلكومية العامة وإتالف أموال الدولة. 
وإن االعتداء عىل ممتلكات الدولة وأمواهلا ملعصية هي من أكرب املعايص التي يصعب 
تداركها والتخلص عن عقوبتها أيام صعوبة، بحكم أهنا ليست ملكًا شخصيًا خاّصًا 
للحكام فحسب، بل فيها َحّق لسائر مواطني الدولة وسّكاهنا، فالعبث وإحلاق أي 
رَضر هبا يعني اإلجحاف بحق الّشعب كاّفة، وحيث تتعلق هي بحقوق العباد لذا فال 
يمكن التخلص منها إال بأن حيّلل من سائر أصحاب احلقوق ، وكيف حيللها املرء أو 
يستقيل من سائر سّكان الدولة؟! فتبقى إذن كاهله مثقلة بعبء هذه املعصية الكبرية 

الضخمة.
أما حكم اإلرضاب العام فنقول: إذا ناشد أحد الشعب وطلب منه أن يبدي 
عن غضبه عىل إجراء حكومي وسخطه عليه بتوقيف أعامهلم التجارية لفرتة ما، ثم 
أطلق له الرّساح يف تلبية هذا الطلب وعدمها، فليس يف جمرد هذا الطلب أو تلبيته أي 
بأس رشعًا إذا مل يكره عليه الّشعب ومل جيرب، فاإلرضاب كهذا جائز يف نفسه رشعًا 
بصفة كونه تدبريًا مباحًا لنيل الغاية املباحة، رشيطة أن يستثنى فيه ما ال مندوحة منه 

للبرش كالرعاية الطبية وغريها وال سيام يف حالة الطوارئ. 
إال أنه لقد أصبح جزء ال ينفك من اإلرضاب أن من يناشد وينادي به ال يكتفي 
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باملناشدة والنداء، بل تدهور الوضع إىل أهنم يكرهون الشعب للمسامهة يف إرضاهبم 
وجيربوهنم عىل تعطيل أعامهلم وإغالق حماّلهتم التجارية، ويمطرون األحجار عىل 
ويعنفون  العاّمة،  والطرق  الّشوارع  ويسّدون  الّشارع،  إىل  سيارته  فأخرج  جترأ  من 
عىل من ال يساهم يف اإلرضاب، أو عىل األقل يصبون عليهم جام غضبهم ويثريون 
مة بالقطع رشعًا، بجانب  عليه ثائرة سخطهم. وال خفاء يف أن مجيع هذه األعامل حمرَّ
يومه  يكتسب قوت  الذي  املسكني  فالعامل  أيضًا،  أخرى  مفاسد  لعّدة  تتسبَّب  أهنا 
فقد  يزيده  مرضه  شّدة  من  يعاين  الذي  واملريض  رزقهم،  وعائلته  هو  حيرم  بيومه 
لعدم متكنهم من احلصول  يلقون حتفهم  منهم  والبعض  العالج مقاساة ومكابدة، 

عىل العالج.
هشة يف هذا الصدد هو: ازدواجية الديمقراطية  ومما ال ينقيض منه العجب والدَّ
ومعاملتها بوجهني؛ حيث إهنا تدعي دعم حرية التعبري والرأي من جانب، يف حني 
تلجئه  بل  بيشء،  احلريات  هذه  يف  بحقه  اإلرضاب  يف  يساهم  ال  بمن  تقر  ال  أهنا 
وأصوالً  قياًم  ويناقض  اإلسالم،  مبادئ  يصادم  مما  فهذا  أبى.  أو  شاء  فيه  للمسامهة 

أخالقّية وبالتحديد مبدأ احرتام حرّية الرأي والتفكري. 
تعثر يف  وأن  هذا،  والـَمضاّر يف عرصنا  املفاسد  هذه  وقلَّام خيلو إرضاب عن 
بمروءة ورشافة، خملِّني طريق  مناشدوه  آمن، جلس  جونا هذا عىل إرضاب سلمي 

الّشعب يف تلبيتهم لندائهم وعدمها، مَلِن الندرة والغرابة بمكاٍن غري داٍن. 
ذ وسيلة للمحرمات وطريقًا إىل ارتكاب ما ال جيوز رشعًا  والعمل املباح إذا اختُّ
فينبغي أن ينهى عن ذاك املباح متشيًا مع مبدأ سّد الذرائع، ومن ثم فتدبري اإلرضاب 
الناس عن مواصلة  والّسالم، وعرقلة  باألمن  والّتخريب، واإلخالل  للّدمار  املنتج 

أعامهلم، ال ينطوي ضمن التدابري اجلائزة رشعًا.
وملا كان من املتقرر أن السياسة ليست يف حد ذاهتا مقصودة، بل املقصود األصيل 
والغاية القصوى هي نيل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل، لذا فلنتخذ الطرق واألساليب 
التي يرضاها ربنا َجّل وَعال مما ال ختالف الرّشيعة، وإالّ فليس هناك أي معنى ملحاولة 
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تنفيذ اإلسالم عن طريق مناقضة أحكامه واحدًا تلو آخر.
واملسريات واملظاهرات حكمها أيضًا كذلك، بأهنا جائزة يف نفسها إذا مل تتسبب 
العنف  أيضًا من أعامل  فقلام خيلو هو  للّشعب، ولكن شأن اإلرضاب  بإيذاء شديد 
والتخريب وإحداث املشاكل للّشعب، والّظاهر أنه ال يمكن القول بجواز ناحيتها 

هذه.
ؤال الذي طرحناه يف بداية البحث يعيد نفسه هنا: فهل  وبعد هذا التفصيل فالسُّ

من سبيل غريها للضغط عىل احلكومة واستيفاء احلقوق منها؟
لو نحن  مبدأ  الرّشيعة هدتنا إىل طريق وعّلمتنا  أن  نقول: احلقيقة  فإجابة عنه 
لطات  السُّ له  وخضعت  اجلابرة  احلكومات  له  الستسلمت  االعتبار  مأخذ  اختذناه 
املستبّدة، أال وهو ما عرب عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«. 
فإذا تسلمها الشعب مرة ووضعها نصب العني دومًا، فرفض بأمجعه العمل بام 
إذن لدى  تبقى  ماذا  فباهلل قولوا يل:  أوامر احلكومة وأحكامها،  الرّشيعة من  خيالف 
القضاة  سائر  أعلن  لو  وفرضا  للتدبري؟!  سهم  من  جعبتها  ويف  حيلة  من  احلكومة 
املشتغلني يف املحاكم عن رفضهم العمل ما دام مل يسمح هلم باحلكم بأحكام الرّشيعة، 
واملحامون كلهم لو صّمموا عزمهم عىل عدم املثول بني يدي املحاكم بصفة املحاماة 
ما دامت مل تصبغ قوانينها بصبغة دينية، وموظفو البنوك بأمجعهم لو امتنعوا عن تقديم 
خدماهتم فيها، واملستفيدون منها عن آخرهم عن إيداع األموال فيها، والتُّّجار كلهم 
قام كل هؤالء هبذا  فلو  الربا،  ُيطّهر نظامها من  ما دام ال  التمويلية  التسهيالت  عن 
مة ]ال طاعة ملخلوق يف معصية  املتقدِّ عّية  القاعدة الرشَّ املبني عىل أساس  اإلرضاب 
ستجعلها  نكاية  احلكومية  اجلهات  يف  وأنكى  لغرضهم  أجدى  لوجدوه  اخلالق[ 

