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تشهد األمة منذ بعض الزمن مخاضا سياسيا لم تكن له سابقة منذ قرون،و 
ُيعّد الربيع العربي أحد أكبر تجّلياته: تغيير جذري في انظمة الحكم إثر ثورات 
شعبية اختلفت وسائلها، ولكنها تتجه نحو هدف واحد، هو أن تصبح الشعوب هي 
صاحبة اإلرادة الحّرة التي بها ترسم مشروعها الحضاري، وبها تختار من يقوم 
على تنفيذ ذلك المشروع، بعدما عانت طويال من االستبداد الذي فرض عليها 
الحاكمة بما  مشروعا مغايرا إلرادتها كما فرض عليها من ينّفذه من األنظمة 
رافق ذلك من الظلم والقهر والفساد والحيف التي كانت ثمرتها المّرة التخّلف 
الذي ظّلت معظم الشعوب العربية واإلسالمية تتخّبط فيه وال تستطيع  منه 

خروجا.
وفي هذا المشهد الثوري الهادف إلى االستقرار بعد حين من أجل المضّي 
في بناء النهضة يحتّل اإلسالميون موقعا متقدما هو في الغالب موقع الريادة؛ 
الواقع  صعيد  على  الحكم  مسؤولية  يتحّملون  أنفسهم  يجدون  فهم  ولذلك 
بصفة مباشرة مع ما يمور به ذلك الواقع من إكراهات وتعقيدات، ومن عقبات 
ومكايد وصعوبات، كثير منها يعود إلى طبيعة الحكم في أصله، وكثير آخر يعود 
إلى طبيعة المخاض الذي تكون ضريبة المولود المبتغى منه قدرا من األوجاع 

التي قد تسببها أحيانا بعض الجراح الدامية.
الحكم  ساحة  في  سيدة  تكون  أن  عن  اإلسالمية  الفكرة  انقطعت  وقد 
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ما  منذ  الحديثة  الدولة  حكم  طيلة  االنقطاع  هذا  واشتّد  طويل،  زمن  منذ 
يقارب القرن من الزمن، حيث حكمت هذه الدولة بنظام الحكم العلماني الذي 
ويحصرها  واالجتماعية  السياسية  الحياة  مجال  من  اإلسالمية  الفكرة  يخرج 
في أحسن األحوال في المجال الشخصي التعبدي الخاّص، وكّلما تطّلعت إلى 
المجال السياسي ُضربت هي وُضرب المتطّلعون بها بقّوة فظّلت تراوح بين كمون 
في النفوس وبين نضال من أجل أن تفتّك حّقها في الحياة، حتى مّن الله تعالى 
أن  أمام واقع مطلوب منهم  أنفسهم  العربي فوجد من يحملونها  الربيع  بثورات 

يقودوه أو يشاركوا في قيادته وفقها ولو على سبيل التدّرج.
ومع هذا التحّدي الكبير الذي واجه اإلسالميين بفجائية فإّن المخزون 
التراثي الفقهي في شؤون الحكم كان في أصله أضعف حلقات الفقه اإلسالمي 
التطّور  من  يشهد  لم  ذلك  إلى  باإلضافة  وهو  شرحها،  مقام  هذا  ليس  ألسباب 
إذ  األخرى؛  الفقه  فروع  من  كثير  شهدته  ما  حديثا  وال  قديما  ال  والتجديد 
التجديد في أّي علم ال يحدث إال في خضّم الحياة الواقعية التي يكون له فيها 
تفاعل مع األحداث، ولم يكن األمر كذلك بالنسبة للفقه السياسي اإلسالمي، 
سوى  والتطور  الحيوية  إلى  منه  الجمود  إلى  أقرب  فيه  هو  وضع  في  فبقي 
محاوالت جاّدة تحدث بين الحين واآلخر من قبل بعض المناضلين السياسيين 

الذين ينافحون عن الفكرة اإلسالمية أن يكون لها حضور في ساحة السياسة.
والحكم  السياسة  مجال  في  العاّم  اإلنساني  الكسب  فإّن  أخرى  جهة  ومن 
في  أو  وأسسه  مبادئه  في  سواء  الماضية،  القرون  خالل  كبيرا  تطّورا  حّقق  قد 
آلياته وإجراءاته، وانتقل من مرّبعه الذي نشأ فيه وهو البالد الغربية إلى البالد 
اإلسالمية، وأصبح هو النظام الذي يقوم عليه الحكم في هذه البالد. وإذا كان 
هذا الكسب إذا ُوزن بميزان الفكرة السياسية اإلسالمية ُوجد متكونا من عناصر 
باألسس  المتعلقة  العناصر  الغالب  في  وهي  الفكرة،  تلك  منها  كثير  يناقض 
فيمكن  معها،  تتناقض  ال  أخرى  عناصر  ومن  العلمانية،  مبدإ  مثل  والمبادئ 
االستفادة منها وإدخالها ضمن منظومتها إما كليا أو جزئيا، وهي المتعلقة غالبا 
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بتلك المتعلقة باآلليات واإلجراءات مثل الديموقراطيةوآليات تنفيذها. ومما 
العالم  في  السياسي  الكسب  لهذا  تّم  الذي  النسخ  أّن  المشهد  تعقيد  في  يزيد 
اإلسالمي كان نسخا مشوها احتفظ في الغالب بما هو مناقض للفكرة اإلسالمية 

ونبذ ما هو مناسب لها. 
وجد اإلسالميون أنفسهم وقد فجأتهم ثورات الربيع العربي  يتصّدرون 
مسؤولية الحكم في موقف صعب: وفاء للفكرة اإلسالمية في شؤون الحكم وقد 
بّشروا بها زمنا طويال، ولكنه تبشير اهتّم بمبادئها وأسسها ال بتفاصيلها الجاهزة 
من  وتراث  والطارئة،  األصلية  باإلكراهات  يعّج  متشابك  معّقد  وواقع  للتنزيل، 
الراهن  تطبيقه  ولكن  منه  االستفادة  يمكن  السائد  الغربي  اإلنساني  الكسب 
الذي اكتسب واقعية ذات سطوة كان نسخا مشوها عن األصل فزاد تعقيدا على 
بميزان  تعديل  إلى  أصله  في  يحتاج  الحكم  شؤون  في  تراثيا  ومخزونا  تعقيد، 
المقاصد والقيم اإلسالمية نفسها لطول ما أصابه من جمود، وهو  مع ذلك لئن 
أسعف ببعض المبادئ الكبرى فإنه ال يسعف بمقتضيات التنزيل على الوضع 

الراهن.
إّن هذا الوضع الذي وجدت الفكرة اإلسالمية وحاملوها فيه حيال المطلوب 
من استحقاقات الحكم لتدعو المهتمين بهذا الشأن إلى بذل جهود كبيرة في 
الذي ينتهي  البحث  والعمق، وهو  بالتأّني كما بالدّقة  المتصف  العلمي  البحث 
إلى المالءمة بين األصول اإلسالمية في شؤون الحكم ذات الطبيعة الثابتة، وما 
هو باق على صالحه من اجتهادات العلماء في السياسة الشرعية، وما انتهى إليه 
الكسب اإلنساني في الحضارة الراهنة مما هو مالئم ألصول الحكم اإلسالمي، 
وما تقتضيه إكراهات الواقع وتعقيداته ومتغيراته، ليتأّلف من كّل ذلك مشروع 
وهو  االبتالء،  من  الجديدة  المرحلة  هذه  في  اإلسالميون  به  يستنير  للحكم 

ابتالء تحّمل مسؤولية القيادة في الشأن السياسي.
تعقيداتها  إلى  بالنظر  المهّمة  هذه  صعوبة  نسّجل  فإننا  الصدد  وبهذا 
في أبعادها المختلفة، حتى ليمكن القول إنها تحتاج إلى نفير علمي اجتهادي 
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أفرادا  والباحثين  والمفكرين  العلماء  من  الشأن  بهذا  المهتمون  فيه  يشترك 
وهيئات وتنظيمات ومجامع، غير أننا ال نرى في تقديرنا أّن هذا األمر ُيعامل من 
األهمية بما يستحّق، ففي حسباننا ُيعتبر منوال الحكم الذي ستعتمده الفكرة 
التجربة  نجاح  في  األساسية  المحددات  أحد  الجديد  ابتالئها  في  اإلسالمية 

بأكملها أو فشلها.
واستشعارا من االتحاد العالمي للعلماء المسلمين ألهمية هذا األمر عقد 
هذا  في  المنشورة  والبحوث  بتونس،  الزيتونية  الجامعة  مع  بالشراكة  مؤتمرا 
العدد من مجلة " األمة الوسط" هي حصيلة ما عرض ونوقش في ذلك المؤتمر، 
والمجلة تقّدم هذه الحصيلة للقّراء الكرام في سياق هذا النفير العلمي الواجب، 
واالجتهادات الواردة فيها نرجو أن تثري بها هذه القضية البالغة األهمية، لكّن 

اآلراء الواردة فيها تبقى آراء كتابها وال تلزم المجلة وال الجهة التي تصدرها.
والله ولي التوفيق.

األمة الوسط

تقديم
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 ,kÉeƒªY ô°ûÑdG IÉ«M ‘ kGÒÑc kGôKCGh kÉ©°SGh kÉeƒ¡Øe á«Yô°ûdG á°SÉ«°ù∏d ¿CG ¬«a ∂°T ’ É‡

 â°üs∏≤J å«M äGóéà°ùeh ä’ƒ– øe √ó¡°ûJ ÉŸ IôNCÉàŸG Qƒ°ü©dG ‘ É¡«a ¢VƒÿG OÉY óbh

 ÉgOGôaCG  äÓeÉ©eh  äÉ©ªàéŸG  ídÉ°üe  â∏NGóàa  ,IÒ¨°U  ájôb  ⁄É©dG  íÑ°UCGh  äÉaÉ°ùŸG

 ≥Øàj ÉÃ ¢SÉædG ídÉ°üe ájÉYQh IÉ«◊G ÖfGƒL qπc º«¶æàd ájQhô°V áLÉ◊G π©L É‡ ,É¡JÉYÉªLh

 êÉàMG  Éªs∏ch  .É¡aGógCG  ≥ u≤ëjh  áeÉ©dG  ÉgóYGƒb  ≈∏Y  ¢ù°SCÉàjh  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤eh

 ¬fEÉa ÉgÒZ hCG ájOÉ°üàb’G IÉ«◊ÉH ≥∏©àj Ée hCG á«dÉŸG hCG ájQGOE’G º¶ædGh ÚfGƒ≤dG qø°S ≈dEG ™ªàéŸG

.∂dòH »Øj Ée º¶ædGh ΩÉμMC’G øe É¡«Øa ÖfGƒ÷G √òg º¶æj Ée á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ‘ óé«°S

 ó©Hh ,á«îjQÉàdG á«MÉædG øe á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ‘ ô¶ædG ≈dEG ≈©°ùf á°SGQódG √òg ‘h

 πX ‘ ôgORGh Q qƒ£J ∞«ch º∏©dG Gò¡H ájÉæ©dG äCGóH ∞«c ∫AÉ°ùàf ¬J’’Oh É¡eƒ¡Øe ójó–

 ä’ƒëàdG √ò¡d ¿Éch ,á«eÓ°SE’G äÉ©ªàéŸG É¡Jó¡°T á«aÉ≤Kh á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S ä’ƒ–

 áª«b »g Éeh ,á«μdÉŸG øe ¬eÓYCG RôHCG ºg øe ºK ,¬©LGôJ hCG º∏©dG Gòg Qƒ£J ‘ ô°TÉÑŸG ôKC’G

 äGP  ä’ÉéŸG  ‘  á«ªgCG  äÉØdDƒŸG  ÌcCG  ≈∏Y  âbƒdG  ¢ùØf  ‘  Ú¡Ñæe  ,É¡à«ªgCGh  º¡JÉØdDƒe

 ≈dEG á qμ°S hCG êGôN øe ¬∏ª°ûj ÉÃ OÉ°üàb’Gh áÑ°ù◊Gh AÉ°†≤dG πãe á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdÉH ábÓ©dG

.IQƒæŸG áæjóŸG ,á«eÓ°SE’G á©eÉ÷ÉH PÉà°SCG *
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 π¨°ûJ »àdG ÉjÉ°†≤dG á«Yƒf ≈∏Y ád’Oh á«≤FÉKh áª«b øe É¡d ÉŸ ≥FÉKƒdGh •hô°ûdG º∏Y ÖfÉL

 á°SÉ«°ùdG äÉ«dBG º¡a ≈dEG áLÉ◊G ∑GQOE’ ÉgƒØXh hCG É¡H ¿ƒ°SQGódG πØàMG ¿CG qπbh äÉ©ªàéŸG

.É¡≤«Ñ£Jh á«Yô°ûdG

∫t
ôôœË WO�dA�« W�UO��« ÂuNH� w
 Éæª¡j Ée Qó≤H É¡J’’Oh á°SÉ«°S áª∏μd á«MÓ£°U’G hCG ájƒ¨∏dG ád’ódG ‘ ¢Vƒîf ød

 á°SÉ«°ùdG ¿CG øe kÉbÓ£fG á«Yô°ûdÉH Ió«≤e øμJ ⁄ á°SÉ«°ùdÉa ,á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG Ωƒ¡Øe ójó–

 kÉ«aÉc ó«b ¿hO øe á°SÉ«°ùdG ßØd ¥ÓWEG ¿Éμa ,´ô°ûdÉH ’EG »≤«≤M ìÓ°UEG ’h ,ìÓ°UE’G »g

 ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG  á°SÉ«°ùd  ó«÷G ¬≤ØdG  ΩóYh º∏©dG  ∞©°V ™e ºK ,Üƒ∏£ŸG  IOÉaEG  ‘

 á°SÉ«°ùdG ó««≤J ≈dEG áLÉ◊G âfÉμa ,´ô°ûdG ∞dÉîJ á°SÉ«°ùdG äQÉ°U I’ƒdG ¢†©H óæY º∏°Sh

.(1)∫ƒÑ≤dG óM øe áŸÉ¶dG á°SÉ«°ùdG ∂∏J êGôNE’ á«Yô°ûdÉH

 øe Òãc ‘ ºμ◊G ≈dEG ™LGQ á«Yô°T É¡fCÉH Égó««≤J hCG á°SÉ«°ùdG ∞°Uh ‘ ÖÑ°ùdG qπ©dh

 øe º¡àoj ób ºK øeh áæ°S hCG ÜÉàc øe ¢üæH âÑãJ ⁄ ΩÉμMCÉH ,äÉjÉæ÷G á°UÉNh πFÉ°ùŸG

 áª¡àdG ∂∏J øe á«°ûN ,á«Yô°T É¡fCÉH á°SÉ«°ùdG âØ°Uƒa ,´ô°ûdG áØdÉîÃ ΩÉμMC’G ∂∏J Oó©j

 π«dO ≈dEG kGóæà°ùe ¿ƒμj ób PEG , ¢üæH âÑãj ⁄ ¿EGh , ´ô°ûdG ∞dÉîj ⁄ ºμ◊G ∂dP ¿CG ¿É«Ñd

. ∂dP ≈dEG Ée hCG »©ÑJ

 É¡FÉæH π°UCG ‘ »YhQ GPEG ≈æ©eh ≈æÑe á«Yô°T íÑ°üJ á°SÉ«°ùdG ¿EÉa ∞∏°S Ée ≈∏Y AÉæHh

:¿GôeCG É¡dÉªYEGh

 áeÉ©dG √óYGƒbh ¬JÉ«∏ch ¬JÉjÉZh ´ô°ûdG ó°UÉ≤Ÿ á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ºμM á≤aGƒe :∫hC’G

.ájÉZh kGQÉ°ùeh CGóÑe á°SÉ«°ù∏d áªcÉ◊G

 áæeRC’G ™«ª÷ ΩÉY π«dóH âÑK kÉ«Yôa ¿Éc ƒdh »Yô°T π«dO …CG áØdÉfl ΩóY :ÊÉãdG

.(2)á«∏«°üØàdG á©jô°ûdG ádOCG øe π«dO …CG hCG ∫GƒMC’Gh

 kÉÁób  AÉª∏©dG  ¬H  ºàgG  ó≤a  á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG  ∞jô©J  ÉeCG  .á«Yô°ûdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  Gòg

 .  2/393  á«ª«J  øH’  ihÉàØdG  ´ƒªL   1
 ,âfôàfE’G  áμÑ°T)  á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG  :¬dÉ≤e  »a  IôgÉ≤dG  á©eÉL  »a  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ¢SQóe  ,º°SÉb  øjódG  »ëe  :™LGQ  2

.(º°SÉb øjódG »ëe .O ™bƒe
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 kGQGô≤à°SG √QGô≤à°SGh ¬dƒdóe §Ñ°V ≈dEG â°†aCG Iõ«ªàe kGOƒ¡L ¬àfÉHEG π«Ñ°S ‘ GƒdòHh ,kÉãjóMh

.kÉ«MÓ£°UG

 ™e ¿ƒμj kÓ©a ¿Éc Ée á°SÉ«°ùdG{ ¿CG Égô¡°TCGh á«Yô°ûdG á°SÉ«°ù∏d äÉØjô©àdG ™°ShCG øeh

 º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ¬©°†j ⁄ ¿EGh ,OÉ°ùØdG øY ó©HCGh ìÓ°üdG ≈dEG ÜôbCG ¢SÉædG

 Éædƒb ‘ á«Yô°ûdG á°SÉ«°ù∏d »∏ª©dG ÖfÉ÷G ÚÑj ∞jô©àdG ¿CG ßMÓf Éægh z»Mh ¬H ∫õf ’h

 á«YôdG ìÓ°UE’ kÉÑ°SÉæe √Gôj ÉÃ ôeC’G q‹h π©a »g á°SÉ«°ùdÉa ¬«∏Yh z kÓ©a ¿Éc Ée á°SÉ«°ùdG {

.´ô°ûdG ó°UÉ≤e ≥ah ≈∏Y

 ∫RGƒædGh ™FÉbƒdG πª°û«d á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG Ωƒ¡Øe ‘ É©°SƒJ ∞jô©àdG Gòg ‘ ¿EG ºK

 Ò¶f  É¡ëŸ ’h ,´ÉªLE’Gh  áæ°ùdGh  ÜÉàμdG  ‘ kÉ°UÉN kÉªμM É¡d  ó‚ ’ ób »àdG  I qóéà°ùŸG

..Égƒëfh ™FGQòdG uó°Sh ¿É°ùëà°S’Gh áë∏°üŸG EGóÑe ≈dEG É¡©Lôe ¿CG »æ©j Gògh ,¬«∏Y ¬°ù«≤f

.z»Mh ¬H ∫õf ’h º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ¬©°†j ⁄ ¿EGh{ Éædƒb øe º¡Øj Gògh

 ,øjQG sódG áë∏°üe ≈dEG …ODƒŸG ÒHóàdG »g á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ¿CG ó‚ ôNBG ∞jô©J ‘h

 »°VQ ÜÉ£ÿG øH ôªY ≈dEG Ö°ùæj Ée ƒëf ≈∏Y z∞æY ÒZ ‘ Ió°Th ∞©°V ÒZ ‘ Úd{ »gh

 :ôªY ∫Éb ,Úª∏°ùŸG áaÓÿ ±ƒY øH øªMôdG óÑY á«dƒJ ¢SÉÑY øHG ìÎbG Éeóæ©a ,¬æY ˆG

 ÒZ ‘ …ƒ≤dG ’EG ¢SÉÑY øHG Éj ôeC’G Gò¡d í∏°üj ’ ¬fCGh ∞«©°V ¬æμd äôcP πLôdG º©f

.(3)±Gô°SEG ÒZ øe OGƒ÷Gh ,πîH ÒZ øe ∂°ùªŸGh ,∞©°V ÒZ ‘ uÚ∏dG ,∞æY

 »°VÉ≤dG hCG ΩÉeE’G øY Qó°üj Ée πc »g :á«Yô°ûdG á°SÉ«°ù∏d á°UÉÿG äÉØjô©àdG øeh

 É¡∏©Lh ,ÉgGôj áë∏°üŸ ºgOÉ°ùa øe ájÉbh hCG º¡d kGôLR øjó°ùØŸG ≥ëH äÉHƒ≤Yh äGQGôb øe

 ¿CG äGôjõ©àdG ÚHh É¡æ«H ™eÉ÷Gh ,äÉjÉæ÷ÉH É¡≤∏©J óæY ∂dPh ,ôjõ©àdG »æ©J AÉª∏©dG ¢†©H

.√ôjó≤J ‘ ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ΩÉeE’G ≈dEG ∫ƒcƒeh Qó≤e ÒZ Éª¡æe Óc

 ∂dòH Oôj ⁄ ¿EGh ,ÉgGôj áë∏°üŸ ºcÉ◊G øe A»°T π©a :»g ôNBG ¢UÉN ∞jô©J ‘h

 á∏ãeC’Gh .OÉ°ùØdG IOÉŸ kÉª°ùM »Yô°T ºμM É¡d ájÉæL ß«∏¨J kÉ°†jCG »g hCG .»FõL π«dO π©ØdG

 ˆG »°VQ ≥jó°üdG ôμH »HCG áØ«∏ÿG ≥jô– : É¡æe IÒãc ¢UÉÿG ÉgÉæ©Ã á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ≈∏Y

.12 ¢U  …OQhÉªdG  ,  á«fÉ£∏°ùdG  ΩÉμMC’G  ô¶fG  3
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 íμæoj kÓLQ iCGQ ¬fCÉH :É¡«a ∫ƒ≤j ádÉ°SôH ¬JOÉb óMCG π°SQCG ¿CG ó©H º¡ÑfP Ió°ûd á«Wƒ∏dG ¬æY

 iQCG{ :∫É≤a ,k’ƒb ºgó°TCG ¿Éch ¬æY ˆG »°VQ »∏Y º¡«ah áHÉë°üdG QÉ°ûà°SÉa ,ICGôŸG íμæJ Éªc

.(4)zQÉædÉH Gƒbôëj ¿CG

 πNOCG áHÉë°üdG ¢†©H ¿C’ ∂dPh ∞MÉ°üª∏d ¬æY ˆG »°VQ ¿ÉªãY ≥jô– kÉ°†jCG É¡æeh

 ∞MÉ°üŸG  √òg ¿ÉªãY ™ªéa ô u°ùØŸÉH  ô s°ùØŸG  §∏àNÉa  äÉª∏μdG  ¢†©Ñd  kGÒ°ùØJ  ¬Øë°üe ‘

.¬æY ’EG GhòNCÉj ’CG ¢SÉædG ΩõdCGh ΩÉeE’G ∞ë°üŸG Öàch ,É¡∏c É¡bôMCGh

 Oôj  ⁄ »àdG  á«eÓ°SE’G  ádhódG  ¿hDƒ°T  ÒHóJ{  »g  á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG  ¿EÉa  QÉ°üàNÉHh

 ™e ≥Øqàjh ,áeC’G áë∏°üe ¬«a ÉÃ ,∫óÑàJh Ò¨àJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG hCG  ,íjô°U ¢üf É¡ªμëH

 záeÉ©dG É¡dƒ°UCGh á©jô°ûdG ΩÉμMCG

 ΩÉμMC’G øY ¬«a åëÑoj º∏Y{ :»g ∫ƒ≤f ¬JGòH Ωƒ≤j , kÓ≤à°ùe Éª∏Y ÉgÉfÈàYG Ée PEGh

 É¡fCÉ°T øe »àdG hCG  ,¢üf É¡«a Oôj ⁄ »àdG ,á«eÓ°SE’G ádhódG ¿hDƒ°T É¡H ôHóoJ  »àdG ,º¶ædGh

.(5)záeÉ©dG É¡dƒ°UCGh á©jô°ûdG ΩÉμMCG ™e ≥Øàjh ,áeC’G áë∏°üe ≥≤ëj ÉÃ ,∫óÑàdGh Ò«¨àdG

∫�ôu���« …dL� WO�dA�« W	UO
�«
 ,Üƒ©°ûdGh ºeC’G É¡«dEG êÉà– »àdG ΩÉμMC’G ™«ªéH á«aGh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG âfÉc

 ,É¡«bQh É¡e qó≤J πMGôeh ,ÉgQƒ£J ‘ IÉ«◊G IôjÉ°ùŸ á◊É°U ,É¡JÉ«M º«¶æJh É¡fhDƒ°T ÒHóJ ‘

 oº oμnd oâ« p°V nQ nh » pà nª r©pf rº oμr«n∏ nY oâ rªn r“nCG nh rº oμnæj pO rº oμnd oâr∏ nª rcnCG nΩ rƒ n«rdG  ̊≈dÉ©J ¬dƒb ∂dP ádOCG øeh

.(6)˝ Ékæj pO nΩ nÓ r°SpE r’G

 âbh øe çó– »àdG ™FÉbƒdG øe á«FõL πc ºμM ÚÑj ⁄ ΩÓ°SE’G ¿EÉa ∂dP ™eh

 ⁄ ¿BGô≤dG  ¿CÉH  ó¡°ûj ¬J’ƒëàH ™bGƒdÉa  ,É¡«∏Y øeh ¢VQC’G ˆG çôj ¿CG  ≈dEG  ™jô°ûàdG  ∫hõf

 ‘ ≥«Ñ£à∏d á◊É°U ,á«∏c áeÉY √óYGƒbh ¬eÉμMCG äAÉL πH ,äÉ«Fõ÷G ∂∏J ΩÉμMC’ ¢Vô©àj

 óH ’ »àdG óYGƒ≤dGh ∫ƒ°UC’G ™«ªéH •ÉMCG  ƒ¡a ,á«eƒ«dG º¡JÉ«M ‘ ¢SÉæ∏d ¢Vô©j Ée πc

 ,É¡∏gCG ≈dEG äÉfÉeC’G AGOCGh Qô°†dG ™aQh iQƒ°ûdGh ∫ó©dG ÜƒLƒc ,ΩÉ¶fh ¿ƒfÉb qπc ‘ É¡æe

.8/232 GƒàÑãj ≈àM Oƒ¡°ûdG ∞bh »a AÉL  Ée  ÜÉH  ,iôÑμdG  »≤¡«ÑdG  øæ°S   4
.47  ¢U  ,2004 ¢VÉjôdG 2 • ,á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ≈dEG πNóªdG ,óªMCG ∫É©dG óÑY  Iƒ£Y  5

.3  ,IóFÉªdG  6
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 É¡æY ò°ûj ¿CG ™«£à°ùj ’ »àdG ,áeÉ©dG óYGƒ≤dG øe ∂dP ÒZ ≈dEG ,É¡HÉë°UC’ ¥ƒ≤◊G ájÉYQh

 ó°UÉ≤ŸG ßØ◊ Ωõ∏j Ée ∫ƒ°UCÉH •ÉMCG ¿BGô≤dG ¿EG ºK ÉgOÉ©°SEGh ºeC’G ìÓ°UEG ¬H OGôj ΩÉ¶f hCG ¿ƒfÉb

 hCG á°ùªÿG ó°UÉ≤ŸG »g √ògh ,É¡«∏Y á¶aÉëŸGh É¡àeóÿ ’EG ájhÉª°ùdG ™FGô°ûdG äCÉJ ⁄ »àdG

 ‘ É¡eÉμMCÉH ¿BGô≤dG AÉéa ,¢Vô©dGh ∫ÉŸGh π°ùædGh π≤©dGh ¢ùØædGh øjódG ßØM …CG áà°ùdG

 π«°üØJ ≈dEG áLÉM ‘ √Gôj Ée π«°üØJ πØ¨oj ⁄ ∂dP ™eh á«dƒª°T äÉ«eƒªYh á«∏c óYGƒb

 ä’ƒ– ó¡°ûJ ÉgQƒ£J ‘ äÉ©ªàéŸG ¿CG ÉÃh ,äÉ≤ØædGh ¥Ó£dGh ìÉμædGh åjQGƒŸG ΩÉμMCÉc

 É¡dÉ› ¿Éch ä’ƒëàdG √òg á©jô°ûdG ÖcGƒJ ¿CG …Qhô°†dG øe ¿Éμa ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 áëjô°U ¢Uƒ°üf É¡fCÉ°ûH  Oôj ⁄h óŒ »àdG  çOGƒ◊Gh ™FÉbƒdÉH  ºà¡J »àdG  á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG

 ¢ù«d ƒgh OhóMh §HGƒ°V ¬dh OÉ¡àL’G ƒg ºμ◊G ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≥jôW ¿Éch É¡«a ºμ◊G sÚÑoJ

 á©bGƒ∏d »Yô°ûdG ºμ◊G •ÉÑæà°SG ‘ ¬©°S oh ¬«≤ØdG ∫òH{ ƒ¡a ¬«Y sój øe qπc áYÉ£à°SÉH hCG kÉ≤∏£e

zá«Yô°ûdG ádOC’G øe áKOÉ◊G hCG

 IÒãc á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ≈dEG Aƒé∏dG â°Vôa »àdG ™FÉbƒdGh çOGƒ◊G ¿CG ‘ ∞∏àîf ’h

 ¿CG ∑Qóæd É¡°†©H ≈dEG ¥É«°ùdG Gòg ‘ Ò°ûfh ïjQÉàdG qôe ≈∏Y á«eÓ°SE’G äÉ©ªàéŸG É¡àaôY

 Éªc záæ«àfôμdG{ IôgÉ¶a ,Égôjƒ£Jh á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG ≈dEG ™aO …òdG ƒg ¬J’ƒëàH ™bGƒdG

 ÚeOÉ≤dG øjôaÉ°ùª∏d kÉeƒj Ú©HQCG IóŸ »ë°üdG ôé◊G »gh …hÉ£¡£dG â©aQ áYÉaQ É¡«ª°ùj

 GPEG Oƒ°ü≤ŸG ó∏ÑdG ∫ƒNóH º¡d ìÉª°ùdG ºK É¡«a GÒdƒμdG AÉHƒc AÉHh »°ûØJ ™bƒàoj ≥WÉæe øe

 ™e á©bGƒdG ¥ÉØJ’ á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG øe Èà©oj ,ihó©dG ô°ûfh ¢VôŸG øe º¡àeÓ°S äócCÉJ

 øY π∏©dGh ¢VôŸG OÉ©HEGh  ¢ùØædG  ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e øe ó°ü≤e

.¢UÉN »∏«°üØJ ¢üf ΩÉμMC’Gh º¶ædG √ò¡H Oôj ⁄ ¿EGh ¢SÉædG

 áÑbGôeh QhôŸG áeÓ°Sh øeC’G ßØ◊ äÉbô£dG ‘ áWô°ûdG ∫ÉLQ ™jRƒJ ΩÉ¶f Èà©oj ∂dòc

 á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG øe OÓÑ∏d ÚeOÉ≤dG ájƒg áÑbGôeh êhôÿGh ∫ƒNódG óæY ôØ°ùdG äGRGƒL

 øeC’G ≥«≤– ƒgh ,á©jô°ûdG ¬«dEG ±ó¡J ¢VôZ ™e ≥ØàJ ádCÉ°ùŸÉa ¢UÉN ¢üf ¬«a Oôj ⁄ ¿EGh

 äGQóîŸG áYGQR ™æŸ ™°VƒoJ »àdG º¶ædG É seCG .ÚHôîŸGh OÉ°ùØdG ≈∏Y AÉ°†≤dGh OGôaC’Gh ádhó∏d

 á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG øe Èà© oàa É¡dhGóJh áë∏°SC’G ™«H ™æeh äGôμ°ùŸGh ôªÿG ™«H hCG É¡éjhôJh

 IóYÉb »gh á©jô°ûdG óYGƒb øe IóYÉb ≈∏Y »æÑe ôeC’G ¿C’ ¢UÉN ¢üf ∂dP ≈∏Y Oôj ⁄ ¿EGh

.∫ƒ≤©dGh ¢SƒØædG ßØM ƒgh á©jô°ûdG ±GógCG øe ±óg ™e kÉ°†jCG ¥ÉØJ’G ºK  ™FGQòdG ó°S
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∫WO�dA�« W�UO��U� W�UMF�« w	 ¡ULKF�« œuN

 á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG  ‘  IÒãc  ∞«fÉ°üJ  ™bGƒ∏d  áHÉéà°SGh  øjhóàdG  ô°üY  ‘  ô¡X  ó≤d

 ‘ Öà nc πH ,QÉÑNC’G πgCGh ¿ƒKóëŸGh ÜÉàμdGh AÉHOC’Gh ΩÓμdGh óFÉ≤©dG πgCG  É¡«a ºgÉ°S

 ádõà©ŸGh êQGƒÿGh á©«°ûdÉc ,á«eÓ°SE’G Qƒ°ü©dG ‘ äô¡X »àdG ¥ôØdG πc AÉª∏Y º∏©dG Gòg

 AÉ¡≤a  ¿CG  ≈°ùæf  ’  ¿CG  Öéj  øμd  .áYÉª÷Gh  áæ°ùdG  πgCGh  á«æWÉÑdGh  IôYÉ°TC’Gh  á«ª¡÷Gh

 ≈∏©j »HCGh …OQhÉŸÉc º¡æe ¿ƒeó≤àŸG á°UÉN ,º∏©dG Gòg ∫ƒ°UCG ºμMCG øe ∫hCG ºg ΩÓ°SE’G

 á«fÉ£∏°ùdG  ΩÉμMC’G  {  ¬ØsdDƒe  ∫ÓN øe á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG  º∏Y  óFGQ  …OQhÉŸG  ó©ojh  ,AGôØdG

 ¬fEG  πH  ,»°SÉ«°ùdG  ÜGô£°V’G  ¬«a  Ìch  Ωƒ∏©dG  ¬«a  äôgORG  ô°üY  ‘  zá«æjódG  äÉj’ƒdGh

 qÚH  ÜGƒHCG  Iô°ûY  ≈∏Y  ¬HÉàc  π©L ÚM ô°TÉÑŸG  ßYƒdG  ≈dEG  CÉ÷  z∑ƒ∏ŸG  áë«°üf{  ¬HÉàc  ‘

 ¥ÓNC’G øe º¡«∏Y Öéj Éeh ∑ƒ∏ŸG ¿CÉ°T ádÓLh É¡dƒÑb ≈∏Y å◊Gh íFÉ°üædG á«ªgCG É¡«a

 ¢VôYh `  ∑ƒ∏ŸG  OÉ°ùa `  OÉ°ùØdG  ≈dEG  ájODƒŸG  ÜÉÑ°SC’G ‘ åëH Éªc ,º¡dRÉæe Ö°SÉæJ  »àdG

 ¢ùØædG á°SÉ«°Sh äGƒ¡°ûdGh ¢ùØædG ¢VGôeCG IGhGóeh Üƒ∏≤dG Iƒ°ùb á÷É©Ÿ ßYGƒŸG øe á∏ªL

 á°SÉ«°S π∏ëa á°UÉNh áeÉY ≈dEG ™ªàéŸG º«°ù≤J ‘ ¬jô°UÉ©e IOÉY øY ò°ûj ⁄h É¡à°VÉjQh

 áμ∏ªŸG πgCG ÒHóJh áeÉ©dG á°SÉ«°S ≈dEG ≈≤JQGh ,ΩóÿGh ÜQÉbC’Gh ódƒdGh πgC’G øe á°UÉÿG

 áØ∏àfl QƒeCG ≈dEG kÉ«¡àæe º∏ u°ùdGh Üô◊G ‘ ádhódG á°SÉ«°Sh ∫ÉŸG ôHóJh OÉ°üàb’G á°SÉ«°S èdÉYh

 ¬YÉªà°SGh áe sôëŸG ÊGhCÓd ¬dÉª©à°SGh ⁄É¶dG ºcÉë∏d πª©dG á«dƒàc π«∏ëàdGh ËôëàdÉH ≥∏©àJ

.ÉgÒZh Üô£dGh »gÓŸG

 á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG øe ÉjÉ°†b ∫hÉæJ ‘ AGôØdG ≈∏©j »HCG hCG …OQhÉŸG ôeCG øe øμj Éª¡eh

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ äGQƒ°üJh iDhQ øe Úª∏°ùŸG AÉª∏©dG ôFÉ°S ¬eób Ée »Øîj ’ Éª¡æe qπc ó¡L ¿EÉa

 á°SÉ«°ùdG  hCG  áaÓÿGh áeÉeE’G ´ƒ°Vƒe âdhÉæJ  »àdG  ÖàμdG ‘ AGƒ°S áYƒæàeh ábôØàe äOQh

.ÉeƒªY OÉ°üàb’Gh ∫GƒeC’G äÉØæ°üe hCG ÉjÉ°†≤dGh áÑ°ù◊G Öàc hCG ÚWÓ°ùdG ∫GƒMCGh kÉeƒªY

 ´ƒ°VƒÃ  á∏°üdG  äGP  äÉØdDƒŸG  ¢†©Ñd  ™°Sƒe  âÑK  ¢VôY  ∫hÉëf  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘h

 á¡L  øe  É¡H  áWÉME’Gh  É¡JQƒ∏H  ‘  AÉª∏©dG  áªgÉ°ùe  ióe  øY  ∞°ûμJ  á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG

 å«ëH ∂dP ≈dEG åëÑdG áLÉM º¡à°†àbG Ée GPEG É¡«dEG ´ƒLôdÉH ÚãMÉÑdGh Ú°SQGó∏d íª°ùJh

.¢Vô¨dG Gòg ‘ á«μdÉŸG AÉª∏Y äÉeÉ¡°SEG IQGõZ ≈∏Y ¢Uƒ°üÿÉH Ú¡uÑæe ,º¡dhÉæàe ‘ ¿ƒμJ
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 ÚWÓ°ùdG ∫GƒMCG ∂dP ‘ ÉÃ ,á°SÉ«°ùdG º∏Y ‘ ∞«æ°üàdÉH GƒæY ΩÓ°SE’G AÉª∏Y ¿EG

 ∫GƒeC’G äƒ«H AÓchh ,∫GƒeC’G AÉªYRh AÉ°†≤dGh ÜÉ°ùàM’G πgCGh AGQRƒdGh AGôeC’Gh ∑ƒ∏ŸGh

 ¿CG Öéj »àdG ¥ÓNC’G áaô©eh ,AGQRƒdGh ∑ƒ∏ŸG ÜGOBÉH ÉæØ∏°SCG Éªc GƒªàgGh ,º¡ªμM ‘ øeh

 ôNõj äÉØdDƒŸG √òg πãeh ,¬àdhO ∫GƒMCG º«¶æJ ø°ùëj ≈àM ádhódG ‘ ∫hDƒ°ùŸG É¡H ≈∏ëàj

 ÜÉ£ÿG ¿ƒμj kÉfÉ«MCGh RƒeôdGh ¢ü°ü≤dG á£°SGƒH ∫ÉãeC’Gh È©dGh íFÉ°üædGh ºμ◊Gh ßYGƒŸÉH

 á sé◊G áeÉbEGh ºμ◊Gh á°SÉ«°ùdG πLôd π°†aC’G π«Ñ°ùdG ìÉ°†jEG ±ó¡H ∂dP πc kGô°TÉÑe É¡«a

 :ôcòf á°SÉ«°ùdG º∏Y ‘ äÉØdDƒŸG √òg ºgCG øeh ,AÉØ∏ÿG ≈∏Y

-1 .(7)á«dÉàdG ÖàμdG ¬dh `g142 ä ˆG óÑY ™ sØ≤ŸG øHG

 ÉjÉ°Uh ≈∏Y πªà°ûJ Qƒ°üæŸG ôØ©L »HCG »°SÉÑ©dG áØ«∏î∏d É¡Øæ°U :áHÉë°üdG ádÉ°SQ - CG

.¢SQÉa ∑ƒ∏e á°SÉ«°S øY ádƒ≤æe á«bÓNCGh á«°SÉ«°S

 ‘ áØdÉ°ùdG ºeC’G ΩÓμd IÒãc ∫ƒ≤f ¬«a : ÒÑμdG ÜOC’Gh Ò¨°üdG ÜOC’G ÜÉàc - Ü

.áªμ◊Gh á°SÉ«°ùdG

.äÉfGƒ«◊G ¿É°ùd ≈∏Y »°SÉ«°S ßYh ¬«a záæeOh π«∏c { ÜÉàc - `L

 áÑ«àb øHG ¬æe π≤fh ,á«°SQÉØdG á¨∏dÉH (¿ƒfÉ≤dG hCG Qƒà°SódG) √Éæ©eh zÚFB’G{ ÜÉàc – O

.zΩƒ°SôdG{ √Ò°ùØJ …Oƒ©°ùŸG ∫Éb .¬Ñàc ‘

.(8)(ñ) ∑ƒ∏ŸG Ò°S - `g

-2 ( `g215 ä) ¿hQÉg øH π¡°S

zá°SÉ«°ùdGh ∂∏ŸG ÒHóJ { ÜÉàc ¬d

-3 ( `g215 ä) (§°ShC’G ¢ûØNC’ÉH) ±hô©ŸG »©°TÉéŸG Ió©°ùe øH ó«©°S

z∑ƒ∏ŸG { ÜÉàc ¬d

-4 .( `g247 ä) …È£dG øjR øH »∏Y

.z∑ƒ∏ŸG áØ– { ÜÉàc ¬dh

 ‘ ô°ûf zº∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi »ÑædG IƒÑf äÉÑKEG ‘ ádhódGh øjódG { ÜÉàc ¬dh

.ïjQÉJ ¿hóH ,á≤«à©dG áÑàμŸÉH ¢ùfƒJ

.172 ¢U â°Sô¡ØdG ,ºjóædG øHG ô¶fG   7
. •ƒ£îe  ñ)  õeQ  8
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-5 ( `g250 ä) »Ñ∏¨àdG çQÉ◊G øH óªfi

 z∑ƒ∏ŸG ¥ÓNCG { ÜÉàc ¬d

-6 :É¡æe á°SÉ«°ùdG ‘ πFÉ°SQ IóY ¬dh ( `g252 ä) …óæμdG ¥Éë°SEG øH Üƒ≤©j

 -CG.á°SÉ«°ùdG ‘ iÈμdG ádÉ°SôdG

 -Ü.áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ‘ ádÉ°SQ

-7 :ÖàμdG øe ¬dh ( `g255 ä) (ôëH ƒHCG) ßMÉ÷G ¿ÉªãY øH hôªY

 -CG.´ƒÑ£e :∑ƒ∏ŸG ¥ÓNCG ‘ êÉàdG

 -Ü.É«côJ ‘ ¢üdÉN áÑàμe ñ :∑ƒ∏ŸG áÑë°U ÜGOBG

 -ê .É«côJ ‘ ¢üdÉN áÑàμe ñ :∑ƒ∏ŸG ÜGOBG

-8  ( `g325 ä ) zôjRƒdG { »∏é©dG ∞dO ƒHCG

. z∑ƒ∏ŸG á°SÉ«°S{ ÜÉàc ¬dh

-9  ( `g262 ä) …ÒªædG áÑ°T øH ôªY ójR ƒHCG

.z¿É£∏°ùdG { ÜÉàc ¬dh

-10 .( `g272 ä ) ™«HôdG »HCG øH óªfi øH óªMCG

.´ƒÑ£e z∂dÉªŸG ÒHóJ ‘ ∂dÉŸG ∑ƒ∏°S zÜÉàc ¬dh

-11 :ÖàμdG øe ¬d ( `g276 ä ) áÑ«àb øH º∏°ùe øH ˆG óÑY ΩÉeE’G

 ÜÉàμdGh ,¬æe ∫hC’G Aõ÷G ‘ zQÉÑNC’G ¿ƒ«Y{ »Yƒ°SƒŸG ¬HÉàc øª°V ¿É£∏°ùdG ÜÉàc

. `g1406 (9)• á«ª∏©dG ÖàμdG QGO ¬Jô°ûf ,πjƒW »∏Y ∞°Sƒj .O :¬≤≤M ≥≤fi

-12 .( `g268 ä) »°ùNô°ùdG Ö«£dG øHG

.zá°SÉ«°ùdG { ÜÉàc ¬d

-13 . ( `g296 ä) ìGô÷G øH OhGO øH óªfi

.zAGQRƒdG zÜÉàc ¬d

 .2/22  :ø«aQÉ©dG  ájóg   9
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-14 :É¡æe Öàch πFÉ°SQ IóY ¬d ( `g322 ä »∏îÑdG ójR ƒHCG) π¡°S øH óªMCG

.IÒÑμdG á°SÉ«°ùdG – CG

.IÒ¨°üdG á°SÉ«°ùdG – Ü

.á«YôdGh ¿É£∏°ùdG ÜGOBG - `L

-15 . ( `g300 ä ) (ôjRƒdG) Ú°ù◊G øH ôgÉW øH ˆG óÑY øH ˆG óÑY

.zá«cƒ∏ŸG á°SÉ«°ùdG{ ‘ ádÉ°SQ ¬d

-16 . ( `g321 ä) (Ò¡°ûdG …ƒ¨∏dG) ójQO øH ø°ù◊G øH óªfi 

. zÜô©dG AGQRh { ÜÉàc ¬d

-17 . ( `g331 ä) …QÉ«°û¡÷ÉH Ò¡°ûdG ÖJÉμdG ¢ShQ óÑY øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG

 óÑY  ,…QÉ«HC’G  º«gGôHEG  ,É≤°ùdG  ≈Ø£°üe  /  IòJÉ°SC’G  ¬≤≤M  zÜÉàμdGh  AGQRƒdG  {  ÜÉàc  ¬d

.IôgÉ≤dG ,»Ñ∏◊G »HÉÑdG , `g1401 ,2• , »Ñ∏°T ß«Ø◊G

-18 . (10)( `g334 ä ) ìGô÷G OhGO øH ≈°ù«Y

.zAÉØ∏ÿG IÒ°Sh áμ∏ªŸG Ò°S{ ÜÉàc ¬dh

-19 .(11)( `g733 ä ) ÖJÉμdG ôØ©L øH áeGób

.¬fÉμe ôcòj ⁄h •ƒ£fl ¬fEG ,…ó«HõdG Ú°ùM óªfi : QƒàcódG ôcP zá°SÉ«°ùdG{ ÜÉàc ¬d

-20 . (12)( `g993 ä) »HGQÉØdG

: á°SÉ«°ùdG ‘ πFÉ°SQ IóY ¬dh

.IôgÉ≤dG / ‘Gh óMGƒdG óÑY »∏Y .O ¬≤≤M ´ƒÑ£e / á∏°VÉØdG áæjóŸG AGQBG – CG

.É«côJ ‘ ¢üdÉN ñ ,á°SÉ«°ùdG ™eGƒL hCG á°SÉ«°ùdG ´ÉªL -Ü

 IôFGO ‘ ∂dP πÑb ™ÑW óbh Ω1964 …ÎH …Rƒa .O ¬≤≤M/ á«fóŸG äÉ°SÉ«°ùdG - `L

.É«cÎH É°TÉH »∏Y ó«¡°T / áÑàμÃ ±QÉ©ŸG

.ájô°üŸG ÖàμdG QGóH áî°ùf ¬æe ,•ƒ£fl /á«cƒ∏ŸG ÜGOB’G – O

.2/22  :ø«aQÉ©dG  ájóg  10
188/ â°Sô¡ØdG : ô¶fGh ,8 ¢U / …ó«HõdG ø«°ùM óªëe .O º∏≤H ¬d êGôîdG ÜÉàc áeó≤e  11

.382/  â°Sô¡ØdG  12
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. ( `g360 ä) ºLÉ°ûc -21
.¥’ƒH ‘ ™ÑW zËóædG ÜOCG{ ÜÉàc ¬d

.(13)( `g361 ä) …RGôdG »°SQÉØdG óªMCG øH óªfi -22
 zAGQRƒdG{ ÜÉàc ¬dh

.( `g412 ä) RGõ≤dG »æª«dG óªMCG øH ôØ©L øH óªfi -23
.z¿É£∏°ùdG ÜOCG{ ÜÉàc ¬dh

. ( `g418 ä) (ôjRƒdG) »Hô¨ŸG »∏Y øH ø°ù◊G º°SÉ≤dG ƒHCG -24
 ≥°ûeóH  »°ùfôØdG  ó¡©ŸG  √ô°ûf  ¿ÉgódG  »eÉ°S  .O  ¬≤≤M  ,´ƒÑ£e  zá°SÉ«°ùdG{  ÜÉàc  ¬d

.`g1376
.(77)ºbôH ájô°üŸG ÖàμdG QGO :•ƒ£fl z¢VƒÿG ÜOCG{ ÜÉàc ¬d

.( `g421 ä) ‘Éμ°SE’G ˆG óÑY øH óªfi -25
.zá°SÉ«°ùdG ÒHóJ ‘ ÒHóàdG ∞£d{ ÜÉàc ¬d

.z∑ƒ∏ŸG á°SÉ«°S ‘ ÒHóàdG { ¬ª°SG ¿CG ÚaQÉ©dG ÖMÉ°U ∫Ébh

.´ƒÑ£e :…QÉ≤dG QƒàcódG ∫Ébh

.( `g428 ä ) (¢ù«FôdG) Éæ«°S øH ˆG óÑY Ú°ù◊G ƒHCG -26
 ‘  ô°üe  ‘  ô°ûf  ,óªMCG  º©æŸG  óÑY  OGDƒa  QƒàcódG  ¬≤≤M  ,´ƒÑ£e  /  á°SÉ«°ùdG  ‘  ÜÉàc  ¬d

.ájQóæμ°SE’G á©eÉ÷G ÜÉÑ°T á°ù°SDƒe

.( `g429 ä ) »ÑdÉ©ãdG π«YÉª°SEG øH óªfi Qƒ°üæe ƒHCG -27
.z∑ƒ∏ŸG IÒ°Sh á°SÉ«°ùdG{ ÜÉàc ¬d

.zIQGRƒdG ô°S{ ÜÉàch ,QÉØ°üdG ΩÉ°ùàHGh ,…hGôdG Ö«ÑM /¬≤≤M ´ƒÑ£e zAGQRƒdG áØ–{ ÜÉàch

. ( `g430 ä) (±ƒ°ù∏«ØdG) ºã«¡dG øH ø°ù◊G øH óªfi -28
.ä’É≤e ¢ùªN ‘ á°SÉ«°ùdG ‘ ÜÉàc ¬d –    CG

.á∏°VÉØdG áæjóŸG ‘ ÜÉàc ¬d – Ü

.2/32  ø«aQÉ©dG  ájóg  13
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. ( `g448 ä) »HÉ°üdG ø°ùëŸG øH ∫Óg ø°ù◊G ƒHCG -29
.¥Gô©dÉH ,OGƒY π«FÉî«e ≥«≤– ´ƒÑ£e záaÓÿG Ωƒ°SQ{ ÜÉàc ¬d

.( `g450 ä) …OQhÉŸG Ö«ÑM øH óªfi øH »∏Y ø°ù◊G ƒHCG ΩÉeE’G -30
:á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG º∏Y ‘ Öàc IóY ¬d

 á«°ùfôØdG ≈dEG ¬ªLÎa á«ÑæLCG äÉ¨d IóY ≈dEG ºLÎeh ´ƒÑ£e ,á«fÉ£∏°ùdG ΩÉμMC’G – CG

 áaô©Ã  Ω1947 ΩÉY ájõ«∏‚E’G ≈dEGh Ω1915 ΩÉY ™ÑWh (¿ÉæL ÉeCG) »°ùfôØdG ¥ô°ûà°ùŸG

.418 ¢U ÊGOhôdG ΩÉeEÓd (∞∏ÿÉH ∞∏°ùdG á∏°U) ÜÉàc ‘ ¬ØdDƒe ≈dEG ô¶fG , zèaƒg{

 .ô°†N óªfi ô°†N PÉà°SC’G ¬≤≤M . ∑ƒ∏ŸG áë«°üf – Ü

.ó«°ùdG ¿Gƒ°VQ :QƒàcódG ¬≤≤M .´ƒÑ£e zôjRƒdG ÜOCG{ hCG zIQGRƒdG ¿ƒfÉb{ - `L

 .Oh ,¿ÉMô°ùdG ∫Óg »fi : QƒàcódG ¬≤≤M .´ƒÑ£e zôØ¶dG π«é©Jh ô¶ædG π«¡°ùJ{ – O

. ó«°ùdG ¿Gƒ°VQ

.É≤°ùdG ≈Ø£°üe PÉà°SC’G ¬≤≤M ,´ƒÑ£e ,øjódGh É«fódG ÜOCG - `g

 º©æŸG  óÑY  OGDƒa  .O  É¡≤≤M  (¬«dEG  áHƒ°ùæŸG)á«°SÉ«°ùdG  IQGOE’G  ‘  á«cƒ∏ŸG  áØëàdG  -h

.óªMCG

 .( `g457 ä) AGôØdG Ú°ù◊G øH óªfi ≈∏©j ƒHCG ΩÉeE’G -31
.»≤ØdG óeÉM óªfi ï«°ûdG ¬≤≤M zá«fÉ£∏°ùdG ΩÉμMC’G { ÜÉàc ¬d

.( `g478 ä ) »æjƒ÷G ˆG óÑY øH ∂∏ŸG óÑY ‹É©ŸG ƒHCG ΩÉeE’G -32
 •  ÖjódG  º«¶©dG  óÑY  QƒàcódG  ¬≤≤M  ,´ƒÑ£e  zº∏¶dG  çÉ«àdG  ‘  ºeC’G  çÉ«Z{  ÜÉàc  ¬d

.ô£b (`g1401)

. ( `g488 ä) ΩõM øHG ΩÉeE’G ò«ª∏J …ó«ª◊G …ORC’G ìƒàa øH óªfi -33
.¬∏«eRh …ôgÉ¶dG øªMôdG óÑY ƒHCG ¬≤≤M z∑ƒ∏ŸG ßYh ‘ ∑ƒÑ°ùŸG ÖgòdG{ ÜÉàc ¬d

.( `g489 ä) …OGôŸG ø°ù◊G øH óªfi -34
 QÉ°ûædG  »eÉ°S  /QƒàcódG  ¬≤≤M ≥≤fi zIQÉeC’G  ÒHóJ  ≈dEG  IQÉ°TE’G  hCG  zá°SÉ«°ùdG  {  ÜÉàc ¬d

.≈dhC’G á©Ñ£dG ,`g1401 Üô¨ŸG ,AÉ°†«ÑdG QGódG ,áaÉ≤ãdG QGO ¬Jô°ûfh

.( `g505 ä) ‹Gõ¨dG óªfi øH óªfi óeÉM ƒHCG ΩÉeE’G -35
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:É¡æe Öàc IóY ¬d

.Ó©dG ƒHCG »Ø£d óªfi ï«°ûdG ¬≤≤M (´ƒÑ£e)∑ƒ∏ŸG áë«°üf ‘ ∑ƒÑ°ùŸG ÈàdG –    CG

 .(•ƒ£fl) ,≥∏ÿG ™«ªL ≈∏Y Iô°û©dG ø°ùMh áÑë°üdG ÜGOBG – Ü

.ähÒH ,á«μjôeC’G á©eÉ÷G (•ƒ£fl) AGQRƒdGh AGôeC’Gh ∑ƒ∏ŸG áë«°üf - `L

.( `g521 ä) ÊGòª¡dG óªMCG øH º«gGôHEG øH ∂∏ŸG óÑY øH óªfi -36
.( AGQRƒdG QÉÑNCG) ÜÉàc ¬d

 (`g520 ä) »°TƒWô£dG …ô¡ØdG ó«dƒdG øH óªfi øH óªfi -37
.IôgÉ≤dG ,ô°üÃ `g1289 ΩÉY ‘ Iôe ∫hC’ ™ÑW ,z∑ƒ∏ŸG êGô°S{ ÜÉàc ¬d

.( `g533 ä ) (¬LÉH øHÉH)Ò¡°ûdG ≠FÉ°üdG »ëj øH óªfi -38
.zá«fóŸG á°SÉ«°ùdG ‘ ∫ƒ°üa{ ÜÉàc ¬d

. (`g562 ä) ¿hóªM øHG -39
 »‚ÉÿG á©Ñ£e ‘ IQOÉædG πFÉ°SôdG á∏°ù∏°S øª°V ™ÑW zá«μ∏ŸG ÜGOB’G hCG á°SÉ«°ùdG{ ÜÉàc ¬d

. Ω1925 ΩÉY ô°üe

.( `g579 ä) …Qõ«°ûdG ô°üf øH øªMôdG óÑY øjódG ∫ÉªL -40
 ¬Jô°ûf /ÊóŸG ˆG óÑY »∏Y QƒàcódG ¬≤≤M ,z∑ƒ∏ŸG á°SÉ«°S ‘ ∑ƒ∏°ùŸG è¡æŸG { ÜÉàc ¬d

. `g1407 ¿ÉªY /QÉæŸG áÑàμe

.( `g597 ä) …Rƒ÷G øHG óªfi øH »∏Y øH øªMôdG óÑY ΩÉeE’G -41
 á«fÉãdG á©Ñ£dG /óªMCG º©æŸG óÑY OGDƒa / QƒàcódG ¬≤≤M zAÉØ∏ÿG ßYGƒe ‘ ÉØ°ûdG{ ÜÉàc ¬d

.áMhódG ,Úeô◊G QGO , `g1402

. ( `g599 ä) »KQÉ◊G øªMôdG óÑY øH ËôμdG óÑY øH óªfi -42
.zá°SÉ«°ùdGh Ühô◊G { ÜÉàc ¬d

( `g606 ä) »HƒjC’G ôjRƒdG »JÉ‡ øH ó©°SC’G -43
. Ω1943 ô°üe á©Ñ£e ,∫ÉjQƒ°S õjõY/ ¬≤≤M zøjhGhódG ÚfGƒb{ ÜÉàc ¬d

.( `g623 ä) …ORC’G Ú°ùM øH ôaÉX øH »∏Y -44
(2/27) zäÉ«aƒdG äGƒa{ zá°SÉ«°ùdG ¢SÉ°SCG{ ÜÉàc ¬d
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.(»≤«æéæŸÉH) Ò¡°ûdG ÊGô◊G äÉcôH øH ôHÉ°U øH Üƒ≤©j -45
.(2/545) ÚaQÉ©dG ájóg z∂dÉªŸG á°SÉ«°S ‘ ∂dÉ°ùdG IóªY{ ÜÉàc ¬d

 (`g630 ä) (ˆG óÑY ƒHCG) »©∏≤dG »∏Y øH óªfi -46
 ¬Jô°ûf  ,ƒéY ≈Ø£°üe ∞°Sƒj  º«gGôHEG  ¬≤≤M zá°SÉ«°ùdG  Ö«JôJh  á°SÉjôdG  Öjò¡J{  ÜÉàc ¬d

.≈dhC’G á©Ñ£dG , `g1405 ΩÉY ¿OQC’G ,QÉæŸG QGO áÑàμe

.(`g640 ä) »°ùNô°ùdG ájƒM øH óªfi øH ôªY øH ˆG óÑY óªfi ƒHCG øjódG êÉJ -47
. zá«cƒ∏ŸG á°SÉ«°ùdG{ ÜÉàc ¬d

.( `g652 ä) »°Tô≤dG áë∏W øH óªfi ⁄É°S ƒHCG -48
. `g1318 IôgÉ≤dG / øWƒdG áÑàμe ‘ ô°ûf zó«©°ùdG ∂∏ª∏d ójôØdG ó≤©dG{ ÜÉàc ¬d 

.( `g709 ä ) (»Ø£Ø£dG øHÉH)±hô©ŸG ,ÉÑWÉÑW øH »∏Y øH óªfi -49
.`g1345 ΩÉY IôgÉ≤dG ‘ ™ÑW zá«fÉ£∏°ùdG ÜGOB’G ‘ …ôîØdG{ ÜÉàc ¬d

 ä)IôgÉ≤dG Ö°ùàfi (…ô°üŸG á©aôdG øHÉH)Ò¡°ûdG »∏Y øH óªfi øH óªMCG øjódG º‚ -50
.(`g645

:Öàc IóY ¬d

.á«YôdG ôFÉ°Sh ôeC’G áj’h ‘ ¿É£∏°ùdG ≈∏Y Éª«a á«Yô°ûdG íFÉ°üædG ∫òH - CG

.ÉWƒZ áÑàμe ‘ ¿ÉWƒ£fl ¿ÉHÉàμdGh ,AGQRƒdG áé¡H -Ü

.(`g728 ä) (á«ª«J øHG)ΩÓ°SE’G ï«°T ÊGô◊G º«∏◊G óÑY øH óªMCG ΩÉeE’G -51
:Öàc IóY ¬d

 á©ÑW É¡æe ,äÉ©ÑW IóY ´ƒÑ£e zá«YôdGh »YGôdG  ìÓ°UEG  ‘ á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG{ –  CG

.ô°üÃ QÉ°ûædG »eÉ°S »∏Y QƒàcódG ≥«≤ëàH

.(É«cÎH ¢üdÉN áÑàμÃ •ƒ£fl) zá◊É°üdG áj’ƒdGh ádOÉ©dG á°SÉ«°ùdG{ – Ü

 ΩÉ°ûdGh ô°üÃ IÉ°†≤dG »°VÉb áYÉªL øH ˆG ó©°S øH º«gGôHEG  øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG  -52
. ( `g733 ä)

: Öàc ¬d

 •/óªMCG º©æŸG óÑY OGDƒa QƒàcódG ¬≤≤M zΩÓ°SE’G πgCG ÒHóJ ‘ ΩÉμMC’G ôjô–{ -CG

.`g1405 ΩÉY ô£b ‘ ≈dhC’G
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 ¥Gô©dG ‘ ™ÑW ,…óæÑ°û≤ædG ô°UÉf áeÉ°SCG ¬≤≤M zOÉ¡÷G äB’G ‘ OÉ¡àL’G óæà°ùe { -Ü

.[121] ºbQ çGÎdG Öàc á∏°ù∏°S ,ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG IQGRh äGQƒ°ûæe

 ä)  (ájRƒ÷G  º«≤dG  øHÉH)  Qƒ¡°ûŸG  »YQõdG  ôμH  øH  óªfi  ˆG  óÑY  ƒHCG  ΩÉeE’G  -53
.(`g751

 .IójóY äÉ©ÑW ´ƒÑ£e ,á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG º∏Y ‘ zá«ªμ◊G ¥ô£dG{ ÜÉàc ¬d

.( `g774 ä) Ö«£ÿG øjódG ¿É°ùd -54
. Ω1972 ΩÉY ≥°ûeO ‘ ´ƒÑ£e zIQGRƒdG ÜOCG ≈dEG IQÉ°TE’G { ÜÉàc ¬d

.záæjóŸG á°SÉ«°ùdG{ ÜÉàc ¬dh

. ( `g782 ä) »≤dÉŸG ¿Gƒ°VQ øH ∞°Sƒj øH ˆG óÑY º°SÉ≤dG ƒHCG -55
 QGO ¬Jô°ûf ,QÉ°ûædG »eÉ°S »∏Y QƒàcódG ¬≤≤M zá©aÉædG á°SÉ«°ùdG ‘ á©eÓdG Ö¡°ûdG{ ÜÉàc ¬d

.Üô¨ŸG `g1404 AÉ°†«ÑdG QGódG ,áaÉ≤ãdG

.( `g789 ä) »YGõÿG Oƒ©°S øH óªfi øH »∏Y -56
 º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ ó¡Y ‘ ¿Éc Ée ≈∏Y á«©ª°ùdG ä’’ódG èjôîJ{ ÜÉàc ¬d

 ,ähÒH ,Üô¨dG QGO ™ÑW ,¢SÉÑY ¿É°ùMEG .O ¬≤≤M zá«Yô°ûdG ä’Éª©dGh ™FÉæ°üdGh ±ô◊G øe

.≈dhC’G á©Ñ£dG `g1405
.( `g855 ä) …ô°üŸG »∏ëŸG óªMCG øH »∏Y øH óªfi -57

zIôNB’G ∑ƒ∏°Sh á£∏°ùdG ΩÉ¶f ‘ IôNÉØdG ágõædGh IôgGõdG áªéædG{ ÜÉàc ¬d

.( `g868 ä) »©aÉ°ûdG »°Só≤ŸG ˆG óÑY øH óªfi -58
 zá«YôdG ôFÉ°Sh ôeC’G I’hh ¿É£∏°ùdG ≈∏Y Éª«a á«Yô°ûdG íFÉ°üædG ∫òH{ ÜÉàc ¬d

 (`g879 ä) »é«aÉμdÉH Ò¡°ûdG »ehôdG Oƒ©°S øH ó©°S øH ¿Éª«∏°S øH óªfi -59
 áÑàμe ‘ •ƒ£fl) zΩÉμMC’Gh ≥◊G π«Ñ°S ≈dEG º¡d ó°TôŸG ΩÉμ◊Gh ∑ƒ∏ŸG ∞«°S{ ÜÉàc ¬d

.(âªμM ±QÉY

. (`g896 ä) »WÉfô¨dG ¥QRC’G øH óªfi øH »∏Y øH óªfi -60
 ‘ ô°ûfh QÉ°ûædG »eÉ°S »∏Y QƒàcódG ¬≤≤M z∂∏ŸG ™FÉÑW ‘ ∂∏°ùdG ™FGóH{ ÜÉàc ¬d -CG

 (52) ºbQ çGÎdG á∏°ù∏°S á«bGô©dG ΩÓYE’G IQGRh äGQƒ°ûæe øª°V ,øjÒÑc øjó∏›

.(Ω1987) ΩÉY
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.z∑ƒ∏ŸG ÜGOBG á«Ø«c ‘ ∑ƒÑ°ùŸG õjôHC’G{ ÜÉàc ¬dh -Ü       

 (`g906 ä) …ô°TÉædG ÊÉfó©dG ôμH »HCG øH ΩÓ°ùdG óÑY øH óªfi -61
.zá«fÉ£∏°ùdG äÉj’ƒdG …hòd á«fÉÁE’G íFÉ°üædG{ ÜÉàc ¬d  

. ( `g911ä) »Wƒ«°ùdG ôμH »HCG øH øªMôdG óÑY øjódG ∫ÓL -62
:Öàc ¬d  

. (5644) ºbôH ÚdôH ‘ ñ z∑ƒ∏ŸG ÜGOBG{ - CG

.´ƒÑ£e (5644) ÚdôH ‘ zÚWÓ°ùdG ≈∏Y ∫ƒNódG ΩóY ‘ ÚWÉ°SC’G √GhQÉe{ -Ü

.(`g936 ä) OGó◊G ø°ù◊G øH ¿Gƒ∏Y øH »∏Y -63
.záªFC’Gh ∑ƒ∏ª∏d áª¡ŸG íFÉ°üædG{ ÜÉàc ¬d

 á°SÉ«°ùdG ΩÉμMCG ‘ ádÉ°SQ .(`g970 ä) …ô°üŸG º«‚ øH º«gGôHEG øH øjóHÉ©dG øjR -64
.IQƒæŸG áæjóŸÉH ájOƒªëŸG áÑàμŸG ‘ iôNCG áî°ùfh ájô°üŸG ÖàμdG QGO ñ /á«Yô°ûdG

.(`g1033 ä) »°Só≤ŸG »eôμdG ∞°Sƒj øH »Yôe -65
.(5644) ÚdôH ñ zIQGRƒdGh á£∏°ùdG π°†a ‘ IQÉ°ûÑdGh hõ¨dG{ ÜÉàc ¬d

.( `g1030 ä) …hÉæŸG ±hDhôdG óÑY -66
.´ƒÑ£e zá«fÉ£∏°ùdG ΩÉμMC’G ‘ áÄ«°†ŸG ôgGƒ÷G{ ÜÉàc ¬d

(`g1101 ó©H ä) »©aÉ°ûdG »eƒ«ØdG »ª«æ¨dG ˆG OÉL ï«°ûdG -67
.ájô°üŸG ÖàμdG QGóH ñ zôjRƒdG ÜGOBG ‘ Ò¶ædG QódG{ ÜÉàc ¬d

. (`g1101 ä) »eƒ«ØdG …hÉbô≤dG øªMôdG óÑY øH óªMCG øH óªMCG -68
.(5630) ÚdôH ñ z∑ƒ∏ŸGh ∂∏ŸG ÜGOBG áaô©e ‘ ∑ƒ∏°ùdG ø°ùM{ ÜÉàc ¬d

( `g1125 ä) ÊóŸG »‚RQƒÑdG ËôμdG óÑY øH ø°ù◊G -69
.zIQGó°üdG ø°üM á°SGôMh IQGRƒdG á°SÉ«°S{ ÜÉàc ¬d

. (`g1153 ä) »◊É°üdG ¿Éæc øH ≈°ù«Y IÉ≤àdG øjR øH óªfi -70
. (5631) ºbôH ÚdôH ñ zÚWÓ°ùdGh AÉØ∏ÿG ÚfGƒb ôcP ‘ Úª°SÉ«dG ≥FGóM{ÜÉàc ¬d

.( `g1192 ä) …Qƒ¡æeódG ∞°Sƒj øH º©æŸG óÑY øH óªMCG -71
.É«côJ ,…óæaCG ó©°SCG ñ zôjRƒdGh ¿É£∏°ùdG ìÓ°U ‘ ôjõ¨dG ™ØædG{ÜÉàc ¬d

. (5644) ÚdôH äÉWƒ£fl z∑ƒ∏ŸG áë«°üf ≈dEG ∑ƒ∏°ùdG è¡æe{
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( `g1383 ä) ÊÉàμdG »◊G óÑY ï«°ûdG -72
 ÜÉàμdG  QGóH  ô°ûf  ´ƒÑ£e  zájQGOE’G  Ö«JGÎdÉH{≈ª°ùŸG  zájƒÑædG  áeƒμ◊G  ΩÉ¶f{  ÜÉàc  ¬dh

.ähÒH ,»Hô©dG

 -á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ä’É› ºgCG øe AÉ°†≤dGh – »μdÉŸG ¬≤ØdG ‘ AÉ°†≤dG º∏Y É seCG

:ºgRôHCG øeh ÖàμdG øe ójó©dG AÉª∏©dG ¬«a ∞sdCG ó≤a

 øH ¿ÉªãY øH çQÉ◊G øH hôªY øH ôeÉY »HCG øH ∂dÉe øH ¢ùfCG øH ∂dÉe ΩÉeE’G -1
 øY kÓ≤f ¬cQGóe ‘ ¢VÉ«Y ΩÉeE’G √ó«b Gòμg »ëÑ°UC’G øH  çQÉ◊G øH hôªY øH π«ãN

 (`g179) ΩÉY ‘ƒJ óbh (14)ÜÉàμdG Gòg ‘ √QÉÑNCG ≈°ü≤à°SG óbh ,’ƒcÉe øH ô°üf »HCG ÒeC’G

 .IQƒæŸG áæjóŸÉH

 É¡Ñàc zá«°†bC’G ‘ ∂dÉe ádÉ°SQ{ ,CÉWƒŸG ÒZ ∂dÉe ∞«dCÉJ øe ¿EG :¢VÉ«Y »°VÉ≤dG ∫Éb

 ”ÉM øY π¡°S øHG øY ôØ©L øH ¥Éë°SEG ƒHCG ¬«≤ØdG É¡H ÉfÈNCG ,AGõLCG Iô°ûY ,I’ƒdG ¢†©Ñd

.(15)¢ùfCG øH ∂dÉe ≈dEG óæ°ùdG ¥É°Sh .... óªfi øH

 (`g225 ä) ≠Ñ°UCG -2
 ≈æμj ¿Ghôe øH õjõ©dG óÑY ÒeC’G ≈dƒe (16)™aÉf øH ó«©°S øH êôØdG øH ≠Ñ°UCG :ƒg

 ,Ögh øHGh º°SÉ≤dG øHG Öë°Uh ,∂dÉe äÉe Ωƒj É¡∏NOh ,áæjóŸG ≈dEG πMQ ,ˆG óÑY »HCÉH

 øHG ∫Éb `g225 ô°üÃ ‘ƒJ ,√ÒZh …QÉîÑdG ¬æY ihQ ,¬«≤a ¥hó°U ,º¡æe ™ª°Sh Ö¡°TCGh

.zAÉ°†≤dG ÜOCGzÜÉàc ¬d :¿ƒMôa

( `g238 ä) Ö«ÑM øHG -3
 ô°üàîŸG  záë°VGƒdG{  ÜÉàc  ÖMÉ°U  (17)  »ª∏°ùdG  Ö«ÑM øH  ∂∏ŸG  óÑY  ¿Ghôe  ƒHCG

 ¬d (`g238 ä) »μdÉŸG ÖgòŸG ‘ ¬≤ØdGh iƒàØdG IóªYCG óMCG ,»μdÉŸG ÖgòŸG ‘ Qƒ¡°ûŸG

.ºgÒZh »©HôdGh »≤dÉŸG √ôcP zIÉ°†≤dG ègÉæe{ ÜÉàc

.¬∏eÉμH »fÉãdGh ,√ôNBG ≈dEG 104 ¢U øe ∫hC’G AõédG ,¢VÉ«©d ∂dÉ°ùªdG Öjô≤Jh  ∑QGóªdG  Ö«JôJ  14
.2/92  ¢VÉ«©d  ,∂dÉ°ùªdG  Öjô≤Jh  ∑QGóªdG  Ö«JôJ  15

.2/96 »eÉ°ùdG  ôμØdG  ,1/240  ¿É«YC’G  äÉ«ah  ,1/300  ÖgòªdG  êÉÑjódG  16
 »eÉ°ùdG  ôμØdG  ,2/201  º¶æªdG  ó≤©dG  ,74  á«cõdG  QƒædG  Iôé°T  ,188  É«∏©dG  áÑbôªdG  ,2/8  ÖgòªdG  êÉÑjódG  17

.2/97
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. ( `g268 ä) ºμ◊G óÑY øHG -4
 Ö¡°TCGh Ögh øHG øeh ¬«HCG øe ™ª°S (18) ºμ◊G øH ˆG óÑY øH óªfi : ˆG óÑY ƒHCG

 ,…RGôdG º°TÉg ƒHCGh ,…QƒHÉ°ù«ædG ôμH ƒHCGh ,¬æHG ¬æY ihQ ,¬æY òNCGh »©aÉ°ûdG Öë°U ,ºgÒZh

:É¡æe Öàc IóY ¬d (`g268) ‘ƒJ kÓ«Ñf kÓ°VÉa kÉ¡«≤a ¿Éc ,ºgÒZh …È£dG ôØ©L ƒHCGh

.¬d ÚªLÎŸG ¢†©H √ôcP zIÉ°†≤dG ÜOCG hCG IÉ°†≤dG ÜGOBG{ -1
.äÉæ«ÑdGh iƒYódG -2

.IOÉ¡°ûdG øY ´ƒLôdG -3
. (`g291 ä) ºμ◊G óÑY øHG -5

 ¿ÉØY øH ¿ÉªãY ‹Gƒe øe ICGôeG ,IôªY ≈dƒe (19)å«∏dG øH ºμ◊G óÑY øH ˆG óÑY

 ,kÉ◊É°U á≤K kÓLQ ¿Éc ,ºgÒZh á©«¡d øHGh ,¥GRôdG óÑYh ,å«∏dGh ∂dÉe ™ª°S ,¬æY ˆG »°VQ

 øHG √ôcP ( `g291)‘ƒJ ∞«dCÉJ ¬d ,ô°üe ‘ Ö¡°TCG ó©H »μdÉŸG ÖgòŸG á°SÉFQ ¬«dEG â°†aCG

.z¿É«æÑdG ‘ AÉ°†≤dGz√Éª°S AÉ°†≤dÉH kÉHÉàc ¬d ¿CG ¿ƒMôa

. (`g312ä) ¿ƒÑ£°T øHG -6
 º∏©dG äƒ«H øe ,»ªî∏dG (20)¿ƒÑ£°T øH øªMôdG óÑY øH OÉjR øH óªfi øH óªMCG

.√ÒZh ìÉ°Vh øHG øe ™ª°Sh ,AÉ°†≤dG ‹h áÑWôb ‘

 øŸ É¡«a ,IQƒ¡°ûe AGõLCG Iô°ûY É¡æe ™°Vƒa ,á«°†bC’G ‘ kÉHÉàc ∞dCG{ ¿ƒMôa øHG ∫Éb

.zº∏©dG øe ¬«∏Y â∏ªà°TG ÉŸ É¡H ¢SCÉH ’ áeƒμ◊G ≈∏Y áHQOh ,áaô©ŸG øe ÆÓH ô¶f

.( `g313 ä) »∏«÷G -7
 ó∏fl øH »≤H øe ™ª°S ˆG óÑY ÉHCG ≈æμj ,áÑWôb πgCG øe (21)»∏«÷G óªMCG øH óªfi

 Öéj Ée ™ªL kÉHÉàc) É¡«a ∞dCG ,ΩÉμMC’ÉH kÉŸÉY …CGô∏d kÉ¶aÉfi ¿Éc ,»°VôØdGh ,ìÉ°Vh øHGh

 ‘ ‘ƒJ zΩÉμ◊G ≈∏Y Öéj ÉÃ ΩÉμMC’G{ ÚaQÉ©dG ájóg ÖMÉ°U √Éª°S (¬ª∏Y ΩÉμ◊G ≈∏Y

 `g313 ∫Gƒ°T

.2/101 »eÉ°ùdG ôμØdG ,189 É«∏©dG  áÑbôªdG  ,2/201  º¶æªdG  ó≤©dG  ,2/156  ÖgòªdG  êÉÑjódG   18
.2/95 »eÉ°ùdG ôμØdG ,3/34 ¿É«YC’G äÉ«ah  ,1/425  ÖgòªdG  êÉÑjódG  19

.1/39-40 »°VôØdG øHG ïjQÉJ ,1/156 ÖgòªdG  êÉÑjódG  20
.1/36 ¿ƒæ¶dG ∞°ûc πjP ,2/30 ø«aQÉ©dG ájóg ,2/53 :»°VôØdG  øHG  ïjQÉJ  21

w�UL��« VO�� s� ‚«“d�« b�� ∫ Y��



28

.( `g393 ä) ÆÉHódG øHG -8
 ±hô©ŸG ¢ùfƒj øH óªfi øH (¿ƒ∏¡°S) øH ∫É≤jh π¡°S øH º°SÉb øH ∞∏N ,º°SÉ≤dG ƒHCG

 IÒãc Öàc ¬d ,ÉgÒZh áμeh ΩÉ°ûdGh ô°üeh áÑWôb ‘ ™ª°S »ÑWô≤dG …ORC’G (22)ÆÉHódG øHÉH

 AÉ°†≤dG ‘ ¿É°ùM Öàc ¬d ,»°VôØdG ó«dƒdG ƒHCGh ÊGódG hôªY ƒHCGh ,ÈdG óÑY øHG ¬æY ihQ

.zíjô°T á«°†bCG{ÜÉàc É¡æe √ÒZh

. (`g399 ä) ÚæeR »HCG øHG -9
 øeh ,áWÉfôZ ôNÉØe øe (23)…ÒÑdG …ôŸG ÚæeR »HCG øH ≈°ù«Y øH ˆG óÑY øH óªfi

 ájGQódGh ájGhôdGh º∏©dG ‘ √ô°üY ÜÉàc øeh ,Úî°SGôdG AÉª∏©dGh ,¢ùdófC’G ‘ ÚKóëŸG QÉÑc

 ¬ª°SG  AÉ°†≤dG  ‘ ÜÉàc ¬d  :¿ƒMôa  øHG  ∫Éb  ,∞«æ°üàdG  í«∏e  ,¿É°ùM ∞«dBÉJ  ¬d  ,ÜOC’Gh

 ¬ª°SG  ≥FÉKƒdG  ‘ ôNBGh  ,(24)√ôcP  kÉHôZh  kÉbô°T  QÉWh  ,¬àcôH  äô¡X  zΩÉμMC’G  ‘ ÖîàæŸG{

 ¬≤≤M (á«HôZ äÉÑàμe IóY ‘ ï°ùf IóY ¬d áWƒ£fl AÉ°†≤dG  ‘ ¬HÉàch) z≥FÉKƒdG  ∫ƒ°UCG{

.Ω1984 ΩÉY á«Hô¨ŸG ádhódG IõFÉL ¬H ∫Éfh ,•É≤°ùdG óªfi

(497 ä) ™FÓ£dG øHG -10
 ≈dƒe √ƒHCG ¿Éc (25)(´Ó£dG øHÉH) Ò¡°ûdG »μdÉŸG »WÉfô¨dG êôa øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG

 ¬≤ØdG ‘ kGôgÉe ¿Éc , `g404 ΩÉY áÑWôb ‘ ódh ¬«dEG Ö°ùæa ´Ó£dG …ôμÑdG »ëj øH óªëŸ

 kÉbPÉM •hô°ûdÉH kÉaQÉY ,QÉÑμdGh QÉ¨°üdG ¬æe ™ª°S ≈àM kÓjƒW ô uª oY ¬Yhôah ¬dƒ°UCGh »μdÉŸG

: É¡Yhôah á«°†bC’G ‘ ¬Ñàc ºgCG (`g497) ‘ƒJ É¡«a

.(´ƒÑ£e) º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG á«°†bCG ÜÉàc-1
.•hô°ûdG ‘ ÜÉàc-2
.≥FÉKƒdG ‘ ÜÉàc -3

.195-198 ¢ùÑà≤ªdG IhòL ,6/355 ÖgòªdG êÉÑjódG  22
 ∫hC’G  AõédG  30  ó∏ée  á«Hô©dG  äÉWƒ£îªdG  á∏ée  ô¶fGh  ,2/119  »eÉ°ùdG  ôμØdG  ,1/233  ÖgòªdG  êÉÑjódG  23

.`g1406 ∫Gƒ°T

.¬æe AõL  ™ÑW  24
 ÖgòªdG êÉÑjódG ,246 ô«N øHG â°Sô¡a ,564-798 á«©ª°ùdG ä’’ódG ,8/180-181 ∑QGóªdG Ö«JôJ 25

.1/137  ¿ƒæ¶dG  ∞°ûc  ,2/242
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.( `g474 ä) »LÉÑdG -11
 πNóa ¥ô°ûŸG ≈dEG πMQ (26)»Ñ«éàdG »°ùdófC’G »LÉÑdG ∞∏N øH ¿Éª«∏°S ó«dƒdG ƒHCG

 Ö«£ÿGh  QP  »HCG  øY  òNCG  ,É¡ª°UGƒY  ‘  ¢SQOh  ÉgÒZh  RÉé◊Gh  ΩÉ°ûdGh  π°UƒŸGh  OGó¨H

 ,`g494 áæ°S ‘ƒJ ,IOó©àe ¿óe ‘ AÉ°†≤dG ≈dƒJh ¢ùdófC’G ≈dEG ™LQ ºK ºgÒZh …OGó¨ÑdG

:√Éª°S ô°üàfl AÉ°†≤dG ‘ ÜÉàc ¬d

 ¬à≤≤M ,´ƒÑ£e zΩÉμ◊Gh AÉ¡≤ØdG óæY πª©dG ¬H ≈°†e Ée ¿É«Hh ΩÉμMC’G ∫ƒ°üa{ -1
.∫ƒJÉÑdG IPÉà°SC’G

 É¡≤≤M z»YóŸG ≈∏Y áæ«ÑdG zº∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫ƒb ≈æ©e ‘ ádÉ°SQ -2
.´ƒÑ£e / …ôgÉ¶dG π«≤Y øH øªMôdG óÑY ƒHCG

.( `g544 ä) ¢VÉ«Y »°VÉ≤dG -12
 ºn∏ n©dG (27)»Ñ°üë«dG ≈°Sƒe øH ¿hôªY øH ¢VÉ«Y øH ≈°Sƒe øH ¢VÉ«Y :π°†ØdG ƒHCG

 :IôNB’G iOÉªL ¢ûcGôe ‘ ‘ƒJ ,»μdÉŸG  ÖgòŸG ‘ IQƒ¡°ûŸG  ÖàμdG  ÖMÉ°U ,Qƒ¡°ûŸG

 ,¬d ºLôJ øe πc √ôcP zIÉ°†≤dG ÜOCG ‘ •Gô°ùdG ô°S{ ¬ª°SG AÉ°†≤dG ‘ ∞æ°üe ¬d  `g544
 Ö«JôJ ÜÉàc ≥≤fi ∂dP ‘ ¬©HÉJh (28)zGOƒ≤Øe ó©j{ ÜÉàμdG ≥≤fi ∫Ébh …ô≤ŸG á°UÉN

. ∑QGóŸG

.( `g597 ä) (29)¢SôØdG øHG -13
 øe z¢SôØdG øHÉH{ ±hô©ŸG ,»WÉfô¨dG »LQõÿG º«MôdG óÑY øH óªfi øH º©æŸG óÑY

 ¿óe Ió©d ÉgÒZh áWô°ûdGh áÑ°ù◊G áj’h ‹h ,¬≤ØdGh Ò°ùØàdGh á¨∏dG ‘ ΩÉeEG ,áWÉfôZ πgCG

 ≈dhC’G iOÉªL ‘ ‘ƒJ ,¿É°ùM ∞«dBÉJ ¬d ,IÒ°ùdG Oƒªfi ,ΩÉ«b ø°ùMCG É¡H ΩÉbh ,á«°ùdófCG

 ÜOCG{  ÚaQÉ©dG  ájóg  ÖMÉ°U  √Éª°Sh  zΩÉμMC’G{  ¬ª°SG  AÉ°†≤dG  ‘  ÜÉàc  ‘  ¬d  `g597
 .(•ƒ£fl) zΩÉμMC’G Öîàæe{ ¿ƒMôa øHG √Éª°Sh ,z»μdÉŸG ¬≤ØdG ‘ AÉ°†≤dG

.2/216 »eÉ°ùdG ôμØdG  ,4/193  ¿ƒæ¶dG  ∞°ûc  ,1/337  ÖgòªdG  êÉÑjódG  ,8/117-127∑QGóªdG  26

.4/97  :®ÉØëdG  IôcòJ  ,155  :»μdÉªdG  ¬≤ØdG  áª∏©e  ,óc/1  ∑QGóªdG  áeó≤e  ,2/50  :ÖgòªdG  êÉÑjódG  27
.5/7 : …ô≤ª∏d:¢VÉ«Y QÉÑNCG »a ¢VÉjôdG QÉgRCG  28

 á«¨H ,6/196 ø«ØdDƒªdG ºé©e ,1/51 :¿ƒæ¶dG ∞°ûc πjP ,1/629 :ø«aQÉ©dG ájóg ,110: É«∏©dG áÑbôªdG  29
.2/116 :IÉYƒdG
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. (`g734 ä) »©HôdG -14
 IÉ°†≤dG »°VÉb ,(30)»°ùfƒàdG »©HôdG ™«aôdG óÑY øH ø°ùM øH º«gGôHEG  :¥Éë°SEG  ƒHCG

 ¬ª°SG AÉ°†≤dG ‘ ÜÉàc ¬d `g734 ΩÉY ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘ ≈aƒàŸG ,¬àbh áe sÓY ,¢ùfƒàH

 ºbôH  ΩÉμ◊Gh  IÉ°†≤dG  Ú©e{  º°SÉH  ájOƒªëŸG  áÑàμŸG  ‘  á«£N  áî°ùf  ¬d  zΩÉμ◊G  Ú©e{

. `g853 ΩÉY ∞dCG áëØ°U 340 ,14*21 »Hô¨e §N (214/3673)

 áYƒª› øª°V ájô°üŸG ÖàμdG QGO ‘ •ƒ£fl ,√ô°üàfl º∏©j’ •ƒ£fl ô°üàfl ¬d

 áî°ùf É¡æe ⁄É©dG äÉÑàμe ‘ ábôØàe á«£N ï°ùf IóY ÜÉàμ∏dh (31)(ä20497) ºbôH

. (33)kGôNDƒe AõL ¬æe ™ÑWh (32)¢ùfƒàH á«æWƒdG ÖàμdG QGO ‘

.( `g799 ä) ¿ƒMôa øHG -15
 óªfi øH º°SÉ≤dG »HCG øH óªfi øH óªfi øH óªfi øH »∏Y øH º«gGôHEG : AÉaƒdG ƒHCG

 …ô≤ŸG ∫Éª÷Gh ,»°TBGOGƒdG øe ™ª°Sh ,É¡H CÉ°ûfh áæjóŸÉH ódh (34)ÊóŸG …ôª©«dG ¿ƒMôa øH

 kÉ°ù«Øf  kÉHÉàc  ∞dCG{  :í«°TƒàdG  ÖMÉ°U  ∫Éb  ,áæjóŸG  AÉ°†b  ‹h  ∞«æ°üàdG  ‘  ´ôHh  ºgÒZh

 ègÉæeh á«°†bC’G ∫ƒ°UCG  ‘ ΩÉμ◊G Iô°üÑJ{ ¬HÉàc º°SGh áæjóŸÉH  `g799  ‘ƒJ zΩÉμMC’G ‘

 á©Ñ£ŸG ‘ `g1301 ΩÉY äGôe çÓK ™ÑW ,⁄É©dG ‘ áYRƒàe IÒãc äÉWƒ£fl ¬d zΩÉμMC’G

 QódG º¶f{ √Éª°S mÜÉàc ‘ áHQÉ¨ŸG AÉª∏Y óMCG ¬ª¶f , `g1404 ΩÉYh , `g1350 ΩÉYh á«bô°ûdG

 ,ájô°üŸG ÖàμdG QGóH •ƒ£fl ,ÊÉªé∏°ùdG ójR »HC’ z¿ƒMôa øHG Iô°üÑJ Ö«JôJ ‘ ¿ƒæμŸG

. IQƒæŸG áæjóŸÉH á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G áÑàμÃ á«ª∏a áî°ùf ¬d

 kÓ°†a á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ¿Gó«e ‘ kGó«Øe kÉ°UÉ°üàNG ≥FÉKƒdGh •hô°ûdG º∏Y ¿Éc ó≤d

.√ôcP »∏j Ée »μdÉŸG ÖgòŸG ‘ äÉØæ°üŸG ºgCG øeh á«≤FÉKƒdG ¬àª«b øY

 ‘ ¬«a ∞æ°U øe ∫hCG øYh •hô°ûdG º∏Y øY z»eÉ°ùdG ôμØdG{ ¬HÉàc ‘ …ƒé◊G ∫Éb

 »°ùdófC’G ÚæeR »HCG øHG ΩÉeE’G »μdÉŸG ÖgòŸG ‘ ¬«a ∞æ°U øe ∫hCG{ :»μdÉŸG ÖgòŸG

.1/15  :ø«aQÉ©dG  ájóg  ,1/270:ÖgòªdG  êÉÑjódG  30
.3/37 :ájô°üªdG ÖàμdG QGO â°Sô¡a  31

. á°übÉf `g841 ÉîjQÉJ º∏«a hôμ«e (3822) ºbôH á«eÓ°SE’G á©eÉédG »a IQƒ°üe  32
.Ω1989  Üô¨dG  QGO  ,  OÉ«Y  óªëe  .O/  ≥«≤ëàH   33

.2/271 »eÉ°ùdG ôμØdG ,11 :»μdÉªdG ¬≤ØdG áª∏©e ,45-46 êÉÑjódG í«°TƒJ »a: ¬àªLôJ ô¶fG  34
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 :(35)ºgÒZh …óæ¡dG øHGh QÉ£©dG øHG ¬tjó∏H √ô°ü©H É¡«a kÉ°ü«°üN ¿Éc ø‡h , (`g399 ä)

:É¡«a ∞dCG øe ¢†©Ñd ¢VôY Gògh

 (`g279) kÉ«M ¿Éc ≥KƒŸG (¿ƒ∏ŸG øHÉH) Ò¡°ûdG »ÑWô≤dG ó«©°S øH óªfi : ˆG óÑY ƒHCG -1
.(36)z•hô°ûdG{ ÜÉàc : ¬d

. (`g377) ‘ƒàŸG »μdÉŸG »NôμdG »Ñ°üë«dG ø°ù◊G øH ó«©°S øH óªMCG øH ≈°Sƒe -2
. z≥FÉKƒdG{ ¬ª°SG ¢VÉ«Y »°VÉ≤dG ∫Ébh ,(37)z•hô°ûdG{ ÜÉàc ¬d

. (`g345) ≈aƒàŸG (QÉ£©dG øHÉH) Ò¡°ûdG »ÑWô≤dG …ƒeC’G ˆG óÑY øH óªMCG -3
 Éà«ŸÉ°T) ≥«≤ëàH zäÓé°ùdGh ≥FÉKƒdG{ º°SÉH ô°ûof 

(38)zÉ¡∏∏Yh •hô°ûdG{ ÜÉàc : ¬d

.Ω1983 ,ójQóe ,áaÉ≤ã∏d ÊÉÑ°SC’G ó¡©ŸG (»£«f Qƒch

 ∫Éb ,(39(`g399) ≈aƒàŸG (…óæ¡dG øHÉH) Ò¡°ûdG ÊGòª¡dG ó«©°S øH óªMCG ôªY ƒHCG -4
 ¬d ±Î©j ,¬d Ò¶f ’ •hô°ûdG º∏Y øe óLhCG ¿Écz.(40)¿É«M øHG øY ¢VÉ«Y »°VÉ≤dG

 ,ºL ¬≤ah ,Òãc º∏Y ≈∏Y ƒàfi ,™eÉL ó«Øe ÜÉàc É¡«a ¬dh ,GôW ¢ùdófC’G AÉ¡≤a ∂dòH

. Üô¨ŸGh ¢ùdófC’ÉH •hô°ûdG πgCGh ,ÚØæ°üŸGh ΩÉμ◊G OÉªàYG ¬«∏Yh

 øY :…ƒé◊G ∫Éb ,z...óMGƒdG óÑY øHG ,πgP øHG ,»ZRÉàØdG ¬H »æYh ,áYÉªL √ô°üàNG

.(41)(•hô°ûdG º∏Y ‘ √ô°üY óMhCG) ∞dDƒŸGh ÜÉàμdG Gòg

.(`g413) ≈aƒàŸG …QÉ°üfC’G øªMôdG óÑY øH ¿hQÉg øH øªMôdG óÑY ±ô£ŸG ƒHCG -5
.(42)z…óæ¡dG øH ≥FÉKh QÉ°üàNG{ ÜÉàc ¬d

 â°Sô¡ØdG  ,251:¢U  z≥FÉKƒdG  »a  πªà°ûªdG{  ø«æeR  øHG  ÜÉàc  ô«N  øHG  ≈ª°Sh  ,2/141  :»eÉ°ùdG  ôμØdG  35
.¬«dEG óæ°ùdG ¥É°Sh

.1/21 :ø«aQÉ©dG  ájóg  36
.6/185  ∑QGóªdG  Ö«JôJ  ,2/478  :ø«aQÉ©dG  ájóg  37

 ájóg  ,2/119  :»eÉ°ùdG  ôμØdG  ,6/147  :  ∑QGóªdG  Ö«JôJ  ,252  ô«N øHG  â°Sô¡a  ,493  :É«∏©dG  áÑbôªdG  38
.2/65 :ø«aQÉ©dG

.2/21 :ø«aQÉ©dG ájóg  39
.207:É«∏©dG áÑbôªdG ,255 :ô«N øHG â°Sô¡a  ,7/147  :∑QGóªdG  Ö«JôJ  40

.2/119»eÉ°ùdG  ôμØdG   41
.7/293  ∑QGóªdG  Ö«JôJ   42
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,(`g418) ≈aƒàŸG (QÉîØdG øHÉH) ±hô©ŸG ôªY øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG -6
.(43)z¬≤FÉKh ‘ QÉ£©dG øHG ≈∏Y OQzÜÉàc ¬d

 ≈aƒàŸG  »∏«Ñ°TC’G  »ªî∏dG  »LÉÑdG  »∏Y  øH  óªfi øH  ˆG  óÑY  øH  óªMCG  øH  óªfi -7
.(`g423)

.(44)z≥FÉKƒdG{ ÜÉàch zIÉ°†≤∏d äÓé°ùdG{ ÜÉàc ¬d

 (`g430) ‘ƒàŸG (»∏Ñ≤ŸÉH) Ò¡°ûdG …OhRÉŸG êÉ◊G »HCG øH ≈°ù«Y øH ≈°Sƒe -8
:¬d

.(45)z≥FÉKƒdG πgCGh IÉ°†≤dG øe ¢SÉædG ÒHóJ ‘ ≥FGôdG ÖgòŸG{ÜÉàc -1
.Oƒ¡°ûdGh »°VÉ≤dG äÉaô°üJ ‘ Oƒ≤©dGh äÓ«é°ùàdG IOÓb -2

.(`g459) π«bh (`g456) ‘ƒàŸG »∏£«∏£dG Êó©dG å«¨e øH (óªfi) øH óªMCG -9
.(46)z•hô°ûdG º∏Y ‘ ™æ≤ŸG{ ÜÉàc ¬d 

:ÜÉàc ¬d ,(`g497) ‘ƒàŸG ´Ó£dG øHÉH Ò¡°ûdG »μdÉŸG êôa øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG -10
.•hô°ûdG -CG

.(47)Iô°üàîŸG ≥FÉKƒdG -Ü

.∞dDƒŸG ≈dEG óæ°ùdG ¥É°Sh ,¬à°Sô¡a ‘ ÒN øHG √ôcP

 ≈aƒàŸG  (»£«àŸÉH)  Ò¡°ûdG  …QÉ°üfC’G  º«gGôHEG  øH  ˆG  óÑY  øH  »∏Y  ø°ù◊G  ƒHCG  -11
.(`g570)

.•ƒ£fl (48)zΩÉμMC’Gh ≥FÉKƒdG áaô©e ‘ ΩÉªàdGh ájÉ¡ædG{ ÜÉàc ¬d

 Òà°ùLÉe ádÉ°SQ ‘ ¬æe ÜÉH ≥≤Mh (49)(`g750) ≈aƒàŸG ÊÉàμdG ¿hQÉg øH óªfi) √ô°üàNGh

.IQƒæŸG áæjóŸÉH á«eÓ°SE’G á©eÉ÷ÉH

.7/288 ≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG   43
.252 ô«N  øHG  â°Sô¡a  ,2/64  ø«aQÉ©dG  ájóg  44

.2/480  ø«aQÉ©dG  ájóg  ,8/166  ∑QGóªdG  Ö«JôJ  45
.1/40  ÖgòªdG  êÉÑjódG  ,8/146  ∑QGóªdG  Ö«JôJ   46

.564 á«©ª°ùdG ä’’ódG ,8/181 ∑QGóªdG Ö«JôJ ,246 ô«N øHG â°Sô¡a  47
.ábôØàe AGõLCG IóY ¬d (5062) (4567) (5055)  ºbôH  á«eÓ°SE’G  á©eÉédG  áÑàμe  »a  Qƒ°üe  48