ولتّوها خاضعة مستسلمة بني أيدي مطالبهم وحوائجهم.
فهذا هو األسلوب الرّشعي إلظهار االحتجاج ضد احلكومة، إال أنه –حيث 
هل  حيتاج إىل يشء من التضحية- ال يستسيغه الناس وال يستسهله الّشعب. فمن السَّ
ه يف حني أنه يامرس  عارات يف َحقِّ جدًا أن يردد املرء اهلتافات بحياة اإلسالم ويرفع الشِّ
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معها التعامالت الربوّية بكل حرّية، وكذلك سهل، يا له من سهل! أن يشتغل القايض 
واملحامي بمبارشة ِمهنهم حسب القوانني الوضعية ولو املصادمة ألحكام الرشيعة، 
ومع ذلك يسامهوا يف التظاهرات يف َحّق اإلسالم ويرفعوا حناجرهم بنعرات حياته. 
القضاء،  من  يشغلوهنا:  التي  ووظائفهم  يمتهنوهنا  التي  ِمَهنهم  استخدام هؤالء  أما 
واملحاماة، واملرصفية وغريها كسالح لنيل هدف تنفيذ اإلسالم فيحتاج إىل يشء من 

ة فالتَّضحية، وما أحوجنا إليهام وأكثرنا إعوازًا هلام فيام بيننا! اهِلمَّ
عب،  نسلم أن هذا الطريق إنام جيدي ويعود بطائل إذا هتيأ له األغلبية من الشَّ
أو عىل األقل عدد منهم وافر حتسب له احلكومة حسابًا وتزن له وزنًا، حتى يكفي 
عب وتوعيته،  للضغط عليها، ومن املعلوم أن هتيئة هذا القدر ال يتم إال بعد توجيه الشَّ
ما يفتقر إىل ختطيط منظم من قبل األحزاب واجلامعات السياسية إذا هي أوالً فتحت 
خ فيها هذه الفكرة، ورّحبت صدورها لتقبل هذا املبدأ، ومن ثم لتقوم  أذهاهنا لترتسَّ
عب وتربيته يف هذا املجال بدًء من  بإعداد برنامج وختطيط مرشوع هيدف إىل توعية الشَّ
املؤسسات التعليمية وانتهاء باالجتامعات اجلامهريية العامة. فإذا قامت هذه احلملة 
املحرمة،  األمور  للتعاون يف  فيها  يضطر  التي  الوظائف  بَِمضاّر  الناس  تعريف  عىل 
تستنفر  عب  الشَّ األغلبية من  قيمة احلالل وخطورته، حتى جعلت  وإدراكهم مدى 
وقضاء  املادية  التضحية  حساب  عىل  ولو  لرتكها  تستعد  َثم  ومن  وتكرهها،  عنها 
العيش بأقل رغد ورفاهية مما كان من قبل، فستنال هذه احلملة نجاحًا باهرًا وفوزًا 

كاسحًا ويمهد الطريق لتنفيذ الرشيعة أكثر من أي إرضاب أو تظاهر آخر.
وهذا كام أن اجليش كثريًا ما قام بتعطيل الدستور أو إلغائه يف الباكستان وغريها 
املحاكم  مرة وجد من بني قضاة  أنه يف كل  ملا  ذاك؛  الدول األخرى، ونجح يف  من 
العليا من منح عمله وثيقة الرشعّية، إال أن البعض منهم أَبوا املوافقة عىل أي إجراء 
خمالف للدستور، فهم ولو خرسوا وظائفهم وحرموا التسهيالت املادّية، إال أهنم يف 
عب الثقة والتقدير واالحرتام لعملهم واإلشادة بدورهم،  الوقت ذاته نالوا من الشَّ
إىل مدى أهنم رأوا عىل غريهم من القضاة تقليدهم، وتأكدوا من أنه مل يكن بمقدور 
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أَبوا بأمجعهم توثيقه رشعيًا. ولقد حدث هذا فعاًل حني  أحد إلغاء الدستور لو ُهم 
أمجع العدد الكبري من قضاة املحكمة العليا بالباكستان عىل معارضة ما قام به اجلنرال 
فرويز مرشف من إلغاء الدستور، فلقد رأى العامل وشاهد بعينيه أن النجاح مٓاالً مل 

يكن إال ألولئك القضاة ،ال للمستبد اجلائر.
وكام أسلفنا فيام مىض أن الدستور األسايس للدولة اإلسالمية ومٓاخذ الترشيع 
نّة النبوية، ولقد وضع عليه دستور الباكستان واحلمد  األولية هبا ليس إال القرآن والسُّ
هلل، لذا فلو انبعثت يف القوم بواعث االحتفاظ هبام، واضطرمت فيه عواطف محايتهام 
مثلام كان ضد فرويز مرشف، للعب هذا املبدأ ]ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق[ 

دوره وبكثري بصفة كونه أسلوبًا ذا روعة وتأثري بليغ لالحتجاج السلمي اآلمن.

التحركات السياسية وجانب إصالح النفس: 

وهذه النكتة أيضًا ذات خطورة ومكانة يف املوضوع بأن اإلسالم ال يطمح من 
بل  والِعباد،  البالد  الُقدرة عىل  أو حيازة  لطة  السُّ نيل  السياسية  والتحركات  اجلهود 
الغاية القصوى منها يف اإلسالم هي: إصالح نظام احلكومة ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه 
وتعاىل بجعله موافقًا لرشيعته، وإدارهتا حسب ما حيب ويرىض. وحيث مل يكن من 
الالزم لتحقيق هذا اهلدف أن يصل أصحاب هذه اجلهود والتحركات بأنفسهم إىل 
كرايس السلطة، لذا فليست هناك أية حاجة من وجهة النظر الرشعية العتالء عرش 
السلطة إذا أمكن نيله عن طريق إصالح أهل الكرايس املتمكنني عليها أو عن طريق 

غريهم مجعيات أو أفرادًا. 
اإلسالمية  السياسة  العاملون يف حقل  هؤالء  يكون  أن  هلذا  يشرتط  ما  وأول 
املنتمون إىل مجاعاته السياسية خمليص النية، سليمي الطوية، نزهاء عن شوائب حب 
لطة. ولكن ما حيدث فعاًل يف هذه املناسبات أبعد  اجلاه واملنزلة، وطلب اإلمارة والسُّ
يامرس  ويبدأ  السياسية  املعارك  غامر  خيوض  حني  فاإلنسان  بكثري،  هذا  من  وأنأى 
نشاطاهتا لرسعان -وبطبيعة اجلو الذي يعمل فيه- ما تسترشي إليه عواطف ورزايا 
للجاه  واحلب  عليه،  اجلامهري  إقبال  عىل  واحلرص  السمعة،  وراء  اجلري  من  نفسية 
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واملنصب، ما يلهيه عن هدفه األصيل وجيعله متلمسًا من كل خطوته إشباع هذه الغرائز 
النفسية، ومبتغيًا هبا أن يعيد إليه وحده الناس الفضل يف الصنائع واإلنجازات التي 
حققها أو سيحققها. فكان جراء هذا كله أن بدأ القادة السياسيون يسرتسلون وراء 
رغبات العامة ويندفعون إىل حتقيق مطالبهم ومتنياهتم ويركبون متن أهويتهم، بدل أن 
يقودهم قيادة سليمة عىل خطط مستقيمة، ما فّوت عليهم رعاية مصالح الدولة واألمة 
احلقيقية يف خطواهتم وخططهم. وهذا من الويالت التي جرته الديمقراطية العلامنية 
عىل البرشية. أما اإلسالم وسياسته فعىل موقف املطاردة واملضادة هلذه الرذائل بشدة. 
وإذا مل ختلص النية العاملة وتتنّق الفكرة احلاثَّة عىل اجلهود واملحاوالت فبالطبع تتَّجه 
احلركة واجلامعة بأرسها صوب اخلطأ، ما حيرمها نرصة اهلل وعونه ومن ثم ُيقصيها 
األودية.  يف  الرصخة  أو  اهلواء  يف  الصدى  رجع  إال  حاهلم  تشبه  فال  النجاح  عن 
السياسية قد اجتازوا  قياديي احلركات واجلامعات  أن يكون  فانطالقًا من هذا جيب 
ومتكنوا  الروحية،  والرتبية  النفسية  التزكية  واستكملوا  الشخيص  اإلصالح  مراحل 

من التخلص عن اإلملام باجلاه واملنصب أو السمعة والشهرة.
سنة  عرش  ثالثة  عىل  املنطوي  املكي  العهد  إىل  قلياًل  عنايتنا  عنان  ولنرصف 
قضاها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عاّضني بالنواجذ ملا أمرهم اهلل بالصرب والصفح ]واصرب 
مهام  بالصرب  مكّلفون  بل  حكومة.  وال  سياسة  وال  جهاد  ال  باهلل[  إال  صربك  وما 
أصاهبم الكفار باألذى وأنزل عليهم الباليا. ومل يكن حكم الصرب عن دافع الضعف 
وال سائق اخلور، حيث كان يمكنهم أقل ما بإمكاهنم من الكفاح والنضال واملدافعة 
وفيهم من شهدت له الدنيا بطولة وبسالة، إذا استطاع 313 شخصًا أعزل، أكثر ما يف 
ج واالنتصار عليهم يف بدر،  حوزهتم َفَرسان وثامنية ُسيوف، مقاومة ألف بطل مدجَّ
فأومل يكن بإمكاهنم يف مكة أن يكافحوهم بأقل ما يمكنهم، لطمة بلطمتني ورضبة 
برضبتني؟ بىل!)1( فعلم أن حكم الصرب يف العهد املكي كان يستهدف من ورائه صنع 
إنسانية  ومبادئ  قيم  الذاتية عىل  السرية  وتأسيس  اخللقي  وتقويم سلوكهم  الرجال 

)1(  النكتة أفادها فضيلة الشيخ حكيم األمة موالنا أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل.
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رفيعة، وغرس فكرة احلياة األخروية يف نفوسهم وتنميتها وإروائها، وتنقية قلوهبم 
الرذائل اخللقية األخرى؛ وإنام استهل  عن شوائب حب املال واجلاه وتصفيتها عن 
هبا اإلسالم تكوين ركب الدعوة اإلسالمية ليكون عىل أهبة تامة ورعًا وديانة وتربية 
روحية للخوض يف غامر معارك السياسة الشائكة التي ما إن يدخلها املرء حتى تبدأ 
يتلقفها رذيلة وتتخطفها أخرى،  فيها بني األهوية والرذائل،  يتقلب  به عبثًا،  تعبث 
وقّوم سلوكهم،  الروحية،  تربيتهم  أكمل  ملا  فاهلل  أخرى.  وتتصيَّده  فتنة  له  د  وترتصَّ
وأصلح سريهم، فام إن خاضوا معركة السياسة حتى متكنوا من إنشاء أول حكومة 
بعدها  يرى  مثلها قط، ولن  تارخيه  امتداد  العامل عىل  مل يشهد  للغاية،  رائعة  إسالمية 
التي استغرقت ثالث  الروحية  عوض. وإنام أصبح ذاك من املمكن بفضل تربيتهم 

عرشة سنة فجنت من ثامرها البرشية ما مل جتنها من قبل قط.
أن  السياسة  جمال  يف  األمة  قيادة  بعبء  يضطلع  من  عىل  الواجب  فمن  لذا 
يكونوا قد اجتازوا مرحلة الرتبية الروحية بحيث أصبحت قلوهبم تعمرها األخالق 
الفاضلة وسريهم حتّليها الشيم الكريمة، نقية كل النقاء عن شوائب احلرص عىل اجلاه 
واملنصب وصافية كل الصفاء عن كدورات السمعة وطلب القبول يف اجلامهري، فلو 
مل تتسّن هلم تيك عىل الكامل فلتكن عىل األقل الرذائل والعواطف النفسية الذميمة 
مغلوبة فيه خاضعة متامًا ملقصد نيل مرضاة اهلل، بحيث يكون هو نصب عينه دومًا 
من  القصوى  والغاية  األصىل  اهلدف  هو  هذا  السياسية.  وخطواته  خططه  مجيع  يف 
السياسة يف اإلسالم والذي يستحيل نيله إال بعد التخلص من تيك الرذائل النفسية، 

وهلل در الشاعر الفاريس قائاًل: 
 يــا مكـن بابيــل بانـان دوسـتي         يا بنـا كـن خانـه بر انداز بيــل

فإما أن تكف عن مصاحبة الفّيالني، وإما أن تبني منزلك عىل غرار منازهلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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مدخل:

فيام  ذكرنا  بام  واألجدر  اخلاص.  العامل دستورها  دول  ملعظم  اليوم  أصبح  لقد 
مىض من أصول السياسة اإلسالمية وأحكامها أن تدّون فتضّمن يف دستور الدولة 
بإدراجها  منها خلليقة  كثريًا  فإن  العاّمة واخلاّصة، وال غرو  وتتبني عىل  تتضح  حتى 
كتبت  قد  أربعني سنة كنت  أكثر من  مديدة حمتوية عىل  فرتة  الدستور. وقبل  ضمن 
يف  وبّينت  القرآن،  يف  اإلسالمي  الّدستور  مات  مقوِّ أحدمها  يف  ْحُت  َوضَّ بحثني، 
آخرمها مقتضيات الّدستور اإلسالمي يف الباكستان بالنظر إىل ظروفها وأوضاعها. 

ولصلتهام بموضوع كتابنا هذا نضيفهام إليه كملحقني أ و ب.

نظرة عىل الدستور:

ل تلك اللبنة األوىل التي يبنى عليها بنيان نظام  إن دستور الدولة يف احلقيقة يشكِّ
احلكومة فيها ويؤسس عليها كياهنا، وهو القطب الذي تدور حوله رحى تطور الدولة 
وازدهارها، واستحكامها ورفاهيتها، وهو األصل الذي يتوقف عليه تعايش الشعب 
يف الدولة بأمن وسالم وهدوء ورخاء. فلو كانت وضعت هذه اللبنة األساسية األوىل 