.iôNCG ï°ùf IóY ¬dh º∏«ahôμ«e (3965) (4508) ºbôH á«eÓ°SE’G á©eÉédÉH  IQƒ°üe   49
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 :ÜÉàc ¬d ,(`g585) ≈aƒàŸG …ôjõ÷G »LÉ¡æ°üdG º°SÉ≤dG øH »ëj øH »∏Y º°SÉ≤dG ƒHCG -12
 ‘  IQƒ°üe  áî°ùf  ¬æe  ,(50)…ôjõ÷G  ≥FÉKƒH)Qƒ¡°ûŸG  zOƒ≤©dG  ¢ü«î∏J  ‘  OƒªëŸG  ó°ü≤ŸG{

.(4115) ºbôH á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G

 ≥FÉØdG{ :ÜÉàc ¬d .(`g723ΩÉY) ¢ùfƒJ ‘ ≈aƒàŸG »©Ø≤dG ó°TGQ øH ˆG óÑY øH óªfi -13
.(51)z≥FÉKƒdGh ΩÉμMC’G ‘

 ≈aƒàŸG  »WÉfô¨dG  ÊÉàμdG  ¿ƒª∏°S  øH  õjõ©dG  óÑY  øH  ˆG  óÑY  øH  »∏Y  øH  ¿ƒª∏°S  -14
 .(`g767)

 ,´ƒÑ£e  (ΩÉμMC’Gh  Oƒ≤©dG  øe  º¡jójCG  ÚH  …ôéj  Ée  ‘  ΩÉμë∏d  º¶æŸG  ó≤©dG)  ÜÉàc  ¬d

 (296)  ºbQh  (4071)  ºbôH  º«∏a  hôμ«e  á«eÓ°SE’G  á©eÉ÷ÉH  IQƒ°üe  ï°ùf  IóY  ÜÉàμ∏dh

.(4538)h

 (`g779) ≈aƒàŸG »μdÉŸG »°SÉØdG ∂∏ŸG óÑY øH óªMCG øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG-15
 ¬dh ïjQÉJ ¿hóH ¢SÉØH ôé◊G ≈∏Y ™ÑW (‹Éà°ûØdG ≥FÉKh) º°SÉH Qƒ¡°ûe ≥FÉKƒdG ‘ ÜÉàc ¬d

.º∏«a hôμ«e (3719) ºbôH á«eÓ°SE’G á©eÉ÷ÉH áî°ùf

 …ô°ùjô°ûfƒdG »∏Y øH óMGƒdG óÑY øH óªfi øH »ëj øH óªMCG ¢SÉÑ©dG ƒHCG -16
.(52)z≥FÉKƒdG ΩÉμMCG ‘ ≥FGôdG π¡æŸGh ≥FÉØdG è¡æŸGz¬ª°SG ¿CG ôcP ( `g914) ≈aƒàŸG

 ⁄:ÉHÉH óªMCG ∫Éb `g1298 áæ°S ¢SÉØH ôé◊G ≈∏Y ™ÑW : ¢SQÉa ƒHCG IõªM PÉà°SC’G ∫Éb

 ¬dh  ,º∏«a  (4379)  ºbôH  á«eÓ°SE’G  á©eÉ÷G  áÑàμe  ‘ IQƒ°üe  áî°ùf  ¬æe  •ƒ£fl/πªμj

.(53)z‹Éà°ûØdG ≥FÉKh ìô°T ‘ ‹ÉàdG ô°UÉ©ŸG á«æZzÜÉàc

 á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdÉH á≤«Kh á∏°U ≈∏Y áÑ°ù◊G ÜÉH ‘ äÉØdDƒŸG ¿CG ‘ ∂°T øe ¢ù«dh

 Ögòe øY ô¶ædG ±ô°üH á«Yô°T ΩÉμMCG øe ¬«°†à≤j Éeh ™bGƒdG ÚH ábÓY øe ¬Ñ°ùàμJ ÉŸ

 ΩÉY  ójQóªH  ™ÑW  `g967  ΩÉY  ¢ùfƒJ  »a  á«æWƒdG  ÖàμdG  QGO  øY  (4115)  ºbôH  á«eÓ°SE’G  á©eÉédG  »a  Qƒ°üe  50
.(¢Sôjôb)  ≥«≤ëàH  `g1418

. (ábQh331) »a (105/8/1) ºbôH »fóªdG ΩôëdG áÑàμe »a »fÉãdG AõédG 51
.79 ¢U »HÉ£îdG ôgÉWƒH óªMCG º∏≤H :∂dÉe óYGƒb  ≈dEG  ∂dÉ°ùdG  ìÉ°†jEGzÜÉàc  áeó≤e   52

 ....¥hôÑdG  IóY  áeó≤eh  ,79  ¢U  »HÉ£îdG  ôgÉWƒH  óªMCG  :º∏≤H  ,∂dÉe  óYGƒb  ≈dEG  ∂dÉ°ùdG  ìÉ°†jEG  ájÉØc  áeó≤e  53
.43 ¢U/ »°ùjô°ûfƒ∏d
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 ,ÜÉ°ùàM’Gh áÑ°ù◊G º∏Y ‘ äÉØæ°üŸG ºgCG ≈dEG IQÉ°TE’G øe óH’ iƒà°ùŸG Gòg ‘h ,∞dDƒŸG

 ÌcCG ÒaƒJh á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG ‘ AÉª∏©dG Oƒ¡L äGRGôHEG Ωó≤J Éªch ∂dP ‘ Éæaóg

.Ú°SQG qó∏d Qó°üe øe

.(54)¢VGôeC’G ‘ áÑ°ù◊G ÜÉàc -1
 ¬≤ØdG ‘ áë°VGƒdG ÖMÉ°U »μdÉŸG »°ùdófC’G »ª∏°ùdG Ö«ÑM øH ∂∏ŸG óÑY ΩÉeEÓd

. (`g238) ≈aƒàŸG

 .Úª∏©ŸG ÜGOBG ÜÉàc -2
 ¬≤≤M ,(`g256) ≈aƒàŸG »NƒæàdG (ΩÓ°ùdG óÑY)¿ƒæë°S øH óªfi ΩÉeE’G øHG ΩÉeEÓd

.Ω1934 ΩÉY ¢ùfƒJ ‘ ÜÉgƒdG óÑY »æ°ùM ø°ùM √ô°ûfh

.¥ƒ°ùdG ΩÉμMCG ÜÉàc -3
 ÜÉàμdG Gòg π°Uh .( `g289) ≈aƒàŸG »°ùdófC’G ÊÉàμdG ôªY øH »ëj ÉjôcR »HC’

 »°ùdófC’G »°ù«≤dG πÑ°T øH º«∏°S øH óªfi øH ˆG óÑY »HCG ájGhQ ≥jôW øY Éæ«dEG

 πà°SGh (Üô¨ŸG QÉ«©ŸG) √Éª°ùŸG{ …ô°ùjô°ûfƒdG áeÓ©dG áYƒ°Sƒe øª°V (`g353ä)

.ÚJôe kÓ≤à°ùe ™ÑWh QÉ«©ŸG øe ÜÉàμdG Gòg

 ΩÉY  ójQóÃ  »Hô©dG  ó¡©ŸG  áØ«ë°U  ‘  √ô°ûfh  »μe  »∏Y  óªfi  .O  ájÉæ©H  :≈dhC’G

. (2-1) Oó©dG ,™HGôdG ó∏éŸG ,( `g1375)

 ácô°ûdG á©ÑW ‘ ÜÉgƒdG óÑY »æ°ùM ø°ùM PÉà°SC’G π≤à°ùe ÜÉàc ‘ √ô°ûf :á«fÉãdG

.á«°ùfƒàdG

 ¿hQÉg  øH  óªfi øH óªMCG  ôμH  »HCG  ΩÉeEÓd  ôμæŸG  øY »¡ædGh  ±hô©ŸÉH  ôeC’G  ÜÉàc -4
 ΩÉY ¿ÉæÑ∏H á«ª∏©dG ÖàμdG QGO ¬Jô°ûfh É£Y óªMCG QOÉ≤dG óÑY ¬≤≤M (`g311) ≈aƒàŸG ∫ÓÿG

.`g1406

 ™eÉ÷G{º°SÉH áahô©ŸG áª«¶©dG ∫ÓÿG áYƒ°Sƒe øe AõL ƒg …òdG ÜÉàμdG Gòg Èà©j

 á«ãjóM ¢Uƒ°üf ≈∏Y …ƒàëj ÜÉàμdG Gògh z¬æY ˆG »°VQ πÑæM øH óªMCG  Ωƒ∏©d

 øeh ,á«F’ƒdGh á«Yƒ£àdG áÑ°ù◊G ‘ ¬«dEG â¡Lh πFÉ°ùe hCG óªMCG ΩÉeE’G ÉgGhQ ájôKCGh

.2/12:ÖgòªdG êÉÑjódG ,4/128 ∂dÉ°ùªdG Öjô≤Jh ∑QGóªdG Ö«JôJ  54
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 IAGôbh ,Ò«¨àdGh AÉæ¨dG äGôμæeh ¥Gƒ°SC’G äGôμæe ≈∏Y áÑ°ù◊G ÜÉàμdG ‘ ôcP Ée ºgCG

 ‘ Ió«Øe äÉ¡«LƒJ ™e ,∫ÉLô∏d AÉ°ùædG á£dÉflh ,„ô£°ûdÉH Ö©∏dGh ,ó«°TÉfC’ÉH ¿BGô≤dG

.áª¡ŸG á«HÉ°ùàM’G QƒeC’G øe ∂dP ÒZh ,¬fhO øeh ¿É£∏°ùdG ≈∏Y ÜÉ°ùàM’G á«Ø«c

:äÉbô£dG ÜÉàc -5
 øHG  ΩÉeE’G  √ôcP  ,(`g387)  ≈aƒàŸG  …Èμ©dG  ¬∏£H  øH  óªfi øH  ˆG  ó«ÑY  ΩÉeEÓd

.´ƒÑ£ŸG ÜÉàμdG øe (202 ¢U) √óYGƒb ‘ ÖLQ

.áÑ°ù◊G ÜGOBG ÜÉàc-6
 …òdG »≤dÉŸG »£≤°ùdG óªfi »HCG øH óªfi øH ˆG óÑY »HCG ádÉMôdG ⁄É©dG ¬«≤Ø∏d

 »JCÉ«°S …òdG …Qõ«°ûdG ÜÉàc øe ΩóbCG ¬HÉàch …ôé¡dG ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG ôNGhCG ÚH ¢TÉY

 ó¡©Ã ™ÑWh ,¿É«°ùfôØdG{  ¿’ƒch /∫É°ùæaôH  »Ø«d  ÜÉàμdG  ≥≤M,π«∏b  ó©H  åjó◊G

.á«dhódG á©Ñ£ŸÉH Ω1931 ΩÉY ¢ùjQÉH ‘ á«Hô¨ŸG Ωƒ∏©dG

.áÑ°ù◊G Ö∏W ‘ áÑJôdG ájÉ¡f ÜÉàc -7
 ,(`g589) ≈aƒàŸG …Qõ«°ûdG øªMôdG óÑY øH ô°üf øH ˆG óÑY øH øªMôdG óÑY ΩÉeEÓd

 . `g1365 ΩÉY IôgÉ≤dG ‘ ™ÑWh »æHô©dG RÉÑdG ó«°ùdG .O ÜÉàμdG ≥≤M

 Ò¡°ûdG …QÉ°üfC’G óªfi øH óªMCG ¢SÉÑ©dG ƒHCG øjódG º‚ ΩÉeEÓd .áÑ°ù◊G Ö∏W ‘ áÑJôdG -8
 áÑàμÃ É«côJ ‘ áWƒ£fl áî°ùf ÜÉàμ∏d ( `g645) ≈aƒàŸG ô°üe Ö°ùàfi á©aôdG øHÉH

.(1607) ºbôH á«fÉª«∏°ùdÉH ‹ ¬d’

 .áÑ°ù◊G ΩÉμMCG ‘ áHô≤dG ⁄É©e -9
 ,»°Tô≤dG  (IƒNC’G  øHÉH)  Qƒ¡°ûŸG  ójR  »HCG  øH  óªMCG  øH  óªfi  øH  óªfi  ï«°û∏d

.( `g648) ≈aƒàŸG

 óªfi :øe πc ¬≤≤Mh ,Ω1938 ΩÉY ¢ùjQÉÑH »≤«d ¿ÉjhQ »°ùfôØdG ¥ô°ûà°ùŸG √ô°ûf

 ÜÉàμ∏d áeÉ©dG ájô°üŸG áÄ«¡dG ¬Jô°ûfh .»©«£ŸG ≈°ù«Y óªMCG ≥jó°Uh ,¿ÉÑ©°T Oƒªfi

.Ω1976 ΩÉY

:áÑ°ù◊G ÜGOBG -10
 ΩÉY ¢ùjQÉH ‘ √ô°ûf ( `g673) ≈aƒàŸG ó«©°S øHÉH Ò¡°ûdG »Hô¨ŸG ≈°Sƒe øH »∏©d

.»Ø«d ¿ÉjhQh ∫É°ùæahôH »Ø«d ¥ô°ûà°ùŸG Ω1931
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 ΩÓ°SE’G AÉª∏Y πØ¨j ⁄h ádh qódG äÉfƒμe ºgCG øe á°SÉ«°ùdG ÖfÉL ≈dEG OÉ°üàb’G ¿EG

 ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG ‘ ∞«æ°üàdÉH AÉª∏©dG ºàgG óbh ,»£©ŸG Gòg á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ‘ ºgô¶f óæY

 øe AÉ¡≤ØdG QÉÑch ,á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG øe AÉª∏©dG ÜÉ£bCG º∏©dG Gòg ‘ Öàch ,…OÉ°üàb’Gh

 .á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG

.¬Yhôa ‘ áØæ°üŸG ÖàμdG ºgC’ kGõLƒe kÉ°VôY Ωó≤f ¥É«°ùdG Gòg ‘h

.êGôÿG ‘ áØæ°üŸG ÖàμdG -CG

 º«gGôHEG øH Üƒ≤©j ¬ª°SGh ,áØ«æM »HCG ΩÉeE’G ÖMÉ°U ∞°Sƒj »HCG »°VÉ≤∏d :êGôÿG ÜÉàc-1
 ‘ ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG ‘ áØæ°üŸG ÖàμdG ∫hCG ƒg Gòg ¬HÉàch (`g182) ≈aƒàŸG …QÉ°üfC’G

 óbh ó«°TôdG  ¿hQÉg »°SÉÑ©dG  áØ«∏ÿG Ö∏W ≈∏Y kAÉæH  ¬Øæ°U óbh ,º∏©f  Éª«a ΩÓ°SE’G

 ¿CG »ædCÉ°S – ≈dÉ©J ˆG √ójCG – ÚæeDƒŸG ÒeCG ¿EG{ :¬dƒ≤H ¬HÉàc áeó≤e ‘ ∂dP πé°S

 Öéj É‡ ∂dP ÒZh ‹Gƒ÷G Qƒ°û©dGh êGôÿG ájÉÑL ‘ ¬H πª©j kÉ©eÉL ÜÉàc ¬d ™°VCG

.(55)z¬H πª©dGh ¬«a ô¶ædG ¬«∏Y

:»∏jÉe(56)ÜÉàμdG Gò¡d …OÉ°üàb’G ∞«æ°üàdG øY »°Vƒ©dG â©aQ: ∫ƒ≤jh

 Gògh  zΩÉ©dG  á«dÉŸG{º°SÉH  OÉ°üàb’G  ‘  Ωƒ«dG  ¬«ª°ùf  Éª«a  êGôÿG  ÜÉàc  ∞æ°üj  -CG

                                                       .∞°Sƒj ƒHCG ¬°VôY Ée Gògh ,É¡JÉ≤Øfh ádhódG äGOGôjEÉH π°üàj Ée kÉjó«∏≤J ¬H »æ©j í∏£°üŸG

 ¿ô≤dG ‘ ÜÉàμdG  Gòg ™°Vh PEG ,»eÓ°SE’G OÉ°üàbÓd É≤Ñ°S πé°ùj ÜÉàμdG Gòg -Ü

 ‘ É¡Ø°üf »àdG IÎØdG ‘ ™°Vh ¬fCG …CG ,…OÓ«ŸG øeÉãdG ¿ô≤dG ∂dP ≥aGƒjh …ôé¡dG ÊÉãdG

 ‘ Üô¨dG óæY ¢ù«dh (1500 -500) ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG í∏£°üe â– (»ŸÉ©dG) OÉ°üàb’G

 øjòdG  ÚjOÉ°üàb’G  πc  ¥ÉØJÉH  Gògh  ,…OÉ°üàb’G  ôμØdG  ‘  á«≤«≤M  áªgÉ°ùe  IÎØdG  √òg

.(57)…OÉ°üàb’G ôμØdG ïjQÉJ øY GƒÑàc

 äGOGôjE’G  É¡«a  OóM ,á«eÓ°SE’G ∫hó∏d  á«dÉe á£N ƒg ∞°Sƒj ƒHCG  ¬dÉb  Ée  ¿EG  - `L

 OÉ°üàb’G ‘ ÉæfCG …CG ...á«dÉŸG á£∏ÿG äÉYƒ°Vƒe ‘ πNój É‡ ÒãμdG ∂dP ™e OóMh äÉ≤ØædGh

 Iô°ûY øe ÌcCÉH í∏£°üŸG Gòg (»ŸÉ©dG) OÉ°üàb’G ±ô©j ¿CG πÑb á«dÉe á£N ∂∏‰ »eÓ°SE’G

.(58)¿hôb

.3 ¢U êGôîdG  55
.120 ¢U :ø«ª∏°ùª∏d …OÉ°üàb’G  çGôàdG  øe  56

.121  ¢U  ≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG  57
.122  ¢U  ≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG  ô¶fG   58
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 á«°SÉ°SCG äÉYƒ°Vƒe áKÓK ≈dEG ∞°Sƒj ƒHCG ΩÉeE’G É¡°VôY »àdG äÉYƒ°VƒŸG º«°ù≤J øμÁh

:(59)»g

 á«dÉŸG ‘ ∞æ°üj Ée ƒg ÜÉàμdG ‘ »°ù«FôdG Aõ÷G ¥ô¨à°SG …òdGh :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG -CG

.zäGOGôjE’Gz¿GƒæY â– áeÉ©dG

.zäÉ≤ØædG{ ¿GƒæY â– ∞æ°üj Ée ƒg ¬d kÉ©ÑJ ¬ãëH …òdG :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG -Ü

 ¬«∏Y ≥∏£j ¿CG á°SGQódG ÖMÉ°U ìÎ≤j ÜÉàμdG ¬æª°†J …òdG :ådÉãdG ´ƒ°VƒŸG - `L

.zΩÓ°SE’G ‘ ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG äÉ«bÓNCG{ ¿GƒæY

: πãe ΩÓ°SE’G ‘ OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG º∏Y ‘ äÉØæ°üŸG â©HÉàJ ºK

.ôcÉ°T óªfi óªMCG ¬≤≤M ( `g203) ≈aƒàŸG »°Tô≤dG ΩOBG øH »ë«d :êGôÿG ÜÉàc -1
(60)( `g204) ≈aƒàŸG »Øæ◊G …DƒdDƒ∏dG OÉjR øH Ú°ù◊G ΩÉeEÓd :êGôÿG ÜÉàc -2

 ≈aƒàŸG  ∫ƒMC’G  π¡°S  »HCG  øH  ËôμdG  óÑY  øH  óªfi  øH  óªMC’  :êGôÿG  ÜÉàc  -3
.(61(`g207)

 í∏°üdG  ºØH  ∫ƒà≤ŸG  »Ñ∏¨àdG  …óY  øH  ºã«¡dG  ˆG  óÑY  »HC’  :êGôÿG  ÜÉàc  -4
.(62(`g207)ΩÉY

.(63).( `g217) ≈aƒàŸG »©ª°UC’G Öjôb øH ∂∏ŸG óÑ©d :êGôÿG ÜÉàc -5
.(64)(`g234) ≈aƒàŸG ‹õà©ŸG »Ø≤ãdG ô°ûÑe øH ôØ©L óªfi »HC’ :êGôÿG ÜÉàc -6

.(65)(`g261) ≈aƒàŸG »Øæ◊G ±É°üÿG Ò¡e øH óªMCG ΩÉeEÓd :êGôÿG ÜÉàc -7
.(66)(`g270) ≈aƒàŸG …ôgÉ¶dG OhGO øH ∞∏N øH »∏Y ¿Éª«∏°S »HC’ :êGôÿG ÜÉàc -8

.123-124 ¢U ≥HÉ°ùdG Qó°üªdG ô¶fG  59
.É°VQ  258  â°Sô¡ØdG  60

.150:â°Sô¡ØdG  61
.112  :â°Sô¡ØdG  62
.258 â°Sô¡ØdG  63

.172  :â°Sô¡ØdG  64
.145 :â°Sô¡ØdG  65
.151  :â°Sô¡ØdG  66
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.(67)(`g296) ≈aƒàŸG ìGô÷G OhGO øH ≈°ù«Y øªMôdG óÑY »HC’ :êGôÿG ÜÉàc -9
 ô°ûfh ¬≤≤M óbh (`g337) ≈aƒàŸG …OGó¨ÑdG ÖJÉμdG ôØ©L øH áeGó≤d :êGôÿG ÜÉàc -10

.Ω1889 ΩÉY ¿ó«d ‘ Aõ÷G Gòg ™ÑWh ,ÊÉŸC’G (¬JƒZ …O) ¥ô°ûà°ùŸG ¬æe á©£b

 ¬eóbh »æ«eódG ΩôZ QƒàcódG kÉ°†jCGh »YÉaôdG ∫ÓW.O ,ájOƒ©°ùdG ‘ ¬æe á©£b ≥≤Mh

 Ú°ùM  óªfi  .O  ¬≤≤M  ¥Gô©dG  ‘h  ,IôgÉ≤dÉH  ôgRC’G  á©eÉéH  (Òà°ùLÉŸG)  ádÉ°Sôd

. kÓeÉc …ó«HõdG

 OGƒ°ùdG ¿GƒjO ÖMÉ°U ÊGPƒ∏μdG óªfi øH óªMCG øH ˆG ó«ÑY º°SÉ≤dG »HC’ ,êGôÿG -11
.(68)(`g337) ó©H ≈aƒàŸG

.z§°Sƒàeh Ò¨°Uh ÒÑc ¬«a Öàc áKÓK ¬dh{ (69)ÖJÉμdG íjô°T øH ¥Éë°SE’ :êGôÿG -12
 ∞«£d ÜÉàc) (70)(á£°TÉŸG øHÉH)Ö≤∏ŸG ø°ù◊G øH »∏Y øH Ú°ù◊G »HC’ :êGôÿG -13

.(ËóædG ¬dÉb

 ƒëf{ :ËóædG øHG ∫ƒ≤j ,(71)ÖJÉμdG QÉ°ûH øH ¿Éª«∏°S øH óªfi øH óªMC’ :êGôÿG -14
.z¬£îH IOƒ°ùŸG âjCGQ ábQh ∞dCG

 Ò¡°ûdG  ∞«°Uh  øH  »∏Y  ø°ù◊G  »HC’  :¬eƒ°SQh  êGôÿG  ‘  ∞«≤ãàdGh  ìÉ°†jE’G  -15
.(72)(¬LÉæμ°ûîH)

 óªMCG øH óªMCG øH øªMôdG óÑY êôØdG »HCG ΩÉeEÓd :êGôÿG ΩÉμMCG ‘ êGôîà°S’G -16
( `g795 ä) »∏Ñæ◊G ÖLQ øH

 ¬à©ÑWh ≥jó°üdG ˆG óÑY ÜÉàμdG Gòg ≥≤M ø‡h ,IójóY äGôe ÜÉàμdG Gòg ≥≤M

 `g1351 ≈dhC’G á©Ñ£dG ô°üe ‘ ™ÑWh êGôÿG áYƒ°Sƒe øª°V `g1399 ΩÉY áaô©ŸG QGO

 ¬ØdDƒe ¿CÉH áYƒÑ£ŸG iôNC’G ÖàμdG øY ÜÉàμdG Gòg RÉàÁh ,ôgRC’ÉH á«eÓ°SE’G á©Ñ£ŸÉH

 ÜÉàμdG Gòg AÉL Gò¡d ¬≤ØdGh åjó◊G ‘ ´ÉÑdG ∫ƒ£H ¬d Oƒ¡°ûŸG á∏HÉæ◊G …ôNCÉàe øe

.259 :â°Sô¡ØdG  67
.208  :â°Sô¡ØdG  68
.151  â°Sô¡ØdG  69

.150  :â°Sô¡ØdG  70
.150 :â°Sô¡ØdG  71
.151  :â°Sô¡Ød  72
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 ºgÒZh á©HQC’G AÉ¡≤ØdG á«≤H AGQBG ôcP ™e º∏©dG Gòg ‘ á∏HÉæ◊G AÉª∏Y AGQB’ kÉ«aƒà°ùe

 ÜÉàμdG Gògh É¡«∏Y ºμ◊Gh êGôÿG ‘ IOQGƒdG åjOÉMCÓd √ôcPh IôKóæŸG ÖgGòŸG øe

.ÜGƒHCG Iô°ûYh áeó≤e øe ¿ƒμàj

 øH  õjõ©dG  óÑY  ∞«dCÉJ  ,êGôÿG  ÜÉàc  áfGõN ≈∏Y  ó°UôŸG  êÉJôdG  ìÉàØeh  ∑ƒ∏ŸG  ¬≤a  -17
 ΩÉeEÓd êGôÿG ÜÉàμd »¶Ød ìô°T ƒgh ,( `g1184) ≈aƒàŸG »Øæ◊G »ÑMôdG óªfi

 ,øjÒÑc ÚFõL ‘ »°ù«ÑμdG óÑY óªMCG  ÜÉàμdG Gòg ≥≤M,…QÉ°üfC’G ∞°Sƒj »HCG

.»eÓ°SE’G çGÎdG Öàc á∏°ù∏°S øª°V OGó¨H ‘ OÉ°TQE’G á©Ñ£e ‘ ™ÑWh

.∫GƒeC’G ‘ áØæ°üŸG ÖàμdG – Ü

 ÜÉàμdG Gòg ≥≤M ,( `g224) ≈aƒàŸG ΩÓ°S øH º°SÉ≤dG ó«ÑY »HCG ΩÉeEÓd :∫GƒeC’G ÜÉàc -1
 ¢SGô¡dG π«∏N óªfi QƒàcódG ≥«≤ëàH iôNCG Iôe ô°ûf ºK »≤ØdG óeÉM óªfi/ ï«°ûdG

.IôgÉ≤dÉH ájôgRC’G äÉ«∏μdG áÑàμÃ `g1401 ΩÉY ‘ ô°ûfh

 :∫Éb ÚM ÜÉàμdG ≥≤fi ∂dP ≈dEG QÉ°TCG Éªc ,≈ª¶ oY á«ª∏Y áª«b ¬d ÜÉàμdG Gògh

 Ée πc ¬Hh ,√OƒLCGh »eÓ°SE’G ¬≤ØdG ‘ ∞udCG Ée ÒN ƒ¡a ,ôμæJ’ á«ª∏Y áª«b ÜÉàμ∏∏a

.(73)ΩÓ°SE’G ‘ ‹ÉŸG ΩÉ¶ædÉH ≥∏©àj

.√ÒZh åjó◊G ‘ ¬YÉH ∫ƒWh ¬ØdDƒe á≤Kh ÜÉàμdG áª«b ‘ ∂°T’h 

 ≈aƒàŸG QÉÑNC’G ÖMÉ°U »æFGóŸG ˆG óÑY øH »∏©d º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG ∫GƒeCG -2
 ≈∏°U »ÑædG ∫GƒeCG ô°ü◊ »îjQÉàdG π«é°ùàdG ƒëf Gƒëæj Gòg ¬HÉàc π©dh ,(`g225)

.√ô°üY ‘ ºgÒZh QÉØμdG øe É¡dÉf »àdG º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  »ÑædG  ´É£bEG{  »gh  ,kÉ°†jCG  ‹ÉŸG  ΩÉ¶ædÉH  π°üàJ  iôNCG  Öàc  ¬dh

 ¢ûjôb  øe  ábó°üdG  ¬«∏Y  OôJ  ¿Éc  Éeh  ¬HÉàch  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  »ÑædG  π°SQ  zÜÉàch  zº∏°Sh

.(74)zÜô©dGh

 øHÉH) Ò¡°ûdG  »FÉ°ùædG  …ORC’G áÑ«àb øH ó∏fl øH ó«ªM óªMCG  »HC’ ∫GƒeC’G -3
. ( `g251) ≈aƒàŸG (¬jƒ‚R

.3: ¢U ÜÉàμdG áeó≤e  73
.1/127 ¿ƒæ¶dG ∞°ûc πjPh ,¿GôjEG á©ÑW ,113-114 :ºjóædG  øH’  â°Sô¡ØdG  74
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 ô°ûæH ΩÉbh ,√GQƒàcódG á«ŸÉ©dG IOÉ¡°ûdG π«æd ¢VÉ«a ÖjôZ ôcÉ°T ¬≤≤M ÜÉàμdG Gògh

 ¢VÉjôdÉH á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódGh çƒëÑ∏d π°ü«a ∂∏ŸG õcôe IÒÑc äGó∏› áKÓK ‘ ÜÉàμdG

.`g1406

.(75)(`g282) ≈aƒàŸG …ORC’G »°†¡÷G OÉªM øH ¥Éë°SEG øH π«YÉª°SE’ : ∫GƒeC’G -4
(76)(`g311) ≈aƒàŸG »∏Ñæ◊G ∫ÓÿG ¿hQÉg øH óªfi øH óªMCG ôμH »HC’ :∫GƒeC’G -5

.zóªMCG ΩÉeE’G äÉHGƒL øe ∫Óî∏d ∫GƒeC’Gh ....{ ÜÉàμdG Gòg øY á«ª«J øHG ΩÉeE’G ∫Éb

 …ó©°ùdG ôμH øH óªfi øH »°UÉ©dG øH ∂∏ŸG óÑ©d ó«ÑY »HC’ ∫GƒeC’G ÜÉàc QÉ°üàNG -6
.(77)( `g330) ≈aƒàŸG

 ≈aƒàŸG  ÊÉ¡Ø°UC’G  ¿ÉÑM  øH  óªfi  øH  ˆG  óÑY/  ï«°ûdG  »HCG  ΩÉeEÓd  :∫GƒeC’G  -7
.(78(`g369)

 Èà©jh (`g402) ≈aƒàŸG »μdÉŸG …OhhGódG ô°üf øH óªMCG ôØ©L »HCG ΩÉeEÓd :∫GƒeC’G -8
 ¬d ,¬d á≤MÓdG ÖàμdG ¬æY ∫ƒ≤ædG äÌcCGh á«μdÉŸG AÉª∏Yh AÉ¡≤a IóªY ÜÉàμdG Gòg

 É¡æe (äGôe IóY ÜÉàμdG ≥≤M ) (79)(1165) ºbôH É«fÉÑ°SÉH  ∫ÉjQƒμ°S’G ‘ •ƒ£fl

 .`g1421 IôgÉ≤dG – ΩÓ°ùdG QGO áÑàμe ô°ûf . êGô°S óªMCG óªfi .O ≥«≤ëàH

 •ÉHôdÉH áeÉ©dG áfGõÿG øY Qƒ°üe ¬≤a (45) ºbôH iô≤dG ΩCG á©eÉL ‘ iôNCG áî°ùfh

.kGô£°S(19) ô£°SC’Gh áëØ°U (153) ¥GQhC’G OóYh »Hô¨ŸG §ÿÉH (589) ºbôH

 ÊGô◊G º«∏◊G óÑY øH óªMCG ¢SÉÑ©dG »HCG ΩÓ°SE’G ï«°T ∞«dCÉJ :ácÎ°ûŸG ∫GƒeC’G -9
 ‘ IôjõZ É¡JÉëØ°U ‘ Iô°üàfl ádÉ°SQ »gh ( `g728) ≈aƒàŸG (á«ª«J øHÉH) Ò¡°ûdG

 á©Ñ£dG ,áeôμŸG áμe ÖdÉ£dG áÑàμe É¡Jô°ûfh ÊGôgõdG »ëj ˆG ∞«°V É¡≤≤M ,É¡JOÉe

. `g1406 ≈dhC’G

.√óæ°S ¥É°Sh ,248 ô«N øHG â°Sô¡a  75
.44 ¢U ácôà°ûªdG ∫GƒeC’G ¬HÉàc »a á«ª«J øHG ΩÉeE’Gh ,15êGôîdG ΩÉμMCG »a êGôîà°S’G ¬HÉàc »a ÖLQ øHG  ôcP   76

.6/145:∑QGóªdG  Ö«JôJ   77
.47  »fÉàμ∏d:ábô£à°ùªdG  ádÉ°SôdG  78

 :ø«cõ«°ùd »Hô©dG çGôàdG ïjQÉJ ,548  547- ó«°S OGDƒØd,ájô°üªdG ÖàμdG QGóH IQƒ°üªdG äÉWƒ£îªdG â°Sô¡a  79
.482
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 AÉª∏©dG  ¬ØdCG  Ée  ƒg  ∫GƒeC’Gh  OÉ°üàb’ÉH  á∏°U  ≈∏Y  ∞«fÉ°üàdG  øe   ôNBG  ´ƒf  ∑Éægh

 zÖ°ùμdG  ÜÉàc{  ≈dEG  §≤a  IQÉ°TE’ÉH  »Øàμfh  ,ájó≤ædG  º«≤dGh  áμ°ùdG  ¿Gó«e  ‘  ¿ƒª∏°ùŸG

 øY ÜÉàμdG Gòg ihQ óbh ( `g189) ≈aƒàŸG ÊÉÑ«°ûdG óbôa øH ø°ù◊G øH óªfi ΩÉeEÓd

 ΩÉY ≥°ûeO ‘ ÜÉàμdG Gòg ™ÑW óbh ,»ª«ªàdG áYÉª°S øH óªfi  ÊÉÑ«°ûdG ΩÉeE’G ,¬ÑMÉ°U

 ƒg Ée  ±ô©f  ¿CG  »¨Ñæj{  Iô°üàfl á°SGQO ‘ ∫É≤a  »°Vƒ©dG  â©aQ ¬H  ºàgG  óbh ,  `g1400
 ‘ Ωƒ«dG ≈ª°ùoj Éª«a πNój ÜÉàμdG Gò¡a ÊÉÑ«°ûdG ¬æY Öàc …òdG …OÉ°üàb’G ´ƒ°VƒŸG

 ¬JÉYƒ°Vƒe óà“ ájOÉ°üàb’G áaô©ŸG  ´hôa øe ´ôa ƒgh zájOÉ°üàb’G ájô¶ædÉH{  OÉ°üàb’G º∏Y

 áLÉëH Éfô¶f ‘ ∫GõJ Ée IOó©àe øjhÉæY ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ Éæ©dÉ£Jh (80)zá©°ùàe áMÉ°ùe ≈∏Y

 …óbGƒdG  ôªY øH óªfi ˆG óÑY »HC’ QÉæjódGh ºgGQódG Üô°V ÜÉàc :πãe á°SGQódG ≈dEG

 øH ¿ÉÑM øH ∞∏N øH óªfi ôμH »HC’ áμ°ùdGh ó≤ædGh ±ô°üdG ÜÉàch , `g207 ≈aƒàŸG

.ïdEG `g306 ≈aƒàŸG »°VÉ≤dG ™«cƒH Qƒ¡°ûŸG ábó°U

∫WL�U��«
 ájhGR  øe  á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdÉH  Úª∏°ùŸG  AÉª∏Y  ΩÉªàgG  ´ƒ°Vƒe  åëÑdG  ∫hÉæJ  ó≤d

 ¿CG ócCG ,á°SÉ«°ùdÉH á«Yô°ûdG â©f ¥É◊EG ÖÑ°S Ò°ùØJh ád’ódGh Ωƒ¡ØŸG ójó– ó©Ña á«îjQÉJ

 É¡Yhôa ∞∏àîÃ âdhÉM »àdG á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ≈dEG Aƒé∏dG ¢Vôa áØ∏àîŸG ¬J’ƒëàH ™bGƒdG

 ÇOÉÑŸGh  ó°UÉ≤ŸG  äóªàYÉa  ,áæ°ùdGh  ¿BGô≤dG  øe  ¢üf  ¬ªμM  ‘  Oôj  ⁄  ÉŸ  k’ƒ∏M  óŒ  ¿CG

 ‘ AÉª∏©dG Oƒ¡L â∏Œ ó≤dh ,kÉjOÉ°üàbGh kÉ«YÉªàLGh kÉ«°SÉ«°S äÉ©ªàéŸG ÉjÉ°†b èdÉ©àd áeÉ©dG

 ºμëHh …Qhô°†dG øe ¿Éμa º¡Ø«dBÉJ äOó©Jh Qƒ°ü©dGh ÖgGòŸG ±ÓàNG ≈∏Y ∫ÉéŸG Gòg

 Gòg IQƒ∏H ‘ º¡àªgÉ°ùeh á«μdÉŸG AÉª∏Y êPƒ‰ ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ á°SGQó∏d áæμªŸG Ohó◊G

 •hô°ûdGh áÑ°ù◊Gh ÉjÉ°†≤dG ‘ á«Yô°ûdG á°SÉ«°ù∏d áØjOôdG äÉØdDƒŸG ‘ ô¶sædG IôFGO ™«°SƒJh øØdG

 á°SGQó∏d á◊É°U IOÉe »g ÉÃ äÉØqdDƒŸGh ÚØdDƒª∏d ¢†«Øà°ùe ¢VôY πμ°T ‘ ∫GƒeC’Gh ≥FÉKƒdGh

.ÉgQƒ£Jh á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG OÉ©HCG º¡a ≈∏Y ÚãMÉÑ∏d IóYÉ°ùeh

.á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdG ‘ º«b∫G øHG …CGQ

.22 ¢U ø«ª∏°ùª∏d …OÉ°üàb’G çGôàdG øe ,â©aQ  »°Vƒ©dG  80
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 :(81)»∏j Éª«a ¬bƒ°ùf ó«L ΩÓc ádóà©ŸG á°SÉ«°ùdÉH òNC’G ´ƒ°Vƒe ‘ º«≤dG øH’

 ¬«a âWôa : Ö©°U ∑Î©eh ,∂æ°V ΩÉ≤e ƒgh ,ΩÉ¡aCG á∏°†eh ,ΩGóbCG ádõe ™°Vƒe Gògh{

 á©jô°ûdG  Gƒ∏©Lh  ,OÉ°ùØdG  ≈∏Y  QƒéØdG  πgCG  GhDh qqôLh  ,¥ƒ≤◊G  Gƒ©«°Vh  ,Ohó◊G  Gƒ∏£©a  ,áØFÉW

 ¥ôW øe áë«ë°U kÉbôW º¡°ùØfCG ≈∏Y Ghó°Sh ,ÉgÒZ ≈dEG áLÉàfi OÉÑ©dG ídÉ°üÃ Ωƒ≤J ’ Iô°UÉb

 º¡æe kÉæX,™bGƒ∏d ≥HÉ£e ≥M É¡fCG kÉ©£b ºgÒZ º∏Yh º¡ª∏Y ™e Égƒ∏£Yh ,¬d ò«ØæàdGh ≥◊G áaô©e

 øe √ƒª¡a Ée âaÉf ¿EGh ,∫ƒ°SôdG ¬H AÉL Ée ±ÉæJ ⁄ É¡fEG   ˆG ôª©dh ,´ô°ûdG óYGƒ≤d É¡JÉaÉæe

 áaô©e ‘ Ò°ü≤Jh ,á©jô°ûdG áaô©e ‘ Ò°ü≤J ´ƒf ∂dP º¡d ÖLhCG …òdGh ,ºgOÉ¡àLÉH ¬à©jô°T

 º«≤à°ùj  ’ ¢SÉædG  ¿CGh  ,∂dP øe QƒeC’G  I’h iCGQ  Éª∏a  ,ôNB’G  ≈∏Y ÉªgóMCG  πjõæJh  ,™bGƒdG

 , kÓjƒW  Gô°T  º¡à°SÉ«°S  ´É°VhCG  øe  GƒKóMCG  ,á©jô°ûdG  øe  A’Dƒg  ¬ª¡a  Ée  AGQh  ôeCÉH  ’EG  ºgôeCG

 ¢SƒØædG ¢ü«∏îJ ´ô°ûdG ≥FÉ≤ëH ÚŸÉ©dG ≈∏Y õYh ,¬cGQóà°SG Qò©Jh ôeC’G ºbÉØàa kÉ°†jôY kGOÉ°ùah

.∂dÉ¡ŸG ∂∏J øe ÉgPÉ≤æà°SGh ,∂dP øe

 ˆG  ºμM  ‘Éæj  Ée  ∂dP  øe  âZ sƒ°ùa  ,áØFÉ£dG  √òg  â∏HÉb  iôNCG  áØFÉW  âWôaCGh

.¬dƒ°SQh

 Ωƒ≤«d ¬Ñàc ∫õfCGh ,¬dƒ°SQ ¬H ˆG å©H Ée áaô©e ‘ ÉgÒ°ü≤J øe â«JoCG ÚàØFÉ£dG Éà∏ch

 ∫ó©dG  äGQÉeCG  äô¡X GPEÉa  ,äGƒª°ùdGh  ¢VQC’G  ¬H  âeÉb  …òdG  ∫ó©dG  ƒgh  ,§°ù≤dÉH  ¢SÉædG

 ¿CG  ∫óYCGh  ºμMCGh  º∏YCG  ¬fÉëÑ°S ˆGh ,¬æjOh ˆG ´ô°T ºãa  ¿Éc ≥jôW …CÉH  ¬¡Lh øY ôØ°SCGh

 ,IQÉeCG ÚHCGh ,ád’O iƒbCGh ¬æe ô¡XCG ƒg Ée ≈Øæj ºK A»°ûH ¬eÓYCGh ¬JGQÉeCGh ∫ó©dG ≥jôW ¢üîj

 ¥ô£dG øe ¬Yô°T ÉÃ ¬fÉëÑ°S ÚH ób πH ,É¡ÑLƒÃ É¡eÉ«bh ÉgOƒLh óæY ºμëj ’h É¡æe ¬∏©éj Óa

 á°SÉ«°ùdG ¿EG : ∫É≤j Óa ,¬d áØdÉfl â°ù«dh øjódG øe »¡a §°ù≤dGh ∫ó©dG áeÉbEG √Oƒ°ü≤e ¿CG

 É¡«ª°ùf øëfh ,¬FGõLCG øe AõL »g πH ,¬H AÉL ÉŸ á≤aGƒe πH ,´ô°ûdG ¬H ≥£f ÉŸ áØdÉfl ádOÉ©dG

 ¢ùÑM ó≤a ,äÉeÓ©dGh äGQÉeC’G √ò¡H ô¡X ¬dƒ°SQh ˆG ∫óY »g É‰EGh ,ºμë∏£°üŸ kÉ©ÑJ á°SÉ«°S

 ,º¡àŸG ≈∏Y áÑj uôdG äGQÉeCG äô¡X ÉŸ áª¡J ‘ ÖbÉYh ,áª¡J ‘ º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ

 ,¬JÉbô°S IÌch ¢VQC’G ‘ OÉ°ùØdÉH √QÉ¡à°TÉH ¬ª∏Y ™e ¬∏«Ñ°S ≈s∏Nh ¬Øs∏Mh º¡àe πc ≥∏WCG øªa

  . `gzá«Yô°ûdG á°SÉ«°ù∏d ∞dÉfl ¬dƒ≤a ,∫óY …ógÉ°ûH ’EG √òNBG ’ :∫Éb

.13 ¢U á«ªμëdG  ¥ô£dG  81
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 áHÉéà°SGh  ™bGƒdG  ºMQ  øe  kÉ«∏©a  CÉ°ûf  ∞«ch  º∏©dG  Gò¡H  ájÉæ©dG  ‘  Úª∏°ùŸG  AÉª∏Y  Oƒ¡÷

 ó°UÉ≤ŸGh ÇOÉÑŸG øe kÉbÓ£fG AÉª∏©dG ó¡àLÉa ,áæ°ùdGh ¿BGô≤dG ‘ kÉëjô°U É¡ t°üf Oôj ⁄ ΩÉμMC’

 øe óH’ ¿Éc √QÉgORGh º∏©dG Gòg Qƒ£J ∑Qóf ≈àM .á«Yô°ûdG á°SÉ«°ùdÉH ¬«∏Y í∏£°UG Ée IQƒ∏Ñd

 ,»μdÉŸG ÖgòŸG AÉª∏Y º¡æe á°UÉNh ∞«dCÉàdG iƒà°ùe ‘ ºgOƒ¡éHh ¬eÓYCG RôHCÉH ∞jô©àdG

 •hô°ûdGh áÑ°ù◊Gh AÉ°†≤dG πãe É¡«a äÉØdDƒŸG RôHCGh øØdG Gò¡d áØjOôdG Ωƒ∏©dG áª«b ≈dEG ¬«ÑæàdGh

.∫GƒeC’Gh ≥«KGƒŸGh
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تمهيد
تناق�ش هذه الورقة م�شكلة حدود والية احلكومة ووظائف احلاكم وطريقة تعينه وعزله 
بو�شفها م�شكالت تطرح كوجه من وجوه حدود الوالية العامة »ال�شلطة العامة« اإجمااًل, الأنه 
لي�ش ثمة والية مطلقة اإال هلل تعالى, فكل والية ب�شرية هي والية حمدودة, ونفي االإطالق ال 
يعني نفي التمام, فالوالية غري املطلقة تكون تامة اأو غري تامة, كما ال مينع نفي االإطالق عن 
الوالية العامة اأن تكون والية تامة يف نوعها, وكما ال يحق للحاكم اإلغاء والية االأمة عن طريق 
التماهي معها, كذلك ال يحق له اإلغاء مبادرة النا�س عن طريق احتكار الن�ساط ال�سيا�سي 
يف االأمة. فالنا�س بالن�سبة لعالقة الوالية هم الفريق الذي يتلقى االأمر االإلهي ويطيعه, ودوره 
كمطيع ال يقل اأهميته عن دور احلاكم كاآمر, اإذا ال معني لالأمر اإال بقدر ما يحقق يف الطاعة, 
ولكن واجب الطاعة على النا�ش ال يعني اأنه ال ي�شارك يف احلياة ال�شيا�شية اإال من جهة القيام 
التكليف احلقيقي يف  اأ�شحاب  االأمة, وهم  االأعلى يف  الفريق  النا�ش هو  بالطاعة, فجمهور 
�سيا�سة االأمة, وعندما يتم تكليف والية االأمة احلاكم, الأ�سباب اإجرائية, فاإن االأمة ال تتخلى 
والتنفيذ  التقرير  حق  فيه  ينح�سر  معيناً  ترتيباً  ت�سع  واإمنا  ال�سيا�سي,  النا�سط  يف  حقها  عن 
للحاكم فيما يخ�س ال�ساأن العام مع موؤ�س�سة احلكومة, ويبقي حق التفكري والراأي يف ال�ساأن 

العام نف�سه �سائعاً يف االأمة كلها.

 حدود الوالية العامة في الفكر اإلسالمي

د. محمد مجدوب *

* اأ�ستاذ بجامعة النيلني, اخلرطوم.
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وجوه حدود  من  كوجه  تنطرح  العامة,  الوالية  م�شكلة حدود  اإن  كون  واالأ�شل يف 
ِذيَن  الوالية الدينية اإجمااًل1, باعتبار اأنه لي�س ثمة والية مطلقة اإال هلل تعالى. يقول تعالى : �الَّ
ِ َوَيْبُغونََها ِعَوًجا َوُهم ِباالآِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن * اأُوَلِئَك َلْ َيُكوُنوْا ُمْعِجِزيَن  وَن َعن �َسِبيِل اهللهّ دُّ َي�سُ
َي�ْسَتِطيُعوَن  َكاُنوْا  َما  اْلَعَذاُب  َلُهُم  اَعُف  ُي�سَ اأَْوِلَياء  ِمْن   ِ ُدوِن اهللهّ ن  َلُهم مِّ َكاَن  َوَما  يِف االأَْر�ِس 
َماَواِت َواالأَْر�ِس ُقِل  بُّ ال�سَّ ُروَن� )هود 19/20(. ويقول: �ُقْل َمن رَّ ْمَع َوَما َكاُنوْا ُيْب�سِ ال�سَّ
ا ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي االأَْعَمى  رًّ ن ُدوِنِه اأَْوِلَياء اَل َيِْلُكوَن اِلأَنُف�ِسِهْم نَْفًعا َواَل �سَ َخْذُت مِّ ُ ُقْل اأََفاتَّ اهللهّ
ْلُق  اخْلَ َفَت�َساَبَه  َكَخْلِقِه  َخَلُقوْا  �ُسَرَكاء   ِ هلِلهّ َجَعُلوْا  اأَْم  وُر  َوالنُّ ُلَماُت  الظُّ َت�ْسَتِوي  َهْل  اأَْم  رُي  َواْلَب�سِ
 ُ اُر� )الرعد/16(. ويقول:�َوَمن َيْهِد اهللهّ ُ َخاِلُق ُكلِّ �َسْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ َعَلْيِهْم ُقِل اهللهّ
َد َلُهْم اأَْوِلَياء ِمن ُدوِنِه َونَْح�ُسُرُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا  ِلْل َفَلن َتِ َفُهَو اْلُْهَتِد َوَمن ُي�سْ
ِزْدنَاُهْم �َسِعرًيا� )االإ�شراء/97(. ويقول:  �َقاُلوا  َما َخَبْت  ُم ُكلَّ اأَْواُهْم َجَهنَّ ا مَّ مًّ َوُبْكًما َو�سُ
ْعَتُهْم َواآَباءُهْم َحتَّى نَ�ُسوا  تَّ ِخَذ ِمن ُدوِنَك ِمْن اأَْوِلَياء َوَلِكن مَّ �ُسْبَحانََك َما َكاَن َينَبِغي َلَنا اأَن نَّتَّ
اأَْوِلَياء   ِ ِذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اهللَّ ْكَر َوَكاُنوا َقْوًما ُبوًرا� )الفرقان/18(. ويقول:�َمَثُل الَّ الذِّ
 َ َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْيًتا َواإِنَّ اأَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن * اإِنَّ اهللَّ
ِكيُم � )العنكبوت41/42(, مبعني اأن كل  َيْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِمن �َسْيٍء َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ
والية يف االجتماع االإ�شالمي والية وحمدودة, ونفي االإطالق ال يعني نفي التمام, فالوالية 
غري الطلقة تكون تامة اأو غري تامة, كذلك ال ينع نفي االإطالق عن الوالية العامة اأن تكون 

والية تامة يف نوعها. 

اأو  اأكانت والية احلاكم  �سواء  العامة,  الوالية  النظر يف حدود مفهوم  فان  وعلى هذا 
كانت والية االأمة, ينبغي لنا اأن ننظر يف حدودها التعلقة مبفهومها2, فالنظر يف حدود الوالية 
وقيودها ووظائفها ومبادئ م�سروعيتها يتمم النظر يف مفهومها الذي يعني ميدانها وييزه عن 
غريه من ميادين االأمر يف الن�ساط اال�ستخاليف. فمن جهة, فاإن االأمة لي�ست جمرد عالقات 
طبيعية بني اأفراد فح�سب, بل هي فوق ذلك روابط دينية تفر�س نف�سها على النا�س وتن�ساأ 
على اأ�سا�سها اأو بوا�سطتها وحدات وموؤ�س�سات لالأمة, وهذه الوؤ�س�سات واالإدارات والهيئات, 
ومهما كانت درجة ونوعية الكلية التي تت�شف بها, فاإنها ال ت�شتطيع اإلغاء النا�ش يف تكوينها 

1  راجع لتف�سيل اأكثر, �سالح, محمد مجذوب محمد �سالح, المدخل الديني واإعادة بناء علم ال�سيا�سة, مقاربات نظرية بين 
مفاهيم الدولة, ال�سلطة, الوالية, المطبعة الفنية القاهرة, ط1, 2010م.�س234.

2   الم�سدر ال�سابق, نف�س ال�سفحة.
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ون�ساطها. وعلي هذا فاإن اجلدلية االجتماعية مفتوحة بني موؤ�س�سات االأمة وم�ستوياتها ويف 
للفرد,  جميع االتاهات واالهتمامات والتكاليف ففي مفهوم االأمة, لي�ست اجلماعة الغياً 
ولي�ش االإن�شان الفرد الغياً للجماعة, ولكنهما يلتقيان يف كون الفرد ال ي�شتطيع حتقيق كمال 
اإيانه اإال من خالل اجلماعة ومن هنا فهو يتعاهد وتبايع ويتواثق معها على القيم بتكاليف الدين 
النزلة, معني هذا فاإن مفهوم االأمر هو عالقة تقوم بني طرفني هما اهلل تعايل واالإن�سان, تبداأ 
بني االإن�سان ونف�سه, فاالإن�سان ير�سي لنف�سه االلتزام بالتكاليف الدينية ال�سمنة يف ال�سريعة 
النزلة, ذلك اأن اأمره لنف�سه وجه من وجوه التزامه الديني. وعلى هذا فاجلدلية التي حتت�سن 
التزامية  بل هي جدلية  تاأليفية,  وال  تنازعية  لي�شت, يف جوهرها, عالقة  االأمرية  العالقات 
املطلق على عك�ش  الالمتناهي من  االقرتاب  مفهوم  يعرب عنها  املطلق  نحو  منفتحة  طوعية 
مفهوم ال�سراع والتنازع الذي يثل جوهر الفكر االجتماعي يف الفكر ال�سيا�سي الليربايل, 
بيد اأن االأمر يف حد ذاته ويف نهاية الطاف من اخت�سا�س اهلل تعالى نف�سه, يقول تعالى:�اإِنَّ 
ْيَل  اٍم ُثمَّ ا�ْسَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس ُيْغ�ِسي اللَّ ِة اأَيَّ َماَواِت َواالأَْر�َس يِف �ِستَّ ُ الَِّذي َخَلَق ال�سَّ َربَُّكُم اهللهّ
 ُ ْلُق َواالأَْمُر َتَباَرَك اهللهّ َراٍت ِباأَْمِرِه اأَاَل َلُه اخْلَ ُجوَم ُم�َسخَّ ْم�َس َواْلَقَمَر َوالنُّ َهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا َوال�سَّ النَّ
َماَواِت َواالأَْر�َس يِف  ُ الَِّذي َخَلَق ال�سَّ َربُّ اْلَعاَلِنَي� )االأعراف/54(. ويقول:� اإِنَّ َربَُّكُم اهللهّ
ُ َربُُّكْم  اإِْذِنِه َذِلُكُم اهللهّ ُر االأَْمَر َما ِمن �َسِفيٍع اإِالَّ ِمن َبْعِد  اٍم ُثمَّ ا�ْسَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِس ُيَدبِّ اأَيَّ ِة  �ِستَّ
ن  َماء َواالأَْر�ِس اأَمَّ َن ال�سَّ ُروَن� )يون�ش/3(. ويقول:� ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ َفاْعُبُدوُه اأََفاَل َتَذكَّ
ُر االأَْمَر  يِّ َوَمن ُيَدبِّ َت ِمَن احْلَ ِت َوُيْخِرُج اْلَيَّ يَّ ِمَن اْلَيِّ اَر َوَمن ُيْخِرُج احْلَ ْمَع واالأَْب�سَ َيِْلُك ال�سَّ
َفاأَنَّى  اَلُل  اإِالَّ ال�سَّ قِّ  احْلَ َبْعَد  َفَماَذا  قُّ  احْلَ َربُُّكُم   ُ ُقوَن *َفَذِلُكُم اهللهّ َتتَّ اأََفاَل  َفُقْل   ُ َف�َسَيُقوُلوَن اهللهّ
ُه  َلْيِه ُيْرَجُع االأَْمُر ُكلُّ َماَواِت َواالأَْر�ِس َواإِ ِ َغْيُب ال�سَّ َرُفوَن� )يون�ش31/32(. ويقول:� َوهلِلهّ ُت�شْ

ا َتْعَمُلوَن �)هود/123(. ْل َعَلْيِه َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

الوالية العــامة وعهـد البيعة
البيعة, الذي هو  اأن الوالية ال�سيا�سية تن�ساأ مبوجب عهد  اإلى  اأن ن�سري  من البديهي 
فالقيم  الوالية,  ظاهرة عقالنية وهي طريقة الحتاد الذاهب واجلماعات يف االأمة من خالل 
واالفرتا�سات االأ�سا�سية ال�سترتة خلف نظرية العهد والبيعة, هي اأن هناك روؤية توحيدية عند 
اإن�سانا قادرا على اأن يحدد  اإن�سان »الفطرة«, وعلى حالة التقوى, باعتباره  الوؤمن, الذي هو 
الأغرا�س  يوجد  اأنه  على  اإليه  ينظر  البيعة  فعهد  قراراته,  بالوحي  با�ستهدائه  عقالنياً  ويقيم 
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حمددة, وب�سكل رئي�سي ل�سمان حرمات النا�س يف االأمة, ووظيفته اأن يخدم اإيان اجتماع 
النا�س ويزيد من م�سيئتهم احلرة. فالعنا�سر الرئي�سية لالتفاقات البيعة التعاهدية كانت اأواًل, 
اإلى االأمة  نوعاً من حت�سيل »حالة التقوى«, والتي تكون االأر�سية التي ينطلق منها النا�س 
نْيَ َلَا  ِبيِّ ُ ِميَثاَق النَّ لزيادة االإيان ولكي ي�سكلوا جمتمع الوؤمنني, يقول تعالى:� َواإِْذ اأََخَذ اهللهّ
ُرنَُّه َقاَل اأَاأَْقَرْرُتْ  َا َمَعُكْم َلُتوؤِْمُنَّ ِبِه َوَلَتن�سُ ٌق لِّ دِّ �سَ ن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َر�ُسوٌل مُّ اآَتْيُتُكم مِّ
اِهِديَن * َفَمن َتَولَّى َبْعَد  َن ال�سَّ ِري َقاُلوْا اأَْقَرْرنَا َقاَل َفا�ْسَهُدوْا َواأَنَْا َمَعُكم مِّ َواأََخْذُتْ َعَلى َذِلُكْم اإِ�سْ
َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن� )اآل عمران 81/82(. كما اإن فكرة ميثاق العهد والبيعة هي 
نتاج لالجتهاد يف ال�سريعة واالإجماع على ذلك يف موؤ�س�سة ب�سرية, بيد اإنها اأعلى الوؤ�س�سات 
ال�سيا�سية يف الوالية, فثمة وجود لتفرقة بني وجود الن�سو�س ال�سرعية كن�سو�س يف الر�سالة 
النزلة وبني تطبيق تلك الهداية علي احلالة اخلا�سة لالأمة يف حدود الزمان والكان, اإذ فيها 
امل�شتطاع القيام به من تكاليف, كما فيها اأ�شول توزيع الوظائف العامة يف الوالية مبا يحقق 
با�ستفتاء  »البيعة« ي�سدر من جهاز الوالية  العهد  ال�سراكة يف الوالية واال�ستخالف, ف�سنع 
جماهري االأمة, وهي مرتبطة بفكرة االأجهزة والوؤ�س�سات الوزعة والتي لها وظائف متباينة. يف 
بهذه العاين اأهم القيود على والية احلكومة. وعلى هذا فاإن اخلا�سية الرئي�سية لنظرية البيعة, 
الوالية كما حدث يف  تتحول  الوالية, فال  بتقييد  تتعلق  االأول  القام  نظرية ويف  هي كونها 

التاريخ االإ�سالمي اإلى نوع من اأنواع احلكم الطلق, وهذه هي ال�سمة الغالبة عليها. 

والعني اإن مفهوم البيعة لي�س �سوى نفي وتفنيد لذلك التحول اخلطري على �سعيد 
فهم العالقة ال�سرعية بني احلاكم واالمة. فاإذا عدنا اإلى طبيعة االأ�سياء نف�سها, فاإننا جند اأن 
الوالية كوظيفة ا�ستخالفية, قد ي�سعى احلاكم مدفوعاً اأحياناً كثرية, مبنطق التملك واالإكراه, 
اإلى اإنكار طابعتها االأ�سا�سية كوظيفة ا�ستخالفية لكي يتخل�س من قيودها وتبعاتها ال�سرعية, 
ومن هنا �سرورة اأن تكون عملية اإ�سناد الوالية اإلى احلاكم يف االأمة مما يتم مبنطق احلق بني 
النا�س, ال مبنطق اال�ستيالء على الوالية بالغلبة واالنقالب الع�سكري, اذ لي�ست البيعة هي 

اأي نوع �سبيه من اأنواع العقد االجتماعي, واإمنا هي تكليف فح�سب. 
االأفكار  الكثري من  ت�ستدعي  »البيعة«  فاإن فكرة  اأخرى,  ناحية  ناحية, ومن  هذا من 
والعلميات, مثل نظريات والية الن�س وعالقات الوالية ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية, واالأهم 
اجتماع  قبل  من  اخلال�س هلل  الوالء  وفكرة  واالإيان  التوحيد  بروؤية  عالقتها  وذاك  هذا  من 
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اَرى  �سَ ِخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنَّ ِذيَن اآَمُنوْا اَل َتتَّ َها الَّ الوؤمنني, فال يوالون غريه, يقول تعالى:� َيا اأَيُّ
 * اِلِنَي  اْلَقْوَم الظَّ َيْهِدي  َ اَل  نَّ اهللهّ اإِ ِمْنُهْم  َفاإِنَُّه  نُكْم  ُهم مِّ َيَتَولَّ َوَمن  َبْع�ٍس  ْوِلَياء  اأَ ُهْم  َبْع�سُ اأَْوِلَياء 
ُ اأَن  يَبَنا َداآِئَرٌة َفَع�َسى اهللهّ َر�ٌس ُي�َساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن نَْخ�َسى اأَن ُت�سِ ِذيَن يِف ُقُلوِبِهم مَّ َفرَتَى الَّ
ِذيَن اآَمُنوْا  وْا يِف اأَنُْف�ِسِهْم نَاِدِمنَي * َوَيُقوُل الَّ �َسرُّ ِبُحوْا َعَلى َما اأَ ْن ِعنِدِه َفُي�سْ ْمٍر مِّ َياأِْتَي ِباْلَفْتِح اأَْو اأَ
َبُحوْا َخا�ِسِريَن *َيا  ِ َجْهَد اأَْيَاِنِهْم اإِنَُّهْم َلََعُكْم َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم َفاأَ�سْ ِذيَن اأَْق�َسُموْا ِباهللهّ الء الَّ اأََهوؤُ
ٍة َعَلى  اأَِذلَّ ونَُه  َوُيِحبُّ ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم   ُ َياأِْتي اهللهّ َف�َسْوَف  ِديِنِه  َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن  اآَمُنوْا َمن  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ
 ِ ُل اهللهّ ِ َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة الآِئٍم َذِلَك َف�سْ ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اهللهّ اْلُوؤِْمِننَي اأَِعزَّ
اَلَة  ِذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوْا الَّ ُ َوَر�ُسوُلُه َوالَّ ُكُم اهللهّ َا َوِليُّ ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم * اإِمنَّ ُيوؤِْتيِه َمن َي�َساء َواهللهّ
ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن*  ِذيَن اآَمُنوْا َفاإِنَّ ِحْزَب اهللهّ َ َوَر�ُسوَلُه َوالَّ َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن * َوَمن َيَتَولَّ اهللهّ َوُيوؤُْتوَن الزَّ
ِذيَن اأُوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن  َن الَّ َخُذوْا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا مِّ ِذيَن اتَّ ِخُذوْا الَّ ِذيَن اآَمُنوْا اَل َتتَّ َها الَّ َيا اأَيُّ
َلْو  وْا  َودُّ ويقول:�   .)51/57 )املائدة  وؤِْمِننَي�  مُّ ُكنُتم  اإِن   َ اهللهّ ُقوْا  َواتَّ اأَْوِلَياء  اَر  َواْلُكفَّ َقْبِلُكْم 
ِ َفاإِن  َى ُيَهاِجُروْا يِف �َسِبيِل اهللهّ ِخُذوْا ِمْنُهْم اأَْوِلَياء َحتَّ َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروْا َفَتُكوُنوَن �َسَواء َفاَل َتتَّ
رًي� )الن�شاء /89(.  ا َواَل نَ�شِ ِخُذوْا ِمْنُهْم َوِليًّ ُوُهْم َواَل َتتَّ ْوْا َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجدتَّ َتَولَّ
اُغوِت َفَقاِتُلوْا  ِذيَن َكَفُروْا ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل الطَّ ِ َوالَّ ِذيَن اآَمُنوْا ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل اهللهّ ويقول:�الَّ

ِعيًفا �)الن�شاء/76(.  ْيَطاِن َكاَن �سَ ْيَطاِن اإِنَّ َكْيَد ال�سَّ اأَْوِلَياء ال�سَّ

َتَخاُفوُهْم  َفاَل  اأَْوِلَياءُه  ُف  ُيَخوِّ ْيَطاُن  ال�سَّ َذِلُكُم  َا  �اإِمنَّ اأخرى:  اآيات جامعة  ويقول يف   
َ �َسْيئاً  وْا اهللهّ رُّ ِذيَن ُي�َساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر اإِنَُّهْم َلن َي�سُ وؤِْمِننَي * َواَل َيْحُزنَك الَّ َوَخاُفوِن اإِن ُكنُتم مُّ
ُوْا اْلُكْفَر ِباالإِيَاِن  ِذيَن ا�ْسرَتَ ا يِف االآِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم * اإِنَّ الَّ ُ اأَالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظًّ ُيِريُد اهللهّ
أَنُف�ِسِهْم  َا مُنِْلي َلُهْم َخرْيٌ الِّ ِذيَن َكَفُروْا اأَمنَّ َ �َسْيًئا َولُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم * َواَل َيْح�َسَبَّ الَّ وْا اهللهّ رُّ َلن َي�سُ
اأَنُتْم َعَلْيِه  ُ ِلَيَذَر اْلُوؤِْمِننَي َعَلى ما  ا َكاَن اهللهّ ِهنٌي * مَّ اإِْثًما َوَلْهُم َعَذاٌب مُّ َا مُنِْلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا  اإِمنَّ
�ُسِلِه  َ َيْجَتِبي ِمن رُّ ُ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اهللهّ ِب َوَما َكاَن اهللهّ يِّ ِبيَث ِمَن الطَّ َى َيِيَز اخْلَ َحتَّ
ْجٌر َعِظيٌم� )اآل عمران175 /179(,  ُقوْا َفَلُكْم اأَ ن ُتوؤِْمُنوْا َوَتتَّ ِ َوُر�ُسِلِه َواإِ َمن َي�َساء َفاآِمُنوْا ِباهللهّ
الطوعية  الذاتية  الرغبة  قاعدة  القائمة على  العهود  الوؤ�س�س على  االلتزام  فكرة  ف�ساًل عن 
 َ وْا االأَْيَاَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهللهّ ْ َواَل َتنُق�سُ ِ اإَِذا َعاَهدتُّ يقول تعايل : � َواأَْوُفوْا ِبَعْهِد اهللهّ
اأَنَكاًثا  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  َغْزَلَها ِمن  ْت  نََق�سَ ِتي  َتُكوُنوْا َكالَّ َتْفَعُلوَن * َواَل  َما  َيْعَلُم   َ اإِنَّ اهللهّ َعَلْيُكْم َكِفياًل 
َنَّ َلُكْم  ُ ِبِه َوَلُيَبيِّ َا َيْبُلوُكُم اهللهّ ٍة اإِمنَّ ٌة ِهَي اأَْرَبى ِمْن اأُمَّ ِخُذوَن اأَْيَانَُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم اأَن َتُكوَن اأُمَّ َتتَّ
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لُّ َمن َي�َساء  ًة َواِحَدًة َولِكن ُي�سِ اأُمَّ َعَلُكْم  ُ جَلَ َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن * َوَلْو �َساء اهللهّ
َقَدٌم  َفَتِزلَّ  َبْيَنُكْم  اأَْيَانَُكْم َدَخاًل  ِخُذوْا  َتتَّ َتْعَمُلوَن *َواَل  ا ُكنُتْم  َوَلُت�ْساأَُلنَّ َعمَّ َوَيْهِدي َمن َي�َساء 
وْا ِبَعْهِد  ِ َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم * َواَل َت�ْسرَتُ ْ َعن �َسِبيِل اهللهّ َددتُّ وَء مِبَا �سَ َبْعَد ُثُبوِتَها َوَتُذوُقوْا اْل�سُّ
ُكْم اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن� )النحل91/95(, ولكن اإلى اأي  ِ ُهَو َخرْيٌ لَّ َا ِعنَد اهللهّ ِ َثَمًنا َقِلياًل اإِمنَّ اهللهّ

حد يكن التدقيق يف البحث عن حدود هذه الوالية؟. 
جداً,  �سعبة  عملية  االإن�ساين  الفعل  جماالت  بني  الفا�سلة  احلدود  تعيني  اإن  احلق 
للطافة التداخل القائم بني تلك الجاالت, ولذلك ينبغي اأن ننظر يف حدود الوالية ال�سيا�سية 
اإلى اخلطوط االأكرث دقة ولطافة, كما ينبغي لنا  بفقه منفتح, وبتدرج من اخلطوط العري�سة 
اال�شتعانة بتحليل العالقات بينها, فاحلدود التي تقف عندها الوالية العامة ميكن اأن تكون 
حدوداً بني االأمة وجريانها, اأو بني احلاكم واالأمة االإ�سالمية, اأو بني احلاكم والنا�س, اأو بني 
االأمة االإ�سالمية واالإن�سان الفرد, اأو بني والية االأمة والواليات غري ال�سيا�سية. ويف كل حالة 
من هذه احلاالت, تتعني احلدود بح�سب احلرمات التي يتمتع بها الطرف الثاين يف مواجهة 

الطرف االأول.
ووالية  االأولى,  الدرجة  يف  االأمة  والية  هي  العامة  الوالية  كانت  لا  اأخرى,  بعبارة   
احلاكم يف الدرجة الثانية, فقد وجب اأن تكون حدودها حدوداً لوالية االأمة ينطبق على والية 
احلاكم, اإذ اأن هذه االأخرية م�ستمدة من االأويل, ومبنية عليها, غري اأن لوالية احلاكم حدوداً 
تخ�شها يف عالقتها بوالية االأمة ويف عالقتها بالنا�ش الذي يجب اأن يطيعونها3. وعلى هذا 

االأ�سا�س, يكننا اأن نطرح ت�سوراً حلدود الوالية العامة ي�ستمل على البادئ التالية: 

مبادئ الوالية العامة
ذم  �سياق  يف  تعالى,  يقول  االأمة,  والية  م�سادرة  احلاكم  على  يحرم  االأول:  البداأ 
ي  َغرْيِ اإَِلٍه  ْن  مِّ َلُكم  َعِلْمُت  َما  اْلاََلأُ  َها  اأَيُّ َيا  ِفْرَعْوُن  َوَقاَل  للحاكم:�  ال�شيا�شي  ال�شلوك  هذا 
ُه ِمَن  ِلُع اإَِلى اإَِلِه ُمو�َسى َواإِينِّ اَلأَُظنُّ َعلِّي اأَطَّ ْرًحا لَّ نِي َفاْجَعل يلِّ �سَ َفاأَْوِقْد يِل َيا َهاَماُن َعَلى الطِّ
وا اأَنَُّهْم اإَِلْيَنا اَل ُيْرَجُعوَن * َفاأََخْذنَاُه  قِّ َوَظنُّ اْلَكاِذِبنَي * َوا�ْسَتْكرَبَ ُهَو َوُجُنوُدُه يِف ااْلأَْر�ِس ِبَغرْيِ احْلَ
اِر  ًة َيْدُعوَن اإَِلى النَّ اِلِنَي * َوَجَعْلَناُهْم اأَِئمَّ َوُجُنوَدُه َفَنَبْذنَاُهْم يِف اْلَيمِّ َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ

3 �سالح, محمد مجذوب محمد �سالح, اأ�سول ال�سيا�سة في الت�سور االإ�سالمي, مطبعة دار العملة للطباعة, ال�سودان, الخرطوم, 
ط1 , 2003م. �س69.
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اْلَْقُبوِحنَي�  َن  مِّ اْلِقَياَمِة ُهم  َوَيْوَم  َلْعَنًة  نَْيا  الدُّ َهِذِه  ُروَن *َواأَْتَبْعَناُهْم يِف  ُين�سَ اْلِقَياَمِة اَل  َوَيْوَم 
)الق�ش�ش38/42(. 

 البداأ الثاين: يحرم على احلاكم احتكار الن�ساط اال�ستخاليف يف االأمة, يقول تعالى:
نَْهاُر َتِْري ِمن حَتِْتي اأََفاَل  َر َوَهِذِه ااْلأَ � َونَاَدى ِفْرَعْوُن يِف َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم اأََلْي�َس يِل ُمْلُك ِم�سْ
ن َذَهٍب  ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َواَل َيَكاُد ُيِبنُي * َفَلْواَل اأُْلِقَي َعَلْيِه اأَ�ْسِوَرٌة مِّ نَا َخرْيٌ مِّ ُروَن * اأَْم اأَ ُتْب�سِ
ا اآ�َسُفونَا  ِننَي * َفا�ْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفاأََطاُعوُه اإِنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفا�ِسِقنَي * َفَلمَّ اأَْو َجاء َمَعُه اْلاََلِئَكُة ُمْقرَتِ
انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفاأَْغَرْقَناُهْم اأَْجَمِعنَي * َفَجَعْلَناُهْم �َسَلًفا َوَمَثاًل ِلاْلآِخِريَن � )الزخرف51/56(. 

 البداأ الثالث: يحرم على االأمة انتهاك احلرمات الدينية الأع�سائها, يقول تعالى:� َيا 
َ َربَُّكْم اَل ُتْخِرُجوُهنَّ  ُقوا اهللَّ َة َواتَّ وا اْلِعدَّ ِتِهنَّ َواأَْح�سُ ُقوُهنَّ ِلِعدَّ �َساء َفَطلِّ ْقُتُم النِّ ِبيُّ اإَِذا َطلَّ َها النَّ اأَيُّ
ِ َفَقْد  ِ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَّ َنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد اهللَّ َبيِّ ِمن ُبُيوِتِهنَّ َواَل َيْخُرْجَن اإِالَّ اأَن َياأِْتنَي ِبَفاِح�َسٍة مُّ
اَلُق  َ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك اأَْمًرا � )الطالق /1(. ويقول: � الطَّ َظَلَم نَْف�َسُه اَل َتْدِري َلَعلَّ اهللَّ
ن  ن َتاأُْخُذوْا مِمَّا اآَتْيُتُموُهنَّ �َسْيًئا اإِالَّ اأَ َتاِن َفاإِْم�َساٌك مِبَْعُروٍف اأَْو َت�ْسِريٌح ِباإِْح�َساٍن َواَل َيِحلُّ َلُكْم اأَ َمرَّ
ِ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك  ِ َفاإِْن ِخْفُتْم اأَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللهّ َيَخاَفا اأَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللهّ
لُّ َلُه ِمن  َقَها َفاَل حَتِ اِلُوَن * َفاإِن َطلَّ ِ َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظَّ ِ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللهّ ُحُدوُد اهللهّ
 ِ ا اأَن ُيِقيَما ُحُدوَد اهللهّ اَجَعا اإِن َظنَّ َقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما اأَن َيرَتَ ُه َفاإِن َطلَّ َى َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَ َبْعُد َحتَّ

ُنَها ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن � )البقرة 229/230(.  ِ ُيَبيِّ َوِتْلَك ُحُدوُد اهللهّ
ِخِذ اْلُوؤِْمُنوَن   البداأ الرابع: يحرم على االأمة موالة االأمم الكافرة, يقول تعالى:� ال َيتَّ
ُقوْا  َتتَّ اأَن  اإِالَّ  �َسْيٍء  يِف   ِ اهللهّ ِمَن  َفَلْي�َس  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمن  اْلُوؤِْمِننَي  ُدْوِن  ِمن  اأَْوِلَياء  اْلَكاِفِريَن 
ِذيَن  َها الَّ رُي� )اآل عمران/28(. ويقول:� َيا اأَيُّ ِ اْلَ�سِ ُ نَْف�َسُه َواإَِلى اهللهّ ُرُكُم اهللهّ ِمْنُهْم ُتَقاًة َوُيَحذِّ
قِّ  احْلَ َن  مِّ مِبَا َجاءُكم  َكَفُروا  َوَقْد  ِة  ِباْلََودَّ اإَِلْيِهم  ُتْلُقوَن  اأَْوِلَياء  ُكْم  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ ِخُذوا  َتتَّ اَل  اآَمُنوا 
َواْبِتَغاء  �َسِبيِلي  يِف  ِجَهاًدا  َخَرْجُتْم  ُكنُتْم  اإِن  َربُِّكْم   ِ ِباهللَّ ِمُنوا  ُتوؤْ اأَن  اُكْم  َواإِيَّ �ُسوَل  الرَّ ُيْخِرُجوَن 
لَّ �َسَواء  ِة َواأَنَا اأَْعَلُم مِبَا اأَْخَفْيُتْم َوَما اأَْعَلنُتْم َوَمن َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد �سَ وَن اإَِلْيِهم ِباْلََودَّ اِتي ُت�ِسرُّ َمْر�سَ
وا  َوَودُّ وِء  ِبال�سُّ َواأَْل�ِسَنَتُهم  ْيِدَيُهْم  اأَ اإَِلْيُكْم  َوَيْب�ُسُطوا  اأَْعَداء  َلُكْم  َيُكوُنوا  َيْثَقُفوُكْم  اإِن  ِبيِل*  ال�سَّ
ُ مِبَا َتْعَمُلوَن  ُل َبْيَنُكْم َواهللَّ اأَْرَحاُمُكْم َواَل اأَْواَلُدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْف�سِ َلْو َتْكُفُروَن * َلن َتنَفَعُكْم 

ري� )املمتحنة1/3(.  َب�شِ

هذا من وجه, ومن وجه اآخر, فاإن والية احلاكم والية حقيقية تامة, فهي واإن كانت 
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اأ�سلية  غري  اأنها  بحجة  الطاعة  رف�س  االأمة  اأع�ساء  من  الأحد  يجوز  ال  فاإنه  تكليفية,  والية 
التي كلفته  الوالية  اإمنا يطيعون  فاإنهم  فالنا�س, عندما يطيعون احلاكم,  اأنها �سورية  اأو بحجة 
تكليفاً ,والتي هي االأمة �ساحبة احلق �سرعاً ,بو�سفها تتولى نف�سها بنف�سها. فال جمال, اإذن 
للت�سكيك يف قيمة والية احلاكم, ما دامت حمافظة على طبيعتها وخمل�سة لوظيفتها. يقول 
�ُسوَل َواأُْويِل االأَْمِر ِمنُكْم َفاإِن َتَناَزْعُتْم يِف  َ َواأَِطيُعوْا الرَّ ِذيَن اآَمُنوْا اأَِطيُعوْا اهللهّ َها الَّ تعالى:� َيا اأَيُّ
ِ َواْلَيْوِم االآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َسُن َتاأِْويال�  �ُسوِل اإِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِباهللهّ ِ َوالرَّ وُه اإَِلى اهللهّ �َسْيٍء َفُردُّ
تعطيلها,  اأو  اأو حذفها,  االأمة,  والية  تغييب  للحاكم  يجوز  ال  القابل,  ويف   ,)59/ )الن�شاء 
بحجة اأنها متمثلة فيه, ومتج�سدة يف اأفعاله, اأو بحجة اأنها وجود مبدئي جمرد, ال قيمة له اإال 
من خالل الوجود احلي التعني الذي هو وجوده. فالوالية التي يتمتع بها احلاكم نابعة من 
والية االأمة, وقائمة مادامت والية االأمة قائمة, ولي�ش �شحيحاً اأن هذه الوالية موجودة وجوداً 
ال�سليم لوالية احلاكم باحرتام  الو�سع  فاالأمة كائن روحي حي, وعلى هذا يتحدد  جمرداً, 
احلاكم لوالية االأمة, وباعرتافه )مبوجب عهد البيعة الكتوب( بان �سلطته ال حتل حمل والية 
االأمة وال تتماهي معها, وان كانت منحدرة منها, فوالية احلاكم تابعة لوالية االأمة, والتابع ال 
يجوز له التماهي مع التبوع, فلي�ست نزعة التماهي مع والية االأمة �سوى تعبري من احلاكم عن 

اإرادة حترير نف�سه من والية اأعلى من واليته, بهدف ا�ستتباع االأمة وا�ستغاللها وا�ستعبادها. 

بيد اأننا ال ن�سف والية احلكومة و�سفاً تاماً, اإذا قلنا اإنها والية اأمنية وتنظيمية فح�سب 
وفق  تفاعاًل  بينها  فيما  تتفاعل  معينة  اأر�س  يف  تعي�س  التي  فاالأمة  مثاًل.  »هوبز«  يري  كما 
وخ�سائ�سها  االإيانية  حاجاتها  مع  تتنا�سب  عامة  والية  ظل  ويف  الديني,  والهدي  اخلطاب 
الثقافية وم�ستوى تددها الفقهي والعملي, وهي تتمتع بال�سرورة بخريات متنوعة توؤلف معاً 
اجتماعا  بو�سفها  بل  فح�سب  طبيعياً  تمعاً  بو�سفها  اأع�سائها,ال  بني  ال�سرتك  اال�ستخالف 
دينيا ذا ر�شالة ومق�شد, ي�شعى لتحقيق غايات دينية من�شو�شة, عندئذ البد لوالية احلكومة 
اأن تتولى االهتمام بهذه الغايات وتلك اخلريات وحتميها من ال�سرور والفا�سد. وف�ساًل عن 
ذلك, البد لوالية احلكومة من االهتمام مبا تختزنه االأمة من قدرات ومزايا متوافرة لها من 
االأمم  ومع  اال�ستخالف  مكان  بيئتها  مع  تفاعلها  من  االإن�ساين  اإبداعها  ومن  الدينية  روؤاها 
الحيطة بها, فاالإعمار الواعي لهذه القدرات والزايا واجب على احلكومة,مكمل لواجباتها 
التعلقة باال�ستخالف. ومن هنا كانت والية احلكومة والية تدبريية من جهة, ووالية اعمارية 
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من جهة ثانية, ت�سعى لتدبري اخلري ال�سرتك وحتقيق احلق العام بني اأع�ساء االأمة, واإلى اإبالغ 
مواهبها احلد المكن من الكمال الفعلي, وفقاً ل�سيا�سة توؤديها االأمة بحرية واقتناع متفتح, 
مع االحرتام ال�سارم حلرمات اأع�سائها, وخرباتهم وحرماتهم اخلا�سة. بهذا الفقه فاإن اأهداف 
الوالية العامة هي العني البا�سر لقوماتها الوظيفية ال�سيا�سية واالقت�سادية والق�سائية...الخ. 
فاإذا تخلت احلكومة عن اأهداف الوالية التي تتوالها, اأي اإقامة التوحيد, توفري االأمن وتدبري 
االأهداف  هذه  اأخ�سعت  اإذا  اأو  لالأع�ساء...الخ,  القدرات  واعمار  ال�سرتك  اال�ستخالف 
لغايات خا�سة, فاإنه يتغري العني الذي يقوم عليها وجودها, وهو ما نريد قوله من خالل جعل 
الغاية  فال�سالح هو  االأمة,  الدينية الأع�ساء  الغاية  نطاق حتقيق  والية احلكومة حم�سورة يف 
العليا التي ي�سعى اإليها الوؤمن من خالل �سعيه يف الغايات الدنيوية التعددة, ودور الوالية 
العامة يف ال�سعي اإلى هذه الغاية يتجاوز الوجود الدنيوي لالأمة, ويتعدى اجلانب االجتماعي 

التاريخي من هذا الوجود الدنيوي, اإلى اأبعاده االأخروية الغيبية. 

قيود الوالية العامة : ومما تقدم فانه يكن و�سع قيود على والية احلاكم, على النحو 
التايل: 

القيود الالزمة للحكومة: 
القيد االأول:قيد الوحي االإلهي, هو احدي اأهم الطرق لتقييد و�سبط �سلوك الوالية 
العامة عن الواليات االأخرى, فالوحي االإلهي ينظر اإليه كنظام قيمي معياري لكونه �سريعة 
اإلهية, متجاوزاً بذلك القول بالقواعد غري الكتوبة الت�سمنة يف الطبيعة الب�سرية بو�سف الب�سر 
خملوقات اجتماعية بالطبيعة, متلك القدرة علي الفكر من خالل العقل, مما جعلتهم قادرين 
واأفالطون  اأر�سطو  حاول  كما  للتغري,  القابل  غري  العنوي  اأو  االأخالقي  النظام  اإدراك  علي 
والفل�سفة احلديثة حتديد معني القانون الطبيعي الذي يعرب عن التنا�سق والغر�س الداخلي 
يف الطبيعة ويعرب عن نظرية �ساملة وعالية لكل الب�سر يف العال, متكنهم من االجتماع. بيد 
اأن الوحي االإلهي يتجاوز القول بالقانون الو�سعي اأو االأخالقي اأو الطبيعي وذلك لطبيعته 
اأن القول »بالطبيعة« لي�س مو�سع ثقة كاملة فيما يخ�س الداللة  االإلهية غري البهمة, ذلك 
اإلى  العقل  تهدي  والتي  القراآين,  للن�س  العلمية  الداللة  يف  احلال  كما  والعلمية  العرفية 
احل�سن وتبعده عن القبيح, فداللة الن�س وما جاء فيه من ت�سور للحياة والكون وال�سيا�سة 
وما ت�سمنه من حدود وحرمات لالإن�سان يعد هو القيد اال�شمي للوالية ال�شيا�شية, ال�شيما 

وانه الوؤ�س�س لها. 
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يف  بعمق  متجذرة  االأمة  والية  جذور  كانت  اإذا  انه  االأمة.  والية  الثاين:قيد  القيد 
الوجدان الديني لالأمة, باعتبار اأن االأمة هي التي متنح الوالية للحاكم, الأن االأمة »ككل« 
ال�سدر  هي  فاالأمة  االأئمة.  اإلى  الدينية  الوالية  تكاليف  بع�س  بنقل  وتقوم  الوالية.  ت�سد 
االأعلى لكل الواليات ال�سيا�سية, فلي�س ثمة اعرتاف باأي م�سدر اآخر الأي والية �سيا�سية اإال 
اِمنَي  ِذيَن اآَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ َها الَّ عرب والية اخلطاب الديني واإرادة اجلماعة, يقول تعالى:� َيا اأَيُّ
ُقوْا  ْقَوى َواتَّ ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم َعَلى اأَالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّ ِ �ُسَهَداء ِباْلِق�ْسِط َواَل َيْجِرَمنَّ هلِلهّ
اِمنَي ِباْلِق�ْسِط  ِذيَن اآَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ َها الَّ َ َخِبرٌي مِبَا َتْعَمُلوَن )الائدة /8(. ويقول: َيا اأَيُّ َ اإِنَّ اهللهّ اهللهّ
ُ اأَْوَلى ِبِهَما َفاَل  ا اأَْو َفَقرًيا َفاهللهّ ِ َوَلْو َعَلى اأَنُف�ِسُكْم اأَِو اْلَواِلَدْيِن َواالأَْقَرِبنَي اإِن َيُكْن َغِنيًّ �ُسَهَداء هلِلهّ
َ َكاَن مِبَا َتْعَمُلوَن َخِبرًي� )الن�شاء /135(,  وْا َفاإِنَّ اهللهّ ِبُعوْا اْلَهَوى اأَن َتْعِدُلوْا َواإِن َتْلُووْا اأَْو ُتْعِر�سُ َتتَّ
وال�سوؤال الهام هو هل يجوز لالأمة اأن تتخلى عن تلك الوالية, وهل باالإمكان ا�ستعادتها من 
طرف االأمة؟ وكيف كان باالإمكان اأن تكون االأمة م�سدر العهد والبيعة وخا�سعًة له؟. واحلق 
اإن االأمة ال تتخلي عن الوالية اأبداً وال تفو�سها اإلى جهة اأخري مهما كانت, فلما كانت والية 
االأمة, واالأمة نف�سها قد تاأ�س�ست مبوجب الرغبة ال�سرتكة من قبل النا�س لعبادة اهلل, فاإن والية 
االأمة ت�ستمد اإذن من ذلك القدر من االإجماع على نفاذ التكاليف الدينية الراد القيام بها 
يف حدود الزمان واملكان, بيد اأنها اأي االأمة تكلف فرداً منها ليقوم بتنفيذ التكاليف ذات 
الطبيعية العامة, ومن خالل جمل�س النواب ت�سارك االأمة القيام بالتكاليف التوا�سع عليها, 

وهكذا تكون والية االأمة من خالل مبداأ ال�سراكة. 
ويف الواقع, ال تخلو نزعة التماهي مع والية االأمة االإ�سالمية من اأ�سباب مو�سوعية تدعو 
اإلى يقظتها وتناميها, فاالأمة االإ�سالمية كاجتماع �سيا�سي هو البعد ال�سيا�سي احلقيقي, ولكنها 
اأي�ساً, من وجهة نظر بنيتها الداخلية, منظومة الوؤ�س�سات واالأجهزة التي تتولى اإدارة ال�سوؤون 
العامة يف االأمة, فهذه الوؤ�س�سات واالأجهزة لي�ست يف االأ�سل اأكرث من اأدوات لتحقيق والية 
االأمة االإ�سالمية على نف�سها, ولكن النا�س ال ينتبهون دوماً اإلى كونها اأدوات يف خدمة اإرادة 
االأمة وم�ساحلها وتطلعاتها الدينية, فاالإن�سان الوؤمن يعاي�سها ويتعامل معها يومياً وي�سعر بوطاأتها 
ويعاين من �سغطها, وحتمله العادة على اعتبارها هي االأمة االإ�سالمية, وعلى اعتبار القائمني 
عليها هم اأ�سحاب االأمة االإ�سالمية. ومن الطبيعي اأن يندفع االأع�ساء الداخلون يف موؤ�س�سة 
معينة اإلى التماهي مع هذه الوؤ�س�سة, وبخا�سة اإذا كانوا هم اأن�ساأوها وبذلوا اأنف�سهم يف �سبيلها. 
ولكن بقدر ما تتجاوز وظيفة الوؤ�س�سة االهتمام بال�ساأن اخلا�س, وتتخذ طابعاً عاماً, يتحتم على 
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القائمني عليها التمييز بني وجود الوؤ�س�سة كموؤ�س�سة لها وظيفة معينة وبني وجودها يف االأمة 
اأٌم جلميع الوؤ�س�سات العامة ومرجعية لها, فالنا�س يزولون والوؤ�س�سات  االإ�سالمية التي هي 
تبقى, وبدورها تزول الوؤ�س�سات اأو تتغري, واالأمة االإ�سالمية تبقى, وما دامت العاهدة »البيعة« 
العامة باقية فيها. فاإنه ال يحق للحاكم يف االأمة االإ�سالمية,وال لوؤ�س�سة اأو جلهاز تابع لوالية 
احلكومة يف االأمة االإ�سالمية, اأن يقول اإنه يثل االأمة االإ�سالمية. واحلق اأنه, وحتى يف احلاالت 
اال�ستثنائية, مثل حالة احلرب اأو حالة حركة التاأ�سي�س للنه�سة الدينية ال�ساملة, فاإن احلكومة 
ال ت�ستطيع اأن تخت�سر ال�سافة الفا�سلة بني واليتها ووالية االأمة االإ�سالمية, حتى توؤكد على 
ففي  معها,  وبالتماهي  فيتقارب  االإ�سالمية  االأمة  وبني  بينه  العميقة  الوحدة  نوع من  وجود 
هذه احلاالت, كل ما هنالك اأنه يحدث تاوب �سديد ومتعدد ال�ستويات بني والية احلكومة 
واجتهادها وبني العاهدة العامة وما حتمله من م�سامني وتطلعات دينية, ثم ال يخت�سر احلكومة 
النا�س الذين يحكمهم, ويج�سد االأمة االإ�سالمية ت�سيداً تاماً. وذلك هو التعبري احلق عن 
والية االأمة ال�شيا�شية يف اأرقى درجاتها, ال التمثيل ال�شكلي الذي يحافظ على الثنائية يف 
العامة  االإرادة  مع  اخلا�سة  للم�سلحة  اخلا�سة  االإرادة  لت�سارب  الجال  ويف�سح  االإرادة  تلك 
وال�سلحة العامة, كما عند »رو�سو«. وعلى هذا ال يجوز حتويل ما يح�سل من تواجد ح�سن 
بني والية احلكومة ووالية االأمة االإ�سالمية اإلى حجة لتربير ما يطيب للحاكم زعمه. اإنه هو 
االأمة فوالية االأمة غري والية احلكومة واأعلى منه وعلى الدوام, واحلاكم الذي يقول, من دون 

اجلماعة, اأنا االأمة, يرتكب جرية االعتداء على والية االأمة االإ�سالمية. 
القيد الثالث:قيد االختيار. وقيد االختيار يكون يف و�سعية مت�سابهة مع والية االأمة. 
تعليم  مبثابة  وهو  ال�سيا�سة.  �سنع  عملية  يف  التكاملة  ال�ساركة  فكرة  على  مبني  فاالختيار 
والنموذج  اختياري,  ب�سكل  توليها  ويتم  العامة مفتوحة حاكم اجلميع  فالنا�سب  للم�سيئة, 
الثايل يكون يف اجلماعة ال�سغرية احلجم والتجان�سة. وعلى راأ�س قائمة الختارين يف الوالية 
اإدراك  اأو كل حاكم لديه نظرياً  نائب  النواب, مما يجعل كل  تاأتي احلكومة وجمل�س  العامة 
برغبات اأفراد االأمة الدينية والدنيوية, وما ي�ستمل ذلك من فكرة ال�سوؤولية والحا�سبة, كل 
يف م�ستواها وحدودها, فاالأدوات الرئي�سية يف تقييد الوالية القيام بو�سع االأ�س�س الوؤ�س�ساتية 
للقيم والمار�سات واالختيارات كو�سيلة لتقييد �سرعية الوالية, مما ي�ساعد على احتاد اأو توليف 
كيان االأمة ب�سكل متزايد من خالل ال�سماح لطاقاتهم االإيانية للتعبري عن نف�سها, عرب القنوات 
من خالل االإجراءات الوؤ�س�ساتية الوالئية يف اإطار االأمة ككل, وهكذا ي�ساعد االختيار على 
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حتقيق التوحد و�سبط قطاعات وا�سعة من اأفراد االأمة, يقول تعالى:� َواإِن ُيِريُدوْا اأَن َيْخَدُعوَك 
ِرِه َوِباْلُوؤِْمِننَي * َواأَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو اأَنَفْقَت َما يِف االأَْر�ِس  َدَك ِبَن�سْ ِذَي اأَيَّ ُ ُهَو الَّ َفاإِنَّ َح�ْسَبَك اهللهّ

َ اأَلََّف َبْيَنُهْم اإِنَُّه َعِزيٌز َحِكيم�)االأنفال 62/63(.  َفْت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اهللهّ ا اأَلَّ َجِميعاً مَّ
 القيد الرابع: ميثاق البيعة. ونعني به ميثاق البيعة التعاهدية حول االلتزام بالقيام 
هامة  اأداة  فهو  الب�سرية  واحلرمات  االإلهي  الوحي  ال�ستخرجة من داللة  الدينية  بالتكاليف 
من  نوعا  تعني  وهي  ال�سرعية,  الوالية  لطبيعة  تف�سري  التعاهدية  اأن  ذلك  الوالية,  لتقييد 
تقوم  التي  االإ�ستنادات  اأهم  اأحد  اأن  ذلك  الوالية.  تقييد  وبالتايل  الوؤمنني,  بني  التحالف 
عليها نظرية البيعة هي اأن ميثاق البيعة هو كيان �سابق للحكومة, وعلى هذا فالقيد هو قيد 
اأن تكون زمنية,  التي من المكن  م�ستقل كل اال�ستقالل عن »احلكومة«. وهي االأ�سبقية 
اأو قانونية اأو اأخالقية, فمهما تكن فاإن حقيقة تلك االأ�سبقية هي التي متيز نظرية البيعة, عن 
غريها من نظريات الفكر ال�سيا�سي ال�سيما نظرية العقد االجتماعي. فالبيعة �سابقة يف الوجود 
الأ�س احلكومة االإ�سالمية. وهي التي حتدد الوالية وتعطي للحكومة احلق يف ممار�سة الوالية. 
وعلى هذا فنفاذية و�سالحية مو�سوعات وقواعد البيعة هي �سيء منف�سل يف نظام الوالية 
اأمراً على درجة كبرية من االأهمية. ذلك  اإلغاءها يعترب  اأو  االإ�سالمي, من هنا فاإن تعديلها 
اأن جوهر قواعد البيعة هو اأنها فوق نزوات الجتهدين ووا�سعي عهد البيعة نف�سها, بو�سفها 
مفهوما تاريخيا عن بع�س م�سامني الر�سالة االإلهية النزلة, فهناك العهود والواثيق التي حتكم 
االأمة. هذه  بوا�سطتها يف  التي حتكم »احلكومة«  والقوانني  بالعهود  لي�ست  »احلكومة«, وهي 
الرتاتيب �سرورية للحفاظ على فكرة اأ�سبقية قواعد ميثاق البيعة. هذه ال�ساألة بالذات هي ما 
تعل نظرية البيعة متميزة عن كل اأنواع العقود االجتماعية الوهمية يف الفكر الليربايل واأنواع 

العهود والقوانني يف احلكومات الت�سلطية. 