للدولة متعوجة متأودة فقل عىل نظامها وتطورها إذن: سالما!
الدولة  تبني شكل  التي  األحكام  جمموعة  عىل  يطلق  الدستور  أن  املعلوم  من 
لطات،  السُّ هذه  توزيع  وطريقة  وسلطاهتا،  فيها،  احلكم  ونظام  األساسية  وأهدافها 
األحكام  من  ذلك  وغري  وواجباهتم،  املواطنني  حقوق  وبيان  اختصاصاهتا،  وبيان 
الربملان،  وأعضاء  الرئيس  انتخاب  وطريقة  احلكومة،  تشكيل  كنظام  الرئيسية 
ورشوطهم ومواصفاهتم وطريق عزهلم، وبيان من يتوىل سلطة الترشيع وصالحياته، 
املرافعات واخلصومات،  التي حتكم هبا يف  القوانني  املحاكم وحتديد  واختصاصات 
وحدات  بني  من  وظائفها  وتوزيع  احلكومية  الدوائر  يف  املوظفني  تعيني  وطريقة 
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الدولة وخمصصاهتا،  ميزانية  التي سرتّتب عليها  وبيان األسس  الدولة ومقاطعاهتا، 
الشعب، وكيف تكّون احلكومات اإلقليمّية وإىل أي  وأصول وضع الرضائب عىل 
مدى ستكون صالحياهتا وما هي األمور التي تكون املرجعية فيها متامًا إىل احلكومة 
وبالتحديد  الطوارئ  احلكومة يف حالة  كيان  بقلب  أي حد سيسمح  وإىل  املركزية؟ 
التي  حالة احلرب مع دولة أخرى؟ ويف مثل هذه احلالة ما هي االمتيازات اخلاصة 

ستقدر عىل استخدامها اجلهات احلكومية.
فرتة  طيلة  أجهزهتا  عليه  تدار  ثم  الدولة  دستور  يف  وحتّدد  تبنّي  األمور  فهذه 
أن  الدولة مرة جيب عىل احلكومة  الدستور وتطبيقه عىل  تنفيذ  يتم  أن  بقائها. وبعد 
تؤدي سائر أعامهلا وواجباهتا يف ضوء ذاك الدستور وتبعيته التامة. فلو مل تفعل ذاك 
عب  وقامت بام يضاد الدستور من إجراء أو أصدرت ما خيالفه من حكم فسيكون الشَّ
قادرًا عىل إلغائه عن طريق املرافعة يف املحكمة العليا. أما إذا ُضّمن الدستور نفسه 
كانت  ما  كائنة  احلكومة  فستكون  وتعارضها،  الرعية  مصالح  تصادم  خاطئة  بنود 
مضطرة إىل العمل به من دون أن يكون بني يدي الشعب خيار إلصالحها أو طريق 
للتخلص عن عواقبها الوخيمة وهناياته التعيسة، عدا التعديل يف الدستور، وهو من 
الباكستاين الذي  ر بمكان يقدر جيدًا مدى صعوبته وعرسته القوم  الصعوبة والتعذُّ
أصيب ألجل التعديل يف دستور 1962 باخلسائر الفادحة التي ال يمكن تعويضها 
وال جربها قط، والذي ما زال يعاين األزمات ويكابد املشاكل ويواجه الصعوبات 
ألجل ذاك الدستور اخلاطئ الذي تم تنفيذه مرة وتواصل إرضاره بالدولة ومصاحلها 

مرارًا.  
يتطلب أن يكون  املزمع بدء عمله من 3 مارس،  الدستور للدولة  لذا فوضع 
القائمون به عىل حظ وافر من ُبعد النظر، وسعة األفق، والكياسة والفطنة، بجانب 
كانت  وإن  الدستور  وضع  وعمل  اجلادة.  واملحاولة  الشاّق  واجلهد  والتدبر  األناة 
صالح  يف  فليس  ذلك  ومع  النيابة،  وجملس  الربملان  ألعضاء  فيه  املبارشة  املسامهة 
الشعب قط أن يتغافل عنه متجاهاًل متعاميًا، بل متسه حاجة للتيقظ الكامل والدراية 
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التامة يف مجيع مراحل إنجازه. 
بوضع  عنه  نيابة  ليقوموا  عنه  املمثلني  األعضاء  اختار  إنام  عب  فالشَّ هذا  ومن 
دستور حيقق مصاحله ويوايف سائر مقتضياته ويسعف بحوائجه، فلو مل يقوموا بذلك 
عب هبم وسيكون هلم احلق يف استجواهبم ومن ثم محلهم عىل أداء  الهتزت ثقة الشَّ

مسئوليتهم بوضع دستور حسبام يرضاه ويعجبه.
إهنا لظاهرة بدهيية مسلمة ال تفتقر إىل برهان وال حتتاج إىل دليل بأن الباكستان 
يعة، وهذا ما رصح به رئيس الدولة  إنام ينجح فيها تنفيذ دستور يتفق وتعاليم الرشَّ
يف مذكرة قانونية للدستور، كام أقرت بمساس احلاجة إليه كافة األحزاب السياسية 
بحظها  لإلسهام  القوم  ووعدت  املاضية،  الربملانية  لالنتخابات  الدعاية  خالل محلة 
واإلدالء بدلوها يف تقويمه عىل أسس ومبادئ إسالمية نقية خالصة، وال بدع يف هذا؛ 
فالدولة قد رفع مخريها من اإلسالم ، فال جمال فيها وال مساغ لوضع أو تنفيذ دستور 

غري إسالمي.
والذي هيمنا يف هذا املجال هو دور احلزب احلائز ألغلبية األصوات يف الربملان، 
الدستور وتدوينه وترتيبه، فإىل أي مدى  الرئيسية يف عملية وضع  ومن ثم للسلطة 

سيويف بعهده ووعوده ويقوم بمسئوليته وواجبه؟
ويف هذا البحث سندرس بإجياز مبادئ الدستور اإلسالمي من معناه ومغزاه، 
ومقوماته ومزاياه. وإنام نرى من الواجب وضعه بني يدي الشعب لكي يكون عىل 
به  له خيترب  للدستور اإلسالمي حتى يكون كمحك  معرفة ودراية وتصور صحيح 
به  بالقبول  جيدر  فهل  ثم  ومن  ال؟  أم  املواصفات  تلك  طبق  أهو  اجلديد  الدستور 

كدستور للدولة اإلسالمية أم ال؟
فلسنا  احلياة وجماالهتا  لسائر شعب  بشمول اإلسالم وجامعيته  نقول  إذ  وإننا 
ح بحكمها يف القرآن  نعني أن كل مسألة جزئية وقضية فرعية هلذه املجاالت قد رصِّ
يف  رشع  قد  اإلسالم  أن  املعنى:  بل  اإلسالمي.  الفقه  نصوص  أو  النبوّية  نّة  والسُّ
تكفي  رئيسية  أحكامًا  وسّن  أساسية،  مبادئ  وجماالهتا  احلياة  شعب  من  شعبة  كل 
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قد  اإلسالم  فإن  كذلك؛  شأنه  والدستور  منها.  جزئياهتا  سائر  أحكام  الستخراج 
منحنا يف صدده توجيهات جوهرية ومنطلقات أساسية، ثابتة غري قابلة للتغيري إىل أن 
البرش كافة لو أطبق عىل إصدار قرار خمالف هلا أو مصادم معها مل يكن له ذلك قط. 
أما ما عدا هذه املبادئ فقد فّوض شأهنا إىل ذوي البصرية من املسلمني ليختاروا هلا 
بتشاور منهم ما يرونه أجدى ملصاحلهم وأوفق بظروفهم رشيطة أن ال ختالف تلك 

املبادئ األساسية يف يشء. 
للدولة  الدستور  وضع  حني  تناقش  التي  الدستورية  القضايا  من  كثريًا  وإن 
اإلسالمية ملن هذا القبيل التي ال يعرقل اإلسالم يف سبيل اختيارها بتشاور إذا هي 
واقفت هذه املبادئ األساسية، مثل تعددية هيئة الترشيع وتوحدها، واللغة الرسمية 
مع  اتصاهلا  كيفية  وتعيني  الدولة،  فيها  ستقسم  التي  اإلدارية  والوحدات  للدولة، 
احلكومة املركزية الوفاقية حفاظًا عىل ائتالف الدولة، وعدد الوزراء وأعضاء النيابة، 
اإلسالم  هلا  حيّدد  مل  أمور  فهذه  للدولة،  املالية  واملراجعة  للمحاسبة  املثىل  والطريقة 
صورة خاصة، بل فّوضها إىل شورى األمة اجلامعية، فمهام هي اختارته يف هذا الصدد 

لكان جائزا ًمسموحًا به وقاباًل للتنفيذ الفعيل من الناحية الرّشعّية.
موقفًا  اإلسالم  بشأهنا  اختذ  قد  التي  األساسية  واملبادئ  الرئيسية  القضايا  أما 
واضحًا صارمًا، والتي ستبقى ثابتة قطعية عىل َكّر الّدهور َوَمّر العصور من دون أن 
عب كّله ، بله أعضاء  تكون فيه فسحة للتغري أو مندوحة للتعديل ولو أطبق عليه الشَّ
الربملان وهيئة الترشيع. وهي التي نعتربها مقومات الدستور اإلسالمي بحيث ال يتم 
أسلمة دستور ما إذا هو خال عن هذه األمور. وفيام ييل نبينها ومستندها من القرآن 

الكريم.

مقومات الدستور اإلسالمي:

)1(احلاكمية العليا والسيادة املطلقة يف هذا الكون حاصلة هلل تعاىل.
 هللِ ]يوسف، 12: 40 واألنعام، 6: 57[.  ومستنده قول اهلل تعاىل: إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ

ُنظم  عن  يميِّزه  الذي  وهو  اإلسالمي،  الدستور  به  يستهل  بند  أول  وهو 
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له  تسّوغ  والتي  لطة،  والسُّ يادة  بالسِّ وحده  للشعب  تقر  التي  العلامنية  الديمقراطية 
الترشيع املخالف ألحكام اهلل إذا وافق عليه الشعب بأمجعه أو بأغلبيته، أما اإلسالم 
فال يعرتف باحلاكمية العليا إال هلل، واإلنسان حيكم عىل بني جلدته يف ظل استخالفه 

 َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة  ]البقرة، 2: 30[. ونيابته، قال اهلل تعاىل:  إيِنِّ
)2( ال يسّن أي ترشيع، وال يوافق عىل أي قانون، وال يصدر أي إجراء إداري 

نّة النبوية، وال يستبقى إذا كان قد اختذ فعاًل. خمالف لكتاب اهلل والسُّ
َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللُ َفأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن  ]املائدة، 5: 44[.

)3( الغاية القصوى واملقصود األصيل من احلكومة: أن تقيم العدل واإلنصاف، 
وتقلع الفتنة والفساد عن أصلهام، وتوفر للمسلم ُفرص تأدية العبادات، وتقوم باألمر 
َأَقاُموا  اأْلَْرِض  يِف  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن  ِذيَن  الَّ تعاىل:  اهلل  قال  املنكر؛  والنهي عن  باملعروف 
َكاَة َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوهَنَْوا َعِن امْلُنَْكِر َوهللِ َعاِقَبُة اأْلُُموِر ]احلج، 22:  اَلَة َوآَتُوا الزَّ الصَّ

.]41

ُكُموا بِاْلَعْدِل  ]النساء، 4: 58[.  النَّاِس َأْن حَتْ و: َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ
ْرُض  ]البقرة، 2: 251[. و:  َوَلْواَل َدْفُع اهللِ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَ

واجب  ومن  احلكام،  أيدي  يف  أمانة  وممتلكاهتا  احلكومة  مناصب  مجيع   )4(
وا  ُتَؤدُّ َأْن  َيْأُمُرُكْم  اهللَ    إِنَّ تعاىل:  اهلل  قال  أهلها؛  إىل  تؤدهيا  أن  احلكومية  اجلهات 

اأْلََماَناِت إىَِل َأْهِلَها  ]النساء، 4: 58[.
أمورها  ومجيع  تكون شوراوية،  إنام  فردية،  استبدادية  تكون  ال  احلكومة   )5(
َوَأْمُرُهْم ُشوَرى  الدولة وسكاهنا؛ قال اهلل تعاىل:  باملشاورة من أهايل  اهلامة ستدار 

َبْينَُهْم  ]الشورى، 42: 38[.
)6( الوحدة تكون عىل أساس األخوة اإلسالمية، وعىل الدولة أن تنهي العصبية 
بني املسلمني عىل أساس اجلغرافيا أو القبيلة واللغة والعنرص وما إىل ذلك مما خيالف 
العدالة  وتقيم  واستحكامها،  األمة  تكوين وحدة  وتسعى جمّدة يف  الرشيعة،  مبادئ 
الـُمْؤِمنُوَن  اَم  إِنَّ اهلل سبحانه وتعاىل:  قال  املسلمني؛  االجتامعية بني سائر مواطنيها 
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إِْخَوٌة  ]احلجرات، 49: 10[.
 َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم  ]احلجرات،   إِنَّ

ۚ
و: َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا 

.]13 :49

للقدرات  حاماًل  أمينًا،  صادقًا  مسلاًم  يكون  أن  الدولة  لرئيس  يشرتط   )7(
واملؤهالت العلمية والعملية؛ قال اهلل تعاىل: اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي ]البقرة، 2: 124[.

ْسِم ]البقرة، 2: 247[.  اهللَ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ و: إِنَّ
)8( تكفل الدولة لسائر مواطنيها بحقوق اإلنسان األساسية، بأن يؤمنوا من 
االعتداء عليهم يف نفس أو عرض أو مال، ويمنحوا حرية التجمع ألغراض صاحلة، 
  إاِلَّ اهللُ  َم  َحرَّ تِي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوا  َواَل  وتعاىل:  اهلل سبحانه  قال  البناء؛  النقد  وحرية 

  ]اإلرساء، 17: 33[. بِاْلـَحقِّ
و: َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل ]البقرة، 2: 188[.

ِذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم ]احلجرات، 49: 11[. َا الَّ و: َيا َأهيُّ
يِن ]البقرة، 2: 256[. و: اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

 ]آل عمران، 3: 104[. ٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلرَْيِ و:  َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر ]آل   ُأمَّ و:  ُكنُْتْم َخرْيَ

عمران، 3: 110[.

)9( ال حيكم عىل أحد بعقوبة ما دام مل تثبت جريمته؛ قال اهلل سبحانه وتعاىل: 
ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفـَتـَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا  َا الَّ َيا َأهيُّ

َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ]احلجرات، 49: 6[.
ضغط  أي  عن  حرًا  والنصفة  العدل  مقتضيات  إيفاء  يف  القضاء  يكون   )10(
ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا  َا الَّ وتدخل، عدا قانون الرّشيعة املطّهرة، قال اهلل سبحانه وتعاىل: َيا َأهيُّ

ْقَربنَِي  ]النساء، 4: 135[. اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللِ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم أو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَ َقوَّ
و: َفاْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللُ َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم ]املائدة، 5: 48[.
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)11( ستضمن الدولة توفري احلوائج احليوية للمعوزين والقعدة واملفلسني من 
املواطنني ومتوين احتياجاهتم، وتقوم بتوزيع الثروة اجلامعية توزيعًا عادالً يمّكن سائر 
الشعب من االنتفاع منها، وال تبقى ُدولة بني األغنياء منهم؛ قال اهلل تعاىل: َما َأَفاَء 
َواْلـَمَساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ ِه  َفِللَّ اْلُقَرى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعىَل  اهللُ 

 اأْلَْغنَِياِء ِمنُْكْم  ]احلرش، 59: 7[. بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ َواْبِن السَّ
اِئِل َوامْلَْحُروِم ]الذاريات، 51: 19[.  لِلسَّ ْم َحقٌّ و: َويِف َأْمَواهِلِ

)12( ال تصادر احلكومة األمالك الفردية الشخصية التي مَتَلَّكها أرباهبا بطرق 
جائزة رشعًا؛ قال اهلل تعاىل: َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل ]البقرة، 2: 188[.