والعني اإن مفهوم ميثاق »البيعة« هو اال�ستعمال االأكرث قيمة واالأكرث جوهرية والذي 
اأو ج�شد من العهود الدينية االأ�شا�شية املعربة عن االإميان باهلل تعالى, هذه  اإلى كيان  ي�شري 
الفكرية, بالرغم من اأنها ل تتم االإ�سارة اإليها بهذا العني يف الفكر االإ�سالمي التقليدي اأو 
اإنها هي االأ�سا�س لوجهة النظر التي نطرحها قي نظرية الوالية االإ�سالمية كما  اإال  العا�سر, 
بدت لنا. وهى فكرة كيان اأو ج�سد من العهود وااللتزامات, فالعهود التي ينظر اإليها على 
اأنها التزامات اإيانية مت�سمنة يف الوجدان الفردي للم�سلم اأي مت�سكلة يف ال�سلوك واتاهات 
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االأفراد يف االأمة, والتي تعمل على توجيه ت�سرفاتهم. هذا على ال�ستوي االعتقادي اخلا�س, 
اأما على ال�ستوي القانوين العام فميثاق البيعة عبارة عن وثيقة مكتوبة م�سكلة ميثاق التزامات 
الق�سائية  والهيئات  احلكومة  موؤ�س�سة  لها  تخ�سع  التي  الوثيقة  تلك  االأمة,  اأفراد  قبل  من 
عقالنية  االأكرث  ال�سكل  فهو  العني  وبهذا  واخلا�سة,  العامة  الواليات  يف  الوؤ�س�سات  و�سائر 
لها, ولكونها  موؤ�س�ساً  الديني  ت�ستعمل داللة اخلطاب  التي  والعهود  اأ�سكال االتفاقات  من 
تت�سمن االلتزامات والواجبات ال�سرتكة التي على االجتماع االإ�سالمي القيام بها, والتي 
تت�سمن اأ�سل فكرة حرمات االإن�سان وواجباته تاه االأمة. وهي فوق ذلك عبارة عن ترتيبات 
موؤ�س�ساتية ل�سمان تنوع الوالية ول�سمان الحافظة على التجديد الدوري بغر�س حامية القيم 
الدينية يف االجتماع االإ�شالمي, والتي ت�شمل مفهومات توزيع الواليات والوظائف العامة 
والرقابة والتوازن بني الواليات واالأم�سار واالحتاد االأممي التعاهدي...الخ. اإن العاين الختلفة 
للفكرة التي يحملها مفهوم »البيعة«. اأنها تت�سمن الحتوي االإياين الداخلي لالأفراد وت�سديقه 
العملي اخلارجي يف االجتماع االإ�سالمي4, وهكذا فالفهوم ي�سري اإلى ذلك ال�سيء الكلي 
اإلى  ين�سب  البيعة عندما  فمفهوم  لالأمة, وعلى هذا  ال�سيا�سي  اجل�سد  هو  الذي  اخلارجي, 
»احلكومة« فيقال بيعة احلكومة اإمنا يدل على ما يجب على »احلكومة« من واجبات ووظائف 
يحددها ميثاق البيعة. اأي ي�سري اإلى طبيعة الوالية يف البناء ال�سيا�سي, فهي بهذا العني نوع 
الوالية التي متيز بها اأو ترتكب منها الدينة االإ�سالمية. بيد اأن قيود البيعة قد يفهم منها اأنها 
كونها قيوداً على »احلكومة« بو�سفها كيانا موؤ�س�سيا ي�سعى بطبيعته ويرغب يف مزيد من القوة 
وبالتايل يتطلب �سيطرة اأو تقييدا, ذلك اأن ميثاق البيعة لي�س اإ�سافة اإلى »احلكومة«, واإمنا هو 
جزء من النظرية االإ�سالمية عن »الوالية«. والتقيدات هي جزء من تلك النظرية وخا�سية من 

خوا�سها, ولي�ست م�ستقلة عنها. 

العهد  بتقاليد  وثيق  وب�سكل  يت�سل  الذي  القيد  وهو  الر�سا:  مبداأ  اخلام�س,  القيد 
والبيعة واحلرمة ال�سخ�سية, ففكرة الر�سا, تعالج على اأنها ذات حدود م�سرتكة لفهوم العهد 
والبيعة, ويكون �سحيحاً القول باأن الو�سوعات التعاهدية يف نظرية البيعة ت�سد فكرة الر�سا, 
اإن  العهد والبيعة.  الر�سا تتطلب فكرة  اأن كل مو�سوعات  بال�سرورة �سحيحاً  اأنه لي�س  بيد 
جوهر الطرح يف فكرة الر�سا هو »اأن االإن�سان ال يكون ملزماً باأن يوؤيد ويتثل للوالية ال�سيا�سية 

4 �سالح, محمد مجذوب محمد �سالح, اأ�سول االجتماع االإن�ساني في المفهوم االإ�سالمي, درا�سة في االإ�سالح االجتماعي, 
مركز التنوير المعرفي, الخرطوم, ال�سودان, ط1, 2005م. �س123.
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ما ل يكن قد ر�سي عن واليتها«. فكل االلتزامات تاه الوالية هي اإذن متجذرة يف الت�سرفات 
االختيارية, فاالفرتا�سات التي ت�سترت خلف هذه الروؤية هي اأي�ساً ت�سرتك اإلى حد كبري مع 
تلك  تغيري يف  واأي  اأحرار  يف االختيار5,  بالفطرة  فالنا�س هم جميعاً  والبيعة,  العهد  نظرية 
احلرية �سيكون من خالل اختيار اإرادي معتمد, فالر�سا هو الو�سيلة حلماية الفرد من الوالية, 
ما دامت الوالية قد تاأ�س�ست للقيام بتكاليف النا�س ال�سرتكة, فنظرية الر�سا هي حماولة يف 
داخل االأطر والحددات االجتماعية االإيانية, ل�ساعفة وزيادة حرية الفرد واإيانه, يف مقابل 
والية احلاكم, وعلى هذا فلالأمة اأن تقوم بعزل احلاكم ولو مل تكتمل فرتة واليته الأنها مل تعد 

را�سية عن اأدائه يف الوالية. 

القيد ال�ساد�س: احلرمات االإن�سانية. وهو القيد الت�سل بالطرح الكلي للميثاق والعهد 
»البيعة«, اعني فكرة احلرمات االإن�سانية العرتف بها كادعاءات م�سروعة يت�سف النا�س يف 
االأمة لكونهم ب�سراً ولكونهم ب�سراً متدينني, فحرمة كل اأفراد اجلن�س الب�سري ب�سبب كرامتهم 
الب�سرية ال�سرتكة والدعومة بوا�سطة القيم الدينية, وذلك يعني اأنهّ احلرمات االإن�سانية للب�سر 
ل تن�ساأ ب�سبب ادعاءات اجتماعية اأو �سيا�سية, بل اإن فكرة احلرمات يف احلقيقة ترجمة عن 
الوحي االإلهي ,فهو ال�سياق الذي يت�سمن اأمراً يكون �سحيحاً اأو خطاً يف موقف معني. وهو 
بالتايل الفهوم االأقرب اإلى ا�ستعمال مفهوم العدالة. مثل حرمة النف�س واللكية واالعتقاد 

والراأي...الخ. 

ال�سالحيات  توزيع  اإيل  تعمد  االإ�سالمية  الروؤية  اإن  الواليات.  توزيع  ال�سابع:  القيد 
والوظائف داخل االأمة وفقاً لبداأ ال�سراكة يف الوالية العامة بني اأفراد االأمة فهو يوزع الواليات 
بيد  التنفيذ,  الختلفة يف واليات  الوظائف  �سائر  الت�سريع على  ويوزع جمال  الوظائف,  بني 
النظم  يف  الو�سعي  الفكر  به  ينادي  الذي  الف�سل  عن  جوهره  يختلف يف  التوزيع  هذا  اأنهّ 
الديقراطية احلديثة, ذلك الأن موؤ�س�سة »احلكومة« تخ�سع لوالية االأمة الت�سريعية خ�سوعاً ال 
جدال حوله, ذلك اأن موؤ�س�سة االأمة من خالل ميثاق البيعة �سابقة لوؤ�س�سة احلكومة وموؤ�س�سة 
لها, فال�سريعة والعقل يف الروؤية االإ�سالمية هما م�سدر كل والية. ت�سد ذلك موؤ�س�سة االأمة 
من خالل ميثاق »البيعة« ومن بعد احلكومة, وبالرغم من متتع الق�ساء بنوع من اال�ستقالل 

5 راجع لتف�سيل اأكثر, حامد, التجاني عبد القادر حامد, اأ�سول الفكر ال�سيا�سي في القراآن المكي, مركز الدرا�سات االجتماعية, 
الخرطوم, 1993م. �س66.
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واحلرية, اإال اأنه يظلهّ تابعاً للوالية التنفيذية وجزءاً ال يتجزاأ منها. اإال ما كان ق�ساًء �سيا�سياً فهو 
يتبع لجل�س اإجماع االأمة, فالروؤية االإ�سالمية ال تف�سل بني التنفيذ والت�سريع والق�ساء على 
عك�س ما تنادي به الديقراطية احلديثة. واحلق اإن مبداأ توزيع الواليات والوظائف العامة, هو 
اأكرث الطرق لتحديد والية احلكومة على االأمة, فاخلا�سية الميزة لتوزيع الواليات هي اأنها تركز 
على فقه ال�سراكة لتوزيع الواليات, فقبل �سياغة فكرة توزيع الواليات, يكون من ال�سروري 
تكييف نوع من الفهم الفقهي املمكن لفكرة جماالت الوالية, التي هي واليات ووظائف 
موزعة عن الوالية. واإذا كانت الديقراطية احلديثة تقوم على فكرة ف�سل الواليات كو�سيلة 
ناجعة لنع هيمنة والية على اأخرى, فاالإ�سالم اأوجد مبداأ توزيع الواليات, فوالية الت�سريع 
واالجتهاد يف االإ�شالم تكمن يف االجتهاد يف م�شادر ال�شريعة بالذات اأي يف القراآن وال�شنة 
احلكومة.  موؤ�س�سات  تكمن يف  واالجتهادية  التنفيذية  والوالية  لالأمة,  الظريف  الواقع  وتفقه 
واحلكومة ت�شتطيع الت�شريع, ولي�شت واليتها حم�شورة يف اإجراء وتنفيذ ما جاءت به ال�شريعة 
اإال بعد االجتهاد يف ال�سريعة, اأما الق�ساء فيتمتع با�ستقالل كبري, الأنه ال ي�ستند يف اأحكامه 

على راأي القا�سي بل على اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 
طريق  عن  االأمة  والية  اإلغاء  للحاكم  يحق  ال  فكما  االأهلية.  الوالية  الثامن:  القيد 
التماهي معها, كذلك ال يحق له اإلغاء مبادرة النا�س عن طريق احتكار الن�ساط اال�ستخاليف 
وينفذه, ودوره  التكليف  يتلقى  الذي  الفريق  الوالية هم  بالن�سبة لعالقة  فالنا�س  االأمة,  يف 
كمنفذ ال يقل اأهميته عن دور احلكومة كمنفذ اأي�ساً, ولكن واجب الطاعة على النا�س ال 
يعني اأنهم ال ي�شاركون يف احلياة ال�شيا�شية اإال من جهة القيام بالطاعة, فالنا�ش هم الفريق 
االأعلى يف الوالية االإ�شالمية, وهم اأ�شحاب التكليف احلقيقي يف �شيا�شة االأمة, وعندما يتم 
تكليف والية االأمة االإ�سالمية احلكومة, الأ�سباب اإجرائية, فاإن االأمة ال تتخلى عن تكليفها 
يف الن�ساط اال�ستخاليف, واإمنا ت�سع ترتيباً معيناً ينح�سر فيه حق التقرير والتنفيذ للحاكم فيما 
يخ�س ال�ساأن العام مع فريق احلكومة, ويبقي حق التفكري والراأي يف ال�ساأن العام نف�سه �سائعاً 
الوالية  التي ت�ستعمل يف  فاإن من الطرق  اأخرى,  ناحية  ناحية ومن  يف االأمة كله. هذا من 
لتقييدها هي �سرورة التفرقة بني الجالني العام واخلا�س, والتي يكن االإ�سارة اإليها من خالل 
مفهوم موؤ�س�سات احلكومة واالأمة. فبح�سب الوحي االإلهي الراد ت�سيده يف الواقع الظريف 
اأم �سلطانياً, مما يعطي اإطاراً لقواعد ثابتة معروفة,  لالأمة يكون التمييز, اأكان خطاباً جمتمعياً 
اأو جماعة يف  اإن�سان  وم�ستقرة, لنوع الوؤ�س�سات يف الوالية, والتي ال متيز وال تفرق بني اأي 



60

بحث : محمد مجدوب

القيام بالن�ساطات اال�ستخالفية احلرة, بيد اأن هذه القواعد يجب اأن تكون عامة, مطبقة على 
قدم ال�ساواة بني اجلميع, وتطبق بدون رهبة اأو حتيز, فالهدف اال�سمي لثل تلك القاعدة, هو 
التم�سك والدفاع عن اأق�سى درجة من ال�سيئة الت�ساوية. فالعهود يجب اأن تكون من�سجمة 
ب�سكل تام مع طبيعة خطابات ال�سريعة االإلهية النزلة, الأنها �سروط احلياة االأخالقية االإيانية. 
نفع  وذات  االهتمام  ت�ستحق  اأنها  اإليها على  النظر  دامت يجب  ما  لالأخالق  بالن�سبة  فهي 
فااللتزام بنوع الوحي االإلهي وطبيعته يج�سد �سكاًل من ال�سالمة والنزاهة, ومن المكن اأن 
ن�سيف اأي�ساً باأن �سيادة طبيعة الوحي االإلهي كمنظور, يت�سمن كذلك اأن النا�س ينبغي اأن 
يكونوا قادرين على معرفتها وفهمها قبل اأن تكون �سارية الفعول, اأعني جم�سدة يف موؤ�س�سة 
�سلطانية اأم اأممية اأم فردية, بحيث يجب اأن تكون �سريحة, متناف�سة مع بع�سها البع�س, ثابتة 

مع الزمن, بالتايل يكون لها درجة من االطالقية يف ال�سوؤون االإن�سانية. 

عالقات ال�شراكة يف الوالية
االأمة  ممار�سة  االإ�سالم, يوجب  الوالية يف  لفقه  اأ�سا�سي  ال�سراكة كمفهوم  اإن مفهوم 
للوالية باأكملها, فتتولى االجتهاد والت�سريع واالإدارة والق�ساء بنف�سها دون مكلفني منها, غري 
اأنه من ال�ستحيل عملياً اأن تقوم االأمة بجميع هذه الواليات,, وتبا�سرها بنف�سها, من هنا جاء 
النظام ال�سورى حيث تكلف االأمة لنقبائها الختارين اأمر البت يف �سوؤونها وممار�سة الواليات 
االأعلى  الثل  مع  التماهي  الأجل  يجاهد  ال�سورى  النظام  اأن  بيد  لهم.  منها  تكليفاً  العامة 
االأمة  ليجعل  ال�سورى  النظام  فيتطور  بنف�سها,  للوالية  االأمة  ممار�سة  تفرت�س  التي  لل�سراكة 
الهيئات  ناحية على  فتبقي من  فعلياً,  ا�سرتاكاً  الوالية  وت�سرتك يف  �سلطات حقيقية  متار�س 
ال�شورية املختارة التي تار�ش الوالية تكليفاً من االأمة, ولكنها توجب الرجوع اإلى االأمة يف 
بع�س االأمور الهامة لتمار�سها االأمة بنف�سها مبا�سرة, من الناحية االأخرى. فالنظام ال�سورى 
هو نظام و�سط بني ال�سراكة الكاملة حيث تتولى االأمة الوالية بنف�سها,وبني والية احلكومة 
منفردًة, فالنظام ال�سورى يقوم على وجود جمل�س خمتار من �سائر جماهري االأمة, يف الوقت 
الذي حتتفظ فيه االأمة لنف�سها بجملة من الواليات متار�سها مبا�سرة يف حق الوالية العامة, وفقاً 
لطريقة معينة, مثل حق اال�ست�سارة والرف�س واالقرتاح, ف�ساًل عن حق جماهري االأمة يف اإقالة 

النائب وحق االقرتاع على حل جمل�س النواب وحق عزل احلاكم. على النحو التايل. 
 اأواًل: حق مرجعية االأمة, وهو احلق الذي يفر�س علي جمل�س النواب يف حالة �سياغة 
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راأيها  الأخذ  االأمة  على  ال�سروع  ذلك  بعر�س  يقوم  اأن  للوالية,  التاأ�سي�سي  اليثاق  م�سروع 
ال�سروع  فاإن  االأمة,  توافق  اإذا ل  اأما  ونافذاً,  تاماً  وميثاقاً  اأ�سبح عهداً  وافقت عليه  فيه,فاإذا 
ي�سقط وال يعمل به, بيد اأن اال�ست�سارة اإما اأن تكون على م�سروع العهد التاأ�سي�سي,وت�سمى 
باال�ست�سارة التاأ�سي�سية, واإما اأن تكون خا�سة باأمر اآخر غري العهود وت�سمى ا�ست�سارة �سيا�سية, 
والذي يعنينا هنا, باعتباره تطبيقاً لفكرة ال�سراكة يف الوالية, هو اال�ست�سارة التاأ�سي�سية. وقد 
فاإذا  عليها,  الفكرة  فيعر�س  االأمة,  راأي  اأخذ  هام,  اإجراء  اتخاذ  قبل  النواب,  يرى جمل�س 
وافقت عليها, تولى جمل�س النواب و�سع العهد, وي�سمى هنا ا�ست�سارية �سابقة على العهد, اأما 
النوع الثاين وهو اال�ست�سارة الالحقة, فهي تري بعد و�سع العهد بوا�سطة جمل�س النواب, 
فاإذا وافقت عليه االأمة اأ�سبح نافذاً, واإال فال ينفذ, واال�ست�سارة الالحقة وحدها هي التي تعد 
من جتليات ال�شراكة الكاملة, اأما اال�شت�شارة ال�شابقة فهي ا�شت�شارة هادية وموجهة, وال مينع 
جمل�س النواب من اإ�سدار عهد خمالف لا اأ�سفرت عنه اال�ست�سارة, ولكنه �سرعان ما يعود مرة 
اأخرى لي�سمن راأي جمهرة االأمة. ومن ذلك يظهر اأن اال�ست�سارة تنق�سم اأي�ساً اإلى ا�ست�سارة 
اال�ست�سارة  وتنق�سم  الثاين.  دون  باأوالهما  النواب  يتقيد جمل�س  موجهة,  وا�ست�سارة  ملزمة 
من حيث مو�سوعها اإلى ا�ست�سارة »اليثاق« اإذا تعلق االأمر بعهد البيعة التاأ�سي�سي نف�سه اأو 
مب�سروع عهد عادي.  اإذا كان متعلقاً  بتعديل يف عهد الوالية العليا, واإلى ا�ستفتاء ت�سريعي 
واأخرياً تنق�سم اال�ست�سارة من حيث وجوب اإجرائها اإلى ا�ست�سارة واجبة وا�ستفتاء مندوب, 
اأما االأخرى فهي  واال�ست�سارة الواجبة ين�س عهد الوالية التاأ�سي�سي على وجوب اإجرائها, 
بحر مدة  اال�ست�سارة يف  اإجراء هذه  يطلبون  االأمة  من جماهري  اأو عدداً  الوالية  اأن  يفرت�س 
معينة من تاريخ �سدور العهد من جمل�س النواب, ومن ذلك يظهر اأن اال�ست�سارة الندوبة 

تختلط مع حق الرف�س االأممي. 

 ثانياً: الرف�س االأممي: وهو حق عدد معني من النا�س يف الرف�س على عهد �سادر من 
جمل�ش النواب يف بحر مدة معينة, فالعهد ي�شدر عن جمل�ش النواب ويكون نافذاً وتاماً دون 
تدخل من النا�س, وعلى الوالية تنفيذه مبا�سرة, ولكن عهد الوالية التاأ�سي�سي يعطي عدداً 
ن�سره على  تاريخ  العهد يف بحر مدة معينة من  النا�س احلق يف طلب طرح ذلك  من  معيناً 
االأمة لال�ست�سارة فيه, فاإذا ل يعرت�سوا, فاإن العهد يثبت نهائياً وال يجوز الرف�س عليه بعد 
ذلك, اأما اإذا اعرت�س العدد الالزم من النا�س يف بحر الدة الحددة, فاإن العهد يعر�س على 



62

بحث : محمد مجدوب

االأمة باأكملها لتبدي راأيها فيه, فاإذا وافقت عليه تاأكد العهد, اأما اإذا اعرت�ست االأمة في�سقط 
العهد باأثر رجعي, اأي يعود كاأنه ل يكن وتزول جميع االآثار التي رتبها قبل الرف�س, على اأنه 
يالحظ وجوب اعرتا�س اأغلبية النا�س, فال يكفي اأغلبية االأ�سوات القيدين, الأن التخلفني 
عن الت�سويت ال يعدون موافقني على العهد, ومن ثم ير الرف�س مبرحلتني: االأولى تت�سمن 
طلب عدد من النا�س يف بحر مدة معينة اأن يعر�س العهد على االأمة, والثانية تبداأ اإذا وقع 
الطلب العدد الالزم من النا�س, عند ذلك يطرح العهد يف ا�ستفتاء �سعبي ليوافق عليه اأو 

يرف�سه. 

 ثالثاً: االقرتاح االأممي: يف احلالتني ال�سابقتني, اأي يف حالة اال�ست�سارة االأممية ويف حالة 
الرف�س االأممي يكون العهد اأو م�سروعه من �سنع جمل�س النواب, ال النا�س. اأما يف االقرتاح 
االأممي فالنا�س هم الذين يقرتحون م�سروع العهد, ومن ثم فهو يحقق مزيداً من ا�سرتاك االأمة 
يف الوالية عن ال�سورتني ال�سابقتني. ويكون االقرتاح عبارة عن جمرد فكرة, اأي يقدم النا�س 
)عدد معني ين�س عليه عهد البيعة( البداأ اأو الفكرة الرغوب الت�سريع فيها دون �سياغتها يف 
�سكل م�سروع عهد, كما يكن اأن ياأخذ االقرتاح �سكل عهد كامل, اأي م�ساغ ومبوب. ففي 
احلالة االأولى, اأي يف حالة عدم �شياغة االقرتاح �شياغة فنية, يتولى جمل�ش النواب �شياغة 
العهد, ثم يعر�س هذا العهد يف ا�ستفتاء �سعبي, اأو ال يعر�س, ح�سب طبيعة العهد العني, اأما 
اإذا كان االقرتاح م�ساغاً يف �سورة م�سروع عهد, فاإنه يعر�س على جمل�س النواب, اأو يعر�س 

يف اال�ست�سارة االأممية مبا�سرة. 

 رابعاً: اإقالة النا�س نائبهم: ومقت�ساه انه باإمكان عدد معني من النا�س )الع�سر مثاًل( 
طلب اإقالة النائب, فاإذا حاز طلبهم قبول اأغلبية النا�س, لزم ان�سحاب النائب, اأما اإذا ح�سل 

النائب على االأغلبية ل�سلحته فاإنه يعد منتخباً من جديد لدة جديدة. 

الجل�س  حل  طلب  النا�س  من  معني  عدد  حق  به  االأممي:ويق�سد  احلل  خام�ساً: 
ال�سوري, اأي اأن االإقالة هنا ت�سمل جميع اأفراد الهيئة, فاإذا جاء الت�سويت مقراً ذلك الطلب 

باالأغلبية التي ن�س عليها اليثاق, ُحلت الهيئة ال�سورية. 

 واحلق اأن الظاهر الثالثة االأخرية, وهي اإقالة النا�س لنائبهم واحلل االأممي وعزل احلاكم, 
تدخل �سمن ت�سيدات الوالية ال�سركة, الأن ال�سراكة الكاملة ال تقوم اإال حيث متار�س االأمة 
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الوالية  اإذا كان االأمة متار�س كل مظاهر  ال�سراكة كاملة  بنف�سها, وتكون  الوالية  بع�س مظاهر 
بنف�سها, لذلك يكون تقرير حق االأمة يف اختيار حكامها من اأع�ساء جمل�س النواب, اأو االأئمة 
اأو تقرير حقها يف اإعفائهم من منا�سبهم, قبل نهاية الدة التي كلفوا بها,يكون ذلك تطبيقاً لفكرة 
ال�سراكة, فاختيار االأمة حلكامها واإعفاوؤها لهم من االأمور التي تندرج حتت مو�سوع و�سائل اإ�سناد 
الوالية. مما تقدم جميعه فاإنه اإذا ما تكونت هذه الواليات والعهود, وفق عهد عام يقرر ال�سورى 
واالإجماع ما يحتاجه من اآيات اهلل املنزلة يف االجتماع ويف الكون, وقامت الواليات والعهود 
الختلفة لتحقيق هذه االآيات والتوجيهات يف �سفحة الواقع فاإنها ت�سكل بتكاملها موؤ�س�سة الوالية 
يف نظرية الوالية االإ�سالمية, تراقب االأمة من خالل الجال�س العامة للنواب مدى التزام خياراتها 
على م�ستويات الوالية جميعها بتوجيهات ال�سريعة النزلة, ولها حق عزل الوالة عند خمالفة 

ال�سريعة النزلة, وذلك مبوافقة االأمة ال�سيما فيما يتعلق بعزل احلاكم . 

م�شروعية املبايعة:
انتهينا اإلى اأن البيعة هي عهد والتزام بني االإن�سان ونف�سه يلتزم فيه االإن�سان مع اإخوانه 
اإجماع  من  م�سروعيته  ي�ستمد  جماعي  عهد  واإنها  اخلا�سة,  اإرادته  ومبح�س  طوعاً  الوؤمنني 
الوؤمنني عليه وموافقتهم اإياه, عندئذ ي�سع كل اإن�سان من الوؤمنني يف »االأمة« طاقاته وقدراته 
واأمواله اخلا�سة, حتت ت�سرف التكاليف االإلهية ال�سمنة يف الر�سالة النزلة, فينتج عن ذلك 
الر�سالة يف  اإنفاذ تكاليف  اإلى  به  واإيانهم اجلماعي الذي يعمدون  الوؤمنني  اجتماع طاقات 
الواقع الظريف على هيئة الوالية وموؤ�س�ساتها, يتج�سد ذلك يف كيان جامع مبثابة والية لالإجماع 
»جمل�س النواب«, ومن بعد والية احلكومة وموؤ�س�ساتها, معنى هذا اإن العهد الديني, اأي عهد 
بالدين وتكاليفه, والذي يج�سده  الوؤمنني اخلا�س  »التزام«  البيعة هو عهد يقوم على فكرة 

تدافع اأفراد » االأمة« يف العمل االأر�سي يف �سبيل اهلل. 

 ومن هنا وجوب البيعة على كل م�سلم بو�سفة م�سلماً, اأي مبجرد متتعه بهذه ال�سفة 
يف  نف�سها  هي  الدينية  الواجبات  يف  تكون  التي  ال�ساواة  اأنهّ  اأ�س�س  عل  الفقه  هذا  ويقوم 
بو�سفها  العامة,  الوالية  يف  �سهماً  يتلك  م�سلم  اأنهّ كل  اأ�سا�س  وعلى  ال�سيا�سية,  التكاليف 
�سركة م�ساهمة عامة دون امتياز, مادام على كل م�سلم مكلف بالبايعة, وي�ستطيع اأن يار�س 
الوالية ال�سيا�سية. بيد اأن هذا التكليف, الذي هو تكليف �سرعي على كل م�سلم ال يكن اأن 
 ِ ِبيُّ اإَِذا َجاءَك اْلُوؤِْمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى اأَن الَّ ُي�ْسِرْكَن ِباهللَّ َها النَّ ي�شادر منه, يقول تعالى:� َيا اأَيُّ
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يَنُه َبنْيَ اأَْيِديِهنَّ َواأَْرُجِلِهنَّ  �َسْيًئا َواَل َي�ْسِرْقَن َواَل َيْزِننَي َواَل َيْقُتْلَن اأَْواَلَدُهنَّ َواَل َياأِْتنَي ِبُبْهَتاٍن َيْفرَتِ
ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ َيا   * ِحيٌم  رَّ َغُفوٌر   َ اهللَّ اإِنَّ   َ اهللَّ َلُهنَّ  َوا�ْسَتْغِفْر  َفَباِيْعُهنَّ  َمْعُروٍف  يِف  يَنَك  َيْع�سِ َواَل 
َحاِب  اُر ِمْن اأَ�سْ ُ َعَلْيِهْم َقْد َيِئ�ُسوا ِمَن ااْلآِخَرِة َكَما َيِئ�َس اْلُكفَّ َب اهللَّ ْوا َقْوًما َغ�سِ َتَتَولَّ اآَمُنوا اَل 
اْلُقُبور�)املمتحنة 12/13(, وجاء يف احلديث:» من مات ولي�س يف رقبته بيعة حلاكم مات 
ال�سلم جزءا من  نف�سها, يكون  االأمة على  اأنه وبح�سبان مبداأ والية  والعني   » ميتة جاهلية 
طريق  عن  ممار�ستها  يف  عليه  تكليف  وجود  يدعى  اأن  اإال  يكنه  ال  ثم  ومن  العامة,  الوالية 
البايعة. واإلزامية البايعة تعطى لالأفراد ب�سفتهم اأ�سحاب والية, وعلى هذا فمن الالزم تقرير 
تكليف البيعة العامة. فال�سلم له تكليف �سخ�سي يف اأداء البيعة, ومن ثم ال ت�ستطيع االأمة 
د هيئة  اأن حتد من م�سيئة االأ�سخا�س الذين يار�سون هذه الوالية, كاأن حتدهّ �ساحبة الوالية 
البايعني, فتو�سع هذه الهيئة اأو ت�سيق فيه ا�سماء البايعني كما ت�ساء, وال يكنها اأن تقرر تقييد 
اأو العرق  اأو الكفاءة  النا�س العتبارات الرثوة  البيعة فتح�سرها يف طائفة حمدودة من  عهد 
اأو اجلن�س...الخ, بل واجبها اأن تعل من البيعة عامًة م�ساعة جلميع ال�سلمني, يقول تعالى: 
َوُيِقيُموَن  اْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَْعُروِف  َياأُْمُروَن  َبْع�ٍس  اأَْوِلَياء  ُهْم  َبْع�سُ َواْلُوؤِْمَناُت  �َواْلُوؤِْمُنوَن 
 � َحِكيٌم  َعِزيٌز   َ اإِنَّ اهللهّ  ُ َحُمُهُم اهللهّ �َسرَيْ اأُْوَلِئَك  َوَر�ُسوَلُه   َ َوُيِطيُعوَن اهللهّ َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن  اَلَة  ال�سَّ

)التوبة/71(, ويرتتب على هذا الفقه االأ�سول التالية:
البالغني, فما دامت  البيعة, تكليف على جميع ال�سلمني  باأن تكليف  اأواًل: االإقرار 
البيعة تكليفاً دينياً يثبت على كل م�سلم ب�سفته ع�سواً يف االأمة �ساحبة الوالية, فاإنه ال يكن 
اأن يحرم منه اأحد من ال�سلمني, اأو على االأقل ال يكن اأن يكون احلرمان اإال ا�ستثناءاً حم�ساً, 

وب�سبب بني من �سقوط االأهلية. 
ثانياً: اإن كون البيعة تكليفاً فل�ساحبه م�سيئة ا�ستعماله اأو عدم ا�ستعماله, اإال اأنه لي�س 
ثمة عقوبات دنيوية توقع على املمتنع عنها, بحيث ال ميكن اإلزامه بالقيام بهذا التكليف, اأي 
اإجباراً, واإمنا يحا�سب الق�سر فيها ح�ساباً  ولي�ست  لهذا الفقه تكون البايعة اختياراً  انه وفقاً 
البيعة تكليف اأخالقي, ال ينع العهد ال�سيا�سي  اأن القول بان  اأخروياً عند اهلل تعالى. بيد 
االأهلية  لمار�ستها وحتديد حاالت عدم  الالزمة  ال�سروط  تنظيمها وو�سع  البيعة« من  »عهد 
حائل  غري  اأخالقي  تكليف  البيعة  مبقولة  االأخذ  يكون  ثم  ومن  ا�ستعمالها.  من  متنع  التي 
دون تقيد تكليف البايعة واأهلية دائرة اأ�سحابها. والنتيجة التي ترتتب على ح�سبان البيعة 
تكليفاً اأخالقياً, اأنها تكون ملكاً ل�ساحبها ومقررا لتقواه االأخالقية, وبالتايل ال يحل ل�ساحب 
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هذا التكليف الت�سرف فيه اأو النزول عنه, ذلك اأن تكليف البيعة ال يكون حمل اتفاق اأو 
تعاقد, وبالتايل ال ي�سح الت�سرف فيها اأو النزول عنها اأو االتفاق على تقييد ا�ستعمالها, اأو 
يفو�س غريه  اأن  البايعة ال يكنه  تكليف  اأن �ساحب  مبعنى  معينة,  بطريقة  ا�ستعمالها  على 
يف ممار�ستها, واإذا حدث �سيء من هذا فهو حما�سب من قبل اهلل تعالى. بعبارة اأخري, اإن 
للم�سلم  مقررة  تعاهدية  والية  انه  على  يقوم  الذي  هو  البيعة,  لتكليف  ال�سحيح  التكييف 
عليه. وهذه  اإيجاباً  ينعك�س  الذي  االأمة كذلك  ولتدين  ال�سخ�سي فح�سب, بل  لتدينه  ال 
بالن�سبة  واحدة  وبطريقة  بواجب عهد خا�س,  ا�ستعمالها  و�سروط  م�سمونها  يتحدد  الوالية 
اأو تغري يف �سروط  اأن يكون الأي منهم والية تعديل ذلك ال�سمون  ال�سلمني, دون  جلميع 
اال�ستعمال, ويرتتب على ذلك اأنه ال يكن اأن يكون تكليف البيعة حماًل للتعاقد اأو االتفاق, 
وبالتايل يبطل كل اتفاق على ممار�سة هذا التكليف على وجه معني, اأو على عدم ممار�سته اأو 
على االمتناع عن طلب القيد يف جدول البايعة. وعليه فاإن البيعة, تكون يف نظر الفرد تكليفاً 
بو�سفه  له  االعرتاف  يطلب  حينما  اأو  البايعة,  جداول  يف  ا�سمه  ال�سلم  قيد  طالا  اأخالقياً 
الختار, وهذا التكليف االأخالقي يحميه واجب البيعة بوا�سطة دعوى ق�سائية, ولكن حينما 
ي�ستخدم حقاً  فاإنه ال  البايعة,  ا�سمه يف جداول  قيد  اأن  بعد  ال�سلم عملية االختيار  يار�س 
فردياً, واإمنا يار�س كتكليف ديني, وهو التكليف باال�سرتاك يف تكوين الهيئات العامة للوالية 

يف االجتماع ال�سيا�سي االإ�سالمي, اأي يف »االأمة«. 

اختيار احلاكم :
عالقات  م�سمون  بداللة  والت�سل  اأهمية  االأكرث  االأمر  يبقى  احلاكم.  اختيار  طريقة 
الوالية, هو ال�سوؤال حول كيف يختار احلاكم وما هو منهج االأمر يف ذلك, ومن الذي يختار 
احلاكم؟.  وعندنا اإن اختيار احلاكم يتم بطريق االأمة, اأي طريقة اختيار احلاكم بوا�سطة االأمة, 
وال ينعقد متام العهد لتويل الوالية مب�سروع مع م�سلم واحد فح�سب, ولكن باإجماع جمهور 
االأمة, ال باقرتاعهم للمر�سح كلهم عداً بل باإجماع ال�سواد االأعظم, وال يعيبها طريقة اإنها قد 
توؤدى اإلى ا�ستئثار احلاكم بالوالية واالعتداء على والية االأمة واخت�سا�سات جمل�س النواب, 
معتمداً على ما يتمتع به من تاأييد االأمة وم�ستنداً اإلى انه خمتار من جماهري االأمة يف جمموعها 
بخالف اأع�ساء �سائر الواليات االأخرى ال�سيما جمل�س النواب الذين ال يثل كل منهم اإال 
ال�سر الذي بايعه الذي هو جزء من االأمة. ذلك اإن وظائف احلاكم و�سالحياته وواليته مما ت 
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تقريره يف ميثاق البيعة التاأ�سي�سي, فلي�س ثمة تخوف من ا�ستبداده, اأما اإذا حدث اال�ستبداد 
فاإن لالأمة حق اخلروج والثورة عليه واالإتيان باآخر يكون اأكرث التزاماً بعهد البيعة, هذا االإجراء 
اأعني اختيار احلاكم وفقاً لعهد �سابق مت�سيه االأمة مما يتجاوز القول ب�سرورة اختيار احلاكم عن 
طريق جمل�س النواب الن احلاكم عندئذ يكون خا�سعاً لجل�س النواب واآلة يف يد القوي التي 
ت�سكل اتاهات االإجماع فيه, وبالتايل يفقد الكانة الواجبة لرئي�س االأمة االأعلى, مما ي�سعف 
الوالية التنفيذية يف مواجهة الوالية الرقابية, واإذا و�سعنا يف االعتبار من الناحية العملية اأن 
اإال اإذا كانت هناك جهة تزكيه وتقدمه للجمهور اأدركنا مدي ميل  احلاكم ال يكون حاكماً 
احلاكم لاللتزام بعهد البيعة من ناحية, ومت�سكه بربناجمه ومذهبه الفكري الذي جاء به من 

ناحية اأخري. 
الوالية  جمال  يف  االخت�سا�سات  من  الكثري  احلكومة  تبا�سر  احلاكم:  اخت�سا�سات 
الوالية  من  ا�ستقالة  تقديهم  على  بناء  من�سبهم  من  ويعفيهم  الوزراء  احلاكم  فيعني  العامة, 
,معنى ذلك اأن احلاكم ينفرد باختيار وتعيني الوزراء, ويطلب من احلاكم تعيينهم يف منا�سبهم 
الوزارية ويكون للحاكم االأمر بذلك, كما يقوم احلاكم باإعفاء الوزراء من منا�سبهم ويكون ذلك 
بناء على اال�ستقالة التي يقدمها هوؤالء, وقد ين�س عهد البيعة على اأن يراأ�س احلاكم جمل�س 
الوزراء, ويدير مناق�سات جمل�س الوزراء ويكون له بالطبع �سوت معدود حينما يتخذ الجل�س 
قراراته ال�سورية �سراكة بينهم. اأما بالن�سبة لتعيني كبار الوظفني, فاإن للحاكم وحده حق تعيني 
طائفة منهم بقرار ي�سدر منه, ويتم تعيني طائفة اأخرى بقرار من احلاكم بناء عل موافقة جمل�س 
الوزراء. وهناك طائفة ثالثة تعني بقرار من جمل�س الوزراء, وقد ين�س عهد البيعة على اأن يكن 
بناء على عهد خا�س. كذلك  با�سمه وذلك  اأن ي�سارك احلاكم غريه يف ممار�سة والية تعيني 
يقوم احلاكم بالتوقيع على االأوامر والرا�سم التي تتم الداولة فيها يف جمل�س الوزراء. كما يقوم 
احلاكم بتعيني ال�سفراء والندوبني فوق العادة لدى الدول االأجنبية, ويربم احلاكم العاهدات 
وي�سدق عليها,ويطلع على جميع الفاو�سات التي تري لعقد اتفاق دويل ال يخ�سع للت�سديق. 
هذا مع مالحظة اأن هناك طائفة من العاهدات ال يجور للحاكم الت�سديق والوافقة عليها اإال 
بعد اإقرار جمل�س النواب لها, وتتمثل يف حق اإ�سدار العهود بعد اإقرارها من جمل�س النواب. 
كذلك قد يدعوا احلاكم جمل�س النواب لالجتماع, ويف�س انعقاده يف دورات غري عادية ويف 
غري احلاالت التي يجتمع فيها بحكم العهد اخلا�س به, ويكون ذلك مبر�سوم. اأما بالن�سبة حلل 
جمل�س النواب, فاإن للحاكم حق حله, واإن حق احلل ي�سبح واحلالة هذه من احلقوق التي 
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ينفرد مببا�سرتها احلاكم وحدة خا�سة, واأنه يار�س هذا احلق دون توقيع اآخر اإلى جانب توقيعه 
النفرد, يكون ذلك عندما يعمد جمل�س النواب اإلى �سحب الثقة منه, وخمالفة االأمة لراأي 
جمل�س النواب, عندئذ يحق للحاكم حل جمل�س النواب, وتكوين اآخر بطريقة االختيار كما 
�سياأتي, واإلى جانب حق االإ�سدار واحلل, للحاكم حق خماطبة جمل�س النواب بر�سائل تتلى 
عليه وتكون حماًل للمناق�سة, واإذا اأراد ذلك يف غري اأوقات انعقاد جمل�س النواب يجتمع هذا 

االأخري خ�سي�ساً لهذا الغر�س, وذلك الإلزامية ال�سورى عندنا. 
 وعالوة على ذلك من حق احلاكم االلتجاء اإلى اال�ستفتاء االأممي الذي يظهر يف �سور 
اال�ستفتاء على ن�سو�س يف عهد البيعة, اأو اال�ستفتاء على م�سروعات العهود اخلا�سة. فيعر�س 
اقرتاح التعديل على االأمة, وي�سبح تعديل العهد نهائياً اإذا اأقرته االأمة عن طريق اال�ستفتاء 
العام. هذا ويجوز للحاكم اأن ي�ستغني عن اال�ستفتاء يف حالة تعديل العهد, اإذ قرر عر�س 
اأفراد االأمة, بحيث  اإلى  التعديل على جمل�س النواب جمتمعاً يف هيئة موؤمتر بعد رجوعهم 
بالن�سبة  اأما  االقرتاع.  ال�سرتكني يف  االأع�ساء  اأخما�س  ثالثة  باأغلبية  الوافقة  تتم  اأن  يجب 
لال�ستفتاء يف حالة م�سروعات العهود, التي تتعلق بتنظيم الواليات العامة اأو باإقرار اتفاق بني 
جمموعة الواليات االإ�سالمية اأو باالأذن اخلا�س بالت�سديق على معاهدة يكون من �ساأنها اأن 
تتعار�س مع ن�سو�س يف عهد البيعة, وتاأثر على �سري النظمات. ويكون اإجراء هذا اال�ستفتاء 
من حق احلاكم, وذلك بناء على اقرتاح جمل�س الوزراء اأثناء دورات انعقاد جمل�س النواب. 
وعندما تتم موافقة االأمة على م�سروع العهد اخلا�س حمل اال�ستفتاء, في�سدره احلاكم بعد 
موافقة االأمة, هذا ويالحظ اأن اال�ستفتاء ين�سرف فقط على م�سروعات العهود اأو االتفاقيات 
�شالفة الذكر دون غريها, كما يتم طرح هذه امل�شروعات على االأمة, وهي يف مرحلة م�شروع 
عهد, ل يعر�س على جمل�س النواب, فكاأن موافقة االأمة تغني هنا عن موافقة جمل�س النواب 

�سمناً, ويكون احلاكم بذلك قد اأ�سدر عهداً دون عر�س اأو قرار من جمل�س النواب.
الق�سائية, في�سمن احلاكم ا�ستقالل الوالية  اأما اخت�سا�س احلاكم يف جمال الوالية 
الجل�س  لهذا  وكياًل  العدل  وزير  ويكون  االأعلى  الق�ساء  احلاكم جمل�س  ويراأ�س  الق�سائية. 
بحكم العهد اخلا�س, ويجوز اأن يحل حمل احلاكم, وال يقوم احلاكم بتعيني جميع اأع�سائه 
الذين يعينون �سراكة مع جمل�س النواب, وذلك �سمن ال�سروط التي يحددها العهد اخلا�س. 
ا�ست�سارة جمل�س  بعد  اأو اخلا�س وذلك  الب�سيط  العفو  العفو وذلك يف حالة  وللحاكم حق 
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الق�ساء االأعلى, على اأن يلتزم احلاكم براأي الجل�س, هذا على خالف العفو ال�سامل الذي 
يتعني اأن يتم بوا�سطة عهد يقره جمل�س النواب, ويالحظ انه اإذا كان للحاكم االخت�سا�سات 
ال�سابقة يف جمال الوالية الق�سائية, فاإنه ال يحق له مبا�سرة الوظيفة الق�سائية التي يرتك اأمرها 
للوالية الق�سائية وحدها. هذا من ناحية, ومن ناحية اأخرى, فاإنه لي�س للحاكم اخت�سا�سات 
يف ظل الظروف اال�سطرارية غري العادية. فاخت�سا�سات احلاكم يف هذا الجال عادية حمدودة, 
وذلك اأن احلاكم ال يحل حمل الواليات العامة يف االأمة من واليات تنفيذية, فيتخذ من 
االإجراءات ما يراها �سرورية. فاالأمة ال تتج�سد يف �سخ�سه, وهو ال يثلها وال ترجع اإليه وحده 
اأمورها طوال الفرتة اال�سطرارية. فاإذا اأ�سبحت احلكومة والوالية العامة وا�ستقالل دار االأمة 
و�سالمة اأرا�سيها اأو تنفيذ تعهداتها العالية مهددة بخطر ج�سيم وحال, ون�ساأ عن ذلك انقطاع 
�سري الواليات العامة العهدية النظمة, فيتخذ احلاكم من االإجراءات لل�سرورة, التي تقت�سيها 
هذه الظروف بعد موافقة مع جمل�س النواب, ويجب اأن يكون الغر�س من هذه االإجراءات 
هو متكني الواليات العامة من ا�ستئناف مهمتها يف اأقرب وقت, وينعقد جمل�س النواب بحكم 

العهد اخلا�س, وال يجوز حله اأثناء ممار�سة هذه الواليات اال�سطرارية. 
البيعة  اأمر يحدده وي�سميه عهد  اأجل احلكومة,  الوالية وعوامل عزل احلاكم:   مدة 
الوالية  اأمور  يف  االبتالءات  توايل  لراعاة  يتخذ  االأجل  وذلك  الوالية.  لنظام  التاأ�سي�سي 
وتعاقبها حتى  التجدد يف عهود احلكومة  اإلى  يدعو  مما  التي تاوبها,  ال�سيا�سات  واختالف 
يرتك  فال  تنا�شب,  التي  واالجتهادات  املناهج  على  لها  االأمة  اأفراد  من  التكليف  يتج�شد 
احلاكم يف واليته اإلى موته, بل يبقي الأجل مكتوب ليخترب كيف يوؤدي تكليفه فيتم الوفاء 
بعهده, اأم ال كما تبني �سريته فيجدد له العهد اأو ياأتي بغريه. ذلك اإن الد يف الوالية بغري 
اإذ  الفتنة  تخف  واإمنا  عليه,  ويراكمها  الفنت  يكثف  اأمر  و�سلطتها  بها  التكليف  وطول  اأجل 
ق�سرت مدة الوالية ليق�سيها التويل حماذراً, ال لراقبة النا�س وحما�سبتهم وح�سب, بل من 

رجوعه اإليهم من قريب ليجدد الثقة والعهد من اأ�شا�شه فال ين�شي وعوده وعهوده االأولى6.
اإن  تديده  الويل  لذات  يف�سح  ثم  ال�سمى,  االأجل  بق�ساء  الوالية  عهد  ينتهي  وقد 
عاد اأفراد االأمة فر�سي به عرب تدد االأحوال وبعد اأن خرب �سنته. وقد يكون ف�سح التجديد 
مرة واحدة اأو اأكرث وتطول االآجال اأو تقت�سر. وتواتر تعاقب الوالية باآجال ق�سرية يوؤدي اإلى 

6  راجع بتف�سيل اأكثر, الترابي, ح�سن عبد اهلل الترابي, ال�سيا�سة والحكم: النظم ال�سلطانية بين االأ�سول و�سنن الواقع, دار 
ال�ساقي, بيروت لبنان, ط1, 2003م. �س234 .

بحث : رحيمة بن حمو
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تقارب موا�شم االنتخابات وتتابع العهود �سراعاً, مما قد يلهي احلاكم باالن�سغال تهيوؤا للعودة, 
وقد ي�سطرب با�ستقرار الوالية. ولعل االأوفق اإذا اأخترب توايل الواليات للحاكم اأن يتو�سط 
نحو  متجددة  امتدت  اإذا  الوالية  تتجاوز  اأال  على  وح�سب,  مرتني  التجدد  ويف�سح  االأجل 
ع�سر �سنوات قيا�ساً على اإجارة مو�سى عند �سعيب عليهما ال�سالم7: يقول تعالى:  �َقاَلْت 
ِريُد اأَْن اأُنِكَحَك  نَّ َخرْيَ َمِن ا�ْسَتاأَْجْرَت اْلَقِويُّ ااْلأَِمنُي * َقاَل اإِينِّ اأُ ِجْرُه اإِ اإِْحَداُهَما َيا اأََبِت ا�ْسَتاأْ
ْن  اإِْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتنْيِ َعَلى اأَن َتاأُْجَريِن َثَمايِنَ ِحَجٍج َفاإِْن اأَمْتَْمَت َع�ْسًرا َفِمْن ِعنِدَك َوَما اأُِريُد اأَ
ْيُت  َا ااْلأََجَلنْيِ َق�سَ نَي * َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك اأَيَّ احِلِ ُ ِمَن ال�سَّ اأَ�ُسقَّ َعَلْيَك �َسَتِجُديِن اإِن �َساء اهللَّ
ُ َعَلى َما نَُقوُل َوِكيٌل � )الق�ش�ش 26/28(, وقد ال يق�سي احلاكم اأجله  َفاَل ُعْدَواَن َعَليَّ َواهللَّ
اأو العجز القعد  باأن يعرتيه فقد العقل  ال�سمى لكن ت�سقط يف حقه بع�س �سروط االأهلية, 
عن اأداء الوظيفة, اأو تقع منه جناية حينئذ مما يحول بينه وبني االأمانة الدنيا ال�سروطة حكماً 
للوالية. وال ح�سانة يف االإ�سالم حلاكم من اأن يوؤخذ للق�ساء ولو باإجراء متثبت يجيزه جمل�س 
النواب, وكذلك قد يلزم ذلك االإجراء لثبوت ال�سهادة بطروء العلة, وقد يبدو للحاكم من 
نف�سه لطوارئ على عافيته, اأو الحتدام خطر الحا�سبة, اأن ي�ستعفى من متام االأجل, ولتدبري 
�سد الثغر بعد الطارئة اأو الغيبة يف احلكومة يكون ذلك لرئي�س جمل�س النواب, حتى ترجع 

احلكومة اإلى دورة التولية بعهد مع خلف اآخر. 
 اإن عهد الوالية الذي ينعقد اإجماعاً مبا�سراً من جمهور االأمة يعترب هو االأ�سل, ذلك 
اأن االأمة تعلو حجتها فال يتح�سن منها احلاكم اأو اأع�ساء جمل�س النواب, ولذلك يكن اأن 
يوؤدي جمل�س النواب حما�سبة احلاكم, اأو من هم دونه, اإلى حال عزله عن احلكومة وخلعه 
من موقع الوالية االأويل. ولا كانت التولية مر�سومة بقرار اختيار واإجماع من �سواد اأفراد االأمة 
االأعظم, فذلك ال ي�سارعه قرار اأدنى من نواب االأمة, اإال اإذا كلفوا بذلك بن�س عهد البيعة 
و�سرطها الرجوع باالأجل لالأمة. وي�ساف اإلى ال�سور ال�سابقة من �سور ال�سراكة الكاملة حالة 
ن�س عهد الوالية التاأ�سي�سي على اإمكان عزل احلاكم متى فقد االأهلية والثقة االأممية بناء على 
طلب عدد من النا�س, ثم موافقة االأمة يف ا�ستفتاء عام. فالعزل للحاكم من �سواد اأفراد االأمة 
حق بنيهّ يف �سريعة االإ�سالم, اإن كان من بينة كالعجز العقلي اأو اجل�سدي, اأو اخليانة ال�سقطة 
لالأهلية, اأوال ال�ستعفائه هو من العهد, فاإن ذلك مما يكن اأن يوكل اإبرام اأمره بن�س عهد البيعة 
الذي ير�شم ويحكم كل العهود للمجل�ش ال�شوري. وتدبري ف�سل احلاكم و�سحبه يكن اأن 

7 راجع بتف�سيل اأكثر, الم�سدر ال�سابق, نف�س ال�سفحة. 
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تف�سل �سروطه وتر�سم اإجراءاته يف ن�سو�س عهد البيعة التاأ�سي�سي, ويكن اأن يوكل القرار 
للمجل�س النيابي مبوافقة غالب اأع�سائه, اإذا ثبت يف ذلك حكم الق�ساء اإثر حكم جنائي اأو 
ف�سق يف �سلوكه اخلا�س, اأو خمالفة متعمدة لعهد البيعة التاأ�سي�سي, اأو بانت وقائع من �سقوط 
�سروط االأهلية, وقد يوكل القرار اإلى جمل�س النواب باتفاق غالب اأع�سائه على يعود القرار 
البالغ, الذي ال  ال�سيا�سة  اإلى االأمة, وقد يكون العزل بتقومي �سيا�سي, ناجت عن �سوء  اأجاًل 

�سبيل لعاجلته بالحا�سبة والتو�سية. 

انه  الطريقة الختيار احلاكم, مبعني  اإذا كان الوحي االإلهي يقرر  انه   �سروط االأهلية: 
يقرر البيعة وال�سورى كطريقة الختيار احلاكم, اأي عند اإجراء اجلرح والتعديل ومعرفة ظروفه 
و�سالحيته لعهد احلكومة االأولى, بينما تختار االأمة االإن�سان االأن�سب من بني التقدمني وفقاً 
لعهد  الالزمة  ال�شفات  االإلهي  الوحي  يحدد  ولكن كيف  الفكري,  وتياره  وبراجمه  ملنهجه 
الوالية, اأي كيف يكون العلم والكفاءة هما �سرطي والية احلكومة يف نظرية الوالية القراآنية ؟. 
قام »الاوردي« بح�سر �سروط اأهلية احلكومة يف �سبعة هي: العدالة على �سروطها اجلامعة, العلم 
الوؤدي اإلى االجتهاد يف االأحكام والنوازل, �سالمة احلوا�س, �سالمة االأع�ساء, الراأي الف�سي 
اإلى �سيا�سة الرعية, ال�سجاعة والنجدة والن�سب القر�سي, واأ�ساف اإليها البع�س �سرط الذكورة, 
واإذ �ستعر�سنا هذه ال�سروط التي ا�سرتطها »الاوردي« وغريه جند اأنها قد حلقتها االجتهادات 
القر�سي  والن�سب  والعلم  العدالة  اأن  اإلى  نخل�س  اأن  يكن  فيها  القول  اأجمل  فاإذا  الفقهية, 
والذكورة هي اأهم ال�سروط, اأما بقية ال�سروط فهي �سفات يكن ت�سمينها يف ال�سفات االأربع 
الذكورة, هذا ف�ساًل على اأنها �سروط تنطبق على كل من ياأن�س يف نف�سه الكفاءة ولديه تطلع 
اإلى احلكومة, اأورد »اأبو يعلى« ال�سروط اأعاله قائاًل: وقد روي عن احلاكم »احمد بن حنبل« 
األفاظا تقت�سي اإ�سقاط اعتبار العدالة والعلم والف�سل وقال من غلبهم بال�سيف حتى �سار خليفة 
و�سمي اأمري الوؤمنني ال يحل الأحد يوؤمن باهلل واليوم االآخر اأن يبيت وال يراه حاكما عليه براً 
كان اأو فاجراً فهو معه اإمنا ذلك لنف�سه8, ويقر »الغزايل« ال�سيء نف�سه اأي اإن الق�سود باالختيار 
لي�س اعتبار كافة اخللق بل الغر�س قيام �سوكة احلاكم باالإتباع واالإ�سباع9, ويوؤكد ذات العنى 
مرة اأخرى يقول: والقول التميز اأن نراعى ال�سفات وال�سروط يف ال�سالطني ت�سويقاً اإلى مزايا 

الح�شـين الفراء, االأحكام ال�شلطانية, بيروت, دار الكتب العلمية, 1982م.  بن  محمد  يعلي,  اأبو  اأكثر,  لتف�شيل  راجع   8
�ش 20.

اأبو حامد الغزالي, ف�سائح الباطنية, دار الكتب الثقافية الكويت, �س 177 . 9 راجع لتف�سيل اأكثر, 
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ال�سالح وقد ق�سينا ببطالن الواليات اإال اأن اأبطلت ال�سالح راأ�سا بل اإن الوالية ال تتبع اإالَّ 
ال�شوكة فمن بايعه �شاحب ال�شوكة فهو احلاكم«10. 

ويقرر »ابن تيميه« ذات العنى يقول: »احلكومة عندهم تثبت مبوافقة اأهل ال�سوكة 
له  بطاعتهم  يح�شل  الذي  ال�شوكة  اأهل  يوافقه  حتى  حاكما  الرجل  ي�شري  وال  عليها 
اثنني  واحد وال  مبوافقة  ملكا  ي�سري  واللك ال  و�سلطان  فاحلكومة ملك  مق�سود احلكومة, 
وال اأربعة اإال اأن تكون موافقة هوؤالء تقت�سي موافقة غريهم بحيث ي�سري ملكا بذلك«11 
خال  »اإن  يقول:  الماليك  حلكم  م�سرعا  القاهرة  ق�ساة  قا�سي  جماعة«  »ابن  جاء  حتى 
ب�سوكته وجنوده بغري  النا�س  اأهلها وقهر  لي�س من  لها من هو  الوقت من حاكم فت�سدى 
كلمتهم  وتمع  ال�سلمني  �سمل  لينتظم  طاعته  ولزمت  بيعته  انعقدت  ا�ستخالف  اأو  بيعة 
بال�سوكة  احلكومة  انعقدت  واإذا  االأ�سح  يف  فا�سقا  اأو  جاهال  كونه  ذلك  يف  يقدح  وال 
لا  الثاين  و�سار  االأول  انعزل  وجنوده  ب�سوكته  االأول  فقهر  اآخر  قام  ثم  لواحد  والغلبة 

.12» كلمتهم  ال�سلمني وجمع  م�سلحة  من  قدمنا 
والغلبة  ال�سوكة  �سرط  للحكومة  الطلوبة  ال�سروط  من  ال�سنة  فقهاء  قبل  وهكذا 
الواقع واالنقالب  االأمر  مب�سروعية  القائلة  الفتوى  والكفاءة حتى ظهرت  العلم  مع وجود 
�سروط  اإلى  والعلم  العدالة  �سروط  عندئذ  وحتولت  جماعة«  »ابن  يد  على  الع�سكري 
الفقيه  العربي«  »ابن  فاإن  القر�سي  الن�سب  اأما �سرط  االأمة,  والقوة وحفظ وحدة  ال�سوكة 
َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  اإِنَّا  َداُووُد  تعالى:�َيا  قوله  على  م�ستندا  متاما  ي�سقطه  العروف  الالكي 
ِذيَن  الَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ �َسِبيِل  َعن  لََّك  َفُي�سِ اْلَهَوى  ِبِع  َتتَّ َواَل  قِّ  ِباحْلَ ا�ِس  النَّ َبنْيَ  َفاْحُكم  ااْلأَْر�ِس  يِف 
�َساِب�)�ش/26(, فقد جعل  َيْوَم احْلِ نَ�ُسوا  مِبَا  َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد   ِ لُّوَن َعن �َسِبيِل اهللَّ َي�سِ
اهلل »داود« خليفة وهو غري قر�سي فلماذا ا�سرتط القر�سية اإذن و يذهب اإلى اأنه لو اأ�ستوفى 
والظلم, حتى جاء  لقربه من عدم اجلور  النبطي  �سروط احلكومة رجح  ونبطي يف  قر�سي 
اإلى  راجع  احلكومة  يف  القر�سي  الن�سب  ا�سرتاط  يف  احلكمة  اأن  مقررا  خلدون«  »ابن 
اعتبار الع�سبية التي تكون بها احلماية والطالبة فال�سوكة والقوة يف �سدر االإ�سالم كانت 

اأكثر, اأبو حامد الغزالي, اإحياء علوم الدين القاهرة 1352 هـ, ج 2, �ش 124 . 10 راجع لتف�شيل 
احمد بن عبد الحليم بن تيمية, منهاج ال�سنة النبوية, دار الكتب العلمية, بيروت  الدين  تقي  اأكثر,  لتف�سيل  راجع    11

�ش253.
اأكثر, ابن جماعه, بدر الدين محمد ابن اإبراهيم, تحرير االأحكام في تدبير اأهل االإ�شالم, �ش 357. 12  راجع لتف�شيل 
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لقري�س فكان ا�سرتاطها مبثابة ا�سرتاط القوة والغلبة والكفاية, اأما وقد �سعفت قري�س فاإن 
الواجب اعتبار العلة ال�ستملة على الق�سود من القر�سية وهي وجود الع�سبية فا�سرتاطنا 
لعن�سرها  معها  من  على  غالبة  قوية  ع�سبية  اأويل  قوم  من  يكون  اأن  ال�سلمني  باأمر  القائم 

�سواهم13.  من  لي�ستتبعوا 
والن�سب  والعلم  العدالة  وهي  ال�سنة  اأهل  عند  الثالثة  ال�سروط  علقت  وبذلك 
القر�سي ليتلخ�س الكالم اأخريا عند الالكية اإلى القول باأن من »ا�ستدت وطاأته وجبت 
اختيار  وطريقة  احلكومة  �سروط  حمل  الواقع  االأمر  فر�س  �سرط  حل  وهكذا  طاعته« 
التي  الن�سو�س  اأو  ال�سروط  تاأ�سي�س  عند  االجتهاد  من  البد  اإذن  ال�سنة,  عند  احلاكم 
الال  ا�سرتطوا  الذين  اليهود  على  رده  معر�س  تعالى يف  يقول  العال.  احلاكم  يتعني  بها 
َلى  اإِ َتَر  �اأَمَلْ  يقول:  لهم  نبي  ل�سان  على  )احلاكم(  اللك  اختيار  يف  اأ�سا�سي  ك�سرط 
�َسِبيِل  نَُّقاِتْل يِف  َمِلًكا  َلَنا  اْبَعْث  ُهُم  لَّ ِلَنِبيٍّ  َقاُلوْا  اإِْذ  ُمو�َسى  َبْعِد  اإِ�ْسَراِئيَل ِمن  َبِني  اْلاَلإِ ِمن 
�َسِبيِل  يِف  ُنَقاِتَل  اأَالَّ  َلَنا  َوَما  َقاُلوْا  ُتَقاِتُلوْا  اأَالَّ  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اإِن  َع�َسْيُتْم  َهْل  َقاَل   ِ اهللهّ
 ُ َواهللهّ ْنُهْم  مِّ َقِلياًل  اإِالَّ  ْوْا  َتَولَّ اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفَلمَّ ِئَنا  ْبَناآ َواأَ ِدَياِرنَا  ِمن  اأُْخِرْجَنا  َوَقْد   ِ اهللهّ
َيُكوُن  اأَنَّى  َقاُلَوْا  َمِلًكا  َطاُلوَت  َلُكْم  َبَعَث  َقْد   َ اهللهّ اإِنَّ  ُهْم  نَِبيُّ َلُهْم  َوَقاَل   * اِلِنَي  ِبالظَّ َعِليٌم 
َطَفاُه  ا�سْ  َ اهللهّ اإِنَّ  َقاَل  اْلَاِل  َن  مِّ �َسَعًة  ُيوؤَْت  َوَلْ  ِمْنُه  ِباْلُْلِك  اأََحقُّ  َونَْحُن  َعَلْيَنا  اْلُْلُك  َلُه 
َعِليٌم�  َوا�ِسٌع   ُ َواهللهّ َي�َساء  َمن  ُمْلَكُه  ُيوؤِْتي   ُ َواهللهّ �ْسِم  َواجْلِ اْلِعْلِم  يِف  َب�ْسَطًة  َوَزاَدُه  َعَلْيُكْم 
َعِليٌم�  َحِفيٌظ  ينِّ  اإِ االأَْر�ِس  َخَزاآِئِن  َعَلى  اْجَعْلِني  �َقاَل  ويقول:   .)742/642 )البقرة 
َعْر�ُسِك  اأََهَكَذا  ِقيَل  َجاءْت  ا  �َفَلمَّ يقول:  اللك,  �سليمان  ل�سان  وعلى  )يو�شف/55(. 
 ُ ا ُم�ْسِلِمنَي� )النمل/24(. ويقول:� �َسِهَد اهللهّ َقاَلْت َكاأَنَُّه ُهَو َواأُوِتيَنا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلَها َوُكنَّ
ِكيُم� )اآل  اأَنَُّه اَل اإَِلَه اإِالَّ ُهَو َواْلاََلِئَكُة َواأُْوُلوْا اْلِعْلِم َقاآِئَماً ِباْلِق�ْسِط اَل اإَِلَه اإِالَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ
)البقرة/152(.  َي�َساء�  مِمَّا  َمُه  َوَعلَّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلُْلَك  اهلل  ويقول:�وءاتاُه  عمران/81(. 
اإِنَُّهْم  َباِئَث  اخْلَ ْعَمُل  تَّ َكانَت  ِتي  الَّ اْلَقْرَيِة  ِمَن  ْيَناُه  َوجَنَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  َتْيَناُه  اآ ويقول:�َوُلوًطا 
َوِعْلًما  ا  ُحْكًم  َتْيَناُه  اآ ُه  اأَ�ُسدَّ َبَلَغ  ويقول:�َوَلَّا  َفا�ِسِقنَي�)االأنبياء/47(.  �َسْوٍء  َقْوَم  َكاُنوا 
العلم  هي  احلاكم  �سفات  اأن  تقرر  فاالآيات  اْلُْح�ِسِنني�)يو�شف/22(,  جَنِْزي  َوَكَذِلَك 
يفيد  العلم  اأن  وذلك  باحلكومة,  العهد  اجلوهريان يف  ال�سرطان  فهما  اجل�سم  والب�سطة يف 
13 راجع بتف�سيل اأكثر, عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة, تحقيق د.على عبد الواحد وافي, القاهرة دار النه�سة م�سر للطباعة 

والن�شر, 1981, ج 2, �ش 526. 
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احلاكم يف االجتهاد يف ال�سريعة النزلة من جانب والواقع االجتماعي من جانب اآخر,اأو 
بلغة الفقهاء, فاإن العلم يعني �سداد الراأي الف�سي اإلى �سداد الرعية, وتقرر اأن الب�سطة يف 
اجل�سم وهي تعني الكفاءة وقوة االإرادة مما يف�سي اإلى حفظ اأمانة االأمة وعدم التفريط يف 
»فاأبوبكر« و»عمر« و»عثمان« و»علي«  اأن االأمر قد �شار على هذا املنوال  الدعوة, والواقع 
ر�سي اهلل عنهم هم اأكرث ال�سحابة علماً واأقواهم اإرادة عند القيام باأمر االأمة, يقول »ابن 
االأمراء  كان  يقول:  لالإ�سالم  االأول  ال�سدر  يف  ال�سلمني  تاريخ  عن  متحدثا  عربي«14 
العلماء  هم  االإ�سالم  �سدر  من  معاوية(  فيه  انت�سر  الذي  اليوم  )يعني  اليوم  هذا  قبل 
اآخر, ثم ف�سل  النظام وكان العوام والقواد فريقا واالأمراء فريقا  والرعية هم اجلند فاطرد 
فريقا  واالأمراء  فريقا  العلماء  ف�سار  ال�سابق  وق�سائه  البالغة  بحكمته  )الوالية(  االأمر  اهلل 
انت�سار  ان  ذلك  معنى  االأمور.  فتعار�ست  اآخر  اجلند  و�سار  �سنفا  الرعية  و�سارت  اآخر, 
»معاوية » كان انت�ساراً الأ�سحاب اجلزاء والال يف االأعمال والوظائف على اأهل االجتهاد 
مع اجلهل بالوظائف وهو االنت�سار الذي قاد اإلى انف�سال �سخ�س الوايل عن �سفة العلم 
وامتد ذلك اإلى باقي واليات االأمة ف�سار االأمراء فريقا والعلماء فريقا اآخر وهو االنف�سال 
الذي الزالت تعانيه االأمة االإ�سالمية حتى اليوم اإذا ا�ستثنى - ومن الناحية النظرية ال 

ال�سيعي.  الذهب   - العملية 
واإذا و�سعنا يف االعتبار, اأن احلكومة زمان النبي � ومن بعده اخللفاء الرا�سدين 
فيكون  دائماً  تكون  اأن  ينبغي  ما  وهو  تبليغية  دينية  وظائفها  اإحدى  يف  حكومة  كانت 
ا�سرتاط العلم فيها اأ�سا�سيا بال �سك, وهل يكون تبليغ الدين ون�سر الدعوة بدون العلماء 
قوة  هو  دائماً  الطلوب  واإمنا  يكفي  ال  ك�سرط  لوحده  العلم  اأن  بيد  وبالواقع,  بال�سريعة 
العلم  احلاكم يف  لتعيني  ال�سروط  تتاأ�س�س  وهكذا  والتدبري,  الف�سل  على  والعزم  االإرادة 
اأو  ال�سرطني  اأحد  فقد  اإذا  فيهما حتدد مدة والية احلاكم كذلك, ففي حال  و  الكفاءة  و 
هما  والكفاءة  فالعلم  االأمة,  بوا�سطة  تلقائياً  ي�سقط  للحاكم  الوالية  عهد  فاإن  معاً  االثنني 
بوالية  والقول  الوالية  نظرية  يف  القول  عليهما  يوؤ�س�س  اأن  يكن  اللذان  احلكومة  �سرطا 
الدعوة  تكون  اأن  يجب  ما  وهو  الكرمي  القراآن  من  للوالية  كنظرية  الكفء  اخلبري  العال 

العا�سر.  االإ�سالمي  الواقع  ت�سييده يف  اإليه والجاهدة يف 
 اأما �سرط الذكورة, كاأحد �سروط االأهلية يف والية احلاكم فال اأهميه له عندنا, ذلك 
ان االجتماع ال�شيا�شي االإ�شالمي اجتماع ين�ساأ عن توايل وحتالف الوؤمنني وتبايعهم بع�سهم 

14  راجع بتف�سيل اأكثر, عبد اهلل بن االأزرق, بدائع ال�سلك في طباع الملك, مكتبة الريان, بدون, �س13.
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اأو ن�ساء فالوالية االإ�سالمية للموؤمنني جميعاً من غري  اإلى بع�س دون اعتبار لكونهم رجااًل 
ُهْم اأَْوِلَياء َبْع�ٍس َياأُْمُروَن ِباْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  تييز يقول تعالى: �َواْلُوؤِْمُنوَن َواْلُوؤِْمَناُت َبْع�سُ
َ َعِزيٌز  ُ اإِنَّ اهللهّ َحُمُهُم اهللهّ َ َوَر�ُسوَلُه اأُْوَلِئَك �َسرَيْ َكاَة َوُيِطيُعوَن اهللهّ اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ اْلُنَكِر َوُيِقيُموَن ال�سَّ
ِتَها االأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َساِكَن  اٍت َتِْري ِمن حَتْ ُ اْلُوؤِْمِننَي َواْلُوؤِْمَناِت َجنَّ َحِكيٌم * َوَعَد اهللهّ
ِ اأَْكرَبُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم� )التوبة 71/72(. وهكذا  َن اهللهّ َواٌن مِّ اِت َعْدٍن َوِر�سْ َبًة يِف َجنَّ َطيِّ
فاخلطاب القرانى يف ال�ساأن ال�سيا�سي خطاب عام دون تخ�سي�س يتوالى به الوؤمنون رجاال 
َواْلُ�ْسِلَماِت  ون�ساء بع�سهم مع بع�س على االإيان واالإخال�س يقول تعالى: �اإِنَّ اْلُ�ْسِلِمنَي 
اِبَراِت  َوال�سَّ اِبِريَن  َوال�سَّ اِدَقاِت  َوال�سَّ اِدِقنَي  َوال�سَّ َواْلَقاِنَتاِت  َواْلَقاِنِتنَي  َواْلُوؤِْمَناِت  َواْلُوؤِْمِننَي 
اِفِظنَي ُفُروَجُهْم  اِئَماِت َواحْلَ اِئِمنَي َوال�سَّ َقاِت َوال�سَّ دِّ ِقنَي َواْلَُت�سَ دِّ ا�ِسَعاِت َواْلَُت�سَ ا�ِسِعنَي َواخْلَ َواخْلَ
َكاَن  َوَما   * َعِظيًما  َواأَْجًرا  ْغِفَرًة  مَّ َلُهم   ُ اهللَّ اأََعدَّ  اِكَراِت  َوالذَّ َكِثرًيا   َ اهللَّ اِكِريَن  َوالذَّ اِفَظاِت  َواحْلَ
 َ اأَْمِرِهْم َوَمن َيْع�ِس اهللَّ ُة ِمْن  رَيَ اأَن َيُكوَن َلُهُم اخْلِ اأَْمًرا  ُ َوَر�ُسوُلُه  ى اهللَّ اإَِذا َق�سَ ِلُوؤِْمٍن َواَل ُموؤِْمَنٍة 
اَت  احِلَ ِبيًنا� )االأحزاب 35/36(. و يقول:�َوَمن َيْعَمْل ِمَن ال�شَّ اَلاًل مُّ لَّ �سَ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد �سَ

َة َواَل ُيْظَلُموَن نَِقرًيا� )الن�شاء/124(.  نَّ ِمن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأُْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَ
اأما احلديث امل�شتهر الذي ي�شتدل به عادة للداللة على منع تولية املراأة التكاليف   
الفار�سي  النظام  ف�ساد  �سياق احلديث عن  قوله� يف  وهو  لالأمة ال�شيما احلكومة,  العامة 
»ال يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة «15 فهو كما يظهر حديث يف باب الغزو ال يف باب الوالية 
كما �سنفه »البخاري« فهو يقرر حالة الف�ساد واالنحراف يف النظام ال�سيا�سي الفار�سي اأكرث 
من كونه ن�سا يف منع والية الراأة التكاليف العامة, فالنبي – �سلى اهلل عليه و �سلم - كان 
جماهداً ومقاتاًل الفر�ش حتى ولو كان على راأ�ش الوالية العامة الفار�شية رجل, وهو الذي 
على  كان  فا�سدة وجميعها  اجتماعات  لكونها  و�سلطات  وع�سائر  ودول  ممالك  وقاتل  جاهد 
راأ�سها رجال ال ن�ساء, فالق�سود على هذا لفت االنتباه اإلى حالة الف�ساد التي �سربت والية 
الفر�س مبا ك�سبت اأيديهم, واأما ذكر ملكة �سباأ »احلكومة« باخلري يف القراآن ف�ساهد على ما نقول 
َها  الأنها اتبعت الدين احلق واأ�سلمت مع �سليمان هلل رب العالني يقول تعالى:�َقاَلْت َيا اأَيُّ
ٍة َواأُوُلوا َباأْ�ٍس  الاََلأُ اأَْفُتويِن يِف اأَْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة اأَْمًرا َحتَّى َت�ْسَهُدوِن * َقاُلوا نَْحُن اأُْوُلوا ُقوَّ
َذا َدَخُلوا َقْرَيًة اأَْف�َسُدوَها َوَجَعُلوا  ْمُر اإَِلْيِك َفانُظِري َماَذا َتاأُْمِريَن * َقاَلْت اإِنَّ اْلُُلوَك اإِ �َسِديٍد َوااْلأَ
ا  ٍة َفَناِظَرٌة ِبَ َيْرِجُع اْلُْر�َسُلوَن *َفَلمَّ ينِّ ُمْر�ِسَلٌة اإَِلْيِهم ِبَهِديَّ ًة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن * َواإِ َة اأَْهِلَها اأَِذلَّ اأَِعزَّ

البخاري في باب المغازي . 15 رواه 
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ِتُكْم َتْفَرُحوَن * اْرِجْع  َّا اآَتاُكم َبْل اأَنُتم ِبَهِديَّ ُ َخرْيٌ ممِّ ونَِن مِبَاٍل َفَما اآَتايِنَ اهللَّ َجاء �ُسَلْيَماَن َقاَل اأَمُتِدُّ
َها الاََلأُ  اِغُروَن * َقاَل َيا اأَيُّ ًة َوُهْم �سَ ْنَها اأَِذلَّ ُهم مِّ ُهْم ِبُجُنوٍد الَّ ِقَبَل َلُهم ِبَها َوَلُنْخِرَجنَّ ِتَينَّ اإَِلْيِهْم َفَلَناأْ
ن َياأُْتويِن ُم�ْسِلِمنَي� )النمل 35/38( ...اإلى قوله ...� َقاَلْت  اأَيُُّكْم َياأِْتيِني ِبَعْر�ِسَها َقْبَل اأَ
د ذلك  ِ َربِّ اْلَعاَلِنَي�  )النمل/44(, يع�سهّ َربِّ اإِينِّ َظَلْمُت نَْف�ِسي َواأَ�ْسَلْمُت َمَع �ُسَلْيَماَن هلِلَّ
وي�سنده جواز حكومة الراأة ال�سالة يف الفقه االإ�سالمي وال�سالة كما هو معروف تاأتى على 

را�ش الوظائف ال�شلطانية وهو االأمر الثابت يف ال�شنة املطهرة 16.
 اأما الن�سب القر�سي فهو �سرط يتاأ�س�س على ما يرويه »البخاري« عن »معاوية ابن اأبي 
�سفيان« يف �سياق رده )وهو اأمري الوؤمنني( على الذي جاء يتحدث عن ظهور القحطاين اأي 
يتحدث عن حتول اللك من القر�سيني اإيل اليمنيني يقول: كان حممد ابن جبري بن مطعم 
يحدث اأنه بلغ »معاوية« وهو عنده يف وفد من قري�س اأن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س يحدث 
اأما  اأهله ثم قال:  واأثنى على اهلل مبا هو  اأنه �سيكون ملك »قحطاين« فغ�سب »معاوية« فقام 
بعد فقد بلغني اأن رجاال منكم يتحدثون اأحاديث لي�ست يف كتاب اهلل وال توؤثر عن ر�سول 
اهلل � فاأولئك جهالكم واإياكم واالأماين التي ت�سل اأهلها فاإين قد �سمعت ر�سول اهلل � 
اأقاموا  ما  النار  اإال كبه اهلل على وجهه يف  اأحد  يعاديهم  قري�س ال  االأمر يف  »اإنهّ هذا  يقول: 
هذا  يزال  قال:»ال   � النبي  اأن  عمر  ابن  اأخرى عن  رواية  »البخاري«  ويروي  الدين«17, 
االأمر يف قري�س ما بقى منهم اثنان« وقد ينق�س �سرط القر�سية بعدة دعاوى منها, اأواًل: اأن 
وقائع يوم ال�سقيفة توؤكد اأنه ال اأحد من الهاجرين ال »اأبا بكر« وال »عمر« وال »اأبا عبيده« ممن 
ح�سر ال�سقيفة من القر�سيني قد احتج بحديث االأئمة من قري�س والذي يجعل من القر�سية 
�سرطا للحكومة, بل اأن »اأبا بكر« و»عمر« قد عمدا اإلى التاأكيد على مكانة قري�س واالحتجاج 
د عليها غري قري�س  لها باأحقية الهاجرين يف خالفة النبي � بكون العرب ال تقبل اأن ي�سوَّ
اأقوى حجة يف النقا�س الدائر بني الهاجرين واالأن�سار  اأنه  ول يحتجوا باحلديث العني مع 
بدعوى اأن احلاكم »البخاري« ل يعتمد رواية االأئمة من قري�س يف روايته عن يوم ال�سقيفة 
اأو�سط  واإمنا اعتمد الروايات التي تذكر اأن »اأبا بكر« احتج على االأن�سار باأن الهاجرين هم 
العرب دارا واأعربها اأن�ساباً وال �سيء غري ذلك, واأن البخاري ال يذكر احلديث العني يف هذا 

الباب من كتابه. 

اأبى داود.  16 راجع م�سالة حكومة المراأة ال�سالة في �سنن 
17  رواه البخاري .
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ثانياً: اإن القول باأن هناك اأحاديث تعار�س احلديث العني رواها »البخاري« منها: قال 
ر�شول اهلل � »ا�سمعوا واأطيعوا واإن ا�ستعمل عليكم عبد حب�سي كاأن راأ�سه زبيبة«, واحلديث 
النا�س هذا  »هلك   :� اهلل  ر�سول  قال  يقول:  وفيه  اأبي هريرة  »البخاري« عن  يرويه  الذي 
اأن النبي  النا�س اعتزلوهم« هذا ف�ساًل على  اأن  تاأمرنا, قال:» لو  احلي من قري�س« قال: فما 
� ل يدع اإيل ع�سبية ويوؤثر عنه قوله:»اإنهّ ع�سبية اجلاهلية حتت قدمي هاتني«. والذي عليه 
راأينا اأن �سرط القر�سية ال اأهمية له الأنه معار�س للمبادئ القراآنية يف ال�سورى واالختيار, وان 
اأكرم النا�س عند اهلل اتقاهم, وتبقى ال�سروط االأكرث اأهمية والواردة ب�ساأن احلكومة وهي �سرطا 
الكفاءة والعلم, ذلك اإن ال�سخ�س الر�سح للحكومة ال يكون حاكماً طالا ل تتعني فيه �سروط 
العلم والكفاءة, وعلى هذا يكون �سرط الن�سب ال اأهمية له واإمنا ورد يف �سياق االإخبار. واحلق 
اأن جناح الواليات على االجتماع واالأعمال واالأم�سار ونحو ذلك, ففي الروؤية االإ�سالمية ترتبط 
الواليات واالأعمال  النا�س الذين يقومون عليها, فالكثري من  القيادة بدرجة كبرية ب�سفات 
جنحت اأو تعرثت بح�سبان النا�س القائمني عليها, ويف هذا ال�سياق يفهم داللة دعاء النبي � 
»اللهم اعزهّ االإ�سالم باأحد العمرين وقوله : خياركم يف اجلاهلية خياركم يف االإ�سالم اإذا فقهوا«, 

فالن�شو�ش تقرر اأن القومات االإن�سانية م�ساألة هامة يف جناح العمل العني. 
معياراً  تكون  الوالية  اإ�سناد  طرق  اأن  �سك  ال  الوالية:  الإ�سناد  ال�شرعية  غري  الطرق 
ال�سيا�سية الختلفة, فاختيار وبيعة االأمة لوالة  النظم  النظام االإ�سالمي من  حا�سماً يف متييز 
ْهِلَها  َلى اأَ وْا االأََمانَاِت اإِ َ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤدُّ اأمرها اأ�سا�س من اأ�س�س ال�سريعة. يقول تعالى:�اإِنَّ اهللهّ
رًيا *  َ َكاَن �َسِميًعا َب�سِ ا َيِعُظُكم ِبِه اإِنَّ اهللهّ َ ِنِعمَّ ا�ِس اأَن حَتُْكُموْا ِباْلَعْدِل اإِنَّ اهللهّ َواإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّ
وُه  �ُسوَل َواأُْويِل االأَْمِر ِمنُكْم َفاإِن َتَناَزْعُتْم يِف �َسْيٍء َفُردُّ َ َواأَِطيُعوْا الرَّ ِذيَن اآَمُنوْا اأَِطيُعوْا اهللهّ َها الَّ َيا اأَيُّ
ِ َواْلَيْوِم االآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َسُن َتاأِْوياًل * اأََلْ َتَر اإَِلى  �ُسوِل اإِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِباهللهّ ِ َوالرَّ اإَِلى اهللهّ
اُغوِت  ن َيَتَحاَكُموْا اإَِلى الطَّ ِذيَن َيْزُعُموَن اأَنَُّهْم اآَمُنوْا مِبَا اأُنِزَل اإَِلْيَك َوَما اأُنِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَن اأَ الَّ
اَلاًل َبِعيًدا * َواإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا اإَِلى  ُهْم �سَ لَّ ن ُي�سِ ْيَطاُن اأَ َوَقْد اأُِمُروْا اأَن َيْكُفُروْا ِبِه َوُيِريُد ال�سَّ
ُدوًدا� )الن�شاء 58/61(, ففيما  وَن َعنَك �سُ دُّ �ُسوِل َراأَْيَت اْلَُناِفِقنَي َي�سُ ُ َواإَِلى الرَّ َما اأَنَزَل اهللهّ
عدا طريقة االختيار والبيعة, التي ا�سارت اإليها االآية يف قوله: َواأُْويِل االأَْمِر ِمنُكْم, اأي منكم 
ال عليكم فيتم اختيارهم اختياراً ,تعد كل الطرق االأخرى التي تاأخذ بها النظم ال�سيا�سية 

الختلفة يف اإ�سناد الوالية, طرق غري �سرعية,اأو اوتوقراطية, وهي طرق متعددة18:

18  بدوي, ثروت بدوي, النظم ال�سيا�سية, دار النه�سة العربية, بيروت لبنان, ط1, بدون ت.�س234.
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 اأولها: الوراثة. تعد الوراثة اأقدم الطرق واأكرثها �سيوعاً يف التاريخ االإن�ساين. وهي بني 
�شائر الطرق غري ال�شرعية كانت تعد وحدها الطريقة امل�شروعة يف انتقال الوالية, فكما هي 
طريقة م�سروعة النتقال االأموال يف النطاق االأ�سري اخلا�س, كذلك فهي كانت تعد طريقة 
اأ�سا�سيني:  مربرين  على  الوالية  اإ�سناد  يف  الوراثة  ويبنى  الوالية.  النتقال  وم�سروعة  طبيعية 
االأول: التربير الايل. حيث كانت الفكرة القدية عن الوالية, اأنهّها تقوم بالال. يقول تعالى على 
ُهُم اْبَعْث  �ْسَراِئيَل ِمن َبْعِد ُمو�َسى اإِْذ َقاُلوْا ِلَنِبيٍّ لَّ ل�شان بني اإ�شرائيل:�اأََلْ َتَر اإَِلى اْلاَلإِ ِمن َبِني اإِ
ِ َقاَل َهْل َع�َسْيُتْم اإِن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل اأاَلَّ ُتَقاِتُلوْا َقاُلوْا َوَما َلَنا اأاَلَّ  َلَنا َمِلًكا نَُّقاِتْل يِف �َسِبيِل اهللهّ
ْنُهْم  ْوْا اإاِلَّ َقِلياًل مِّ ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّ ِ َوَقْد اأُْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرنَا َواأَْبَناآِئَنا َفَلمَّ ُنَقاِتَل يِف �َسِبيِل اهللهّ
َ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَوْا اأَنَّى َيُكوُن َلُه اْلُْلُك  ُهْم اإِنَّ اهللهّ اِلِنَي * َوَقاَل َلُهْم نَِبيُّ ُ َعِليٌم ِبالظَّ َواهللهّ
َطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َب�ْسَطًة  َ ا�سْ َن اْلَاِل َقاَل اإِنَّ اهللهّ َعَلْيَنا َونَْحُن اأََحقُّ ِباْلُْلِك ِمْنُه َوَلْ ُيوؤَْت �َسَعًة مِّ
ُهْم اإِنَّ اآَيَة ُمْلِكِه  ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم * َوَقاَل َلُهْم ِنِبيُّ ُ ُيوؤِْتي ُمْلَكُه َمن َي�َساء َواهللهّ �ْسِم َواهللهّ يِف اْلِعْلِم َواجْلِ
ِمُلُه اْلاَلآِئَكُة اإِنَّ  َّا َتَرَك اآُل ُمو�َسى َواآُل َهاُروَن حَتْ ٌة ممِّ بُِّكْم َوَبِقيَّ ن رَّ اُبوُت ِفيِه �َسِكيَنٌة مِّ اأَن َياأِْتَيُكُم التَّ
وؤِْمِننَي�)البقرة 246/248(, وقد ذاعت نف�س الفكرة يف عهود  ُكْم اإِن ُكنُتم مُّ يِف َذِلَك الآَيًة لَّ
االإقطاع يف اأوربا, فكانت الوالية ال تنتقل بالوراثة فقط, بل كانت تباع وت�سرتى, �ساأنها �ساأن 
اللكيات, فكانت الوظائف العامة تباع وت�سرتى مثل ال�سلع التجارية. واأخذا بنف�س الفكرة 

الالية, كانت الع�سور القدية ال تف�سل بني احلاكم والوالية, وتعد هذه ملكا له.
 والثاين:التربير الديني, حيث لعبت نظريات القدر االإلهي للوالية دوراً هاماً يف تربير 
توارث العرو�س يف دولة ما بعد اخلالفة الرا�سدة منذ اأيام معاوية بن اأبي �سفيان,فاإرجاع الوالية 
اإلى االإرادة االإلهية كان يت�سمن حتما توارث الوالية, والقول باأن احلاكم جاء عن طريق القدر 
االإلهي وهو ما يت�سمن انتقال الوالية اإلى ذريته من بعده, الأنها ت�ستمد من القدر االإلهي, الأن 
اهلل حينما ي�سطفي �سخ�ساً معيناً لتويل الوالية, يكن لهذا ال�سخ�س اأن يعد الوالية حقاً له, 
خ�سه اهلل دون �سائر النا�س, وبالتايل يحق له اأن ينقله اإلى خلفه من بعده. تلكم هي الربرات 
النظرية لنظام الوراثة يف انتقال الوالية, ولكن هذه الربرات غري �سرعية. فالفكرة الالية عن 
الوالية قد تال�ست,ول يعد م�ست�ساغاً اأن تكون الوالية �سلعة تباع وت�سرتى, والفكرة القدرية 
عن الوالية ال تعدها حقاً لن يتوالها, يت�سرف فيها كيف ي�ساء, وال�سحيح اأن الوالية لالأمة, 
ال تفر�س عليها باإرادة خارجية, بل تنبع منها وحدها, ولها وحدها اأن تختار بحرية االأ�سخا�س 

الذين يار�سون هذه الوالية با�سمها تكليفاً منها. 
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ومع ذلك ال زالت الوراثة تلعب دوراً هاماً يف اإ�سناد الوالية, حتى يف بع�س الدول 
ال  واالأمة  احلكومة,  والية  توارث  اأ�سا�س  على  تقوم  اللكية  فالنظم  االإ�سالمي,  العال  يف 
يتدخل يف اختيار احلاكم. وعلى الرغم من تنايف ذلك مع البداإ ال�سرعي, فقد قام اللكيون 
النظام,  ا�ستقرار  باأنها حتقق  باعتبارها طريقة الإ�سناد الوالية: فمن قائل  الوراثة  يبينون مزايا 
و�سهولة انتقال الوالية من �سخ�س الآخر, على عك�س االختيار والبيعة الذي يعر�س البالد 
لتقلبات �سيا�سية ال تنتهي, ف�ساًل عن كونها طريقة معقده تتطلب اإجراءات طويلة, ومن قائل 
تعليم ذلك  – تعل من المكن  �سلفاً  – اإذ حتدد �سخ�س احلاكم  تتاز بكونها  الوراثة  باأن 
الوراثة توحد بني م�سلحة احلاكم  اأن  احلاكم وتربيته تربيه خا�سة تهيئه لتويل الوالية. كما 
وم�سلحة االأمة, الأن جمده من جمد االأمة التي يحكمها ,ومن ثم يندفع اإلى م�ساعفة اجلهود 
اأن الوراثة حتقق تلك  يف �سبيل النهو�س ببلده وحتقيق جمده وعظمته. ولئن كان �سحيحاً 
اأن لها اأ�سراراً تفوق تلك النافع فاإثمها اأكرب من نفعها.  اأي�ساً  النافع ال�سابقة, فاإن ال�سحيح 
ر, وما يت�سمنه ذلك من وجوب و�سعهم حتت  فهي قد توؤدي اإلى انتقال الوالية اإلى الُق�سهّ
العر�س كانت  الو�ساية على  اأن فرتات  التاريخ  اأثبت  الر�سد. وقد  بلوغ �سن  الو�ساية حتى 
م�سحونة بالوؤامرات والد�سائ�س التي ال تنقطع, واأن البالد التي �سهدتها قد قا�ست ب�سببها 
من الفو�سى وا�ست�سراء الف�ساد ما تهون اإزاءه جميع �سور عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي 

يكن اأن يوؤدي اإليه نظام االختيار والبيعة.
ويعيب نظام الوراثة اأي�سا اأنها قد توؤدي اإلى انتقال الوالية اإلى حاكم غري اأهل لتويل 
الوالية, ب�سبب عدم �سالحيته العقلية اأو االأدبية. فقد تنتقل الوالية عن طريق الوراثة اإلى 
�سفيه اأو معتوه اأو فا�سق ال تتوافر فيه �سروط االأهلية. كما اأن توارث الوالية يقيم فا�ساًل منيعا 
بني االأئمة واالأمة, اإذ ينطوي االأئمة على اأنف�سهم, ويعي�سون مبناأى عن االأمة, ال يت�سلون بها, 
اخلري  تقدمي  عن  ويعجزون  م�ساكلها,  فيجهلون  الختلفة,  واأحا�سي�سها  مب�ساعرها  يح�سون  وال 
لها. وكثرياً ما ظهرت الوراثة كطريقة النتقال الوالية بعد اال�ستيالء على تلك الوالية بالقوة 
لتاأكيد وحتقيق ا�ستقرار �سلطة ا�ستندت  ما تن�ساأ  التاريخية غالباً  الناحية  والعنف. فهي من 
يف ن�ساأتها اإلى القوة وما يف ذلك من خمالفة ال�سرع ونق�س البيعة التي هي اآ�سرة االإيان بني 

النا�س يف االأمة. 
ثانيها: االختيار الذاتي. واالختيار الذاتي اأو اختيار اخللف لل�سلف, يعني اأن احلاكم 
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القائم يختار احلاكم الذي يخلفه, وقد يتم ذلك بالن�سبة للحاكم الفرد كما يكن اأن يحدث 
يف ت�سكيل جمل�س »اأهل احلل والعقد«. وال�سورة االأولى تتحقق حينما يكون احلاكم فرداً 
خليفته,  احلاكم  يختار  اإذ  مرحلتني,  على  االختيار  يكون  وقد  يخلفه.  الذي  احلاكم  يختار 
على اأن يكون القرار النهائي من اخت�سا�س جهة اأخرى. ومن ذلك يظهر اأن حالة االختيار 
الذاتي غري البا�سر قد تكون مزيجاً من الطريقة ال�سرعية » االختيار والبيعة« وطريقة التعيني 
االأتوقراطية. على اأن هذا ال يتحقق اإال اإذا كان االختيار النهائي لالأمة كما حدث يف اختيار 
اإذا كان  اأما  عمر بن اخلطاب, الذي ل تتم له اخلالفة اإال بعد بيعة عامة من ال�سلمني له, 
البا�سر,  غري  الذاتي  االختيار  فاإن  النا�س,  من  حمدودة  فئة  اخت�سا�س  من  النهائي  القرار 
يكون و�سيلة غري �سرعية مثل االختيار الذاتي البا�سر. وال�سورة الثانية, من �سور االختيار 
الذاتي, هي �سورة االختيار الذاتي للمجل�س )اأهل احلل والعقد(, فهي تفرت�س اأن احلكومة 
كيفية  ال�سورتان يف  تختلف  ثم  ومن  ال�سابقة,  ال�سورة  كما يف  فرداً  ولي�ست  هيئه جماعية 
اإجراء االختبار, فال�سورة االأولى تعل احلاكم الوايل يختار خليفته. اأما ال�سورة الثانية فهي 
الهيئة  الذين يكونون هذه  االأ�سخا�س  اأن  اأن احلكومة هيئه جماعية, تفرت�س  اإذن تفرت�س 
اجلماعية لن يوتوا جميعاً يف وقت واحد, وبالتايل ال تختار الهيئة القائمة هيئة اأخرى تخلفها. 
ولكن يف حالة وفاة اأحد اأع�ساء الجل�س, يكون اختيار خليفته بوا�سطة االأع�ساء الباقني على 
يتولى  اال�ستقالة,  ب�سبب  اأو  الوفاة  ب�سبب  االأع�ساء  اأحد  ففي حالة خلو مكان  احلياة.  قيد 
بقية االأع�ساء اختيار من يخلفه, وحكمة اختيار هذه الطريقة يف اختيار الجل�س, اأنها حتقق 
تكوين  يف  �شيا�شياً  ت�شتخدم  قد  ولكنها  االأمة,  يف  العامة  الواليات  جتاه  املجل�ش  ا�شتقالل 
اأنها هي االأخرى غري �سرعية الأنها ت�سادر حق االأمة  بيد  القوم وعليتهم,  الالأ من  جمل�س 

ال�سرعي يف اختيار مكلفيها. 
 ثالثاً: طريقة القوة. كثرياً ما ت�ستخدم القوة طريقة لال�ستيالء على الوالية. والقوة يف 
ذاتها تعد و�سيلة غري �سرعية الإ�سناد الوالية. غري اأنها تتخذ اأحياناً �سوراً تعلها طريقة م�سروعة 
يف نظر الراأي العام. فالقوة تتنافى مع احلق لكونها تهدم الداللة ال�سرعية القائمة وت�ستويل 
على الوالية بطريقة خمالفه للطرق الن�سو�س عليها فيه, ولكنها ت�سبح م�سروعه يف نظر الراأي 
�سورتني يف  اإحدى  يتخذ  الوالية  على  واال�ستيالء  �سعبي.  تاأييد  اإلى  ت�ستند  حينما  العام 

الغالب : الثورة اأو االنقالب.
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اإلى غالبيتها, وتعتمد  اأو  اإلى جمموع االأمة  باأنها حركه �سعبيه ت�ستند  الثورة  وتتميز 
النطاق  فهو حركه حمدودة  االنقالب  اأما  القائم من جذوره.  النظام  بها  لتهدم  قوتها  على 
اإلى بع�س القوى احلكومية  اإلى قوة االأمة, ولكن  يقوم بها نفر قليل من االأمة, م�ستنداً ال 
القائمة مثل اجلي�س اأو ال�سرطة, واالنقالب ي�ستهدف جمرد اال�ستيالء على الوالية ل�سالح 
القائمني باالنقالب, بينما الثورة تهدف اإلى غاية اأبعد من ذلك واأ�سمى, اإذ يكون الهدف 
تغيري نظام الوالية ل�سلح االأمة. غري اأن هاتني ال�سورتني كثرياً ما تختلطان باالنقالب. الأن 
الثورة ال تقوم على قوة �سعبية حم�سة, بل ت�ستعني عادة ببع�س عنا�سر القوى احلكومية مثل 
اجلي�س وال�سرطة, كما اأن االنقالب ال يكن اأن ينجح باال�ستناد اإلى القوى احلكومية وحدها, 
اأنه يلزم لنجاحه وا�ستقراره اأن يحظى بتاأييد من االأمة. وعلى العموم يف حالة الثورة اأو  اإذ 
االنقالب, غالباً ما يقوم باحلركة عدد حمدود من النا�س ثم تندمج االأمة اأو جانب منه يف 
احلركة. وقد تتخذ االأمة من احلركة موقفاً اإيجابياً, باأن ت�سارك فيها وتعاون على جناحها. وقد 
تقف  التي  االأخرية  احلالة  هذه  ويف  لها,  معار�ستها  بعدم  فتكتفي  �سلبياً,  موقفاً  منها  تقف 
فيها االأمة موقف التفرج من احلركة االنقالبية, ي�سعب القول بان الوالية ت�ستند على تاأييد 
الثورة واالنقالب,  التفرقة بني  اأن حماوالت  نرى  ت�ستند, لكل ذلك  اأو ال  �سعبي حقيقي 
واإن اأمكن تاأ�سي�سها على معايري منطقية معقولة, فاإنها ت�سطدم بحقيقة الواقع الذي تختلط 
يهدف  الذي  االنقالب  اأن  �سك  فال  ذلك  ومع  النطقية.  الفوا�سل  وتتال�سى  العايري,  فيه 
اإلى جمرد اال�ستيالء على الوالية ل�سالح االأقلية القائمة باالنقالب ال يعد طريقة م�سروعه 
الإ�سناد الوالية, وال يكن تربيره, فهو ينتزع الوالية من �ساحبتها االأمة لي�ستاأثر بها م�ستبد 
فرد اأو عدد حمدود من النا�س. اأما اإذا ا�ستند االنقالب اإلى االأمة وا�ستهدف �سالح اأغلبية 
االأمة, فاإنه ياأخذ حكم ثورة االأمة ويعد مثلها طريقة مربرة و�سرعية, اإذا ما اأعلنت نف�سها والية 
وموافق  معلن  زمني  وفق جدول  واالختيار  البيعة  ال�سرعي يف  االأ�سل  اإلى  تنتقل  انتقالية 
علية با�ستفتاء االأمة. بيد اأنه قد لوحظ بحق اأن تربير اال�ستيالء على الوالية بالقوة, واعتباره 
باتخاذ  بالثورة  القائمني  التربير  يغري هذا  فقد  الخاطر.  الكثري من  يت�سمن  �سرعية,  طريقة 
اإجراءات تع�سفية اأو تو�سيع اخت�سا�ساتهم اإلى درجة يخ�سى معها على م�سري الثورة وعلى 
حقوق االأفراد وحرياتهم. لذلك لزم التحفظ يف هذا ال�ساأن. فثورة االأمة مربرة باعتبارها احلل 
االأخري ل�سكلة ال�سراع بني االأئمة واالأمة, اإذا ما ا�ستبد احلاكم بالوالية, وعجزت االأمة عن 
اإيجاد حل اآخر الإجبار احلاكم على احرتام احلقوق واحلرمات وعلى االمتثال حلكم ال�سريعة, 
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ولكنها لي�ست طريقة �سرعية لتويل الوالية, فاال�ستيالء على الوالية بالقوة ال يكن اأن يعد 
طريقة �سرعية ل�سبب بديهي هو اأنه يخالف اأحكام ون�سو�س ال�سريعة النزلة. 

واأن  القوة  على  موؤ�س�سة  الوالية  تكون  باأن  القول  تتجاوز  البيعة  نظرية  فاإن  وهكذا   
الوالية من �سنع القوة وتقوم على اأ�سا�س حق االأقوى, اأي اأنها نظام فر�سه, بطريق العنف, 
�ساحب القوة االأكرب على فئة مغلوبة على اأمرها. واإذا كان تاريخ الب�سرية يطلعنا على اأمثلة 
فاإنه  اأمكن قيام دولة جديدة,  كثرية النت�سار هذا البداأ, اأي مبداأ القوة, واأنه بوا�سطة القوة 
ال يكن الت�سليم بهذه النظرية على طول اخلط, الأنه ما من �سلطة ت�ستطيع اأن حتقق لنف�سها 
اال�ستقرار والدوام م�ستندة اإلى القوة وحدها, بل يلزم اأن تك�سب ر�ساء النا�س وقبولهم لها, 
ال�سروري تخ�سي�س جندي لكل فرد,ووراء كل جندي يجب و�سع جندي  واإال كان من 
اآخر حلرا�سته, وهكذا. وال �سك يف اأن اجلماعة التي ت�ستند اإلى القوة, تفقد مقومات وجودها 
اإذ  والعدوان,  الغ�سب  على  تقوم  قانوناً  ال�سروعة  غري  اجلماعة  فهي  معاً,  والعنوية  القانونية 
تكون  ثم  ومن  منهم,  االأكرثية  اإرادة  عن  رغماً  اأو  جميعاً,  اإرادتهم  عن  رغماً  النا�س  تمع 
باالحرتام الأنها  بها. وهي جماعة غري جديرة  يعمل  باطلة ال  وقوانينها  ملزمة,  �سلطتها غري 
تنكر على النا�س احلرية وحق االختيار, وبالتايل تهدر القيمة العنوية. ولذا فاإن القوة الادية 
للحكم ال تكفي لتاأ�سي�س الوالية, ومهما بلغت تلك القوة, فاإن تكون التكلفة من الكفاية 
بحيث ترغم الحكومني ق�سراً وجرباً, كما الطاعة ال�ستمدة من جمرد اخلوف من قوة احلاكم 
ال�سعور بااللتزام,  اأ�سا�س  اأن تقوم الطاعة على  اإذ يلزم  الادية ال ت�سلح لقيام نظام م�ستقر, 
ولئن  ال�سرتك.  اخلري  الأفرادها  وحتقق  اجلماعة  اأمور  تتويل  �سيا�سية  ل�سلطة  اخل�سوع  واجب 
كانت الوالية العامة يف حاجة اإلى القوة ت�سندها, بحيث تعد القوة بالن�سبة لها �سرورة اأ�سا�سية 
لبقائها, فاإنه ال يكن اأن ت�ستند اإلى القوة وحدها. بل يكن القول اإن الوالية حينما تلجاأ اإلى 
القوة لتفر�س وجودها على اأفراد اجلماعة, اإمنا تربهن على اأنها ترتنح من اأ�سا�سها, اأي اأنها يف 

�سبيلها اإلى ال�سقوط واالنهيار. 

اخلامتة: اإن النظر يف حدود الوالية يتمم بالنظر يف مفهومها الذي يعني ميدانها وييزه 
عن غريه من ميادين االأمر يف الن�ساط اال�ستخاليف. اإذ لي�س الهدف �سيئاً خارجاً عن ماهية 
احلكم ال�شيا�شي كوالية, فكل نوع من اأنواع الوالية يف االجتماع ال�شيا�شي لها داللة تربر 
وجودها ومقا�سدها, وهذه الداللة هي ما يحدد اأهدافها اخلا�سة بها, فوالية احلكومة تد علتها 
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االأولى يف حاجة االأمة اإلى نظام عام تخرج به اأفرادها من الكرثة التفرقة اإلى الكرثة التاآلفة 
مع  بع�سهم  عالقة  ويحدد  وحقوقهم,  وجودهم  ي�سون  الذي  باهلل,  االإيان  مبق�سد  التوحدة 
بع�سهم االآخر. ومن هنا كان الهدف االأول من والية احلكومة اإقامة نظام عام لالأمة يحقق 

الق�سد الديني الرتى. 
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تمهيد
الإ�سالم دين يت�سم بالتوازن يف معاجلته للحياة الإن�سانية من كافة جوانبها؛ الروحية 
واملادية، الدنيوية والأخروية، وهو يلج بهديه وت�سريعه كافة جمالت الن�ساط الإن�ساين؛ فكريا 
كان اأم ثقافيا، اجتماعيا كان اأم اقت�ساديا اأم �سيا�سيا... ولذلك فهو لي�س مبناأى عن العناية 
ب�سوؤون الدولة بعد عنايته ب�سوؤون الفرد والأ�سرة واملجتمع وترتيب العالقات الأ�سا�سية فيه، 
فتمثل الدولة جزءا من روؤية �ساملة متكاملة للخالفة الإن�سانية يف هذه الأر�س، بل اإن الدولة 

يف الروؤية الإ�سالمية هي ذروة �سنام هذه اخلالفة التي وكلها اهلل اإلى عباده املوؤمنني. 
الإ�سالمية وتعمل وفق  العقيدة  اأ�سول  تقوم على  اإقامة دولة حديثة  التفكري يف  اإن 
منظومتها الت�سريعية من جهة، وت�ستجيب للتطورات املعا�سرة التي يعي�سها امل�سلمون اليوم 
وتعمل على حل م�سكالتهم من جهة اأخرى، قد غدا من الفرائ�س الأ�سا�سية التي تخاطب 
بها اأمتنا الإ�سالمية يف الظرف الراهن، خا�سة يف ظل الثورات احلالية التي اجتاحت معظم 

الأقطار العربية والتي ا�ستهرت با�سم )الربيع العربي(.
وال�سبيل اإلى اإقامة هذه الدولة هي اأن يعمد القائمون على ال�ساأن ال�سيا�سي اإلى العمل 
القيم  بتفعيل  الأمة  �سوؤون  تنظيم  دوره يف  واإحياء  الدين  هذا  اإلى  احلياة  نب�س  اإعادة  على 

طبيعة الوظيفة التشريعية للدولة في اإلسالم
- اإلطار النظري والتطبيق العملي -
)نحو تجديد في الفقه السياسي اإلسالمي(

د. رحيمة بن حمو*

* اأ�ستاذة بجامعة الأمري عبد القادر ال�سالمية، ق�سنطينة، اجلزائر.
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الأخالقية التي جاء بها الإ�سالم، وجت�سيد الأهداف الت�سريعية واملقا�سد العليا التي ارت�سمها، 
ثم اإبراز املبادئ ال�سيا�سية التي قررها، وتقدمي املقرتحات التي تعمل على تطبيقها يف الواقع 
ال�سيا�سي. ورمبا كان من املفيد ال�ستعانة بالأطر احلديثة للدولة وما تو�سلت اإليه املجتمعات 
املعا�سرة من هياكل واأ�سكال؛ ل مت�س باملبادئ، واإمنا تعني على تثبيتها وتر�سيخها يف جمال 
التطبيق. ومن هذه الأطر: تق�سيم وظائف الدولة اإلى ثالث: الت�سريع والق�ساء والتنفيذ، فال 
�سري اأن تقوم الدولة بالوظائف الثالث، على اأن يكون قيامها بها جت�سيدا للمنظومة الإ�سالمية 

الكربى واإعمال لها يف حياة امل�سلمني.
 تق�سم ال�سلطات يف الدولة احلديثة اإلى ثالثة اأق�سام من حيث طبيعتها، فهناك �سلطة 
�سن القواعد العامة امللزمة للجماعة؛ والتي يطلق عليها �سلطة الت�سريع، والق�سم الثاين يتمثل 
يف تنفيذ هذه الأوامر باملحافظة على النظام العام يف الدولة، وتقدمي اخلدمات للمواطنني؛ 
ويطلق عليها ا�سم ال�سلطة التنفيذية، اأما الق�سم الثالث؛ فيخت�س بحل املنازعات التي تن�ساأ 

بني اأفراد اجلماعة اأو الهيئات املختلفة فيها بطريقة �سلمية؛ واملتمثل يف ال�سلطة الق�سائية1.
ولقد ا�ستقر هذا التق�سيم يف الد�ساتري احلديثة منذ القرن الثامن ع�سر، وظل العمل 
به �ساريا اإلى وقتنا هذا، رغم ما وجه اإليه من انتقادات 2. فاأ�سندت كل �سلطة اإلى هيئة من 
هيئات الدولة، مع ال�سماح ببع�س التداخل بني وظائفها لتفادي املاآخذ التي اأخذت على 
هذا التق�سيم. وكان من اآثار هذا التداخل اأن ي�سمح باإ�سناد بع�س اأعمال الت�سريع اإلى الهيئة 
التنفيذية ا�ستجابة ملقت�سيات التطور، ولل�سرورة العملية، لأن هذه ال�سلطة حتتاج يف ممار�سة 
وظائفها غالبا للجوء اإلى الت�سريع. كما ي�سمح لل�سلطة الت�سريعية بالقيام ببع�س الأمور ذات 

الطبيعة التنفيذية؛ كالرقابة املالية وغريها.
واإذا كانت اخلالفة تقابل ال�سلطة التنفيذية يف الدولة احلديثة، باعتبار اخلليفة هو القائم 
بهذا  الت�سريع  اأخذنا  اإذا  اأنه  �سك  فال  تطبيقها،  عن  الأول  وامل�سوؤول  ال�سريعة  تنفيذ  على 
ال�سابقة.  الإ�سالمية  التطبيقات  يف  اأي�سا  التداخل  هذا  ف�سنجد  عنه،  حتدثنا  الذي  املفهوم 
للت�سريع،  الأخري  املفهوم  هذا  اعتماد  مندوحة من  فال  الدولة،  بوظيفة  الأمر  تعلق  اإذا  لأنه 
وهو ما نق�سده يف هذا البحث. غري اأنه قد ين�ساأ عن ذلك بع�س الإ�سكالت ال�سطالحية 
�سليمان الطماوي - ال�سلطات الثالث في الد�ساتير العربية المعا�سرة وفي الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي  - درا�سة  ينظر:   1

مقارنة - جامعة عين �سم�س - القاهرة - 1986م -�س41.
للنظم  العامة  ال�سيا�سي والنظرية  الفكر  ال�سيا�سية - الكتاب الأول: تطور  النظم  2 ينظر هذه النتقادات: ثروت بدوي - 

 .320 ال�سيا�سية - دار النه�سة العربية - القاهرة - 1961م - �س314-316، 

بحث : رحيمة بن حمو
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الأ�سلي  الت�سريع  امل�سطلح اجلديد مبفهوم  يلتب�س هذا  اأن  املتوقع  اإذ من  التي يجب حلها؛ 
ومتار�سها  الدولة،  بها  ت�سطلع  كوظيفة  بالت�سريع  املق�سود  حتديد  ي�ستوجب  ما  وهذا  الإلهي، 
الهيئات الر�سمية فيها، بل اإن ذلك اأمر �سروري. وهذا ما فر�س علينا العناية ببحث طبيعة 
هذه الوظيفة وحماولة التمييز بينها وبني ما قد يلتب�س بها من مفاهيم اإ�سالمية اأخرى، فتوجب 
بيان مفهوم هذا الت�سريع واخل�سائ�س املميزة له. ثم اإن من الت�سريع الذي تقوم به الدولة ما 
له عالقة مبا�سرة بالت�سريع الأ�سلي الذي نزل به الوحي، وبينه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
ومنه ما هو ذو �سلة به ولكن هذه ال�سلة غري مبا�سرة، مما ينتج نوعني من ت�سريعات الدولة، 
وظيفًة  الت�سريع  مفهوم  الأول:  الف�سل  ف�سلني:  يف  وذلك  ببيانهما،  املداخلة  هذه  �ستعنى 

للدولة وخ�سائ�سه، والف�سل الثاين:  اأنواع هذا الت�سريع. 

الفصل األول: مفهوم التشريع وظيفًة للدولة وخصائصه
الفقه  عليه  ا�سطلح  ما  يخالف  ومبفهوم جديد  مبعنى  الت�سريع  م�سطلح  ا�ستعمال  اإن 
الإ�سالمي قدميا حول مفهوم الت�سريع الإ�سالمي العام، والذي يطلق على ما �سنه اهلل تعالى 
لعباده من الأحكام ابتداء، واإطالقه على وظيفة من وظائف الدولة، يقت�سي اأن نبني مفهومه 

بهذا العتبار، واأن نربز اخل�سائ�س التي يتميز بها، و�سيكون ذلك يف املبحثني الآتيني: 
املبحث الأول: مفهوم الت�سريع وظيفًة للدولة. 

املبحث الثاين: خ�سائ�س ت�سريعات الدولة. 

املبحث الأول: مفهوم الت�شريع وظيفًة للدولة
يطلق الت�سريع يف الفقه الو�سعي املعا�سر مبفهومه العام على »جمموعة القواعد امللزمة 
التي تنظم �سوؤون املجتمع اأي التي ي�سري عليها النا�س ويتوجب عليهم اإطاعتها … وهو يرمي 
اإلى حماية ن�ساط الفرد بالقدر الذي يتالءم مع م�سلحة اجلماعة، وحتقيق احلاجات امل�سرتكة 
جلميع الأفراد املكونني لها… وذلك ببيان احلقوق التي يتمتع بها الفرد ِقبل غريه اأو ِقبل 

الهيئات التي تتكون منها اجلماعة«3.

الوجيز في تاريخ القوانين - الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع - بيروت -   - مغربي  المجيد  عبد  محمود    3
1979م - �س24، وينظر اأي�سا: عبا�س ال�سراف وجورج حزبون - المدخل اإلى علم القانون - مكتبة دار الثقافة - عّمان 

الأردن - 1991 م -�س8.

بحث : رحيمة بن حمو
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وله معنى خا�س اأي�سا، فيطلق على: »جمموعة القواعد القانونية التي ت�سدر يف �سكل 
مكتوب عن ال�سلطة التي متلك حق اإ�سدارها مبقت�سى الد�ستور«4. كما يطلق هذا امل�سطلح 

من جهة اأخرى على عملية و�سع هذه القواعد مبعنييها؛ العام واخلا�س5.
والت�سريع باملعنى العام يتدرج على درجات ثالث6:

ـ ت�سريع اأ�سا�سي؛ ي�سع اأ�سا�س بناء الدولة ونظامها الد�ستوري فيحدد �سكل احلكم 
فيها ويوزع الخت�سا�سات بني هيئاتها وعالقاتها بالأفراد …

اخت�سا�سها  حدود  يف  للدولة  الت�سريعية  ال�سلطة  ت�سنه  )رئي�سي(؛  عادي  وت�سريع  ـ 
املبني يف الد�ستور، مب�ساركة ال�سلطة التنفيذية يف بع�س الأنظمة. 

ـ وت�سريع فرعي؛ ت�سدره ال�سلطة التنفيذية اأو اأحد اأع�سائها، وي�سمى عادة باللوائح.
اأما على م�ستوى الفقه الإ�سالمي، فلم يكن م�سطلح )الت�سريع(، بهذا البناء اللغوي، 
متداول يف العادة، اإذ درج الفقهاء على ا�ستعمال م�سطلحات اأخرى مثل: ال�سرع، وال�سريعة، 
والأحكام ال�سرعية، والفتوى، وغريها…7 وعلى �سعيد املمار�سة، مل تكن الدولة الإ�سالمية 
متار�س الت�سريع كوظيفة م�ستقلة عن التنفيذ، واإمنا يقوم اأولو الأمر بالجتهاد مبا�سرة مع التنفيذ 
اإذا كانوا من اأهل الجتهاد، ويرجعون اإلى العلماء املجتهدين فيما اأ�سكل عليهم من الأحكام 

اإن مل يتاأهلوا لذلك. 
الوهاب خالف  عبد  ال�سيخ  )وهو  احلديث  الع�سر  يف  الفقهاء  بع�س  حاول  وعندما 
رحمه اهلل( �سياغة وظائف الدولة الثالث من وجهة النظر الإ�سالمية، ا�ستعمل لفظ الت�سريع 
باعتباره �سلطة من �سلطات الدولة يف الإ�سالم، واأ�سافه اإلى العلماء املجتهدين. وقد اأحدث 

�س44.  - ال�سابق  المرجع   - حزبون  وجورج  ال�سراف  عبا�س    4
5  ح�سن كيرة - المدخل اإلى القانون - من�ساأة المعارف - الإ�سكندرية - ط5 دون تاريخ - �س228.

والفقه  القانونية  للعلوم  المدخل  ال�سابق - �س232، علي علي من�سور -  المرجع   - كيرة  ح�سن  ذلك:  في  ينظر    6
الإ�سالمي - دار الفتح والّرماح - بيروت وليبيا على التوالي - 1391هـ - �س82.

)الت�سريع( كليا، بل اإنهم عرفوه وا�ستعملوه، ولكن ب�سكل نادر جدا ل يرقى اإلى  لفظ  يعرفوا  لم  الفقهاء  اأن  يعني  7  هذا ل 
م�ستوى ال�سطالح. ينظر مثال على ذلك: ما ذكره ال�ساطبي في الم�ساألة الخام�سة من الدليل الثاني »ال�سنة« اإذ يقول: »وهو 
نمط ربما رجع اإلى الترغيب والترهيب، فهو خادم لالأمر والنهي، ومعدود من المكمالت ل�سرورة الت�سريع …« اأبو اإ�سحاق 
ال�ساطبي - الموافقات في اأ�سول الفقه - ب�سرح  عبد اهلل دراز - �سبط محمد عبد اهلل دراز - دار المعرفة - بيروت - دون 

تاريخ- 4/58.

بحث : رحيمة بن حمو
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اعتبار عمل  �س عليه يف  بالت�سريع، واعرترُ املق�سود  نوعا من الرتباك يف حتديد  املوقف  هذا 
املجتهدين ت�سريعا، ويف كون ذلك من �سلطات الدولة، فا�سطر اإلى التو�سيح بعد ن�سر مقالني 
كاملني من بحثه حول ال�سلطات الثالث يف الإ�سالم، وعرف مق�سوده بالت�سريع يف املقال 

الثالث8؛ حيث فرق عبد الوهاب خالف بني معنيني للت�سريع الإ�سالمي:
تعالى ل  مبتداإ، وهذا حكر على اهلل  �سرع  اإيجاد  يتمثل يف  ابتدائي  ت�سريع  الأول: 

ي�ساركه فيه غريه. ول يجوز للب�سر ادعاوؤه لأنف�سهم، ولو كان ذلك يف اإطار �سلطة الدولة.
والثاين: ابتنائي تتمثل حقيقته يف بيان حكم تقت�سيه �سريعة قائمة، يقوم به العلماء 

املجتهدون يف ال�سريعة.
ولأن عمل املجتهدين ما هو اإل اجتهادات... »مرجعها اإلى الن�س بوا�سطة القيا�س، 
ولي�ست اإحداها اأولى بالتباع من الأخرى …«9، كما يذكر عبد الوهاب خالف نف�سه؛ 
فاإننا ل نتفق معه يف اعتبارها �سلطة ت�سريعية يف الدولة بهذا الإطالق، وذلك لأ�سباب كثرية، 

اأهمها: خلو هذه الجتهادات من �سفة الإلزام، الذي تت�سم بها ت�سريعات الدولة.
اإن الفرق بني الت�سريع باملعنيني اللذين ذكرهما ال�سيخ خاّلف )البتدائي والبتنائي(، 
والت�سريع مبفهومه اجلديد املت�سل ب�سلطة الدولة يكمن يف اأن الأول يهدف اإلى بيان احلكم 
اأو  مكروها  اأو  حمرما  اأو  مندوبا،  اأو  واجبا  كان  اإذا  ما  وحتديد  الأمور،  من  اأمر  يف  ال�سرعي 
اأو مع وجود  اأن يت�سح احلكم ال�سرعي لالأمور املطروحة، �سواء بالتفاق  مباحا، ولكن بعد 
الختالف، ثم اأرادت الأمة اأن تاأخذ بهذا الجتاه اأو ذاك، فاإن الأمر قد يقت�سي اأن ي�سدر 
قانون يحدد ما ا�ستقر عليه الراأي من قواعد، وهذا هو الت�سريع باملعنى الدقيق، اإذا اأردنا له اأن 

يكون وظيفة للدولة10.
وبناء على ذلك: رمبا كان من الأن�سب الأخذ بالتحديد ال�سائد اليوم للت�سريع الذي 
تقوم به الدولة، على الأقل من الناحية ال�سكلية، ا�ستنادا اإلى الت�سريع الإ�سالمي واملنطلقات 

الإ�سالمية.

ن�سر هذا البحث بمجلة القانون والقت�ساد - عدد اأفريل - 1937م - �س 656.    8
 - والتوزيع  للن�سر  القلم  دار  التنفيذ«   - الق�ساء   - »الت�سريع  الإ�سالم:  في  الثالث  ال�سلطات   - خالف  الوهاب  عبد    9

الكويت - 1985م - �س41.
10  ينظر: م�سطفى اأبوزيد فهمي - فن الحكم في الإ�سالم - ط2 - دار الفكر العربي - القاهرة - 1413هـ �س-209

.211
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والذي يوؤيد هذا الجتاه عدة اأمور منها:
تقوم  ال�سرعي؛ حيث  تقرير احلكم  قا�سرة على  لي�ست  الت�سريعية  الدولة  اأن وظيفة 
اأم  الد�ستور  كان ذلك يف  �سواء  عامة،  وقواعد  قوانني  �سكل  القطعية يف  الأحكام  ب�سياغة 
يف القوانني العادية، اأم اللوائح، كما تقوم بالجتهاد الفقهي بعد توحيده وتن�سيقه يف حالة 
الأحكام الظنية11. بل اإنها تقوم، بالإ�سافة اإلى ذلك، بالجتهاد يف اإطار امل�سروعية لتنظيم 
امل�سالح العامة للمجتمع فيما خولت ال�سريعة الدولة تنظيمه. ويعرب حممد ر�سيد ر�سا عن 
اإليها  حتتاج  التي  الأحكام  »و�سع  له:  معرفا  يقول  حيث  )ال�سرتاع(،  بلفظ  الوظيفة  هذه 
احلكومة لإقامة العدل بني النا�س، وحفظ الأمن والنظام، و�سيانة البالد وم�سالح الأمة و�سد 
ذرائع الف�ساد فيها …«12. كما يعرب عنه بع�س الباحثني اأي�سا بـ )الت�سريع غري املبا�سر(13، 
اإل اأن امل�سطلح الأن�سب هو ما اختاره حممد ر�سيد ر�سا، وبتعميم ا�ستعماله بدل من لفظ 
)الت�سريع( ي�سهل التفريق بني الت�سريع الو�سعي املبني على اأ�س�س عقالنية بحتة يف الدولة 
ال�سريعة  اأحكام  بناء على  الإ�سالمية  الدولة  تعتمده  الذي  الو�سعي  الت�سريع  وبني  الغربية 
به،  املراد  املعنى  يطابق  )ال�سرتاع(  للفظ  اللغوي  البناء  واأن  خا�سة  لتنفيذها،  تي�سريا 
فال�سرتاع م�ستق من )ا�سرتع( ب�سيغة )الفتعال من افتعل( مبعنى اتخذ �سرعا14، وفيه نوع 
من التكلف وال�سطناع، فيكون املق�سود با�سرتاع الدولة، لي�س ت�سريعا على احلقيقة، ويزول 

بذلك اللب�س احلا�سل من ا�ستخدام لفظ )الت�سريع(. 

وعليه فاإن ا�ستعمالنا مل�سطلح )الت�سريع( هو من قبيل املجاراة لال�ستعمال ال�سائد يف 
الدول املعا�سرة القائمة يف بالد امل�سلمني؛ تقريبا للمفاهيم الإ�سالمية وتي�سريا لتطبيقها يف 

وال�سنة من القواعد فوق الد�ستورية التي تلتزم ال�سلطة التاأ�سي�سية باحترامها والعمل بمقت�ساها حين  القراآن  يعتبر   -  11
ت�سع الد�ستور، الذي يعتبر و�سيلة لتجديد التزام الدولة بمبادئ الإ�سالم. ينظر: محمود حلمي - نظام الحكم الإ�سالمي 
مقارنا بالنظم المعا�سرة - دون نا�سر - 1401هـ - �س123، محمد المبارك - نظام الإ�سالم - الحكم والدولة - ط4 - دار 

الفكر - بيروت 1401هـ - �س83.
12  - محمد ر�سيد ر�سا - الخالفة - موفم للن�سر - الجزائر - 1992م - �س153

- ينظر: �سبحي محم�ساني - فل�سفة الت�سريع في الإ�سالم - ط2 - دار الك�ساف - بيروت - 1371هـ - �س156.  13
الفعل مثل: ا�ستوى القوم اللحم اأي اتخذوه �سواء، ومنها الجتهاد والت�سرف مثل:  اتخذ  »افتعل«:  معاني  من   -  14
األقاها على طلبة الماج�ستير  نا�سر ح�سين علي - ق�سايا نحوية و�سرفية - محا�سرات  اكت�سب اأي ت�سرف واجتهد. ينظر: 
في ق�سم اللغة العربية واآدابها بجامعة الأمير عبد القادر بق�سنطينة - المطبعة التعاونية - دم�سق - 1409هـ - �س89. 

وكالهما يوؤدي المعنى.
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هذه الدول. فال �سري من ا�ستعمال لفظ )الت�سريع( باملعنى الذي ل ي�ساهي )ال�سرع( ما دام 
املق�سد منه وا�سحا معلوما. وقد �سمى الفقهاء املفتي »�سارعا« لأنه ين�سئ الأحكام امل�ستنبطة 
و�سلم15.  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  املنقولة  الأحكام  بتبليغ  قيامه  على  زيادة  ال�سرع  من 
والقهر  بالقوة  الأحكام  هذه  تنفيذ  �سلطة  هو  املفتي،  على  الولية  �ساحب  به  يزيد  والذي 
اإطار املجال املخول له، وتلك من خ�سائ�س ت�سريعات الدولة، واإن كنا نف�سل م�سطلح  يف 

)ال�سرتاع( لالأ�سباب املذكورة اآنفا.
وبهذا، فاإن املق�سود با�سطالح )الت�سريع( يف هذا البحث هو: و�سع القواعد القانونية 
الالزمة حلكم العالقات الجتماعية يف الدولة، يف �سورة مكتوبة، �سواء كانت هذه القواعد 
ناجتة عن م�سدر من م�سادر ال�سريعة الإ�سالمية )القراآن، ال�سنة، الإجماع، القيا�س، امل�سالح 
املر�سلة …( اأم من تف�سري للقواعد القائمة يف الدولة )واملبنية بدورها على م�سادر ال�سريعة(، 
اأم من ال�ستجابة للظروف الزمنية وتلبية حاجات الأمة داخل اإطار ما ت�سمح به ال�سريعة. 
اأنه يوجد بني هذا املفهوم الأخري للت�سريع وبني املفهوم الذي  اإلى  وبذلك ميكننا اخللو�س 
اأتى به عبد الوهاب خالف عالقة عموم وخ�سو�س؛ فهما ي�سرتكان يف اأن كال منهما ت�سريع 
ابتنائي )اأي مبني على الت�سريع الأ�سلي املتمثل يف الوحي(، غري اأن الأول يزيد على الثاين 
باأنه مدعوم تنفيذه ب�سلطة الدولة، بينما يقت�سر الثاين على التزام املكلف به، كما اأنه يزيد 
عليه باأنه ي�سمل جوانب اأخرى غري مرتبطة باحلالل واحلرام. ومن جهة اأخرى يزيد املفهوم 
الذي بينه خالف على املفهوم الذي اأخذنا به باأنه ي�سمل كل جوانب احلياة الإن�سانية اخلا�سة 
منها والعامة، بينما يقت�سر الت�سريع الذي تقوم به الدولة على اجلوانب املت�سلة بالوظيفة التي 

اأوكلها الإ�سالم اإليها. 
ثم قد يطلق لفظ الت�سريع اأي�سا ويق�سد به ذات القواعد الناجتة عن هذه العملية، ول 
حرج يف اأن ت�سمى القواعد التي ت�سدر عن هيئات الدولة بالقوانني اأو اللوائح اأو غريها من 
امل�سميات ما دام ذلك يف اإطار ما ت�سمح به ال�سريعة. وزيادة يف حتديد مفهوم الت�سريع الذي 

ي�سدر عن الدولة، نبني اخل�سائ�س التي متيز هذه الت�سريعات.

اإذ يقول: ».. اأن المفتي  الموافقات في اأ�سول ال�سريعة - المرجع ال�سابق - 4/245   - ال�ساطبي  اأبواإ�سحاق  ينظر:   -  15
�سارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من ال�سريعة اإما منقول عن �ساحبها واإما م�ستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغا، والثاني 
يكون فيه قائما مقامه في اإن�ساء الأحكام؛ واإن�ساء الأحكام اإنما هو لل�سارع. فاإذا كان للمجتهد اإن�ساء الأحكام بح�سب نظره 

واجتهاده فهو من هذا الوجه �سارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله …«.
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املبحث الثاين: خ�شائ�ص ت�شريعات الدولة
تت�سف ت�سريعات الدولة الإ�سالمية مبا تت�سف به القاعدة القانونية من خ�سائ�س، فهي 
قواعد اجتماعية عامة جمردة، حتكم �سلوك الأ�سخا�س داخل هذه الدولة، بالإ�سافة اإلى اأنها 

قواعد ملزمة يكفل اإلزاميتها اإجبار مادي جماعي16. 
امللزمة  الأحكام  على  تقت�سر  ل  باأنها  العامة  ال�سريعة  مع  الت�سريعات  هذه  وت�سرتك 
بنوعيها اأمرا ونهيا، بل ميكن اأن ترتاد جمال الإباحة، وما يعد من قبيل الأمر والنهي يف �سكل 
اأقل اإلزاما )على غرار املكروه واملندوب(. كما اأن اجلزاء يف هذه الت�سريعات قد يتعدى املجال 
الدنيوي اإلى الأخروي يف بع�س الأحيان، ذلك اأن وجوب طاعة اأويل الأمر ثابت بن�سو�س 
ال�سريعة، وخمالفتها بعد نفاذها وا�ستكمال �سروطها، خمالفة لل�سريعة التي اأمرت بطاعتهم. 

الدولة  لت�سريعات  يكون  اأن  للت�سريع،  اعتمدناه  اأن  �سبق  الذي  املفهوم  ويقت�سي 
عدة  تلخي�سها يف  ميكن  واأحكامها،  العامة  ال�سريعة  عن  فيها  تختلف  بها،  تتميز  خ�سائ�س 
اأمور: اإنها ت�سريعات فرعية، وهي حمدودة النطاق، وهي قا�سرة يف اإلزاميتها على الظاهر، كما 
اأنها ت�سريعات زمنية موؤقتة، وهي قابلة للن�سخ والتغيري والتعديل، وهذا ما �سيتبني من خالل 

املطالب الآتية:

املطلب الأول: ت�شريعات الدولة هي ت�شريعات فرعية 
ونعني  فرعية،  ت�سريعات  اأنها  الدولة،  ت�سريعات  متيز  التي  اخل�سائ�س  طليعة  يف  يقع 
بقولنا فرعية؛ اأنها تكون مبنية على اأ�سل ومنبثقة عنه، اأي مبنية على ال�سريعة واأحكامها اأو، 
على الأقل، ت�سدر عن تفوي�س منها. ولذلك فاإن الت�سريع الذي تقوم به الهيئات املخولة يف 
الدولة الإ�سالمية ل ميكن اعتباره ق�سيما للدين كم�سدر من م�سادر القاعدة القانونية كما 
العام هو الأ�سل  الإ�سالمي مبفهومه  الدين  اإن  17، بل  الو�سعية  القوانني  به يف  هو معمول 

القانونية: ح�سن كيرة - المدخل اإلى القانون - من�ساأة المعارف - الإ�سكندرية - ط5  القاعدة  خ�سائ�س  في  ينظر   -  16
دون تاريخ - �س19، وينظر �س38 منه، حيث يذكر اأن الفقه الو�سعي اختلف في مدى اعتبار الجزاء عن�سرا من عنا�سر 

القاعدة القانونية، واأن جمهور ال�سراح يذهبون اإلى اعتباره عن�سرا لزما لوجود القاعدة القانونية.
ع�سر  هو  الحديث  الع�سر  واأن  والدين،  العرف  ع�سور  هي  القديمة  الع�سور  اأن  ال�سده  فرج  المنعم  عبد  يذكر   -  17
الت�سريع. ينظر له:  اأ�سول القانون - درا�سة خا�سة بطلبة كلية التجارة - دار النه�سة العربية - ل مكان - 1980م - �س90.  

مما ينبئ عن نوع من المقابلة بين الدين والت�سريع بالمفهوم الو�سعي البحت. 
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وامل�سدر الأ�سا�س يف تكوين القاعدة القانونية، �سواء كانت ناجمة عن الت�سريع اأو عن العرف 
اأو غريهما …. 

وهذه اخل�سي�سة؛ اإمنا هي نتيجة ملبداأ اأ�سا�سي، وهو اأن احلاكم يف الدولة الإ�سالمية )اأو 
اخلليفة( جمرد منفذ ملا �سرعه اهلل، فوظيفته هي تنفيذ ال�سريعة يف اإطار وليته. والدولة لي�ست 
�سوى اآلية من اآليات تفعيل اأحكام ال�سريعة وحتقيق مقا�سدها يف واقع امل�سلمني، واملقا�سد 
الأ�سل  على  عاد  اإذا  الفرع  اأن  كما  الو�سائل،  هذه  اأهمية  كانت  مهما  الو�سائل  على  تعلو 

بالبطالن كان هذا الفرع اأولى بالبطالن.
اإذ هي م�سدر  لل�سريعة،  اأنها خا�سعة  الدولة فرعية،  ت�سريعات  ومما يرتتب على كون 
�سرعيتها، ومو�سوع وظيفتها، فال يجوز اأن تخالفها اأو تناق�س مبادئها، ول يجوز اأن تت�سمن 
اإباحة ملا حرمته ول حترميا ملا اأحلته، لأنها اإمنا وجدت لتنفيذها، فال ي�سح اأن تكون �سببا يف 
اإبطالها. »… فاإن ال�سريعة قد ح�سمت كافة الق�سايا امل�سريية التي عليها مدار الت�سريع يف 
املجتمعات الإن�سانية، والإمام عندما ي�سع قانونا اأو نظاما ت�سريعيا، فاإنه يلزم الرعية مبا جاء يف 
الإ�سالم من اأحكام �سرعية تف�سيلية، بخالف الأنظمة الو�سعية التي ل ي�ستند الت�سريع فيها 
اإلى قواعد واأحكام ثابتة، مما قد يوؤدي اإلى ا�ستغالل �سلطة الت�سريع لتربير ا�ستبداد احلكام، اأو 

تركيز �سلطة اأفراد اأو طبقة معينة يف احلكم«18.

املطلب الثاين: ت�شريعات الدولة حمدودة النطاق
تتميز ت�سريعات الدولة، باأنها ت�سريعات قا�سرة على جمال حمدود، وهو اأمر ناجت عن 
اخل�سي�سة الأولى، حيث يرتتب على كون هذه الت�سريعات فرعية، اأنها ذات جمال حمدود، 

مبني بوا�سطة اأحكام ال�سريعة ذاتها التي هي اأ�سل لهذه الت�سريعات. 
ويخ�سع حتديد جمال الت�سريع هنا ملعيارين: معيار مادي يتعلق باملو�سوعات وامل�سائل 
احلياة  �سوؤون  من  لها  يخ�سع  وما  العامة  الولية  جمال  يف  واملتمثل  الت�سريع،  ينظمها  التي 
�سلطة  حتت  يقع  الذي  بالإقليم  يتعلق  جغرايف  مكاين  ومعيار  اإجمالية.  ب�سفة  الجتماعية 

الدولة. 

اأحمد مفتي و�سامي �سالح الوكيل - الت�سريع و�سن القوانين في الدولة الإ�سالمية - مركز البحوث بكلية  18 - محمد 
العلوم الإدارية - جامعة الملك �سعود - الريا�س - 1410هـ - �س36.
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اأول: حمدودية النطاق املو�سوعي للت�سريع
اأما املعيار الأول: فيتحدد به جمال الولية العامة مو�سوعيا بالأمور التي ل ميكن لالأفراد 
اخلو�س فيها ول الجتهاد يف تطبيق اأحكامها، وقد و�سع القرايف �سابطا لتمييز الأحكام ال�سرعية 

التي هي من اخت�سا�س الولية العامة، ويتمثل هذا ال�سابط يف ثالثة اأمور: 
1 ـ اإذا كانت هذه الأحكام حتتاج اإلى نظر وحترير واجتهاد يف حتقيق �سببها، كف�سخ 

الأنكحة، والتعزيرات باأنواعها.
2 ـ اإذا كان تفوي�سها جلميع النا�س يف�سي اإلى الفنت والف�ساد، رغم كونها مقدرة ول 
حتتاج اإلى اجتهاد ول حترير، ومثالها احلدود والق�سا�س … والأموال ملا ي�سوبها من الطمع 

والتناف�س … 
3 ـ اإذا كانت ظنية )اأي: خمتلفا فيها اأو قابلة للخالف( ووقع فيها التعار�س بني حق 

اهلل تعالى وحقوق الآدميني. 
ثم بني القرايف اأن اختالف الفقهاء يف مدى رجوع بع�س الأحكام اإلى احلكام؛ اإمنا 

�سببه الختالف يف تقدير ا�ستمالها على اأحد هذه الأ�سباب اأو عدمه19.
اإلى اجتهادات الأفراد، غري  العامة من الأحكام راجعا  الولية  ويبقى ما خرج عن 
اأنه اإذا اأرادت الدولة تنظيم هذه الأمور وو�سعها يف اإطار ت�سريعي، وهي غالبا من الفرو�س 
ال�سريعة يف  اإلى علماء  اأن يرجع  فاإن ذلك لبد  ال�سائدة بني الأفراد،  الكفائية، والعالقات 
الدولة، وهو ما يقت�سي اأن ي�سند هدا النوع من الت�سريع اإلى هيئات ذات كفاءة معينة جتمع 
بني ال�سفات العلمية الالزمة للقيام بهذه املهمة، وال�سفات التمثيلية التي ترجح اأحقية هذه 
الهيئات مبمار�سة هذه الوظيفة نيابة عن جميع علماء الأمة املوؤهلني لالجتهاد. فمن امل�سائل 
املطروحة يف الدولة الإ�سالمية املعا�سرة؛ العمل على اإيجاد )جمل�س ت�سريعي( يتكون من 
احلياة،  جمالت  بكافة  املت�سلة  ال�سرعية  الأحكام  بيان  يف  وظيفته  ترتكز  ال�سريعة،  علماء 
و�سياغتها يف اأ�سكال قانونية، على اأن تعك�س القواعد التي يرُ�سدرها هذا املجل�س الجتاهات 
الفقهية املختلفة التي ميكن التقارب بينها، مما ي�ستدعي تكوينه من عدد كاف من العلماء 
املتخ�س�سني يف ال�سريعة والعلوم املت�سلة بها، على اأن يتم اختيارهم من قبل علماء امل�سلمني 

من كافة اأنحاء الدولة الإ�سالمية.
اإدري�س القرافي - الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وت�سرفات القا�سي  بن  اأحمد  بالتف�سيل:  ذلك  ينظر   -  19

والإمام - تحقيق: عبد الفتاح اأبوغدة - مكتبة المطبوعات الإ�سالمية - حلب - 1967م - �س138،146-151.
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غري اأنه ميكن لرئي�س الدولة امل�ساركة يف هذا النوع من الت�سريع، من حيث الإجراءات 
ال�سكلية من توقيع واإ�سدار دون اأن يكون له راأي فيه ول حق العرتا�س عليه، وهذا بو�سفه 
�ساحب الولية العامة، ومن اأجل حتقيق وحدة ال�سلطة وجتان�سها. ويدخل يف هذا الإطار ما 
اإذ يتعلق  يتعلق بتنظيم ال�سلطات يف الدولة، وحتديد عالقاتها وما يخول لكل �سلطة منها، 

ذلك بالقواعد املت�سمنة يف الد�ستور الذي هو اأعلى ت�سريع و�سعي يف الدولة.
هذا، واإن كالم القرايف يف حتديد ال�سوابط التي جتعل تنفيذ الأحكام من اخت�سا�س 
ميكننا  ولهذا  الت�سرفات،  من  غريها  دون  الأحكام،  تنفيذ  م�ساألة  على  قا�سر  الأمر،  اأويل 
اأن ن�سيف اإلى ما قرره من �سوابط، امل�سائل التي ن�س العلماء على اخت�سا�س الأئمة بها، 
ولي�ست من قبيل تنفيذ الأحكام، ويدخل فيها الت�سريع باملعنى الذي ا�سطلحنا عليه يف هذا 
البحث، األ وهي امل�سائل التي تتعلق ب�سيا�سة الدين والدنيا من حيث جلب امل�سالح ودفع 
املفا�سد، مما يتعلق مب�سالح امل�سلمني العامة، ففيها ما يحتاج اإلى ت�سريعات عامة تكفل تنظيمها 
وحمايتها، واإن كانت يف الأ�سل ل حتتاج اإلى ذلك يف اعتبار الفقهاء قدميا، ويدخل يف ذلك 

عامة امل�سالح الدينية والدنيوية؛ ال�سيا�سية والقت�سادية وغريها20...

ثانيا: حمدودية النطاق املكاين للت�سريع:   
كما يتحدد جمال ت�سريعات الدولة من حيث مو�سوعات الت�سريع، فاإن احليز املكاين 
اأن الدين  اأو الإقليمي، فرغم  باملعيار اجلغرايف  اأي�سا، وهو ما ميكن ت�سميته  لتطبيقها يتحدد 
الإ�سالمي جاء لهداية النا�س كافة، فهو دين عاملي، و�سريعته �سريعة عاملية، فاإن جمال تطبيقها 
من قبل الدولة اإقليمي، قا�سر على ما حتت �سلطان امل�سلمني، وهذا لل�سرورة العملية، فاإن 
تكليف الأمة بتطبيق اأحكام ال�سريعة فيما لي�س يف يدها من البالد يعد من التكليف مبا ل 

يطاق، هذا من حيث اجلملة21. 

الظلم،  التياث  في  الأمم  غياث  الحرمين،  اإمام  الجويني  الملك  عبد  المثال:  �سبيل  على  ذلك  تف�سيل  في  ينظر   20
المعروف بالغياثي، تحقيق: عبد العظيم الديب، ط2، 1401هـ، �س180-239.

ينظر قريبا من هذا المعنى: عبد القادر عودة - الت�سريع الجنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�سعي - ط6 - موؤ�س�سة   21
الر�سالة - بيروت - 1405هـ - 1/275.
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ويف ذلك تف�سيل للفقهاء:
لأن  فيه،  يكون  مكان  اأي  يف  ال�سريعة  باأحكام  مطالب  الدينية  الناحية  من  امل�سلم 
التزامه بهذا الدين اإمنا هو ميثاق بينه وبني اهلل تعالى حينما �سهد ال�سهادتني، واأعلن طاعته هلل 
وانخراطه يف عبوديته، واهلل تعالى موجود يف كل مكان، ورقابته على عباده ل حتد بالزمان ول 
باملكان. لذلك، فلي�س هناك حمل يكون فيه امل�سلم اإل وهو قائم على هذه الأمانة م�سوؤول عن 

املحافظة عليها، بل ل يحتاج يف التزامه بها اإلى رقابة من الدولة اأو من غريها.  
رقابة مدى  على  تقوم  اأن  الدولة  فاإن من حق  والدنيوية،  ال�سيا�سية  الناحية  من  اأما 
التزام امل�سلمني باأحكام دينهم، وال�سهر على احرتامها؛ �سواء من حيث �سمان اإقامة ال�سعائر 
واإعالئها اأم من حيث �سمان عدم انتهاك احلرمات والوقاية من اإظهار ال�ستهانة بها. وهذا 
فقد  الإقليم،  هذا  اأما خارج  عليه.  �سيطرتها  والذي حتكم  الدولة  التابع  الإقليم  داخل  كله 
اختلف الفقهاء يف ذلك بني النفي والإثبات؛ على غرار اختالف �سّراح القانون الو�سعي 
يف مدى اإقليمية القوانني اأو �سخ�سيتها: فذهب ال�سافعي اإلى اأن اختالف الدارين ل يوجب 
تباين الأحكام، بينما يرى اأبوحنيفة اأنه يوجب تباينها22. وقد فرعوا على ذلك فروعا كثرية 
يف اأبواب الفقه املختلفة، يرجع اخلالف حولها، اإلى ثبوت الأحكام التي حتتاج يف تنفيذها اإلى 
�سلطة الدولة، ومثالها: اأن من اأ�سلم يف دار احلرب ومل يهاجر اإلى دار الإ�سالم، فهو مع�سوم 
الدم واملال، يجب على قاتله الق�سا�س اأو الدية، وعلى من اأتلف ماله ال�سمان كما يف دار 
اأبي حنيفة ل ق�سا�س عليه ول دية، ول ي�سمن ماله، وهذا  الإ�سالم عند ال�سافعي. وعند 
مبني على اأن الع�سمة والتقوم عند احلنفية تثبت بدار الإ�سالم؛ لأن التقوم بالعزة، ول عزة 

اإل مبنعة امل�سلمني، اأما احلرمة فتثبت بالإ�سالم. وعند ال�سافعي يثبت التقوم بالإ�سالم23.

املطلب الثالث: ت�شريعات الدولة ملزمة يف الظاهر دون الباطن   
اأحكام  تنفيذ  من  متكينهم  هو  الأمر،  اأويل  طاعة  اإيجاب  من  الأ�سا�س  املق�سود  اإن 
ال�سريعة وحتقيق امل�سالح العامة لالأمة ودفع املفا�سد عنها، وال�سريعة اإمنا كلفت احلكام عند 

الر�سالة  موؤ�س�سة   - اأديب �سالح  تحقيق محمد  الأ�سول -  الفروع على  تخريج  الزنجاني -  الدين  �سهاب  ينظر:   -    22
- بيروت  - 1404هـ �س277.

ينظر: اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساني، بدائع ال�سنائع في ترتيب ال�سرائع، ط2، دار الكتب العلمية، 1406هـ،   23
1986م، 7/132.
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بالظاهر24. فاحلاكم لي�س  للنا�س، وهي يف ذلك حتكم  ال�سلوك اخلارجي  بالنظر يف  تطبيقها 
م�سوؤول عن �سرائر النا�س واإن خالفت ظواهرهم لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأمرت اأن 

اأحكم بالظاهر واهلل يتولى ال�سرائر«25.
واإمنا حتكم ال�سريعة بالظاهر يف املجال الذي يعود تنفيذها فيه اإلى احلكام، ذلك اأن 
احلكام جمرد ب�سر، ل ميكنهم الطالع على اأ�سرار النا�س وخفاياهم، وت�سليطهم على �سرائر 
النا�س يوؤدي اإلى ال�ستبداد والتع�سف وجتاوز حدود وظيفتهم. اأما من حيث التزام الأفراد 
بهذه ال�سريعة، فاإن اخلطاب فيها ي�سمل الظاهر والباطن على حد �سواء، لأن ذلك هو مقت�سى 

عالقتهم باهلل عز وجل الذي يعلم ال�سر واأخفى، ومناط عبوديتهم له.
ويرتتب على حكم ال�سريعة بالظاهر فيما يناط من اأحكامها باحلكام اأمران:

يحرم  ول  حراما  يحل  ل  احلاكم  حكم  اأن  على  كادوا،  اأو  الفقهاء،  اتفق  الأول: 
وا ِبَها اإَِلى  ْدلرُ ْم ِباْلَباِطِل َوترُ ْم َبْيَنكرُ وا اأَْمَواَلكرُ لرُ حالل26، وهذا ا�ستنادا اإلى قوله تعالى: �َوَل َتاأْكرُ
وَن�27. واإلى قول النبي �سلى اهلل  ْم َتْعَلمرُ ا�ِس ِباْلإِْثِم َواأَنْترُ وا َفِريًقا ِمْن اأَْمَواِل النَّ لرُ اِم ِلَتاأْكرُ كَّ احْلرُ
عليه و�سلم: » اإمنا اأنا ب�سر، واإنكم تخت�سمون اإيل، ولعل بع�سكم اأن يكون اأحلن بحجته من 
بع�س، فاأق�سي نحو ما اأ�سمع، فمن ق�سيت له بحق اأخيه �سيئا فال ياأخذه، فاإمنا اأقطع له قطعة 

من النار«28.

24- ينظر: جمال الدين عطية - النظرية العامة لل�سريعة الإ�سالمية - مطبعة المدينة - ل مكان - 1407هـ - �س28.
التي ا�ستهرت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ولي�ست من اأقواله واإن كان المعنى مما ورد عنه  الأحاديث  من  هذا   -   25
بغير هذا اللفظ. ينظر: اإ�سماعيل بن محمد العجلوني - ك�سف الخفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�ستهر من الأحاديث على األ�سنة 
النا�س - موؤ�س�سة الر�سالة - ط4 - 1405هـ - 223-1/221. حيث يذكر عن ال�سيوطي وال�سخاوي وغيرهما اأنهم ردوا 
الحديث وقالوا ل اأ�سل له، ثم ينقل عن ابن حجر المكي اأنه رد اإطالقهم بعدم وجود اأ�سل للحديث وقال اإن ذلك بالن�سبة 

للفظه، اأما معناه فهو �سحيح. 
جمهور الفقهاء، اأما اأبوحنيفة فيخالفهم في هذه القاعدة بخ�سو�س بع�س ت�سرفات الحكام؛ وبالتحديد  قول  هذا   -  26
اأنه يرجع فيوافق الجمهور في بع�س الم�سائل كمن  الف�سخ، غير  اأو  اإذ يعتبر حكم الحاكم كالعقد  اأو ف�سخ،  فيما فيه عقد 
حكم له بالزواج من ذات محرم له، ينظر: اأحمد بن اإدري�س القرافي - الفروق - دار اإحياء الكتب العربية - مكة المكرمة 

- 1344هـ - 4/41-42.
.188 الآية   - البقرة  �سورة    -  27

حديث اأم �سلمة - ر�س - كتاب الأحكام - باب 20 » موعظة الإمام للخ�سوم »- وبلفظ قريب  من  البخاري  رواه   -  28
في كتاب ال�سهادات - باب 28 » من اأقام البينة بعد اليمين«، وكتاب الحيل باب 10. ورواه م�سلم بلفظ قريب اأي�سا في 

كتاب الأق�سية - باب 3 » بيان اأن حكم الحاكم ل يغير الباطن«.
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ول ينق�س ذلك ما ذهب اإليه اأبوحنيفة من اأن القا�سي اإذا ق�سى يف رجل ادعى على 
امراأة اأنه زوجها وهي منكرة، واأتى ب�ساهدي زور )بغري علم القا�سي( وحكم القا�سي له، فاإنه 
يجوز له معا�سرتها ويجوز لها التمكني، لأن ذلك مبني على قاعدة من قواعد الفقه احلنفي، 
وهي اأن حقيقة الق�ساء اإثبات احلكم املدعى واإن�ساء له، خالفا ملا يذهب اإليه اجلمهور، من اأن 

الق�ساء اإظهار للحكم واإخبار به عن اهلل تعالى29.
وعند ذلك، فاإن وجهة نظر اأبي حنيفة يف حتليل هذه املراأة ملن ادعى عليها الزوجية 
يف  حقيقة  املدعي  زوجة  ف�سارت  احلكم،  بهذا  الزواج  عقد  اأن�ساأ  القا�سي  اأن  على  تعتمد 
ل  اأبا حنيفة  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  البداية.  كاذبة يف  الدعوى  كانت  لو  والباطن حتى  الظاهر 

يخالف اجلمهور يف اأن حكم احلاكم ل يحل حراما ول يحرم حالل. 
الإطالق،  على  لي�ست حمرمة  احلكام  اأن خمالفة  على  الفقهاء  ن�س  الثاين:  والأمر 
بل املحرم منها اإمنا هو ما يوؤدي اإلى امل�ساقة واملجاهرة بالع�سيان، اأما املخالفة من غري جماهرة 

فلي�ست باملحظورة اإذا اتبع املاأمور اأو املحكوم اعتقاده وكان اجتهاده يخالف اجتهادهم30.
وبناء عليه؛ اإذا �سدر ت�سريع يف الدولة يق�سي باإيجاب ت�سجيل العقود العقارية، واعتبار 
ما مل ي�سجل منها باطال، فاإن العقود التي متت على خالف ما يق�سي به هذا الت�سريع تلزم 
فاأمر  العقد؛  وكيفية  �سكل  اأما  والثمن،  العقار  بت�سليم  التزاما  اأن�ساآ  العاقدين  اأ�سحابها لأن 
خارج عن حقيقته، اإذ يجب تنفيذه ديانة واإن بطل العقد يف نظر الق�ساء، خالفا ملا يذهب 

اإليه بع�س الباحثني31.
ويرى بع�س الباحثني اأنه » ينبغي اأن يكون كل من م�سلك املجتهد اإبان ا�سطالعه 
التنفيذ  واجب  ال�سواء،  على  واملحكومني  الدولة  وم�سلك  نظريا  الت�سريعي  بالجتهاد 
والمتثال، ظاهرا وباطنا ملا تفرع عن تلك املفاهيم الكلية والقيم املو�سوعية، من تقنيات ونظم 

واإجراءات«32.
ينظر: الزنجاني - تخريج الفروع على الأ�سول - المرجع ال�سابق - �س 372. وينظر المثال في حا�سية المحقق   -   29

وبدائع ال�سنائع 7/15. من المرجع نف�سه، �س 374، هام�س 5، نقله عن فتح القدير 5/493 
.4/43  - ال�سابق  المرجع   - الفروق   - القرافي   -    30

الزرقاء - الفقه الإ�سالمي في ثوبه الجديد - المدخل الفقهي العام - دار الفكر - دم�سق -1967- وهو م�سطفى   -  31
1968م 1/193 هام�س. مع المالحظة اأنه ين�س في موا�سع اأخرى من كتابه على ما يناق�س راأيه هنا، اإذ يفرق بين حكم 

الق�ساء وحكم الديانة؛ فالأول يتبع الظاهر، اأما الثاني فيتبع واقع الأمر. ينظر: المرجع نف�سه 1/58. 
1982م -  بيروت -  الر�سالة -  موؤ�س�سة  ال�سيا�سة والحكم  -  الإ�سالمي في  الت�سريع  الدريني - خ�سائ�س  32- فتحي 

�س195  
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�سيوؤدي  العملية،  الناحية  اأنه من  اإل  ظاهره،  معقول يف  يبدو  كان  واإن  الراأي،  وهذا 
اآخر من قبل الدولة، وهذا يخالف ما  اأن يغري اجتهاده ملجرد اعتماد اجتهاد  اإلى  باملجتهد 
اتفق عليه العلماء من اأن املجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده ول يجوز له اتباع اجتهاد غريه 
تقليدا، هذا من جهة. ومن جهة اأخرى، فاإن املحكوم قد يرى يف تنفيذ بع�س القوانني والنظم 
ظلما يقع منه �سد غريه، فال ميكنه ديانة اأن ي�ستمر يف تنفيذها33. ولذلك اكتفت ال�سريعة 
بح�سول الطاعة الظاهرة التي تكفل ا�ستتباب الأمن و�سريان قواعده، واأرجعت امل�سائل التي 

ل تتوافق فيها الأحكام الظاهرة مع حقائق الأ�سياء اإلى �سمري املكلف.

املطلب الرابع: ت�شريعات الدولة وقتية قابلة للإلغاء والتعديل
يذهب بع�س الباحثني املعا�سرين اإلى اأن اأوامر احلاكم يف الدولة الإ�سالمية تبقى ذات 
قيمة اإلزامية ما بقي يف وليته، معلال ذلك باأن هذه الأوامر ت�ستمد �سرعيتها من وليته، فاإن 
خرج من الولية �سقط وجوب اتباع ما اأمر به، يقول:» فـالفقهاء ي�سرتطون لطاعة ويل الأمر 
اأمر وقت �سدور الأمر منه، وي�ستمر وجوب طاعته ما بقي وليا لالأمر وم�سرا  اأن يكون ويل 
على الأمر الذي اأ�سدره، فاإن رجع عنه اأو خرج من الإمرة، مل يتقيد اأحد باتباعه فيما كان 

قد اأمر به«34.
وقد اعتمد هذا الراأي على ن�سو�س بع�س الفقهاء التي تق�سي باأن ما تدخل بتغيريه 
ال�سلطان من الأحكام الثابتة بالعرف، لظروف اقت�ست ذلك التدخل، يرجع تلقائيا اإلى اأ�سله 

بوفاة ذلك ال�سلطان اأو بعزله، واإذا احتيج اإلى بقاء �سريانه، فاإنه ل بد من اأمر جديد35. 

ذكر ه اأحمد �سلبي من اأن الحكومة الم�سرية اتخذت قرارا بمنع اأ�سحاب المباني والأرا�سي  ما  ذلك:  اأمثلة  من   -  33
الزراعية من الزيادة في اإيجارها، رغم اأن الزيادات قد حدثت في مجالت اأخرى مما اأ�سر بهذه الفئة من النا�س، ويرى اأن 
الواجب على الم�ستاأجر فيما بينه وبين اهلل تعالى اأن ي�سوي الأمر بينه وبين المالك بالترا�سي. ينظر كتابه: ال�سيا�سة في الفكر 

الإ�سالمي - المرجع ال�سابق - �س245.
محمد �سالم مدكور - الحكم التخييري اأو نظرية الإباحة عند الأ�سوليين والفقهاء - بحث مقارن - ر�سالة دكتوراه   -  34

مطبوعة - دار النه�سة العربية - القاهرة - 1965 م - �س 334 مع بع�س الت�سرف.
محمد اأمين ال�سهير بابن عابدين - حا�سية رد المحتار على الدر المختار �سرح تنوير الأب�سار - دار الفكر -  ينظر:   -  35
1399هـ - 4/288، اإذ ينقل عن الخير الرملي في فتاواه اأن ال�سلطان اإذا منع القا�سي من اإعطاء الإذن ببيع عبيد الع�سكرية 
اإذا اأبقوا )اأي تمردوا (، فاإنه ل يجوز له اأن ياأذن بذلك، ول يجوز بيع العبد الآبق اإل باإذن القا�سي، والقا�سي ممنوع من 
ذلك، على اأن المنع ل يبقى بعد موت ال�سلطان المانع، وكذلك اإذا منعه من النظر في دعوى مر عليها خم�س ع�سرة �سنة، 

المرجع نف�سه - 5/420. 
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فكالم الفقهاء مقيد باأن تكون تلك الأوامر قد غريت اأو�ساعا �سرعية ثابتة بالعرف، 
فيغلب عليها اأمر ال�سلطان يف ذلك الظرف، اإل اأنها ترجع عند خروجه من الولية اإلى و�سعها 
الأ�سلي، فاحلكم الذي ذكره الفقهاء يتعلق بنوع خا�س من الأوامر، ل كلها، هذا من جهة. 
ومن جهة اأخرى، فاإن من مقت�سيات ال�سيا�سة و�سرورات ا�ستقرار قوانني الدولة، اأن تبقى هذه 
الت�سريعات �سارية املفعول يف حالة خروج ويل الأمر عن وليته، حتى ي�سدر ت�سريع يق�سي 
ال�سلطة  لكون  قدميا  مقبولة  كانت  الفكرة  هذه  اأن  الباحثني36  بع�س  راأى  ولهذا  ببطالنها. 
م�سخ�سنة يف احلاكم، فال متييز بني الدولة وبني �سخ�س احلاكم، ومل تعرف فكرة التمييز بني 
الدولة واحلاكم اإل حديثا. اأما الجتاه اإلى الف�سل بني الدولة واحلاكم، فاإنه ي�ستلزم ا�ستمرارية 
القواعد لكونها �سادرة با�سم الدولة ولي�س با�سم احلاكم، عمال مببداأ ا�ستمرارية الدولة، غري 
اأنه يحتفظ للحاكم اجلديد بحق اإلغاء هذه القوانني وتعديلها. وتنبني فكرة الف�سل بني الدولة 
والأ�سخا�س الذين يقومون بوظائفها على مبداأ دولة املوؤ�س�سات؛ الذي يعترب احلاكم جمرد 
اإل جزءا من  باأداء وظيفته وفق ما ين�س عليه القانون. ول نح�سب هذا املبداأ  موظف يقوم 
نظام احلكم الإ�سالمي كما بينه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، ومار�سه خلفاوؤه الرا�سدون، واإن 
مل يعرف بهذا ال�سم؛ فلم يكن �ساحب الولية –كربت اأو �سغرت- �سوى خادم لالأمة يف 
نظرهم ويف نظر الفقهاء من بعدهم، مهما اأنباأت املمار�سات التي جاءت بعد اخلالفة الرا�سدة 

عن غري ذلك.  
ال�سيا�سي  الت�سريع  الدولة وبني �سخ�س احلاكم هو من �سميم  الف�سل بني  اإن مبداأ 
وا�سح يف  ب�سكل  برز  ، حيث  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  منذ عهد  فقد ظهر  الإ�سالمي، 
تعامله مع الأموال العامة، التي كان يعدها مال هلل تعالى، حيث يقول من حديث عمرو بن 
قال  القيامة«  يوم  اأهله  ونار و�سنار على  الغلول عار  فاإن  اأدوا اخلياط واملخيط،   ...« �سعيب: 
عمرو: ثم تناول من الأر�س وبرة من بعري اأو �سيئا ثم قال: »والذي نف�سي بيده ما يل مما اأفاء 

اهلل عليكم ول مثل هذه اإل اخلم�س واخلم�س مردود عليكم«37.

المعنى  ال�سلطة؛  ب�سخ�سنة  والمق�سود  ق�سنطينة.  بجامعة  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  �سريط  الأمين  الدكتور:  وهو:   36
فتثبت  �سلطتها،  يمار�سون  الذين  الأ�سخا�س  عن  للدولة  القانونية  ال�سخ�سية  تنف�سل  حيث  الموؤ�س�سات،  لدولة  الم�ساد 

الحقوق واللتزامات لها وعليها بغ�س النظر عمن يتولى ال�سلطة فيها.  
1425هـ،  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  الأعظمي،  م�سطفى  محمد  تحقيق:  الموطاأ،  مالك،  الإمام  رواه   37

2004م، 652-3/651. كما رواه الأئمة: اأحمد والن�سائي والبيهقي وابن حبان وغيرهم.
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كما برزت هذه الفكرة يف عهد اخللفاء الرا�سدين، متثلت يف كثري من املظاهر؛ منها على 
�سبيل املثال: بيت املال كموؤ�س�سة م�ستقلة عن اخلليفة. لكن انحراف نظام احلكم عن خط 
اخلالفة الرا�سدة قد اأدى اإلى توقف الفكرة عن التطور على ال�سعيد ال�سيا�سي، رغم ا�ستمرار 
الفقه الإ�سالمي يف تطبيقها على جمالت اأخرى، كالق�ساء والوليات الفرعية واملوؤ�س�سات 
الوقفية وغريها... وكتاب الفروق للقرايف قد ت�سمن الكثري من امل�سائل التطبيقية لها، وهو اأكرب 

دليل على ثراء الفقه املوؤ�س�ساتي الذي اأنتجه علماوؤنا ويجب علينا ا�ستثماره يف فقه الدولة.
فاحلاكم يف الدولة الإ�سالمية، كما يحق له اإ�سدار ت�سريعات جديدة، يحق له اأي�سا اأن 
ي�سدر ما يعدلها اأو يلغيها. و�سواء كانت هذه الت�سريعات من و�سعه اأم من و�سع من �سبقه من 
احلكام. ذلك اأن قابلية ت�سريعات الدولة لالإلغاء والتعديل اأمر �سروري وحاجة متليها تغريات 
الزمن وتطورات احلياة الجتماعية لالأمة، واإعطاء القائمني عليها �سالحية التغيري والتعديل 
يف الت�سريعات متنحهم الآليات الالزمة لال�ستجابة لهذه التطورات. خا�سة اأن هذه التطورات 
قد توؤثر ب�سكل مبا�سر يف تغيري الأحكام ال�سرعية ذاتها، والتي كثريا ما تنبني عليها ت�سريعات 
الدولة، وهذا التاأثري ل يقت�سر على الأحكام ال�سرعية بل ي�سمل الأحكام املبنية على العرف 

اأو العادة اأو امل�سلحة اأي�سا. 
ين�س على ذلك �سراحة، بل يرتتب على  اأن  �سابق  ت�سريع  نفاذ  لوقف  ي�سرتط  ول 

�سدور القانون اجلديد املخالف للقدمي انتهاء �سريان ال�سابق وبداية �سريان الالحق38.
على اأن هذه اخل�سائ�س لي�ست عامة يف جميع ت�سريعات الدولة، اإذ قد يكون منها ما 
ثابتة بطريق قطعي ولي�ست حمال لالجتهاد. وعندها يكون عمل  اإقرار لأحكام �سرعية  هو 
ال�سلطة الت�سريعية يف الدولة جمرد �سياغة قانونية للحكم ال�سرعي وو�سعه يف وثيقة مكتوبة 
على  قا�سرة  اآنفا  املذكورة  اخل�سائ�س  هذه  فاإن  ولذلك  تنفيذه.  وت�سهيل  به  النا�س  لإعالم 

ت�سريعات الدولة املتعلقة بامل�سالح، اأو بالأحكام ال�سرعية التي هي حمل اجتهاد. 
الدولة يختلف عن مفهوم  متار�سها  بالت�سريع كوظيفة  املق�سود  اأن  اإلى  ننتهي  وهكذا 
الت�سريع الإلهي الذي هو ت�سريع ابتدائي يخ�سع له احلاكم واملحكوم على ال�سواء، بل هو 
ا�ستنادا  الدولة  يف  الجتماعية  العالقات  حلكم  الالزمة  القانونية  القواعد  و�سع  عن  عبارة 
اإلى م�سادر ال�سريعة، اأو ما متليه امل�سلحة الآنية وامل�ستقبلية للمجتمع، وينتج عن هذا املفهوم 

جمال الدين عطية - النظرية العامة لل�سريعة الإ�سالمية - مطبعة المدينة - 1407هـ - �س291.  -  38
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ت�سريعات  اأنها  يف:  اخل�سائ�س  هذه  وتتمثل  الدولة.  ت�سدره  الذي  الت�سريع  متيز  خ�سائ�س 
فرعية تابعة لل�سريعة، وهي حمدودة النطاق مو�سوعا ومكانا، كما اأنها ت�سريعات ملزمة لالأفراد 
قابلة لالإلغاء والتعديل ح�سب تغري الجتهاد �سواء يف  الباطن، وهي وقتية  الظاهر دون  يف 
تف�سري الن�سو�س )اأو م�سادر الأحكام عموما( اأم يف تعيني مظان امل�سلحة. ولأن الجتهاد يف 
كل من املجالني )احلكم ال�سرعي، ومظان امل�سلحة( يختلف عن الآخر، فاإن الت�سريعات التي 

تنتج عنها تختلف اأي�سا، وهذا ما �سنبينه يف الف�سل التايل.

الفصل الثاني: أنواع التشريعات التي تصدرها الدولة 
العامة،  �سوؤونها  الت�سرف يف  الأمة يف  نيابة عن  كونها  الأمر يف  ولية  تكمن حقيقة 
ولكي يكون الت�سرف �سحيحا ل بد اأن يبنى على اجتهاد �سحيح، وميكننا ت�سنيف اجتهاد 
اأمرا  اإلى نوعني، بناء على طبيعة حمل الجتهاد؛ فقد يكون مو�سوع الجتهاد  اأويل الأمر 
م�سلحيا بحتا يتعلق مبعرفة وجه الت�سرف، ويتعلق هذا الجتهاد مبعرفة بحكم الت�سرف من 

الناحية ال�سرعية. 
فالأول اجتهاد يف تدبري امل�سالح، اأما الثاين فهو اجتهاد يف الأحكام ال�سرعية، وبناء 
على كل منهما ميكن لل�سلطات املخولة اإ�سدار ت�سريعات لتنظيم احلياة العامة والعالقات 
اأن ت�سدره  الجتماعية يف الدولة39. وبذلك يكون لدينا نوعان من الت�سريع الذي ميكن 
الدولة يف اإدارة اأمور املجتمع، ينبني اأحدهما على اجتهاد يف احلكم ال�سرعي، اأو ما ميكن 
اأن نطلق عليه منطقة احلالل واحلرام، وينبني الآخر على الجتهاد يف تدبري م�سالح الأمة، 
اأو يف املجال امل�سروع ب�سفة عامة، وتف�سيل ذلك  اأمور الدولة يف منطقة الإباحة  و�سيا�سة 

يف مبحثني:
املبحث الأول: الت�سريعات املتعلقة بالأحكام ال�سرعية. 

املبحث الثاين: الت�سريعات املتعلقة بتدبري م�سالح الدولة.

قد يكون ذا طابع ت�سريعي كما يكون ذا طابع تنفيذي. والذي  الجتهادين  عن  المترتب  العمل  اأن  مالحظة  مع   -  39
يهمنا هنا هو الت�سريع، ولذلك اقت�سرنا عليه.
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المبحث األول: التشريعات المتعلقة باألحكام الشرعية 
ال�سريعة الإ�سالمية بو�سفها �سريعة خالدة لي�ست كلها ت�سريعات واأحكاما قاطعة، فمنها 
ما هو قطعي تكفل اهلل تعالى ببيانه ب�سكل ل يختلف فيه امل�سلمون، ومنها ما و�سع على �سكل 
ن يف ن�سو�س ظنية حتتمل معان متعددة، اإ�سافة اإلى ن�سو�س ال�سنة التي  مِّ قواعد عامة، اأو �سرُ
ثبتت بطريق ظني. وال�سق القابل لالجتهاد من ال�سريعة قد اأنتج فقها وا�سعا ومتعدد الجتاهات، 

ظهرت بعد ن�سجها وتطورها يف مذاهب كربى؛ اأهمها املذاهب الأربعة امل�سهورة.
ويحتاج اأولو الأمر لإ�سدار الت�سريعات املتعلقة بالأحكام ال�سرعية اإلى تعيني الجتهاد 
الذي ت�سدر هذه الت�سريعات مبقت�ساه، لأن الجتهادات املختلفة يف حد ذاتها لي�س بع�سها 
باأكرث اإلزاما من بع�س، اإل اإذا اعتقد املجتهد �سحتها فيلزمه الأخذ بها، اأو �سدرت عن ولية 

عامة اأو خا�سة.
   وترتبط عملية اإ�سدار هذه الت�سريعات مب�ساألة على غاية من الأهمية، وهي م�ساألة 
وعن  الت�ساوؤل حولها،  ويطرح  املعا�سرين.  الباحثني  اهتمام  ت�ستقطب  التي  ال�سريعة  تقنني 
مدى م�سروعيتها ومالءمتها ومن ثم دور احلكام فيها، واإلى من تعود �سلطة اختيار الجتهاد 
الذي ينبغي العمل به يف حالة احتمال امل�ساألة لعدة اجتهادات متباينة وهو ما عرف بفكرة 

)التقييد والإلزام(.
ولذا راأينا اأن ندر�س تقنني ال�سريعة من حيث املبداأ، ثم نعر�س الجتاهات املختلفة يف 
تقدير دور الإمام يف هذا التقنني مع تقومي هذه الجتاهات؛ فهذان فرعان. ثم نخ�س�س فرعا 

ثالثا لبيان حقيقة دور الإمام يف الت�سريع املبني على الأحكام ال�سرعية.

املطلب الأول: ق�شية تقنني ال�شريعة
التقنني كمفهوم حديث هو الت�سريع الذي يتم جتميع قواعده بوا�سطة الهيئة املخت�سة 
بالت�سريع، اأي هو جتميع ر�سمي تقوم به ال�سلطة الت�سريعية يف الدولة. »فهو ت�سريع ل يختلف 
عن اأي ت�سريع اآخر اإل يف النطاق ويف الأهمية، وهو لهذا الختالف ذاته يعترب اأكمل �سور 
الت�سريع، لأنه ل يقت�سر على تنظيم مو�سوع معني، بل ينظم جميع املو�سوعات التي تتعلق 

بق�سم من اأق�سام القانون …«40
عبد ال�سيد تناغو- النظرية العامة للقانون - من�ساأة المعارف - الإ�سكندرية - 1986م - �س365. �سمير    40
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 وثمة جانب من الفقه الو�سعي ل يرى يف التقنني �سوى عملية فنية ت�ستهدف جمع 
النظر عما  ب�سرف  القائم  القانون  ين�سب على  فهو  بينها،  العالقة  وتنظيم  القانونية  القواعد 

ينبغي اأن يكون41   
واأيا كان الأمر، فاإن جتميع القواعد القانونية القائمة يتطلب الجتهاد يف توحيد الآراء 
تناق�س، بل واإ�سافة اجتهادات جديدة  بينها من  واإزالة ما قد يقع  بينها  املختلفة والرتجيح 
ل�ستكمال املجموعة القانونية املتعلقة بفرع من الفروع، وهذه عملية اجتهادية تدخل يف اإطار 
الت�سريع البتنائي املق�سود يف هذا البحث، بالإ�سافة اإلى اأنه ل ميكن اأن يعترب مثل هذا العمل 

تقنينا اإل اإذا كان �سادرا عن �سلطة خمت�سة بالت�سريع يف الدولة.
واعتربوه  امل�سلمني،  الباحثني  باهتمام كثري من  ال�سريعة  تقنني  ولقد حظي مو�سوع 
خطوة �سرورية يف طريق تطبيق ال�سريعة يف دول امل�سلمني اليوم، يف حني لقيت الدعوة اإلى 
التقنني معار�سة من بع�س الفقه الإ�سالمي احلديث منه والقدمي42. �سنعر�س هذه الدعوة 
اأ�سباب معار�ستها والأ�سانيد التي بنيت عليها هذه املعار�سة، ثم نحاول بعد  ومربراتها، ثم 

ذلك اإبداء وجهة نظرنا يف امل�ساألة.

اأول: الدعوة اإلى تقنني ال�سريعة 
ظهرت حماولت لتوحيد الأحكام ال�سرعية املبنية على الجتهاد يف الفقه الإ�سالمي 
عن طريق �سلطة الدولة يف وقت مبكر من التاريخ الإ�سالمي، يرى الباحثون اأن اأولها كان 
اقرتاح ابن املقفع الذي تقدم به اإلى اخلليفة املن�سور43. ولقد لقي هذا القرتاح قبول لديه 
فعر�سه على الإمام مالك ـ رحمه اهلل ـ وطلب منه اأن يتولى جمع الأحكام الالزمة لذلك 

العام - دون نا�سر ول مكان - 1414هـ - �س83 الدولي  القانون  مبادئ   - ال�سالم  عبد  جعفر  ينظر:    41
42  - ناق�س الفقه م�ساألة جواز التقنين من حيث اإمكانية اإلزام الق�ساة باجتهاد موحد، غير اأنهم اأغفلوا م�سكلة اأخرى يتوقف 
عليها مبداأ التقنين، وهي الم�ساألة التي طرحها الأ�سوليون حول مدى وجوب الجتهاد في كل حادثة، وهل يلزم المجتهد 
اإعادة النظر في الحكم ال�سرعي عند كل واقعة اأم يعمل باجتهاده ال�سابق ؟ وعامة علماء الأ�سول يرون الكتفاء بالجتهاد 
ال�سابق حتى يظهر للمجتهد ما يبطله، وبناء على هذا الراأي فاإن و�سع الت�سريع بمقت�سى الجتهاد في الحكم ال�سرعي، اأمر 
جائز و�سائغ �سرعا. بينما ي�سترط بع�س الأ�سوليين ح�سور الدليل في ذهن المجتهد  ومن هوؤلء؛ الآمدي والنووي. ويوجب 
اإعادة الجتهاد عند كل واقعة. ينظر هذه المذاهب: عبد العلي الأن�ساري - فواتح الرحموت �سرح م�سلم  البع�س الآخر 

الثبوت - بهام�س الم�ست�سفى للغزالي - - دار الكتب العلمية - بيروت - 1983م - 2/394.
43  - ينظر ن�س هذا القتراح �سمن: ر�سالة ال�سحابة التي اأر�سلها ابن المقفع اإلى المن�سور. عبد الحميد حاجيات - عبد 

اهلل بن المقفع حياته واآثاره - الموؤ�س�سة الوطنية للكتاب - الجزائر - 1990م - �س64.
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رِب  فقرُ القرتاح  هذا  رف�س  مالكا  الإمام  اأن  غري  املدينة،  اأهل  فقه  على  مبنية  تكون  بحيث 
وقَتها44. ثم عادت الفكرة من جديد تراود املهتمني بالفقه والجتهاد فتوالت املحاولت بعد 
ذلك، اإل اأنها مل تكن ر�سمية، فلم تكن تقنينا باملعنى احلقيقي للتقنني حتى اأ�سدر ال�سلطان 
�سليم الأول قرارا يعلن فيه اأن املذهب احلنفي هو مذهب الدولة الر�سمي الإلزامي يف اأمور 

الق�ساء والفتيا يف جميع اأقطار اململكة العثمانية45.
وبعد هذا التحديد العام )اأعني التقييد مبذهب معني مبا فيه من اختالف بني اأئمته( 
زمن  مرور  بعد  الدعاوى  �سماع  كمنع  ال�سلطانية  الإرادات  ب�سدور  اخلا�س،  التحديد  ظهر 
معني )اأوما ي�سمى بالتقادم( 46... اإلى �سدور جملة الأحكام العدلية يف القانون املدين �سنة 

1293هـ47.

نذكر  املعا�سرين  الباحثني  من  به  باأ�س  ل  عدد  من  تاأييدا  التقنني  فكرة  لقيت  وقد 
منهم: حممد الطاهر بن عا�سور، واأبو الأعلى املودودي، وعبد الوهاب خالف وغريهم...48

اأن هذا الإجراء �سرورة من �سرورات الع�سر لتي�سري العمل  ويرى املوؤيدون للتقنني 
بال�سريعة، واأن اخللفاء الرا�سدين قد عملوا به؛ من مثل جمعهم القراآن على حرف واحد �سدا 
لباب اخلالف، وغري ذلك… كما اأن هذا النوع من الإلزام ترتتب عليه م�سالح وتندفع به 

مفا�سد منها: 

فل�سفة الت�سريع في الإ�سالم - ط2 - دار الك�ساف - بيروت - 1371هـ -�س61  - محم�ساني  �سبحي  ينظر:   -  44
45 - ينظر تف�سيل المراحل التي مر بها التفكير في توحيد الأحكام: �سبحي محم�ساني - الأو�ساع الت�سريعية في الدول 
العربية ما�سيها وحا�سرها - دار العلم للماليين - بيروت - 1981م - �س159-157 و178-177.  وهو يرى اأن غياب 
الإلزام بمذهب ر�سمي للدولة ل ينفي انت�سار بع�س المذاهب على ح�ساب بع�سها ب�سبب ت�سيع بع�س الولة لها؛ اإما عن 
المغرب  في  الفاطميون  فعل  الأخرى،كما  المذاهب  علماء  ا�سطهاد  طريق  اأو عن  معين،  من مذهب  الق�ساة  تولية  طريق 

العربي وم�سر. المرجع نف�سه �س176-177.
46  - محمود عبد المجيد مغربي - الوجيز في تاريخ القوانين - الموؤ�س�سة الوطنية للدرا�سات والن�سر والتوزيع - بيروت 

- 1979م �س338.
�س345  - نف�سه  المرجع   -  47

اأ�سحاب هذا التجاه: عبد الوهاب خالف - ال�سيا�سة ال�سرعية - المرجع ال�سابق - �س-45 بع�س  كتبه  ما  ينظر:   -  48
46، محمد عبد الجواد محمد - بحوث في ال�سريعة الإ�سالمية والقانون - المجموعة الثانية - عنوان البحث: كيف حاد 
العالم الإ�سالمي عن �سراط ال�سريعة وكيف يمكن العودة اإليه - من�ساأة المعارف - الإ�سكندرية - 1397هـ - �س-79
اأبوالأعلى  �س269،   - 1413هـ   - م�سر   - المن�سورة   - الوفاء  دار   - وال�ست�سارة  ال�سورى  فقه   - ال�ساوي  توفيق   ،86

المودودي - مفاهيم اإ�سالمية حول الدين والدولة - الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع - جدة - 1405هـ - �س198.
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1 ـ اأن الأحكام تكون معروفة للقا�سي واملتقا�سي مما يجعلها اأكرث حتقيقا للعدالة واأكرث 
تي�سريا على النا�س49.

الوقائع يتطلب مهارة علمية كبرية،  الفقهية لتطبيقها على  ا�ستنباط الأحكام  اأن  ـ   2
الق�ساة،  اإلى عدد كبري من  الق�سائي يحتاج  الكثري، واجلهاز  بلوغها  يق�سر عن  مرتبة  وهي 
اإ�سافة اإلى �سعوبة رجوع القا�سي اإلى كتب الفقه ملعرفة احلكم الواجب تطبيقه50، وتقنني 

الأحكام من اأح�سن الو�سائل للتعجيل بالف�سل يف الأحكام واإظهار احلق يف الق�ساء 51.
3 ـ منع احلكم بالت�سهي، واحلفاظ على �سمعة الق�ساة، لأن اختالف الق�ساة يف احلكم 

ب�سدد ق�سيتني مت�سابهتني يوؤدي اإلى اتهام الق�ساء والعدالة 52.
ويف�سر اأ�سحاب هذا الراأي موقف الإمام مالك على اأنه تورع عن حتمل تبعات الإلزام 

مبفرده. 
كما اأنهم يرون اأن الت�سريع يف امل�سائل الظنية حق للدولة؛ ملنع الفو�سى الت�سريعية، 
وبحكم امتالكها للجهاز املفكر املتخ�س�س املتمثل يف خربائها واأويل ال�ساأن يف موؤ�س�ساتها، 
بعد العمل مببداأ ال�سورى53، واتخاذها لهيئة متار�س ال�سلطة الت�سريعية هو اأجنع �سبيل للخروج 

من قيود التقليد وفتح باب الجتهاد، ولكن ب�سكل منظم 54.
واملالحظ على كل هذه املربرات اأنها ل ترجع اإلى �سبب �سرعي، بل اإنها يف جملتها 
تعتمد على �سند م�سلحي بحت، بل اإن املنطلق الأ�سا�سي لهذه الدعوة هو م�سايرة التطور 

احلديث للدول وما تفر�سه ظروف الع�سر من تنظيم للعملية الت�سريعية.

وال�ست�سارة - المرجع ال�سابق - �س280 ال�سورى  فقه   - ال�ساوي  توفيق   -  49
المبررات التي ا�ستندت اإليها اللجنة المكلفة بو�سع مجلة الأحكام العدلية تدور حول  اأن  الدين عطية  50 - يذكر جمال 

هذا ال�سبب، ينظر كتابه: النظرية العامة لل�سريعة الإ�سالمية - دون نا�سر - مطبعة المدينة - 1407هـ - �س204.
بن عا�سور - مقا�سد  ال�سريعة الإ�سالمية - ال�سركة التون�سية للتوزيع - تون�س - 1978م �س203. الطاهر  محمد   -  51

52- فتحي الدريني - خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي – المرجع ال�سابق- �س445.
53 - المرجع نف�سه - �س346.

ال�سرعية - دار الأن�سار للطبع والن�سر والتوزيع - القاهرة - 1977م - �س-45 ال�سيا�سة   - خالف  الوهاب  عبد    -  54
.46
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ثانيا: معار�سة مبداأ تقنني ال�سريعة 
    يرى املعار�سون لتقنني ال�سريعة اأن ما يقت�سيه هذا التقنني من اإلزام مبذهب واحد 
اأو باجتهاد واحد من الجتهادات الفقهية؛ اأمر غري جائز �سرعا، وهو خرق لالإجماع املنعقد 
على وجوب الأخذ بالكتاب وال�سنة متى ا�ستبان للمجتهد وجه احلكم فيهما؛ م�ستدلني يف 
ذلك بقول الإمام ال�سافعي ـ رحمه اهلل ـ: »اأجمع النا�س على اأن من ا�ستبانت له �سنة ر�سول 

اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - فلي�س له اأن يدعها لقول اأحد �سواه«55.
اإن  بل  بحكمه،  اإلزامهم  �سرطا يف  لي�س  القا�سي  به  يحكم  مبا  اخل�سوم  علم  اأن  كما 
�سبيل  وعلى  بع�سهم،  عند  الكراهة  �سبيل  على  التعليم؛  من  النوع  هذا  عن  نهوا  العلماء 

التحرمي عند بع�سهم الآخر.56
وقد رف�س الإمام مالك هذه الدعوة بعد اأن عر�ست عليه ثالث مرات قائال: »… فاإن 
اأ�سحاب ر�سول اهلل � اختلفوا يف الفروع، وتفرقوا يف الآفاق وكل عند نف�سه م�سيب…«، 
ومل يلق هذا الرف�س اأي نكري من علماء ع�سره، ول الع�سور املتاأخرة عنه، بل لقد لقي من 
 …« بقوله:  كثري  ابن  الإمام  وا�ست�سوبه  هذا  موقفه  ا�ستح�سن  وممن  التقدير،  بع�سهم كل 

وذلك من متام علمه وات�سافه بالإن�ساف«57.
اأن التقنني والإلزام مبذهب معني خنق لالجتهاد وكبح حلريته التي  اأنهم يرون  كما 
كانت �سببا يف ازدهار الفقه وتطوره 58، بل هو �سد اآخر لباب الجتهاد الذي حاول املجددون 
يف الع�سر احلديث فتحه59. ف�سال عن اأن املواد املقننة ل ت�سلم من الختالف يف تف�سريها. 
املقننة،  الن�سو�س  تف�سري  اأولى من الختالف يف  ال�سريعة  ن�سو�س  تف�سري  والختالف يف 

الذي قد ينحرف ب�ساحبه عن مقا�سد ال�سريعة واأحكامها باجلملة. 
ومن هذا العر�س الوجيز ملربرات املانعني من التقييد، جند اأن معار�ستهم له اإمنا بنيت 

على اأ�سا�س اعتقادهم لعدم م�سروعيته، خا�سة واأنه يف نظرهم خمالف لالإجماع.

بكر اأبوزيد - التقييد والإلزام: عر�س ومناق�سة - دار الهالل - الريا�س - 1403هـ - �س83.  -  55
زيد - المرجع ال�سابق - �س34-35. اأبي  بكر  عن  نقال   - ال�سنقيطي  الأمين  محمد   -  56

علوم الحديث - ب�سرح اأحمد �ساكر - تعليق نا�سر الدين الألباني - تحقيق:  اخت�سار   - كثير  ابن  الحافظ  ينظر:   -  57
علي بن ح�سن الحلبي - مكتبة المعارف - الريا�س - 1417هـ - 1/115.

58 - جمال الدين عطية - النظرية العامة- المرجع ال�سابق - �س198.
�سبحي محم�ساني - الأو�ساع الت�سريعية للدول العربية - المرجع ال�سابق - �س171-172.  -  59
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ثالثا: تقومي الجتاهني
اأن  يرى  ال�سريعة،  تقنني  مبداأ  الجتاهني حول  من  اإلى مربرات كل  ينظر  الذي  اإن 
اخلالف بينهما ل يرجع اإلى جمرد مالءمة التقنني؛ خالفا ملا اأ�سار اإليه بع�س الباحثني 60، 
ال�سرعية؛  الناحية  من  الإجراء  هذا  و�سحة  م�سروعية  مدى  اإلى  اأ�سا�سا  يرجع  اخلالف  بل 
على الأقل بالن�سبة للراأي املانع من التقنني. والتقريب بني الراأيني ينبغي اأن يراعى فيه هذا 
اجلانب بحيث ميكن احل�سول على فوائد التقنني ومزاياه دون الوقوع يف خمالفة ال�سريعة التي 

نحاول املحافظة عليها من خالل هذا الإجراء.
ل يخفى اأن حرية الجتهاد من املبادئ الأ�سيلة يف ال�سريعة الإ�سالمية، وما اأوتيت 
الأمة يف مقتلها اإل بعد اأن اأ�سبح الجتهاد من املحظورات ال�سرعية، وبتوقيع علماء الإ�سالم 
اإذا كان مبنيا على قواعد الجتهاد  اأنف�سهم61. وتعدد الجتهاد يف حد ذاته لي�س مذموما 
ال�سحيحة، فقد وجد ذلك يف عهد ال�سحابة والتابعني ومن جاء بعدهم. ومل ي�سبب ذلك 
اأي حرج، بل �سجع على طلب العلم واأنع�س احلياة الفقهية، بل اإنه من بع�س الوجوه مطلب 

من مطالب الع�سر مثله مثل التقنني62.
ومع ذلك يبقى لتقنني ال�سريعة فوائده اجلمة يف اإظهار الأحكام للنا�س وللولة ـ �سواء 
كانوا اإداريني اأم ق�ساة ـ مما ي�سهل املعامالت ويبني احلقوق والواجبات ويقارب بني الأحكام 
الق�سائية لتحقيق العدالة وال�ستقرار. ولي�س مبداأ التقنني بغريب عن الفقه الإ�سالمي ول 
عن تاريخ امل�سلمني، فبعد ا�ستقرار املذاهب الإ�سالمية الكربى اأ�سبح الق�ساء يحرتم املذهب 
ال�سائد يف كل منطقة، رغم اأن كثريا من الق�ساة مل يكونوا مقلدين باملعنى ال�سحيح للتقليد، 

بل كانت لهم اجتهاداتهم اخلا�سة يف النوازل امل�ستحدثة63.

60 - وهو جمال الدين عطية - النظرية العامة - المرجع ال�سابق - �س204. 
اإ�سماعيل ال�سنعاني - �سبل ال�سالم �سرح بلوغ المرام - تحقيق:  بن  محمد  الجتهاد:  تعذر  دعوى  اإنكار  في  ينظر   -  61
محمد الدالي بلطه - المكتبة الع�سرية -  بيروت - 1992م - 4/210. حيث يوؤكد اأن هوؤلء العلماء الذين قرروا هذه 
الدعوى ور�سوا بها، مجتهدون يعرف اأحدهم من الأدلة التي يمكنه ال�ستنباط بها ما لم يكن يعرفه ق�ساة النبي - �سلى اهلل عليه 

و�سلم - ول ق�ساة الخلفاء الرا�سدين.  ولل�سنعاني ر�سالة في اإبطال هذه الدعوى بعنوان: »اإر�ساد النقاد اإلى تي�سير الجتهاد». 
اأمر �سروري ب�سبب تعدد المجتمعات الم�سلمة واختالفها. ينظر: جمال  اأن تعدد الجتهادات  62 - يرى بع�س الباحثين 
الدين محمد محمود - بحث بعنوان: اأ�سواء على الجتهاد المعا�سر واأهم ق�ساياه  - محا�سرات ملتقى الفكر الإ�سالمي 
ال�سابع ع�سر - » ملتقى الجتهاد » - ق�سنطينة - �سوال 1403هـ - موؤ�س�سة » الع�سر » للمن�سورات الإ�سالمية - الجزائر 

-  دون تاريخ - 3/38.
63 - اأحمد �سلبي - مو�سوعة النظم والح�سارة الإ�سالمية - تاريخ الت�سريع وتاريخ النظم الق�سائية في الإ�سالم - مكتبة 

النه�سة الم�سرية - القاهرة - 1981م - �س298.
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كما اأن الفقهاء اأجازوا للقا�سي املقلد اأن يحكم باأحد الأقوال املتقاربة على غري ترجيح 
ول معرفة باأدلة كل منها 64. ويرى بع�س الباحثني اأن ما يعرف بالتقليد يف اأول اأمره كان 

عبارة عن مراعاة من الأمة لل�سريعة املقننة65.
اأما ما ا�ستند اإليه بع�س َمْن َمَنع التقنني ِمن اتفاق الفقهاء على بطالن ال�سرط الذي 
يفر�س على القا�سي اأن يحكم مبذهب معني؛ فهو قا�سر على القا�سي املجتهد66. اأما القا�سي 
املقلد فقد قال الفقهاء ـ ومنهم املالكية67 ـ بجواز هذا ال�سرط من اأجل ان�سباط الأحكام، 

وهو عني التقنني.
ِجدت اقرتاحات من الباحثني املعا�سرين  وللجمع بني مزايا الجتهاد ومزايا التقنني ورُ
بو�سع مو�سوعة لالأحكام ال�سرعية الجتماعية؛ اإما على اأ�سا�س التقريب بني املذاهب68، اأو 

عن طريق اإيجاد اجتهادات جديدة من قبل علماء الع�سر69.
على  تقت�سر  اأن  يجب  الدولة  يف  الت�سريع  موؤ�س�سة  ت�سعها  التي  التقنينات  اأن  كما 
يف  بحقه  للق�ساء  يحتفظ  اأن  على  اجلامدة70.  القيود  تتجنب  واأن  املرنة  واملعايري  الكليات 
اإما  امل�ستحدثة؛  الجتهادات  ملراقبة  نظام  و�سع  منظم، عن طريق  ب�سكل  ولكن  الجتهاد، 

بوا�سطة جمل�س اأعلى للق�ساء، اأو بوا�سطة املوؤ�س�سة الت�سريعية ذاتها.  

64 - ينظر: القرافي - الإحكام – المرجع ال�سابق - �س30. 
كرات�سي،  جامعة  والتطبيق،  النظرية  الحديث،  الع�سر  في  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  النظريات   - اأحمد  الدين  منظور   -  65

باك�ستان – 1409هـ - 1988م - �س156.
محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب - مواهب الجليل �سرح مخت�سر خليل -  بن  محمد  ينظر:   -  66

مطبعة ال�سعادة - القاهرة - 1329هـ 6/98.
ال�ساطبي في الموافقات - المرجع ال�سابق - 4/142. وا�ستح�سنه   -  67

المطبوعات،  وكالة   - م�ستقبله  التاريخية،  اأدواره  ن�ساأته،  الإ�سالمي:  للت�سريع  المدخل   - النبهان  فاروق  ينظر:   -  68
الكويت، دار القلم، بيروت - 1981م - �س404، اأحمد �سلبي - مو�سوعة النظم والح�سارة الإ�سالمية - تاريخ الت�سريع 

وتاريخ النظم الق�سائية في الإ�سالم - مكتبة النه�سة الم�سرية - القاهرة - 1981م - �س223.  
الإ�سالم في الحكم - ترجمة:من�سور محمد ما�سي - ط6 - دار العلم للماليين -  منهاج   - اأ�سد  محمد  ينظر:   -  69
بيروت - 1983م - �س178-173، فاروق النبهان - المدخل للت�سريع الإ�سالمي: ن�ساأته، اأدواره التاريخية - م�ستقبله 

- وكالة المطبوعات،الكويت. دار القلم، بيروت - 1981م - �س404.
ال�سابق - �س207، وتقدم بهذا القتراح بع�س ال�سيعة اأي�سا   المرجع   - العامة  النظرية   - الدين عطية  ينظر جمال   -  70
مثل: جعفر �سبحاني - التقنين في الحكومة الإ�سالمية - مقالت الموؤتمر الرابع للفكر الإ�سالمي - طهران - �س-222

224، نقال عن جمال الدين عطية - المرجع ال�سابق - �س198.
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املطلب الثاين: عر�ص اخللف حول �شاحب ال�شلطة  يف تقنني ال�شريعة 
اإذا جاز للدولة الإ�سالمية يف هذا الع�سر اأن ت�سع قوانني لتنظيم احلياة الجتماعية عن طريق 

تقنني ال�سريعة �سواء ب�سكل جامد اأم ب�سفة مرنة، فاإلى من تعود �سالحية القيام بهذا العمل ؟ 
النوع من  ال�سلطة يف هذا  الفقه الإ�سالمي احلديث يف حتديد �ساحب  لقد اختلف 
الت�سريع، فذهب جانب من الفقه اإلى اأن الإمام له ال�سلطة الكاملة يف و�سع ت�سريعات الدولة، 
ولكن ب�سرط اأن يكون جمتهدا اأو اآخذا عن جمتهد، بينما ذهب فريق اآخر اإلى اأن ت�سريع 
ولذلك  التنفيذ.  على  قا�سرة  وظيفته  لأن  �سلطته،  عن  متاما  م�ستقل  الدولة  يف  الأحكام 

�سنعر�س كال من الجتاهني ثم ننتهي اإلى الراأي املختار يف مطلب م�ستقل.