)13( ال توضع عىل املواطنني رضيبة فوق طاقتهم، وال يكلفون بأي أمر إداري 
َكاَنْت  تِي  الَّ َواأْلَْغاَلَل  ُهْم  إرِْصَ َعنُْهْم  َوَيَضُع  تعاىل:  اهلل  قال  يكون يف وسعهم؛  ال 

َعَلْيِهْم ]األعراف، 7: 157[.
 ُوْسَعَها ]البقرة:2: 286[. و: اَل ُيَكلُِّف اهللُ َنْفسًا إاِلَّ

التي  والرتبية  التعليم  املسلمني خدمة  املواطنني  لسائر  احلكومة  ستوفِّر   )14(
ثم  األساسية، ومن  اإلسالم  أحكام  ف عىل  والتعرُّ الكريم  القرآن  تعلُّم  من  متّكنهم 
ضوئها،  ويف  اإلسالمية  التعاليم  برعاية  طيبة  عيشة  البسيطة  عىل  يعيشون  جتعلهم 
وكذلك تتيح هلم فرصة النبوغ والتمهر يف العلوم االقتصادية أيضًا حتى جيعلوا الدولة 
ُمُهُم  َوُيَعلِّ وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قال  أحد؛  إىل  ذلك  يف  مفتقرة  غري  بالذات  مكتفية 

ْكَمَة ]البقرة، 2: 129[. اْلِكَتاَب َواحْلِ
)15( سيحصل أساسيًا للمواطنني غري املسلمني )ما عد املرتدين منهم( مجيع 
َوإِْن َكاَن  احلقوق اإلنسانية التي حتصل للمسلمني منهم؛ قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

َمٌة إىَِل َأْهِلِه ]النساء، 4: 92[. ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلَّ
ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ]املائدة، 5: 1[. َا الَّ و: َيا َأهيُّ

)16( ستقوم الدولة بواجب اجلهاد وفق األحكام اإلسالمية؛ قال اهلل تعاىل: 
 ِجَهاِدِه ]احلج، 22: 78[. َوَجاِهُدوا يِف اهللِ َحقَّ
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الدول غري اإلسالمية،  إىل  واملساحمة واإلحسان  املساملة  )17( ستوّطد عالقة 
َعِن  اهللُ  َينَْهاُكُم  اَل  تعاىل:  اهلل  قال  واملسلمني؛  لإلسالم  معاندة  منها  كانت  ما  عدا 
  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ الَّ

 امْلُْقِسطِنَي ]املمتحنة، 60: 8[. اهللَ حُيِبُّ
عقدهتا  التي  اجلائزة  واملعاهدات  العهود  بإيفاء  ملزمة  الدولة  ستكون   )18(
وأبرمتها مع الدول األخرى، أو تعلن عن نبذها وإهنائها علنًا جهارًا؛ قال اهلل تعاىل: 
ُّوا   مَلْ َينُْقُصوُكْم شيئًا َومَلْ ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم أحدًا َفَأمِت ِكنَي ُثمَّ ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن امْلُرْشِ  الَّ إاِلَّ

هِتِْم ]التوبة، 9: 4[. إَِلْيِهْم َعْهَدُهْم إىَِل ُمدَّ
 ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعىَل َسَواٍء  ]األنفال، 8: 58[. ا خَتَاَفنَّ و: َوإِمَّ

)19( ال ُيوىّل غرُي املسلمني منصبًا تنفيذيًا ذا صلة برموز املسلمني وأرسارهم 
ِمْن  بَِطاَنًة  َتتَِّخُذوا  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  تعاىل:  اهلل  قال  احلكومة؛  بشؤون  املتعلقة 

ُدونُِكْم ]آل عمران، 3: 118[.
القرآن  من  أخذها  تم  التي  الدستور  بنود  يف  تغيري  بأي  قط  يسمح  ال   )20(
َل  ُمَبدِّ اَل  َوَعْدالً  ِصْدقًا  َربَِّك  َكِلَمُت  َّْت  َومَت تعاىل:  اهلل  قال  مبارشة،  النبوّية  نّة  والسُّ

لَِكِلاَمتِِه ]األنعام، 6: 115[.
فهذه النكات األساسية التي ال يمكن أن يطلق عىل دستور ما أنه إسالمي إال 
بمراعاهتا. ولقد اكتفينا يف مستنداهتا بام ورد يف شأهنا من اآليات القرآنية، ومل نتصد 
لبيان األحاديث النبوية التي توّضحها وتفصلها أكثر. بل أول وثيقة دستورية مكتوبة 
يف العامل كانت تلك التي رتَّبها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل إثر احلكومة اإلسالمية باملدينة املنورة، ما 
أوضح فيها احلقوق املدنية ملواطني املدينة املسلمني منهم وغري املسلمني، وهي حتتوي 

عىل 47 بندًا، وأوردها العاّلمة بن هشام رمحه اهلل يف سريته.
 
 



329

) : �ـــ ة
)�م��ل�ح��

�ور
��س�ة ��ل��د ���ـــ��ة ا �م�ة��ة  ����ل�ا أ

�ل��
� �ود ا

�ـــ �ل�ـــ
� ا

كام أسلفنا فيام مىض أن هناك عديدًا من املسائل السياسية التي قد بّت اإلسالم 
ومعارضته،  خمالفته  وال  عنه  احليادة  لألمة  يسوغ  ال  جازمًا،  قطعيًا  حكاًم  بشأهنا 
وللضامن عىل االمتثال هبا وتطبيقها عىل مستوى الدولة ال بد أن نتخطى خالل وضع 

الدستور للدولة اخلطوات األربع التي سنوضحها يف بحثنا هذا.

اخلطوة األوىل:

أن جيعل قرار املقاصد الذي أقّره جملس الترشيع سنة 1951 جزء الزمًا غري 
منفك عن الدستور يف حال، ألنه هو الذي حيّدد مسار سياسة الدولة األساسية ويعنّي 
اجتاه خطتها الرئيسية، وقد اعرتف فيها بأن احلكم احلقيقي هلل سبحانه وتعاىل، وأن 
احلدود  تلك  إطار  يف  سلطتهم  باستخدام  سيقومون  عب  الشَّ من  املنتخبني  النواب 
نّة. ولينص يف الدستور  وااللتزام بتلك القيود التي تفرضها عليهم أحكام القرآن والسُّ
ذاته عىل أن القانون أو اإلجراء احلكومي الذي خيالف النكات املعتمدة يف ذاك القرار 

سيكون خاضعًا للمراجعة واملرافعة يف املحكمة العليا للدولة.