اأول: الجتاه الأول
يرى اأ�سحاب هذا الجتاه اأن الإمام هو �ساحب ال�سلطة يف و�سع كل ت�سريعات الدولة 
مبا فيها اختيار الأحكام الجتهادية يف تقنني ال�سريعة؛ فله �سلطة كاملة يف الإلزام باجتهاد 
معني، �سواء كان اجتهاده هوـ اإذا كان جمتهدا ـ اأم كان اجتهاد جمتهد اآخر يعينه اإذا مل يبلغ 
هو درجة الجتهاد، ول ي�ستثنى من �سلطته هذه اإل ما كان خمالفا لن�س قطعي اأو لالإجماع، 

اأي ما كان مع�سية متيقنة.
فالإمام ـ ح�سب هذا الراأي ـ هو الذي ي�سن الت�سريعات يف اأمور الإباحة، وله �سلطة 
ينقل  كما  التحرمي،  اأو  الإباحة  اإلى  الوجوب  فينقل  امل�سلحة،  وفق  الظنية  الأحكام  تغيري 
التحرمي اإلى الإباحة اأو الوجوب …71 ولذلك فهو الذي ي�سن الد�ستور و�سائر القوانني يف 
الدولة، فما ياأمر به من اأمر اأو يتبناه من حكم ي�سري قانونا نافذا وملزما لكل فرد يف الدولة 

جتب طاعته ظاهرا وباطنا72.
ال�سابق -  المرجع   - والفقهاء  الأ�سوليين  عند  الإباحة  نظرية  مدكور  �سالم  محمد  الراأي:  هذا  تف�سيل  ينظر   -   71
�س342-329، �سبحي �سعيد - الحاكم واأ�سول الحكم في النظام الإ�سالمي - دار الفكر العربي - القاهرة - 1985م 
1371هـ -   - بيروت   - الك�ساف  دار   - الإ�سالم - ط2  في  الت�سريع  فل�سفة   - �سبحي محم�ساني  - �س146-147، 
�س176-175، محمد عبد الحميد اأبوزيد - �سلطة الحاكم في تغيير الت�سريع �سرعا وقانونا - ر�سالة دكتوراه - دار النه�سة 
العربية - القاهرة - 1984م - �س140-183، وينظر م�سطفى الزرقاء -  الفقه الإ�سالمي في ثوبه الجديد - المدخل 

الفقهي العام - دار الفكر - دم�سق 1968-1967-م - 1/191-192. 
72  - محمود الخالدي - قواعد نظام الحكم في الإ�سالم - موؤ�س�سة الإ�سراء - ق�سنطينة - 1991م - �س323-324. 
ويعتقد اأ�سحاب هذا التجاه اأنه حتى لو وجد مجل�س ت�سريعي في الدولة، فاإنه في حالة اأهلية الإمام لالجتهاد، يقت�سر دور 
المجل�س على تو�سيح جوانب الحقيقة، وم�ساعدة الإمام على اتخاذ القرار، بمعنى اأن قرار المجل�س لي�س ملزما له. ينظر: 

محمد المبارك - نظام الإ�سالم - المرجع ال�سابق - �س80.
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وي�ستدلون على هذا الراأي بعدة اأمور منها: 
اإل ما كان  ـ الن�سو�س الآمرة بطاعة ولة الأمور، والتي مل ت�ستثن من هذه الطاعة 

مع�سية هلل تعالى.
ـ اإجماع الأمة على اأن حكم احلاكم يرفع اخلالف، فيوجب على املخالف اأن يرجع 
الجتهادية ل  الأمور  احلاكم يف  اأن حكم  كما  احلاكم،  اإلى مذهب  امل�ساألة  مذهبه يف  عن 

ينق�س باإجماع73.
ـ ال�سوابق التاريخية للخلفاء الرا�سدين؛ التي تدل على اأن اخلليفة كان يعمل باجتهاده 
ويلزم امل�سلمني به، منها: نهي عمر بن اخلطاب -ر�سي اهلل عنه- عن بيع اأم الولد، واإلزامه 
النا�س الطالق الثالث بعد اأن كان ينفذ واحدة على عهد النبي �. ومنها اختالف عمر مع 

اأبي بكر- ر�سي اهلل عنهما - يف العطاء، وعمل كل منهما على ح�سب اجتهاده فيه….74
وبناء على هذا الراأي اأ�سدر ال�سلطان العثماين »جملة الأحكام العدلية«، و�سنها قانونا 
على  يدل  ما  باإعدادها  املكلفة  اللجنة  رفعته  الذي  التقرير  ختام  يف  جاء  اإذ  للدولة،  مدنيا 
امل�سائل  بقول من  العمل  بتخ�سي�س  امل�سلمني  اإمام  اأمر  »فاإذا  ون�سه:  الراأي،  اعتمادها هذا 
ال�سلطان  اأ�سدر  كما  الأمر«75.  لويل  … والأمر  بقوله  العمل  تعني ووجب  فيها،  املجتهد 

العثماين غريها من القوانني يف املجالت الأخرى.

ثانيا: الجتاه الثاين
الت�سريع،  من  النوع  هذا  يف  �سلطة  له  لي�ست  الإمام  اأن  الجتاه  هذا  اأ�سحاب  يرى 
لأن �سلطته قا�سرة على التنفيذ والق�ساء، واإذا كانت �سلطته وا�سعة يف هذين املجالني، فاإنه 
76. واإن عظمة نظام اخلالفة الإ�سالمية قد جتلت  الت�سريع  اأن يتدخل يف نطاق  ل ي�ستطيع 

محمد �سالم مدكور - المرجع ال�سابق - �س341-335، محمود الخالدي - المرجع ال�سابق - �س340-341،   -  73
�سبحي �سعيد - المرجع ال�سابق - �س144-147.

الأدلة: �سبحي محم�ساني - فل�سفة الت�سريع في الإ�سالم - المرجع ال�سابق - �س157، �سليمان  هذه  كل  ينظر   -  74
الطماوي - ال�سلطات الثالث - المرجع ال�سابق - �س392، �سالح الدين دبو�س - الخليفة توليته وعزله: اإ�سهام في النظرية 

الد�ستورية الإ�سالمية - موؤ�س�سة الثقافة الجامعية - الإ�سكندرية - دون تاريخ - �س72.
التقرير: علي حيدر - درر الحكام �سرح مجلة الأحكام - تعريب: فهمي الح�سيني - دار الجيل -  هذا  ن�س  ينظر   -  75

بيروت - 1411هـ - 1/13.
فقه الخالفة وتطورها لت�سبح ع�سبة اأمم �سرقية – ط2 – الهيئة الم�سرية العامة للكتاب   - ال�سنهوري  الرزاق  عبد   -  76

– 1993م - �س48. – القاهرة 
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الد�ستوري  الفقه  يف  حمدود  حيز  على  واقت�سارها  الت�سريع  عن  اخلليفة  �سلطة  انح�سار  يف 
الإ�سالمي، وهو احليز الذي ت�سغله اأحكام ال�سلطة التنفيذية يف الد�ساتري احلديثة77.

متكونة  جمال�س  اإلى  ال�سريعة،  تقنني  راأ�سها  وعلى  الت�سريع،  عملية  توكل  ولذلك 
وتنظم  الإ�سالمي،  التاريخ  طوال  الفقهاء  به  يقوم  كان  الذي  بالدور  وتقوم  العلماء78،  من 
عملية الجتهاد ملنع ظاهرة الفو�سى الت�سريعية التي جعلت العلماء فيما م�سى يغلقون باب 

الجتهاد ويلب�سون ثوب التقليد.
وي�ستند هذا الراأي اإلى اأن الأ�سل هو حرية الجتهاد لكل من تاأهل له، فلي�س لالإمام اأو 
�سواه �سلطة يف حتديد الجتهاد الذي يجب العمل به، واإمنا اأجيز توحيد الأحكام واإلزام النا�س 
باجتهاد معني دون غريه لل�سرورة، وال�سرورة تقدر بقدرها. كما اأن العمل قد ا�ستقر يف التاريخ 

الإ�سالمي على اأن الإمام يقت�سر دوره على الأعمال التنفيذية ول يتدخل يف الت�سريع.
والذي يالحظ؛ هو اأن كال من الراأيني على طريف نقي�س، فالأول يغايل يف منح ال�سلطة 
اأو  نا�سح  الأمة جمرد  املتكون من علماء  الت�سريعي  املجل�س  لالإمام حتى جعل  الت�سريعية 
مو�سح لالأمور، وال�سلطة كاملة لالإمام يف الختيار بني الآراء املعرو�سة عليه، بينما جند الراأي 

الثاين ينزع منه كل �سلطة يف الجتهاد والعمل باجتهاده حتى لو كان جمتهدا. 
ونعتقد اأن ال�سواب يعدو اجلهتني؛ لأن القول ب�سلطة الإمام يف و�سع كل الت�سريعات 
املتعلقة بالأحكام ال�سرعية قول مبالغ فيه، وهو مبني على اأدلة ل تدل على املراد ول توؤدي 
اأية �سلطة يف الت�سريع مطلقا لي�س �سحيحا، لأن الجتهاد  باأنه ل ميلك  اأن القول  اإليه، كما 

الذي تبنى عليه الت�سريعات حق لذي الولية ما دام متاأهال لها وتف�سيل ذلك فيما يلي:

ثالثا: تقومي الجتاهني   
كل  و�سع  يف  ال�سلطة  �ساحب  هو  الإمام  اأن  يرى  الذي  وهو  الأول؛  الجتاه  يقوم 
الت�سريعات املتعلقة بالأحكام ال�سرعية؛ على عدة اأمور تتلخ�س يف: وجوب الطاعة، وقاعدة: 
حكم احلاكم يرفع اخلالف، وال�سوابق التاريخية التي ذكروها، ونعتقد اأن كل هذه الأدلة ل 

ال�سورى وال�ست�سارة - المرجع ال�سابق - �س463. فقه   - ال�ساوي  توفيق   -  77
نف�سه - �س13. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن بع�س الباحثين من التجاه الأول ل يعار�سون تكوين هذه المجال�س،  78 - المرجع 

ولكن من باب اأن الإمام ل يمكنه اأن يقوم بكل هذه الأعمال بنف�سه، اأو في حالة عدم توفره على اأهلية الجتهاد.
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تدل على ما ذهبوا اإليه:
ـ فطاعة اأويل الأمر التي اأوجبها اهلل على امل�سلمني لي�ست عامة يف كل �سيء، بل هي 
طاعة خا�سة حمدودة بالأمر الذي هم اأولياوؤه 79، وقد ثبت لدى العلماء امل�سلمني اأن هناك 
اأحكاما موكولة اإلى احلكام وولة الأمور، بينما هناك اأمور يكون امل�سلمون يف حل من طاعتهم 
فيها 80، مما يدل على اأن جمال الطاعة الواجبة حمدود، وحتديد الأحكام ال�سرعية التي يجب 

العمل فيها مبقت�سى اجتهاده يحتاج اإلى دليل لإثبات دخولها يف هذا املجال.
ـ اإجماع الفقهاء والأ�سوليني على اأن حكم احلاكم يرفع اخلالف واأنه ل يجوز نق�سه؛ 

الذي اأكدته امل�سادر الأ�سولية والفقهية على ال�سواء81.
�سلطة  اأية  لالإمام  الذي ل يجعل  الراأي  يبطل  فهو  الراأيني معا؛  يفند  الإجماع  هذا 
يف الت�سريع مبقت�سى اجتهاده يف الأحكام ال�سرعية، لأن الإمام بو�سفه حاكما له اأن يحكم 

باجتهاده. 
كما يفند الراأي الذي يرى اأنه من حقه الت�سريع مطلقا والجتهاد يف كل ما حتتاجه 
الأمة من اأحكام �سرعية، ذلك اأن هذه القاعدة املجمع عليها قيد عليه اأي�سا كما هي قيد على 
من �سواه. فاجتهاد غريه من احلكام يف الأحكام ال�سرعية ملزم له اأي�سا، ول يجوز له نق�سه 
مبقت�سى هذه القاعدة نف�سها82. وال�سبب يف ذلك اأن احلكم الذي يرفع اخلالف هو حكم 
القا�سي الذي يف�سل به يف ق�سية ما، فهو يختلف عن احلكم ال�سرعي العام الذي ي�ستنبطه 

79 - ينظر: جمال الدين عطية - النظرية العامة - المرجع ال�سابق - �س193. حيث يقول: »وطاعة ولي الأمر اإنما تجب 
اإذا كانت مت�سلة باأمر يتعلق بكونه واليا …«.

ينظر في ذلك: الجويني - الغياثي - المرجع ال�سابق - �س15.  -  80
ينظر على �سبيل المثال: القرافي - الفروق - المرجع ال�سابق - 2/103، �سيف الدين الآمدي - الإحكام في   -  81
 ،4/209  -  1986  - 1406هـ   - بيروت   - العربي - ط2  الكتاب  دار   - الجميلي  �سيد  تحقيق:   - الأحكام  اأ�سول 
اأحمد بن محمد الحموي - غمز عيون الب�سائر �سرح كتاب الأ�سباه والنظائر - دار الكتب العلمية - بيروت - 1405هـ - 
اأبوحامد الغزالي - الم�ست�سفى في علم الأ�سول - دار الكتب العلمية - بيروت - 1403هـ - 2/382، عبد   ،1/327

العلي محمد الأن�ساري - فواتح الرحموت �سرح م�سلم الثبوت - بهام�س الم�ست�سفى – المرجع ال�سابق - 2/395.
82 - ين�س الفقهاء على اأن القا�سي اإذا رفع اإليه حكم قا�س اآخر فاإن عليه اأن ينفذه �سواء كان موافقا لجتهاده اأم ل، ولكن 
ب�سرط اأن ي�سدر به الحكم. ينظر: اأبوالوليد الباجي - ف�سول الأحكام وبيان ما م�سى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - 

درا�سة وتحقيق: الباتول بن علي - طبع وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالمملكة المغربية - 1410هـ - �س267.
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بحث : رحيمة بن حمو

الفقيه ويفتي به والذي يطلق على: »خطاب ال�سارع املفيد فائدة �سرعية«83، فالأول خا�س 
بواقعة معينة، اأما الثاين فهو غري مرتبط باأية واقعة، واإذا كان ثمة عالقة بينهما فهي متمثلة يف 
اأن الأول ي�ستند اإلى الثاين؛ اأي اأن احلكم ال�سرعي اأ�سل حلكم احلاكم84. ولفظ »احلاكم« 

عند اإطالقه ين�سرف اإلى القا�سي يف عرف الفقهاء85.
ويدخل يف م�سمى »احلكم« ت�سرف الإمام وولته يف الوقائع املعينة التي يتعلق بها 
حكم �سرعي اجتهادي، مثل: تعيني مقدار الزكاة يف احلالت املختلف يف تقديرها 86، تقدير 

الن�ساب يف حد ال�سرقة …اإلخ.
واأعتقد اأن الذين ذهبوا اإلى اأن الإمام له �سلطة كاملة يف الت�سريع والإلزام بالأحكام 
ال�سرعية الظنية، اإمنا اعتمدوا على فهم غري �سحيح ملعنى احلاكم عند الفقهاء. ويظهر ذلك 
جليا عند حممد �سالم مدكور87، فقد ف�سر لفظ )احلاكم( يف ا�ستعمال الفقهاء باأنه من يتولى 
ال�سوؤون العامة، اأو الأمري العام الذي يوزع ال�سلطات88، مع اأنه عند �سرحه ملعنى احلكم قال 
اإن لفظ )احلكم( ا�ستعمل يف القراآن الكرمي يف نحو مائة مو�سع، ترجع يف جمملها اإلى الق�ساء 

الإحكام في اأ�سول الأحكام - المرجع ال�سابق - 1/136. والفرق بين الحكم ال�سرعي   - الآمدي  الدين  �سيف   -  83
وحكم الحاكم يظهر من وجوه عدة: 

خا�س بواقعة معينة مخ�سو�سة، والحكم ال�سرعي عام »يراعى في الجن�س ل في الأفراد«. ينظر: مجامع  الحاكم  - حكم   1
الحقائق - نقال عن �سبحي محم�ساني - فل�سفة الت�سريع - المرجع ال�سابق - �س11. 

ما يقع فيه التنازع لم�سالح الدنيا فال ي�سمل م�سائل العبادات ونحوها. ينظر: القرافي -  على  قا�سر  الحاكم  حكم   -  2
الإحكام - المرجع ال�سابق - �س23، والحكم ال�سرعي عام لكل ما يتعلق باأفعال المكلفين.

ل ينق�س - فاإنه ل يتعدى الجزئية التي تعلق بها، فاإن كان ف�سخا لنكاح اأو بيع مختلف  كان  واإن   - الحاكم  حكم   -  3
فيه، فاإن حكمه ل يتعدى ذلك الف�سخ، اأما العوار�س التي تتبع الف�سخ، فاإن القا�سي بالن�سبة اإليها كالمفتي. ينظر: برهان 
الدين بن فرحون - تب�سرة الحكام في اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام - مكتبة الكليات الزهرية - القاهرة - 1406هـ 

  .1/103 -
النزاع لم�سالح  فيه  يقع  فيما  المتقارب  اإلزام في م�سائل الجتهاد  اأو  اإطالق  »اإن�ساء  بقوله:  الحكم  القرافي  84 - يعرف 

الدنيا«. ينظر: الإحكام - المرجع ال�سابق - �س20.
الجوزي - الطرق الحكمية في ال�سيا�سة ال�سرعية - دار الكتب العلمية - بيروت - دون تاريخ -  القيم  ابن  ينظر:   -  85

�س216. 
86 - ينظر مثال: علي بن محمد حبيب الماوردي - الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية - ديوان المطبوعات الجامعية 

- الجزائر - 1983 - �س101-102. 
وقد  مطبوعة  وهي   ، والفقهاء  الأ�سوليين  عند  الإباحة  نظرية  اأو  التخييري  الحكم  للدكتوراه:  ر�سالته  في  وذلك   -  87

�سبقت الإ�سارة اإليها. ولعل كل من اعتمد على هذه القاعدة من الباحثين اآخذ عنه لتقدم ر�سالته في الزمن.
.18 نظرية الإباحة - المرجع ال�سابق - �س15،   - مدكور  �سالم  محمد   -   88
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والف�سل ملنع العدوان والظلم89.
ولقد اعتمد على القرايف يف موا�سع كثرية يف تاأ�سي�س راأيه، ثم �سرح باأن �سياق كالم 
القرايف يفيد اأن احلاكم هنا هو القا�سي، لكنه مع ذلك ي�ستدرك باأن الق�ساء جزء من الولية 
العامة، فما ثبت للقا�سي يثبت للوايل املجتهد بذاته، اأو مبن يرجع اإليهم يف الأحكام ال�سرعية 

من العلماء90.
بل  مبا�سرا،  اعتمادا  القرايف  عن  نقله  يف  يعتمد  مل  باأنه  الباحث  من  ت�سريح  وهذا 
ا�ستعمل القيا�س على القاعدة التي ذكرها، ومن اأجل ذلك ا�سطدم الباحث مع القرايف يف 
مو�سع اآخر من كتابه، واأر�سل هذا الت�ساوؤل: »وهل حكم احلاكم الجتهادي ل يقبل التغيري 
اإذا فهم املق�سود من  اأنه ت�ساوؤل ل ميكن طرحه  اإذا تغري احلاكم وظروف احلكم ؟«91، غري 

حكم احلاكم الجتهادي، واأنه يتعلق بواقعة معينة92.
ـ عامة الأمثلة التي �ساقها من ذهب اإلى اأن الإمام له �سلطة كاملة يف الت�سريع، تدل 
على اأنه كان ياأخذ باجتهاده يف م�سائل اخلالف؛ الأمر الذي لي�س عليه اعرتا�س، فهي يف 
معظمها ترجع اإلى �سلطته، ومن الطبيعي؛ بل من الواجب اأن يت�سرف فيها باجتهاده اإذا كان 
جمتهدا، مثل: توزيع العطاء، ووقف الأر�س املفتوحة …اإلخ. غري اأن بع�س هذه الأمثلة  يف 
مو�سوعها خارجة عن �سلطته، مثل: ما ذكروه من منع عمر- ر�سي اهلل عنه - بيع اأم الولد، 
واإلزامه النا�س الطالق الثالث، وغريها من الروايات …، فهذه من الأحاديث امل�سكلة التي 

جاءت على منط واحد يف الرواية نذكر بع�سها كاأمثلة: 
1 ـ روى عطاء عن جابر: »بعنا اأمهات الأولد على عهد ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 

و�سلم - واأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا«93.
2 ـ عن ابن عبا�س- ر�سي اهلل عنه: »كان الطالق الثالث على عهد ر�سول اهلل � 
واأبي بكر و�سنتني من خالفة عمر، طالق الثالث واحدة، فقال عمر بن اخلطاب: اإن النا�س 

�س16.  - نف�سه  المرجع   -   89
90  - المرجع نف�سه - هام�س1 - �س336.

�س350.   - نف�سه  المرجع   -   91
92  - وهو ي�سبه - اإلى حد ما - قاعدة )حجية الأحكام( المعمول بها في النظم الق�سائية الو�سعية.

العتق - باب عتق اأمهات الأولد. كتاب   - اأبوداوود  رواه   -   93
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ا�ستعجلوا يف اأمر كانت لهم فيه اأناة، فلو اأم�سيناه عليهم، فاأم�ساه عليهم«94.
خمالفته  عن  ف�سال  الرب،  عبد  كابن  احلديث  رجال  من  كثري  احلديث  �سعف  وقد 
ال�سحابة،  عامة  ومذهب  احلديث  راوي  نف�سه  عبا�س  ابن  وملذهب  ال�سحيحة  لالأحاديث 
اأئمة  اأحد من  يقل  لأنه مل  لي�س �سحيا،  بقرار من عمر  ثالثا  اأ�سبح  الطالق  باأن  والدعاء 

امل�سلمني بجواز اإبطال حكم الكتاب وال�سنة ابتغاء اإنزال العقوبة اأو التعزير بالنا�س95.
اآخر  يف   � النبي  بينها  التي  الأحكام  من  باأنها  العلماء  يوؤولها  الأحاديث  وهذه 
حياته، ومل ينت�سر حكمها بني النا�س يف عهده ول عهد اأبي بكر- ر�سي اهلل عنه-  الذي كان 
غا�سا بالأمور العظام، فلم يعلم بوجودها، حتى اإذا جاء عمر- ر�سي اهلل عنه-  ظهر العمل 
اأي�سا  مبا روى جابر  ي�سبهون ذلك  النهي. وهم  فاأظهر  وا�ستقرار حكمه،  بذلك لطول مدته 
قال: »كنا ن�ستمتع بالقب�سة من التمر والدقيق الأيام على عهد ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 

و�سلم - واأبي بكر، حتى نهانا عمر يف �ساأن عمرو بن حريث...«96.
ولذلك قال ابن تيمية - رحمه اهلل -:» اإن عمر رغم كونه اإمام الأمة واأعلمها بالكتاب 
وال�سنة واأنه اأجري احلق على ل�سانه وقلبه، مل يكن يحكم يف الأمور العامة، بل كان ي�ساور، 
وما كان يلزم اأحدا براأيه وكان يف م�سائل النزاع يرى راأيا ويرى غريه راأيا، فلم يلزم اأحدا اأن 
ياأخذ براأيه، فكيف يكون واحد من احلكام خريا من عمر؟«97، ويقول ـ ردا على من ادعى 
اأن لل�سلطان حقا يف اأن يلزم النا�س باجتهاده ويحدد لهم الراأي الذي يوؤخذ به ـ خا�سة يف 
الق�ساء ـ: » واأما اإلزام ال�سلطان يف م�سائل النزاع بالتزام قول بال حجة من الكتاب وال�سنة، 
فهذا ل يجوز باتفاق امل�سلمني، ول يفيد حكم حاكم �سحة قول دون قول يف مثل ذلك، اإل 

اإذا كان معه حجة يجب الرجوع اإليها، فيكون كالمه قبل الولية وبعدها �سواء …«98.

الطالق - باب15 » طالق الثالث«، واعتبر النووي الحديث من الأحاديث الم�سكلة. ينظر:  كتاب  في  م�سلم  رواه   -  94
�سحيح م�سلم ب�سرح النووي بهام�س اإر�ساد ال�ساري للق�سطالني - دار الكتاب العربي - بيروت - 1404هـ - 6/259.

البوطي - �سوابط الم�سلحة في ال�سريعة الإ�سالمية - الدار المتحدة، موؤ�س�سة الر�سالة، مكتبة  �سعيد  محمد  ينظر:   -  95
رحاب - دون مكان ول تاريخ - �س136-143.

نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار - تحقيق: طه عبد الروؤوف �سعد وم�سطفى محمد الهواري -   - ال�سوكاني  محمد   -  96
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - دون تاريخ - 7/188. والحديث الأخير رواه م�سلم في كتاب النكاح باب16  »نكاح 

المتعة«.
ملخ�سا. دون تاريخ - ج35/384-385   - الرباط   - المعارف  مكتبة   - الفتاوى  مجموع   - تيمية  بن  اأحمد   -  97

 .3/240  - نف�سه  المرجع   -  98
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واإذ اأثبتنا اأن الإمام لي�س له �سلطة مطلقة يف الت�سريع املتعلق بالأحكام ال�سرعية يف 
جمالتها املختلفة، فهذا ل يعني اأن ل �سلطة له مطلقا يف هذا النوع من الت�سريع، بل اإنه اإذا 
كان جمتهدا له اأن يجتهد فيما يرجع اإلى اخت�سا�سه من امل�سائل وبالتايل اأن ي�سع الت�سريعات 

املتعلقة بها. وهذا ما نبينه فيما يلي.

املطلب الثالث: الراأي املختار 
اإن القول بعدم �سالحية الإمام لأن يفر�س اجتهاده على النا�س يف الق�سايا املختلفة، 
الولية  الأ�سل يف �ساحب  اإذا كان جمتهدا، لأن  الجتهاد  له يف  �سلطة  اأي  نزع  يعني  ل 
اأم الإمامة وما دونها من الوليات  اأن يحكم باجتهاده �سواء كان حكمه يف جمال الق�ساء 
. والذي يفرت�س يف اإمام امل�سلمني ويف من يتولى الق�ساء، ويف كل �ساحب ولية لها تعلق 
بتنفيذ ال�سريعة هو اأن يكون جمتهدا، لكن قد يفوت و�سف الجتهاد فيه، بل الغالب اأن 
يكون الأمر كذلك، ب�سبب ندرة العلماء املجتهدين يف ع�سرنا، وعزوف اأغلبهم عن ال�سيا�سة، 

بل وعن تويل الق�ساء، ولغري ذلك من الأ�سباب... ولكل من احلالتني حكمها: 

اأول: حالة تاأهل �ساحب الولية لالجتهاد: 
ل ي�سرتط يف الإمام ومن دونه اأ�سحاب الوليات اأن يكونوا جمتهدين على م�ستوى 
احلكم  معرفة  على  قادرا  منهم  كل  يكون  اأن  ينبغي  ولكن  حنيفة..  اأبي  اأو  مالك  الإمام 
ال�سرعي فيما يعر�س له من امل�سائل؛ على الأقل فيما يرجع اإليه من الأعمال، وقد اأفتى كثري 

من العلماء بجواز جتزوؤ الجتهاد99.
اإن تاأهل الإمام لالجتهاد يخوله العمل باجتهاده يف ما يبا�سر من اأعمال وما ت�ستلزمه 
هذه الأعمال من ت�سريعات. واجتهاده ملزم للنا�س جميعا؛ �سواء كانوا من موظفي الدولة 
-اإذا كانت مهامهم قا�سرة على التنفيذ- …اأم كانوا من عامة النا�س. غري اأن طبيعة هذا 

ينظر: ابن ال�سالح ال�سهرزوري - اأدب المفتي والم�ستفتى - درا�سة وتحقيق: موفق بن عبد اهلل - دار الوفاء -   -  99
وينظر ما هم�س به المحقق من مذاهب العلماء في الم�ساألة، والمراجع المذكورة هناك  المدية - دون تاريخ - �س92-93 
92.  وينظر اأي�سا: محمد مهدي �سم�س الدين - محا�سرة بعنوان: الجتهاد في ال�سريعة الإ�سالمية   - - هام�س6 - �س91 
�سوال 1403هـ طبع موؤ�س�سة الع�سر للمن�سورات  األقيت بملتقى الفكر ٌالإ�سالمي ال�سابع ع�سر - ق�سنطينة - 8-15   -

الإ�سالمية - الجزائر - دون تاريخ- 4/232. 



116

بحث : رحيمة بن حمو

الإلزام تقت�سر على تنفيذ الجتهاد والعمل به100، ول تتعدى ذلك اإلى اأن يعتقد النا�س ما 
تبناه من هذه الجتهادات، ول اأن يرتك اأ�سحاب الوليات اجتهادهم اإلى اجتهاده فيم فو�س 

اإليهم من اأعمال.
اإلى  بالإ�سافة  لها  وقع  بجملتها ل  الجتهادات  فاإن   « اجلويني:  احلرمني  اإمام  يقول 
الإمام، وهو ي�ستتبع املجتهدين اأجمعني ول يتبع اأحدا «101، وهذا هو ما تقت�سيه الولية، 
حتى ذهب بع�س الفقهاء اإلى اأن الإمام اإذا دعا النا�س اإلى موجب اجتهاده، فاإن على من 
دعاهم متابعته، فاإن اأبوا قاتلهم كما قاتل اأبوبكر مانعي الزكاة. ذلك اأنه، حتى لو كانت امل�ساألة 
التي دعاهم اإليها حكمها ظني، اإل اأن خمالفته اأمر مقطوع بتحرميه، لأنه لو مل يتعني اتباعه 
يف م�سائل التحري )الجتهاد( لبقيت الأمور على اخلالف املعهود بني الفقهاء، والإمام اإ منا 

جعل حل�سم اخلالف102.
وهذا الأ�سل متفق عليه عند امل�سلمني من اأهل ال�سنة وغريهم103، كما اأن العلماء 
يتفقون على اأنه ل يجوز اأن يرُ�سرتط على الإمام عند توليته اأن يتبع راأيا معينا يف م�ساألة بعينها، 
اأن ي�سرتط على ولته عند  له  يتقيد مبذهب معني ما دام جمتهدا104. كما ل يجوز  اأن  اأو 

التولية اأن يتبعوا مذهبه هو اأو مذهب غريه. 
امل�ساألة  له احلكم يف  ا�ستبان  اإذا  يقلد غريه  اأن  للمجتهد  اأخرى، ل يجوز  ومن جهة 

باتفاق العلماء اأي�سا105.

بالتنفيذ هنا هو: �سريان الت�سريع في الدولة واحترام الأفراد له حتى لو خالف اجتهاداتهم. المق�سود   -  100
�س126.  - ال�سابق  المرجع   - الغياثي   - الجويني   -  101

 .217  - �س216   - نف�سه  المرجع   -  102
يلزم غيره  اأن  للحاكم  اأن  ثبت  »وقد  بقوله:  القاعدة  المعتزلة هذه  الأ�سداآبادي  من  الجبار  عبد  القا�سي  يقرر   -  103
الحقوق باجتهاده واإن كان ذلك الغير في العلم والعقل بمنزلته، �سواء وافق اجتهاده اجتهادنا اأو خالفه …« ينظر له: المغني 
في اأبواب التوحيد والعدل - تحقيق: عبد الحليم محمود و�سليمان دنيا - الدار الم�سرية للتاأليف والترجمة - دون مكان 

ول تاريخ - ج20 ق�سم2 �س155.  
104 - ينظر: محمد الطيب بن الباقالني - التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والراف�سة والخوارج والمعتزلة - �سبط 
وتعليق: محمود محمد الخ�سري ومحمد عبد الهادي اأبوريدة - دار الفكر العربي - دون تاريخ - �س231، اأبوبكر بن العربي - 

العوا�سم من القوا�سم - تحقيق: محب الدين الخطيب - المكتبة العلمية - بيروت - 1986م - �س145-146.
اأما في حالة ما اإذا لم يظهر له الحكم، فقد اأجاز اأبوحنيفة - خالفا لباقي العلماء - للمجتهد اأن يقلد غيره. ينظر في   -  105
ذلك: عز الدين بن عبد ال�سالم - قواعد الأحكام في م�سالح الأنام - دار الجيل - بيروت - 1400هـ - 2/160، اأبوحامد 

الغزالي - الم�ست�سفى - المرجع ال�سابق -  2/384. 
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وهذان القيدان الأخريان ل يجعالن الإمام املجتهد خمول بالت�سريع مبقت�سى اجتهاده 
فح�سب  بل اإنه ملزم فوق ذلك باتباع اجتهاده وعدم تقليد غريه، اإل يف حالت قليلة عندما 
ل يظهر له وجه احلكم، اأو لل�سرورة من �سيق الوقت وغريه106. ولكن ذلك قا�سر على ما 
فاإن الجتهاد  اأو خا�سة،  اأما ما يفو�سه لغريه من الوليات عامة  يبا�سره بنف�سه من الأمور، 
على  قا�سرا  ذلك  الأمر يف  ولي�س  كان جمتهدا.  اإذا  الولية  تلك  �ساحب  اإلى  يرجع  فيها 
الق�ساء دون غريه من الوليات، بل عام يف كل ولية يحتاج النظر يف �سوؤونها اإلى اجتهاد يف 
الأحكام ال�سرعية، ون�سرب مثال على ذلك: الولية على جمع الزكاة، فاإن من يتولى ذلك 
ميلك الجتهاد يف امل�سائل اخلالفية بني العلماء، فيما جتب فيه الزكاة من الأموال، ويف القدر 
الولية على  اأحكام  بيان  املاوردي يف  فيه منها، ويف مقدار زكاته. وهو ما ذكره  الذي جتب 
جمع الزكاة حيث يقول: »واإذا كان وايل ال�سدقات من عمال التفوي�س اأخذها فيما اختلف 
الفقهاء فيه على راأيه واجتهاده، ل على اجتهاد الإمام، ول على اجتهاد اأرباب الأموال، ومل 
يجز لالإمام اأن ين�س له على قدر ما ياأخذه، واإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف 
فيه على اجتهاد الإمام دون اأرباب الأموال، ومل يجز لهذا العامل اأن يجتهد، ولزم الإمام اأن 

ين�س له على القدر املاأخوذ، ويكون ر�سول يف القب�س منفذا لجتهاد الإمام«107.
وبذلك يتبني لك اأن الجتهاد لي�س قا�سرا على الإمام، واإمنا هو من �سالحية �ساحب 
الولية؛ �سواء كانت ولية عامة يف كل الأمور، اأم خا�سة يف مو�سوعها. وعلى احتمال توفر 

املجتهدين يف كل فروع الإدارة وم�سالح الدولة، ل ميكن القول بجواز تقنني ال�سريعة. 

ثانيا: حالة الوايل غري املجتهد: 
   �سواء كان من ميار�س اأي ولية يف الدولة جمتهدا اأم كان غري جمتهد، فاإنه مطالب 
باأن يعمل بناء على اجتهاد يف الأحكام ال�سرعية، ويف حالة عدم تاأهله لالجتهاد ينبغي اأن 

اإما على �سبيل  اأو الخوف من فوات الحكم،  يقلد غيره في حالة �سيق الوقت  اأن  للمجتهد  العلماء  بع�س  اأجاز   -  106
الإباحة كابن تيمية، ينظر: تقي الدين اأحمد بن تيمية - ال�سيا�سة ال�سرعية في اإ�سالح الراعي والرعية - ق�سر الكتب - البليدة 
- دون تاريخ - �س151، اأو على �سبيل الوجوب كمحمد القرطبي -  الجامع لأحكام القراآن - تحقيق وت�سحيح: اأحمد عبد 
العليم البردوني واأبواإ�سحاق اأطفي�س - دون نا�سر ول تاريخ - 2/212، ون�سب هذا الراأي اإلى القا�سي ابن العربي وجماعة من 

المحققين.
107 علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام ال�سلطانية، دار الحديث، القاهرة، 1/185.
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يرجع يف كل ما ي�سدر عنه اإلى اأهل الجتهاد، وفيما يتعلق بالإمامة، فقد اأجاز الفقهاء تولية 
غري املجتهد الإمامة يف حالت ا�ستثنائية، لكنهم �سرطوا عليه اأن يرجع اإلى اأهل العلم108. 

وقد اأ�سبح احلال اليوم هو القاعدة، لالأ�سباب التي ذكرناها اآنفا.
بيان  ويفو�سون  العلماء  ي�ساألون  الجتهاد  درجة  يبلغوا  مل  الذين  احلكام  كان  وقد 
الأحكام ال�سرعية التي يحتاجون اإليها يف القيام بوظائفهم اإلى من يثقون بعلمه ونزاهته منهم، 
كما فعل هارون الر�سيد حني فو�س اإلى القا�سي اأبي يو�سف النظر يف اأحكام الأموال و�ساأله 
املايل،  الت�سريع  مبثابة  يعترب  وهو   … و�سرفها  الأموال  به يف جمع  يعمل  كتابا  له  ي�سع  اأن 
وقدم اأبويو�سف لهذا الكتاب بقوله: » اإن اأمري املوؤمنني ـ اأيده اهلل تعالى ـ �ساألني اأن اأ�سع له 
كتابا جامعا يعمل به يف جباية اخلراج والع�سور وال�سدقات واجلوايل، وغري ذلك مما يجب 
لأمرهم«109.  وال�سالح  رعيته  عن  الظلم  رفع  بذلك  اأراد  واإمنا  به،  والعمل  فيه  النظر  عليه 
ومبثله فعل املاوردي حيث و�سع كتاب »الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية«. ثم اتخذت 
الولة  عليها  يعر�س  ال�سورى«،  »جمال�س  بـ  �سميت  هيئات جماعية  اأو  ذلك جمال�س  بعد 
القرار فيها عن  ال�سرعية ملعرفة احلكم ال�سرعي فيها110. ومل يكن اتخاذ  والق�ساة الق�سايا 
طريق الأكرثية، بل كان الوايل اأو القا�سي خمريا يف الأخذ باأي الآراء �ساء ما دامت امل�ساألة 

خالفية111، اإما بناء على قول اأعلمهم، اأو بناء على قول اأكرثهم عند بع�س الفقهاء112. 

اإعالم الموقعين عن رب العالمين - دار الجيل - بيروت - دون تاريخ -   - الجوزي  القيم  ابن  ذلك:  في  ينظر   -  108
1/10، اأبوبكر بن العربي - اأحكام القراآن - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ - 1/452، الجويني - الغياثي -المرجع 

ال�سابق - �س 379-380.
كتاب الخراج - �سمن مو�سوعة الخراج - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ - �س3. والجوالي جمع   - اأبويو�سف   -  109
جالية، وهي الجماعة التي تفارق وطنها وتنزل وطنا اآخر. وبها �سمي اأهل الذمة الذين اأجالهم عمر - ر�سي اهلل عنه - عن جزيرة 
العرب، ثم نقلت اللفظة اإلى الجزية التي توؤخذ منهم، ثم ا�ستعملت في كل جزية واإن لم يكن �ساحبها جال عن وطنه. عن النا�سر 

هام�س ال�سفحة نف�سها. 
 - ال�سابق  المرجع   - ال�سرعية  ال�سيا�سة   - الوهاب خالف  عبد  ينظر  بالأندل�س،  الأموية  الدولة  في  ذلك  كان   -  110

�س47. 
يوؤخذ ذلك من الروايات التي �ساقها ال�ساطبي عن هيئة ال�سورى في قرطبة. ينظر له: الموافقات - المرجع ال�سابق -   - 111

.4/136-139
112 - يذكر ابن فرحون ثالثة اآراء في تحديد و�سيلة الترجيح: الأول: اأن يوؤخذ بقول اأعلمهم واأكثرهم كفاءة، وهو الراأي الذي 
رجحه ابن فرحون. والثاني: اأن يوؤخذ بقول اأكثرهم، وعزاه اإلى المدونة. والثالث: اأن يتحرى الحاكم ال�سواب ويختار من اآرائهم 
دون اأن يميل اإلى الهوى. ينظر: ابن فرحون، تب�سرة الحكام، المرجع ال�سابق، 1/65. وينظر اأي�سا: اأحمد بن اإدري�س القرافي 
- الذخيرة - تحقيق عدد من الباحثين الجزء العا�سر: محمد بوخبزة  - دار الغرب الإ�سالمي - بيروت - 1994م، 10/87. 

روايًة عن ابن ر�سد في »المقدمات« الذي ينقل بدوره عن المدونة رواية عن الفقهاء ال�سبعة. 
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وعلى هذا الحتمال، اأي عدم تاأهل اأ�سحاب الوليات عموما لالجتهاد، ي�سح القول 
بجواز تقنني ال�سريعة، وو�سع الت�سريعات املتعلقة بالأحكام ال�سرعية فيما ي�ستجد من نوازل، 
كفاءتهم  اأثبتوا  الذين  العلماء  من  جماعة  اإلى  الأمر  هذا  يوكل  اأن  على  ذلك،  يجب  بل 

ووعيهم باأحوال ع�سرهم، وحازوا ثقة الأمة يف اأمانتهم ونزاهتهم.
وخال�سة القول اأن الت�سريع املبني على احلكم ال�سرعي يرجع يف الأ�سل اإلى الإمام 
اإذا كان جمتهدا فيما با�سره من اأعمال �سلطته بنف�سه، فاإن فو�س غريه خرج الأمر من يده 
اإلى من فو�س اإليه الأمر، لأن �ساحب الولية اأحق بالجتهاد فيما فو�س اإليه. واإن كان غري 
جمتهد رجع الأمر اإلى اأهل الجتهاد من العلماء، وقد كان الإمام هو من يتولى الختيار 
يف ذلك، ثم تطور الأمر اإلى جمال�س لل�سورى تقوم بوظيفة الجتهاد، ولكنه كان فرديا رغم 
ذلك. ويف ع�سرنا منت ظاهرة الجتهاد اجلماعي، وهو اأولى بالأخذ به لأن فيه �سمانا لتوقي 
اخلطاأ وامليل وغري ذلك من اآفات الفتوى اإذا تعلقت بال�سلطة؛ فيوكل الت�سريع اإلى هيئات 
الق�ساة.  وحتى  بل  الدولة  يف  الوليات  كل  به  وتلتزم  املجتهدين،  العلماء  من  متخ�س�سة 
خا�سة اأن جمال ن�ساط الدولة قد ات�سع يف ع�سرنا حتى �سمل اأمورا مل يكن معرتفا لها بها يف 

عهود طويلة من التاريخ الإ�سالمي.

املبحث الثاين: الت�شريعات املتعلقة بتدبري امل�شالح 
وظيفة ال�سلطة يف الت�سريع الإ�سالمي هي �سيا�سة الدنيا اإلى جانب اإقامة الدين، لأنه 
ل ي�سلح اأمر الدين مع خراب الدنيا، وبعمارة الدنيا تقوم م�سالح الإ�سالم وامل�سلمني، فتعترب 
هذه امل�سالح جزءا ل يتجزء من الواجبات املوكولة اإلى احلكام. وكما ينبني الت�سريع املتعلق 
بالأحكام ال�سرعية على اجتهاد؛ فاإن الت�سريع املتعلق بتدبري امل�سالح اأي�سا يتوقف على اجتهاد، 
غري اأنه اجتهاد من نوع اآخر وذو طبيعة خمتلفة، والغفلة عن ذلك توؤدي اإلى كثري من اللتبا�س، 
مما اقت�سى منا بيان حقيقته والفرق بينه وبني الجتهاد املتعلق بالأحكام ال�سرعية يف مطلب 

م�ستقل، ثم نبني بعد ذلك مدى �سلطة الإمام يف و�سع الت�سريع مبقت�ساه يف فرع ثان.

املطلب الأول: حقيقة الجتهاد يف تدبري امل�شالح:
   نق�سد بتدبري امل�سالح ما عرب عنه الفقهاء بـ »�سيا�سة الدنيا »، واملعنى الغالب لل�سيا�سة 
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يف هذا ال�سياق هو: »تعهد الأمر مبا ي�سلحه«113، اأو هو »فن حكم اجلماعة«114، والجتهاد 
يف تدبري امل�سالح هو اجتهاد يف �سيا�سة اأمور الدولة داخل اإطار امل�سروعية، �سواء تعلق الأمر 
باإقامة الدين اأم ب�سيا�سة الدنيا. ولذلك قد يكون هذا النوع من الجتهاد طريقا اإلى تنفيذ 
الأحكام ال�سرعية بوا�سطة اختيار ال�سبل والو�سائل والإجراءات الالزمة لتنفيذها، اأي: ما 
تعلق بال�سكل؛ كالر�سمية والإثبات وال�سهر وغريها من الأمور املكملة لهذه الأحكام. كما 
قد يكون هذا النوع من الجتهاد و�سيلة للعمل على قيام الدولة ذاتها وتعهد اأمورها مبا يحقق 

وجودها واأهدافها.
وبذلك، تكون الت�سريعات املتعلقة بهذا الجتهاد هي: »... الأحكام التي تنظم بها 
نازلة  ال�سريعة،  روح  مع  متفقة  تكون  اأن  مراعاة  مع  الأمة،  �سوؤون  بها  وتدبر  الدولة،  مرافق 
الن�سو�س  ولو مل يدل عليها �سيء من  اأغرا�سها الجتماعية،  الكلية حمققة  اأ�سولها  على 

التف�سيلية اجلزئية الواردة يف الكتاب وال�سنة«115.
يف  الجتهاد  وبني  بينه  بالتفريق  يتبني  امل�سالح،  تدبري  يف  الجتهاد  مفهوم  وحتديد 

الأحكام ال�سرعية:
اإمنا هو اجتهاد يف فهم خطاب ال�سارع املتعلق  اأول: الجتهاد يف الأحكام ال�سرعية 
باأفعال املكلفني، فهو اجتهاد يف ال�سرع العام املتعلق مب�ساألة معينة، والختالف فيها اختالف 

يف حقيقة ذلك ال�سرع املتعلق بتلك امل�ساألة. 
اأما الجتهاد مبعنى التدبري، فاإن اأ�سل امل�ساألة مبني �سرعا؛ اإما ب�سفة قطعية، كاأن يتبني 
الن�سو�س  من  يوؤخذ  كاأن  ظنية،  ب�سفة  واإما  بالإجماع،  اأو  ودللته  ثبوته  يف  القاطع  بالن�س 
تابع لالجتهاد  املعنى  العلماء. فالجتهاد بهذا  فيها بني  اأو الأدلة الأخرى املختلف  الظنية 
املتعلق بالأحكام ال�سرعية، متاأخر عنه يف الوجود، والناظر فيه، اإمنا ينظر اإلى مدى حتقيق عمل 

معني -بعد ثبوت م�سروعيته-للم�سلحة الظرفية للدولة اأو لالأمة ب�سفة عامة.
ثانيا: الجتهاد يف الأحكام ال�سرعية ل يقبل النق�س، وهو املق�سود لدى الأ�سوليني 
والفقهاء بقاعدة: »الجتهاد ل ينق�س باجتهاد مثله«. بينما ل تتنزل هذه القاعدة على النوع 

113 - فتحي الدريني - خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي - المرجع ال�سابق - �س193.
اأحمد الفنجري - الحرية ال�سيا�سية في الإ�سالم - دار القلم - الكويت - 1403هـ - �س66.   - 114

– الأزهر- 1415هـ –  1/12. ال�سرعية والفقه الإ�سالمي  ال�سيا�سة  115 - عبد الرحمن تاج - 
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الثاين من الجتهاد 116. ويرتتب على ذلك اأن تكون الت�سريعات املتعلقة بالأحكام ال�سرعية 
مندرجة حتت قاعدة: »عدم رجعية الت�سريع«، بينما تخ�سع الت�سريعات املبنية على التدبري 

للرجعية اإذا ن�س على ذلك الت�سريع اجلديد117.
     ونكاد نلم�س هذا التفريق بني نوعي الجتهادـ  ومن ثم نوعي الت�سريعـ  لدى بع�س 
ال�سيا�سي  الفقه  من  نوعني  بني  يفرق  حيث  الدريني،  فتحي  منهم  وخا�سة  الباحثني118، 
الإ�سالمي؛ فقه عام  ثابت واآخر متطور يرجع اإلى قواعد �سيا�سة الت�سريع فيما ل ن�س فيه، 
فاأما الفقه ال�سيا�سي العام الثابت فهوـ يف راأيه ـ قواعد ال�سيا�سة ومقا�سدها العامة والقارة يف 
الأحوال العادية. واأما الفقه املتطور فهو الفقه الذي تقت�سيه �سيا�سة الت�سريع، ل �سيما فيما 
ل ن�س فيه خا�سا ول قاطعا. وهو يرى اأن » الإ�سالم قد و�سع بيد ويل الأمر �سلطة تقديرية 
وا�سعة يف هذا النوع الثاين، ميلك مبقت�ساه الت�سرف والتدبري واتخاذ ما يالئم الع�سر والظروف 
من الإجراءات والنظم التي تقت�سيها امل�سلحة العامة، ولومل يرد بذلك ن�س خا�س ول انعقد 
عليه اإجماع ول دل عليه قيا�س خا�س، اعتمادا على الأدلة الإجمالية. ولكنها �سلطة تقديرية 

يف املو�سوع، ل يف الغاية اأو املقا�سد الأ�سا�سية اأو القواعد العامة للت�سريع «119.
وهذا التفريق يوافق ما ندعيه يف هذا البحث اإلى حد كبري، غري اأن ثمة اختالفا من 
حيث الأ�سا�س الذي بني عليه التفريق بني الجتهادين، فالدريني يفرق بني الت�سريع الذي 
الذي  الت�سريع  الأ�سويل، وبني  العلمي  املنهج  القطعية وفق  الن�سو�س اجلزئية  ي�ستنبط من 

ال�سابق - �س177-193. القرافي - الإحكام - المرجع  116 - ينظر في ذلك: 
اإذا تم توزيعها لتعلقها بملكية الأفراد، فال يجوز ا�سترجاعها. ينظر: الماوردي - الأحكام  117 - ي�ستثنى من ذلك الأموال 

ال�سلطانية – ديوان المطبوعات - المرجع ال�سابق - �س23.
تاريخ -  باتنة - دون  والن�سر -  الزيتونة لالإعالم  ال�سيا�سية -  واأو�ساعنا  الإ�سالم  القادر عودة -  عبد  هوؤلء:  من   -  118
�س234، يو�سف القر�ساوي - �سريعة الإ�سالم - دار ال�سهاب - باتنة - 1988م - �س41، القطب طبلية - الإ�سالم والدولة - 
الخالفة - درا�سة مقارنة وم�ستقبلية - دار التحاد العربي للطباعة - القاهرة - 1402هـ - �س284-283، فتحي عثمان - الفكر 
القانوني الإ�سالمي بين اأ�سول ال�سريعة وتراث الفقه - مكتبة وهبة - القاهرة - دون تاريخ - �س119، يحي ال�سباحي - النظام 
الرئا�سي - درا�سة مقارنة - ر�سالة دكتوراه - جامعة عين �سم�س - 1991م - �س561-560. وينظر راأيا اآخر للباحث لوؤي 
�سافي ي�سنف فيه الأحكام ال�سرعية والتي ي�سميها الأحكام الحقوقية  اإلى ثالث مجموعات رئي�سية هي: الأحكام ال�سرعية 
الفقهية، والأحكام ال�سرعية الد�ستورية، والأحكام ال�سرعية ال�سيا�سية. وهو ت�سنيف يحتاج اإلى نظر، العقيدة وال�سيا�سة - معالم 
نظرية عامة للدولة الإ�سالمية - المعهد العالمي للفكر الإ�سالمي - هيرندن )فرجينيا، الوليات المتحدة الأمريكية ( - 1416هـ 

- �س164-167.  
119 - فتحي الدريني - خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي - المرجع ال�سابق - �س188.
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ي�ستنبط من الن�سو�س الظنية ومن املفاهيم الكربى 120، والذي يبنى ـ يف راأيه ـ اأ�سا�سا على 
قواعد عامة كثرية منها: معيار �سد الذرائع، وامل�سالح املر�سلة …وغريها 121. مع العلم اأن 

الدريني يعترب كال النوعني اجتهادا ت�سريعيا من اجلانب النظري.
ويوؤخذ على هذا التق�سيم اأمران: 

املبني على  القطعية، والجتهاد  الن�سو�س  املبني على  تفريقه بني الجتهاد  الأول: 
القواعد والن�سو�س الظنية، اإذ اأنه مناق�س ملا اتفق عليه الفقهاء من اعتبار الن�سو�س -قطعية 
كانت اأم ظنية- وكذلك القواعد اأدلة تعرف بها الأحكام ال�سرعية، واإن كانت هذه الأدلة 
يف درجتها متفاوتة، وكانت القواعد خمتلفا يف بع�سها لدى الأ�سوليني، وهذا ل يخرجها عن 

كونها اأدلة لالأحكام ال�سرعية. 
والأمر الثاين: اإدخال النوع الثاين يف م�سمى الفقه مع اأنه لي�س كذلك، وهو -كما 
)اجتهاد  الجتهاد  من  الأول  النوع  يف  يدخل  الذي  املتغري  الفقه  بني  تداخل  اأعتقد- 

الأحكام( وبني اجتهاد التدبري الوقتي الذي هو �سيء مغاير متاما من حيث طبيعته122.
اجتهاد  اأن حمل  هو  ال�سرعية،  الأحكام  اجتهاد  التدبري عن  اجتهاد  مييز  ما  اأبرز  اإن 
اإمنا ين�سب فيه على حتديد الوجه الذي يحقق  اأ�سله، وعمل ويل الأمر  التدبري م�سروع يف 
امل�سلحة، ثم و�سعه يف اإطار ت�سريعي باملفهوم الذي ا�سطلحنا عليه يف هذا البحث باعتباره 
اإحدى وظائف الدولة. ويرتتب على ذلك اآثار على طبيعة الت�سريعات التي ت�سدر بناء على 
كل منهما، اأبرزها عدم رجعية الت�سريعات املبينة على اجتهاد الأحكام، بينما ت�سح الرجعية 

يف الت�سريعات املبنية على اجتهاد التدبري، اإل يف حالت خا�سة.

120 - ينظر كتابه �سابق الذكر - �س195 - هام�س رقم1.
�س191. وينظر هذا المعنى: م�سطفى الزرقاء - المدخل الفقهي العام - المرجع ال�سابق -   - نف�سه  المرجع   -  121
1/107، حيث يرى اأن ما يمار�سه الإمام من اإن�ساء الدواوين وتنظيم ال�سير في الطرق وغيرها من اأعمال الإدارة هو من قبيل 
الم�سلحة المر�سلة، اأو الجتهاد ال�ست�سالحي. ونرى اأن الم�سلحة المر�سلة هي اأحد م�سادر الت�سريع التي تنازع في حجيتها 

العلماء، بعك�س تدبير الم�سالح الذي هو متفق عليه وهو من اخت�سا�س الإمام بالإجماع.
122 - يظهر هذا التداخل اأي�سا في كتابات محمد م�سطفى �سلبي، حيث يقول: »وعلى �سوء الم�سالح ي�ستطيع اأولياء الأمور 
الذين وقفوا باأنف�سهم على اأ�سرار الت�سريع اأو بمعونة العلماء اإ�سدار الت�سريعات في كل جديد ل ن�س فيه ول اإجماع، مما �سكت 
ال�سارع عنه ولم يجدوا فيه قيا�سا �سحيحا، بعد تقديره بميزان الم�سلحة ال�سرعية«، ينظر كتابه: اأ�سول الفقه الإ�سالمي - دار 

النه�سة العربية - بيروت - 1406هـ - �س297.
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املطلب الثاين: �شلحية و�شع الت�شريعات املتعلقة بالتدبري 
اإن واجب الإمام يف �سيا�سة اأمور الدولة وتدبري م�سالح امل�سلمني، واإقامة العدل بينهم، 
يخول  …كما  وو�سائل حتقيقها  اأوجه  وتقدير  امل�سالح  له الجتهاد يف حت�سيل هذه  يخول 
له الجتهاد يف اختيار ال�سبل الكفيلة باإقرار العدل واإحالل الأمن وال�سالم يف كافة ربوع 
الدولة، فقد » منح ال�سارع ويل الأمر العادل �سلطات تقديرية وا�سعة يف النظر اإلى امل�سلحة، 
والو�سائل  الإجراءات  تلك  ومدى  لها،  رعاية  يتخذها  التي  والو�سائل  الإجراءات  وتقدير 

الكفيلة بذلك �سريطة اأن يكون عدل «123.
من  غريهم  عن  الولة  من  اإمرته  حتت  ومن  الإمام  به  يتميز  ما  هو  التدبري  واجتهاد 
اأ�سحاب الوليات الدينية، وهما املفتي والقا�سي، يبني القرايف ذلك بقوله: »… اإن الق�ساء 
يعتمد احلجاج، والفتيا تعتمد الأدلة، واإن ت�سرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد امل�سلحة 

الراجحة اأو اخلال�سة يف حق الأمة، وهي غري احلجة والأدلة «124.
وهذا النوع من الجتهاد هو ما اأمر اهلل تعالى برده اإلى اأويل الأمر يف قوله عز وجل: »َواإَِذا 
ْم َلَعِلَمهرُ  وِل َواإَِلى اأرُويِل اْلأَْمِر ِمْنهرُ �سرُ وهرُ اإَِلى الرَّ وا ِبِه َوَلْو َردُّ ْوِف اأََذاعرُ ْمِن اأَِو اخْلَ ْم اأَْمٌر ِمَن اْلأَ َجاَءهرُ
ْيَطاَن اإِلَّ َقِلياًل«125. قال  مرُ ال�سَّ َبْعترُ هرُ َلتَّ ْم َوَرْحَمترُ ِ َعَلْيكرُ لرُ اهللَّ ْم َوَلْوَل َف�سْ ونَهرُ ِمْنهرُ ِذيَن َي�ْسَتْنِبطرُ الَّ
املاوردي: » فجعل تفوي�س الأمر اإلى وليه �سببا حل�سول العلم و�سداد الأمر…«126، ولقد 
ا�ستنكر كثري من العلماء دعوى من ادعى اأن ولة الأمور لي�س لهم الت�سرف اإل مبا ن�ست 
عليه ال�سريعة، وراأوا اأن هذه الدعوى تكبيل لل�سريعة، واأنها توؤدي اإلى ق�سورها عن معاجلة 
م�ساكل النا�س وتلبية حاجاتهم املتجددة واملتطورة يف كل زمن127. كما نبهوا على اأن هذه 

امل�سائل مطلوبة من ويل الأمر ولي�ست جائزة فح�سب.
وتاأتي على راأ�س الو�سائل التي ت�سمح لل�سلطة مبمار�سة وظيفتها يف هذا املجال؛ القيام 
تولى  »… فكل من  الدولة،  تلزم كل من يدخل حتت وليتها داخل  قواعد عامة  بو�سع 
لإ�سالح جم غفري خمتلفة ا�ستعداداتهم، ولي�سوا من الأمر على ب�سرية، ول فيه على رغبة، 

123 - فتحي الدريني - الحق ومدى �سلطان الدولة في تقييده - موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت - 1404هـ - �س241.
124 - القرافي - الإحكام - المرجع ال�سابق - �س41 مع ت�سرف ي�سير.

الن�ساء - جزء من الآية 83. �سورة   - 125
– ديوان المطبوعات - المرجع ال�سابق - �س44.  126 - الماوردي - الأحكام ال�سلطانية 

الطرق الحكمية - المرجع ال�سابق - �س14-13. وذلك ردا على �سوؤال عن   - الجوزي  القيم  ابن  ذلك  في  ينظر   -  127
حق الحاكم والوالي في الحكم بم�سائل واأمارات غير من�سو�سة في ال�سرع.
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ي�سطر اإلى تقدير وتوقيت وتعيني اأو�ساع وهيئات )اأي حالت( يجعلها العمدة يف املطالبة 
واملوؤاخذة «128. ولأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - كان قائد امل�سلمني ورئي�سهم الأعلى 
يف حياته، فقد كان اأول ما اعتنى به، عند ا�ستقراره يف املدينة وتاأ�سي�سه دولة الإ�سالم فيها، 
اأن قام ب�سن الت�سريعات الالزمة لتنظيم احلياة فيها، وكان اأولها؛ تلك الوثيقة التي و�سعها 
ممن  بغريهم  وعالقاتهم  ببع�سهم،  امل�سلمني  عالقات  فيها  ليحدد  املنطقة  اأهل  مع  بالتفاق 
بالأمم الأخرى  املدينة كلهم  اأهل  اليهود ب�سفة خا�سة(، ثم عالقة  باملدينة )وهم  يجاورهم 
املتمثلة يف القبائل املجاورة. واأهم ما احتوت عليه هذه الوثيقة اأمور الأمن والإنفاق يف احلروب 

والتعاقل )الديات( …اإلى غري ذلك.
اإجراءات وو�سعوا  ـ  الرا�سدون من بعده ـ �سلى اهلل عليه و�سلم  ولقد اتخذ اخللفاء 
اأنظمة  مل تكن يف عهده ول ورد عنه �سيء من مثلها، وكان ذلك ا�ستجابة منهم لتطور احلياة، 
وللتو�سع الذي عرفته الدولة الإ�سالمية يف عهدهم. فاتخذ عمر- ر�سي اهلل عنه- الدواوين 
ومل تكن يف عهد النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ ول يف عهد اأبي بكر-  ر�سي اهلل عنه -129، 
مما جعل  الوارد عليه  املال  اإلى كرثة  اإ�سافة  العام،  املال  اأهل احلقوق يف  وكان ذلك لكرثة 
تق�سيمه دفعة واحدة اأمرا غري ممكن... فاتخذ هذه الدواوين ل�سمان و�سول احلقوق اإلى اأهلها، 

وغري ذلك من الفوائد التي حققتها هذه الدواوين. 
ا�ستتباب الأمن،  الليلي ل�سمان  الع�س�س  نظام  اأي�سا  واتخذ عمر- ر�سي اهلل عنه-  
ثم طوره علي -ر�سي اهلل عنه- يف خالفته، فنظم ال�سرطة، وو�سع لها رئي�سا �سماه »�ساحب 
ال�سرطة« 130. كما اأحدث عثمان- ر�سي اهلل عنه- اأذان اجلمعة الأول لإخطار النا�س بقرب 
موعد ال�سالة، وتابعه فيه علي- ر�سي اهلل عنه- وغري ذلك من الت�سريعات املحققة للم�سلحة 
اأ�سول ال�سريعة  العامة لالأمة، »واإن كانت هذه الت�سرفات مل يرد فيها خرب عن النبي، فاإن 

ت�سهد لها ووجه امل�سلحة يقت�سيها«131.
ولذلك ن�س الفقهاء يف كثري من امل�سائل العامة املتعلقة ب�سوؤون الدولة وامل�سالح العامة 
تحقيق: ال�سيد �سابق - دار الكتب الحديثة بالقاهرة،مكتبة المثنى   - البالغة  اهلل  - حجة  الدهلوي  اهلل  ولي  �ساه   -   128

ببغداد - دون تاريخ - 1/185.
المعاد في هدي خير العباد - دار الكتاب العربي - بيروت - دون تاريخ - 3/18.  زاد  الجوزي -  القيم  ابن   -  129

ال�سابق - �س316. 130  - محمود حلمي - نظام الحكم الإ�سالمي - المرجع 
الأرنوؤوط واإبراهيم باح�سن - دار الهدى - عين  �سعيب  تحقيق:   - والحكم  العلوم  جامع   - الحنبلي  رجب  ابن   -   131

مليلة - دون تاريخ - 2/129.
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للم�سلمني، التي مل يرد ب�ساأنها حتديد �سرعي ل من الكتاب ول من ال�سنة، ن�سوا على اأن 
ذلك يرجع اإلى تقدير الإمام ح�سب ما يراه من امل�سلحة132.

وهكذا يكون لالإمام �سلطة �سن الت�سريعات يف اإطار ال�سيا�سة ال�سرعية واملتعلقة بالرتاتيب 
الفنية والإدارية يف حدود اخت�سا�سه، »…والتنظيمات التي تاأخذ �سورة لوائح خا�سة بطريقة 

العمل الداخلية يف اإدارات الدولة اأو املف�سلة لكيفية تنفيذ القوانني العامة«133.
فاإن دوره يف ممار�سة ال�سلطة، يتعدى املجال الذي ترتاده الهيئة التنفيذية يف ع�سرنا، اإذا 
نظرنا اإلى مفهوم التنفيذ يف عرف الفقه الإ�سالمي الذي هو تنفيذ ال�سريعة، اإذ ي�ستمل على 

ما ي�سمى ت�سريعا يف عرف الفقه الو�سعي134.
هذا، واإن �سالحيات ال�سلطة التنفيذية، التي هي الإمامة وما يتفرع عنها من وليات، 
كافة  على  ال�سيطرة  من  احلديثة  الدولة  بلغته  ما  تبلغ  ل  فهي  ال�سريعة،  اعتبار  حمدودة يف 
جمالت الن�ساط الجتماعي والقت�سادي والثقايف... لذلك فاإنه رغم ما يظهر بادي الراأي 
من �سالحيات وا�سعة لالإمام يف كتابات الفقهاء، قد تعدت التنفيذ اإلى الت�سريع، اإل اأن ذلك 
قا�سر على امل�سالح العامة النابعة عن الوظائف الأ�سا�سية للدولة، اأما ما زاد على ذلك، فاإن 
�سلطة الت�سريع فيه هي من �سالحيات الأمة التي ت�ستطيع اأن متار�س ذلك من خالل هيئات 
متثيلية ت�سعى اإلى حتقيق اأهدافها يف العي�س الكرمي، وتعمل يف �سبيل حياة اأكرث رقيا وتقدما، 

ويتحقق ذلك عن طريق ال�سورى امللزمة135. 
اإن ت�سنيف ت�سريعات الدولة ح�سب طبيعة الجتهاد الذي بني عليه الت�سريع، يف�سي 

اإلى نوعني من الت�سريعات: 

132 - ينظر كمثال على ذلك: مالك بن اأن�س - الموطاأ - دار الآفاق - الجديدة - بيروت - 1979م - �س216، -366
367، وينظر اأي�سا: ابن فرحون - تب�سرة الحكام - المرجع ال�سابق - 2/56 - 57، حيث يذكر اأمثلة لذلك منها: تقدير �سريبة 

التاجر الحربي، وتقدير مقدار الجزية للحربي الذي اأراد الدخول في عقد الذمة …اإلخ.
133 - جمال الدين عطية - النظرية العامة - المرجع ال�سابق - �س212 - بت�سرف ي�سير.

134 - محمد المبارك -  اآراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال القت�سادي - �س 39 - نقال عن عبد اللطيف 
86  �س 67، وينظر: - محمد �سالم مدكور   - عبادة - مقال: الدولة وتنظيم ال�سلطة في الإ�سالم - مجلة الأ�سالة - عدد 85 
- نظرية الإباحة عند الأ�سوليين والفقهاء – المرجع ال�سابق- �س328. مع مالحظة اأن لهم ا�سطالحا اآخر للتنفيذ، المراد به 

التنفيذ العملي لالأوامر بغير اجتهاد، والذي يقابل التفوي�س.
135 ينظر في تف�سيل ذلك: مقال للباحثة بعنوان: مبداأ ال�سورى في نظام الحكم الإ�سالمي بين الفقه والعمل، مجلة المعيار، 

كلية اأ�سول الدين وال�سريعة والح�سارة الإ�سالمية، ق�سنطينة، 1431هـ، 2010، العدد24، �س187-225. 
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النوع الأول: مبني على اجتهاد يف الأحكام ال�سرعية، يهدف اإلى معرفة وجه الت�سرف 
وحكمه من الوجهة ال�سرعية، وهو ت�سريع الأحكام.

والنوع الثاين: مبني على اجتهاد يف تدبري امل�سالح، يهدف اإلى تعيني وجه الت�سرف 
نظرا ملا يحققه من امل�سلحة بتتبع مظانها، وهو ت�سريع التدبري.

ت�سريع  اأن  كما  عليه،  ومبني  الأول  للنوع  تابع  الثاين  النوع  اأن  بينهما  مييز  ما  واأهم 
اإل يف  الت�سريع«، بينما ل يخ�سع لها ت�سريع التدبري  الأحكام يخ�سع لقاعدة »عدم رجعية 

حالت خا�سة. 
ميكننا اأن ننتهي من هذه الإطاللة على طبيعة الوظيفة الت�سريعية للدولة يف الإ�سالم، 
اإلى اأنه من املمكن اإ�سناد الت�سريع للدولة كحاجة ملحة يف ع�سرنا لتمكينها من القيام بوظائفها 
يف خدمة املجتمع والقيام على �سوؤونه، مع التحفظ على املعنى املراد بالت�سريع، واأنه ل يتعدى 
به  جاءت  ما  على  بناء  املجتمع،  يف  الأفراد  �سلوك  تنظم  التي  العامة  القواعد  و�سع  مفهوم 
ال�سريعة الإ�سالمية من اأحكام تنفيذا لها وتفعيال ملبادئها الكربى ومقا�سدها العليا، عرب عملية 
الجتهاد التي يقوم بها اأولو الأمر من علماء الأمة وحكامها. وتتنوع الت�سريعات التي ت�سدر 
عن الدولة ح�سب طبيعة الجتهاد الذي بنيت عليه اإلى نوعني؛ ت�سريعات تتعلق بالأحكام 
يت�سم مبحدودية يف  عنها،  متفرع  لل�سريعة  تابع  بامل�سالح، وكالهما  تتعلق  واأخرى  ال�سرعية، 
لالإلغاء  قابل  وقتي  اأنه  باطنه، كما  اأمرهم دون  النا�س يف ظاهر  ي�سري على  واملكان،  الزمان 
والتعديل متى ما دعت احلاجة اإلى ذلك، اأو اقت�سى ذلك تغري الأحوال والظروف وامل�سالح، 
اإل ما كان منه تقريرا لأحكام قطعية يف ال�سريعة ل تقبل الجتهاد. وقد انتهينا يف هذا البحث 
املتوا�سع اإلى اأن �سلطة الت�سريع يف الدولة تعود اإلى هيئات اأو موؤ�س�سات تخ�س�س لهذه املهمة، 
الأمة ممن  بها علماء  يتكفل  ال�سرعية  الأحكام  موؤ�س�سة تعمل يف جمال  نوعني؛  وهي على 
يح�سون بثقتها واحرتامها، وموؤ�س�سة تعمل يف جمال التدبري امل�سلحي وو�سع القوانني الالزمة 
لتنظيم م�سالح الدولة ورعاية �سوؤون املجتمع الداخلية واخلارجية، وال�سعي يف توفري حاجاته 
العامة والعمل على حتقيق خريه ورفاهه وتقدمه وكل ما يتعلق بحا�سره وم�ستقبله من منافع 

دينية ودنوية، ودفع ما ينغ�س عليه راحته اأو ميثل خطرا على اأمنه وا�ستقراره. 
ومن  نف�سي  فمن  اأخطاأت  واإن  وتوفيقه،  وحده  تعالى  اهلل  فمن  اأ�سبت  واإن   هذا؛ 
هذا  اإمتام  بها  ي�سر  التي  نعمته  على  تعالى  واأحمده  ذنب،  كل  من  اهلل  واأ�ستغفر  ال�سيطان، 

العمل، واأ�ساأله اأن يجعله يف امليزان، اإنه ويل ذلك والقادر عليه ول حول ول قوة اإل باهلل. 

بحث : رحيمة بن حمو
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احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني وعلى اآله الطّيبني 
و�سحبه الغر امليامني ومن تبعهم باإح�سان ايل يوم الدين. 

وبعد
فاإن الثورات ال�سعبية التي عمت العامل العربي بدءاً من الثورة التون�سية التي كان لها 
ق�سب ال�سبق وانتهت برحيل الطاغية زين العابدين بن علي ، و�سقوط نظامه الدكتاتوري، ثم 
الثورة امل�سرية يف 25 يناير 2011  التي كانت رمزاً للتح�سر والنظام واجلالل واجلمال والتي 
ثالثني  م�سر  الذي حكم   12/2/2011 مبارك يف  الطاغية ح�سني  الرئي�س  بتنحي  انتهت 
�سنة، ومّهد البنه جمال مبارك ان يكون خليفة، وكّون ثروة كبرية، قّدرتها و�سائل االعالم مبا 
بني 40 مليار و 70 مليار دوالر، ثم الثورة الليبية التي بداأت �سد الطاغية امل�ستبد الذي ظل 
جاثماً على ال�سعب الليبي 42 عاماً، وعاث يف االأر�س ف�ساداً وا�ستبداداً وا�ستكباراً ، ثم �سقط 
بطريقة مهينة ، كما ينتظر اأن ي�سل هذا احلراك اإلى معظم العامل العربي بل العامل االإ�سالمي، 

بل العامل الثالث اأجمع .
هذه الثورات احلالية ، وما يتبعها يوؤمل منها اأن تغري وجه العامل العربي، واالإ�سالمي 
الدكتاتورية  االأنظمة  م�ساجع  وتق�س  والدميقراطية،  احلرية  من  املزيد  نحو  جذرية  ب�سورة 

اال�ستبدادية اجلربية، وتنذرها انذاراً �سديداً اإما باالإ�سالح اأو الرحيل.

العالقة بين الراعي والرعية
) الحاكم والمحكومين (

د. علي محيى الدين القره داغي*

* االأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني
     ونائب رئي�س املجل�س االأوروبي لالفتاء والبحوث
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امل�ستبدة  اأنظمتها  تغيري  على  قادرة  ال�سعوب  اأن  الناجحة  الثورات  هذه  اأعطت  كما 
ومئات  واالإرهاب،  والرتويع،  البط�س  و�سائل  لها  كانت  ومهما  قوية،  كانت  مهما  واإ�سقاطها 
االآالف من االأمن املركزي، واال�ستخبارات، وال�سرطة ال�سرية، واجلوا�سي�س، حتى بلغ عددهم 

يف م�سر حوايل مليونني، وبذلك �سقطت دعاوى كرثة رّوج لها املروجون، وهي.
خالل  من  اإاّل  اإ�سقاطه  ميكن  ال  الظامل  الدكتاتوري  النظام  اإ�سقاط  اأن   : اأوالها 
االأنظمة  تلك  �سقوط  الثورات  هذه  ك�سفت  حيث  الكربى،  وبالدول  باخلارج،  اال�ستقواء 

الظاملة الدكتاتورية دون اأي ا�ستعانة باخلارج.
اأن التنظيم امل�سلح هو الو�سيلة الوحيدة الإ�سقاط النظام كما فعلت ذلك  ثانيتهما : 
اأنور �سادات ليحل حمله  ال�سابق  الرئي�س  املت�سددة حيث قتلت  بع�س اجلماعات اجلهادية 
الرئي�س الطاغية ح�سني مبارك، ثم اأعلنت احلرب يف اأكرث من بلد عربي واإ�سالمي، ومل حتقق 
اأي نتائج تذكر �سوى القتل والتدمري ومزيد من �سقوط االأبرياء ، علماً باأن تاأريخنا االإ�سالمي 
�ساهد على اأن التمرد امل�سلم يف وجه احلاكم داخل الدول االإ�سالمية ـ ولو كان احلاكم ظاملاً 
ـ ترتب عليه الكثري من الفنت واملفا�سد واإراقة الدماء، وامل�سائب، كما اأنها مل تنجح بدءاً من 
اخلوارج اإلى اجلماعات االإ�سالمية امل�سلحة يف اجلزائر، بل اأدى ذلك اإلى مراجعات م�سكورة 

من بع�س قادة اجلماعات اجلهادية امل�سلحة يف م�سر، وليبيا، واجلزائر وغريها.
اإلى الرتبية، وبث روح العزة والكرامة داخل �سعوبهم،   ولذلك اأدعو �سبابنا جميعاً 
وحينئذ ي�ستطيعون حتريك ال�سارع من خالل التقنيات احلديثة اإذا ظهرت املظامل، اأو الف�ساد، 

اأو اأي حمظور ي�ستحق التحرك.
 ونحن يف هذا البحث نحاول اأن نلقي االأ�سواء من خالل بيان وتاأ�سيل العالقة بني 

الراعي والرعية ) احلاكم واملحكومني(.
 واهلل اأ�ساأل اأن يكتب لنا التوفيق وال�سداد واأن يك�سو اأعمالنا كلها ثوب االإخال�س 
ولبا�س التقوى واأن يع�سمنا من اخلطاإ والزلل يف القول والعمل ويتقّبلها مّنى قبواًل ح�سناً اإنه 

موالي فنعم املولى و نعم الن�سري و املجيب.
كتبه الفقري اإلى ربه

على حميى الدين القره داغى      

بحث : علي محيى الدين القره داغي
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العالقة بين الراعي والرعية )الحاكم والمحكومين( : 
لتو�سلنا  امل�سرفة  النبوية  الكرمي وال�سنة  الكتاب  ال�سرعية من  الن�سو�س  نظرنا يف  اإذا 
اأ�سا�سية، هي النظام العام، والعقد، والقيم  اأمور  اأن هذه العالقة تنظمها ثالثة  اإلى  ب�سهولة 

االأخالقية: 
االأمر االأول: النظام العام املاأخوذ من االأدلة القطعية واال�ستقراء الكلي، الذي يتمثل 
يف جمموعة من املبادئ االأ�سا�سية والقواعد الكلية العامة يف هذا املجال، مثل مبداأ العدل 

وغريه مما �سنذكره.
 فهذا النظام العام االإ�سالمي ميثل خال�سة االأدلة ال�سرعية الكثرية املت�سافرة يف هذا 
املجال، بل بقايا ال�سرائع ال�سماوية ، والفطر ال�سليمة التي ا�ستقرت يف نفو�س ال�سعوب والتي 
اأبدية،  كلية  »اإنها   : بقوله  عنها  ال�ساطبي  االإمام  عرب  وقد  اإليها،  ت�سل  مل  واإن  اإليها  تتطلع 
و�سعت عليها الدنيا، وبها قامت م�ساحلها يف اخللق، ح�سبما بنّي ذلك اال�ستقراء، وعلى وفاق 
ذلك جاءت ال�سريعة اأي�ساً، فذلك احلكم الكلّي باق اإلى اأن يرث اهلل االأر�س ومن عليها«.

 هذا النظام العام يقوم على جمموعة من القواعد الكلية، واملبادئ االأ�سا�سية، واملقا�سد 
العامة لهذه ال�سريعة ، وقد اأ�سار اإلى االلتزام بهذا النظام العام اخلليفة اأبوبكر ال�سديق ر�سي 
اهلل عنه ، بل ربط بني االلتزام وبني وجوب الطاعة ، فقال ر�سي اهلل عنه يف اأول خطبة له بعد 
انعقاد اخلالفة له : » اأيها النا�س اإين قد ُولّيت عليكم ول�ست بخريكم، اإْن اأح�سنُت فاأعينوين، 
حتى  عندي  قوّي  فيكم  وال�سعيف  خيانة،  والكذب  اأمانة،  ال�سدق  فقوموين،  اأ�ساأُت  واإْن 
اآخذ احلق له، والقوّي فيكم �سعيف عندي حتى اآخذ احلق منه ـ اإن �ساء اهلل ـ ال يدع قوم 
اجلهاد يف �سبيل اهلل اإاّل �سربهم بالذل، وال ت�سيع الفاح�سة يف قوم قط اإاّل عمهم اهلل بالبالء، 

اأطيعوين ما اأطعُت اهلل ورو�سوله ، فاإذا ع�سيُت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم«.
واحلقوق  املبادئ  من  على جمموعة  يقوم  الذي  عمله  برنامج  اخلليفة  اأو�سح   حيث 

املتبادلة من اأهمها: 
1 ـ اأن �سحة خالفته، اأو حكمه مرتبطة بااللتزام بالنظام االإ�سالمي، وهو »اأطيعوين ما 

اأطعُت اهلل ور�سوله، فاإذا ع�سيُت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم«.
2 ـ اأن االأمة هي م�سدر املراقبة واملحا�سبة، والتقييم والتقومي، وهي القادرة على اخللع 

كما كانت قادرة على العقد.

بحث : علي محيى الدين القره داغي
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3 ـ اإن ال�سلطة املطلقة مف�سدة مطلقة، واإن حق ال�سلطة الأحد لي�س حقاً خالداً، واإمنا هو 
حق مقيد مبدى التزامه بـ: 

اأ ـ  االإح�سان واالإتقان وحتقيق الغايات املن�سودة واالأهداف املق�سودة من اخلالفة ، اأو 
احلكم ، وهي : ال�سعي الدائب ، وا�ستفراغ اجلهد ، وبذل امل�ستطاع لتحقيق �سعادة الدارين 
، وتعمري االأر�س يف �سوء منهج اهلل تعالى ، وحتقيق التنمية ال�ساملة لالإن�سان ، ولذلك طلب 
من االأمة م�ساعدته على حتقيق ذلك ، مع ُن�سحه ، واإر�ساده ، وحما�سبته بل تقوميه ، واإعادته 
اإلى جادة ال�سواب ، واأنه اإذا مل ينفع الن�سح واالإر�ساد ، فيكون ال�سبيل هو اخللع واالإبعاد .

ب ـ قدرته على حتقيق العدل بني النا�س واالبتعاد عن الظلم واالعت�ساف .
حماية االأمة واأمنها ال�سيا�سي واالجتماعي من املرتب�سني بها يف الداخل واخلارج .

الكذب،  واالبتعاد عن  والبيان  وال�سفافية  ال�سدق  قائمة على  تكون  العالقة  اأن   -4
والغ�س والتغيري والتدلي�س واخليانة.

ونحن هنا نذكر اأهم املقا�سد العامة، والقواعد الكلية، واملبادئ االأ�سا�سية التي ُتعدُّ من 
النظام العام لل�سيا�سة ال�سرعية، وهي: 

والطغيان  والتعدي  واجلور  الظلم  وعدم  والق�سط،  بالعدل  االلتزام  االأول:  املبداأ 
والبغي1: 

 يعترب هذا املبداأ يف االإ�سالم من اأعظم املبادئ التي تقوم عليها ال�سريعة ، وهو االأ�سا�س 
عليه  اأكد  فقد  االأول،  الرعيل  واقع  وح�سب  القاطعة،  ال�سرعية  االأدلة  ح�سب  فعاًل  االأول 
اخلليفة االأول اأبوبكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه وربط م�سروعية حكمه به، ثم ملا نزل به مر�س 
املوت الذي اأيقن باأنه ميوت قال لكبار ال�سحابة باملدينة : »اإنه قد نزل بي ما ترون، وال  اأظنني 
اإاّل ميت، ملا بي، وقد اأطلق اهلل اأميانكم من بيعتي، وحّل عنكم عقدتي، ورّد عليكم اأمركم«2 

العكبري  في الكليات ، ط.موؤ�س�سة الر�سالة �س 150 : )االعتدال هو تو�سط حال بين حالين في كم  البقاء  اأبو  يقول   -  1
وكيف( ويقول في �س 639 : )العدل �سد الجور ..؛ والعدالة لغة اال�ستقامة ، وفي ال�سريعة عبارة عن اال�ستقامة على  الطريق 
الحق باالختيار( وذلك باالجتناب عن الهواء ،ويقول في �س 733 : الق�سط بالك�سر العدل ، وبال�سم الجور ( والق�سطا�س هو 
الميزان الدقيق لالحتراز عن الزيادة والنق�سان ، وجاء في معجم الو�سيط ،ط. قطر �س 588 : )العدل : االن�ساف ، وهو اإعطاء 
المرء ماله ، واأخذ ما عليه (وفي �س  734 : )الق�سط : العدل ،وهو من الم�سادر المو�سوف بها ، يو�سف به الواحد ، والجمع ، 

يقال : )ميزان ق�سط ، وميزانان ق�سط ، وموازين ق�سط ...والق�سطا�س : اأ�سبط الموازين واأقومها( 
- تاأريخ الطبري ) 3/ 428 (   2

بحث : علي محيى الدين القره داغي
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ثم ر�سّح لهم عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ليكون اخلليفة الثاين، فوافقوا، وحينئذ كتب 
عهده لعمر يف ر�سالة نذكر منها ما يتعلق باملو�سوع ، فقال فيها : » ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، 
هذا ما عهد به اأبوبكر خليفة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عند اآخر عهده بالدنيا واأو عهده 
باالآخرة، احلال التي يوؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر، اإين ا�ستعملت عليكم عمر بن اخلطاب، 
فاإن بّر وعدل فذلك علمي به، وراأيي فيه، واإْن جاَر وبّدل فال علم يل بالغيب، واخلرَي اأردُت، 

ولكل اأمرئ ما اكت�سب ، و�سيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون«.

 وقّدم بعد مبايعة ال�سحابة له بعد موت اأبي بكر برنامج عمله اخلا�س بتطبيق العدل 
فقال : »ول�سُت اأدُع اأحداً يظلم اأحداً حتى اأ�سع خّده على االأر�س واأ�سع قدمي على اخلّد 
االآخر حتى يذعن للحق، ثم اإين بعد �سدتي تلك اأ�سع خّدي على االأر�س الأهل العفاف 

واأهل الكفاف«3. 

المبدأ الثاني: مبدأ الحقوق المتقابلة:
  تقوم العالقات بني امل�سلمني على احلقوق املتقابلة ، فلي�س يف االإ�سالم �سخ�س له حق 
دون اأن يكون عليه واجب، وال اآخر يكون عليه واجبات، ولي�س له حقوق، فهذا هو املجتمع 
االإ�سالمي املتوازن الذي يتحمل كل واحد ما عليه مهما كان �سغرياً اأو كبرياً،  فقرياً اأو غنياً، 
حاكماً اأو حمكوماً، راعياً، اأو رعية، فال يكون مبناأى عن هذا املنهج املتوازن، وهذا التوازن ال 
يوجد يف املجتمعات االأخرى، فاملجتمع الراأ�سمايل قائم على احلقوق، واملجتمع اال�سرتاكي 
يقوم على الواجبات، اأما املجتمع االإ�سالمي فهو جمتمع احلقوق والواجبات، واإن كل م�سلم 
يجب اأن يوؤدي واجبه قبل اأن يطالب بحقه، فكل موؤمن مطالب ـ بفتح الالم ـ يف حني اأن 
االإن�سان يف املجتمعات االأخرى يطالب بحقه اأوال، ثم يوؤدي واجبه ثانياً، ولذلك تكرث فيها 

النزاعات يف حني اأن النزاع قليل يف املجتمعات االإ�سالمية امللتزمة ب�سرع اهلل تعالى.

واإمنا  والتطوع،  املجرد  االإيثار  على  االإ�سالمي  املجتمع  يقوم  فال  ذلك  على  وبناًء   
االإيثار زيادة خا�سة باملجتمعات االإ�سالمية لتقوية املجتمع ومتا�سكه حيث يقول اهلل تعالى :  
ُدوِرِهْم  َيِجُدوَن يِف �سُ اإَِلْيِهْم َوال  وَن َمْن َهاَجَر  ُيِحبُّ َقْبِلِهْم  َوااْلإِميَاَن ِمْن  اَر  اأُوا الدَّ َتَبوَّ ِذيَن  �َوالَّ

3 - الم�سدر ال�سابق نف�سه
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ٌة َوَمْن ُيوَق �ُسحَّ نَْف�ِسِه َفاأُوَلِئَك ُهُم  ا�سَ َحاَجًة مِمَّا اأُوُتوا َوُيوؤِْثُروَن َعَلى اأَنُْف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ
امْلُْفِلُحوَن�4.   

فاأ�سا�س املجتمع االإ�سالمي هو احلقوق املتقابلة واإما االإيثار فزيادة ف�سل ومتايز.
 ويرتتب على ذلك وجود التناف�س يف اخلري، والت�سارع نحو االأف�سل، والت�سابق نحو 
من  ال�سالح  ذلك  خالل  من  يتميز  حيث  والتقدم،  واحل�سارة  والبناء  الك�سب  من  مزيد 

الطالح، والقوي من ال�سعيف، واحل�سن من ال�سني، وهكذا.
  اإ�سافة اإلى اأن ذلك يوؤدي اإلى عدم ا�ستغالل اأحد الآخر فيجب اأن ياأخذ كل واحد 

حقه ما دام قد اأدى ما عليه من واجب .
 وقد تكفلت االآيات القراآنية الكرمية، واالأحاديث ال�سريفة، وكذلك القواعد العامة 
املتقابلة،  احلقوق  هذه  معظم  ببيان  ـ  �سنذكرها  اأو  ـ  ذكرناها  التي  العامة  واملقا�سد  واملبادئ 

ونذكر هنا بع�س االأحاديث الواردة بهذا ال�سدد، منها: 
1- م�سوؤولية الراعي عن الرعية يف كل ما ا�سرتعاه اهلل تعالى، حيث يقول الر�سول 
الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم : » كلكم راع وكلكم م�سوؤول فاالإمام راع وهو م�سوؤول والرجل 
راع على اأهله وهو م�سوؤول واملراأة راعية على بيت زوجها وهي م�سوؤولة والعبد راع على مال 
�سيده وهو م�سوؤول اأال فكلكم راع وكلكم م�سوؤول«5، وهذه امل�سوؤولية ت�سمل كل ما اأمكنه 
االقت�سادي،  واالأمن  االجتماعي،  واالأمن  ال�سيا�سي،  االأمن  جمال  يف  حتقيقه  من  الراعي 

وتوفري كافة حاجيات هوؤالء الذين هم حتت رعايته .
2- وجوب العدل والق�سط، وعدم الظلم والبغي ـ كما �سياأتي ـ .

البخاري  روى  حيث  والتدلي�س،  والغ�س  اخليانة  عن  والبعد  وال�سفاء  ال�سدق   -3
وم�سلم ب�سندهما عن معقل بن ي�سار قال : �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول : 
»ما من عبد ي�سرتعيه اهلل رعية ، ميوت يوم ميوت وهو غا�س لرعيته اإاّل حّرم اهلل عليه اجلنة« ويف 

رواية : » فلم َيُحْطها بن�سحه مل يجد رائحة اجلنة« 6. 
9 االآية  الح�سر /  4 - �سورة 

-  متفق عليه ، البخاري ـ مع الفتح ـ )2/317 ، 13/100( وم�سلم ، الحديث 1829 ، ورواه اأبو داود ، الحديث   5
2928

البخاري ـ مع الفتح ـ ) 13/ 112 ، 113 ( وم�سلم ) 3/ 1460 ( راوه    -6
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4- الن�سح لالأمة ، ون�سح االأمة لهم ـ كما �سياأتي ـ .
قال  حيث   ، ونه�ستها  وحمايتها  وتقويتها  االأمة  خلدمة  اجلهد  ا�ستفراغ  وجوب   -5
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم :»ما من اأمري يلي اأمور امل�سلمني ، ثم ال يجهد لهم ، وين�سح 

لهم اإاّل مل يدخل معهم اجلنة «7 .
6- وجوب الرفق باالأمة وعدم العنف ، والت�سييق عليهم ، فقد قالت عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها : » �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول يف بيتي هذا : » اللهم َمْن ويل 
من اأمر اأمتي �سيئاً ف�سّق عليهم فا�سقق عليه ، وَمْن ويل من اأمر اأمتي �سيئاً َفَرَفَق بهم فارفق 

به«8 . 
 ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم : »اإن �سّر الّرعاء احلطمة«9 واحلطمة : هو العنيف برعاية 

االإبل، واملق�سود به : الوايل القا�سي.
7- عدم االحتجاب عن ال�سعب، وحتقيق حوائجهم، واال�ستماع الأ�سحابها، حيث 
يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: » من واله اهلل من اأمور امل�سلمني فاحتجب دون حاجتهم 

وخّلتهم وفقرهم احتجب اهلل دون حاجته وخّلته وفقره يوم القيامة «10 .
8- احلب والدعاء املتبادل، ومراعاة احلقوق االجتماعية من الطرفني، حيث يقول 
وت�سلون عليهم  ويحبونكم   الذين حتبونهم  اأئمتكم  : »خيار  و�سلم  الر�سول �سلى اهلل عليه 
ويلعنونكم«11،  وتلعنونهم  ويبغ�سونكم،  تبغ�سونهم  الذين  اأئمتكم  و�سرار  عليكم،  وي�سلون 
�سعوبهم  اإلى  التي حتببهم  االأعمال  يعمل احلكام من  اأن  يدل على �سرورة  فهذا احلديث 
وجود  اإلى  باالإ�سافة  والدعاء،  باحلب  احلب  هذا  يبادلوا  اأن  كذلك  وعليهم  لهم،  فيدعون 

توا�سل اجتماعي بني الطرفني بحيث يقوم احلاكم بال�سالة على موتاهم، وهكذا. .

الحديث )3/1260 ( 7 - رواه م�سلم 
8 -  رواه م�سلم ، الحديث 1828

ـ مع الفتحـ   البخاري في �سحيحه  9 - رواه 
والترمذي ، الحديث 1333 ، والحاكم في الم�ستدرك ) 4/ 93 ، 94 ( وقال   ،  2948 الحديث  داود  اأبو  رواه   -  10

: �سحيح ، ووافقه الذهبي .
1846 الحديث رقم   ، رواه م�سلم   - 11
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المبدأ الثالث: مبدأ المساواة العامة:
 فمن اأهم القواعد التي اأر�ساها االإ�سالم هي قاعدة امل�ساواة بني امل�سلمني م�ساواة يف 
احلقوق والواجبات ، وم�ساواة يف االأحكام واملكانة واالعتبار، فامل�سلمون مت�ساوون كاأ�سنان 
امل�سط فال ف�سل لواحد منهم على االآخر على اأ�سا�س العرق، اأو اللون، اأو ال�سكل، اأو القومية 
اأو القبيلة ، اأو االإقليم ، بل الب�سرية يف هذا كلهم �سواء فكلهم من اآدم واآدم من تراب، وال 
اأ�سود على  اأ�سود، وال  اأبي�س على  ف�سل لعربي على عجمي ، وال لعجمي على عربي وال 
اأبي�س، وال... وال... اإاّل بالتقوى، علماً باأن التقوى هي يف ال�سدر ال يعلم بها اإاّل اهلل تعالى.  

فقد ق�سى االإ�سالم من خالل اآيات واأحاديث كثرية على كل مظاهر التفرقة على اأي 
اأ�سا�س كانت فهي مرفو�سة يف االإ�سالم.

وكذلك امل�ساواة اأمام الق�ساء واملحاكم ويف حتقيق العدالة وو�سول احلق اإلى �ساحبه 
مهما كان قوياً اأو �سعيفاً كما قال اخلليفة اأبو بكر ر�سي اهلل عنه »القوي عندكم �سعيف حتى 

اآخذ منه حق ال�سعيف، وال�سعيف قوي عندي حتى اآخذ له حقه من القوي«.

المبدأ الرابع : مبدأ المساواة بين الحاكم والمحكوم 
اأبوبكر يف  اخلليفة  قال  امل�سوؤولية، ولذلك  اإاّل  تزد  واأنه مل  الب�سرية،  مثلية احلاكم يف 
اأول خطبة له بعد اخلالفة يحدد فيها برنامج عمله : »اأيها النا�س اإين قد ُولّيت عليكم ول�ست 
اأن ُي�سمى : خليفة اهلل، حينما ُدعي به، فقال : » ل�سُت  بخريكم،... « ولذلك رف�س اأي�ساً 
خليفة اهلل، ولكني خليفة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم «12 مع اأن فيه وجهاً، ولكن اجلمهور 
على منع هذا اال�سم، الأن اال�ستخالف للغائب، واهلل حا�سر، والأن فيه نوعاً من التقدي�س 
والتمايز، فاخلليفة هو واحد من النا�س، ولكنه كلف بحمل اأمانة اأكرب، وم�سوؤولية اأعظيم، فهو 
لي�س فوق الب�سر، وال ظل اهلل يف االأر�س، كما ت�سوره النا�س، اأو �سور لهم يف ع�سر الوثنيات 
وال�سنميات وظالل اهلل املّدعاة يف االأر�س13، ومثل ذلك اأكد عليه اخلليفة الثاين عمر بن 

12- المقدمة البن خلدون �س 171 
13- الدكتور عماد الدين خليل : حول القيادة وال�سلطة ط. مكتبة النور بالقاهرة �س 15
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اخلطاب ر�سي اهلل عنه فقال : يف اإحدى خطبه : »اأيها النا�س لقد راأيتني اأرعى حلاالت يل 
من بني خمزوم فكنُت اأ�ستعذب لهن املاء فيقب�سني القب�سة من التمر اأو الزبيب« ثم ملا نزل 
قاله له عبد الرحمن بن عوف : » ما اأردت بهذا يا اأمري املوؤمنني ؟ اأجاب : ويحك يابن عوف، 
لقد خلوت اإلى نف�سي، فقالت يل : اأنت اأمري املوؤمنني ولي�س بينك وبني اهلل اأحد، فمن ذا 

اأف�سل منك ؟ فاأردت اأن اأعرفها قدرها «14. 
 هذا املبداأ اجلديد الذي اأ�سفته قد يثور حول ذكره الت�ساوؤل: فهل ميكن اأن يدعي 

احلاكم غري ذلك يف االأمة االإ�سالمية ؟ 
�سخ�سية،  مبيزات  ميتازون  باأنهم  ظلمهم  يربرون  والظلمة  الطغاة  جميع  ان   : اجلواب 
اأو مكت�سبة ب�سبب احلكم ، فقد ادعى بع�سهم االألوهية ، وادعى االآخرون اأن روح االإله قد 
�سرت فيهم، وادعى بع�س ثالث : اأنهم مقد�سون مع�سومون ، وادعى بع�س رابع : اأنهم االأمة، 
حللنا  روحان  نحن  اأنا،  وال�سعب  ال�سعب  »اأن   : يقولون  فكاأمنا  هو،  ال�سعب  واأن  وال�سعب، 
بدنا؟!!!، بل اأنا الروح حللت ال�سعب » ، وادعى خام�س : اأنه االإن�سان واملجد، وال�سعب هم 
احل�سرات، اأو اجلرذان، كما قال �ساو�سي�سكو عندما تظاهر �سعبه، فقال هو وزوجته : » اأبيدوا 
هوؤالء احل�سرات باملبيدات«، وقال القذايف :  » اأنا املجد واأنا العزة .... وهوؤالء املتظاهرون هم 

اجلرذان واخلونة«15 ، وهكذا .
 وقد �سجل اهلل تعالى هذه االأقوال يف القراآن الكرمي من خالل فرعون قدوة حكام 
�َساد�16  الَّ َما اأََرى َوَما اأَْهِديُكْم اإِالَّ �َسِبيَل الرَّ ال�سوء، فقال تعالى :� َقاَل ِفْرَعْوُن َما اأُِريُكْم اإِ
فاأو�سح هنا باأن راأيه هو الراأي االأوحد ، واأنه لي�س هناك راأي اآخر ، واأن راأيه مع�سوم حيث ال 
بد لكم اإاّل �سبيل املجد والر�ساد والقوة ، ولذلك كان ال�سعب عنده حقرياً ال قيمة له ، فقال 

تعالى مبيناً هذه احلقيقة �َفا�ْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفاأََطاُعوُه اإِنَُّهْم َكاُنوا َقْوماً َفا�ِسِقنَي�17.
 ولننظر يف االآيات االآتية التي تو�سح نف�سية فرعون وطغيانه وجربوته وانه يرى نف�سه 
َر َوَهِذِه  اأف�سل من غريه فقال تعالى : �َونَاَدى ِفْرَعْوُن يِف َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم اأََلْي�َس يِل ُمْلُك ِم�سْ

المقدمة البن خلدون �س 171  - 14
15 -  خطبته المتفرة على معظم قنوات العالم التي تكررها منذ 20/2/2011 اإلى يومنا هذا 

29 �سورة غافر /االآية    - 16
�سورة الزخرف / االآية 54  -17
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ُروَن�18 ثم مل يكتف باأنه اأف�سل من مو�سى عليه ال�سالم  ااْلأَنَْهاُر َتِْري ِمْن حَتِْتي اأََفال ُتْب�سِ
نَُّهْم َكاُنوا َقْوماً َفا�ِسِقنَي�19 بل و�سل به  َطاُعوُه اإِ ، واإمنا ا�ستخف قومه : � َفا�ْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفاأَ
َها امْلاََلأُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن  الطغيان اإلى اأن يقول : انه الههم فقال تعالى : �َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا اأَيُّ
ي �20 ، بل و�سل به االأمر والطغيان والدكتاتورية واال�ستبداد ، وكبت احلريات اإلى  اإَِلٍه َغرْيِ
اأن قتل ال�سحرة الأنهم مل ي�ستاأذنوه يف االإميان باهلل تعالى � َقاَل ِفْرَعْوُن اآَمْنُتْم ِبِه َقْبَل اأَْن اآَذَن 

َلُكْم اإِنَّ َهَذا مَلَْكٌر َمَكْرمُتُوُه يِف امْلَِديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَها اأَْهَلَها َف�َسْوَف َتْعَلُموَن�21.
 وقد حّول فرعون ما عر�سه عليه مو�سى عليه ال�سالم من نقا�س فكري وحوار عقلي 
ُل اأَْبَناَءُهْم  وجدال نظري اإلى معركة القتل واالإبادة فقال تعالى حكاية عنه : � َقاَل �َسُنَقتِّ
من  الطغاة  هوؤالء  �سفات  تعالى  اهلل  بنّي  كما  َقاِهُروَن�22  َفْوَقُهْم  َواإِنَّا  ِن�َساَءُهْم  َونَ�ْسَتْحِيي 
نَُّه مَلَِن  نَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يِف ااْلأَْر�ِس َواإِ العلو واال�ستكبار واالإ�سراف والتبذير فقال تعالى : �َواإِ
امْلُ�ْسِرِفني�23 كما و�سفه اهلل تعالى بالطغيان فقال تعالى �اْذَهْب اإَِلى ِفْرَعْوَن اإِنَُّه َطَغى�24 

ويف اآية ثانية �اْذَهَبا اإَِلى ِفْرَعْوَن اإِنَُّه َطَغى�25.
 كما بنّي اهلل تعالى اأن الطغاة امل�ستبدين ي�سريون دائماً على اإ�سعاف ال�سعب، واالأمة، 
واإحداث التفرقة بينها ، وجعلهم �سيعاً وفرقاً متنافرة، ليتحكم فيهم، ويكون قادراً على القتل 
والذبح والعذاب لكل من يت�سدى لهم فقال تعالى :�اإِنَّ ِفْرَعْوَن َعال يِف ااْلأَْر�ِس َوَجَعَل اأَْهَلَها 

ْبَناَءُهْم َوَي�ْسَتْحِيي ِن�َساَءُهْم اإِنَُّه َكاَن ِمَن امْلُْف�ِسِدين�26. ِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح اأَ �ِسَيعاً َي�ْسَت�سْ
 وقد ق�س اهلل تعالى يف القراآن الكرمي ق�س�ساً اأخرى توؤكد هذا املعنى فقال تعالى يف 
طغيان الطاغية )منرود( مع �سيدنا اإبراهيم حينما ادعى االألوهية حتى ادعى االإحياء واالإماتة 

فقال : �اأَنَا اأُْحِيي َواأُِميُت�27.
51 الزخرف /االآية  �سورة    18
�سورة الزخرف / االآية 54   19

االآية 38 الق�س�س /  20  �سورة 
�سورة االأعراف / االآية 123   21

127 االآية  االأعراف /  �سورة    22
�سورة يون�س / االآية 83   23

24 �سورة طه /االآية    24
43 االآية  �سورة طه /    25

26  �سورة الق�س�س /االآية 4
27 �سورة البقرة /  االآية 258
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 اإذن امل�سكلة االأ�سا�سية يف احلكم هو الطغيان واأن احلكام ي�سل اإلى مرحلة اإلى اأنه 
لي�س مثل بقية الب�سر، واإن كان هذا التمايز يبداأ باأمر خفيف لي�سل اإلى ادعاء مرتبة االألوهية 

ا َيْفَعُل َوُهْم ُي�ْساأَُلوَن�28 . ُل َعمَّ واأنه �ال ُي�ْساأَ
الو�سائل واالأدوات واالآليات ملنع احلاكم  االأ�سا�س هو و�سع جميع   ومن هنا فاحلل 

ادعاء هذا التمايز، وهذا ما فعله االإ�سالم من خالل ما ياأتي: 
1- اجلانب العقدي الذي ركز االإ�سالم عليه تركيزاً �سديداً ، واأولى له عناية ق�سوى، 
وذلك من خالل اأن العقيدة االإ�سالمية تقوم على اأن جميع الب�سر بكل طوائفهم و�سعوبهم 
واأقوامهم واأجنا�سهم من اآدم، واآدم من تراب خلقه بيده ثم نفخ فيه من روحه ، وهذا ما عليه 
مئات االآيات، واالأحاديث ال�سحيحة، ولذلك ال يجوز الأحد ـ مهما بلغ ـ اأن مُيّيز نف�سه اأو 
يدعي اأنه ميتاز من حيث اخللق على اأي اأحد اآخر، ومن هنا رّد اهلل تعالى على بني اإ�سرائيل ملّا 
اّدَعوا اأنهم اأحباء هلل واأنهم ال�سعب املختار فقال تعالى : �َبْل اأَنُْتْم َب�َسٌر مِمَّْن َخَلَق �29 ومل 
اإاّل ب�سراً،  ل ذلك حتى لالأنبياء والر�سل باأنهم لي�سواً  يكتف بذلك القراآن الكرمي ، بل اأ�سّ
ولكن اهلل تعالى اأوحى اإليهم ، حيث اأكد ذلك يف اأكرث من اآية فقال تعالى : � َقاَلْت َلُهْم 
َا  منَّ يَلَّ اأَ َا اأَنَا َب�َسٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى اإِ منَّ الَّ َب�َسٌر ِمْثُلُكْم�30 وقال تعالى : � ُقْل اإِ ُر�ُسُلُهْم اإِْن نَْحُن اإِ
اإَِلُهُكْم اإَِلٌه َواِحٌد�31 ، فاملثلية يف اخللق وعدم امتياز اأحد يف االأ�سل واخللق هي االأ�سا�س 

يف التعامل االإن�ساين.
اجلانب الرتبوي الذي يربي فيه االإ�سالم االإن�سان على هذا املعنى االإن�ساين من   -2
خالل عدد من االآيات واالأحاديث التي توؤ�سل ذلك، بل يربطه باالإميان حيث يقول الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم : »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�سه، ويكره الأخيه 

ما يكره لنف�سه «32. 
القائد يف  النبي  وهو  و�سلم  الر�سول �سلى اهلل عليه  ت�سرفات  القدوة من خالل   -3
ماأكله وم�سربه وملب�سه ، وجميع ت�سرفاته مع اأمته ، حيث مل يكن ميّيز نف�سه ال مبلب�س خا�س 

االآية 23 االأنبياء /  28 �سورة 
29  �سورة المائدة / االآية 18

االآية 11 اإبراهيم /  30 �سورة 
31-  �سورة الكهف / االآية 110
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وال مكان وال غريه ، يقول �سلى اهلل عليه و�سلم : » اأيها النا�س اإمنا اأنا ابن امراأة من قري�س 
كانت تاأكل القديد  ومت�سي يف االأ�سواق « ، وكانت االآيات القراآنية تذكره دائماً بهذا اجلانب 
َا اإَِلُهُكْم اإَِلٌه َواِحٌد�33  موؤكداً عليه اأن يقول : �َوَلْو  َا اأَنَا َب�َسٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى اإِيَلَّ اأَمنَّ � ُقْل اإِمنَّ
اأَْدِري  �َواإِْن  وُء�34 واأن يقول :  ال�سُّ ِنَي  َم�سَّ َوَما  رْيِ  اخْلَ ِمَن  ُت  اْلَغْيَب اَل�ْسَتْكرَثْ اأَْعَلُم  ُكْنُت 

اأََقِريٌب اأَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدوَن�35 .
 ويدخل يف هذا الباب بع�س االآيات التي يفهم منها العتبا ، اأو التوجيه ، منها قوله 
ْكَرى�36  ُر َفَتْنَفَعُه الذِّ كَّ ى اأَْو َيذَّ كَّ ُه َيزَّ ْعَمى )َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ تعالى : �َعَب�َس َوَتَولَّى اأَْن َجاَءُه ااْلأَ
َدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبني�37  ِذيَن �سَ َ َلَك الَّ ُ َعْنَك مِلَ اأَِذنَْت َلُهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ وقوله تعالى �َعَفا اهللَّ

وغري ذلك .
 ويدخل يف هذا الباب اأي�ساً االآيات القراآنية الدالة على اأنه لي�س بيد الر�سول �سيء 
اأمور الكون، والتوبة، والعفو، والعذاب، والن�سر، والهداية وغري ذلك، منها قوله تعالى  من 
ْيِطٍر�38 ومنها قوله تعالى : �َلْي�َس َلَك ِمَن ااْلأَْمِر  ٌر َل�ْسَت َعَلْيِهْم مِبُ�سَ َا اأَنَْت ُمَذكِّ ْر اإِمنَّ )َفَذكِّ
ْمَر ُكلَُّه هلل� َبُهْم َفاإِنَُّهْم َظامِلُوَن(39 ثم قال تعالى : � ُقْل اإِنَّ ااْلأَ ْو ُيَعذِّ �َسْيٌء اأَْو َيُتوَب َعَلْيِهْم اأَ

ُ َربُّ اْلَعامَلِنَي�41 وقال تعالى : �ُقْل َلْو  ْلُق َوااْلأَْمُر َتَباَرَك اهللَّ 40 وقال: � اأَال َلُه اخْلَ

امِلِنَي�42 . ُ اأَْعَلُم ِبالظَّ َي ااْلأَْمُر َبْيِني َوَبْيَنُكْم َواهللَّ اأَنَّ ِعْنِدي َما َت�ْسَتْعِجُلوَن ِبِه َلُق�سِ
يف  والعملي  القيادي  برناجمه  يقدم  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  اأبوبكر  اخلليفة  وهذا    
كلمات موؤثرة يقول فيها : �اأيها النا�س اإين قد ُولّيت عليكم ول�ست بخريكم ، اإْن اأح�سنُت 
فاأعينوين، واإْن اأ�ساأُت فقوموين، ال�سدق اأمانة، والكذب خيانة، وال�سعيف فيكم قوّي عندي 

االآية 110 الكهف /  �سورة    -33
188 االآية  االأعراف /  �سورة    -34
االآية 109 االأنبياء /  �سورة    -35
4   1- �سورة عب�س /االآية    -36

التوبة /االآية 43 37-  �سورة 
22  - 21 االآية  الغا�سية /  �سورة    -38

�سورة اآل عمران /االآية 128   -39
154 االآية  اآل عمران /  �سورة    -40

54 االآية  االأعراف /  �سورة    -41
58 االآية  االأنعام /  �سورة    -42

بحث : علي محيى الدين القره داغي



139

حتى اآخذ احلق له ، والقوّي فيكم �سعيف عندي حتى اآخذ احلق منه ـ اإن �ساء اهلل ـ ال 
يدع قوم اجلهاد يف �سبيل اهلل اإاّل �سربهم بالذل، وال ت�سيع الفاح�سة يف قوم قط اإاّل عمهم اهلل 

بالبالء، اأطيعوين ما اأطعُت اهلل ور�سوله ، فاإذا ع�سيُت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم�.
 ومن هذا املنطلق كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يتعامل مع اأ�سحابه كاأنه واحد 
منهم ، ففي غزوة بدر كان مع جي�س الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سبعون بعرياً يتعاقبون على 
ركوبها ، وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم واأبو لبابة ، وعلى ابن اأبي طالب يتعاقبون على 
بعري واحد ، فاأراد اأبو لبابة وعلي اأن يوؤثراه بالركوب فامتنع �سلى اهلل عليه و�سلم ، فقال: » ما 

اأنتما باأقوى مني ، وال اأنا باأغنى عن االأجر منكما «43 .

المبدأ الخامس : مبدأ الشورى والمشاورة : 
اأو ح�سب   ، الدائمة مع االأمة من خالل ممثليها   حيث يجب على احلاكم م�ساورته 
اأهمية املو�سوع ، فاإن كان يحتاج اإلى راأي االأمة كلهم فعليه اأن ي�ست�سريهم من خالل ا�ستفتاء 
عام نزيه حّر ، واإاّل فقد تكون امل�سورة الأهل الع�سكر، وقد تكون الأهل تخ�س�س اآخر ، وهذا 
ما اأمر اهلل تعالى به ر�سوله املوحى اإليه �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال تعالى : � َفاْعُف َعْنُهْم 

ْمِر �44. َوا�ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم يِف ااْلأَ

المبدأ السادس : مبدأ المناصحة واالنتصاح والمراقبة
                                  والمحاسبة : 

 ومن املعلوم اأن االإ�سالم اأولى عناية ق�سوى بالن�سيحة ، وباالأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر ، واأن هذه الن�سيحة لي�ست للم�ست�سعفني فقط ، بل الأئمتهم اأي�ساً، حتى ح�سر الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم الدين يف الن�سيحة ، فقال : »الدين الن�سيحة ، قالوا ملن يار�سول اهلل ؟ 

قال : » هلل ولر�سوله وللموؤمنني «45 ، واالآيات واالأحاديث كثرية يف هذا املجال.
اأحمد في م�سنده )1/411( ورواه الحاكم بنف�س م�سند اأحمد الم�ستدرك )3/20( وقال : �سحيح على �سرط  رواه   -43
م�سلم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 6/96 ( : رواه اأحمد والبزار ، وفيه عا�سم بن بهدلة ، وحديثه ح�سن ، وبقية رجال 

اأحمد رجال ال�سحيح .
�سورة اآل عمران / االآية 159  44

45-  متفق عليه
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 ومن اجلانب العملي والتطبيقي اأن اخللفاء الرا�سدين ر�سي اهلل عنهم كانوا حري�سني 
اأ�سد احلر�س على ال�سرورة اأن تقوم االأمة بواجبها يف الن�سح واالإر�ساد واملراقبة واملحا�سبة، 
فهذا احلليفة عمر ر�سي اهلل عنه قال : »يا مع�سر امل�سلمني، ماذا تقولون لو ملت براأ�س اإلى 
قطع  اإلى  )واأ�سار  بال�سيف هكذا  نقول  كنا   : اأجل   : فقال  اإليه رجل،  فقام  ؟  الدنيا هكذا 
فقال  بقويل،  اأعني  اإياك  نعم   : الرجل  قال   ) ؟  بقولك  تعني  اأاإياي    : عمر  فقال  الراأ�س( 
عمر: )احلمد هلل الذي جعل يف رعيتي من يقومني اإذا اعوججُت(، وقال حذيفة ر�سي اهلل 
عنه: )دخلت على عمر يوماً فراأيته مهموماً حزيناً ، فقلت له : ما يُهّمك يا اأمري املوؤمنني ؟ 
قال: )اإين اأخاف اأقع يف منكر، فال ينهاين اأحد منكم تعظيماً( قال حذيفة : واهلل لو راأيناك 
خرجت عن احلق لنهيناك، ف�سّر عمر وقال : ) احلمد هلل الذي جعل يل اأ�سحاباً يقومونني 
اإذا اعوججُت(، وعن احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما قال : ) كان بني يدي عمر وبني رجل 
اأتقول الأمري املوؤمنني : اتق  اأحد اجلال�سني،  كالم يف �سيء، فقال الرجل : اتق اهلل، فقال 
اهلل؟ فرّد عمر : )دعه فليقلها يل، فال خري فيكم اإذا مل تقولوها، وال خري فينا اإذا مل نقبلها«، 

فهذه قمة امل�ساءلة.
واملظاهرات   ، ال�سعبية  الثورات   : واملراقبة  واملحا�سبة  الن�سح  باب  يف  يدخل  ومما   

واالحتجاجات ، ونحوها .

المبدأ السابع : توفير الحرية الكافية في كل
                                مجاالت الحياة 

ميكن تق�سيم احلريات العامة اإلى : 
• احلرية الفكرية، والدينية 

• احلرية االقت�سادية )حرية امللكية، وحرية العمل( 
• احلرية ال�سيا�سية 

• احلرية العلمية والثقافية 
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حماية احلريات من اأعظم الكرامة للإن�سان : 
  اإن كرامة االن�سان ال ميكن اأن تتحقق يف ظل الكبت والظلم والتع�سف ، واإمنا كرامة 
االإن�سان متالزمة مع حقه يف احلرية الفكرية والدينية ، وال�سيا�سية ، واملدنية ، واالجتماعية ، 

واالقت�سادية )حرية امللكية ، حرية العمل ( والعلمية والثقافية ونحوها .
  وال ي�سع املجال الفراد كل نوع باحلديث ال�سامل املت�سمن موقف اال�سالم من كل 
حرية من هذه احلريات ، واإمنا نتحدث ب�سكل عام عنها بحيث ال يتجاوز ذكر املبادئ العامة 

مع بع�س اأدلتها باإيجاز : 
اأواًل ـ احلرية الفكرية : 

  اإن احلرية الفكرية يف االإ�سالم لي�ست جمرد حق لالإن�سان واإمنا هي حق اهلل تعالى 
على االإن�سان اأي�ساً، وهذه احلرية تقت�سي عدة اأمور من اأهمها : احرتام العقل والعناية به ، 
وت�سغيله ، وحتريكه ، وعدم تميده من خالل التقليد، والتع�سب، وهذه االأمور وغريها بارزة 
جداً يف االإ�سالم فقد اأعلى من �ساأن العقل، ورفع �ساأنه، فجعله مناط التكليف، فال تكليف 
اإاّل بالعقل ، وجعله دلياًل على وجوده، وحجة على وحدانيته ، بل اأمر اهلل تعالى بالرجوع اإليه 

اِدِقنَي�46 . عند االختالف العقلي فقال تعالى : �ُقْل َهاُتوا ُبْرَهانَُكْم اإِْن ُكْنُتْم �سَ
اآية، ب�سيغة الفعل    وقد ا�ستعمل القراآن الكرمي م�ستقات » عقل« يف ت�سع واأربعني 
املا�سي ) عقلوه ( مرة واحدة ، والبقية بفعل امل�سارع �سواء بلفظ الغائب )يعقلها( مرة واحدة، 
اأم بلفظ املتكلم مع الغري )نعقل( مرة واحدة ، اأم بلفظ اجلمع الغائب )يعقلون( اثنان وع�سرون 

مرة اأم ب�سيغة اجلمع املخاطب ) تعقلون ( اأربعة وع�سرون مرة47 .
مرادفه  ورد  ولكن  الكرمي  القراآن  نكرة يف  اأو  معرفاً  باال�سم  )العقل(  لفظ  يرد    ومل 
مثل )االألباب( وهو جمع اللب وهو العقل �ست ع�سرة مرة48 ، و)احُلُلم( ب�سم احلاء والالم 
مبعنى العقل مرتني49، و )ِحْجر( بك�سـر احلـاء و�سكـون اجليم مبعنى العقل مرة واحدة50، 

البقرة / االآية111 46- �سورة 
47-  يراجع : معجم األفاظ القراآن الكريم لالأ�ستاذ محمد فوؤاد عبالدباقي مادة ) عقل ( 

ال�سابق مادة ) لب (  48- الم�سدر 
ِذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم ( وقوله تعالى : ) َواإَِذا َبَلَغ  �سورة النور ، االآيتان 58 – 59 ، قوله تعالى : )  َوالَّ في  وهما    -49

ااْلأَْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم َفْلَي�ْسَتاأِْذُنوا (
50- في قوله تعالى في و�سرة الفجر ، االآية 5 : ) َهْل ِفي َذِلَك َق�َسٌم ِلِذي ِحْجٍر( اأي الذي عقل 
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و)الُنَهى( ب�سم النون وفتح الهاء مبعنى العقل مرتني51 و) القلب( وجمعه ، يف عدة اآيات52، 
و )الفوؤاد  وجمعه يف عدة اآيات اأخرى53 ، اإ�سافة اإلى اآيات كثرية يف النظر والتدبر ، والتب�سر، 

ونحوها.
فهذه االآيات الكرمية الكثرية حول العقل وم�سطلحاته االأخرى يفهم منها بو�سوح ما 

يلي : 
1 ـ احرتام العقل ، والثناء عليه واأنه له مكانة عظيمة يف االإ�سالم ، واأنه ال�ساهد الثاين 
بعد �ساهد الوحي ل�سدق الر�ساالت ال�سماوية التي خامتها االإ�سالم ، وبالتايل فال ميكن اأن 
يتعار�س النقل ال�سحيح اخلايل عن العوا�س مع العقل ال�سليم ، وقد األف �سيخ االإ�سالم ابن 
تيمية رحمه اهلل كتاباً يف اأحد ع�سر جملداً حول )درء تعار�س العقل والنقل( حيث اأثبت 
اأن هذا التعار�س غري وارد ف�ساًل عن البحث عن اجلمع بينهما ، وهو بذلك رد على عدد من 

العلماء الذين حاولوا التوفيق بينهما عند التعار�س54 .
  وهذا هو احلق الذي ال حميد عنه ، وذلك الأن العقل خملوق هلل تعالى والوحي منزل 

من عنده ، فكيف يتعار�س كتابه املنزل امل�سطور مع كتابه املفتوح  ؟
يِف  َماَذا  انُْظُروا  �ُقِل   : تعالى  اهلل  قال  حيث   ، وت�سغيله  العقل  باإعمال  االأمر  2ـ 
َا  ُذُر َعْن َقْوٍم ال ُيوؤِْمُنوَن�55  وقال تعالى : �ُقْل اإِمنَّ َماَواِت َوااْلأَْر�ِس َوَما ُتْغِني ااْلآياُت َوالنُّ ال�سَّ
ٍة اإِْن ُهَو اإِالَّ نَِذيٌر  اِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ ُروا َما ِب�سَ ِ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ اأَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة اأَْن َتُقوُموا هلِلَّ

َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب �َسِديٍد�56 .  
ال�سموات  خلق  يف  ال�سمويل  النظر  اإلى  الكرمي  القراآن  اأر�سدنا  الرباين  االأمر  ومع   

واالأر�س، والنظر اجلزئي التف�سيلي يف كل �سيء من هذا الكون، ويف االأنف�س واالآفـاق.

َهى(  نَّ ِفي َذِلَك اَلآياٍت اِلأُوِلي النُّ 51- هما في �سورة طه ،  االآية 54 ،  والآية 128 وهو قوله تعالى : ) ُكُلوا َواْرَعْوا اأَنَْعاَمُكْم اإِ
َهى( اأي الأ�سحاب العقول  وقوله تعالى : ) اإِنَّ ِفي َذِلَك اَلآياٍت اِلأُوِلي النُّ

52 -يراجع : معجم األفاظ القراآن الكريم ، مادة ) قلب ( 
ال�سابق ، مداة ) فوؤاد (  المرجع    -53

ط. جامعة االمام محمد بن �سعود اال�سالمية 1399هـ تحقيق د. محمد ر�ساد  والنقل  العقل  تعار�س  درء   : يراجع   -54
�سالم )1/0004( 

101 االآية  يون�س /  �سورة    -55
�سورة �سـباأ /  االآية 46    -56
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َماَواِت    ويف احلث على النظر ال�سمويل العام يقول اهلل تعالى : � اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ
ُ ِمَن  ا�َس َوَما اأَنَْزَل اهللَّ ِتي َتِْري يِف اْلَبْحِر مِبَا َيْنَفُع النَّ َهاِر َواْلُفْلِك الَّ ْيِل َوالنَّ َوااْلأَْر�ِس َواْخِتالِف اللَّ
َحاِب  َياِح َوال�سَّ ِريِف الرِّ ٍة َوَت�سْ ْر�َس َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ َماِء ِمْن َماٍء َفاأَْحَيا ِبِه ااْلأَ ال�سَّ

َماِء َوااْلأَْر�ِس اَلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن�57 . ِر َبنْيَ ال�سَّ امْلُ�َسخَّ
اٌت  ويف احلث على النظر اجلزئي يقول اهلل تعالى �َويِف ااْلأَْر�ِس ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّ
َها َعَلى َبْع�ٍس يِف  ُل َبْع�سَ ْنَواٍن ُي�ْسَقى مِبَاٍء َواِحٍد َوُنَف�سِّ ْنَواٌن َوَغرْيُ �سِ ِمْن اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل �سِ

ااْلأُُكِل اإِنَّ يِف َذِلَك اَلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن�58 .
  وهاتان االآيتان ختمتا بقوله تعالى �اَلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن �مما يدل على اأهمية العقل 
، واحلث على ت�سغيله وتفعليه ، ووردت كذلل اآيات كثرية يف هذا املعنى ، وتختم كذلك اإما 

بنف�س اخلامتة ، اأو مبا هو قريب منه .
ُروَن�59  بل يقول    ويف النظر اإلى االأنف�س يقول اهلل تعالى : � َويِف اأَنُْف�ِسُكْم اأََفال ُتْب�سِ
القراآن الكرمي بكل ثقة وثبات :  اإن االآيات الكثرية يف االأنف�س واالآفاق التي يكت�سفها العلم 
على مّر الزمن �ستوؤدي ال حمالة اإلى هداية العقل هداية كاملة اإلى االإميان باأن هذا القراآن هو 
قُّ  َ َلُهْم اأَنَُّه احْلَ يِهْم اآَياِتَنا يِف ااْلآَفاِق َويِف اأَنُْف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ احلق حيث يقول تعالى :  ��َسُنِ

اأََومَلْ َيْكِف ِبَربَِّك اأَنَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد�60 .
  وقد اأثنى اهلل تعالى على العقل و�ساحبه يف عدة اآيات ، فاأ�سند اإليهم ف�سل القدرة 
َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َي�ْسَتِوي  َهْل  �ُقْل  على التذكر والتفقه واالتعاظ واالعتبار ، فقال تعالى : 
 : كونية  اآيات  عدة  ذكر  بعد  تعالى  وقال  ااْلأَْلَباِب�61  اأُوُلو  ُر  َيَتَذكَّ َا  اإِمنَّ َيْعَلُموَن  ال  ِذيَن  َوالَّ
�....... اإِنَّ يِف َذِلَك َلِذْكَرى اِلأُويِل ااْلأَْلَباِب�62 بل اإن اهلل تعالى ح�سر التذكر النافع يف 

ُر اإِالَّ اأُوُلو ااْلأَْلَباِب�63 . كَّ اأ�سحاب العقول فقال تعالى : � َوَما َيذَّ

االآية 164 البقرة /  57- �سورة 
�سورة الرعد / االآية 4   -58

الذاريات/ االآية21 59-  �سورة 
60-  �سورة ف�سلت / االآية 53

الزمر / االآية9 61- �سورة 
االآية21 الزمر /  �سورة    -62

االآية7 اآل عمران /  �سورة   -63

بحث : علي محيى الدين القره داغي



144

  كما اأن اهلل تعالى بنّي باأن اأ�سحاب العقول الكاملة هم الذين ي�ستفيدون من املا�سي 
ٌة اِلأُويِل ااْلأَْلَباِب�64 كما اأن اهلل تعالى بنّي  ِهْم ِعرْبَ �سِ وغريه فقال تعالى : � َلَقْد َكاَن يِف َق�سَ
، ومييزون بني القول  اأويل االألباب ال�سليمة هم وحدهم الذين ي�ستمعون �سماعاً جيداً  باأن 
لديهم  اأنههم  االأح�سن،  والقول  احل�سن،  القول  بني  ثم  احل�سن،  والقول  واالأ�سواأ،  ال�سيء 
ِبُعوَن اأَْح�َسَنُه اأُوَلِئَك  ِذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ فقه االأولويات ،  واملوازنات فقال تعالى : �الَّ

ُ َواأُوَلِئَك ُهْم اأُوُلو ااْلأَْلَباِب�65. ِذيَن َهَداُهُم اهللَّ الَّ
3 ـ االأمر با�ستعمال دقيق و�سحيح و�سامل مل�سادر معلومات العقل ب�سورة �سحيحة: 
من التجارب املمثلة يف التاأريخ وق�س�س املا�سيني بحيث يحللها العقل وي�ستفيد منها فقال 
ٌة اِلأُويل�66 اأي لذوي العقول الذين ي�ستفيدون من  ِهْم ِعرْبَ �سِ تعالى : �َلَقْد َكاَن يِف َق�سَ
ايجابيات املا�سي ويتعظون من �سلبياته ، لكنهم ال يقفون عند املا�سي، وال يجمدون عنده، 
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن�67   ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َك�َسَبْت َوَلُكْم َما َك�َسْبُتْم َوال ُت�ْساأَلوَن َعمَّ بل � ِتْلَك اأُمَّ
بل اإن اهلل تعالى اأمر العقالء باالعتبار يف �سبع اآيات ، واال�ستفادة من املا�سي، وامل�ساهد، فقال 

اِر�68 . وا َيا اأُويِل ااْلأَْب�سَ تعالى : �........ َفاْعَترِبُ
تعالى يف  فقال  وال�سمع  والب�سر  النظر  اخلم�س من  احلوا�س  اال�ستفادة من  وكذلك 
َيْفَقُهوَن ِبَها  نِّ َوااْلأِنْ�ِس َلُهْم ُقُلوٌب ال  ِمَن اجْلِ َم َكِثرياً  َهنَّ و�سف اأهل النار : � َوَلَقْد َذَراأْنَا جِلَ
لُّ اأُوَلِئَك  �سَ ُروَن ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن ال َي�ْسَمُعوَن ِبَها اأُوَلِئَك َكااْلأَنَْعاِم َبْل ُهْم اأَ َوَلُهْم اأَْعنُيٌ ال ُيْب�سِ

ُهُم اْلَغاِفُلوَن�69 .
وهذا املنهج الدقيق القائم على ا�ستعمال العقل و�سفاء م�سادر معرفية، يو�سل �ساحبه 
اإلى احلق، وغلى االإبداع، واال�ستفادة من املا�سي، والتخطيط للم�ستقبل، وهو الذي تبنى به 

احل�سارة .
بل اإن اهلل تعالى اأمر بالنظر يف الكون كله ، ويف خلقه ، ويف طعامه و�سرابه ، وغري ذلك 
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َماَواِت َوااْلأَْر�ِس َوَما  حتى يكون جمه دقيقاً ،  فقال تعالى : ) اأََومَلْ َيْنُظُروا يِف َمَلُكوِت ال�سَّ
ُ ِمْن �َسْيٍء (70 وقال تعالى : � َفْلَيْنُظِر االإن�سان ِممَّ ُخِلَق�71 واملق�سود بذلك اأن  َخَلَق اهللَّ
تنظر العني نظرة دقيقة واأن يجعلها العقل حتلياًل �ساماًل عميقاً ، وهذا ما عرب عنه القراآن الكرمي 
باالإب�سار الذي هو الروؤية املعنوية العقلية الناتة عن الروؤية الب�سرية ، حيث يقول تعالى : 
نَْعاُمُهْم َواأَنُْف�ُسُهْم اأََفال  ُرِز َفُنْخِرُج ِبِه َزْرعاً َتاأُْكُل ِمْنُه اأَ ْر�ِس اجْلُ �اأََومَلْ َيَرْوا اأَنَّا نَ�ُسوُق امْلَاَء اإَِلى ااْلأَ
ُروَن�72  اأي اأن هوؤالء يرون ما يحدث ، ولكن لي�س لديهم الب�سرية العقلية ، وبذلك  ُيْب�سِ

مل ي�ستفيدوا من حوا�سهم على �سبيل احلقيقة والنتائج .
  وقد ورد النظر وم�ستقاته يف القراآن الكرمي مائة وت�سعة وع�سرين مرة ، والب�سر وم�ستقاته 

مائة وثمانية واأربعني مرة .
4ـ  االأمر بالتدبر يف اأربع اآيات كرمية حول التدبر يف القراآن الكرمي فقال تعالى : �ِكَتاٌب 
ْلَباِب�73 وقال تعالى : �اأََفال َيَتَدبَُّروَن  َر اأُوُلو ااْلأَ بَُّروا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ اأَنَْزْلَناُه اإَِلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثريا74�ً .  اْلُقْراآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اهللَّ
5ـ  االأمر بالتفكر والدعوة اإليه ، ورد يف القراآن الكرمي �ست ع�سرة مرة ، منها قوله تعالى 
ُروا �75 وقوله تعالى: �ُقْل  ِ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ َا اأَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة اأَْن َتُقوُموا هلِلَّ : �ُقْل اإِمنَّ

ُروَن�76.  رُي اأََفال َتَتَفكَّ ْعَمى َواْلَب�سِ َهْل َي�ْسَتِوي ااْلأَ
فري�سة  )التفكري  كتابه  عنوان  جعل  اهلل  رحمه  العقار  عبا�س  االأ�ستاذ  اإن  بل 

اإ�سالمية(.  
6 ـ االأمر بالتفقه والدعوة اإليه يف اآيات كثرية ، حيث ورد الفقه وم�ستقاته ع�سرين مرة، 

ُهْم َيْفَقُهوَن(77 . ُف ااْلآياِت َلَعلَّ رِّ منها قوله تعالى : )انُْظْر َكْيَف ُن�سَ

االآية185 االأعراف/  �سورة    -70
الطارق / االآية 5 �سورة   -71

27 االآية  ال�سجدة /   �سورة    -72
�سورة �ّس /  االآية 29   -73

82 االآية  الن�ساء /   �سورة    -74
75-  �سورة �سـباأ / االآية46

االآية50 االأنعام /  �سورة    -76
االآية65 االأنعام /  �سورة    -77
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7 ـ االأمر بالتذكر والدعوة اإليه يف اآيات كثرية ، حيث ورد التذكر وم�ستقاته يف القراآن 
ُر اأُوُلو ااْلأَْلَباِب�78 . َا َيَتَذكَّ الكرمي مائتني وت�سعة و�ستني مرة منها قوله تعالى : � اإِمنَّ

�َسرَّ  �اإِنَّ   : تعالى  فقال  االأعمى  والتع�سب  بالتقليد  عقولهم  عطلوا  الذين  ذم  8ـ 
ِذيَن ال َيْعِقُلوَن�79  بل بنّي اهلل تعالى اأن الفرق بني االإن�سان  مُّ اْلُبْكُم الَّ ِ ال�سُّ َوابِّ ِعْنَد اهللَّ الدَّ
ْو َيْعِقُلوَن اإِْن ُهْم  ُهْم َي�ْسَمُعوَن اأَ واحليوان هو ا�ستعمال العقل فقال تعالى : �اأَْم حَتْ�َسُب اأَنَّ اأَْكرَثَ
لُّ �َسِبياًل�80 ، وهناك ع�سرات االآيات يفهم منها الذم القبيح ملن مل  اإِالَّ َكااْلأَنَْعاِم َبْل ُهْم اأَ�سَ

ي�ستعمل عقله ، اأوال يتدبر ، اأو ال يتذكر ، اأو ال يتفكر ، اأو ال يب�سر81.
  واخلال�سة اأن االإ�سالم اأعطى قيمة عليا لعقل االإن�سان وفكره ، حتى ن�ستطيع القول 

بكل ثقة : اأنه مل يوجد نظام اآخر اأو دين يعطي كل هذه االأهمية للحرية الفكرية .

اجلانب التطبيقي للحرية الفكرية : 
  ولقد �سارت االأمة االإ�سالمية يف ع�سر الر�سالة ، وبعد وفاة النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
على احرتام العقل، وتفعيله وت�سغيله من خالل االجتهاد الذي ي�سمل الن�سو�س الظنية، 
والنوازل وامل�ستجدات، فلم يتوقف االجتهاد، بل اأوجد احللول لكل الق�سايا املعا�سرة ، بدءاً 

من اخلليفة اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه اإلى اليوم .
  ومن جانب اآخر فاإن علماء امل�سلمني عرفوا حق املعرفة جماالت العقل يف االإبداع، 
حيث هي ت�سمل كل العامل املح�سو�س مبا فيه من كنوز وخريات ، ومل ي�ستعملوا عقولهم 
يف عامل ما وراء الطبيعة )امليتافيزيقيا( ولذلك حتققت خالل فرتة وجيزة ح�سارة اإ�سالمية 
جماالت  خمتلف  يف  والكثري  الكثري  اإليه  واأ�سافت  االإن�ساين،  الرتاث  كل  من  ا�ستفادت 

العلوم والفنون وال�سناعات82. 

78-  �سورة الرعد / االآية19
22 االآية    / �سورة الأنفال    -79
�سورة الفرقان /  االآية 44   -80

81-  يراجع : القعاد : التفكير فري�سة ا�سالمية ط . المكتبة الع�سرية / بيروت ، ود. قاطمة ا�سماعيل : القراآن الكريم والنظر 
الفعلي ، ط. المعهد العالمي للفكر اال�سالمي 1420هـ 

  -82
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ثانيًا ـ احلرية الدينية : 
اإن احلرية الدينية هي اأهم اأنواع احلريات يف احلقيقة ، وهي يق�سد بها اأمران ، هما :

حرية العقيدة التي تتيح للفرد اعتناق اأي دين   -  1

حرية العبادة ، وممار�سة ال�سعائر التعبدية .   -  2

    وقد دلت االآيات القراآنية املكية واملدنية على هذه احلرية بنوعيها من حيث املبداأ 
قُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن �َساَء  واالإجمال ، وف�سلتها ال�سنة النبوية ال�سريفة ، فقال تعالى : � َوُقِل احْلَ
َفْلُيوؤِْمْن َوَمْن �َساَء َفْلَيْكُفْر �83 وقال تعالى للكفار : �َلُكْم ِديُنُكْم َويِلَ ِديِن�84  مع اأن 
ُبوَك َفُقْل يِل َعَمِلي َوَلُكْم  دين الكفار كان ال�سرك وعبادة االأ�سنام ، وقال تعالى : �َواإِْن َكذَّ
يِن َقْد  َعَمُلُكْم اأَنُْتْم َبِريُئوَن مِمَّا اأَْعَمُل َواأَنَا َبِريٌء مِمَّا َتْعَمُلوَن�85 وقال تعالى : �ال اإِْكَراَه يِف الدِّ

�ْسُد ِمَن اْلَغيِّ �86 . َ الرُّ َتَبنيَّ

 اجلانب العملي والتطبيقي للحرية الدينية يف ع�سر الر�سول � : 

   ال اأحتدث عن الفرتة املكية حتى ال يقال : اإن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مل تكن 
له �سلطة وال قدرة وال دولة ، واإمنا اأحتدث عن الع�سر املدين الذي كان �سلى اهلل عليه و�سلم 
هو القائد واحلاكم الفعلي للمدينة ، ثم للجزيرة كلها ، ومع ذلك حينما دخل املدينة واآخى 
بني املهاجرين واالأن�سار قام بو�سع اأول د�ستور عادل �سهدته االإن�سانية على مّر التاأريخ ، وهو 
ما ي�سمى بالوثيقة التي تت�سمن �سبعاً واأربعني مادة ، تتحدث اأربعة وع�سرون مادة منها عن 
العالقة بني امل�سلمني واليهود ، ي�ستنتج منها بكل و�سوح احرتام احلرية الدينية ، واإعطاء ما 
ي�سمى يف ع�سرنا احلا�سر ) حقوق املواطنة ( اإلى اليهود يف املدينة ، واأن عليهم الواجبات من 

االلتزام بنفقات احلرب الدفاعية ، بل وامل�ساهمة القتالية للدفاع عن املدينة87 . 

الكهف / االآية29 83-  �سورة 
6 االآية  الكافرون /  �سورة    -84
41 االآية  يون�س /   �سورة    -85

256 االآية  البقرة /   �سورة    -86
 : العمري  اأكرم �سياء  الدكتور  87- يراجع : االأموال الأبي عبيد �س 296 ، وال�سنن الكبرى للبيهقي )9/53( ويراجع : 

ال�سيرة النبوية ال�سحيحة ط. قطر )1/286( 
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بل اإن االإ�سالم جعل اأحد اأ�سباب اجلهاد هو الدفاع عن اأماكن العبادة لكل  االأديان 
َلَواٌت  َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ ُهْم ِبَبْع�ٍس َلُهدِّ ا�َس َبْع�سَ ِ النَّ ال�سماوية فقال تعالى : �َوَلْوال َدْفُع اهللَّ
َ َلَقِويٌّ َعِزيٌز�88 واأكرث  ُرُه اإِنَّ اهللَّ ُ َمْن َيْن�سُ َرنَّ اهللَّ َوَلَيْن�سُ ِ َكِثرياً  َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اهللَّ
كانت حمرمة يف  ولو  امل�سلمني حتى  مملتكات غري  االإ�سالمية حتمي  ال�سريعة  اأن  من ذلك 
نظرها ، مثل اخلنازير واخلمور ، وحتظر على امل�سلمني االعتداء عليهما ما دامتا يف اإطار املجتمع 

امل�سيحي ، اأو اليهودي89 .

علقة الرّب واالإح�سان لكل من يعي�ش يف ظل اال�سلم : 

وت�سيداً لكرامة االإن�سان ، وتطبيقاً الحرتام حرية االأديان نظم اال�سالم العالقة بني 
امل�سلمني وغري امل�سلمني الذين يعي�سون يف ظل دولة اال�سالم على اأ�سا�س الرّب واالح�سان، 
اأما اإذا خرجوا عنها فاإن  اأ�سا�س حب اخلري لهم ، ما داموا ملتزمني بقواعد املواطنة ،  وعلى 

اال�سالم مع ذلك يتعامل معهم بالعدل .
فقد نظمت االآيات الثالث من �سورة املمتحنة هذه العالقات فقال تعالى : � َع�َسى 
 ُ ُ َغُفوٌر َرِحيٌم  ال َيْنَهاُكُم اهللَّ ُ َقِديٌر َواهللَّ ًة َواهللَّ ِذيَن َعاَدْيُتْم ِمْنُهْم َمَودَّ ُ اأَْن َيْجَعَل َبْيَنُكْم َوَبنْيَ الَّ اهللَّ
 َ وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اهللَّ يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأَْن َترَبُّ ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ َعِن الَّ
يِن َواأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا  ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ َا َيْنَهاُكُم اهللَّ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي اإِمنَّ
امِلُوَن�90 ، ويف حالة اجلدال واحلوار  ُهْم َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ ْوُهْم َوَمْن َيَتَولَّ َعَلى اإِْخَراِجُكْم اأَْن َتَولَّ
فاإن امل�سلمني ماأمورون باجلدال بالتي هي اأح�سن، وال يكتفي يف ذلك باجلدال احل�سن ، فقال 
ا  ِذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا اآَمنَّ ِتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِالَّ الَّ اِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب اإِالَّ ِبالَّ تعالى :�َوال ُتَ

َلْيُكْم َواإَِلُهَنا َواإَِلُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن�91 .  نِْزَل اإِ ِبالَِّذي اأُنِْزَل اإَِلْيَنا َواأُ
االإ�سالمية  الدول  ظل  يف  وحتى   ( الرا�سدة  اخلالفة  ظل  يف  التاأريخ  ي�سجل  ومل    
االأخرى ( اأنه اأجرب اأحد على اال�سالم ، اأو اأكره على ترك دينه ما دام ملتزماً بقواعد املواطنة، 

االآية40 الحج /  �سورة    -88
قدامة )4/283( ومجموع الفتاوى )28/592( ود. عل يالقره داغي : المقدمة في المال  المغني البن   : يراجع    -89

واالقت�ساد والملكية والعقد ط. دار الب�سائر اال�سالمية �س 35 
  9 –  7 االآية  الممتحنة /   �سورة    -90

االآية 46 العنكبوت /  91-  �سورة 
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�ْسُد ِمَن  َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ وذلك الأن القراآن الكرمي منع ذلك فقال تعالى : �ال اإِْكَراَه يِف الدِّ
ٌر  َا اأَنَْت ُمَذكِّ ْر اإِمنَّ اْلَغيِّ �92  وحدد موقف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فقال تعالى : �َفَذكِّ

ْيِطٍر�93.  َل�ْسَت َعَلْيِهْم مِبُ�سَ
  وقد �سهد بذلك غري امل�سلمني فقال جو�ستاف لوبون : ) اإن القوة يف اال�سالم مل 
تكن عاماًل لن�سر القراآن (94 ويقول ال�سيخ حممد الغزايل : ) اإن احلرية الدينية التي كفلها 
اال�سالم الأهل االأر�س مل يعرف لها نظري يف القارات اخلم�س ، ومل يحدث اأن انفرد دين 
بال�سلطة ، ومنح خمالفيه يف االعتقاد كل اأ�سباب البقاء واالزدهار مثل ما �سنع اال�سالم... 
والقارئ اللبيب يرى اأن الكتاب العزيز قد تناول املعار�سني له والكافرين به باأ�ساليب �ستى، 
لي�س من بينها قط اإرغام اأحد على قبول اال�سالم ، وهو عنه �ساد، فكلمة » َلُكْم ِديُنُكْم َويِلَ 
ُبوَك َفُقْل يِل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم .... »96 هذه الكلمات واأمثالها مما  ِديِن«95 وكلمة » َواإِْن َكذَّ

تردد يف �سدر اال�سالم هي التي ظلت ترتدد يف اأواخر العهد املدين.... (97.

ثالثًا ـ احلفاظ على حياة االن�سان وخ�سو�سيته : 
فقد جعل اال�سالم احلفاظ على حياة االإن�سان اأحد املقا�سد الكلية لالإ�سالم، واإحدى 
ال�سروريات االأ�سا�سية ، ولذلك جعل من يعتدي على فرد فكاأمنا اعتدى على النا�س جميعاً، 
فقال تعالى : �ِمْن اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني اإِ�ْسرائيَل اأَنَُّه َمْن َقَتَل نَْف�ساً ِبَغرْيِ نَْف�ٍس اأَْو َف�َساٍد 

ا�َس َجِميعاً �98 . َا اأَْحَيا النَّ ا�َس َجِميعاً َوَمْن اأَْحَياَها َفَكاأَمنَّ َا َقَتَل النَّ يِف ااْلأَْر�ِس َفَكاأَمنَّ
  وبالن�سبة خل�سو�سية االإن�سان وحرمة االعتداء عليها وردت اآيات، واأحاديث كثرية 
تدل على اأن للم�سكن حرمة واحرتاماً، واأنه ال يجوز دخول غري �ساحبه اإاّل بعد اال�ستئذان 
ِذيَن اآَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوتاً َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْسَتاأِْن�ُسوا  َها الَّ واال�ستئنا�س، فقال تعالى : � َيا اأَيُّ

256 االآية  البقرة /   �سورة    -92
االآية 21 - 22 الغا�سية /  �سورة    -93

94-  نقل عنه د. عبدالوهاب ال�سي�ساني في كتابه : حقوق االن�سان �س 541 
6 االآية  الكافرون /  �سورة    -95

96-    �سورة يون�س / االآية41
الغزالي : حقوق االن�سان في اال�سالم �س 80 – 83  بت�سرف ب�سيط  ال�سيخ محمد    -97

االآية32 المائدة /  98-  �سورة 
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َتْدُخُلوَها  َفال  اأََحداً  ِفيَها  ُدوا  َتِ مَلْ  َفاإِْن  ُروَن  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َلُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  اأَْهِلَها  َعَلى  ُموا  َوُت�َسلِّ
ُ مِبَا َتْعَمُلوَن َعِليٌم�99. َحتَّى ُيوؤَْذَن َلُكْم َواإِْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو اأَْزَكى َلُكْم َواهللَّ

  ولقد اأولى اال�سالم عناية ق�سوى بحرمة امل�سكن حتى اأعطى ل�ساحبه حق الدفاع 
عن حرماته دفاعاً �سرعياً قد ي�سل اإلى فقاأ عني املتل�س�س ، فقد قال النبي �سلى اهلل عليه 
يكن عليك  عينه مل  ففقاأت  بح�ساة  فحذفته  اإذن  بغري  عليك  اطلع  امرءاً  اأن  لو   (  : و�سلم 

جناح(100 .
  وال فرق يف وجوب احرتام امل�سكن بني الفرد العادي، واحلاكم، اإاّل حلاالت ال�سرورة 
اأبا حمجن  اأن  عنه حّدث  اهلل  ر�سي  عمر  اخلليفة  اأن   (  : امل�سنف  ورد يف  فقد   ، الق�سوى 
الثقفي ي�سرب اخلمر يف بيته هو واأ�سحاب له، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فاإذا لي�س عنده 
اإاّل رجل فقط، فقال اأبو حمجن : يا اأمري املوؤمنني، اإن هذا ال يحل لك، فقد نهى اهلل عن 
التج�س�س، فقال عمر : ما يقول هذا ؟ فقال له زيد بن ثابت : �سدق يا اأمري املوؤمنني، هذا 
من التج�س�س، قال : فخرج عمر وتركه(101 ، وروى عبدالرزاق اأي�ساً : ) اأن عمر دخل على 
ـ فقال : نهيتكم  اأو ق�سب  ـ بيوت من �سجر  اأخ�سا�س  فتية يتعاقرون  �سراباً، ويوقدون يف 
عن املعاقرة، فعاقرمت، ونهيتكم عن ايقاد يف االأخ�سا�س فاأوقدمت ؟ فقالوا : يا اأمري املوؤمنني قد 
نهى اهلل عن التج�س�س فتج�س�ست، وعن الدخول بغري اذن فدخلت ؟ فقال : هاتني بهاتني، 

فان�سرف ومل يعر�س لهم(102 .
  وهذا دليل على اأن اأي حتقيق اأو دليل على حادثة بني على اأ�سا�س غري م�سروع فهو 
غري م�سروع ال يحتج به، وال يبنى عليه، وبالتايل ترك عمر ر�سي اهلل عنه احلّد على هوؤالء، 
الأنه مل يجد اإاّل ال�سبط الذي مت بطريق غري م�سروع وبالتايل فال يحتج به، وبهذا املنهج �سبق 
الفقه اال�سالمي القانون الو�سعي، وبخا�سة القانون االأمريكي الذي امتاز با�ستبعاد الدليل  

املتح�سل عليه بطريق غري م�سروع103 .

28  -  27 االآية  النور  �سورة    -99
البخاري في �سحيحه ـ مع فتح الباري ـ كتاب الديات ) 12/ 253(  رواه    -100

 )  232 – الم�سنف )10/231  رواه عبدالرزاق في   -101
102-  المرجع ال�سابق نف�سه 

عام  االأزهر  ب�سريعة  ماج�ستير  ر�سالة   ، مقارنة  درا�سة   ، الخا�سة  الحياة  على  االعتداء  جرائم   : هميم  عبداللطيف   -103
 235 1401هـ �س 

بحث : علي محيى الدين القره داغي



151

  ويلحق بحرمة امل�سكن حماية حرمة االت�ساالت واملرا�سالت اخلا�سة باالإن�سان حيث 
ال يجوز االعتداء عليها ، اأو االطالع عليها اإاّل حلاالت ال�سرورة الق�سوى104 .

 وقد ن�ست املادة )37( من الد�ستور القطري على ذلك فقالت : )خل�سو�سية االإن�سان 
حرمتها، فال يجوز تعر�س اأي �سخ�س، الأي تدخل يف خ�سو�سياته اأو �سوؤون اأ�سرته اأو م�سكنه 
وبالكيفية  القانون  الأحكام  وفقاً  اإال  �سمعته،  اأو  �سرفه  مت�س  تدخالت  اأية  اأو  مرا�سالته  اأو 

املن�سو�س عليها فيه( .

رابعًا ـ حماية حقوقه ال�سيا�سية : 
حيث حمى اال�سالم هذه احلرية اأي�ساً ما دامت يف اإطار غري م�سلح مثل اإبداء الراأي، 
 » الن�سيحة   « اال�سالمي  امل�سطلح  ح�سب  اأو  احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  احلاكم  ومعار�سة 
حيث قال النبي � : ) الدين الن�سيحة، قلنا : ملن ؟ قال : ) هلل  ، ولكتابه، ولر�سوله، والأئمة 

امل�سلمني، وعامتهم (105 .  
يف  اخلا�س  برناجمه  حزب  لكل  �سيا�سية،  اأحزاب  ت�سكيل  نظرنا  يف  �سرعاً  مانع  وال 
الفردية  للن�سيحة  واإثراء وحتوياًل  ثراء  اإن يف ذلك  ، بل  ال�سرعية والد�ستور اال�سالمي  اإطار 
اإلى املوؤ�س�سة املنظمة القادرة على االأمر باملعروف والنهي عن املنكر �سورة اأف�سل واأقوى من 

الفرد، وامل�ساهمة الفعالة يف منع الف�ساد االداري ، ويف حتقيق التنمية ال�ساملة .
ومن احلقوق ال�سيا�سية : حق تويل الوظائف العامة ، وحق امل�ساركة يف تدبري �سوؤون 

الدولة على اأ�سا�س االخت�سا�س دون التفرقة بني �سخ�س اأو اآخر .

العمل،  وحرية   ، التملك  حرية  من  االقت�سادية  احلقوق  حماية  ـ  خام�سًا 
يف  للخو�س  هنا   املجال  ي�سع  ال  الغراء  االإ�سالمية  �سريعتنا  يف  مف�سالن  احلقان  وهذان 

تفا�سيلهما106.

104- المرجع ال�سابق نف�سه 
105-  رواه م�سلم في �سحيحه الحديث رقم 55 ورواه اأبو داود الحديث 4944 والن�سائي )7/156( 

106- يراجع : اأ.د. علي محيى الدين القره داغي : المدخل اإلى االقت�ساد اال�سالمي ط. دار الب�سائر اال�سالمية للطباعة 
والن�سر والتوزيع 
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�ساد�سًا ـ حماية احلقوق الثقافية والعلمية : 
مل جند اإلى اليوم كتاباً قدمياً ، اأو د�ستوراً ، اأو نطاماً يبداأ باالأمر اجلازم بالقراءة والعلم اإاّل 
ذلك الد�ستور االإلهي اخلالد : القراآن العظيم الذي تنزل منه اأول اآية تقول : �اْقَراأْ ِبا�ْسِم 
َم ااْلأِنْ�َساَن َما  َم ِباْلَقَلِم َعلَّ َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق ااْلأِنْ�َساَن ِمْن َعَلٍق اْقَراأْ َوَربَُّك ااْلأَْكَرُم الَِّذي َعلَّ

مَلْ َيْعَلْم�107 .
ثم تنزل مئات االآيات يف بيان ف�سل العلم واأهميته ن واأنه مفتاح احل�سارة ، واال�ستخالف 
والتعمري ، وقد اأدرك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأهمية هذا احلق فجعله م�ساعاً وحرم كتمانه 
ومنعه ، بل جعل التعليم فداًء لفك االأ�سرى يف غزوة بدر الكربى ، فقد روى �سعد عن عامر 
ال�سعبي قال : ) اأ�سر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يوم بدر �سبعني اأ�سرياً ......... وكان 
اأهل اأمكة يكتبون ، واأهل املدينة ال يكتبون فمن مل يكن له فداء دفع اإليه ع�سرة غلمان من 
غلمان املدينة فعلمهم ، فاإذا حذقوا فهو فداوؤه (108 وهذا دليل على اأهمية العلم ، واأنه ميكن 

اأخذه من غري امل�سلمني .
اأ�سحابها  واأن  العلم،  على  قامت  اأنها  لوجدناها  اال�سالمية  احل�سارة  اإلى  نظرنا  اإذا    

�سرفوا الغايل والنفي�س يف �سبيل حتقيقها ، واأن العلم يف اال�سالم للجميع .
 هذا وقد ن�س الد�ستور القطري على هذا احلق يف مادته )49( فقال : )التعليم حق 
والقوانني  للنظم  وفقاً  العام،  التعليم  وجمانية  اإلزامية  لتحقيق  الدولة  وت�سعى  مواطن  لكل 

املعمول بها يف الدولة(.

األمر الثاني : العقد الذي يتم بين الحاكم والمحكوم
                            سواء كان عقدًا شفهيًا، أم مكتوبًا  

 حيث اإن الر�سول � ) وهو ر�سول( حينما اأخذ البيعة من االأن�سار يف بيعة العقبة 
الثانية كان فيها �سرط ين�س على اأن : ) تن�سروين، فتمنعوين ـ اإذا قدمت اإليكم ـ مما متنعون 

107-  �سورة العلق / االآية 1 – 5
بيروت  ابن �سعد )1/22( ط.  108- طبقات 
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منه اأنف�سكم واأزواجكم واأنباءكم .... (109 ، وكان االأن�سار ا�سرتطوا على الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم بقولهم : ) اإنا براء من ذمامك حتى ت�سل اإلى ديارنا ، فاإذا و�سلت اإلينا فاإنت يف 

ذمتنا ، مننعك ما مننع منه اأبناءنا ون�ساءنا (110 .  
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يحمون  االأن�سار  اأن  على  يدل  الذي  ال�سرط  لهذا  واحرتاماً   
ال�سرايا التي  اقت�سرت  القتال معه خارجه، لذلك  يبايعوه على  عليه و�سلم يف بلدهم، ومل 
�سبقت بدر على املهاجرين، فطلب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم موافقتهم ال�سريحة على 
بامل�سورة للح�سول على املوافقة  ذلك111 ، حيث �ساور ال�سحابة عامة ، ثم خ�س االأن�سار 
على هذا املوقف اجلديد الذي مل يكن موجوداً �سمن �سروط العقد ال�سابق ، فقد روى ابن 
ا�سحاق خرب امل�سورة ب�سند �سحيح112 وذكر اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ا�ست�سار النا�س 
املوجودين معه ، فقام ثالثة من املهاجرين هم اأبوبكر وعمر ، واملقداد بن عمرو فاأح�سنوا يف 
الرد والقبول ، ثم قال �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اأ�سريوا علّي اأيها النا�س ؟ فقال �سعد بن معاذ: 

واهلل لكاأنك تريدنا يا ر�سول اهلل ؟ قال : ) اأجل ( ثم قال قولته امل�سهورة113 .    
 وبهذا ظهر اأن جملة من العالقات وال�سوؤون ينظمها عقد البيعة ، وان جميع ال�سروط 
املت�سمنة له يجب االلتزام بها ما دامت ال تتعار�س مع النظام العام ، واالأدلة ال�سرعية الثابتة 

ال�سريحة .
فهذا العقد ـ كاأي عقد ـ له �ستة اأركان مف�سلة ، اأو ثالثة جمملة ، وهي : 

العاقدان ، وهما : االأمة اأو ممثلوها ال�سرعيون ، وال�سخ�س املختار .  -  1

املعقود عليه ، وهو احلقوق اخلا�سة باالأمة ، واحلقوق اخلا�سة بالقائد .  -  2

ـ �سواء كانت  اأي االيجاب والقبول  ـ  الدالة املعربة عن ر�سا الطرفني  وال�سيغة   -  3

باللفظ فقط ، اأو بالكتابة ، اأو نحوهما .
باإ�سناد جيد ) 3/ 323 ، 339 ، 340 ( والحاكم في الم�ستدرك )2/624 – 625(  اأحمد في م�سنده  109- رواه 
وقال : �سحيح ، ووافقه الذهبي ، وابن كثير في �سيرته )2/196 ( و�سححه على �سرط م�سلم ، ويراجع : د. اأكرم العمري : 

ال�سيرة النبوية ال�سحيحة ، ط. مركز بحوث ال�سنة وال�سيرة بقطر 1998م 
ب�سند �سحيح ، انظر : البداية والنهاية البن كثير ) 3/ 262 – 263 ( وقال : ) وله �سواهد من وجوه  ا�سحاق  110- رواه 

كثيرة ، فمن ذلك رواية البخاري والن�سائي ، واأحمد ..... ( ويراجع : د. اأكرم العمري : المرجع ال�سابق �س 358 – 359 
– 263 ( ب�سند �سحيح البداية والنهاية لبن كثير ) 3/ 262   -111

ب�سند �سحيح  ) 263 –  262 /3 ( البداية والنهاية لبن كثير    -112
– 263 ( ب�سند �سحيح  البداية والنهاية لبن كثير ) 3/ 262   -113

بحث : علي محيى الدين القره داغي



154

باالأجر،  الوكالة  بعقد  يكون  ما  اأ�سبه  نظري  يف  خا�س  عقد  فهي  العقد  طبيعة  واأما 
ولذلك �سمى بع�س التابعني اخلليفة معاوية باالأجري، فقالوا : )ال�سالم عليكم اأيها االأجري( 

ومن هنا فاإن عقد الوكالة باالأجر يكاد ينطبق متاماً على ما ي�سمى بالبيعة.
ومن اجلدير التنبيه عليه هنا اأن املراد بالبيعة هنا : ال�سفقة، وقد ا�ستعملت هذه الكلمة 
يف هذه الدائرة ل�سبه العقد ال�سيا�سي ب�سفقة البيع من حيث اأن املبايع يعاهد اأمريه بو�سع 
اليد يف يده كما يفعله املتبايعان ، يقول ابن خلدون : ) اعلم اأن البيعة هي العهد على الطاعة، 
كاأن املبايع يعاهد اأمريه على كذا .... ، وكانوا اإذا بايعوا االأمري ، وعقدوا عهده جعلوا اأيديهم 
يف يده تاأكيداً للعهد ، فاأ�سبه ذلك فعل البائع وامل�سرتي ، ف�سمّي بيعة م�سدر باع، و�سارت 

البيعة م�سافحة باالأيدي ، هذا مدلولها يف عرف اللغة ومعهود ال�سرع (114 . 
اأركانها هو االيجاب  اأهم  اإن  ومن املتفق عليه اأن هذا العقد يتم باالأركان ال�ستة بل 
والقبول، اأنه ال ي�سرتط فيه و�سع اليد ، واإمنا كان هذا عادة غري ملزمة ، بل هي للتاأكيد فقط.

ُ َعِن امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ  َي اهللَّ وقد �سمى القراآن الكرمي ذلك باملبايعة فقال تعالى : �َلَقْد َر�سِ
َقِريبا115�ً  َفْتحاً  َواأََثاَبُهْم  َعَلْيِهْم  ِكيَنَة  َفاأَنَْزَل ال�سَّ ُقُلوِبِهْم  َما يِف  َفَعِلَم  َجَرِة  حَتَْت ال�سَّ ُيَباِيُعونََك 
وهذه الكلمة تدل على امل�ساركة الأنها من �سيغة املفاعلة مما يظهر منها بو�سوح الداللة على 

عقد يجمع الطرفني على حقوق والتزامات .
ويف �سوء ذلك فاإن عقد املبايعة عقد له طبيعته اخلا�سة ، وي�سبهه من عقود من عقود 
االأفراد : عقد الوكالة باأجر ، وبالتلي فهو من زمرة العقود والدائرة بني املعاو�سات والتربعات، 
اأو  واأن حمل العقد هو جمموعة من احلقوق اخلا�سة بكل واحد من العاقدين، وهما االأمة 
ممثلوها، والقائد اأو احلزب الذي ميثله، واأن هذا العقد يخ�سع يف �سروطه، ومدته واآثارها وحقوقه 
اإلى النظام العام الذي �سنتحدث عنه، واإلى القيم العامة )الدينية، واالإن�سانية الثابتة( واإلى 

بنود العقد اأو الد�ستور الذي ينظم هذه العالقة .
وقد حدد اخلليفة االأول اأبوبكر ال�سديق )ر�سي اهلل عنه ( عندما بويع باخلالفة جملة 

من هذه احلقوق ـ كما �سبق ـ .

 187 – 186 ، �س  القاهرة  ال�سعب /  المقدمة البن خلدون ط. دار   -114
18 االآية  الفتح /  �سورة    -115
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األمر الثالث : القيم السامية )الدينية واإلنسانية( : 
 وباالإ�سافة اإلى اأن العالقة بني احلاكم واملحكوم ، اأو بني الراعي والرعية تخ�سع للنظام 
العام ، والعقد ح�سبما ذكرنا فاإنها تخ�سع يف االإ�سالم اأي�ساً للقيم ال�سامة التي تكّون القيم 
االإن�سانية الفطرية التي فطر اهلل النا�س عليها جزءاً اأ�سا�سياً منها ، والتي اأكدها االإ�سالم ، وفتح 

الباب لدخول كل قدمي �سالح وجديد نافع فيها . 
 فالراعي ـ �سواء كان رئي�ساً اأم غريه ـ فهو م�سلم وبالتايل ال بّد اأن يخ�سع لكل اأحكام 
ال�سرع وقيمه ال�سامية يف العالقة بني االإن�سان وربه ، وبينه وبني اأخيه االإن�سان ، وبينه وبني اأمه 
االأر�س116 والبيئة ، وبالتايل فتجب عليه حقوق االخوة االإميانية ، وكذلك تب على ال�سعب 

اأو االأمة مثل هذه احلقوق .
 ومن جانب اآخر فاإن االإ�سالم يريد اأن تكون هذه العالقة قائمة على اأ�سا�س املحبة 
املتبادلة ، وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات ، وهذا ما بينه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
يف حديث �سحيح رواه م�سلم ب�سنده عن عوف بن مالك ، قال : »�سمعت ر�سول اهلل � 
يقول : )خيار اأئمتكم الذين حتبونهم ويحبونكم ،  وت�سلون عليهم وي�سلون عليكم ، و�سرار 

اأئمتكم الذي تبغ�سونهم ويبغ�سونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم «117 .
 وهذه املحبة تنبثق من االإميان واالخوة االإميانية ، وترتبت عليها حقوق وواجبات كما 
�ستت�سح فيما بعد واأما اأ�سا�س العالقة من العملية فهو العقد الذي مبوجبه يعطي ال�سعب اأو 
ممثلوه البيعة للحاكم، حيث قد يكون هذا العقد م�سافهة ـ كما كان يف ال�سابق ـ اأو مكتوباً من 
خالل الد�ستور الذي اختاره ال�سعب اأو ممثلوه احلقيقيون ، والذي ُيحدد احلق والواجبات، اأو 
من خالل عقد مكتوب ، ومن املوؤكد �سرعاً وعقاًل وتربة اأن الذي يحقق املحبة بني الطرفني 
هو العدل واالح�سان ، وال�سورى ، واحرتام االآخر ، وحماية حقوقه وكرامته ، فقال تعالى : 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  �فبما رحمة من اهلل لنت لهم َوَلْو ُكْنَت َفّظاً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَْف�سُّ
ِلني�118،  َ ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ ِ اإِنَّ اهللَّ ْل َعَلى اهللَّ َذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ْمِر َفاإِ َوا�ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم يِف ااْلأَ
واللني  الرفق  وهي   ، والرعية  الراعي  بني  املحبة  حتقيق  اأ�سباب  بينت  الكرمية  االآية  فهذه 

اأماً ، الأننا خلقنا منها ، فهي اأمنا بعد اأمنا حواء عليها ال�سالم  116- �سميت االأر�س 
، الحديث رقم 1846 117- رواه م�سلم 
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بالعفو  الراعي  من  الدعاء  اإن  ثم   ، الل�سان  وبذاءة   ، القلب  فظاظة  واالبتعاد عن  والرحمة، 
ثم  الغيب،  ظهر  للدعاء يف  املف�سية  املحبة  اإاّل من خالل  يتحقق  وهذا ال  للرعية،  واملغفرة 

احرتام الرعية من خالل الرجوع اإليهم بالت�ساور يف اأي �ساأن مهم يهمهم .
 ويقول ابن خلدون : » واإذا ح�سل االلتحام بذلك جاءت الّنعرة ، والن�سرة التنا�سر، 

وهذا م�ساهد بني النا�س «119 .
هذا ما اأردنا بيانه باإيجاز �سديد ، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني ، 

و�سلى اهلل على عبده ور�سوله املبعوث رحمة للعاملني ، 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

119- المقدمة �س 165 

بحث : علي محيى الدين القره داغي
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مقدمة
لئن حتّقق لالإ�سالم الظهور، وانب�سطت رايته على رقعة وا�سعة من العامل ابتداء من 
الن�سف الثاين من القرن الأول، فاإّن التحديات اخلطرية ظّلت تتناو�سه با�ستمرار من داخله 
ومن خارجه، وبو�سائل ومناهج متعددة وخمتلفة متجددة، ولكّنه كان يجد من قّوته الذاتية 
ينا�سب  ما  الأ�ساليب  مطورا من  الأخطار،  تلك  ويجابه  التحديات،  تلك  به  يواجه  ما  دوما 
تطورات املخاطر، وجمددا من اأمر نف�سه ما ي�سمن له البقاء، بل ما ي�سمن له القّوة والنت�سار 
والعطاء. ولعّل من اأكرب التحديات التي واجهت الإ�سالم وامل�سلمني من اأول عهد ا�ستقراره 
الفكرية  املنهجية  باحلياة  الثاين  ويتعلق  ال�سيا�سية،  باحلياة  اأحدهما  يتعلق  خطريين  اأمرين 

املتعلقة بالدفاع عن العقيدة واإثباتها للعاملني.
الفتنة التي ق�سمت امل�سلمني  ال�سيا�سي، فقد ظهر مبكرا يف  اأما التحدي يف املجال 
يف عهد ال�سحابة، وم�ست فيهم بعد ذلك على مّر الأيام متمثلة يف الثورات املتتالية التي 
ال�سيا�سي  التاريخ  ت�سّكل  كانت  التي  هي  الثورات  تلك  لكاأّن  حتى  زمن،  منها  يخل  مل 
اأو بخروج فئة على ما هو قائم من الدول، ويف خ�سّم  للم�سلمني بانقالب دولة على دولة، 
ذلك كانت تلك الفنت تعمل عملها املاأ�ساوي يف الواقع الجتماعي والنف�سي والفكري بل 

فقه السياسة الشرعية
عند اإلمام األشعري

د. عبد المجيد النجار *

* اأ�ستاذ باجلامعة الزيتونية/ تون�س
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والعقدي اأي�سا، حتى اإنه ل ميكن بحال الف�سل بني التاريخ الفكري العقدي للم�سلمني وبني 
الفنت ال�سيا�سية التي كانت حتدث يف واقعهم، وما اآل اإليه اأمر الفرق من حيث معتقداتها 

�ساهد بنّي على ذلك.
واأما التحدي يف املجال الفكري العقدي فهو يتمثل يف ذلك الهجوم اخلارجي على 
كلها  اجتمعت  والفل�سفات،  واملذاهب  الديانات  من  باأحزاب  م�سلحا  الإ�سالمية  العقيدة 
على اأن حتّرف من هذه العقيدة وجتّرها اإلى مواقعها هي لحتوائها واإلبا�سها لبو�سها يف �سبيل 
اإ�سعافها ورمبا الق�ساء عليها. ولئن ت�سدى اإلى ذلك الهجوم فئة من امل�سلمني بقدر كبري من 
الكفاءة امل�سنودة بالقوة الذاتية للمعتقدات الإ�سالمية يف ذاتها، فاإن هذا الو�سع اأف�سى اإلى 
حتّد جديد ذي �سفة داخلية، وهو املتمثل يف ظهور ا�ستقطاب يف عر�س الدين ومعتقداته بني 
قطبني يروم اأحدهما احلفاظ على تلك املعتقدات �سافية من ينابيع الوحي دون اأن ي�سوبها 
ما ع�سى اأن يكّدرها من ا�ستدلل للعقل الذي قد ي�سط به جموحه اإلى ما يغري فيها، وهو 
املنحى الذي التزمه اأهل الفقه واحلديث من امل�سلمني، وي�سعى الآخر اإلى اأن ينت�سر للعقيدة 
العقلي  ال�ستدلل  وهو  �سالحه  بنف�س  اجلارف  اخلارجي  التحدي  مواجهة  يف  الإ�سالمية 
الذي ل ي�سلم من بع�س التاأثر ب�سالح الأعداء املهاجمني، وهو ما كان يت�سدره املعتزلة. وكان 
بني القطبني من اخل�سومات ما ي�سّو�س على معتقدات امل�سلمني كما كانت يف الطور الأول 

من حياة امل�سلمني.
وكان ل بّد لهذين التحديني من مواجهة تعود بامليل الذي يحدثانه يف احلياة ال�سيا�سية 
والفكرية اإلى العدل، وجتّنب امل�سلمني الآثار ال�سلبية التي تنتج عنهما ومتتّد اإلى مفا�سل احلياة 
كلها. فلما كان القرن الثالث للهجرة، وكانت احلياة ال�سيا�سية قد ف�ست فيها ثقافة اخلروج 
يف املجال ال�سيا�سي مهما تكن عليه الدولة من قوة، كما كانت احلياة العقدية تتعر�س لعجز 
العقلي، كما تتعر�س جلموح من  الكا�سح عن ال�ستدلل  اأهل الأثر عن ن�سرتها مبنهجهم 
اأهل العقل يف ن�سرتهم العقلية مبا ُيرى اأّن فيه بع�سا من التاأّثر ال�سلبي باأ�سلحة الهاجمني بداأ 
وال�سيا�سي معا،  الفكري  للتحدي  توّجه نحو مواجهة  ال�سمري الإ�سالمي  يت�سّكل يف رحم 
وذلك بربوز قطب جديد يف الثقافة ال�سيا�سية ويف املنهجية العقدية من �ساأنه اأن يعود بامل�سرية 
اإلى ال�سواء بعدما تعاورتها التطرفات ذات اليمني وذات ال�سمال. وكان الإمام  الإ�سالمية 

الأ�سعري ميثل الرائد يف هذا التيار الإ�سالحي اجلديد.
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ـ امل�ؤّثرات يف الفقه ال�شيا�شي الأ�شعري   1
التيار  الرائد يف هذا  يكون  اأن  مّكنته من  ذاتية  فر�سة  الأ�سعري  لالإمام  توفرت  لقد 
الإ�سالحي فكرا �سيا�سيا ومنهجا عقديا؛ ذلك اأنه انت�سب اإلى التيار العتزايل مدة طويلة، 
فخرب منهج هذا التيار، ووقف على ما فيه من قوة وما فيه من �سعف، ولكن انتماءه اإلى هذا 
التيار مل يكن ي�سعف عنده متّكنه العلمي من العلوم ال�سرعية التي كانت م�سرب اأ�سحاب 
التيار الأثري، فكان اإذن متوفرا على اإمكانية اأن يقف من التيارين موقف اخلبري بهما العارف 
مبا فيهما من مكامن القوة ومكامن ال�سعف، فلما ا�ستوى ن�سجه الفكري بعد رحلة طويلة 
مع العتزال �سّق لنف�سه نهجا جديدا يف املنهج الفكري، هو ذلك املنهج الذي يجمع بني 
املنطق  قوة  اإلى  امل�ستند  العقلي  الدليل  وبني  وال�سنة  القراآن  من  ماأخوذا  ال�سرعي  الدليل 
وقواعد احلجاج، وبذلك املنهج اأ�سبح ي�سدر يف مذهبه الإ�سالحي يف كل جمالت املعرفة 

عقيدة و�سيا�سة وفكرا �سرعيا.
مل يكن الإمام الأ�سعري فيما ا�ستهر عنه من منزع علمي عقدي مبعزل عن احلياة 
تلك  �سلب  يعي�س  كان  اإنه  بل  فنت،  من  به  تزخر  وما  اأحداث  من  به  تعّج  وما  ال�سيا�سية 
الأحداث واقعا، كما كان يعي�سها فكرا وثقافة، ون�سري يف هذا ال�سدد اإلى اأّن الفقه ال�سيا�سي 
يف العلوم الإ�سالمية لئن كان فقها تطبيقيا مثل �سائر اأبواب الفقه اإل اأّنه يف املدونة العلمية 
الإ�سالمية كان ُيلحق دوما اأو غالبا بعلم العقيدة فيما يعرف بباب الإمامة، خا�سة واأّن اأحد 
الأطراف الأ�سا�سية من الفرق الإ�سالمية وهي فرقة ال�سيعة كان يعترب هذه امل�ساألة من م�سائل 
العقيدة الأ�سا�سية، فكان اإذن الإ�سالح املنهجي العقدي الذي انطلق منه الإمام الأ�سعري 
على  املبني  املنهج  ذلك  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سي  للفقه  التاأ�سي�س  مبا�سرة  ب�سفة  ي�ستهدف 
توافق العقل والنقل، فت�سافر اإذن عامالن اأ�سا�سيان يف التوجيه املنهجي لهذا الفقه، ويف بناء 
الأحكام الأ�سا�سية فيه على �سفة من الو�سطية التي ترّد الأطراف اإلى العدل، فكانت تلك 

هي اخلا�سية الأ�سا�سية لهذا الفقه.

اأ ـ فتنة اخلروج 
ال�سيا�سي  الواقع  بها  يزخر  كان  التي  الفتنة  اأحداث  يف  املوؤّثر  العامل  هذا  يتمثل 
للم�سلمني، متمثلة يف م�ساهد اخلروج على احلاكم القائم، وهو الأمر الذي كانت تقوم به الفرق 
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الكثرية من منطلق القيام بالواجب الديني كما تراه ب�سطا للعدل ومقاومة للجور، اأو كانت تقوم 
به بع�س اجلماعات لأ�سباب عرقية اأو �سعوبية اأو انتقامية اأو غري ذلك �سواء تذرعت بذرائع 
اأ�سباب، ويف كّل الأحوال فقد كانت هذه الوقائع  دينية اأو كانت دوافعها مر�سلة دون تبيان 
ت�سّبب اإرباكا كبريا يف امل�سرية العمرانية للم�سلمني، ناهيك عما ت�سببه من ا�سطرابات اأمنية 

ومن مفا�سد اجتماعية ومن ماآ�س اإن�سانية تكون اأحيانا وا�سعة النطاق يف الأّمة.
بالفقه  امل�ستغلني  من  للكثري  هاج�سا  ميّثل  فنت  من  ي�سببه  وما  اخلروج  هذا  كان  لقد 
ال�سيا�سي، فاأرادوا اأن يجدوا له عالجا يف فقه الأحكام ال�سيا�سية ليكون من تلك الأحكام 
الديني  النزوع  يكفكف  ما  بل  �سهوة،  كانت  اإن  اخلروج  �سهوة  يلجم  ما  الرادعة  القّوة  من 
للخروج بغية اإقامة العدل اإذا كان �سادرا عن هذا النزوع امل�سروع، وذلك باعتبار ما ت�سّببه 
الفنت من املفا�سد التي قد تربو اأحيانا عن املفا�سد التي ي�سببها غياب العدل نف�سه، فدخل 

العامل العلمي املنهجي يف معاجلة الق�سية.
ول �سّك اأّن الإمام الأ�سعري كان من بني هوؤلء املهمومني بق�سية فتنة اخلروج وما 
املبنية  الفقهية  الأحكام  لها عن خمارج من  يبحث  املفا�سد، وكان من بني من  ت�سببه من 
على اأ�سول وقواعد توؤول بها اإلى اأن يخّف وقعها على امل�سلمني، وينتهي �سررها مبا تلحقه 
اأخبار  من  يورده  كان  مما  الأمر  هذا  ُي�ست�سّف  اأن  وميكن  احلياة.  م�سرية  على  ا�سطراب  من 
م�ستفي�سة عن اخلروج واخلارجني وما ي�سببه ذلك من خراب فيما يوحي با�ست�سعاره لفداحة 
هذا امل�سلك ال�سيا�سي، وا�ستهانة النا�س به بالرغم من �سديد �سرره، وتفاهة اأ�سبابه يف الكثري 

من الأحيان1.
لقد كان هذا الو�سع املتمثل يف النزوع اإلى اخلروج على ال�سلطان احلاكم بحق وبغري 
اأحد املوجهات الأ�سا�سية   لالإمام  املفا�سد  تاأويل، وما يرتتب عليه من  حق وبتاأويل وبغري 
الأ�سعري فيما نقدر يف بنائه الفقهي ال�سيا�سي، وهو ما �سنلم�سه لحقا يف تقريراته الفقهية 
املتعلقة بالكثري من الأحكام ال�سيا�سية وما بنيت عليه من الأدلة والقواعد، بحيث ميكن اأن 
يعّد ما جرى به واقع امل�سلمني من فتنة اخلروج اأحد اأهّم الأ�سباب املوؤثرة يف ال�سمة الفقهية 

العامة لل�سيا�سة ال�سرعية يف تقريراته الفقهية ال�سيا�سية .

في ذلك على �سبيل المثال: الأ�سعري ـ مقالت الإ�سالميين:1/150 وما بعدها ) ط المكتبة الع�صرية، بيروت  راجع    1
)1999
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ب ـ منهجية تعا�سد العقل والنقل
يتمّثل هذا العامل املوؤّثر فيما اآل اإليه جممل الفكر الأ�سعري من الو�سطية التي ترّد 
التطرفات اإلى الو�سط ليلتقي العقل والنقل على �سعيد من التكامل والتعا�سد يف ال�ستدلل، 
فقد كان لهذا العامل املوّجه الدور الكبري يف الفقه ال�سيا�سي الذي اآلت اإليه تقريرات الإمام، 
بحيث ل يعدم الناظر فيها ملحظا بّينا يتخلل جميع مفا�سلها، وترّد فيه الأطراف من الروؤى 

والتقريرات والأحداث التي كانت �سائدة اإلى موقع و�سط كما �سنبينه لحقا.
تيارات متقابلة يف  تتنازعها  ال�سيا�سية على عهد الأ�سعري وقبله  ال�ساحة  وقد كانت 
النظر الفقهي العقدي ويف ال�سلوك الواقعي الفعلي، بحيث كان امل�سهد يت�سّكل يف ا�ستقطاب 
بني طرفني ي�سبه ذلك ال�ستقطاب الذي كان ميثله امل�سهد ال�ستدليل بني العقل والنقل، 
فمن جهة كان اخلوارج يجنحون اإلى مثالية يف احلكم واأ�سبابه واأ�ساليبه يكاد ل يقوم على 
�سيء من واقع احلياة الذي يجري بني النا�س، فاإذا هم ي�سارعون اإلى تكفري احلكام واخلروج 
عليهم، بدءا بالإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه فما بالك مبن بعده ممن ينت�سب يف 
هذا املن�سب. ومن جهة اأخرى كانت ال�سيعة تركب مركب ال�سطط املقابل بالرفع من مقام 
الإمامة متمثلة يف الإمام علي ر�سي اهلل عنه وبنيه اإلى درجة التقدي�س املتعالية عن الطبيعة 
الب�سرية العادية، لينتهي بها الأمر يف النتيجة اإلى ذات املنتهى من الرف�س لكل من لي�س من 

�سل�سلة الأئمة واخلروج عليهم يف كثري من الأحوال. 
ملا جاء الأ�سعري وجد هذا ال�ستقطاب قائما يف �سورته الثقافية الفقهية والعقدية، ويف 
�سورته العملية ال�سلوكية، ومبقت�سى ما انتهى اإليه من منهجية تعتمد ال�ستدللية الو�سطية، 
الفقهية  التقريرات  يف  ال�سطط  رّد  نحو  ال�سيا�سي  لفقهه  موجها  عامال  املنهجية  هذه  كانت 
والعقدية يف الجتاهات املتقابلة اإلى ما تقت�سيه م�سلحة امل�سلمني وفق مبادئ كلية عاّمة يف 
من  يتحقق  ما  بح�سب  التطبيقية  لالجتهادات  وا�سعا  املجال  فيها  ُيف�سح  ال�سيا�سي  الفقه 

م�سلحة وما ي�ستبعد من مف�سدة.
ال�ستدلل  الو�سطية يف  واملنهجية  وماآ�سيها،  الفنت  الأ�سا�سيني:  املوؤثرين  هذين  من 
ال�سيا�سي يف  الفقه  لأحكام  تقريره  الأ�سعري يف  الإمام  انطلق  والنقل  العقل  بني  اجلامعة 
ف�سوله املختلفة، تاأ�سي�سا على ما اأقامه الوحي يف ذلك من القواعد العامة املحكمة، وانف�ساحا 
للحكمة العقلية فيما تقت�سيه بح�سب مقت�سيات الأحوال وجمريات الوقائع مما فيه للم�سلمني 
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خري و�سالح. وما ر�سمه يف ذلك ظّل يرتّدد بعده عند اأتباعه دون تغيري اإل يف الأقّل، فكان 
بذلك اإماما يف الفقه ال�سيا�سي، كما كان اإماما يف الفكر العقدي.  

الفقه  ا�ستجالء هذا  الأ�سعري يجد �سعوبة يف  ال�سيا�سي لالإمام  الفقه  الناظر يف  اإّن 
ب�سمولية ودقة؛ ذلك لأن الإمام مل يوؤّلف كما يبدو موؤلفا خا�سا بهذا الفقه على غرار من 
�سلكوا هذا امل�سلك من مثل املاوردي وغريه، ولكنه تناول الق�سايا ال�سيا�سية  �سمن مبحث 
اأواخرها، وحتى  الإمامة من كتبه العقدية باعتبار اأن هذا املبحث يلحق غالبا باملوؤلفات يف 
تناوله لهذه الق�سايا يف مواقعها مل يكن مف�سال ول وا�سح املعامل بالقدر الكايف ملن يريد تبنّي 
التفا�سيل، ففي مقالت الإ�سالميني على �سبيل املثال كان الأ�سعري يورد مقالت خمتلف 
الفرق الإ�سالمية يف الق�سايا املتعلقة بالإمامة، ولكنه يكتفي بذلك العر�س املجرد دون اأن 
يبنّي راأيه هو فيما يورده، ودون اأن يكون له تعليق عليها باملوافقة اأو العرتا�س اإل يف الأقّل، 
ويف كتابيه الإبانة واللمع مل يتناول الإمامة اإل باخت�سار �سديد ل يتجاوز ال�ستدلل على 
م�سروعية اخلالفة الرا�سدة يف ترتيبها الذي مّتت عليه، ورمبا قد خ�ّس الإمام م�ساألة الإمامة 
ببع�س التاآليف كما ذكر ذلك عنه، ولكّن �سيئا منها مل ي�سل اإلينا لن�ستجلي منها حقيقة 

اآرائه ب�سفة مبا�سرة.
هو  لالإمام  املبا�سرة  املوؤلفات  فات من  مما  ب�سيء  ال�ساأن  ي�سعفنا يف هذا  الذي  ولكن 
ذلك اجلمع ال�صامل والدقيق الذي قام به الإمام اأبو بكر حممد بن احل�صن بن فورك  )ت 
406 هـ(جلميع اآراء الأ�سعري جمردة من ت�سانيفه ما و�سل منها اإلينا وما مل ي�سل، ومبوبة 
بح�سب اأبواب العقيدة، ومن بني ذلك ف�سل يتعلق بالإمامة وق�ساياها، وهو الذي �سماه » 
اأتباع الأ�سعري ومن  جمرد مقالت ال�سيخ اأبي احل�سن الأ�سعري«، وباعتبار ابن فورك من 
اأهّم املهتمني باآرائه ومن الطبقة التي تليه مبا�سرة، فاإن ذلك بالإ�سافة اإلى املنهجية التي اّتبعها 
يف هذا اجلمع كما �سرحها يف مقدمة كتابه يعّد من العوامل املطمئنة كي يكون ما عر�سه 
ابن فورك من الآراء ال�سيا�سية لالإمام مهما يكن خمت�سرا معتَمدا اأ�سا�سيا ل�ستجالء الفقه 
ال�سيا�سي لالأ�سعري ت�ساف اإلى ما ورد عنه مبا�سرة يف ثنايا موؤلفاته ور�سائله، وقد ي�ست�ساء 
وبالأخ�س منهم  مبا�سرة،  اأو غري  مبا�سرة  ب�سفة  بعد  فيما  اأتباعه  رواه عنه  مبا  اأي�سا  يف ذلك 

الباقالين يف التمهيد واإمام احلرمني يف كتابه غياث الأمم على وجه اخل�سو�س.
واإن  املعتقدات  منظومة  ال�سيا�سية �سمن  الق�سايا  يتناول  الأ�سعري كان  اأن  وباعتبار 
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مل تكن معدودة عنده منها فاإن الطابع العام الذي يطبع بياناته فيها هو الطابع الكلي العام 
فكاأمنا  بعد،  فيما  ال�سيا�سيون  الفقهاء  عليه  درج  ما  غرار  على  التف�سيلي  الفقهي  الطابع  ل 
كان الأ�سعري يكتفي بالتاأ�سيل الفقهي لل�سيا�سة ال�سرعية دون التوغل يف فروع الأحكام 
وتفا�سيلها. وقد تناول هذا التاأ�سيل جملة من الق�سايا هي تلك التي اأ�سبحت عمدة البحث 
يف ق�صية الإمامة اأو يف ال�صيا�صة ال�صرعية، مندرجة �صمن حمور الإمامة يف م�صروعيتها ومهامها 
كما  الق�سايا  هذه  من  يلي جملة  فيما  ونعر�س  معها.  التعامل  وكيفية  وانحاللها  وانت�سابها 

قررها الإمام الأ�سعري.

ـ الإمامة: امل�شروعية واملهاّم   2
باإدارته  رئي�س دولة ي�سطلع  يقوم عليه  �سيا�سي  نظام  الإ�سالمي على  املجتمع  تنظيم 
وتدبري �سوؤونه هو اأحد الواجبات الدينية كما يقررها الإمام الأ�سعري، فكما اأنه من تكاليف 
الدين اإقامة ال�سالة واإيتاء الزكاة وطلب العلم، فكذلك اإقامة نظام للدولة على اأ�سا�س الإمامة، 
حيث ينت�سب على راأ�س هذه الدولة رئي�س يقوم على �سوؤون الأمة، ويدير حياتها، ويي�سر 
لها �سبل البناء احل�ساري واأ�سبابه. وحكم الوجوب الديني لهذه الإمامة مما اتفق عليه كل 
امل�سلمني �سوى ما روي عن عبد الرحمن بن كي�سان الأ�سّم املعتزيل من قول باأنه لو تكاّف 

النا�س عن اخل�سومات وقام كل بواجبه فاإن الإمامة ل يكون لها وجوب2. 
ال�سيعة يقف بوجوب الإمامة  ولكن الأ�سعري كما هو راأي �سائر امل�سلمني من غري 
عند الوجوب يف فروع الأحكام، ول يرتفع به اإلى مبادئ العقيدة كما هو الأمر عند معظم 
عندهم،  هو  كما  به  الت�سديقي  الإخالل  عند  كفر  به  يتعلق  ل  فاإّنه  ولذلك  ال�سيعة؛  فرق 
ولكنه جمرد ع�سيان كالع�سيان املرتتب على اخللل يف فروع الأحكام. بل اإّن هذا الوجوب 
فاإن مل  باإقامته،  فالأمة جمعاء مكلفة  لإقامة الإمامة هو وجوب كفائي ولي�س وجوبا عينيا، 
تفعل اأثمت كلها، واإن قام بذلك فئة منها �سقط التكليف به عن الباقني من اأفرادها3. هكذا 
نرى الأ�سعري يعدل بوجوب الإمامة اإلى و�سط بني الأ�سّم الذي ل يرى الوجوب مهما يكن 

راأيه �ساذا، وبني ال�سيعة الذين يرتفعون بالوجوب اإلى درجة العتقاد.

2  راجع: الأ�سعري ـ المقالت: 2/149 واإمام الحرمينـ  الغياثي:22 ) تحقيق ال�صيخ عبد العظيم الديب(
المجرد:183 ) ط دار الم�صرق، بيروت( ـ  ابن فورك  3  راجع: 
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ومدرك وجوب الإمامة عند الأ�سعري هو الدليل ال�سرعي امل�سموع، واأكرب معتمد له 
يف ذلك دليل الإجماع، اإذ قد اأجمع امل�سلمون بعد وفاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على 
اإقامة الإمامة، واختيار رئي�س للدولة دون اأن يكون لذلك معار�س، واأما لو ترك الأمر ملجرد 
العقل ملا كان له حكم بهذا الوجوب، اإذ الأفعال يف ذاتها كما يراها الأ�سعري و�سائر اأتباعه 
ل حتمل قيمة يف ذاتها تكون م�ستند العقل يف اإيجابه، واإمنا قيمتها ي�سفيها عليها ال�سرع مبا 
ياأتي فيها من اأمر اأو نهي، فكذلك الإمامة اإمنا وجبت بال�سرع، ولو مل يرد �سرع ما كان لها 

بالعقل وجوب4.
والأمة  احلاكم  الإمام  بني  العالقة  الإمامة يف  لطبيعة  �سريحا  بيانا  لالأ�سعري  ل جند 
املحكومة، هل هي عالقة تعاقد بني طرفني، اأم عالقة انت�ساب من طرف واحد، ولكّن الروح 
اتفاق بني طرفني:  اأنها  الإمامة على  يرى طبيعة  باأنه  يوحي  الإمامة  �ساأن  لبياناته يف  العامة 
اأّمة تختار من يدير �سوؤونها، واإمام يقبل ذلك التكليف، وهو ما يتبني من كون الإمام عنده 
ل ينت�سب بنف�سه واإمنا ين�سبه اأفراد من الأمة، كما يتبني ب�سفة اأو�سح من اأّن الأّمة لها حّق 
الرقابة على الإمام فيما اإذا كان يدير �سوؤونها على ما وقع عليه التفاق ال�سمني وهو اأحكام 
ال�سريعة اأو اأّن اإدارته يداخلها اخللل يف ذلك، وما يرتتب على ذلك من اإجراءات املحا�سبة، 
فهذه الرقابة ل معنى لها اإل اإذا كان تن�سيب الإمام يعني توكيال  من الأمة اأو اإنابة عنها يف 
تدبري �سوؤونها مبا ترت�سيه من اأحكام الدين، وهو ما يحدد طبيعة الإمامة باأنها طبيعة تعاقدية 

بني الأمة والإمام5. 
واملهمة التي من اأجلها تقوم الإمامة لأدائها هي مهمة اإدارية، تتمثل يف تنظيم املجتمع 
و�سون اأمنه الداخلي واخلارجي، وتي�سري �سبل متا�سكه ومنوه واإنتاجه من » اإنفاذ الأحكام واإقامة 
اأيدي الظاملني«6، وكّل  البي�سة ون�سرة املظلوم والقب�س على  احلدود وجباية اخلراج وحفظ 
ذلك ُيعترب فيه الإمام خليفة للر�سول يف تنفيذ الأحكام، على معنى اأنه يقتفي اأثره ويتاأ�سى به 
فيما كان ميار�سه من مهاّم التنفيذ لالأحكام ال�سرعية، وهو ما ل يتعار�س مع معنى النيابة على 
الأمة اأو التوكل عنها، اإذ هي مرت�سية لتنفيذ هذه الأحكام عليها، فاأنابت الإمام عنها يف هذا 

التنفيذ الذي يكون كما تريد هي اأي�سا متاأ�سيا فيه بالر�سول الكرمي، خليفة له فيه.