اخلطوة الثانية: 

األصول  تعيني  هي:  الدستور  أسلمة  يف  ومكانة  ذات خطورة  الثانية  املرحلة 
بعدم  وليكفل  الدستور  وليضمن  الدولة،  يف  والتقنني  للترشيع  الصحيحة  واملبادئ 
نّة، وكذلك ال يتخذ أي إجراء إداري  الترشيع بام خيالف حكاًم من أحكام القرآن والسُّ
نّة، وإن ما خيالفهام من قوانني الدولة ستترصف فيها حتى تتفق  خمالف للقرآن والسُّ

وأحكام الرشيعة.
وليالحظ يف ذلك األمور والنكات اآلتية بدقة وإتقان:

والتغيري  بالترصف  القيام  من  الدستور  تضمنه  الذي  الترصيح  إىل  بالنظر  )أ( 
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يف القوانني التي ختالف الرشيعة، فلتحدد يف الدستور ذاته فرتة مناسبة تكفي لعملية 
أسلمة القوانني يف الدستور اجلديد، وينبغي أن ال تتجاوز عن مخس سنني يف حال ما، 

وأنا عىل ثقة بأهنا تكفي لتدوين القوانني اإلسالمية إذا عمل فيها بجد وإخالص.
نّة يف وضوح  )ب( ويف هذا البند من الدستور فلينص عىل كل من القرآن والسُّ
“القرآن” وحده؛ وذلك تسلياًم  “اإلسالم” أو  ورصاحة، وال يكتفى يف ذلك بلفظة 

نّة النبوية كمصدر للّترشيع ومأخذ للقانون. وإيامنا بالسُّ
)ج( ولكي تتم فائدة هذا البند ال بد من الترصيح يف الدستور عىل أن جملس 
نّة فيكون فيه جمال للتغيري بالتحدي واملرافعة  النواب لو أقر قانونًا خيالف القرآن والسُّ

يف املحكمة العليا.
)د( ال بد من تعيني الطريق الذي يسلك للحكم عىل قانون بأنه خمالف ألحكام 
نّة، وهلذا الغرض فلينص يف الدستور بام يضمن تفويض هذا العمل إىل  القرآن والسُّ
نّة ودرسوها دراسة منتظمة، وأمثل  القرآن والسُّ الذين تعلموا علوم  علامء الرشيعة 
طريق لذلك هو أن تعني لذلك هيئة قضائية خاصة تابعة للمحكمة العليا ومنطوية 

عىل قاض من قضاهتا ومخسة )أو ستة( علامء بارعني.
موافقة  القوانني وجعلها  بمراجعة  تقوم  التي  اللجنة  تعيني  إىل  وبالنسبة  )هـ( 
التي  اللجنة  بدقة وإمعان عىل مواصفات أعضاء هذه  الدستور  فلينص يف  للرشيعة 

ستؤدي مهمة تدوين القوانني اإلسالمية.
ونظرًا إىل هذه األمور نرى أن البند املعني بالترشيع ينبغي أن يكون يف الدستور 

كالتايل:
قانون  البالد  دستور  كان يف  ولو  نّة،  والسُّ القرآن  قانون خيالف  يرّشع  ال   )1(

خيالفهام فيترصف فيه ويغري وفق ما يأيت يف الفقرة التالية.
)2( وللقيام باملهمة املذكورة يف الفقرة األوىل يشكل رئيس الدولة يف غضون 
ستة أشهر منذ يوم تنفيذ الدستور جلنة تسمى »جلنة القانون اإلسالمي«، يكون فيها 

ممثلون من مجيع ما يوجد يف الدولة من الفرق اإلسالمية املسلمة. 
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 )3( يكون ثلثا أعضاء هذه اللجنة من العلامء الذين يتصفون بصفات تالية:
أو  املعاهد  أحد  يف  األقل  عىل  سنني  عرش  ملدة  الفتيا  منصب  اشتغل  لقد  )أ( 

اجلامعات الدينية املعروفة.
)ب( أو كان قد بقي مرجع الفتيا يف بقعة من بقاع املسلمني ملدة عرش سنني عىل 

األقل.
)ج( أو عمل كقاض رشعي يف إحدى دوائر القضاء الرشعية الرسمية.

)د( أو قام بتدريس مواد تفسري القرآن الكريم واحلديث النبوي أو الفقه ملدة 
عرش سنني عىل األقل يف معهد أو جامعة من املعاهد واجلامعات الدينية.

)4( والثلث الباقي من أعضاء جلنة القانون اإلسالمي سيكون من اإلخصائيني 
القانونيني الذين:

املحكمتني  أو  العالية  املحكمة  يف  القايض  منصب  اشتغل  قد  يكون  أن  )أ( 
العاليتني عىل التتابع ملدة مخس سنوات عىل األقل.

عىل  العاليتني  املحكمتني  أو  العالية  للمحكمة  حماميًا  بقي  قد  يكون  أو  )ب( 
التتابع ملدة مخس عرشة سنة. 

تعيينهم من سائر  قبل  الدولة  أن يطلب رئيس  ترتيب هلذا  أفضل  )5( ويبدو 
األحزاب الدينية والسياسية يف الدولة أسامء أعضاء هذه اللجنة بصفة االقرتاح، فام 
فيه  تتوفر  ال  كان  إذا  إال  يرتكها  ال  االقرتاحات  سائر  بني  مشرتكًا  األسامء  من  كان 

الرشوط املذكورة يف الفقرتني 3، 4.
يف  اإلسالمية  لألحكام  الالئق  بالتدوين  اإلسالمي  القانون  جلنة  تقوم   )6(
يف  مربمًا-  أو  – موقتًا  تقريرها  ويقدم  إنشائها،  يوم  منذ  بدء  غضون مخس سنوات 
الربملان الوطني يف غضون ستة أشهر منذ يوم تسلمه، ليقوم الربملان بتنفيذه كقانون.
رشعها  التي  القوانني  عىل  اعرتاضات  وأوردت  مؤاخذات  ُأخذت  لو   )7(
واحلكم  الفصل  القول  فيكون  نّة،  والسُّ القرآن  خمالفة ألحكام  بأهنا  الترشيع  جملس 
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الدولة هلذا  رئيس  يعينها  والتي  العليا  للمحكمة  التابعة  القضائية  للهيئة  فيها  الباّت 
الغرض ويكون عىل األقل مخسة من أعضائها من علامء الرشيعة.

)8( وللهيئة القضائية التابعة للمحكمة العليا املار ذكرها يف الفقرة 7 إنام يعني 
هلا من العلامء من تتوفر فيهم املواصفات املذكورة يف الفقرة:3. وينطبق عليهم أيضًا 

مجيع الضوابط التي قد اقرتح انطباقها عىل القضاة اآلخرين.

أمور توضيحية هلذا البند:

الفرق  من  للفرقة  الشخصية  القوانني  عىل  البند  هذا  تطبيق  إىل  بالنسبة   )1(
اإلسالمية املسلمة، فالعربة فيه للتفسري الذي تسّلمه تلك الفرقة اخلاصة.

نّة النبوية خمالف ملا أمجعت عليه  )2( ال يعترب بأي رشح وتوضيح للقرآن والسُّ
سائر املدارس الفقهية. فيعترب ذلك الرشح منسوخًا ملغى إىل حد املخالفة املذكورة.
نّة يف عمل الترشيع إنام يثمر وينتج صاحلًا  ونرى أن رشط التقيد بالقرآن والسُّ

ة. إذا ذكر يف الدستور حسب التفاصيل املارَّ

اخلطوة الثالثة ألسلمة الدستور:

هي: أن ينص يف الدستور عىل اشرتاط اإلسالم لكل من رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء.