المقالت:180 ـ مجرد  ابن فورك    4
5  راجع نف�س الم�سدر: 182

6  نف�س الم�سدر: 181
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وقد عر�س الأ�سعري يف معر�س التاأكيد اأّن مهّمة الإمامة لي�ست بحال مهّمة ت�سريعية، 
على معنى اأن يكون الإمام له حّق الت�سريع ابتداء اأو تغيريا، اإذ تلك اإمنا هي مهّمة جمموع 
الأّمة بطريق الجتهاد يف الفهم للكتاب وال�سنة، اأو با�ستعمال العقل قيا�سا وا�ستنباطا، والإمام 
يف هذا ال�ساأن اإمنا هو كمجتهد من املجتهدين، و« كواحد من الأّمة يقيم احلدود على ح�سب 
ما دّلت عليه اآي الكتاب وال�سنن وح�سل عليه اتفاق الأّمة وما دلت عليه العقول بالقيا�س 
وال�صتنباط من هذه الأ�صول«7. ولكاأمنا الإمام بثاقب نظره يت�سدى على �سبيل ال�ستب�سار 
امل�ستقبلي لل�سبه التي وردت بعد قرون تتهم النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي بالتيوقراطية التي 

ي�سرع فيها رئي�س الدولة با�سم اهلل ا�ستقالل عما يرت�سيه املجتمع من الت�سريعات.
اإننا نلمح يف الفقه ال�سيا�سي الأ�سعري والفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي عموما منح الإمام 
�سلطات وا�سعة يف املجال التنفيذي، مع �سيق بنّي يف الهوام�س التي تكون له فيها مراجعة 
اإل اإذا جتاوز الأمر اإلى اخللل امل�سهود، ف�سال عن اأن تكون لتلك املراجعة م�سالك من�سبطة 
واآليات حمددة، ولعّل هذا املنتهى كان من اأ�صبابه ما ا�صرتطه هذا الفقه م�صبقا من �صروط 
ثقيلة يف الإمام تقّلل اإلى حّد كبري من احلاجة اإلى مراجعته و�سبط ت�سرفاته، اإذ يوكل يف ذلك 

ط فيه من تلك ال�صروط �صروط. اإلى ما ا�صرترُ
توفرها يف  ينبغي  التي  ال�صروط  املت�صددين يف  اأكرث  من  الأ�صعري  الإمام  كان  وقد   
الإمام، وهو ما �سبطه يف قوله:« يجب اأن يكون بالعلم ظاهرا ويف الفهم والفطنة بارزا، وبجملة 
وح�صن  ال�صبط  يف  وكذلك  بائنا،  اأكرثهم  ومن  م�صهورا،  الدين  باب  يف  الف�صل  خ�صال 
ال�سيا�سة وال�ستقالل مبا يتحمله من ذلك«8. ومن ت�صّدد الأ�صعري يف هذه ال�صروط اأنه كان 
بعده  اأ�سحابه  اإليه  انتهى  ملا  للمف�سول خالفا  انعقادها  ومينع  الأف�سل،  اإمامة  بوجوب  يقول 
اإنه منطق قد ين�صجم مع ذاته يف تنا�صق املقدمة وهي ال�صروط  كما ذكر ذلك ابن فورك9. 
به احلياة  الواقع فيما جرت  ين�سجم مع  املراجعة، ولكنه ل  تقلي�س فر�س  النتيجة وهي  مع 
ال�سيا�سية، وذلك ما اأدى بالأ�ساعرة وغريهم لحقا اإلى القول بجواز اإمامة املف�سول مع وجود 

الفا�سل.

7  نف�س الم�سدر: 181
8  نف�س الم�سدر 182

9  نف�س الم�سدر وال�سفحة



166

بحث : عبد المجيد النجار

ـ تن�شيب الإمامة    3
 املق�سود بتن�سيب الإمامة اإحالل الإمام ملهّمة الإمامة ومتكينه منها متكينا يخّول له 
ممار�سة املهاّم املكّلف بها، وميكن التعبري عن ذلك باأّن املق�سود هو �سريورة �سخ�س ما اإماما 
ال�سيا�سي  الفقه  امل�ساألة الأخطر يف  اأداء واجبات الإمامة. وانت�ساب الإمام هو  متمكنا من 
الإ�سالمي، بل يف الفقه ال�سيا�سي ب�سفة عاّمة، اإذ هو متفّرع اإلى عنا�سر �ستى كل منها ذو 
�ساأن يف ذاته ويف اأثره على جممل الت�سرفات املتعلقة باحلكم؛ ولذلك فقد كانت اأعو�س ما 
عاجله الفقه ال�صيا�صي الإ�صالمي، واأكرث ما تفرقت فيه الآراء، بل واأكرث ما اختلطت فيه الآراء 

وا�سطربت ولّفها الغمو�س.
من هي اجلهة التي لها حّق تن�سيب الإمام؟ هل هو تن�سي�س من الوحي، اأم اختيار 
من الأّمة، اأم اختيار من بع�س  اأفرادها؟ اأم  هو تعيني يعهد به الإمام ال�سابق، اأم قد يكون 
التغّلب بالقّوة الع�سكرية؟وما هي الكيفية التي يكون بها ذلك التن�سيب؟ وحينما ينت�سب 
به مراقبا من ِقبله اأم يوكل اإلى نف�سه دون رقابة؟ اأ�سئلة  الإمام هل يكون م�سوؤول لدى من ن�سّ
كثرية تثار نظريا واأثريت عمليا يف اجتهادات الفقه ال�سيا�سي، ولالإمام الأ�سعري يف كل ذلك 

ن�صيب من البيان ل يخلو من ال�صطراب الذي يحتاج اإلى حماولة بيان.

اأ ـ التن�سيب بالن�ّس والتغّلب
اأّول ما يقرره الأ�سعري يف تن�سيب الإمام ا�ستبعاد التن�سي�س ال�سرعي اأن يكون جهة 
اإذ انعقد الإجماع  اإماما،  اأبي بكر  تن�سيب لالإمامة، م�ستدل على ذلك مبا وقع يف تن�سيب 
ول  عنهما  اهلل  ر�سي  لعلي  ول  له  ل  ب  من�سّ لن�ّس  لوجود  اأّنه  على  التن�سيب  هذا  يف 
لغريهما، ووقع التن�سيب بطريق اآخر هو طريق الختيار، وكذلك الأمر يف حال �سائر اخللفاء 
الرا�سدين10. ومن البنّي اأّن هذا املوقف من الأ�سعري يعار�س عقيدة ال�سيعة يف الإمام باأّن 
تن�سيبه ل يكون اإل بن�ّس توقيفي من اهلل تعالى اأو من الإمام ال�سابق عليه. غري اأّن الأ�سعري 
لئن ا�ستبعد تن�سيب الإمامة بالن�ّس واقعا، فاإنه اأثبت ذلك على �سبيل الإمكان الذي مل 
يقع، متا�سيا مع مذهبه يف اأّن الأفعال عند عدم ورود ال�سرع فيها باأمر اأو منع تكون قابلة من 

حيث ذاتها جلميع اأوجه الإمكان11.  

10  راجع في ذلك : الأ�سعري ـ اللمع: 206 وما بعدها
11  راجع: ابن فورك ـ المجرد:182
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تن�سيبه   يتّم  اأن  لالإمام  فهل  لالإمامة  بة  من�سّ جهة  الن�ّس  يكون  اأن  انتفى  ما  واإذا 
مبقت�سى قّوته الذاتية اأو قّوته املكت�سبة من غريه خارج دائرة اختيار الأّمة اأو بع�س منها م�سلكا 
للتن�سيب، فتكون اإذن م�سروعية التن�سيب م�ستفادة من جمّرد التغّلب بالقهر الع�سكري؟ يف 
اجلواب على هذا ال�سوؤال عند الأ�سعري كما عند غريه بع�س الغمو�س، غري اأّن الوا�سح فيه 
ب  اأّن التغّلب الع�سكري لي�س طريقا �سرعيا لتن�سيب الإمامة يف حال ما اإذا كان الإمام املن�سّ
خمتّلة فيه �صروط الإمامة » فاإذا تغّلب قوم فبايعوا من ل ي�صلح لذلك مل تثبت اإمامة من 
بايعوه بالقهر والغلبة«12، ورمبا اأفاد مفهوم املخالفة اأّن هذه الغلبة بالقهر ت�سبح طريقا م�سروعا 
لتن�صيب الإمام اإذا كان م�صتجمعا لل�صروط، وهو الأمر الذي اّته اإليه اأتباع الأ�صعري فيما 

بعد على وجه العموم13.

ب ـ التن�سيب بالختيار
واإذا ما ا�ستبعدت عند الأ�سعري ال�سرعية الواقعية لتن�سيب الإمامة بال�سرع الن�سي، 
وا�ستبعدت بالتغّلب القهري يف بع�س احلالت على الأقّل فاإّن الطريق الذي يبقى م�سروعا 
يف التن�سيب والذي �سرحه الأ�سعري باأ�سكال خمتلفة هو الختيار من ِقبل الأّمة عمومها اأو 
ممثلني عنها اأو اأفراد منها. ولكّن هذا الطريق تكتنفه هو اأي�سا �سروب من اخللط والغمو�س 

وال�سطراب مما يحتاج اإلى �سيء من التف�سيل.
واأتباعه  اإليه الأ�سعري  لتن�سيب الإمامة كما ذهب  امل�سروع  الطريق  بالتاأّمل يف هذا 
تلك  تتداخل  وقد  منها م�سطلح خا�ّس،  لكّل  ومراحل  عنا�سر  ذو  مرّكب  اأنه طريق  يتبنّي 
بال�سعوبة  منها  املق�سود  حتديد  على  يعود  مبا  مدلولتها  يف  ال�سطراب  فيقع  امل�سطلحات 
والدار�سون  لهم  واملوؤرخون  اأنف�سهم  الأمر  لهذا  املنظرون  فيه  وقع  الذي  الأمر  وهو  البالغة، 
لآثارهم؛ وهو ما يحّتم اأن حتّدد هذه امل�سطلحات ومفاهيمها ع�سى اأن ينتج عن ذلك اخلروج 

ب�سورة اأو�سح يف هذا الأمر الذي هو العمود الفقري لنظرية الإمامة باأكملها.
ترد عند الأ�سعري وعند اأتباعه من بعده م�سطلحات اأربعة تتعلق كلها باملعنى العام 
لطريق الختيار طريقا لتن�سيب الإمامة، وهي ترد اأحيانا مقرتنة واأحيانا متفرقة واأحيانا معطوفا 

12 نف�س الم�سدر: 182
13 راجع على وجه الخ�سو�سك اإمام الحرمين: الغياثي: 316 وما بعدها، وراجع اأي�سا تحقيقات مهمة في ذات المو�سوع في: 

محمد اأمزيانـ  في الفقه ال�سيا�سي: 161 وما بعدها
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نف�س  على  ما�سدقها  اتفق  �سواء  املعنى  يف  خمتلفة  اأّنها  على  يدّل  مما  بع�س،  على  بع�سها 
الأعيان اأو اختلف. ولعّل اأكرث هذه امل�صطلحات رواجا عند الأ�صعري كما رواه عنه ابن فورك 

وكما ورد يف موؤلفاته م�سطلحا الختيار والعقد، ويتعلق بهما م�سطلحا الإ�سهاد والبيعة.
واملق�سود بالختيار هو الإعراب عن الر�سا ب�سخ�س معنّي اأن يكون هو الإمام مقّدما 
على غريه وتقدميه للتمكني من هذا املن�سب، واملوافقة عليه ليكون كذلك، ورمبا اأ�سبه هذا ما 
يجري به العمل اليوم مما يجمع الرت�سيح والت�سويت معا، فكّل منهما اختيار وتزكية وتقدمي 
ب، وتندرج البيعة �سمن الختيار اأي�سا، اإذ هي تعبري عن الر�سي مبن وقع  ملن يراد اأن ين�سّ
تن�سيبه اإماما واملوافقة عليه. واملق�سود بالعقد هو الإبرام والتقرير باأن ي�سبح ال�سخ�س املعنّي 
الإمام  العقد هو  بهذا  لي�سبح  الإمامة  بالفعل ومتكينه من من�سب  اإماما  الذي وقع اختياره 
ال�سرعي، والإعالن عن ذلك  من ِقبل العاقدين لدى عموم النا�س لالإعالم به، ورمبا اأ�سبه 
ب  نتائج النتخابات وتن�سّ تقّر  التي  الد�ستورية  الهيئات  اليوم من  العمل  به  هذا ما يجري 

الروؤ�ساء يف من�سب الرئا�سة.
وثّمة تداخل بني الختيار والعقد فيما يتعلق باملا�سدق، فقد يكون املختار فردا اأو جماعة 
هو ذات العاقد، وقد يكون العاقد فردا اأو جماعة من جملة املختارين ولكّن عددهم اأقّل منهم، 
وهذا التداخل هو الذي اأدخل التبا�سا يف ق�سية تن�سيب الإمام كما يراه الأ�سعري واأتباعه، 
حيث وقع الظّن اأنهما مفهومان متطابقان، وعند التحقيق يتبنّي اأّنهما يختلفان يف املفهوم مبا 

يوؤدي اإلى اختالف يف بع�س الأحكام ويف بع�س الآثار املرتتبة عنهما كما �سنبينه لحقا.
 واملق�سود بالإ�سهاد ح�سور �سهود يتّم العقد على اأعينهم وي�سهدون باأّن العقد مّت على 
وجه احلقيقة، فالعقد قد حتيط به ظروف ل يكون فيه على روؤو�س مالإ من النا�س، واإمنا يقوم 
به القّلة من العاقدين، وحينئذ فمن باب التوثيق يجب اأن يكون عليه �سهود ي�سهدون به اإذا 

ما وقع فيه خ�سام.

اأول ـ اختيار الإمامة
القائلني  بني  لي�س  فيه  الأقوال  وتعددت  بالختيار  يتعلق  فيما  الآراء  ا�سطربت 
املختلفني واإمنا بني ما يوؤثر عن القائل الواحد من منهم، فما هو التكييف ال�سرعي لالختيار 
ابتداء؟ ثم من هي اجلهة التي لها حّق اختيار الإمام لتقدمه على وجه الر�سى به تف�سيال عن 
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غريه ليتبّواأ الإمامة وُيعقد له بها؟ وماذا يرتّتب على الختيار من حكم �سرعي يف خ�سو�س 
انت�ساب الإمامة ومتكني الإمام املختار منها؟

التن�سي�س على  فاإذا كان  اأمر اجتهادي،  اأّن اختيار الإمام هو  ابتداء  يقّرر الأ�سعري 
الإمام مل يجر به ال�سرع واقعا، فيكون » ن�سب الإمام واأمر الإمامة ك�سبيل �سائر الأحكام يف 
اأّن ذلك مما يعرف ن�سا واجتهادا، فاإن مل يكن يف ذلك ن�س كان لالجتهاد يف ذلك مدخل 
وله اأ�صل ... )ويكون( اإقامة الإمام والجتهاد يف ن�صبه عند احلاجة اإليه وفقد من قبله من 
الآراء يف  لتعدد  وا�سعا  الباب  بالجتهاد فتح  التكييف لالختيار  الكفاية«14. وهذا  فرو�س 

جممل الق�سايا التي تتعلق به.
من الذي له احلّق يف اختيار الإمام من النا�س وما هي اأو�سافهم؟ يبدو اأّن الأ�سعري 
ي�صّيق من هذا احلقل يف عن�صريه ت�صييقا كبريا، فهو من حيث الأو�صاف وال�صروط التي 
ينبغي اأن تتوّفر يف املختارين لالإمام يقّرر فيها اأن يكونوا من اأهل الجتهاد بحيث ي�سلحون 
اأن »يكونوا اأمية بدل من يختارونه، فاإذا كانوا بهذه ال�سفة �سّح لهم الختيار«15. وهذا الت�سّدد 
يف اأو�ساف املختارين لالإمام نراه يرتّدد بعد ذلك عند اأتباع الأ�سعري  كما �سرحه با�ستفا�سة 
اإمام احلرمني فبنّي اأ�سناف النا�س من الأّمة، وحّدد من لهم احلّق يف الختيار ومن لي�س لهم 

احلّق يف ذلك، فجاء بالتف�سيل ملا قّرره الأ�سعري بالإجمال16. 
وهذه الأو�ساف امل�سرتطة يف خمتاري الإمام من �ساأنها اأن ت�سّيق يف عدد من لهم احلّق 
يف ذلك، اإذ املجتهدون من الأّمة ل يكون عددهم اإل قليال، ومع ذلك فقد ذهب الأ�سعري 
يف اإمكان الت�سييق من هذه احللقة مبا تعطي هي فيه نوع ف�سحة من التو�ّسع، فقّرر اأّن عدد 
املختارين ل يكون حمدودا بعدد معّي حتى اإنه ليمكن اأن ينتهي اإلى �صخ�ص واحد يكون 
هو املختار لالإمام، وعلى اختياره يتّم العقد له بالإمامة، » اإذ كان يقول يف عدد املختارين اإن 
لي�س لذلك حّد يف العدد ل يزاد فيه ول ينق�س، بل يجب اأن يكونوا ممن ي�سلحون لذلك 
اإذا كانوا جماعة، واأقّلهم واحد«17. وقد اأ�سبح راأي الأ�سعري هذا اأ�سال لأتباعه كما قّرره 
اأبو  القا�صي  ارت�صاه  ما  الختيار(  اأهل  عدد  )يف  املذاهب  واأقرب  قوله:«  يف  احلرمي  اإمام 

14  نف�س الم�سدر: 183
15  نف�س الم�سدر وال�سفحة

الغياثي: 63 وما بعدها ـ  اإمام الحرمين  16  راجع: 
183 المجرد  ـ  فورك  ابن    17
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اأن  وهو  عنه،  اهلل  ر�صي  )الأ�صعري(  احل�صن  اأبي  �صيخنا  املنقول عن  وهو  بكر)الباقالين(، 
الإمامة تثبت مببايعة رجل واحد من اأهل احلّل والعقد«18. وهذا الواحد الذي قد يكفي اأن 
يكون املختار لالإمام ميكن عند الأ�سعري اأن يكون من بني �سائر امل�سلمني الذين تتوفر فيهم 
�صروط املختارين، وميكن اأن يكون الإماَم املنت�صب يختار من يليه ليعهد اإليه بالإمامة، ويكون 

اختياره كافيا بل ما�سيا اإلى العقد له بها يف غري رجوع اإلى غريه من اأفراد الأّمة19.
تقلي�س  اأتباعه بهذا الإمكان يف  ا�ستدليل لالأ�سعري ومن بعده من  واأبرز متم�ّسك 
عدد املختارين لينتهوا به اإلى الواحد يتمّثل يف �سنيع عمر ر�سي اهلل عنه حينما اختار اأبا بكر 
لالإمامة، وقّدمه لهذا املن�سب، والإجماع الذي ح�سل من ِقبل ال�سحابة عليه والر�سى به 
وعدم العرتا�س عليه، فهذا ال�سنيع يدّل عند الأ�سعري و�سائر اأتباعه على اأّن الإجماع يف 
الختيار لي�س �سرطا يف الإمامة، واإذن فاإّن الأمر قد يعود اإلى الآحاد من النا�س، والعدد لي�س 

فيه رقم اأولى من رقم، فينتهي الأمر اإذن اإلى اإمكان اأن يكون املختار لالإمام واحدا.20 
الذي  لالإمام  الختيار  هذا  باأّن  نعلم  فيما  اأتباعه  من  اأحد  ول  الأ�سعري  ي�سّرح  مل 
ميكن اأن ينح�سر يف واحد هو اختيار من ِقبل هذا الواحد على �سبيل ال�ستقالل بنف�سه يف 
هذا الختيار بقطع النظر عمن �سواه ممن ي�ساركه يف ذلك اأو ل ي�ساركه، اأم اأنه على �سبيل 
حددتها  التي  ال�سيقة  الدائرة  يف  منح�سرين  كانوا  واإن  حتى  امل�سلمني  من  لغريه  التمثيل 
�صروط املختارين، �صواء كان متثيال �صريحا اأو �صمنيا. وال�صكوت على هذا الأمر يوقع الباحث 
فيه يف �سيء من حرج �سديد، فيحتاج اإلى بحث عن خمرج بالنظر اإلى اخلطورة البالغة التي 

يت�سمنها هذا املوقف الذي انتهى اإليه الأ�سعري واأتباعه.
لو كان املق�سود باإمكانية ح�سر الختيار يف �سخ�س واحد لأدى ذلك اإلى اأن ُيعّلق 
م�سري الأمة باأكملها براأي رجل واحد قد ي�سيب وقد يخطئ يف الختيار، واحلال اأّن من�سب 
اأّن  باعتبار  الأمة يف خمتلف جوانبها،  م�سري حياة  من  املجمل  البالغ يف  التاأثري  له  الإمامة 
اأّن  افرتا�س  وعلى  احلياة،  من  الأوجه  كّل  يف  الدين  اأحكام  تطبيق  على  القّيم  هو  الإمام 
اختيار هذا الواحد كان م�سيبا، فحينما ل يحظى مبوافقة غريه من اأفراد الأّمة فاإّن ذلك يفتح 
بابا وا�سعا من اأبواب الفتنة. اإّن الروح العاّمة يف الت�سريع الإ�سالمي تنحو املنحى اجلماعي 

ـ الغياثي: 79 اإمام الحرمين    18
184 المجرد:  ـ  فورك  ابن  19 راجع: 

ابن فوركـ  المجرد: 183،184، واإمام الحرمينـ  الغياثي: 68 وما بعدها 20  راجع: 
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يف تقرير الأحكام، ولهذا كان الإجماع اأحد الأدّلة ال�سرعية املعتربة، فكيف يقّر الأ�سعري 
واأتباعه اأن ينحو بالت�سريع ال�سيا�سي يف اختيار الإمام وهو الأمر اخلطري منحى التفّرد اإذا ما 

كان املق�سود من اختيار الواحد ال�ستقالل بهذا الختيار؟
بكر  اأبي  واختيار  بكر  لأبي  عمر  باختيار  الواحد  اختيار  اإمكانية  على  وال�ستدلل 
لعمر ر�سي اهلل عنهما ل يبدو اأنه مّتجه اإلى ال�ستقاللية بالختيار؛ ذلك لأّن هذا الختيار 
يف  احلا�سرين  بني  وا�سعة  ومفاو�سات  م�ساورات  بعد  مّت  اأنه  على  فيه  الأخبار  ا�ستفا�ست 
ال�سقيفة وعلى راأ�سهم عمر، وبني اأبي بكر وجملة وا�سعة من ال�سحابة ا�ست�سارهم يف الأمر، 
بحيث بان على وجه القطع اأّن اختيار كّل منهما كان مواطئا لختيار كثريين ممن ا�سرتكوا يف 
احلوار وطالتهم امل�سورة، واإذا كان هذا الأمر خري خاف بحال على الأ�سعري وعلى اأتباعه، 
اأفال يكون املق�سود مبا ذهبوا اإليه من اإمكان القت�سار على اختيار الواحد اأو العدد القليل 
من الأفراد اأّن هذا الواحد اأو هذا العدد القليل اإمنا هم يف احلقيقة ممّثلون يف اختيارهم للجمع 
العدد  اأو  الواحد  كان  واإمنا  اختيار،  يرون من  ما  نف�س  يرون  كانوا  الذين  النا�س  من  الكبري 

القليل معرّبين عن الر�سى باملختار نيابة عن ذلك اجلمع العري�س؟
لعّل مما يوؤول ب�سرعية اختيار الواحد عند الأ�سعري اإلى هذا املعنى التمثيلي ما قّرره 
اأو  اإماما، يف كل من حايل الوفاء  اأّن لالأّمة حّقا يف مراقبة الإمام بعد اختياره وتن�سيبه  من 
عدمه بال�صروط التي على اأ�صا�صها اختري اإماما، اإذ يرى الإمام يف ذلك اأنه: ّمتى اأقام الأحكام 
واأنفذها يف الظاهر على ما وردت به الآثار ودّلت عليه اآي الكتاب واأقاويل الأّمة كان اأمره يف 
الإمامة منتظما، ومتى ما زاغ عن ذلك عدل به اإلى غريه، وكانت الأمة عيارا عليه«21، فاإذا 
كان الختيار للواحد والأمة خارجة من ذلك باأّي حّق تكون لها الرقابة عليه واحلال اأنها مل 

يكن لها الختيار يف تن�سيبه حتى يكون لها احلّق يف مراقبته؟  
اأن يكون الأ�سعري م�سمرا فكرة التمثيل يف  التاأويل يف اجتاه  رمبا ي�سو�س على هذا 
الختيار ما ورد عنه من منع ملراجعة اختيار الواحد اأو العدد القليل من ِقبل العدد الأكرب 
من الأمة بعدما يكون قد اأبرم العقد بناء عليه، وهو ما ي�سبه اأن يكون قد ت�سمنه قوله على 
�سبيل املثال:»اإذا عقد من هو من اأهل احلّل والعقد الإمامة ملن هو لها اأهل انعقد ووجب 
على كاّفة اخللق النقياد واملتابعة، فمن اّدعى بعد ذلك طعنا اأو خلال يف اأمر من ُعقدت له 
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الإمامة ا�سُتتيب من ذلك»22، وكذلك قوله:»اإن لالإمام اأن يويل اإلى غريه ويعقد له الإمامة 
بعده، واإن الأّمة يلزمها عقده واختيار من اختاره، ول يكون لهم يف ذلك م�ساورة«23. 

يبدو اأّن هذا املنع من املراجعة ل�ستحقاقية الإمام من�سب الإمامة بعد النت�ساب لي�س 
منعا مّتجها اإلى الختيار الذي مّت من ِقبل الأقّل، واإمنا هو مّتجه اإلى العقد الذي مّت بناء على 
الختيار مهما يكن حجم املختارين، فللعقد عند الأ�سعري كما �سرناه دور خطري يفوق دور 
الختيار، واملراجعة بعده اإمنا هي نق�س له مع ما يرتتب على ذلك النق�س من وخيم العواقب، 
بحيث ي�سبح منع املراجعة اأقّل �سررا يف اآثاره من نق�س العقد بالإمامة بعد اإبرامه. واإذا كنا ل 
جند عند الباقالين نا�سر اآراء الأ�سعري فيما نعلم ما يوؤّيد هذا التاأويل، ول عند اإمام احلرمني 
على ما هو معلوم من ت�سّدده يف هذا ال�ساأن �سمن نظريته يف انت�ساب الإمام بال�سوكة24، فاإننا 
جند عند الغزايل م�ستاأن�سا لتاأويل راأي الأ�سعري يف الوجهة التي �سرحناها، اإذ كان يقّرر اأّن 
اأبا بكر ر�سي اهلل عنه » لو مل يبايعه غري عمر، وبقي كافة اخللق خمالفني، اأو انق�سموا انق�ساما 
متكافئا ل يتميز فيه غالب من مغلوب ملا انعقدت له الإمامة«25، اإنه اإذن اعرتاف بحق لالأمة 
يف اختيار الإمام يعلو على اختيار الواحد اأو العدد القليل، بحيث يتوّقف على ذلك احلّق 

العقد بالإمامة ليكون مبنيا عليه، وليكون ناق�سا لختيار الواحد.
املختارين  دائرة  من  ي�سيق  كان  لئن  الإمام  باختيار  يتعّلق  فيما  الأ�سعري  اأّن  يبدو 
باأو�ساف م�سروطة فيهم، اإل اأنه فيما قّرره من جواز القت�سار على اختيار الواحد اأو العدد 
القليل كان ي�ست�سحب �سمنا معنى التمثيل الذي يحمله ذلك الواحد لغريه ممن تتوفر فيهم 
ال�صروط، واأّن منعه ملراجعة اختيار الواحد من ِقبل الأكرث اإمنا هو متعلق بالعقد ل بالختيار، 
مع الإقرار باأّن فكرة التمثيل يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي املبكر منه على وجه اخل�سو�س 
مل تكن فكرة وا�سحة نا�سجة �سريحة، واإمنا هي اإ�سارات وقرائن تدّل على اأ�سل وجودها واإن 
مل ت�سهد التطور الطبيعي الذي تكت�سب به الو�سوح والن�سج، فاآل الأمر يف الواقع نتيجة هذا 

الغمو�س اإلى ماآلت �سيئة من مظاهر ال�ستبداد يف تن�سيب الإمامة.  

22  نف�س الم�سدر: 183
23  نف�س الم�سدر:184

24  راجع في ذلك كتابنا: مقاربات في قراءة التراث: 83 وما بعدها ) ط دار البدائل،بيروت 2001(
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1998(، وراجع في هذا المرجع الأخير توجيها لآراء الباقالني ي�سبه التوجيه الذي ارتايناه لراأي الأ�سعري في هذه الم�ساألة. 
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ثانيا ـ العقد بالإمامة
يبدو لنا اأّن البند املتعّلق بالعقد يف تن�سيب الإمامة هو اأهّم البنود يف الفقه ال�سيا�سي 
الإ�سالمي، وهو املحور الأ�سا�سي يف هذا التن�سيب، وهو واإن كان ُيقرن كثريا ببند الختيار 
يف بيانات الفقهاء ال�سيا�سيني ومنهم الأ�سعري اإل اأنه كان متمّيزا منه يف الت�سور ومتفوقا عليه 

يف اخلطورة وخمتلفا عنه يف النتائج والآثار مهما كان ملتقيا معه يف بع�س الأنحاء.
ونقّدر اأّن هذه الأهمية التي اأعطيت للعقد هي اأهمية مرّبرة، وذلك بالنظر اإلى كون 
وعن  لالإمامة  يقدمه  مبن  ر�ساه  عن  يعرّب  اأن  للم�سلم  به  يكون  الذي  احلّق  هو  اإمنا  الختيار 
الأمثل  تن�سيب  اإلى  الأيلولة  اأهميته يف  بالغ  يقدمه غريه، وكّل ذلك على  اعرتا�سه عمن 
والأ�سلح من�سب الإمامة فاإنه يتّم قبل العقد بالإمامة، فال تكون له اآثار مرتتبة على العالقة 
بني الإمام وخمتاريه وجمموع الأّمة، اأما العقد فاإنه حينما يتّم باأّي �سورة مّت بها فاإنه ترتّتب 
عليه اآثار من وجوب الوفاء باللتزامات املتعاقد عليها بني الطرفني، كما ترتتب عليه اآثار من 
الدفاع عن احلّق الذي اأ�سبح مكت�سبا، وما قد يرتّتب على ذلك الدفاع من التبعات بل من 

الأحداث والفنت.
حيث  بدونه  تثبت  ول  الإمامة  به  تثبت  الذي  هو  العقد  اأّن  الأ�سعري  الإمام  يقّرر 
يقول:»اأما الإمام فاإمنا تثبت اإمامته وتنعقد بعقد العاقدين له ممن يكون لذلك اأهال«26 كما 
يقول:»تثبت اإمامة كل واحد منهم )اأي اخللفاء الرا�صدين( بعقد من عقدها له من اأهل احلّل 
والعقد«27، وتاأكيدا لهذا املعنى جاء البيان باأّن الختيار اأي اإظهار الر�سى وتقدمي املر�سي 
عنه وتزكيته واملوافقة على اإمامته ل تنعقد به اإمامة، حتى واإن متّثل ذلك يف املبايعة العلنية 
مهما تكن مبايعة اإجماعية باعتبار اأّنها تعبري عن الختيار ولي�ست عقدا بالإمامة، اإذ يقول 
الإمام يف هذا املعنى:« وما ح�صل من الإجماع بعده )اأي بعد العقد للخلفاء الأربعة( عليه 
فاإمنا ذلك تاأكيد للعقد ل اأنه دللة على الإمامة ابتداء«28، فمن البنّي اإذن اأّن ثبوت الإمامة 

اإمنا هي بالعقد ل بالختيار.  
واأما املوؤهلون للقيام بالعقد فاإنهم يف بيانات الأ�سعري واأتباعه من بعده هم املوؤهلون 
اأهل  اأنف�سهم  هم  الختيار  اأهل  باأن  يوحي  مما  بالتالزم  دوما  ذكرهم  ياأتي  لالختيار، حيث 
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28  نف�س الم�سدر وال�سفحة
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العقد، وكثريا ما يعرب عنهم باأهل احلل والعقد، غري اأنه عند التاأّمل يتبنّي بناء على اختالف 
طبيعة الختيار على طبيعة العقد قد اأنه قد يح�سل التفاوت بني اأهل الختيار واأهل العقد 
على اأ�سا�س ما بينهما من عموم وخ�سو�س مطلق، فاأهل العقد واإن يكونوا من جملة اأهل 
الختيار فقد يكونون اأقّل منهم عددا، بل قد يكون بني الختيار والعقد تفاوت يف الزمن، 
فيتّم العقد بناء على اختيار مّت يف زمن �صابق، وهو ما يفهم من قول الأ�صعري:« اإن اإمامته )اأي 
علي ر�سي اهلل عنه( تثبت بال�سورى املتقدم يف عهد عمر ر�سي اهلل عنه، وبعقد من عقدها 
اأّن ال�سحابة اجتمعت وت�ساورت يف وقت وفاة عمر  اأهل احلّل والعقد يف وقته، وذلك  من 
ر�سي اهلل عنه واختارت من اجلماعة �ستة اأنف�س، ثم اأخرج منهم ثالثة واأطبقوا على ثالثة، 
اأهل لذلك  ال�صورى ومن)هو(  اأهل  فلم يبق من  الرحمن قبل ذلك  وم�صى عثمان وعبد 
اإذن  فبنّي  ال�سورى والختيار«29،  تلك  اعتمادا على  الإمامة  له  فعقدت  اإل علي،  وقته  يف 
اأّن اإمكان التفاوت قائم بني الختيار والعقد �سواء من حيث الزمن اأو من حيث ما�سدق 

املختارين والعاقدين.
 واأما من حيث عدد العاقدين فاإّن الأ�سعري ي�ست�سحب راأيه يف عدد اأهل الختيار، 
فعنده يجوز اأن يوؤول اأمر العقد اإلى �سخ�س واحد يكون هو املختار والعاقد، م�ست�سهدا بعمر 
ر�سي اهلل عنه الذي كان هو املختار لأبي ر�سي اهلل عنهما والعاقد له بالإمامة. ويف تقديرنا 
الإعالن  هو  العقد  اإذ  الختيار؛  يف  خطورته  �ساأن  باخلطري  العقد  �ساأن  يف  العدد  اأمر  لي�س 
با�ستحقاق التن�سيب لالإمامة، واإذا ما قام بذلك الإعالن العدد الكبري اأو القليل فال يرتّتب 
عليه تبعات ذات �ساأن، واأما الختيار فهو تزكية ال�سخ�س املعنّي وتقدميه اإماما، فكلما ات�سعت 
دائرته �سمن له ال�ستقرار، وكلما �ساقت تو�ّسع احتمال النكو�س عليه مع ما يحدثه ذلك 

من ال�سطراب.
املحور  هو  فيجعلونه  البالغة  الأهمية  بالإمامة  العقد  اأتباعه  وجملة  الأ�سعري  يويل 
الأ�سا�سي يف تن�سيب الإمامة، حتى اإنه لي�سبح مقدما يف الأهمية عن الختيار، فالإمامة اإمنا 
تثبت بالعقد ل بالختيار ولو كانت بيعة اإجماعيةكما تفيده مقولة الأ�سعري الآنفة الذكر، 
والعقد ميكن اأن ينق�س الختيار كما يف عقد الإمام ملن بعده دون م�سورة اأي دون اختيار 
كما ذكره الأ�سعري، وكما يف العقد مبقت�سى ال�سوكة الع�سكرية الذي ل يقبل املراجعة على 

اأ�سا�س الختيار اإذا كان املعقود له اأهال لالإمامة كما �سّدد على ذلك اإمام احلرمني.
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ويبدو اأّن هذه املحورية يف موقع العقد التي يبوئه اإياها الأ�سعري واأتباعه من بعده �سببها 
تلك الآثار اخلطرية التي ترتتب عليه، فاإذا كانت الإمامة تثبت بالعقد، فمعنى ذلك اأن جميع 
اللتزامات املرتتبة على العقد من الأطراف املتعاقدة ينبغي اأن ت�سبح نافذة املفعول، فالإمام 
املعقود له اأ�سبح مبقت�سى العقد ميلك م�سروعية الإمامة، والأّمة التي عقدت لالإمام اأ�سبحت 
يف موقع من جتب عليه الطاعة وتقدمي العون لالإمام ليقوم مبهامه، واإذن فاإّن اأّي ت�سوي�س يتّم 
على العقد �سوف يدخل جممل الو�سع يف دوامة من الفو�سى، اإذ الإمام ومن معه �سوف 
يتجندون للدفاع عن م�سروعية الإمامة التي ح�سلت بالعقد، فاإذا ما �سودموا بامل�سو�سني على 
البيعة ف�سيكون املاآل اإلى الفتنة التي تكون مفا�سدها يف الغالب اأكرب من املفا�سد التي تن�ساأ 
عن عقد غري موؤ�س�س على اختيار وا�سع من الأّمة، ورمبا ا�ستعملت يف ذلك ب�سفة �سمنية 
قاعدة اأن ُيغتفر يف النتهاء ما ل يغتفر يف البتداء، على معنى اأّن عقد الإمامة واإن كان يجب 
اأن يتّم على الختيار اإل اأنه لو مّت على غري اختيار فال يكون ذلك �سببا يف نق�سه ب�سفة اآلية 

ملا ين�ساأ عن ذلك من املفا�سد.
اإّن هذه املعاين ل جند فيها ت�سريحا من ِقبل الأ�سعري ولكن الروح العامة لبياناته   
وتاأكيداته يف خ�سو�س العقد توحي بها وت�سري اإليها، وذلك من مثل قوله:« اإذا عقد من هو 
من اأهل احلّل والعقد الإمامة ملن هو لها اأهل انعقد ووجب على كاّفة اخللق النقياد واملتابعة، 
فاإن  ا�سُتتيب من ذلك،  له الإمامة  اأمر من ُعقدت  اأو خلال يف  اّدعى بعد ذلك طعنا  فمن 
مل يتب منع من ذلك ودوفع«30 ، ومثل قوله:« اإن لالإمام اأن يويل غريه ويعقد له الإمامة 
بعده، واإن الأمة يلزمها عقده واختيار من اختاره، ول يكون لهم يف ذلك م�ساورة«31، ومثل 
قوله:« بل تثبت اإمامة كل واحد منهم )اأي اخللفاء الرا�صدين( بعقد من عقدها له من اأهل 
اأنه دللة على  احلّل والعقد، وما ح�سل من الإجماع بعده عليه فاإمنا ذلك تاأكيد للعقد ل 
الإمامة ابتداء«32، فهذه الأقوال تعني اأّن عقد  الإمامة يكون ما�سيا حتى ولو مل تتّم البيعة 
وهي الوجه الأكرب من وجوه الختيار، مما يدّل على اأّن البيعة عند وقوعها تكون قّيمة على 
الختيار ولي�س هو القّيم عليها. ومن الآثار اخلطرية املرتتبة على هذه املحورية التي اأعطيت 
لعقد الإمامة م�ساألة اخلروج على الإمام بعدما يكون قد مّت له العقد بالإمامة التي كانت هي 

اأي�صا حمورا مهّما من حماور الفقه ال�صيا�صي عند الإمام الأ�صعري.
30  نف�س الم�سدر:183
31  نف�س الم�سدر:184
32  نف�س الم�سدر:186
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ـ نق�ض الإمامة  4
بيناه �صابقا، فهي املناط بها تطبيق  البالغة يف الإ�صالم كما  ملن�صب الإمامة الأهمية 
اأحكام الدين يف املجتمع، وهي املكلفة بتوفري اأ�سباب ال�ستقرار لتقوم الأّمة مبهّمة التعمري؛ 
ولذلك فاإّن ال�سطراب الذي يح�سل يف هذا املن�سب يكون له الأثر البالغ على �سري احلياة 
الواقع  �سّدقه  والذي  الإمامة،  لطبيعة  املحدد  املنطق  يقت�سيه  الذي  الأمر  وهو  يف جملتها، 
الذي جرت به �سوؤون احلكم يف التاريخ ال�سيا�سي لالأمة متمّثال ما كان للفنت احلادثة يف �ساأن 
الإمامة من املفا�سد ابتداء من اأحداث مقتل عثمان ر�سي اهلل عنه اإلى ما بعد ذلك من الفنت 

الكثرية التي ي�سببها اخلروج على الأئمة يف خمتلف الع�سور. 
اإّن هذين ال�سببني كان لهما الأثر البالغ يف توجيه الفقه ال�سيا�سي لالأ�سعري واأتباعه 
فيما يتعّلق بنق�س الإمامة بعد عقدها، فقد كان هذان العامالن �سببا يف ت�سّدد بنّي عندهم يف 
نق�س الإمامة بجميع وجوه النق�س، واجّتاه عازم اإلى املحافظة على الإمامة قائمة بعد عقدها، 
والت�سييق يف  بالنق�س على اختالف م�سادرها،  تتناو�سها  التي  العوامل  والذّب عنها �سّد 
اإمكان ذلك النق�س اإلى اأق�سى حّد ممكن، حتى اإننا نقّدر اأّن الأ�ساعرة اأ�سبحوا يف هذا ال�ساأن 
نق�سا على وجه  الإمامة  يرون يف  الذين ل  ال�سيعة  �سوى  اأو معظمها  كلها  الفرق  يتقّدمون 
الإطالق. ويبدو هذا الت�سّدد الأ�سعري يف نق�س الإمامة يف كّل من م�سلكي النق�س وهما: 

اخللع من الإمامة، واخلروج عليها.

اأ ـ نق�س الإمامة باخللع
ل جند فيما بني اأيدينا من موؤلفات الأ�سعري ما ميكن اأن نكّون منه �سورة وا�سحة عن 
راأيه يف عزل الإمام عن من�سب الإمامة، غري اأنه ميكننا اأن ن�ستنتج يف ذلك بع�س ال�ستنتاجات 
مما توحي به بع�س اأقواله م�ستاأن�سني باآراء الباقالين الذي يعترب اأقرب املتاأثرين باآرائه الناقلني 

لها ملن بعده.
واأول ما يبدو من الآراء يف هذا ال�ساأن ما ا�ستقّر عليه الأمر عند الأ�سعري وغريه من 
فقهاء ال�سيا�سة ال�سرعية الإ�سالمية من اأّن الإمام املعقود له بالإمامة يبقى عقده �ساريا طيلة 
عمره مادام م�صت�صحبا لل�صروط التي على اأ�صا�صها مّت له بها العقد، فلي�ص  لعقد الإمامة اأجل 
حمّدد م�صروط اأو غري م�صروط، واإمنا يبقى الإمام يف �صّدة احلكم ما دام قادرا على اأداء مهمته 

بال�صروط التي وقع اختياره عليها.
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ويقت�سي هذا املعنى اأن اأهلية عزل الإمام عن من�سب الإمامة تكون مفقودة باإطالق 
بحيث ل ميلكها اأحد من امل�سلمني مبا يف ذلك اأهل احلّل والعقد الذين عقدوا له بالإمامة، 
فال حّق لهم يف عزل الإمام ما دام م�ست�سحبا ل�سروطها، ذلك ما اأثبته الباقالين راّدا على 
ال�ست�سكال املتمثل يف منع من ميلك حّق عقد العقد من اأن يكون له حّق ف�سخه باأّن ذلك 
جار يف ال�صريعة باأكرث مما يح�صى من مثل العاقد على وليته ل ميلك ف�صخ نكاحها من حيث 
كان ميلك عقده، ومثل العاقد البيع على �سلعته ل ميلك حّله وغري ذلك كثري33. ونقّدر اأّن 
راأي الأ�سعري يطابق هذا الراأي بالنظر اإلى ما اأوله من اأهمية لعقد الإمامة كما �سرحناه اآنفا.

واإذا ما اختّلت ال�صروط التي على اأ�صا�صها وقع العقد بالإمامة اختالل كبريا كاأن يفقد 
الأهلية ال�سحية اأو العقلية للقيام مبهاّم الإمامة، اأو اأ�سبح ل ينفذ اأحكام الدين بح�سب ما 
ترت�صيه الأمة فاإّن خلع الإمام وا�صتبداله بغريه ممن تتوفر فيه ال�صروط ي�صبح اأمرا م�صروعا، وهو 
ما يفهم من قول الأ�سعري:« فمتى اأقام الأحكام واأنفذها يف الظاهر على ما وردت به الآثار 
ودّلت عليه اآي الكتاب واأقاويل الأّمة كان اأمره يف الإمامة منتظما ومتى ما زاغ عن ذلك 
ُعدل به اإلى غريه وكانت الأمة عيارا عليه«34، ويعود اإذن اأمر العزل اإلى الأّمة يف من ميثلها من 

ب غريه مكانه. اأهل احلّل والعقد لتخلع الإمام وتن�سّ
اأبي  اأ�سبح �سائدا يف الفقه ال�سيا�سي الأ�سعري بعد  الراأي هو الذي  اأّن هذا   ويبدو 
احل�صن، وهو ما اأ�صار اإليه الآمدي بقّوة يف قوله:« ولهم )اأي اأهل احلّل والعقد( اأن يخلعوه واإن 
جد منه ما يوجب الختالل يف اأمور الدين واأحوال امل�صلمي وما لأجله  �صرط غري ذلك اإذا ورُ
يقام الإمام«35. وذلك اأي�سا ما اأقّره قبل ذلك اإمام احلرمني يف ت�ساهل غري معهود منه يف 
هذا ال�ساأن حينما اأجاز العزل باأ�سباب ل تعود اإلى تق�سري الإمام واختالل �سروطه بل تعود 
اإلى جمّرد » اأن �سقطت طاعة الإمام فينا، ورّثت �سوكته، ووهنت عّدته، ووهت مّنته ونفرت منه 

القلوب من غري �سبب فيه يقت�سيه ... فاإذا اّتفق ذلك ... فالوجه ن�سب اإمام مطاع«36 .
له  اأ�ّس�س  الذي  الإمام  عزل  يف  الت�ساهل  هذا  يف  ال�سبب  عن  الت�ساوؤل  يقع  وقد 

عن الباقالني عبد الرحمن بدوي ـ مذاهب الإ�سالميين: 630 ) دار العلم للماليين،بيروت  نقله  ما  ذلك  في  راجع    33
)  1997
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35  الآمدي ـ غاية المرام: 385 ) عن: ح�صن ال�صافعي ـ الآمدي واآراوؤه الكالمي: 506(
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الأ�سعري وتابعه عليه اأ�سحابه مبن فيهم اإمام احلرمني على ما عرف عليه من ال�سّدة يف مثل 
هذا املقام، وجواب ذلك اأّن هذا العزل املتحّدث عنه هو العزل الذي يتّم من ِقبل املوؤّهلني 
له بالطريقة ال�سلمية التي ل تثري فتنة، فالعزل بهذه الطريقة ل ترتتب عليه مفا�سد ينبغي اأن 
توؤخذ بعني العتبار يف تقييم املفا�سد النا�سئة من عجز الإمام عن ال�سطالع مبهاّم الإمامة، 
واأما لو كان العزل مف�سيا اإلى فتنة فاإّن احلكم الفقهي �سوف يكون له م�سار اآخر يتجه به نحو 

نق�س الإمامة بطريق اخلروج. 

ب ـ نق�س الإمامة باخلروج
من  الع�سكرية  بالقوة  عليه  والثورة  الإمام،  على  الطاعة  ع�سا  �سّق  باخلروج  املق�سود 
اأجل تنحيته عن من�سب الإمامة لكونه فقد الأهلية لهذا املن�سب، وا�ستبداله بغريه ممن يكون 
حمّل الر�صى من ِقبل اخلارجي لتوّفر اأهلية الإمامة فيه. ول يدخل يف اهتمامنا يف هذا املقام 
اأ�سبابا  للخروج، فذلك  ُتّتخذ  التي تظهر يف مظاهر  ما قد يالب�س هذا اخلروج من الأهواء 
مرتوك لل�سمائر، واإمنا تهّمنا الآراء التي يبنيها اأ�سحابها على اأ�سباب يرونها حقيقية تقت�سي 

اخلروج على الإمام خللعه عن الإمامة بالقّوة.
فيه  اأحكامهم  تّت�سف  اأتباعه  بعده  من  الأ�سعري  اأّن  اخلروج  �ساأن  يبدو يف  ما  واأّول 
يكن  واإن  الو�سطي  املنهج  تفارق  ل  ذلك   مع  كانت  واإن  البالغة،  واحليطة  ال�سديد  باحلذر 
على طرفه من جهة املنع، وهو ما يبدو يف تلميح اأورده الأ�سعري موحيا ب�سفة �سمنية رف�سه 
تلت  له حينما قال:« وقال قائلون: ال�صيف )اأي اخلروج على الإمام بال�صيف( باطل، ولو قرُ
الرجال و�ُسبيت الذرية، واإن الإمام قد يكون عادل وقد يكون غري عادل، ولي�س لنا اإزالته واإن 
كان فا�سقا، واأنكروا اخلروج على ال�سلطان ومل يروه، وهذا قول اأ�سحاب احلديث«37، فبني 
هذا املنع املطلق للخروج على الإمام وبني ما كان يراه اخلوارج وميار�سونه من اخلروج لأتفه 

الأ�سباب يتنّزل الراأي الذي يراه الأ�سعري يف اخلروج.
ويبدو اأّن امليزان الذي كان الأ�سعري يزن به اآراءه يف اخلروج يقوم على ثالثة عنا�سر 
قّوة  من  يت�سمنه  ما  حيث  من  الإمام  تن�سيب  به  مّت  الذي  الإمامة  عقد  اأولهما   : اأ�سا�سية 
التي  الأ�سرار  يف  واملت�سببة  الإمام  على  الطارئة  الأ�سباب  والثاين  �سعفها.  اأو  ال�سرعية 

37  الأ�سعري ـ مقالت الإ�سالميين:2/140
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ت�ستوجب للخروج عليه فيما اإذا كانت اأ�سبابا تبلغ الدرجة احلقيقية التي ترّبر اخلروج اأو هي 
دون ذلك. والثالث هو الآثار املرتتبة على اخلروج فيما اإذا كانت اآيلة اإلى فتنة �سررها اأكرب 
من ال�سرر املرتتب على بقاء الإمام يف من�سبه اأو هو دون ذلك. بهذه املقايي�س نظر الأ�سعري 

يف اخلروج على الإمام، وقّرر اأحكامه الفقهية فيه.
ففيما يتعلق باخلروج ذي ال�سلة ب�سرعية العقد يتنّزل راأي الأ�سعري �سمن ما راأيناه 
اإياها،  األب�سه  التي  املهابة  يوليها لعقد الإمامة، وتلك  التي  �سابقا من تلك الأهمية الكربى 
بحيث اأ�سبح وقوع العقد ومتامه يزاحم يف الأهمية �سرعيته ذاتها؛ ولذلك فاإن الإمام يقّرر 
يف هذا ال�ساأن حكما مبنع اخلروج على الإمام اإذا كان مّت العقد بالإمامة له ولو كان العقد غري 
م�سروع مثل العقد للمتغّلب بالقهر وهو غري �سالح يف ذاته لالإمامة، وقد �سّجل هذا احلكم 
بايعوه  من  اإمامة  تثبت  لذلك مل  ي�سلح  ل  من  فبايعوا  قوم  تغّلب  واإذا  قوله:«  بو�سوح يف 
بالقهر والغلبة ... اإنه اإذا كانت احلالة كذلك مل يجز اخلروج على هذا اجلائر، بل الواجب 
الإنكار عليه بالقلب، واإظهار الطاعة له يف الظاهر لئال يوؤدي اإلى اإيقاع الفنت والهرج والف�ساد 

والنت�سار، ولأن دفع ذلك باليد وال�سيف اإلى الإمام القائم العادل«38.
ولكّن باب اخلروج يف هذه احلال ل يكون مغلقا على الإطالق كما ُيفهم من القول 
ال�صابق لالأ�صعري، اإذ املنع كما جاء يف ذلك القول م�صروط ب�صرطي: اأولهما اإذا ن�صاأ عنه 
فنت وهرج وف�ساد. والثاين اإذا كان خروجا ع�سوائيا من ِقبل عاّمة من النا�س ل يقودهم اإمام 
�سرعي عادل. وُيفهم من هذا اأّن اخلروج يكون م�سروعا بتحّقق ال�سرطني: الأمن من الفتنة 

والف�ساد، واأن يكون خروجا يقوده اإمام وقع له العقد بالإمامة على الوجه امل�سروع.
اآراء  من  لدينا  متوّفر  هو  فما  الإمامة،  ب�صروط  الإخالل  جّراء  باخلروج  يتعّلق  وفيما 
الأ�صعري اأّن اخللل يف �صرط العدالة ل يجّوز اخلروج على ال�صلطان، فاإذا اأ�صبح الإمام ظاملا 
ولكن ل يكره النا�س على العمل بالظلم ول يخالف الكتاب وال�سنة فاإّن جمّرد جوره وظلمه 
ل يرّبر اخلروج عليه، وذلك ما رواه عنه ابن فورك يف قوله:« وكان يقول يف اأحكام ال�سلطان 
اأّن املخا�صمة  اأكرث الفقهاء  اإليه  اإليه واإلى ق�صائه مبا يذهب  اجلائر وال�صالة خلفه واملحاكمة 
اإليه وال�ستعانة به وال�سالة خلفه جائزة واأحكامه نافذة اإذا وافق الكتاب وال�سنة، وكذلك 
اإذا مل يكره على العمل باجلور واأمر يف عمله بالعدل، والإنكار ملا يعمله  الدخول يف عمله 
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من اجلور بالقلب، وترك اخلروج عليه بال�سيف«39. واإذا كان الأمر على هذا النحو من منع 
اخلروج بهذا احلّد من اجلور فكيف يكون احلال اإذا ما اختّلت ال�صروط يف الإمام اإلى احلّد 
الذي تكون فيه خمالفة للكتاب وال�سنة، وفيه الإكراه على العمل باجلور؟ يبدو اأّن الأ�سعري 

يحيل اجلواب على هذا ال�سوؤال اإلى امليزان الثالث، وهو ميزان الآثار املرتتبة على اخلروج.
عند  م�ستهرا  اأ�سبح  ما  اأّن  غري  لالأ�سعري،  مبا�سرا  بيانا  جند  الأمر ل  هذا  ولكننا يف 
اأ�سحابه غري خمتلف فيه ميكن ال�ستئنا�س به من�سوبا يف اأ�سله على الأقّل اإلى الإمام وم�سنودا 
باإيحاءات من راأيه الآنف يف اخلروج يف كل من حالتي القهر واجلور، وموزونا بامليزان الذي 
ميينا  تطرفاتها  يف  الفرق  بني  التو�ّسط  ميزان  وهو  ال�سيا�سي،  فقهه  يف  اأحكامه  عليه  اأجرى 

وي�سارا.
ومن هذا املنظور ميكن اأن نقّرر اأّن الأ�سعري كان موقفه من اخلروج على الإمام لنق�س 
اإمامته موقفا مت�سّددا خالف موقفه يف اخللع الذي اّت�سف بالت�ساهل لأ�سباب ذكرناها، فهو 
ي�صّيق من م�صاحة جوازه ف�صال عن وجوبه، ويقف منه موقف احلذر والتحوط، ولكن مع 
الذين يذهبون  لراأي  يبدو من عر�سه  املطلق كما  املنع  اإلى درجة منعه  فاإنه ل ي�سل  ذلك 
اإلى ذلك عر�سا يوحى ب�سفة �سمنية اأنه يخالفه، وهو ما ُي�ست�سّف من قوله:« وقال قائلون: 
واإن  الذرية،  بيت  الرجال و�صرُ تلت  قرُ ولو  باطل،  بال�صيف(  الإمام  )اأي اخلروج على  ال�صيف 
الإمام قد يكون عادل وقد يكون غري عادل، ولي�س لنا اإزالته واإن كان فا�سقا، واأنكروا اخلروج 
راأي  الراأي هو  باأّن هذا  فتعليقه  اأ�سحاب احلديث«40،  قول  يروه، وهذا  ال�سلطان ومل  على 
اأ�سحاب احلديث قد ُي�ست�سّف منه اأنه لي�س له براأي جريا على اختالف منهجه اجلديد على 

منهج هوؤلء يف التقرير العقدي على وجه اخل�سو�س.
وميكن اأن ن�ستنتج بناء على ما اأ�سبح راأيا لالأ�سعرية بعد الأ�سعري اأّن الإمام رمبا يكون 
قد اأ�ّص�ص لهذا الراأي بتقرير اأّن اخلروج ل يتّم اإل بثالثة �صروط اأ�صا�صية: اأولها اأن يكون قائما 
على مرّبر قوي يتمّثل يف انتهاكات كبرية يقوم بها الإمام لعقد الإمامة الذي ُعقد له، كاأن 
يظهر منه كفر بواح، اأو خمالفة للدين �سريحة، اأو امتناع عن تنفيذ الأحكام، فحينئذ كما 
يقول الأ�سعري فيه:« ُعدل به اإلى غريه، وكانت الأمة عيارا عليه«41، اأما ما دون ذلك من 

39  نف�س الم�سدر: 190
40  الأ�سعري ـ مقالت الإ�سالميين:2/140
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راأينا  للخروج كما  الكايف  باملربر  لي�س  فهو  الإمامة من مثل اجلور  الطارئ على عقد  اخللل 
ذلك اآنفا.

التي قد  املفا�صد  قائما على موازنة دقيقة بي  قرار اخلروج  اأن يكون  الثاين  وال�صرط 
يكون �سببا فيها من فتنة وهرج وقتل، وبني املفا�سد النا�سئة عن اخللل احلا�سل من اإخالل 
العتبار يف هذه  بعي  يوؤخذ  ما  اأّول  ولعّل  اخلروج،  والذي هو مربر  العقد،  ب�صروط  الإمام 
املوازنة اأن يكون اخلروج قائما على القدرة عليه باأ�سبابه املادية واملعنوية، اإذ بدون ذلك يكون 
اإلقاء بالنف�س اإلى التهلكة دون اإزالة مف�سدة انحراف الإمام، وحينما ت�ستوي املوازنة حتّكم 
قاعدة دفع اأكرب املف�سدين، فُيقّر اخلروج اإذا كانت مف�سدته اأقّل من املف�سدة التي من اأجلها 

قام، واإل كان حكمه املنع.
معه  ومن  ليتحرك  بالإمامة  له  يعقد  اإمام  برئا�صة  اخلروج  يكون  اأن  الثالث،  وال�صرط 
خارجا على الإمام املخّل بال�صروط، واأما اخلروج الع�صوائي من ِقبل الأفراد واجلماعات فهو 
ال�صالح  غري  )اأي  ذلك  دفع  اإّن  قوله:«  من  يرُفهم  كما  الأ�صعري  عند  جائز  غري  يبدو  كما 
مزيد  من  هو  ال�صرط  وهذا  العادل«42،  القائم  الإمام  اإلى  وال�سيف  باليد  بالقهر(  ب  املن�سَّ
واأما اخلروج مع  املف�صدتي،  اأكرب  اإلى ح�صول  تنتهي غالبا  الفو�صوية  الثورات  اإذ  التحوط، 

الإمام فهو اأ�سمن يف دفعها.
اإذا كان اأهل احلديث قد منعوا اخلروج على وجه الإطالق كما ذكرناه اآنفا، واإذا كان 
اخلوارج اأ�سرع الفرق اإلى اخلروج تقريرا وتطبيقا، فاإّن الأ�سعري وقف موقف الو�سط يف هذا 
كّل  يف  الأحكام  تقدير  به  تناول  والذي  لنف�سه،  اختّطه  الذي  الفكري  ملنهجه  وفاء  الأمر 
املجالت مبا يف ذلك الفقه ال�سيا�سي، فانتهى يف هذه امل�ساألة البالغة اخلطورة اإلى موقف ل 
يرتك اأمر احلكم �سدى يتالعب به كّل من ا�ستبّدت به �سهوة احلكم لتف�سد حياة امل�سلمني 
فيمنع اخلروج باإطالق، ول يتجّراأ فيه على اخلروج باأدنى الأ�سباب فيجّر بذلك على امل�سلمني 
املوقف  هذا  الأ�سعري يف  يكون  فهل  التاريخ،  اأثبته  الفنت كما  ت�سّببها  التي  املفا�سد  اأعظم 
م�ستفيدا من تاريخ انتمائه اإلى املعتزلة فيما هو مقّرر عنها من راأي يف هذا الأمر ي�سبه الراأي 
الذي عر�سناه لالأ�سعري43، وهو يبدو يف كّل الأحوال اأنه الراأي الأحكم بالنظر اإلى خطورة 

اخلروج وما ينتج عنه من الآثار؟. 
42  نف�س المرجع:184
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يبدو مما تقدم اأن الإمام الأ�سعري اختّط يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي منهجا �سمته 
العاّمة احلذر والتحّوط من اأن يوؤول اأمر احلكم اإلى �صاحة لل�صراع العنيف الذي ي�صّر مب�صالح 
الأمة، وهو ما بدا جليا يف تلك ال�صروط والقواعد التي و�صعها يف تن�صيب الإمام، متجها 
فيها اإلى ت�سّدد يف اختيار الإمام، واإلى ت�سّدد اأكرب يف ف�سخ عقد الإمامة، تاأثرا يف كل ذلك 
مبا جرى به الواقع من فنت مهلكة ب�سبب ال�سراع على �سلطة احلكم، ومبنهجه الو�سطي الذي 
يوازن بني دليل العقل ودليل النقل، فكان ما و�سعه من اأ�س�س يف فقهه ال�سيا�سي منهجا �سار 
عليه من جاء بعده من اأتباعه، واأ�سبح مذهبا لالأغلبية من اأهل ال�سنة كما جرت به موؤلفاتهم 

يف فقه ال�سيا�سة ال�سرعية.
واهلل ويل التوفيق.    
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مقدمة
لقد ظهرت العديد من الكتابات يف باب ال�صيا�صة ال�صرعية، حيث اأح�صى الباحثون 
بثالث  الكتابات  ما بني خمطوط ومطبوع، كما مرت هذه  موؤلف  اأكرث من ثالثمائة  وجود 
التي  بالرواية  مرتبطة  الباب  العلماء يف ذلك  بدايات كالم  الأولى كانت  املرحلة  مراحل، 
كانت تعتمد يف اأول الأمر يف اأغلب اأحيانها على النقل ال�صفوي. ويف املرحلة الثانية انتقل 
كالم العلماء اإلى التدوين باالعتماد على كتب التف�شري واحلديث النبوي ال�شريف، قبل اأن 
تظهر الكتابات املتخ�ص�صة التي تعالج مو�صوعات خا�صة من مو�صوعات ال�صيا�صة ال�صرعية، 
وم�شلم  البخاري  االأبواب ك�شحيح  امل�شنفة على  احلديث  الطور كتب  ميثل كتب هذا  ومما 
واأبي داود والرتمذي...الخ. ويف املرحلة الثالثة التي ا�شتغرق الو�شول اإليها قرابة ثالثة قرون 
انتقلت الكتابة اإلى اإفراد م�شائل ال�شيا�شة ال�شرعية اأو بع�شها بالت�شنيف، وظهرت كتابات 
م�شائل  على  االقت�شار  اإحداهما:  �شورتني  على  ال�شرعية  ال�شيا�شة  جمال  يف  متخ�ش�شة 
ال�شيا�شية ال�شرعية، والثانية: ذكر جملة كبرية من م�شائلها مع وجود م�شائل اأخرى ال تنتمي 

لها، واإن كان لها مبو�شوع الكتاب تعلق.

ومن بني موؤلفات ال�شيا�شة ال�شرعية جند كتاب مقدمة ابن خلدون الذي نحن ب�شدد 

أسس ومدلوالت السياسة الشرعية
في كتاب المقدمة البن خلدون

د. جمال حواوسة *

* اأ�شتاذ بجامعة االأمري عبد القادر للعلوم االإ�شالمية - ق�شنطينة- اجلزائر.
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املتبادل  والتاأثري  وال�شيا�شة  االإن�شانية  الظواهر  بني  العالقة  عن  فيه  حتدث  حيث  درا�شته، 
بينهما، من خالل التدبر والتاأمل يف الطبائع االإن�شانية وتتبع وا�شتقراء الوقائع واالأحداث، 
اإلى قواعد عامة حتكم العالقة بني الظواهر االإن�شانية وال�شيا�شة، ومن هنا  وبالتايل الو�شول 
اأفرد ابن خلدون يف كتابه قدراً كبرياً للحديث عن ال�شيا�شة �شواء من حيث القواعد التي 
حتكم ال�شلوك االإن�شاين اأو من حيث االأحكام ال�شرعية التي ترتبط بها، ففي اجلانب االأول 
حتدث عن عالقة الع�شبية بالرئا�شة وعن عوائق امللك، وعن اأطوار الدولة وعن عمرها وعن 
تاأثري الرتف على بقائها...الخ، وحتدث يف اجلانب الثاين عن معنى اخلالفة واالإمامة والبيعة 
وانقالب اخلالفة اإلى امللك، وعن الوزارة واحلجابة والدواوين واجلبايات...الخ، ومن هنا فاإن 
االإ�شكالية التي ت�شعى هذه الدرا�شة ال�شتجالئها: كيف حتدث ابن خلدون عن ال�شيا�شة 

ال�شرعية ؟، وما هي اأ�ش�شها ومدلوالتها يف كتابه املقدمة ؟. 
ويف هذا البحث �شنحاول حتديد مفهوم ال�شيا�شة ال�شرعية اأواًل، ثم اعطاء ملحة موجزة 
عن حياة ابن خلدون، وبعدها نتحدث عن مالمح واأ�ش�س ال�شيا�شة ال�شرعية يف كتاب مقدمة 
الدولة، ونظرية  الع�شبية، ونظرية  اأ�شا�شية هي: نظرية  ابن خلدون من خالل ثالثة نظريات 

ال�صلطة وامللك.

أواًل- مفهوم السياسة الشرعية:
مبا  ال�شيء  القيام على  به؛ وهي  قام  اإذا  �ِشَيا�َشًة:  االأمر  �َشا�َس  َيا�َشُة، م�شدر  ال�شِّ      
�س  �َشُه القوم: اإذا جعلوه ي�شو�شهم؛ قال اجلوهري: �ُش�ْشُت الرعية �شيا�شة، و�َشوَّ ي�شلحه؛ و�َشوَّ

الرجل اأمور النا�س، اإذا ملك اأمرهم، وروى قول احلطيئة:
�ْشَت اأمَر بِنيَك حتى     تركَتُهُم اأدقَّ من الطحني لقد �َشوَّ

     ويف حديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »كان بنو اإ�شرائيل َي�ُشو�ُشُهْم اأنبياوؤهم«1، 
اأي تتولى اأمورهم، كما يفعل االأمراء والوالة بالرعية2. وقال ابن حجر الع�شقالين: »ت�شو�شهم 
االأنبياء: اأي اأنهم كانوا اإذا ظهر فيهم ف�شاد بعث اهلل نبياً يقيم لهم اأمرهم، ويزيل ما غريوا من 

الحديث اأخرجه ابن ماجه في ال�شنن، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة )2/ 958، ح 2871(، والحديث �صحيح،   -1
االألباني: �شحيح ابن ماجه )2/ 958 ح 2871(.

2- ابن منظور، ل�شان العرب، المجلد االأول، دار الحديث، القاهرة، م�شر، 2003، )6/108(، مادة: �شو�س.

بحث : جمال حواوسة
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اأحكام التوراة، وفيه اإ�شارة اإلى اأنه البد للرعية من قائم باأمورها يحملها على الطريقة احل�شنة 
وين�شف املظلوم من الظامل«3.

َيا�َشُة كذلك مبعنى االأمر والنهي، ومنه قولهم: �ش�شت الرعية �شيا�شة، اإذا اأمرتها  وال�شِّ
اأي:  �شا�س و�شي�س عليه،  ُيقال: فالن جمرب، قد  والتجربة،  التاأديب  ونهيتها؛ وهي مبعنى 
اأدب وتاأدب4، وجميع هذه املعاين يف اأ�شل الو�شع اللغوي تدور حول تدبري االأمر، والقيام 

باإ�شالحه؛ والقائم بذلك �شمي �شائ�شاً، واجلمع �شا�شة و�شوا�س.
اأما املعنى اال�شطالحي لل�شيا�شة فهي االأحكام التي ُت�شا�س بها الرعية، وا�شتعملها 
فقهاء الفكر ال�شيا�شي االإ�شالمي مبعنى االأحكام ال�شلطانية املتعلقة بوالة االأمور مما يح�شن فيه 

التقدير، ويحكم به التدبري، وهي االأحكام املتعلقة باالإمامة والواليات التي ت�شدر عنها5. 
ويرى االإمام اجلويني يف كتابه: )غياث االأمم( اأن االأحكام ال�شلطانية جمموع يجمع 
اأحكام اهلل تعالى يف الزعامة بني اخلا�شة والعامة، ثم يق�شم ذلك اإلى نوعني: اأحدهما ما يكون 
ارتباطه بالوالة واالأئمة ذوي االأمر من قادة االأمة، والثاين ما ي�شتقل به املكلفون، اأي الرعية6. 
وقال االإمام ابن عقيل الفقيه احلنبلي: »ال�شيا�شة ما كان فعاًل يكون معه النا�س اأقرب اإلى 
ال�شالح واأبعد عن الف�شاد واإن مل ي�شعه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، وال نزل به وحي«7. 
وقال زين الدين بن جنيم الفقيه احلنفي:»ال�شيا�شة هي فعل �شيء من احلاكم مل�شلحة يراها، 

واإن مل ُيَرْد بذلك الفعل دليل جزئي«8.
وتنق�شم ال�شيا�شة بح�شب م�شدرها على ق�شمني: �شيا�شة دينية، و�شيا�شة عقلية، وقد 

3- فوؤاد عبد المنعم اأحمد، ال�شيا�شة ال�شرعية وعالقتها بالتنمية االقت�شادية وتطبيقاتها المعا�شرة، المعهد االإ�شالمي للبحوث 
والتدريب، مكتبة الملك فهد الوطنية، ال�شعودية، 1422 هـ، �ص 20.

بن يعقوب الفيروز اآبادي، القامو�س المحيط،  موؤ�ش�شة الر�شالة، ط 2، بيروت، لبنان، 1986، �ص  محمد  الدين  مجد   -4
.496

االأحكام ال�شلطانية والواليات الدينية، دار الكتاب العربي، ط 2، بيروت، لبنان، 1994، �ص  المارودي،  الح�شن  اأبو   -5
.120

االأمم، تحقيق فوؤاد عبد المنعم، م�شطفى حلمي، دار الدعوة، ط 3، االإ�شكندرية، 1413  الجويني، غياث  المعالي  اأبو   -6
هـ، �ص �ص -48 164.

القيم الجوزية، الطرق الحكمية في ال�شيا�شة ال�شرعية، تحقيق ب�شر عيون، تقديم محمد الزحيلي، مكتبة الموؤيد،  ابن   -7
.12 1990، �ص 

8- زين الدين بن نجيم، البحر الرائق �شرح كنز الدقائق، دار الفكر، ج 5، بيروت، لبنان، �ص 11.

بحث : جمال حواوسة
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الدولة  �شيا�شية مفرو�شة يف  قوانني  ابن خلدون عندما حتدث عن وجوب وجود  بني ذلك 
ي�شلم بها الكافة، فقال:»فاإذا كانت هذه القوانني مفرو�شة من العقالء و اأكابر الدولة وب�شرائها 
كانت �شيا�شة عقلية و اإذا كانت مفرو�شة من اهلل ب�شارع يقررها ي�شرعها كانت �شيا�شة دينية 
نافعة يف احلياة الدنيا ويف االآخرة«9. لذلك فهو يعترب مهّمة اخلالفة حمل الكافة على مقت�شى 
النظر ال�شرعي يف م�شاحلهم االأخروية والدنيوية ويعّرفها باأنها خالفة من �شاحب ال�شرع يف 

حرا�شة الدين و�شيا�شة الدنيا به10.
     اأما عن ال�شيا�شة ال�شرعية يف الع�شر احلديث، فقد قال ال�شيخ عبد الوهاب خالف- 
اأول من و�شع ال�شيا�شة ال�شرعية ذلك الو�شع العلمي احلديث-:»علم ال�شيا�شة ال�شرعية علم 
واأ�شول  تتفق  التي  والنظم  القوانني  من  االإ�شالمية  الدولة  �شوؤون  به  ُيدبر  عما  فيه  ُيبحث 
االإ�شالم، واإن مل يقم على تدبري دليل خا�س، ومو�شوعه النظم والقوانني التي تتطلبها �شوؤون 

الدولة...وغايته الو�شول اإلى تدبري �شوؤون الدولة االإ�شالمية بنظم دينها...«11.
     ويرى الدكتور عبد العال عطوة اأن ال�شيا�شة ال�شرعية فعل �شيء من احلاكم مل�شلحة 
يراها، مما مل يرد فيه ن�س خا�س، ويف االأمور التي من �شاأنها اأال تبقى على وجه واحد، بل 

تتغري وتتبدل تبعاً لتغري الظروف واالأحوال واالأزمان واالأمكنة وامل�شالح12.
اأنها قيادة  اأ�شهرها واأكرثها �شمواًل       وقد ُعرفت ال�شيا�شة ال�شرعية بتعاريف عدة، 
امل�شالح  والدنيا جللب  الدين  واأمور  الداخلية واخلارجية  النواحي  املجتمع يف جميع  واإدارة 
ودفع املفا�شد املتعلقة بالفرد اأو املجموع، بالعدل واحلق، رغباً ورهباً، لتحقيق الغاية التي خلق 
االإن�شان من اأجلها مبا يوافق كليات ال�شريعة وجزئياتها وال يتعار�س معها، اإ�شافة اإلى النظم 

والرتتيبات التي ميكن بها حتقيق ما تقدم. 
اأبي البقاء الكفوي يف كلياته:»ال�شيا�شة هي ا�شت�شالح اخللق باإر�شادهم       ويقول 
اإلى الطريق املنجي يف العاجل واالآجل، وهي من االأنبياء على اخلا�شة والعامة يف ظاهرهم 

9- مقدمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2004، �ص 203.
10- في�شل المولوي، التاأ�شيل ال�شرعي للعمل ال�شيا�شي للم�شلمين في اأوروبا، بحث مقدم في ندوة المجل�س االأوروبي لالإفتاء 

والبحوث، ا�صطنبول، تركيا -3 9 يوليو 2006، �ص 33.
11- فوؤاد عبد المنعم اأحمد، مرجع �شابق �س 40.

المدخل اإلى ال�شيا�شة ال�شرعية، جامعة االإمام محمد بن �شعود، الريا�س، 1993، �ص �ص -52  عطوة،  العال  عبد   -12
.53
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وباطنهم، ومن ال�شالطني وامللوك على كل منهم يف ظاهرهم ال غري، ومن العلماء ورثة االأنبياء 
على اخلا�شة يف باطنهم ال غري«13.   

     واإذا كانت ال�شيا�شة تنطلق من ال�شريعة وتتقيد بن�شو�شها واأحكامها كانت �شيا�شة 
�شرعية، واإما اإن كانت تنطلق مما ترى العقول �شوابه من خالل ت�شوراتها وجتاربها من غري تقيد 

بال�شرع فهذه �شيا�شة عقلية اأو مدنية، وهي مباينة لل�شيا�شة ال�شرعية. 
م�شادر  على  االأولى  باعتماد  الو�شعية  ال�شيا�شة  عن  ال�شرعية  ال�شيا�شة  وتتميز       
الت�شريع االإ�شالمي، وارتباطها بالوحي، واعتماد الثانية على االأعراف والتجارب املوروثة اأو 
غريها، دون ربطها مب�شدر �شماوي، وقد ق�شم العالمة ابن خلدون ال�شيا�شات الو�شعية اإلى 

ق�شمني: �شيا�شة طبيعية، و�شيا�شة عقلية.
دولة  عليها  تبني  التي  االأ�شا�شية  القواعد  تلك  هي  العامة  ال�شرعية  فال�شيا�شة       
االإ�شالم ويوؤخذ منها النهج ال�شيا�شي للحكم، وهي �شيادة ال�شريعة، وال�شورى والعدل بني 
ال�شيا�شية االإ�شالمية متعرثة، ال لوجود عقبات خارجية  اأن جند امل�شرية  النا�س. فال عجب 
فقط، بل لغياب منهج وا�شح يف ال�شيا�شة وممار�شتها من حيث هي علم و�شرورة، ويف اإيجاد 
منوذج تطبيقي واقعي ملمو�س يرى النا�س فيه باأم العني ماهية ال�شيا�شة االإ�شالمية ومفرداتها 

يف احلياة اليومية14.

ثانيًا- نبذة تاريخية عن حياة ابن خلدون:
هو االأديب الفقيه املوؤرخ الناقد ويل الدين اأبو زيد عبد الرحمن بن حممد بن حممد 
احل�شرمي االأ�شبيلي التون�شي املالكي االأ�شعري )732- 808 هـ(، ولد بتون�ص ون�صاأ بها، و 
تقّلد عدة منا�شب �شلطانية عند حكام ع�شره ببالد املغرب و االأندل�س، ثم ترك ال�شيا�شة �شنة 
»العرب وديوان  لتاأليف كتابه:  بتيهرت- غرب اجلزائر-  بقلعة بني �شالمة  776 هـ، واعتزل 
املبتداأ واخلرب، يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�شرهم من ذوي ال�شلطان االأكرب«، و�شّمنه 

تحقيق عدنان دروي�س، محمد الم�شري، موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت، لبنان، 1992، �ص  الكليات،  الكفوي،  البقاء  اأبو   -13
.808

14- �شالح الدين �شليم اأرقه دان، تقييم عام للفقه ال�شيا�شي االإ�شالمي، بحث مقدم للدورة ال�شاد�شة ع�شر للمجل�س االأوروبي 
لالإفتاء والبحوث، ا�شطنبول، تركيا، يوليو 2006، �ص 03.
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مقدمته التاريخية، وكتابه يف العمران الب�شري،  وتاريخه عن العرب والرببر والعجم، ويف �شنة 
780 هـ خرج من عزلته وعاد اإلى تون�س، ويف �شنة 784 هـ ارحتل اإلى امل�شرق الأداء فري�شة 
احلج، ثم ا�شتقر به املقام بالقاهرة، فتولى بها ق�شاء املالكية، وم�شيخة املدر�شة البيرب�شية، وظل 

بالقاهرة اإلى اأن وافته املنية15.
وقد عمل يف التدري�ص يف بالد املغرب بجامعة القوريني يف فا�س، ثم يف اجلامع االأزهر  
العامل  اأرجاء  يف  كرثت  التي  املعرفة  حمافل  من  وغريها  الظاهرية،  واملدر�صة  القاهرة،  يف 
االإ�شالمي املختلفة خالل القرن الرابع ع�صر نظراً حلث الدين االإ�شالمي احلنيف النا�ص على 
حتقيق العدالة  مرة، وحاول  اأكرث من  الق�شاء  جمال  طلب العلم. وقد عمل ابن خلدون يف 

االجتماعية يف الأحكام التي اأ�صدرها16.
وظهرت براعة ابن خلدون ومقدراته ال�صيا�صية حينما انتقل اإلى الأندل�ص عام 764 هـ، 
حيث �شمه �صلطان غرناطة ابن الأحمر اإلى علية اأهل جمل�شه، واأوفده للقيام مبهمة �صيا�صية 
دقيقة وهي عقد �صلح مع ملك ق�صتالة والتي اأداها بنجاح، وانخرط يف العمل ال�صيا�صي منذ 
ا�صتقى  العلم. حيث  ي�شرفه عن  اأن ذلك مل  اإال  وذكاوؤه  طموحه  اإلى ذلك  ودفعه  �شغره، 
بالع�صبية،  تتعلق  التي  تلك  �صيما  ول  وم�شاهداته  العملية  خرباته  من  نظرياته  من  الكثري 

والبداوة واحل�شارة، وقيام الدولة وزوالها...الخ.
وحتى يف الفرتة التي انقطع فيها ابن خلدون يف قلعة بني �صالمة للكتابة والتاأليف، 
مل يكن فيها منقطعاً كلياً عن ال�صيا�صة، فقد حمل معه كل جتاربه ور�صيده ال�صيا�صي وعك�شه 
يف مقدمته - كتابه الأول-، فما كتبه يف مقدمته عن الع�صبية، وعن عالقة الع�صبية بال�صلطة، 
وقيام الدول وزوالها - على �صبيل املثال- ما هي اإال نظرية تبلورت و�شيغت من خالل جتاربه 
ال�صيا�صية، فاملقدمة عك�صت مقدرة ابن خلدون العلمية والفكرية بل واالأدبية الرفيعة، ويف 
الوقت نف�شه عك�صت ح�شه ال�صيا�صي فهي كما يقول زكريا ب�شري عمل فكري وفكر �صيا�صي 

امتاز ب�شدق احلا�شة ال�صيا�صية وعمق وغزارة امللكة العلمية االأكادميية17.

كبير عالل، اأخطاء الموؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة، درا�شة نقدية تحليلية هادفة، دار االإمام مالك، البليدة،  خالد   -15
الجزائر، 2005، �ص 04.

16- عمر فاروق الطباع، ابن خلدون، موؤ�ش�شة المعارف للطباعة والن�شر، بيروت، لبنان، 1997، �ص 30.
جوانب فل�شفية في مقدمة ابن خلدون، الدار ال�شودانية للكتب، الخرطوم، ال�شودان، 1985، �ص  اإمام،  ب�شير  زكريا   -17
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ولقد اختار زكريا ب�شري تق�صيماً حلياة ابن خلدون وكان ذلك اإلى اأربع مراحل: مرحلة 
الن�شاأة الأولى يف تون�ص، والتي امت فيها تعليمه الذي كان منوذجياً ومتقناً...يف ظل ت�شجيع اآل 
حف�ص ورعايتهم، واملرحلة الثانية مرحلة االنخراط يف العمل ال�صيا�صي، والتي ا�صتمرت نحواً من 
خم�صة وع�صرين عاماً. اأما املرحلة الثالثة فقد كانت مرحلة التاأليف والكتابة وامتدت ملدة ثمان 

�صنوات، واملرحلة الرابعة مرحلة التدري�ص باالأزهر وتويل الفتيا والق�شاء املالكي مب�صر18.
واأ�ص�ص ابن خلدون علمه املُ�صمى بـ: )العمران الب�صري( والذي �صار ُيعرف يف ما بعد 
بعلم االجتماع ليتمكن عن طريقه من فهم احلوادث والظواهر املا�صية وتف�شريها من خالل 
اإمنا تتحقق  الب�صري  العمران  هدف  التي هي  املعرفة  اأن  اإلى  قوانينها. وذهب  الك�شف عن 
عن طريق ال�صتقراء الفطري الذي هو يف حقيقته ا�صتقراء علمي تنق�شه التجارب املعملية 
املنطق  وا�صتخدام  باحل�س  عنها  عو�صا  خلدون  ابن  ا�صتعان  التي  احلديثة  البحث  وو�شائل 
وقيا�ص الذاهب واحلا�شر على حد تعبريه. وحدد خطوات املنهج اال�شتقرائي الفطري انطالقاً 
من املعرفة التجريبية اإلى حماولة تطبيقها والتحقق من �صدقها عن طريق اإخ�شاع تلك املعرفة 

للواقع الذي هو املحك الأ�صا�صي يف �صدقها اأو كذبها. 
ومتتع ابن خلدون مبكانة علمية عالية �صواء على امل�صتوى العربي اأو العاملي، حيث قال 
تاريخه العام،  االإجنليزي ارنولد توينبي: »يف املقدمة التي كتبها ابن خلدون يف  املوؤرخ  عنه 
اأدرك وت�صور واأن�صاأ فل�شفة التاريخ وهي بال �شك اأعظم عمل من نوعه خلقه اأي عقل يف اأي 
تاريخياً وح�صب، بل  زمان«. ومل يتوقف االإبداع العلمي لبن خلدون، على كونه فيل�شوفاً 
الأ�ش�شه التي مل ي�شبقه اإليها اأحد، حيث كان يف مقدمة  لعلم الجتماع ووا�صعاً  يعد رائداً 
توينبي  وي�شري  الب�صري.  الفكر  تاريخ  يف  الأولى  العمران  حقائق  اأدركوا  الذين  املفكرين 
Toynbee اإلى فكره املبدع قائاًل:»انه عبقري عربي اأجنز يف فرتة عزلته التي تقل عن اأربع 
�صنوات عمل العمر كله يف �شكل قطعة من االأدب، ميكن اأن تقارن مع ثو�شيديد اأو مكيافيلي 

�صواء من حيث الت�صاع اأم عمق النظرة اأم من حيث القدرة الثقافية«19.
ولقد اأجمع غري واحد من الأعالم باأن معامل العبقرية املبدعة متوفرة يف �شخ�شية ابن 
خلدون، وقد قال عنه امل�شت�شرق ليفي بروفن�شال: »اإن �صفات العبقرية عند �صاحب املقدمة 

نف�شه، �س �س -17 19. 18- المرجع 
19- محمد الجوهري، مح�شن يو�شف، ابن خلدون انجاز فكري متجدد، مكتبة االإ�شكندرية، م�شر، 2008، �ص 73.
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تتجلى يف كونه اأحرز ق�صب ال�صبق يف جماالت املعارف االإن�شانية؛ مما جعله يف م�صار يثري نزعة 
املعا�صرين له من املوؤرخني، م�صار حدد فيه لنف�شه مكانته اخلا�شة املرموقة يف م�شاف العظماء، 
ومعناه  اخلفية  حقيقته  الإدراك  اأّهلته  مطلقة  نظرة  تعك�ص  التاريخ  فن  يف  منهجيته  اأن  ذلك 
البعيد...«. ويف الوقت الذي ارتقى فيه الفكر اخللدوين اإلى م�صتوى عال يف فل�شفة التاريخ، 
التاريخ  درا�شة  وغريهم على  االأثري  وابن  وامل�شعودي  الطربي  اأمثال  املوؤرخني  بع�س  عكف 
على اأ�صا�ص اأنه �شجل للحوادث والوقائع، وهكذا يتجلى الفرق يف االجتهاد اخللدوين الذي 
ان�صّب على اعتبار التاريخ كمو�صوع له �صلة جوهرية باأعمال الب�صر ون�صاطاتهم واأو�صاعهم 

واأحوالهم يف حياتهم واجتماعاتهم. 
ويف هذا املجال قال ابن خلدون: »فاأن�شاأُت يف التاريخ كتاباً، واأبديُت فيه لأولية الدول 
عماًل واأ�صباباً... و�صلكت يف ترتيبه وتبويبه م�صلكاً غريباً، واخرتعُته من بني املناحي مذهباً 
يف  يعر�ص  وما  والعمران،  التمدن  اأحوال  من  و�شرحت  واأ�صلوباً،  مبتدعة  وطريقة  عجيباً، 

االجتماع االإن�شاين من العوار�ص الذاتية، وما ميتعك بعلل الكوائن واأ�صبابها«. 
ال�شهرية  مقدمته  االجتماع ال�صيا�صي، وت�صهد  املُن�صئ الأول لعلم  ويعد ابن خلدون 
بريادته لهذا العلم، ففي املقدمة اخللدونية تتج�شد اأ�ص�ص ال�صيا�صة ال�صرعية يف مفهوم الع�صبية 
بحوثه على مالحظة ظواهر  واالإمامة والبيعة...الخ، وقد اعتمد يف  واخلالفة  وامللك والدول 
االجتماع يف ال�صعوب التي اأتيح له االحتكاك بها، واحلياة بني اأهلها، وتعقب تلك الظواهر يف 
تاريخ هذه ال�صعوب نف�صها يف الع�صور ال�صابقة. وحاول درا�شة الظواهر االجتماعية ال�صيا�صية، 
وتو�صل اإلى اأنها حمكومة بالقوانني وال�صنن نف�صها التي حتكم �شلوك الظواهر الطبيعية بالقوانني، 
وجعل الع�صبية منوذجاً تف�شريياً يف درا�شة املمالك وتبدل الدول وتغري النظم ال�صيا�صية، وعالقة 

ذلك مبفهوم العمران الب�صري، وتطور املجتمع، واأحوال املعي�صة واالقت�شاد.

ثالثًا- التعريف بكتاب مقدمة ابن خلدون:
ا�صتقر ابن خلدون يف قلعة بني �صالمة غرب اجلزائر وكان يبلغ من العمر 45 �صنة، 
األفه  الذي  ال�شخم  كتابه  من  جزء  هي  التي  م   1377 �صنة  مقدمته  وتاأليف  لكتابة  وتفرغ 
والرببر  والعجم  اأيام العرب  واخلرب يف  وديوان املبتداأ  العرب  التاريخ العام و�صماه: »كتاب  يف 
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اإلى  تنق�صم  التي  املقدمة  ي�صمل  الكتاب  وهذا  االأكرب«،  ال�صلطان  عا�صرهم من ذوي  ومن 
�شتني ف�شاًل، ومعها الكتاب الأول: يف العمران وطبيعته، والكتاب الثاين: وي�صتمل على 
يليهم. وقد عالج  الرببر ومن  اأخبار  لنا  الثالث: فيعر�س  واأجيالهم، والكتاب  العرب  اأخبار 
ابن خلدون واقعات العمران الب�صري، التي ت�صمل كل القواعد يف االجتاهات العامة التي 

ي�صلكها اأفراد املجتمع يف تنظيم �شوؤونهم اجلماعية، و�شبط العالقات وتن�صيقها20. 
ومقدمة ابن خلدون هي املجلد الأول من املجلدات ال�صبعة التي يتاألف منها كتاب: 
)العرب(. وفيها كانت لديه فكرة وا�صحة عن ات�صاع نطاق الظواهر االجتماعية و�شمولها لأنواع 
متعددة. فتعر�س يف معظم البابني الأول والرابع من املقدمة للظواهر املت�صلة بطريقة التجمع 
االإن�شاين، اأي للنظم التي ي�شري عليها التكتل االإن�شاين نف�شه، مبيناً يف الباب الأول اأثر البيئة 
التي �صماها  ال�صعبة  االجتماع. وهذه هي  �شوؤون  غريها من  الظواهر ويف  اجلغرافية يف هذه 
دوركامي »املورفولوجيا االجتماعية« La morphologie اأو علم البنية االجتماعية، وظن اأنه 
اأول من اأدخلها يف م�شائل علم االجتماع؛ ومل يدري اأنه قد �شبقه اإلى ذلك ابن خلدون باأكرث 

من خم�صة قرون، واأنه قد وَقَف على هذه ال�صعبة زهاء بابني كاملني من مقدمته. 
وعر�ص يف الف�صول الع�شرة الأولى من الباب الثاين للظواهر املت�صلة بالبدو واحل�شر 
واأ�صول املدنيات. كما عر�ص يف الف�صول الت�صعة ع�صر االأخرية من الباب الثاين ويف جميع 
ف�شول الباب الثالث لنظم احلكم و�شوؤون ال�صيا�صة، وعر�ص يف �صبعة ف�شول من الباب الثالث 

ويف �صتة ف�شول من الباب الرابع ويف جميع ف�شول الباب اخلام�س للظواهر االقت�شادية. 
وطرقه. ويف  والتعليم  واأ�شنافها  والعلوم  الرتبوية  للظواهر  ال�شاد�س  الباب  وعر�ص يف 
اأثناء درا�شته لظواهر هذا الباب تناول كثرياً من الظواهر الأخرى كالظواهر الق�شائية واخللقية 
االختالفات  واأ�صباب  املجتمعات  اأ�صل  درا�شة  اإلى  اجته  وقد  واللغوية.  والدينية  واجلمالية 
احلياة  على  امل�صكن  تاأثري  فدر�س  حياتها،  اأ�صاليب  وبني  اجلماعات  �شتى  بني  املوجودة 
االجتماعية، وعمد على درا�شة ن�صوء الظواهر االقت�شادية حماوًل تف�شريها واإيجاد القوانني 

التي ت�شريها21. 
بلعزوز، عبد الكريم قندوز، مبداأ ال�شريبة تقتل ال�شريبة بين ابن خلدون والفر، ورقة بحثية مقدمة للمعهد  علي  بن   -20

االإ�شالمي للبحوث والتدريب، مدريد، ا�شبانيا، نوفمبر -3 4/ 2006، �ص 05.
عبد المالك، علم االجتماع لطالب الفل�شفة، من�شورات مكتبة الوحدة العربية، بغداد، العراق، 1967، �ص  زهير   -21

.73
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ومن هنا خ�ص�ص ابن خلدون ما يقرب من ن�شف املقدمة الأول لبحوث العامل املادي 
للفكر  وفياً  كان  وبذلك  املعنوية،  ل�شوؤونه  الثاين  والن�شف  واجتماع،  من ح�شارة  لالإن�شان 
�شروراته  وفكره،  عي�شه  واآخرته،  دنياه  وروحه،  باالإن�شان: د�شمه  املتوازنة  االإ�شالمي وعنايته 

الأولى ثم كمالياته التي ل حتد22.

رابعًا- مالمح وأسس السياسة الشرعية في كتاب مقدمة 
ابن خلدون:

ميكن اأن نكت�شف مالمح واأ�ص�ص ال�صيا�صة ال�صرعية يف كتاب مقدمة ابن خلدون من 
خالل ثالث نظريات اأ�صا�صية هي: نظرية الع�صبية، ونظرية الدولة، ونظرية ال�صلطة وامللك.

1- نظرية الع�صبية:
معناه؛  يف  ما  اأو  بالن�صب  اللتحام  من  تكون  اإمنا  الع�صبية  »اإن  خلدون:  ابن  يقول 
وذلك اأن �صلة الرحم طبيعي يف الب�صر اإال يف الأقل ومن �صلتها النعرة على ذوي القربى 
واأهل الأرحام اأن ينالهم �صيم اأو ت�صيبهم هلكة فاإن القريب يجد يف نف�شه غ�شا�شة من ظلم 
قريبه اأو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبني ما ي�شله من املعاطب واملهالك نزعة طبيعية يف 
الب�صر مذ كانوا فاإذا كان الن�صب املتوا�صل بني املتنا�صرين قريباً جداً بحيث ح�صل به االحتاد 
واللتحام كانت الو�صلة ظاهرة فا�شتدعت ذلك مبجردها وو�صوحها واإذا بعد الن�صب بع�س 
ال�صيء فرمبا تنو�صي بع�شها ويبقى منها �شهر فتحمل على الن�شرة لذري ن�شبه بالأمر امل�صهور 
منه فراراً من الغ�شا�شة التي يتوهمها يف نف�شه من ظلم من هو من�صوب اإليه بوجه ومن هذا 
الباب الولء واحللف اإذ نعرة كل اأحد على اأهل والئه وحلفه لالألفة التي تلحق، النف�ص من 
اهت�شام جارها اأو قريبها اأو ن�صيبها بوجه من وجوه الن�صب وذلك الأجل اللحمة احلا�شلة من 

الولء مثل حلمة الن�صب اأو قريباً منها«23.
ويوؤكد ابن خلدون على نظرية الع�صبية القائمة على الدم اأو على الدين، فهي املحرك 

للن�شر والتوزيع، ط 2، الجزائر، 1981، �ص   الوطنية  ال�شركة  االأخالقي عند ابن خلدون،  الفكر  �شريط،  اهلل  عبد   -22
.459

23- مقدمة ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 143.
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الأ�صا�صي للتاريخ االجتماعي للمجتمعات، وهي وراء عملية التغري االجتماعي ب�صكل عام، 
منطلقاً يف تفكريه من مبداأ العالقات اجلدلية بني العمران البدوي والعمران احل�شري، مف�صراً 
ن�شاأة الدول وانحاللها بناء على اآلية الع�صبية، فهي التي توؤدي اإلى امللك، وهي نف�صها التي 
توؤدي اإلى زواله، ويرى اأن الع�صبية القائمة على القربى و�صلة الدم هي العامل، اأو الدافع اإلى 
ن�شاأة احل�شارة، ذلك اأن الرئا�شة ل تكون اإال بالغلب، والغلب اإمنا يكون بالع�صبية...، فال بد يف 

الرئا�شة على القوم اأن تكون من ع�صبية غالبة لع�صبياتهم واحدة واحدة24. 
ويدور الفكر اخللدوين يف الدولة واحل�شارة على قانون الع�صبية ويعني بها اللتحام 
الذي يكون بني الأقارب اأو القبائل والع�شائر والذي يدفع للمنا�شرة واملطالبة بامللك واملغالبة 
يف �شبيله ويدخل فيه احللف والولء وغري ذلك من �شنوف التكتل والتحالف القبلي �شاماًل 
اأي نوع من الولء املف�شي للمغالبة يف �صبيل تلك الغاية. فاإذا وجدت الع�صبية؛ فاإن تف�شريه 
للظواهر يقوم عليها، وعندما ت�صتد تو�صل اأ�صحابها اإلى ال�صلطة وعندما ت�صل بهم اإلى ال�صلطة 

ت�شعف هذه الرابطة �شيئا ف�شيئاً، اإلى اأن ينهار هذا النظام، ويقوم نظام جديد. 
وهذا النموذج الذي يتحدث عنه ابن خلدون ا�صتوحاه من دول املغرب التي �شاهدها 
واملمالك والدويالت التي قامت بها. ويف راأيه اأن الع�صبية اإذا اقرتنت بالدين ل يقف اأمامها 
�شيء، فال�شبغة الدينية تذهب التناف�س والتحا�صد الذي يف اأهل الع�صبية )العرقية( وتفرد 

الوجهة اإلى احلق، كما يرى اأنه لبد للع�صبية الدينية من ع�صبية اأخرى.
فعالية  ي�شالن  عاملني  خلدون  ابن  يو�شح  الع�شبية  دور  اإ�شعاف  عوامل  عن  اأما 
الع�شبية ويلغيان دورها وهما: اخل�شوع واالنقياد و�شبب ذلك اأن املذلة و االنقياد كا�شران 
ل�شورة الع�شبية و �شدتها فاإن انقيادهم و مذلتهم دليل على فقدانها فما رئموا للمذلة حتى 
عجزوا عن املدافعة فاأولى اأن يكون عاجزاً عن املقاومة واملطالبة25، والعامل االآخر هو الرتف 
والنعيم الذي يقف بالع�شبية يف منت�شف طريقها نحو حتقيق غايتها املن�شودة. وكلما ازداد 
انغما�س اأفراد الع�شبة يف النعيم �شعفت رابطتهم �شيئاً ف�شيئاً حتى ت�شمحل، حيث يقول اهلل 
عز وجل: �واإذا اأردنا اأن نهلك قرية اأمرنا مرتفيها فف�شقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 

�ص  في بناء الح�شارة االإن�شانية، مجلة النارة، المجلد 12، العدد 1، 2006،  االإيمان  اأثر  علوان حقي،  معاذ  اأحمد   -24
.23

25- مقدمة ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 155.
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تدمريا26�ً. اأما عن عوامل تعزيز الع�شبية فهناك عامالن حا�شمان يف تعزيز ودعم روابطها 
الروحي،  اأو  االجتماعي  االلتحام  اإلى  الن�شب  ع�شبية  تتعدى  عامة  ع�شبية  وجود  وهما: 
فالدول العظيمة حتتاج ع�شبية عامة بينما الدول ال�شغرى ال حتتاج اأكرث من ع�شبية الن�شب. 
والعامل الثاين وقوع الدولة )املراد اإ�شقاطها( يف طور الهرم، فالدولة القائمة تهرم اإذا كانت 
اأمام مطالبة ع�شبية قوية،  اأن ت�شمد طوياًل  اإذ ال ميكنها  الن�شب،  قائمة على ع�شبة  حلمتها 
خا�شة عندما تكون هذه الع�شبية معززة بدعوة دينية، اإذ تغري االأو�شاع القائمة عنده ال يتاأتى 

مبجرد الدعوة لو�شع اأح�شن؛ بل البد من قوة مادية )ع�شبة( ت�شندها. 
                                                                       

    

  
�صكل رقم )01(: يو�صح عوامل اإ�صعاف وتعزيز الع�صبية

ويجدر بنا االإ�شارة اإلى اأن ابن خلدون لي�س اأول من ابتكر كلمة ع�شبية، فلقد كانت 
�شائعة يف اللغة العربية، خا�شة بعد االإ�شالم الذي �شرف معناها اإلى الداللة على التنازع والفرقة 
واالعتداد باالأن�شاب، وذلك يف مقابل الدين الذي يدعو اإلى الوحدة والتاآخي وتاآلف القلوب. 
ولقد حاول االإ�شالم اأن يغ�س النا�س عن الع�شبية، الأنها دعوة مفرقة تقوم على تنا�شر 
القبائل. ومل  الفتنة وي�شعل احلرب بني  النزاع واخل�شام مما يذكي  اآخر يف حالة  فريق �شد 
يكن هذا التنا�شر الع�شبي اأو الن�شرة القبلية ت�شتهدف دائماً اإقرار احلق اأو اإن�شاف املظلوم، 
بل كانت ت�شتهدف منا�شرة املتع�شب له �شواء كان ظاملاً اأو مظلوماً. اإن ابن خلدون ي�شتعمل 
الع�شبية، تارة مبعنى الرابطة القبلية امل�شار اإليها، وثارة مبعنى اجلماعة البدوية التي جتمعها هاته 

الرابطة نف�صها27.   