اخلطوة الرابعة: 

هي: أن جيعل نصب العني خالل عمل وضع الدستور تلكم النكات االثنتني 
كل  إىل  املنتمون  بينهم  من  كبريًا،  عاملًا   31 عليها  وأطبق  رتبها  قد  الاليت  وعرشين 
فرقة إسالمية مسلمة، لذا فليؤسس الدستور اجلديد عىل تلك األصول واملنطلقات، 
وليعترب كل ما خالفها من بنود الدستور منسوخًا وباطاًل. وفيام ييل ننقل إليكم تلك 

األصول معّربة.
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األصول األساسية للدولة اإلسالمية:

ال بد للدستور اإلسالمي أن ينص فيه عىل األصول التالية:
)1( اهلل سبحانه وتعاىل هو احلاكم احلقيقي للكون- تكوينيًا وترشيعيًا-.

نّة، وال يسن قانون وال يؤمر  )2( يكون قانون الدولة مبنيًا عىل الكتاب والسُّ
نّة. بأي إجراء إداري خمالفني للكتاب والسُّ

)ملحوظة توضيحية( 
لو كانت القوانني من هذا النوع نافذة فعاًل يف الدولة فال بد من التنصيص يف 

الدستور عىل أهنا ستلغى أو جتعل طبق الرشيعة تدرجييًا يف فرتة حمددة.
)3( الدولة ال تكون مبنية عىل تصور جغرايف أو عنرصي أو لساين، إنام تكون 

مبنية عىل املبادئ واألهداف املنبثقة عن دستور احلياة اإلسالمي.
وتنهى  وتقيمه،  باملعروف  تأمر  أن  اإلسالمية  الدولة  واجب  من  يكون   )4(
الديني  التعليم  وتوفِّر خدمة  وُتْعليها،  اإلسالمية  الشعائر  وتقيم  وتزيله،  املنكر  عن 

األسايس لكل فرقة إسالمية مسلمة حسب مذاهبها.
الوحدة واألخوة بني سائر مسلمي  أوارص  )5( كام يكون من واجبها توطيد 
العامل، وتسّد مجيع الطرق التي تدعو وحتفز عىل العصبية العنرصية أو اإلقليمية أو غري 
ذلك من الفوارق املاّدية بني مسلمي الدولة، وذلك للحفاظ عىل الوحدة اإلسالمية 

واستحكامها.
وامللبس  واملسكن  الغذاء  من  األساسية  اإلنسانية  احلاجات  توّفر  الدولة   )6(
والرعاية الطبية والتعليم لكل مواطن مقعد عاجز عن كسب الرزق، أو أصبح فعاًل 
النظر عن  البطالة أو املرض أو غريمها من األسباب بغض  عاجزًا عنه مؤقتًا لعامل 

ديانته وعنرصه وما إىل ذلك.
)7( سيحصل ملواطني الدولة مجيع احلقوق التي منحتهم الرشيعة، من حفظ 
النفس واملال والعرض، وحرية الدين واالعتقاد، والتعبد، والذات، وحرية الرأي، 
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والتنقل، والتجمع، وكسب الرزق، واملساواة يف الرقي االجتامعي، وحق االستفادة 
من املؤسسات اخلريية، كل ذلك يف إطار القانون.

)8( ال يسلب حق من هذه احلقوق املدنية املذكورة من مواطن ما قط إال إذا 
كان مرشوعًا من منظور قانون إسالمي، وال يعاقب أحد بتهمة اجلريمة ما دام مل يمنح 

فرصة نفيها، وما دام مل حتكم عليه بذاك حمكمة.
يف  تامة  حرية  عىل  القانون  حدود  يف  ستكون  املسّلمة  اإلسالمية  الفرق   )9(
ونرش  الدينية،  دراستها  أبنائها  تعليم  يف  حق  هلا  يكون  كام  الدينية،  شؤوهنا  ممارسة 
أفكارها ومعتقداهتا بحرية. وحُيكم يف شؤوهنم وخصوماهتم الشخصية وفق مذهبهم 

الفقهي، ويكون من األجدر توفري قاض من املنتمني إىل تلك الفرقة.
االعتقاد  حرية  القانون  حدود  يف  املسلمني  غري  للمواطنني  حتصل  كام   )10(
أن حيكم  طلب  يف  احلق  هلم  ويكون  الديني،  والتعليم  والثقافة،  واحلضارة  والتعبد 
الطقوس  من  عندهم  ساد  ما  أو  الديني  قانوهنم  وفق  الشخصية  شؤوهنم  يف  بينهم 

والتقاليد.
غري  املواطنني  مع  الدولة  عقدهتا  التي  الرشعية  بالعهود  اإليفاء  جيب   )11(
املسلمني، وتكون هلم مجيع احلقوق املدنية املذكورة يف البند: 7 عىل السوية بينهم وبني 

املسلمني.
)12( يشرتط لرئيس الدولة أن يكون مسلاًم ذكرًا، موثوقًا به يف أمانته وأهليته 

وصواب رأيه من اجلامهري أو ممثليهم املنتخبني.
)13( رئيس الدولة هو الذي يكون مسئوالً عن إدارة اململكة، ومن املسموح 

له أن يفوض شيئًا من سلطاته إىل فرد أو مجاعة.
الدولة حكومة فردية مستبدة، بل تكون مبنية  )14( ال تكون حكومة رئيس 
عىل أساس الشورى، بمعنى أنه يقوم بأعامله ويؤدي مسئولياته باملشاورة من أعضاء 

احلكومة ونّواب الشعب.
)15( ال يكون لرئيس الدولة حق قط يف تعطيل الدستور كليًا أو جزئيًا، وإدارة 
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احلكومة بغري الشورى.
لطة لعزله أيضًا. )16( اجلامعة التي تتوىل سلطة اختيار الرئيس تكون هلا السُّ

)17( رئيس الدولة يكون يف احلقوق املدنية كعامة املسلمني، ويكون خاضعًا 
لسيادة القانون.

)18( سينطبق عىل كل من عامل وأعضاء احلكومة وعامة املدنيني قانون وضابط 
موحدين، تنفذمها املحاكم عىل كلتا الطائفتني.

)19( سيكون القسم القضائي مستقاًل وحرًا متامًا عن القسم اإلداري، حتى 
ال تنفعل املحاكم يف تأدية واجباهتا وأداء مسئولياهتا عن أي ضغط أو أثر حكوميني.
)20( حيظر نرش األفكار والنظريات اهلّدامة ألصول الدولة اإلسالمية األساسية 

وقيمها ومبادئها ومنطلقاهتا، وكذا الدعوة إليها حظرًا باّتًا.
الدولة  من  إدارية  كوحدات  وأقطاعها  الدولة  واليات  شتى  ُتعاَمل   )21(
أو  اللسانية  أو  العنرصية  أساس  تكون حيثيتها كوحدات طائفية عىل  املوحدة، وال 
القبلية، إنام هي أقطاع قسمت إليها الدولة إداريًا بغية التسهيل يف إدارة دفة احلكومة، 
هلا  حيق  وال  للمركز،  السيادة  تبعية  يف  اإلدارية  السلطات  إليها  تفوض  أن  وجيوز 

االنفصال عن املركز قط.
نّة.  )22( ال تكون أية عربة لرشح وتوضيح للدستور خمالف للكتاب والسُّ
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