االآية: 16. االأنعام،  26- �شورة 
27- محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون: الع�شبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ االإ�شالمي، دكتوراه الدولة في 

الفل�شفة، دار الطليعة ، بيروت، لبنان، 1982، �ص 251.
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ويرى ابن خلدون اأن الع�شبية ال ت�شمل الذين تربط بينهم رابطة الدم فح�شب، بل 
ت�شمل اأي�شاً اأهل الوالء واحللف واملوايل وامل�شطنعني. وقد حاول اأن يوفق بني الع�شبية وبني 
اأن  مبادئ االإ�شالم، فلقد راأى اأن الع�شبية مبعناها يف اجلاهلية �شعور مكروه، و�شلوك يجب 
يدان، الأنها بهذا املفهوم تنبع من �شعور الكربياء والغرور والرغبة يف االنتماء اإلى قبيلة قوية 
ونبيلة. ولقد راأى اأن م�شاعر الت�شامن من داخل الع�شبية لها تربيرها، اإذا عربت عن نف�شها 
الأ�شباب دينية اأو دنيوية على اأن تكون م�شروعة، لقد هاجم امل�شاندة ملجرد االنتماء لنف�س 
الع�شبية، �شواء كانت الق�شية عادلة اأو غري عادلة. ويبدو اإذاً اأن املعيار الذي ا�شتخدمه ابن 

خلدون للحكم على الع�شبية هو غر�س العمل الذي يتحقق بف�شلها.
فهي  البوادي؛  �شكان  حياة  يف  عظيمة  اأهمية  للع�شبية  اأن  اأي�شاً  خلدون  ابن  ويرى 
الرئا�شة  مقاليد  ت�شلم  احلقيقيني من  اأ�شحابها  البوادي كما متكن  �شكنى  متكنهم من  التي 
التي تنتهي اإلى تاأ�شي�س الدولة وامتالك الرقاب. ي�شرح ابن خلدون ذلك قائاًل: »والريا�شة 
اإمنا تكون يف ن�شاب واحد منهم؛ وال تكون يف الكل. وملا كانت الريا�شة اإمنا تكون يف ن�شاب 
واحد منهم؛ وال تكون يف الكل. وملا كانت الريا�شة اإمنا تكون بالغلب، وجب اأن تكون ع�شبية 
ذلك الن�شاب اأقوى من �شائر الع�شائب؛ ليقع الغلب بها؛ وتتم الريا�شة الأهلها. فاإذا وجب 
ذلك، تعني اأن الريا�شة عليهم ال تزال يف ذلك الن�شاب املخ�شو�س باأهل الغلب عليهم؛ اإذ 
لو خرجت عنهم، و�شارت يف الع�شائب االأخرى النازلة من ع�شابتهم يف الغلب، ملا متت لهم 
الريا�شة. فال تزال يف ذلك الن�شاب متناقلة من فرع منهم اإلى فرع، وال تنتقل اإال اإلى الفرع 
االأقوى من فروعه، ملا قلناه من �شر الغلب؛ الأن االجتماع والع�شبية مبثابة املزاج يف التكون، 
يتم  مل  واإال  اأحدها؛  غلبة  من  بد  فال  العنا�شر؛  تكافاأت  اإذا  ي�شلح  ال  املتكون  يف  واملزاج 
التكوين. فهذا هو �شر ا�شرتاط الغلب يف الع�شبية«28. وهذا يعني، اأن ذوي الع�صبية، حينما 
ت�شعف ع�شبيتهم، ينحون عن الريا�شة ويفقدون ملكهم، وتوؤول الدولة اإلى غريهم من ذوي 

الع�شبية القوية التي تخرج عليهم، وتهدم ملكهم، وتوؤ�ش�س لها ملكاً خا�شاً بها. 

- نظرية الدولة:  2
لقد اأدخل ابن خلدون كلمة )الدولة( يف اللغة ال�شيا�شية العربية ب�شكل وا�شع قبل 

ن�شر الدكتور علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، القاهرة 1962 �ص �ص -428 429. 28- المقدمة، ج 2، 
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والدولة  بزمن طويل29.  االأوروبية  لل�شعوب  ال�شيا�شي  القامو�س  التعبري يف  هذا  يدخل  اأن 
كما يراها ابن خلدون بناء طبيعي ا�شطراري ال منا�س من ن�شاأتها، وقد رّكز راأيه يف �شلطة 
الدولة، على اأ�شا�س منهج �شحيح ا�شتق�شاه من تاريخ ع�شره، وجتاربه التي عاي�شها مبمار�شة 
اخلبري الذي ال يغرت باملظاهر، ولكن يوؤمن باحلقائق واالأبعاد، وكانت نظرته لالآفاق امل�شتقبلية 
ت�شري اإلى اأن العامل ي�شري بخطوات ديناميكية �شريعة نحو التطور اال�شتمراري، وهكذا جند باأن 
توقعاته كانت توؤكد باأن كل �شيء تقريباً قابل للرتقي. ولهذا نظر ابن خلدون اإلى الدولة على 

اأنها كائن حي يولد وينمو ثم يهرم ليفنى، فللدولة عمر مثلها مثل الكائن احلي متاما30ً.
كما يعترب ابن خلدون الع�شبية هي الركيزة االأ�شا�شية الأي ن�شاط �شيا�شي اأو اجتماعي، 
واأن الدولة لكي تقوم حتتاج اإلى رابطة جتمع االأفراد حتت لوائها وتدفعهم للت�شحية من اأجلها، 
والع�شبية تقوم بهذا الدور، ا�شتناداً على اأن االإن�شان كائن اجتماعي بالطبع، ويحتاج اإلى كيان 
ينتمي اإليه يوفر احلاجات التي ال ي�شتطيع توفريها منفرداً، اإذن الفرد والقبيلة باعتبارها اأكرث 
اأ�شكال الروابط �شيوعاً وقتئذ كالهما بحاجة لالآخر لت�شتقيم اأمورهما معاً. ولكن الع�شبية 
لي�شت اأ�شاًل يف ن�شاأة امللك، واحلقيقة والتاريخ يوؤكد ذلك اإذ يخ�شع قيام الدولة وتطويرها 
بالزمان  جميعها  مرتبطة  واجتماعية  وح�شارية  دينية  كثرية  واعتبارات  لعنا�شر  و�شقوطها 

واملكان والظروف واالأحوال العامة31.
اأحوال االأمم وتطور  التاريخ �شرورية ملعرفة  اأن درا�شة  ويرى ابن خلدون يف مقدمته 
هذه االأحوال بفعل العوامل ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، حيث يركز على مو�شوع 
اال�شتبداد والبط�س الذي يقوم به ال�شلطان �شد �شعبه واأثر ذلك يف ال�شعب، وي�شرح كيف اأن 
بع�س ال�شالطني يناف�شون رعيتهم يف الك�شب والتجارة، وي�شخرون القوانني خلدمة م�شاحلهم 
اخلا�شة وت�شلطهم على اأموال النا�س، واإطالق يد اجلند يف االأموال العامة مما ير�شخ ال�شعور 

بالظلم واالإح�شا�س باحلقد لدى ال�شعب.
ويو�شح ابن خلدون اأن هذه العوامل الداخلية هي التي توؤدي اإلى اخللل يف اأحوال 
الدولة اأكرث من العوامل اخلارجية، الأن املجتمع الذي يعاين من خلل داخلي ال ي�شتطيع 

ابن خلدون، مجلة العلوم القانونية وال�شيا�شية، كلية القانون وال�شيا�شة،  عند  ون�شوءها  الدولة  مفهوم  هادي،  عزيز  ريا�س   -29
جامعة بغداد، المجلد االأول، العدد الثالث، 1977، �ص �ص -207 208.

30- راأفت غنيمي ال�شيخ، فل�شفة التاريخ، دار الثقافة والن�شر والتوزيع، القاهرة، م�شر، 1987.
31- �شالح الدين ب�شيوني ر�شالن، ال�شيا�شة واالقت�شاد عند ابن خلدون، كلية االآداب، جامعة القاهرة، دون �شنة، �س 93.
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جمابهة عدو خارجي. كما متكن ابن خلدون من الربط الدقيق بني العوامل االقت�شادية �شابقاً 
ال�شيا�شي  الفكر  يف  ال�شابقة  االإرها�شات  وا�شتوعب  قرون،  بعدة  اأوروبيني  مفكرين  بذلك 
لدى الفارابي واملاوردي والغزايل واإخوان ال�شفا والطرطو�شي وم�شكويه وغريهم، و�شاغ من 
كل ذلك نظريته النا�شجة يف الفكر ال�شيا�شي. ويرى اأن الظلم موؤذن بخراب العمران، ويعدد 
اأ�شكال هذا الظلم من اعتداء على النا�س، وت�شييق على حرياتهم، و�شلب اأموالهم، واإ�شعاف 
فر�س معا�شهم وحت�شيل رزقهم. والعمران يف�شد بف�شاد العوامل التي ت�شنعه، والف�شاد يوؤدي 
اإلى اخلراب وهرم الدولة و�شيخوختها. والهرم من االأمرا�س املزمنة التي قد تكون طبيعية مع 

عمر الدول واالأفراد، وقد تكون طارئة بفعل تفاقم الظلم والف�شاد والعدوان.
يعترب ابن خلدون من اأهم ال�شخ�شيات الفكرية التي تاأثر بها اأرنولد توينبي، بو�شفه 
اأحد املفكرين الذين قدموا نظرية هامة يف فل�شفة التاريخ، وذلك من خالل مقدمته التي تعد 
اأفادوا من درا�شة ابن  مبثابة مرجع لكثري من علماء التاريخ وفال�شفته. وتوينبي اأحد الذين 
خلدون للتاريخ واأعجبوا به، حتى اإنه ذكره يف موا�شع عديدة من موؤلفه: )درا�شة للتاريخ(. 
وراأى اأن ابن خلدون قد و�شع فل�شفة للتاريخ هي بال جماملة اأعظم عمل اأبدعه عقل يف اأي 
زمان ومكان32. فقد قدم ابن خلدون نظرية يف الدولة حتدث فيها عن طبيعة الدولة وموؤ�ش�شاتها 
واأهميتها وناق�س االأ�ش�س التي ترتكز عليها، وبحث يف اأ�شباب ن�شوئها وتطورها، وبني القوانني 

التي حتكم تطورها وم�شريتها، واأبرز العوامل التي توؤدي اإلى ا�شمحاللها وزوالها.

اأ- اأ�صباب ن�صوء الدولة: 
يرى ابن خلدون اأن هناك �شببني رئي�شيني لن�شوء الدولة هما: 

* ال�شبب االأول: هو حفظ اأمن املجتمع ليتمكن النا�س من العي�س واالإنتاج وبالتايل 
يح�صل قوته، وملا كان  اأن  اال�شتمرار يف البقاء، فلكي ي�شتمر االإن�شان يف بقائه البد له من 
كل فرد عاجزاً عن حت�شيل جميع حاجاته املادية ال�شرورية لبقائه مبفرده، فقد اقت�شى ذلك 
لتنوع  وذلك  بينهم،  فيما  االأعمال  تق�شيم  ا�شتدعى  والتعاون  وتعاونهم،  النا�س  اجتماع 
خلدون  ابن  واأ�شار  املجتمع،  يحتاجها  التي  املختلفة  املادية  واحلاجات  ال�شرورية  االأدوات 
لذلك بقوله: »فالنا�س اإمنا يجتمعون للتعاون يف حت�شيل املعا�س، ابتداء مبا هو �شروري وب�شيط 
قبل احلاجي والكمايل، فمنهم من ي�شتعمل الفلح، ومنهم من ينتحل القيام على احليوان، 

32 - محمود �شبحي اأحمد، في فل�شفة التاريخ، دار النه�شة العربية، ط 4، بيروت، لبنان، 1994، �ص 134.
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براأي  �شرورة  اإذاً  فالدولة  التجارة«33.  ينتحل  من  ومنهم  ال�شنائع،  ينتحل  من  هوؤالء  ومن 
ابن خلدون، وقد عرب عن هذه ال�شرورة بقوله: »امللك من�شب طبيعي لالإن�شان وقد بينا اأن 
الب�شر ال متكن حياتهم ووجودهم اإال باجتماعهم وتعاونهم على حت�شيل قوتهم و�شروراتهم، 
واإذا اجتمعوا دعت ال�شرورة اإلى املعاملة واقت�شاء احلاجات ومد كل منهم يده اإلى حاجته، 
ياأخذها من �شاحبه ملا يف الطبيعة احليوانية من الظلم والعدوان بع�شهم على بع�س، وميانعه 
االآخر عنها مبقت�شى الغ�شب واالأنفة، ومقت�شى القوة الب�شرية، يف ذلك يقع التنازع املف�شي 
اإلى انقطاع النوع واملقاتلة، وهي توؤدي اإلى الهرج و�شفك الدماء واإذهاب النفو�س، فا�شتحال 
بقاوؤهم اإلى فو�شى دون حاكم يزع بع�شهم عن بع�س واحتاجوا من اأجل ذلك اإلى الوازع وهو 

احلاكم عليهم وهو مبقت�شى الطبيعة الب�شرية امللك القاهر املتحكم«34. 
قبل  تعريفات خمتلفة من  املفهوم  وقد عرف هذا  الع�شبية،  وهو  الثاين:  ال�شبب   *
مفكرين كرث، �شعى كل منهم اإلى تاأويله بطريقة خمتلفة عن االآخر، ومفهوم الع�شبية على 
االأغلب، يعني العالقة بني ذوي القربى، فالع�شبية تتولد من القرابة يف االأ�شا�س، وهي ت�شتند 
اإلى وحدة الن�شب بالدرجة االأولى، غري اأن هذه القرابة من االأمور التي حتتاج اإلى نظر من 
اأن  فيه  �شك  مما ال  ولكن  الواحدة  القبيلة  اأهل  داخل  متفاوتة  مراتب  فللقرابة  عدة وجوه. 
البيت  اأهل  بني  تربط  التي  من  اأقوى  تكون  واحد،  اأب  من  اأخوة  بني  تربط  التي  القرابة 
القرابة،  درجة هذه  تختلف الختالف  القرابة،  املنبثقة من  الع�شبية  فقوة  وبالتايل  الواحد، 
االلتحام  من  اأقوى  يكون  اخلا�س  الن�شب  وحدة  من  املنبثق  االلتحام  اأن  نالحظ  وهكذا 
املتولد من وحدة الن�شب العام35. اإال اأن ابن خلدون قد اعترب )الع�شبية( مبثابة الو�شيط بني 
وجهي العمران، فهي تتبدى باأجلى مظاهرها، يف كونها حلمة االجتماع يف االأ�شل، يف طور 
البداوة، يف حني اأن تراخيها، عند بلوغ اأعلى مراحل اأطوار التح�شر يب�شر، باالنحطاط، فقيام 
ع�شب  تبدو  التي  بالع�شبية  اإذاً  م�شروط  عليها،  واحلفاظ  بالريا�شة  والفوز  ال�شيا�شي  النظام 
ال�صببية التاريخية36. ولكن مايهمنا هو الدور ال�شيا�شي للع�شبية، حيث اأنها ال�شبب الثاين 

من اأ�صباب قيام الدولة كما يرى ابن خلدون. 

33- ابن خلدون، المقدمة، الجزء 1، دار القلم، بيروت، لبنان، 1879، �ص 105.
34- المرجع نف�شه، �س 163.
35- المرجع نف�شه، �س 107.

خلدون، ترجمة مو�شى وهبي، �شوقي دويهي، دار الفارابي، بيروت، لبنان،  ابن  عند  والدين  ال�شيا�شة  البيكا،  جورج   -36
.91 1980، �ص 
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اإن ما ي�شميه ابن خلدون بالع�شبية، هو ما اأطلق عليه ماكيافيلي ا�شم )ف�شيلة(، وهو 
القابلية الفطرية لل�شلطة ال�شيا�شية، وبف�شل هذه ال�شفة يتمكن الزعماء من فر�س وجهات 
نظرهم، فالقول باأن زعماء الفئات التي تتوحد فيها الع�شبية قد اأبدوا هذه القابلية هو قول 

�صحيح37. 
واملجتمع  البدوي  املجتمع  بني  ما  الو�شل  �شلة  هي  خلدون  ابن  عند  والع�شبية 
احل�شري، والغاية التي ت�شعى اإليها الع�شبية هي امللك. وي�شري ابن خلدون اإلى ذلك اإذ اأنه 
يرى اأن امللك غاية الع�شبية، واأنها اإذا بلغت غايتها، ح�شل للقبيلة امللك، اإما باال�شتبداد اأو 
للدولة وهي  املحركة  القوة  الع�شبية هي  اإذاً  القبيلة.  تواجهها  التي  احلالة  املظاهرة، ح�شب 
اأ�شا�س قيام الدولة اإال اأن هذه االأخرية اإذا حتققت عملت على حتطيم الع�شبية حتى ت�شتقر 
لها الأمور38، فالع�شبية �شرورية يف طور تاأ�شي�س الدولة، ولكنها يف طور اال�شتقرار، تعرقل 
نازع امللك  اإذا  اأو  اإذا تعددت الع�شبيات �شمن الدولة الواحدة،  ن�شاط الدولة، وخ�شو�شاً 

اأهل ع�شبيته، فهنا يلجاأ اإلى الرتهيب حتى ي�شتقر له امللك. 
ب- اأجيال الدولة:

نظر ابن خلدون للدولة على اأنها كائن حي يولد وينمو ثم يهرم ويفنى، وللدولة عمر 
مثلها مثل الكائن احلي متاماً، ولقد حدد �شاحب املقدمة عمر الدولة مبئة وع�شرين �شنة، وهي 
براأيه تتكون من ثالثة اأجيال واأن الدولة يف الغالب، ال تعدو هذه االأجيال الثالثة، واجليل 

هو عمر �شخ�س واحد من العمر املتو�شط فيكون اأربعني �شنة: 
* اجليل االأول: وهو جيل مرتع بالع�شبية وال�شجاعة والتق�شف، يعي�س حياة بدوية 
خ�شنة، بعيدة عن الرتف وعن املدن. اإنه يعي�س يف الريف والبوادي، واأبناء هذا اجليل مل يزالوا 
على خلق البداوة وخ�شونتها وتوح�شها من �شظف العي�س والب�شالة واالفرتا�س واال�شرتاك 
يف املجد، فال تزال �شورة الع�شبية حمفوظة فيهم، فحدهم مرهف، وجانبهم مرهوب، والنا�س 

لهم مغلوبون39.
* اجليل الثاين: وهو اجليل الذي يتحقق على يديه امللك، والذي يوؤ�ش�س الدولة، 

37- الكو�شت ايف، ابن خلدون، ترجمة مي�شال �شليمان، دار ابن خلدون، ط 3، بيروت، لبنان، 1982، �ص 127.
38- زينب الخ�شير، فل�شفة التاريخ عند ابن خلدون، دار الثقافة للطباعة، القاهرة، م�شر، 1981، �ص 173.

39- ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 134.
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فينتقل من احلياة البدوية اخل�شنة اأو من العمران اإلى احلياة املتمدنة املرتفة اأو العمران احل�شري، 
وي�شف ابن خلدون هذا اجليل بقوله: »واجليل الثاين حتول حالهم بامللك والرتفه من البداوة 
اإلى احل�شارة ومن ال�شظف اإلى الرتف«40. ويف هذا اجليل، ت�شعف الع�شبية نتيجة الرتف، 

وتقل ال�شجاعة وترق الطباع، وحتل القيم احل�شرية حمل القيم البدوية.
* اجليل الثالث: واأما اجليل الثالث، فين�شون عهد البداوة واخل�شونة، كاأن مل تكن، 
ويفقدون حالوة العز والع�شبية مبا هم فيه من ملكة القهر ويبلغ الرتف غاية مبا يتبنونه من 
النعيم ون�شارة العي�س، في�شريون عيااًل على الدولة. ومن جملة الن�شاء والولدان املحتاجني 
للمدافعة عنهم، وت�شقط الع�شبية باجلملة، وين�شون احلماية واملدافعة واملطالبة، ويلب�شون على 
اأجنب  االأكرث  وهم يف  بها،  ميوهون  الثقافة،  وح�شن  اخليل  وركوب  والزي  ال�شارة  النا�س يف 
من الن�شوان. فاإذا جاء املطالب لهم مل يقاوموا مدافعته فيحتاج �شاحب الدولة حينئذ اإلى 
فتذهب  بانقرا�شها  اهلل  ياأذن  حتى  باملوايل.  وي�شتكرث  النجدة  اأهل  من  ب�شواهم  اال�شتظهار 

الدولة مبا حملت41. وعلى يد هذا اجليل، يكون زوال الدولة.    
ج- اأطوار الدولة: 

       وكما اأن للدولة، اأجيااًل فهي اأي�شاً متر باأطوار خمتلفة وحاالت متجددة. وحاالت 
الدولة واأطوارها ال تعدو يف راأي ابن خلدون يف الغالب خم�شة اأطوار:  

لذا  بامللك،  العهد  جديد  ال�شلطان  يكون  وفيه  التاأ�شي�س،  طور  هو  االأول:  الطور   *
فهو ال ي�شتغني عن الع�شبية، واإمنا يعتمد عليها الإر�شاء قواعد ملكه، فيكون احلكم يف هذه 
املعي�شة،  ببداوة  الطور  هذا  ويتميز  وع�شريته،  قومه  وبني  امللك  بني  ما  نوعاً  م�شرتكاً  املرحلة 
وبانخفا�س م�شتواها وهو طور التاأ�شي�س والظفر بالبغية، حيث تكون االأمور �شركة بني امللك 
اأيدي الدولة  واأقطاب ع�شبيته. وغلب املدافع واملمانع واال�شتيالء على امللك وانتزاعه من 
ال�شالفة قبلها، فيكون �شاحب الدولة يف هذا الطور اأ�شوة قومه يف اكت�شاب املجد وجباية املال 
واملدافعة عن احلوزة واحلماية، ال ينفرد دونهم ب�شيء الأن ذلك هو مقت�شى الع�شبية التي وقع 

بها الغلب42. 

40- المرجع نف�شه، �س 135.
41- المرجع نف�شه، �س 135.
42- المرجع نف�شه، �س 138.
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ميل  بال�شلطة  االنفراد  اأن  خلدون  ابن  ويرى  بامللك،  االنفراد  هو  الثاين:  الطور   *
طبيعي وفطري لدى الب�شر، ولذا فاإن ال�شلطان عندما يرى ملكه قد ا�شتقر يعمل على قمع 
الع�شبية، كما يعمل على االنفراد باحلكم، وا�شتبعاد اأهل ع�شبيته من ممار�شة احلكم، وعندئذ 
يتحول من رئي�س ع�شبية اإلى ملك. وقد يفعل ذلك اأول من اأ�ش�س الدولة، وقد ال يفعل، 
فال تدخل الدولة يف هذا الطور الثاين اإال مع ثاين زعيم اأو ثالث، ويتوقف ذلك على قوة 

�شمود الع�شبية.
وي�شطر ال�شلطان اإلى اال�شتعانة باملوايل للتغلب على اأ�شحاب الع�شبية، اأي اأنه يبداأ يف 
هذه املرحلة االعتماد على جي�س منظم من اأجل املحافظة على املُلك. وي�شف ابن خلدون 
هذا الطور بقوله:»هو طور اال�شتبداد على قومه، واالنفراد دونهم بامللك، وكبحهم عن التطاول 
با�شطناع الرجال واتخاذ  للم�شاهمة وامل�شاركة، ويكون �شاحب احلكم يف هذا الطور معنياً 
املوايل وال�شناع، واال�شتكثار من ذلك، جلدع اأنوف اأهل ع�شبيته وع�شريته املقا�شمني له يف 
اأهل بيته مبا يبني من جمده،  اأعقابهم، ويفرد  ن�شبه، فهو ي�شدهم عن موارده، ويردهم على 

فيعاين من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه االأولون يف طلب االأمر«43. 
وتخليد  امللك  ثمرات  حت�شيل  يتم  وفيه  والدعة،  الفراغ  طور  وهو  الثالث:  الطور   *
االآثار وُبعد ال�شيت، فالدولة يف هذا الطور تبلغ قمة قوتها، ويتفرغ ال�شلطان ل�شوؤون اجلباية، 
على  ال�شاهدة  العظيمة  املباين  يبني  باأن  ملكه  ولتخليد  فيها،  والق�شد  النفقات  واإح�شاء 
عظمته، ويتفاخر مبن�شاآته، وي�شفه ابن خلدون: »طور الفراغ والدعة لتح�شيل ثمرات امللك، 
و�شعه  في�شتفرغ  ال�شيت،  وبعد  االآثار  وتخليد  املال  حت�شيل  من  اإليه  الب�شر  طبائع  تنزع  مما 
املباين احلافلة  فيها، وت�شييد  النفقات، والق�شد  يف اجلباية و�شبط الدخل واخلرج واإح�شاء 

وامل�شانع العظيمة واالأم�شار املت�شعة والهياكل املرتفعة«44.
* الطور الرابع: وهو طور )القنوع وامل�شاملة(، ويكون �شاحب الدولة يف هذا الطور قانعاً 
للما�شني من �شلفه45. والدولة يف هذا  اأولوه �شلماً الأنظاره من امللوك واأقتاله مقلداً  مبا بنى 
الطور تدخل حالة ال�شكون والتقليد وتفقد القدرة على االإبداع والتطوير. فال �شيء جديد 

يحدث كاأن الدولة تنتظر بداية النهاية.

43- المرجع نف�شه، �س 138.
44- المرجع نف�شه، �س 139.

45- المرجع نف�شه، �س 139.
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* الطور اخلام�س: وهو طور )االإ�شراف والتبذير(، ويكون �شاحب الدولة يف هذا الطور 
فيكون  جمال�شه.  ويف  بطانته  على  والكرم  واملالذ  ال�شهوات  �شبيل  يف  اأولوه  ملا جمع  متلفاً 
خمرباً ملا كان �شلفه يوؤ�ش�شون، وهادماً ملا كانوا يبنون، ويف هذا الطور، حت�شل يف الدولة طبيعة 
الهرم، وي�شتويل عليها املر�س املزمن الذي ال تكاد تخل�س منه، وال يكون لها معـه براء اإلى 

اأن تنقر�ص46. 
وي�شرح ابن خلدون اأ�شباب انحالل الدولة بقوله: »اأن مبنى امللك على اأ�شا�شني البد 
منهما، فاالأول ال�شوكة والع�شبية، وهو املعرب عنه باجلند، والثاين املال قوام اأولئك اجلند، واإقامة 
اإذا طرق الدولة طرقها يف هذين االأ�شا�شني«47.  اإليه امللك يف االأحوال. واخللل  ما يحتاج 
ويف�شر اأي�شاً كيفية ت�شرب اخللل للدولة قائاًل: »اأعلم اأن متهيد الدولة وتاأ�شي�شها كما قلناه اإمنا 
يكون بالع�شبية واأنه البد من ع�شبية كربى جامعة للع�شائب، وهي ع�شبية �شاحب الدولة 
فاإذا جاءت الدولة فتغلب طبيعة امللك من الرتف وجدع اأنوف اأهل الع�شبية تف�شد ع�شبية 
�شاحب الدولة، وهي الع�شبية الكربى، فتحل عروتها وت�شعف �شكيمتها وينفرد �شاحب 
الدولة عن الع�شري واالأن�شار الطبيعية، ويح�س بذلك اأهل الع�شائب االأخرى، ويتجا�شرون 
عليه وعلى بطانته جتا�شراً طبيعياً، فيهلكهم �شاحب الدولة، ويتبعهم واحداً بعد واحد ويقلد 
االآخر من اأهل الدولة يف ذلك االأول ما يكون نزل بهم مهلكة الرتف الذي قدمناه، فيتولى 
ويحتاج �شاحب  الع�شبية،  تلك  والقتل، حتى يخرجوا عن �شيغة  والرتف  الهالك  عليهم 
الدولة اإلى الزيادة يف اأعطياتهم، حتى ي�شد خللهم ويزيح عللهم، وكرثة نفقاتهم تنق�س عدد 
احلامية فت�شقط الدولة، ويتجا�شر عليها من يجاورها من الدول، اأومن حتت يديها من القبائل 

والع�شائب، وياأذن اهلل بالفناء الذي كتبه على خلقه«48.
اأ�شحاب الواليات بوالياتهم،  نهاية الدولة، جتزوؤها وا�شتقالل  ومن عالمات اقرتاب 
وتبداأ باالنف�شال واليات االأطراف، حيث تكون قب�شة الدولة عليها اأ�شعف من الواليات 
االأقرب ملركز الدولة، وعندما تنح�شر �شلطة الدولة عليها، ي�شتقل كل واٍل بواليته، في�شكل 
دولة  عادًة  الهرمة  الدولة  على  جتهز  اأن  واالأغلب  وع�شريته،  ع�شبيته  مع  بذاتها  قائمة  دولة 
جديدة جماورة، اأو قبيلة متحم�شة ذات ع�شبية و�شوكة، تكون يف طور الفتوة والقوة، واإذا مل 

46- المرجع نف�شه، �س 139.

47- المرجع نف�شه، �س 164.

48- المرجع نف�شه، �س 233.
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توجد هذه الدولة اأو القبيلة، تعي�س الدولة املتداعية اأكرث من عمرها الطبيعي لتاأخر و�شول 
من ينفذ حكم القدر فيها. فالتاريخ يف راأي ابن خلدون، ما هو اإال �شل�شلة من الدول، ت�شري 
الواحدة على  الدول يف مراحلها املختلفة وتقوم  تت�شابه هذه  كل منها يف حلقات متتابعة، 
اأنقا�س االأخرى، وهذه كما يرى هي �شنة اهلل يف الدول، اإلى اأن ياأتي ما قدر اهلل من الفناء 

يف خلقه.

نظرية ال�صلطة واملُلك:  -  3
اإن�شان �شيا�شي49، وابن خلدون يعني بال�صيا�صة قابلية  باأنه  ُيو�شف االإن�شان املعا�شر 
كل اإن�شان الأن يكون رئي�شاً ومروؤو�شاً، والأن يكون حاكماً وحمكوماً، والأن يكون قائداً ومنقاداً، 
بحيث ال مييز يف هذا املجال بني اإن�شان واآخر بقدرته املادية، اأي بن�شبه، اأو ثروته، اأو �شالحه، اأو 
طبقته، اأو طائفته، بل بطاقته الروحية، اأي باأهليته الأن يكون اأكفاأ من �شواه لتحمل امل�شوؤولية 

الرئا�شية50. 

اأ- اأهمية ال�صلطة وم�صروعيتها:

يرى ابن خلدون اأن املجتمعات الب�شرية تن�شاأ عن حاجتني اأ�شا�شيتني هما: احلاجة 
اإلى التعاون على حت�شيل الغذاء، واحلاجة اإلى الدفاع عن النف�س، وهاتني احلاجتني هما اللتان 
تدفعان اإلى ال�شلطة التي تتطلب الرئا�شة والغلبة يف مرحلة البداوة، والتي توؤدي اإلى تاأ�شي�س 

الدولة يف مرحلة جتاوز البداوة اإلى احل�شارة.  

و�شيلة  متلكها  واأن  االجتماعية،  احلياة  �شرورات  من  �شرورة  ال�شلطة  اأن  يعني  وهذا 
الإقامة الدولة، فهي تن�شاأ ن�شاأة طبيعية مبجرد اجتماع الب�شر، وقيام العمران. وهذا راأي تفرد 
به ابن خلدون عن معا�شريه الذين يذهبون اإلى اأن احلكم يكون ب�شرع مفرو�س من عند اهلل: 
فاالجتماع ال يكاد يح�شل، والعمران ال يكاد يتم، حتى تن�شاأ احلاجة اإلى ال�شلطة؛ فال�شلطة 
اأن االجتماع �شرورة من �شرورات  �شرورة من �شرورات احلياة امل�شرتكة يف املجتمع؛ كما 
اإذا ح�شل  اأن هذا االجتماع،  وجود االإن�شان وا�شتمراره. يقول ابن خلدون يف ذلك: »ثم 

49- محمد علي محمد، علي عبد المعطي محمد، ال�شيا�شة بين النظرية والتطبيق، دار النه�شة العربية، بيروت، لبنان، 1985، 
�ص �ص-11 12. 

50- ح�شن �شعب، علم ال�شيا�شة، دار العلم للماليين، ط 8، بيروت، لبنان، 1985، �ص 18.
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للب�شر كما قررناه، ومت عمران العامل بهم؛ فال بد من وازع يدفع بع�شهم عن بع�س؛ ملا يف 
طباعهم احليوانية من العدوان والظلم«51. 

ولكن ال�شلطة ال تقت�شر على ذاتها؛ فهي الطريق اإلى امللك، وهي خ�شو�شية االإن�شان 
التي جعلت الغلبة وال�شلطان واليد القاهرة مف�شية اإلى امللك؛ وهذا االإف�شاء طبيعي يف راأي 

ابن خلدون.
اإن ال�شلطة واقع اجتماعي لكونها التعبري الواقعي عن التفاوت املالزم للعمران الب�شري، 
وم�شروعيتها،  ت�شويغها  م�شاألة  يطرح  التفاوت  التعاون/  اإلى جدلية  ا�شتناداً  ال�شلطة  فوجود 
ذلك الأن وجود ال�شلطة يعني ببداهة احلمل على قبول اأنها قائمة على اأ�شا�س، وهذا االأ�شا�س 

لت�شويغ ال�شلطة يبدو من خالل جانبني متالزمني:
- اأنها تعبري عن اإحدى م�شلمات الطبيعة الب�شرية، وتظهر يف كل اجلماعات الب�شرية 

على كافة م�شتويات تطورها.
- اأنها تن�شاأ لغاية اجتماعية ت�شفي على تلك العالقة ال�شلطوية الطابع ال�شيا�شي وتربر 

عن�شر الق�شر املالزم لطبيعتها من خالل املق�شد الذي ت�شكلت من اأجله يف املجتمع52. 
ب- اأق�شام املُلك اأو ال�شيا�شة عند ابن خلدون:

لقد حاول ابن خلدون اأن يفرق بني الرئا�شة وامللك؛ وتفريقه بينهما قائم على التفريق 
بني نوعني من الغلب، اأحدهما خا�س بالرئا�شة، والثاين خا�س بامللك. وهو يرى اأن التغلب 
يف الرئا�شة �شيوؤدي ب�شاحبه اإلى اأن يكون متبوعاً دون اأن يكون له قهر يف اأحكامه يلزم النا�س 
له اإلزاماً؛ يف حني اأن التغلب يف امللك هو احلكم بالقهر واإلزام النا�س بهذا احلكم. ومن هنا 
كان احلكم بالقهر هو الذي يزيد به امللك على الرئا�شة، واإذا كانت الرئا�شة نتيجة الع�شبية، 
كان امللك نتيجة لها اأي�شاً؛ ولكن بدرجة اأعلى من درجة الرئا�شة. وهنا ق�شم ابن خلدون يف 
مقدمته املُلك اأو النظام ال�شيا�شي اإلى ثالث مراتب بح�شب اأف�شليته كما يو�شحه ال�شكل 

التايل:

51- ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 274. 
52- محمد الجوهري، مح�شن يو�شف، ابن خلدون انجاز فكري متجدد، تقديم اإ�شماعيل �شراج الدين، مكتبة االإ�شكندرية، 

م�صر، 2008، �ص 97.
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�صكل رقم )02(: يو�صح طبيعة واأنواع ال�صيا�صات العمرانية عند ابن خلدون

* ال�شيا�شة الطبيعية اأو امللك الطبيعي: 
وتتبع طبع احلّكام من حيث  وال�شهوة53،  الغر�س  الكافة على مقت�شى  وهي حمل 
)الدكتاتورية(.  اال�شتبدادية  كال�شيا�شة  ال�شريعة  لقواعد  مراعاة  دون  واأغرا�شهم،  �شهواتهم 
فاأحكام هذه ال�شيا�شات، م�شتبدة قاهرة، بعيدة عن احلق، وينتج عنها تع�شر الطاعة وانت�شار 
الظلم؛ فيف�شي ذلك اإلى اخللل والف�شاد، وتنق�شي الدولة �شريعاً، ولهذا اأوجب ذوو الراأي 
الرجوع يف ال�شيا�شات اإلى قوانني �شيا�شية مفرو�شة، على الكافة، فينقادون الأحكامها، وهذه 
ابن  عبارة  هنا  ونالحظ  الطاغية،  اأو  احلاكم  هوى  هي  واإمنا  قانون،  فيها  لي�س  بدائية  �شورة 
خلدون »حمل الكافة« فهي ت�شري اإلى احتكار و�شائل العنف يف املجتمع، وهذا من خا�شية 

ال�صلطان. 

53- مقدمة ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 204.
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فامللك الطبيعي الفردي هو ثمرة العواطف والغرائز االإن�شانية من ميول واأهواء كحب 
االأنانية،  ال�صتعالء واال�شتبداد وال�صعي اإلى حتقيق املطامع الفردية  الذات، والرغبة يف 
وت�شرتك يف هذا النوع من احلكم جميع الأمم التي يحتكر احلكم فيها طاغ م�صتبد، ل يعتمد 
يف حكمه على �صيا�صة عقلية اأو �صيا�صة �شرعية، ويهدف اإلى حتقيق امل�صالح الأنانية ال�شيقة. 
وهذا النوع اال�شتبدادي من احلكم مذموما عند ابن خلدون لتعلقه باالأهواء والقهر والتغلب 
واإهمال القوة الع�شبية...وكذلك يذم ال�شيا�شة العقلية الأنها نظر بغري نور اهلل54. ويرى اأن 
ماآل هذا احلكم االنهيار، لأن النا�ص ل يوافقون على منح والئهم حلاكم ا�شتبدادي ظامل، 

فيعلنون الع�شيان فتن�شب القالقل وت�صفك الدماء مما يوؤذن بنهاية حكمه.
* ال�شيا�شة العقلية اأو امللك ال�شيا�شي: 

ودفع  الدنيوية،  امل�شالح  جلب  يف  العقلي  النظر  مقت�شى  على  الكافة  حمل  وهي 
امل�شار55، فهي �شيا�شة تنظيمية عقلية دنيوية فقط، تقوم على جمموعة االأحكام التي ا�شطلح 
اأو تعارف �شعب ما على لزوم االنقياد لها، وتنفيذها؛ لتنظيم احلياة امل�شرتكة يف هذا ال�شعب، 
ومثال على ذلك ال�شيا�شات الدميقراطية الغربية ، التي ت�شتند اإلى جملة من االأفكار واملبادئ 
ونظرية  فكرياً  مذهباً  )الو�شعية(  �شفة  �شارت  حيث  الفرن�شية؛  الثورة  مبادئ  اأهمها  لعل 
�شيا�شية قائمة بذاتها. وهذه ال�شورة من ال�شيا�شة اأرقى من االأولى حيث يوجد قانون ي�شعه 

عقالء االأمة ليحقق م�شالح النا�س يف الدنيا، لكنها ال تزال قا�شرة عن اأفق اخلالفة.
وهذا النوع من ال�شيا�شة عرفه الفر�س، الذين كانوا ي�صتندون فيه اإلى قوانني و�صعية 
ي�شعها  على قوانني و�شعية،  فامللك ال�صيا�صي يعتمد  الطبيعي.  زمنية خالفاً لنظام امللك 
فال�شفة الدولة وعظماوؤها بدون اأن ينظر فيها اإلى ال�شرع، وهدفهم من هذه القوانني جلب 
امل�صالح الدنيوية ودفع امل�شار. وهذا النوع من ال�صيا�صة مذموماً اأي�شاً عند ابن خلدون، واإن 
كان يثني عليه يف بع�س االأحيان، حيث يخ�شع النا�س فيه لقوانني عقلية بدًل من اخل�شوع 
للحكم اال�شتبدادي الفردي اأو االأوتوقراطي. ثم اإن هذه القوانني الو�شعية العقلية الزمنية 

التي يعتمد عليها هذا احلكم ت�شمن للدولة الهدوء وال�صتقرار والثبات.

54- محمد الجوهري، مح�شن يو�شف، مرجع �شابق، �س 107.
55- مقدمة ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 204.
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* ال�صيا�صة ال�شرعية اأو اخلالفة: 
يرفعها  التي  اخلالفة  وهو  للحكم  ثالث  نظام  وجود  من  البد  اأنه  خلدون  ابن  يرى 
فوق ال�شيا�شة وامللك، الأنهما يرعيان م�شالح العباد يف الدنيا، وهي تقيم م�شالح العباد يف 
الدنيا56، وجتمع  و�شيا�شة  الدين  ال�شرع يف حفظ  نيابة عن �شاحب  والأنها  واالآخرة.  الدنيا 
بني االأمة و�شاحب ال�شرع، فقال: »واخلالفة هي حمل الكاّفة على مقت�شى النظر ال�شرعي 
ال�شارع  عند  كلها  ترجع  الدنيا  اأحوال  اإذ  اإليها،  الراجعة  والدنيوية  االأخروية  م�شاحلهم  يف 
اإلى اعتبارها مب�شالح االآخرة، فهي يف احلقيقة خالفٌة عن �شاحب ال�شرع يف حرا�شة الدين 

و�شيا�شة الدنيا به«57. 
وال�شهوات،  املفا�شد  عن  بعيداً  خال�شة  امل�شالح  حتقيق  باجتاه  دائب  �شعي  واخلالفة 
الكم،  ولي�س  الكيف  واحلاكم حول  للحكم  االإ�شالمي  الت�شّور  احلكم يف  اأمر  دار  ولذلك 
وبذلك متيزت اخلالفة عن االأنظمة الدميقراطية املعا�شرة التي تراعي املجموع الكلي الأ�شوات 
الناخبني وال تركز على نوعية االختيار الذي يحقق م�شالح العباد الدينية والدنيوية، ويقيم 

التوازن بني جلب امل�شالح ودفع املفا�شد58. 
وتعترب اأحكام  واخلالفة تتطابق فيها ال�صيا�صة وال�صريعة، فتكون ال�صيا�صة �شرعية، 
ال�صريعة فيها ال�صلطة العليا ذات ال�شيادة، فهي نظام يوحي به اهلل بوا�صطة الأنبياء وتكون 
اأورده يف مقدمته من  اأهمية ال�شورى فيما  اإلى  نبه ابن خلدون  قائمة على ال�شورى. ولهذا 
كتاب طاهر بن احل�شني البنه عبد اهلل بن طاهر ملا واله املاأمون الرقة وم�شر وما بينهما، فكتب 
اإليه اأبو طاهر كتابه امل�شهور، وعهد اإليه فيه وو�شاه بجميع ما يحتاج اإليه يف دولته و�شلطانه 
االأخالق  مكارم  على  وحثه  وامللوكية،  وال�شرعية  وال�شيا�شية  واخللقية  الدينية  االآداب  من 
وحما�شن ال�شيم، وابن خلدون تبنى هذه الو�شايا، واأ�شاد بها موؤكداً اأنها من اأح�شن ما كتب 

يف �شيا�شة وتدبري العمران قائاًل: »وهذا اأح�شن ما وقفت عليه يف هذه ال�شيا�شة«59.
وعن �شروط من�صب اخلالفة يرى ابن خلدون اأنه ي�شرتط فيمن يتولى من�صب اخلليفة 

مراجعات في الفقه ال�شيا�شي االإ�شالمي، بحث مقدم للدورة ال�شاد�شة ع�شرة للمجل�س االأوروبي  اأبوغدة،  ال�شتار  عبد   -56
لالإفتاء والبحوث، ا�شطنبول، تركيا، يوليو 2006، �ص 09. 

57- مقدمة ابن خلدون، مرجع �شابق، �س 204.
58- محمد طه بدوي، المنهج في علم ال�شيا�شة، طبعة كلية التجارة، جامعة االإ�شكندرية، م�شر، 1979، �ص 84.

59- فيروز عثمان �شالح، ال�شورى في االإ�شالم، مجلة درا�شات دعوية، العدد 17، يناير 2009، �ص 75.

بحث : جمال حواوسة



208

اأو االإمام الذي اأجمع على وجوبه ال�شحابة والتابعون، توافر �شروط العلم، والعدالة، والكفاءة، 
و�صالمة احلوا�س واالأع�شاء. ف�شرط العلم �صروري، لأن االإمام اإمنا يكون منفذاً لأحكام اهلل اإذا 
كان عاملاً بها، ومامل يعلمها ل ي�صح تقدميه لها. واأما العدالة ف�شرط �شروري اأي�شاً الأن من�شب 
االإمامة من�صب ديني ينظر يف �شائر املنا�صب. واأما الكفاية فتعني اأن يكون االإمام كفوؤًا جريئاً 
بها، كفياًل بحمل النا�س عليها، عارفاً  اإقامة احلدود واقتحام احلروب واأن يكون ب�شرياً  على 
بالع�صبية واأحوال الدهاء...واأما �صالمة احلوا�س واالأع�شاء، في�شرتط يف االإمام اأن يكون مرباأ 
من اجلنون والعمى وال�صم واخلر�س، وكل ما من �شاأنه اأن يوؤثر على قدرته على العمل واإدارة 
�شئون الدولة كفقد اليدين والرجلني وما اإلى ذلك. واأما �شرط القر�شية، فينظر اإليه ابن خلدون 
على اأنه �شرط خام�س لالإمام وهو �شرط اأثار اجلدل بني الفقهاء وبخا�شة حني بداأ نظام اخلالفة 
يف التال�شي وال�صمحالل. فمن فقهاء امل�شلمني من ا�شرتط اأن يكون االإمام من قري�ص وذلك 

لالآثار الكثرية والواردة يف ف�شل قري�ص امل�شرية اإلى اأن االإمارة تكون فيهم60.
ولقد عقد ابن خلدون يف املقدمة ف�شاًل يف انقالب اخلالفة اإلى امللك، اأو�شح فيه اأن 
نظام اخلالفة يقوم على ال�شورى، واأن من طبيعة امللك االنفراد بال�شلطة، واأن الر�شول �شلى 
اأقاموا نظام اخلالفة، وكانوا يف ممار�شتهم للحكم بعيدين  اهلل عليه و�شلم واخللفاء الرا�شدين 
عن مظاهر واأحوال امللوك، حيث قال: »والكل متربئون من امللك متنّكبون عن طرقه«61. 
ثم انتقل للحديث عن عهد معاوية، وكيف حّول اخلالفة اإلى ملك وراثي، ويبني اأن ما فعله 
اأمر طبيعي اقت�شته الع�شبية، واأن ذلك كان هو املنا�شب لتلك الفرتة، ولو اأن معاوية فعل غري 

ذلك لوقع يف افرتاق الكلمة وذهاب ال�شلطة و�شياع الدولة.
واأن  امللك،  اإلى  اخلالفة  انقلبت  كيف  لك  تبني  »فقد  فيقول:  اإي�شاحاً  االأمر  ويزيد 
االأمر كان يف اأوله خالفة، ووازع كل اأحد فيها من نف�شه هو الدين، وكانوا يوؤثرونه على اأمر 
دنياهم واإن اأف�شت اإلى هالكهم وحدهم دون الكافة، فهذا عثمان ملا ُح�شر يف الدار جاءه 
احل�شن واحل�شني وعبد اهلل بن عمر وابن جعفر واأمثالهم يريدون املدافعة عنه، فاأبى ومنع من 
�شّل ال�شيوف بني امل�شلمني خمافة الفرقة وحفظاً لالألفة التي بها حفظ الكلمة، ولو اأدى اإلى 

هالكه«62. 
60- �شالح الدين ب�شيوني ر�شالن، مرجع �شابق، �س �س -62 64.

61- مقدمة ابن خلدون، مرجع �شابق، 2/ .598.
62- المرجع نف�شه، 2/ 604.
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خاتمـة:        
ميكننا اأن نت�شاءل يف نهاية هذا البحث، عن طبيعة العمل الذي قام به ابن خلدون 

وعن قيمته. هل هي �شيا�شة �شرعية اأم علم االجتماع ال�شيا�شي ؟.
اإلى علم االجتماع  اأقرب  اإليها ابن خلدون  اأن املباحث ال�شيا�شية التي تطرق  يبدو 
ال�شيا�شي، منها اإلى ال�شيا�شة ال�شرعية؛ واإن كنا ال ننكر اأن هناك اإ�شارات كثرية مبعرثة هنا 
يكن  ومل  ال�شرعية، وهذا ح�شل عر�شاً  ال�شيا�شة  املباحث، تدخل يف علم  وهناك يف هذه 
مق�شوداً مبا�شرة منه. ومهما يكن فاحلديث عن �شخ�شية ابن خلدون وما متيزت به من عبقرية 
التي  االجتهادات  اأغوار  يف  والتق�شي  والبحث  امل�شهبة  الكتابة  يقت�شي  واأدب  وفقه  وعلم 
مار�شها مفخرة ع�شره ومعجزة زمانه، ومبا اأن التعمق يف اآثار هذا املفكر العربي امل�شلم يحتاج 
اإلى املزيد من اال�شتقراءات واال�شتنتاجات، فاإن اأقرب ال�شبل واأي�شر املراجع هي ما كتب 
مفكرنا الكبري وما خّلده من اآثار اأفادت كثرياً العلوم االإن�شانية، اأما ما ُكتب حوله فهو �شتات 

ي�شعب االإملام به جملة وتف�شياًل، اأو باالأحرى بجزء قليل منه. 

بحث : جمال حواوسة
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احلقبة  منذ  الإ�سالمي  العامل  يف  املعا�سر  الإ�سالمي  التغيري  حركات  ارتبطت 
ال�ستعمارية بال�ساأن ال�سيا�سي حتى ليمكن اعتباره اأحد اأهم العوامل املوؤثرة يف بلورة فكر 
ون�ضاط تلك احلركات، ول ينق�ص هذا امللمح البارز فيها من الإطار ال�ضامل احل�ضاري على 

تفاوت بينها يف الرتكيز على هذا اجلانب اأو ذاك من املذهبية الإ�ضالمية املتكاملة ال�ضاملة.
للمراجعة  الإ�ضالمي  والتغيري  الإ�ضالح  وقادة  العلماء  من  كثري  اأنظار  توجهت  وقد 
والجتهاد يف نوازل الأمة و م�ضتجداتها ؛ اجتماعيا، وتربويا  وثقافيا ورمبا فل�ضفيا، واقت�ضاديا 
لالأمة  واحل�ضاري  العلمي  الرتاث   : هي  عوامل  معايري/  �ضوء  على  ذلك  كل  و�ضيا�ضيا. 
الإ�سالمية ـ الثقافة والنموذج احل�ساري الغربي الطاغي الغالب ـ الواقع الإ�سالمي البائ�س.

اإلى  الإ�ضالمي(  والتوجه  املذهبية  داخل  )من  املجتهدين  املراجعني  تق�ضيم  وميكن 
طائفتني هما:

 ـ الباحثون الأكادمييون. 
  ـ الدعاة العلماء. 

وقد ات�ضمت مراجعة وجتديد واجتهاد كل فريق بخ�ضائ�ص متيز طبيعة املوقع الذي ارت�ضوه 
لأنف�ضهم يف اأدائهم العلمي املعريف اأو الأداء الجتهادي اجلهادي الدعوي؛ فالأول غلبت عليه 

فقه الشورى اإلسالمي المعاصر:
الشيخ محمد الغزالي نموذجا

د. محمد مـــــراح *

* اأ�ضتاذ حما�ضر، جامعة العربي بن مهيدي اأم البواقي - اجلزائر
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الهداأة  العقلية العلمية الأكادميية الباردة؛ بالتحرك يف دائرة الألفاظ والقواعد ونتائج مناهج 
البحث النظرية اأو حتى العلمية لكن دون تخطى عتبة الأكادميية اإل يف اأحوال نادرة قد تكون 

لأ�ضحابها نزعة تفاعل مع احلركات التغريية، ور�ضح �ضعور باحلاجة اإلى التغيري احلركي.
العلمية  التجديدية  النزعة  لديهم  امتزجت  فقد  العلماء(  )الدعاة  الثاين  الفريق  اأما 
باحلركة التغيريية يف �ضياق جهودهم التغيريية احلركية، وجمابهة حال الأمة بالقول العلمي 

والوعظي واحلركة على خط اجلهاد الدعوي املعا�ضر.
وقد برز يف الفريق الثاين ثلة من الدعاة العلماء يف تيار املراجعة التجديدية ال�ضاملة 
التي من بينها املجال ال�ضيا�ضي على م�ضتوى الأدائني العملي والعلمي، نذكر منهم  خ�ضو�ضا 
جيل الرواد : الإمام ال�ضهيد ح�ضن البنا ـ ال�ضهيد �ضيد قطب ـ الإمام اأبو الأعلى املودودي 

ـ ال�ضيخ حممد الغزايل رحمهم اهلل تعالى جميعا واأجزل لهم املثوبة .
وقد اخرتنا احلديث عن فقه ال�ضورى الإ�ضالمي املعا�ضر عند ال�ضيخ حممد الغزايل 

لالعتبارات الآتية : 
امل�ضاحة الوا�ضعة التي احتلتها امل�ضاألة ال�ضيا�ضية والتفكري ال�ضيا�ضي من فكر وجهاد 
ال�ضيخ حممد الغزايل. حتى ل يكاد يخلو كتاب من كتبه منها نحو ع�ضرة كتب من تراثه 
العلمي الدعوي ميكن عدها كتبا يف الفقه العلمي احلركي ال�ضيا�ضي.يقول الدكتور حممد 
وقيع اهلل يف بحث قيم له حول فكر الغزايل ال�ضيا�ضي :« ومن بني الكتب العديدة التي األفها 
ميكن اعتبار ع�ضرة منها كتباً �ضيا�ضية خال�ضة، اأما بقية اأفكار ال�ضيخ ال�ضيا�ضية فقد توزعت 
على خمتلف كتاباته. وهكذا فبغري قراءة وا�ضعة يف تراث ال�ضيخ يتعذر على القارئ اأن يجمع 
خيوط تلك الأفكار، واأن ي�ضعها يف ن�ضق منتظم؛ فبقدر ما اأكرث ال�ضيخ من الإنتاج الفكري، 
كانت اأفكاره ال�ضيا�ضية تتاأثر وتتوزع وتتداخل مع مو�ضوعات اأخرى، حمققة بذلك نوعاً رائعاً 
من التالحم ما بني ال�ضاأن ال�ضيا�ضي والقت�ضادي والثقايف والرتبوي والروحي امتزاج اخلط 

الدعوي باجلهد العلمي التجديدي يف الفقه والفكر ال�ضيا�ضي الغزايل«1.
ميكن اعتبار فقه ال�ضورى النواة التي يدور عليها اجتهاده وجتديده الفكري الدعوي 

ال�سيا�سي.

ـ  محمد وقيع اهلل، » مالمح الفكر ال�ضيا�ضي لل�ضيخ الغزالي« مجلة اإ�ضالمية المعرفة، العدد7, ال�سادر عن المعهد العالمي   1
للفكر الإ�ضالمي، 1417هـ 1997م، �ص 107,
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احلكم  منوذج  م�ضاألة  يف  خ�ضو�ضا  ال�ضيا�ضي  فقهه  بها  ات�ضم  التي  التجديدية  اجلراأة 
الإ�ضالمي وقاعدته الذهبية يف فقه  ال�ضورى.

�ضهادة اجلدارة بالتمثل والأهلية التي متنحها الثورات العربية ذات الأفق الإ�ضالمي 
الواعد للفكر ال�ضورى لدى الغزايل.

وقد اخرتنا الأ�ضلوب التحليلي لفكر حممد الغزايل، من داخله ما اأمكن دون التو�ضع  
اإلى املقارنة، اأو التكاء ـ اإل ملاما ـ على �ضتى الآراء التي قد تكون موافقة له  يف هاته اجلزئية 
اأو تلك  من مبداأ » ال�ضورى«، على اعتقاد منا باأنه الأ�ضلوب الذي مينح الباحث نف�ضا اأو�ضعا 

يف ا�ضتنطاق الن�ص/ الفكر  املراد مقاربته معرفيا ؛ فهما وا�ضتنتاجا ومراجعة.
كما يجدر بنا ت�ضجيل املعطيات الآتية التي ميكن عدها العامل الواقعي والفرتا�ضي 
لإجناز حممد الغزايل الفكري والدعوي؛ اعني املوؤثرات وامل�ضار احليوي الذي انطبعت به، 
كالأتي  اإذن  عمره؛هي  جل  �ضلخت  التي  ور�ضالته  رحلته  الغزايل  حممد  ال�ضيخ  به  وطبع 

ذكره: 
 لو طلبت و�ضفا ل�ضمة اجلو ال�ضيا�ضي الأبرز الذي هيمن على حميطه امل�ضري املبا�ضر 
وامتداده العربي الإ�ضالمي، ملا وجدت اأن�ضب من �ضفة / واقع » ال�ضتبداد«، الذي ميكن 
اأنُ تقارب على �ضوئه كل احلالة ال�ضيا�ضية اآنئذ، وما اأفرزته من اأحوال كئيبة يف كل مناحي 
وال�ضتبداد  الإ�ضالم   « الغزايل  حممد  كتاب  وجد  اإذا  الدار�ص  ي�ضتغرب  ل  ولذا  احلياة. 
ال�ضيا�ضي/ طبع عام 1951م  اأحد الكتب الأربعة الأولى فيما األف.كما ميكن فهم كيف 
رد اإليه معظم اأ�ضباب تخلفنا ح�ضاريا يف اأكرث اأدوار تاريخنا الإ�ضالمي، حتى ليعد امل�ضاحة 
املظلمة يف خريطة م�ضار احل�ضارة الإ�ضالمية، عدا فرتات/ ال�ضتثناء التي توؤكد احلكم ول 

تنق�سه.
اإح�ضا�ضه العميق بالأزمة ـ يف بعدها ال�ضيا�ضي ـ  التي ع�ضفت بالكيان الإ�ضالمي، 
الإ�ضالمية،  لالأمة  احل�ضاري  التاريخ  من  مبكرة  فرتة  الرا�ضد يف  الإ�ضالمي  احلكم  فغروب 
خالدين،  وفنيا  علميا  واإبداعا  وجل،  عز  هلل  عبودية   : م�ضرق  ح�ضاري  منوذج  اإلى  اأف�ضى 
وعالقات اجتماعية واإن�ضانية  ودولية باهرة، خذل اكتمال �ضورته احل�ضارية زيغ �ضائن عن 

النهج ا القراآين  النبوي والرا�ضدي م�ضار احل�ضارة الإ�ضالمية �ضيا�ضيا.
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قيام منوذج ح�ضاري بت �ضلته بالوحي والدين مطلقا، لكنه اأبدع يف عامل املادة، وقدم 
منوذجا �ضيا�ضيا، قرب من خالله ال�ضتبداد الداخلي، ونظم العالقات والأداء �ضيا�ضيا بني الفرد 
واملجتمع والدولة، على نحو  ُحفظت فيه احلقوق، واأعلي من مقامها، واألتزم احلاكم حدوده 

الب�ضرية الطبيعية، باإدراكه لوظيفته احلقيقية، ومديونيته للذين فو�ضوه اأمر �ضيا�ضتهم.
يف  القومي  الإ�ضالمي  النموذج  الرا�ضدة  التجربة  بهما  طبعت  اللذان  والعمق  القوة 
الأداء  ُنقلة يف  من  ـ  عامليا  ـ  به  يعد  كان  وما  الإن�ضاين،  التاريخ  من  مبكر  زمن  احلكم، يف 

ال�ضيا�ضي النموذجي املثايل لو قدر له اأن ي�ضتمر.
وقد كان القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية ال�ضريفة امل�ضدرين الرئي�ضيني ل�ضناعة النموذج 
امل�ضدرين  جانب  اإلى  الرا�ضدين  اخللفاء  �ضرية  لكن  الرا�ضد،  العهد  يف  للحكم  الإ�ضالمي 
البارع ملبداإ  التمثل  الر�ضاد واحلكمة، من خالل  املقد�ضني ر�ضمت �ضلوكا �ضيا�ضيا غاية يف 
املبداأ  لهذا  القومية  العملية  ال�ضبيل  بعدهم  ملن  ف�ضنوا  احلكم.  �ضوؤون  �ضري  ال�ضورى«؛ يف   «
ال�ضيا�ضي اخللقي. حتى اأمكن ال�ضتئنا�ص بفعلهم لتكوين م�ضادر اأخرى للت�ضريع الإ�ضالمي 
ال�ضوري  النموذج  بهت  الإ�ضالمي  ال�ضيا�ضي  ال�ضاأن  ا�ضطرب  وملا  الإجماع.  فكرة  كن�ضوء 
الرا�ضدي، وتبعه الفقه النظري يف كثري من الأحوال ليتحول اإلى م�ضاألة مزاج احلاكم اإن راق 
له اأخذ بفحوى ال�ضورى، واإن تعكر مزاجه م�ضى على ما اأملته اأهواوؤه )اأعنى م�ضاألة : معلومية 

اأو اإلزامية ال�ضورى للحاكم(. 
لكن اإذا كان للواقع ال�ضيا�ضي غري ال�ضوي يف تلك الأع�ضر املتقدمة ما قد يربر القول 
بفقه الواقع لهذا الجتاه اأو ذاك، فاأي تربير ميكن التما�ضه ملن يقتفى تلك املقولت حذو القذة 
بالقذة يف الع�ضر الذي اأ�ضبحت فيه »ال�ضورى »  »واحلريات العامة » روح الع�ضر �ضيا�ضيا ؟ 
لذا كان منوطا بحركات الإحياء والتجديد مراجعة فقهها ال�ضيا�ضي مبا يعيد القطار ال�ضيا�ضي 
الإ�ضالمي اإلى �ضكته القراآنية املحمدية ومنوذجه الرا�ضد، على �ضوء املعطيات املعرفية والعملية 

لل�ضلوك ال�ضيا�ضي الدميقراطي املعا�ضر.
الغزايل  ال�ضيخ حممد  لدى  ال�ضوري  التجديدي  ال�ضيا�ضي  الفقه  هذا  نرتاد  و�ضوف 
التجديدي(من خالل  ال�ضيا�ضي  فكره  نواة  ال�ضورى/  وت�ضريع  مبداأ  بالرتكيز على  )بالطبع 

امل�ضتويات اأو الدوائر الآتية : 
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النقد: وي�ضمل التجربة غري املوفقة للحكم با�ضم الإ�ضالم يف كثري من اأدواره، واجلانب 
النظري الفقهي ـ الواقع الإ�ضالمي املعا�ضر املنحرف عن �ضوية اأي حكم .

الفقه ال�ضوري البديل الذي تطرحه جتربة الغزايل الدعوية الفقهية، مع ك�ضف م�ضادرها، 
التي ميكن ابتداء ر�ضدها �ضمن ما ياأتي : ـ الن�ضو�ص القراآنية ـ ال�ضنة النبوية ) حديثا و�ضرية 
اإن  ال�ضرعية حتى  املقا�ضد  مبداأ  وا�ضت�ضحاب  اإعمال  ـ  �ضيا�ضيا خ�ضو�ضا(  ومنوذجا حكميا 
مل ي�ضرح به م�ضدرا من م�ضادر اجتهاده الفقهي الدعوي ـ اإعمال قاعدة امل�ضلحة وحتديدا 

م�ضدر امل�ضالح املر�ضلة وال�ضت�ضالح   ـ التجربة الرا�ضدة املباركة .
قاعدة طلب احلكمة من م�ضادرها اأنى وجدت: وهي مبداأ اإ�ضالمي اأ�ضيل �ضميم مل 
تتهيبه ع�ضور الجتهاد الأولى الزاهرة ) خ�ضو�ضا النموذج العمري( . ويتجلى اإعمال الفقه 
التجدد  ما يالئم  الغربية  الدميقراطية  املمار�ضة  الغزايل يف القتبا�ص من  ال�ضوري  ال�ضيا�ضي 

احل�ساري الإ�سالمي املعا�سر.
الإن�ضان  باإن�ضانية  اإن�ضانية حيوية، لرتباطه  النقد �ضرورة  الغزايل  ال�ضيخ  النقد: يرى 
يف �ضورتيه الفردية والجتماعية ؛«وحاجة الأمم للنقد �ضتظل ما بقي الإن�ضان عر�ضة للخطاأ 
والإهمال، بل �ضتظل ما بقي الكملة من الب�ضر يخ�ضون املالم ويخافون احل�ضاب، وما دامت 
النقد مفتوحا على م�ضراعيه»2.  اأن يرتك باب  اأو �ضغريا، فيجب  الع�ضمة ل تعرف  كبريا 
النظر  به عن جمرد وجهات  والعلم يخرج  ال�ضليم  املنطق  قواعد من  النقد على  تاأ�ضي�ص  و 
النطباعية، وردود الفعل العاطفية اإلى ت�ضييد طبقة يف البناء والتاأ�ضي�ص للفهم والت�ضخي�ص، 

والت�ضوف نحو الأ�ضوب.وهذا ما اأجنزته جتربة الغزايل الفكرية.     
فقد تناول نقده  اجلانب العملي للتجربة غري املوفقة للحكم با�ضم الإ�ضالم يف كثري من 

اأدواره التاريخية والواقعية، واجلانب النظري الفقهي:
اأـ  اجلانب العملي ) تاريخيا وواقعيا( : �ضخ�ضه من من�ضئه ؛ وهو اخلطوة الأولى يف بناء 

احلياة ال�ضيا�ضية، املتمثل يف كيفية اختيار احلاكم قال :» ونحن نلحظ ـ دون كد.
جرثومة خبيثة تفتك بال�ضيا�ضة الإ�ضالمية، وتدع فراغا �ضيئا بني الأمة والدولة، تلك

هي طريقة اختيار احلاكم الذي يلي الأمور، ويقود الأمة اإلى ما ل تعرف وتقر من

، 1407هـ 1987م ،�ص56 . 2 ـ الغزالي، محمد، الإ�ضالم والطاقات المعطلة،  الزيتونة لالإعالم والن�ضر 
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 اأهداف، ونحن نريد ا�ضتئ�ضال هذه اجلرثومة  ل تركها، والتغلب على ما تن�ضئ من 
علل واأوجاع «3.و معلوم من التاريخ والواقع املعا�ضر العربي الإ�ضالمي بان احلكام ـ يف اأكرث 
الأحوال ـ  يختارون بطرائق ل اإرادة حقيقية فيها ل�ضعوبهم. وهذه البداية اخلاطئة ُتنتج من 
ال�ضيا�ضات ما ل تكون مو�ضع الر�ضا بال�ضرورة من تلك ال�ضعوب، فُتقهر ـ بذلك ـ وتزيف 

اإراداتها، وُيذهب بها يف غري وجهة. 
لي�ص ع�ضيانا    ... ال�ضيا�ضي  » ال�ضتبداد  اعتبار  اإلى  الغزايل  وقد يكون هذا ما دعا 
جزئيا لتعاليم الإ�ضالم، ولي�ص اإماتة ل�ضرائع فرعية فيه، بل هو اإفالت من ربقته ودمار على 
عقيدته«4 ؛  فاحلرية مبداأ مقد�ص يف الإ�ضالم بدءا من اعتناقه وال�ضري مع تعاليمه عن ر�ضا 
وطواعية، وال�ضاأن ال�ضيا�ضي ل يختلف عن ذلك . بل اإن املناق�ص الطبيعي للحرية ال�ضيا�ضية 
اخللقية  والأزمات  للعنف،  وال�ضتعداد  الرف�ص  من  حلالت  ولود  والإكراه  ال�ضتبداد  وهو 
اأثره على اجلوانب  والدولة، ولكل من ذلك  املجتمع  وا�ضتقرار  املهددة لأمن  والجتماعية 

املعنوية والعقائدية فيهما.
ب ـ اجلانب النظري : يرى ال�ضيخ الغزايل اأن اخللل مل يقت�ضر على اجلانب العملي 
فقط، بل طال اجلانب النظري ؛ اإذ تاأثر فقهنا ال�ضيا�ضي بواقع احلال، واجته يف اأحوال كثرية 
ينَظر له مبنطق » الأمر الواقع« فح�ضب دون ا�ضرتداد ـ مثال ـ للتجربة الرا�ضدة ؛ لذا فهو يرى 

» نق�ضا يف معامل الفقه الد�ضتوري من حياتنا الفقهية الرحبة، مع وفرة
مادته يف مواريثنا ال�ضماوية، ومع احلاجة املا�ضة اإليه يف �ضرينا التاريخي و�ضلته بالأمة، 
وال�ضلطات التي ميلكها، وطرائق ال�ضورى التي فر�ضها الإ�ضالم عليه، واحلقوق والواجبات 
املتبادلة بني �ضتى الأجهزة الإدارية، التي ت�ضكل عموما نظام الدولة«5. ومن هذه امل�ساألة 
تنطلق الروؤية التجديدية لدى ال�ضيخ الغزايل للفقه ال�ضيا�ضي؛ فعلى الرغم من الغنى الذي 
تتوفر عليه الن�ضو�ص ال�ضرعية ) قراآنا و�ضنة حتديدا( يعد ر�ضيدنا الفقهي ال�ضيا�ضي غري كايف 
للتفاعل مع ما ا�ضتجد من اأ�ضاليب اختيار احلاكم، وبناء املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية، واآليات �ضريها 

ت�سريعيا واإداريا.  
ـ الغزالي، محمد ،معركة الم�ضحف في العالم الإ�ضالمي . دار القلم، 1426ه2005-م. �ص 84,83.  3

4ـ  الغزالي، محمد .اأزمة ال�ضورى ،في المجتمعات العربية والإ�ضالمية، دار ال�ضرق الأو�ضط للن�ضر.1411هـ 1990م، �ص 
.38

5 ـ الغزالي،  معركة الم�ضحف في العالم الإ�ضالمي، �ص 84 
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وقد اعرتى مبداأ »ال�ضورى« الإ�ضالمي نق�ص بالغ تبعا لطريقة اختيار احلاكم جت�ضد يف   
ـ �ضوء فهم معنى ال�ضورى، واإن�ضاء اأجهزتها امل�ضرفة على �ضوؤون احلكم-  ثالثة معايب هي: 1 
2 – عدم اعتبار مما نتج عن ال�ضتبداد يف تاريخ امل�ضلمني، ومن غياب جمال�ص ال�ضورى – 
3 – جهل بالأ�ضول الإن�ضانية التي نه�ضت عليها احل�ضارة احلديثة، والرقابة ال�ضارمة التي 

و�ضعت على ت�ضرفات احلكام6.
وجمابهة هذه الأزمة الفكرية العلمية والت�ضريعية والهيكلية، يفر�ضهاـ  يف تقدير ال�ضيخ 
الغزايل ـ م�ضتقبل الإ�ضالم واأمته  يقول : » اأظننا لن نحرز جناحا ُيذكر خالل القرن اجلديد 
اإذا بقينا على فقهنا ال�ضيق املحدود الذي ع�ضنا به خالل القرون الأخرية، فاإن هذا الفقه مل 
يعالج اخللل املتوارث يف عالقة احلكومات بال�ضعوب، ومل ي�ضاند احلريات العامة ال�ضحيحة، 
ومل ُينَم القدرات على عالج الأخطاء ال�ضيا�ضية والقت�ضادية ال�ضائعة يف بالدنا« 7 » فالأمة 
الإ�ضالمية اأولى اأمم الأر�ص باأن حتتاط �ضد ال�ضتبداد ال�ضيا�ضي واأن متنعه من قتل م�ضتقبلها 

بعدما اأ�ضقم ما�ضيها وعرقل خطوها و�ضل ر�ضالتها «.
ومن هنا بات من ال�ضروري اأن جتدد الأمة فقهها ال�ضيا�ضي، كي ي�ضتقيم م�ضتقبلها، 
مبداأ  على  القائم  ال�ضيا�ضي  و�ضلوكها  الإ�ضالمي  احلكم  يف  الأ�ضلية  مبادئها  بني  فتطابق 
ال�ضورى من اختيار للحاكم اختيارا حرا نزيها، والتزام قيادتها ال�ضيا�ضية مبا تقت�ضيه ال�ضورى 

من حرية الراأي، واإخال�ص الن�ضح، ودميقراطية يف الت�ضيري. 
ك�ضف  مع  الفقهية،  الدعوية  الغزايل  جتربة  تطرحه  الذي  البديل  ال�ضوري  -الفقه 

م�ضادرها : 
من  ال�ضتبداد  مع  املتنافية  العامة،  واحلريات  ال�ضورى  ل�ضرورة  الغزايل  نظرة  تنطلق 
دليل فطري يف الطبيعة الإن�ضانية، دون تفرقة بني اأجنا�ضها و اأديانها، فيقول :» اإن اهلل تعالى 
نهى عن الظلم فيما اأنزل من الوحي؛ فهل تظن الظلم م�ضتحبا يف البالد التي مل يبلغها ما 
اأ�ضاليب  فاإذا اخرتعت عدة  اأذاه،  ت�ضتقبحه، وتكره وقوعه، وحتتاط من  اإنها  انزل اهلل ؟ ل، 
حلماية نف�ضها منه، فال علينا اأن نتدبر هذه الأ�ضاليب، واأن ناأخذ بها حلماية اأتنف�ضنا كذلك«8.  

.pdf ملف .  alghazaly.org 6 ـ الغزالي، محمد. الف�ضاد ال�ضيا�ضي ،موقع ال�ضيخ محمد الغزالي على �ضبكة الأنترنات
�س5.

اأزمة ال�ضورى ،في المجتمعات العربية والإ�ضالمية 68. 7 ـ الغزالي، 
8 ـ الغزالي، معركة الم�ضحف، �ص85.
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وب�ضطة  املال  كرثة  تطغيها  كما  الكلمة،  ونفاذ  ال�ضلطة،  �ضعة  تطغيها  الإن�ضانية  النف�ص  اإن   «
الرثوة، وقد عانت الأمم قدميا وحديثا من اإطالق لأيدي احلكام مهما اأوتوا من عبقرية «9.

فهذه الطبيعة الفطرية يف الإن�ضان التي ت�ضعى حلماية نف�ضها من الظلم وال�ضيم، ل 
تاأخذ عن بع�ضها بع�ضا ما ت�ضع من و�ضائل ومبادئ واآليات حتقق لها  اأن  ي�ضريها يف �ضيء 
احلماية من طغيان قبيل على قبيل فيها، لغنى مايل اأو امتداد نفوذ حكم وعلو كلمة، بل اإن 
حماية املجموع الإن�ضاين من املواهب الفطرية )كالعبقرية التي كثريا ما تف�ضي اإلى الإعجاب 
اأدل على هذا من  بالراأي( و قد ُتطغي �ضاحبها، تغدو م�ضاألة �ضرورية يف   احلكم، ولي�ص 
احلركة النازية يف تاريخ العامل املعا�ضر، وقبلها الطموح الإمرباطوري لدى نابليون بونابرت، 

وغريهما يف التاريخ كثري. 
بع�ص  يقتب�ضوا  اأن  للم�ضلمني  اخلري  »نا�ضدي  يحرم  الأمم ل  بني  هذا  احلال  متاثل  و 
الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخرى ملا ُبليت مبثل ما ابتلينا به.10خ�سو�سا اأن ال�ستبداد 

كان الغول الذي اأكل ديننا ودنيانا11. 
وتناط امل�ضوؤولية التجديدية لفقهنا ال�ضيا�ضي بفئة مميزة من الفقهاء ؛ اإ�ضالح اأداة احلكم 
يحتاج اإلى فقهاء اأتقياء اأذكياء12. فال�ضفتان �ضروريتان للوفاء بالغاية ؛ التقوى لأمن الزيغ 
وراء ُخَلب الدعوات املفرطة ـ مثال ـ يف احلريات، اأو النفالت من �ضوابط وقواعد ال�ضرع 
وم�ضادره  بدعوى التجديدي والع�ضرنة واحلداثة. اأما الذكاء فاحلاجة اإليه يف مثل هذا ويف 
الجتهاد على �ضوء مقا�ضد ال�ضرع وغاياته وا�ضتلهام لجتهادات ال�ضلف ال�ضالح يف املجال 
كالجتهادات  ال�ضرع  مقا�ضد  ويحقق  �ضاحلا  كان  اإذا  الغري  لدى  مما  وال�ضتفادة  ال�ضيا�ضي 
م�ضتوردة  اأو  اأ�ضيلة  و�ضيلة  كل  قبول  من  امل�ضلم  الفقيه  »مينع  ما   يرى  ل  وعليه   . العمرية 

لتحقيق الغايات التي قررها دينه؟«13.. 
ويف  الدنيا،  �ضوؤون  والقتبا�ص يف  النقل   «  : »الواجب«  م�ضتوى  اإلى  لديه  ترقى  بل 

.  85,86 نف�ضه،  المرجع     9
10 الغزالي، محمد . د�ضتورالوحدة الثقافية بين الم�ضلمين،دار الكتب، 1408هـ 1988 م.�ص 227.

11 المرجع نف�ضه، �ص 227. 
12 الغزالي.  الف�ضاد ال�ضيا�ضي.�ص7.

13  الغزالي.  د�ضتور الوحدة الثقافية بين الم�ضلمين .�ص225.
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امل�ضالح املر�ضلة ويف الو�ضائل احل�ضية لي�ص مباحا فقط، بل قد يرتفع اإلى م�ضتوى الواجب‹14.
فنظرية ال�ضتخالف الإ�ضالمية تقت�ضى عمارة الأر�ص بال�ضالح واخلري، مبا يدفع الإن�ضان اإلى 
» ا�ضتثمارها وا�ضتغالل منافعها وت�ضخري مرافقها، مبا يكت�ضف من اأ�ضرارها وقوانينها، وما يقيم 
هذه  اهلل  جمع  وقد  لإرادته،  واإخ�ضاعها  عليها  �ضيطرته  من  يحكم  وجتهيز  عمران  من  فيها 
املعاين يف قوله تعالى :�ُهَو اأَنْ�َضاأَُكْم ِمَن اْلأَْر�ِص َوا�ْضَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفا�ْضَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا اإَِلْيِه 
يٌب�)هود/61(15. وبات من املعلوم من اأ�ضباب التح�ضر بال�ضرورة اأن  اإِنَّ َربِّي َقِريٌب جُمِ
حت�ضيل هذه الأ�ضرار وما ينبنى عليها من منافع خا�ضة وعامة بقدر ما يتخذ لها اأ�ضحابها من 
داأب علمي ومعريف، واحرتام لقوانينيها الطبيعية، ولذا فكل من ح�ضل على قدر منها اأ�ضبح 
اأ�ضتاذا لغريه الذي يجب عليه التعلم منه بحر�ص وانتباه واحرتام. و هذا ما اأدركه ال�ضلف 
حني اأدركوا اأهمية النقل عن الآخرين فيما هو من امل�ضالح املر�ضلة والو�ضائل احل�ضية ق�ضاء 
ل�ضوؤون دنياهم وحت�ضيال ملنافعها امل�ضخرة لعباد اهلل، ولعل يف نقل نظام الدواوين عن الفر�ص، 
اأف�ضل ُمتعظ ُيتعظ به من �ضريتهم الر�ضية يف قيام الدولة على اأنظمة حديثة ت�ضبط وظائفها 

املتنوعة واملتخ�ض�ضة.
تتوجه  عمراين  �ضلوك  لكل  امليزان  ت�ضع  الذكر  ال�ضالفة  هود  �ضورة  اآية  يف   والتاأمل 
اإليه اإرادة امل�ضلم وامل�ضلمني، فاهلل الذي خلقهم من الأر�ص هو الذي طلب منهم عمارتها على 
نهج ال�ضتغفار من مع�ضيته ومغبة التفريط يف عمارتها مبا يحب وير�ضى، ثم يتوبوا اإليه متى 

ح�سل منهم �سيء من ذلك.    
الع�ضرين عبارة عن ميثاق  اإ�ضافة لالأ�ضول  الغزايل ع�ضرة مبادئ  ال�ضيخ  وقد اقرتح 
ر�ضم من خالله  معامل  جتديد وتطوير املجتمع الإ�ضالمي �ضبط فيه و�ضع احلكام ووظيفتهم، 
واأ�ضلوب اختيارهم واأداة حكمهم ل�ضعوبهم، فجاء يف البندين )5-4( من هذه املبادئ  :» 4 
– احلكام ـ ملوكا كانوا اأم روؤ�ضاء ـ اأُجراء لدى �ضعوبهم، يرعون م�ضاحلها الدينية والدنيوية، 
ووجودهم م�ضتمد من هذه الرعاية املفرو�ضة ومن ر�ضا ال�ضواد الأعظم بها، ولي�ص لأحد اأن 

يفر�ص نف�ضه على الأمة كرها، اأو ي�ضو�ص اأمورها ا�ضتبدادا.

14 المرجع نف�ضه، �ص 225.
النجار، عبد المجيد. خالفة الإن�ضان بين الوحي والعقل. المعهد العالمي للفكر الإ�ضالمي. 1413 هـ -  1993م.  15

�س63.



220

بحث : محمد مـــــراح

5ـ ال�ضورى اأ�ضا�ص احلكم، ولكل �ضعب اأن يختار اأ�ضلوب حتقيقها واأ�ضرف الأ�ضاليب 
ما متخ�ص هلل، وابتعد عن الرياء واملكاثرة والغ�ص وحب الدنيا«16 

وعليه تكون ال�ضورى مقيا�ضا مل�ضروعية ال�ضلطة يف املجتمع الإ�ضالمي » ل م�ضروعية 
ال�ضورى،  طريق  وعن  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  نطاق  عملها يف  متار�ص  اإن مل  ال�ضيا�ضية  لل�ضلطة 
فال يجوز لأي فرد اأن يعطى لنف�ضه احلق املطلق يف احلكم ح�ضب هواه «.17 و ل ين�ضبط 
الهوى اإل ب�ضرع حمكم و�ضورى ملزمة، خالفا ملا ان�ضاقت اإليه كثري من الآراء الفقهية من 
اأن ال�ضورى معلمة ل ملزمة.*)للغزايل اأدلة �ضرعية ومن املعقول حول اإلزام ال�ضورى ولي�ص 
جمرد اإعالمها للحاكم فح�ضب(. - » وبديهي اأن تكون احلكومة يف الإ�ضالم �ضدى رغائب 
الأمة وعزائمها واأداتها اإلى بلوغ ما تهوى، اأما اأن يكون الأمر بالعك�ص فتكون احلكومة مفرو�ضة 
بالرهبة والرغبة اأو بال�ضالح والر�ضوة، فلي�ص هذا من الإ�ضالم« 18. وهذا اإقرار منه باأن الأمة 
امل�ضلمة هي م�ضدر ال�ضلطة، توؤكده قاعدة ودليل ال�ضتح�ضان باأن ما راآه امل�ضلمون ح�ضنا فهو 

عند اهلل ح�ضن، واأن يد اهلل مع اجلماعة.
اإذا  ـ  التي  التي تختار حكامها، وهي  ال�ضلطة، هي وحدها  الأمة م�ضدر   « فاإن  لهذا 
�ضاءت عزلتهم، ولي�ص لأحد حق اإلهي، ول و�ضاية عليا على النا�ص، جتعل وجوده ال�ضيا�ضي 
�ضربة لزب، اأو جتعل انقياد اجلماهري له فري�ضة حمكمة. اإذا كانت ل�ضيء ما مكانة دينية فهو 
الراأي العام الإ�ضالمي، الذي اإذا اأحب كانت حمبته اآية على ر�ضوان اهلل، واإذا كره كانت 

كراهيته اآية على �ضخطه «19
وتبيانا للحدود التي ُيتداول فيها اأمر �ضورى يف موؤ�ض�ضات الدولة امل�ضلمة يذكر ال�ضيخ 
الغزايل  اأن - ال�ضورى تكون حيث ل ن�ص،20 وكذلك ن�ضه يف �ص54 :» هناك فرائ�ص ل 
يجوز خد�ضها وحمرمات ل ميكن ا�ضتباحتها، و�ضوؤون  اأخرى هي جمال لالأخذ والرد وتفاوت 
التقدير، وهذه ل ميلك البت فيها واحد براأ�ضه، واإمنا يرفع اخلالف فيها اأ�ضحاب احلل والعقد 

16 الغزالي، محمد . تراثنا الفكري في ميزان ال�ضرع والعقل. موقع ال�ضيخ محمد الغزالي على �ضبكة الأنترنات
 alghazaly.org . ملف pdf.�س29-30. 

17 الغزالي.الإ�ضالم و الطاقات المعطلة، �ص205.
18 الغزالي. معركة الم�ضحف، �ص 83.

19 المرجع نف�ضه،�ص 129.
20 الغزالي، الف�ضاد ال�ضيا�ضي، �ص7.
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واأهل ال�ضورى . فاإذا مرت مبرتبة البحث والعر�ص، فلكل ذي راأي اأن يظهره واأن يدفع عنه 
غري منكور ول حمقور، حتى اإذا متخ�ص الدر�ص والنقد عن الراأي الذي ا�ضتقر عليه الإجماع 
اأو جنحت اإليه الكرثة، مل يبق مكان لرتدد اأو ارتياب اأو اعرتا�ص« .اأي اأن جمالها معامالت 
العباد  املبنية على التعقل والتغري والعوائد وال�ضتح�ضان وامل�ضالح املر�ضلة ،وكلها اأدلة كلية 
ُتعرف بها الأحكام ال�ضرعية لدى جمهور العلماء، ب�ضوابط معلومة حتوط ال�ضرع من الأهواء 

والزيغ امل�ضل. 
الغزايل جتربة  ال�ضيخ  املر�ضلة ي�ضرتد  وتاأكيدا لهذا امل�ضلك احلكيم يف طلب امل�ضالح 
،والجتهاد  الإ�ضالمي  ال�ضوري  للحكم  الأف�ضل  النموذج  اعتبارها  على  الرا�ضدة،  اخلالفة 
فيها واحلكم كانا على نهج النبوة ما اأمكن ال�ضحب الكرام ر�ضي اهلل عنهم. مع اعتبار اأن » 
اأرقى ما و�ضل اإليه الغرب يف ح�ضارته الإن�ضانية اأو يف فن احلكم، مل يزد عما حققته اخلالفة 

الرا�ضدة من اأربعة ع�ضر قرنا«21.
م�ضروعا يف هذا  �ضندا  لها   : اأنى وجدت  قاعدة طلب احلكمة من م�ضادرها  فتتخذ 
اخللق...  �ضائر  حذو  امل�ضلمون  يحذو  ل  فلماذا  الإن�ضاين»  الجتماع  من  احليوي  امل�ضمار 
ويقيمون حكما اإ�ضالميا اأقرب اإلى ال�ضواب منه اإلى اخلطاأ؟ بل اأقرب اإلى الإ�ضالم نف�ضه، 

واأناأى عن دعاوى الأ�ضر الدعية، وجنون الأفراد العالني يف الأر�ص؟«22. 
النا�ص،  معا�ص  يف  تعالى  هلل  العبودية  وجوه  من  وجه  وحتقيق  العباد  م�ضالح  لرعاية 

ي�ضتفاد من الآليات املنا�ضبة لتحقيقها، اإذا كان غرينا قد اأبدعها.
وقد تفطن ال�ضيخ الغزايل اإلى م�ضاألتني جوهريتني اإحداهما ثقافية واأخرى اجتماعية 

لهما �ضلة بالنظام ال�ضيا�ضي الإ�ضالمي: 
ال�ضيا�ضية، يرى �ضرورة  الناحية  الأمة الإ�ضالمية من  فرتقية للح�ص احل�ضاري لدى 
تثقيفها �ضيا�ضيا كما تثقف يف �ضوؤونها الدينية جنبا اإلى جنب » اإن الفقه الد�ضتوري عندنا 
بقاء  لأن  ؛  وال�ضالة  الو�ضوء  اأحكام  مع  امل�ضاجد  ويدر�ص يف  ويقعد  يو�ضع  اأن  اإلى  بحاجة 
الإ�ضالم وامل�ضلمني مت�ضل به«23 . فامل�ضجد واملدر�ضة م�ضدرا الإ�ضعاع العقلي يف املجتمع 

ال�ضورى، �ص 36. اأزمة  الغزالي.   21
22 الغزالي .معركة الم�ضحف، �ص 83.
23  الغزالي. معركة الم�ضحف،�ص 87
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الإ�ضالمي ينبغي اأن يرقيا م�ضتواه العقلي ال�ضيا�ضي، �ضمانا لإخال�ص العبودية هلل وحده من 
جهة، وح�ضانة من تخلل احلكم الفردي اأو ال�ضتبدادي للكيان الجتماعي. 

اإن عملية القتبا�ص احل�ضاري وحدها لن تكون كافية لتحقق هدفها مهما يكن وا�ضحا 
ونبيال وفعال، ف�ضال عن م�ضروعيته، بل ل بد اأن تكون العملية يف �ضياق التغيري احل�ضاري 
داخل املجتمع الإ�ضالمي، كي تتفاعل املناحي امل�ضكلة للكيان احل�ضاري لالأمة فيما بينها 
ب�ضورة متوازنة، ومتداولة بينها املوؤثرات والآثار ب�ضكل اإيجابي نافع، وهذا ما ُي�ضتفاد من قول 
ال�ضيخ الغزايل :» فاإنه قبل القتبا�ص من اأي نظام عاملي للو�ضائل التي حتقق قيمنا ـ يجب 
اإحداث تغيريات جذرية يف الطريقة التي نحيا بها«24. فالو�سائل وحدها بنى فوقية ل تذهب 
روحية  حتتية  ُبنى  على  املوؤ�ض�ضة  الإ�ضالمية،  الروؤية  يف  الإيجابية  التغيريية  للوجهة  وحدها 

وثقافية واجتماعية مو�سولة بعقد التوحيد.
البنيان الإ�ضالمي لل�ضورى : ن�ضتخل�ضه من فكر الغزايل نظرته البنائية »ل�ضورية« من 

حيث مرجعيتها واآليتها ـ جمالتها ـ  اأ�ضلوبها ومنهجيتها ـ
املرجعية الأ�ضا�ص ملبداأ ال�ضورى يف القراآن وال�ضنة » ولدنا كتاب ينطق باحلق، ويحدد 

املنهج والغاية، ولدينا �ضنة مدرو�ضة  ماأنو�ضة، تقدم موا�ضفات  كاملة وللحكم الرا�ضد« 25,
�ضمانتها : الراأي العام الإ�ضالمي*األيتها التي تقوم مقام ال�ضمانة الت�ضريعية والعملية 
يراها يف د�ضتور» مكتوب ت�ضبط فيه الأمة الإ�ضالمية عالئقها بحكامها، وحتدد اخلطوط التي 
يقفون عندها، ول بد من انتخابات نزيهة، يختار فيها اأع�ضاء املجال�ص النيبابية ومن اإليهم من 

ممثلي الأمة يف �ضوؤونها الدينية والدنيوية«26 
ميادينها : » وعندما نتحدث عن ال�ضورى، فاإمنا نعني جميع ال�ضئون الدنيوية واحل�ضارية 
العادية، ثم جميع الو�ضائل التي تتم بها الواجبات الدينية والأهداف ال�ضرعية «27.. اأي اأنها 

مبداأ �ضامل ي�ضرى يف كل مناحي احلياة ونظمها.

24 الغزالي. اأزمة ال�ضورى،�ص51.
25 الغزالي. معركة الم�ضحف، �ص83.

* اأدلة الراأي العام من القراآن وال�ضنة : اأنظر الغزالي، معركة الم�ضحف، �ص 130-131
26 الغزالي. معركة الم�ضحف �ص131.

ال�ضورى، �ص46. اأزمة  الغزالي.    27
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الدميقراطيات  اإن   « الفاعلة  ال�ضليمة  الإن�ضانية  املمار�ضة  عنها  تفتقت  كما  �ضوابطها   
الغربية اإجمال و�ضعت �ضوابط حمرتمة للحياة ال�ضيا�ضية ال�ضحيحة، وينبغي اأن ننقل الكثري 

من هذه الأقطار لن�ضد النق�ص النا�ضئ عن جمودنا الفقهي قرونا طويلة «28
الف�ضاد  التي اتخذها غرينا ملنع  الو�ضائل  ننظر يف  اأن   ... » فما الذي مينعنا  ومن ثمة 
عن  يند  ل  و  ن�ضا  ي�ضادم  مل  ما  منها  ونقتب�ص  القت�ضادي  العوجاج  منع  اأو  ال�ضيا�ضي 

قاعدة«29.
 وعليه » فالذي نراه ممكنا بل واجبا،فهو التوفيق بني مبداأ ال�ضورى عندنا، وبني الأنظمة 
قيمة  من  الغ�ص   « الإ�ضالمي  العدل  ميزان  من  فلي�ص   .30» القوم  عند  النا�ضجة  الربملانية 
الثمار التي و�ضل اإليها غرينا يف اأفق امل�ضالح املر�ضلة؟ وما معنى الركون اإلى اآبائنا وحدهم اإذا 

كانوا قد ق�ضروا يف ناحية فاقهم فيها غريهم؟« 31. 
اإين عندما اأدافع عن احلق ل اأف�ضل الع�ضا الوطنية على املدفع الأجنبي، فاإن التع�ضب 

للجهل والق�ضور بالهة و�ضخافة32.
ال�ضرب يف  وقيمه احل�ضارية يف ميدان  الإ�ضالم  مبادئ  بها  تن�ضح  التي  القاعدة  بل 
الإ�ضالم  عن  ُبعد  العقلي  امليدان  يف  الإن�ضاين  الن�ضاط  اإهمال  اأن  هي»  واإعمارها  الأر�ص 
ي�ضارع البتداع يف ميدان العبادات. اإن الغلو بالزيادة يف املنقول كالغلو بالنق�ص من املعقول: 
كالهما �ضطط عن احلق؛ وجور عن ال�ضراط ؟.والرجل الذي يعبد اهلل مبا مل ي�ضرعه �ضال، 

والذي يعبده بالتوقف حيث ل حد، والتوج�ص حيث ل حظر �ضال كذلك؟«33.
امل�ضاألة  مع  تفاعل  تعالى،  اهلل  رحمه  الغزايل  حممد  ال�ضيخ  اأن  عر�ضنا  مما  يالحظ 
و�ضريعة،  ؛ من عقيدة،  احل�ضاري  بكيانها  اأمة  م�ضاألة وجود  اعتبارها  لالأمة، على  ال�ضيا�ضية 
الغايل من  اأ�ضباب ذلك كله يف �ضبب وجودها وهو كنزها  و�ضهادة على اخللق، لمتالكها 

مبادئ وت�ضريعات وقيم الإ�ضالم اخلالدة.
28  المرجع نف�ضه،�ص69.

29 الغزالي .الف�ضاد ال�ضيا�ضي،�ص9.
30 الغزالي محمد. كيف نفهم الإ�ضالم، دار الكتب، د.ت، �ص205.

31  المرجع نف�ضه، �ص202.
32 الغزالي. د�ضتور الوحدة الثقافية،226 �س.
33 الغزالي. كيف نفهم الإ�ضالم ،�ص203 .
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نهج  على  ال�ضيا�ضي  كيانها  با�ضرتداد  رهني  الرائد  الفاعل  احلي  الوجود  وا�ضتحقاقها 
الر�ضد الذي خرجت به للعامل يوم خرجت دعوة ذات ر�ضالة ودولة، فاحرتمها العامل ودان 

لها، فا�ضتحقت قيادته.
ربط فكر الغزايل الكيان ال�ضيا�ضي لالأمة مبدى امت�ضا�ضه، ومتثله لقيم احلكم ال�ضوري 
اأو  واأردية دينية  اأغطية  اإرادة الأمة دون متحل حتت  النازل عند  ال�ضامن للحريات،  العادل، 
عرقية اأو غريهما لنتقا�ص الأمة من حقها امل�ضروع يف اختيار من يحكمها ويحقق اأ�ضواقها يف 

احلرية والعدالة والتقدم، وال�ضتظالل بظل الهدي الرباين ال�ضمح.
نفذ ب�ضر ال�ضيخ الغزايل بعمق و�ضفاء اإلى جوهر التجربة الدميقراطية الغربية، واختارها 
الإ�ضالمي  ال�ضت�ضالحي  الت�ضريع  بروح  والو�ضائل  لالآلت  طريقا  اخت�ضارا  ـ  بو�ضوح  ـ 
لتج�ضيد النموذج احلكمي ال�ضوري الإ�ضالمي، دون حرج يف جلب الو�ضيلة املوؤدية امل�ضروعة 
للغاية ال�ضريفة . فقطع الفكر الغزايل الرتدد واجلدل حول مدى م�ضروعية القتبا�ص يف ال�ضاأن 
الإ�ضالمي العام مما هو اأدوات حلمل م�ضامني �ضرعية اإ�ضالمية، تتلقاها الفطر ال�ضليمة بالقبول 

والرتحاب، فهي انتهاء نداوؤها.   
قد ل يكون ال�ضيخ الغزايل فرغ لبحث امل�ضاألة ال�ضيا�ضية واحلكم الإ�ضالمي واأدواته 
اأو على ما اعتاده الباحثون يف العلوم ال�ضرعية الإ�ضالمية من اتخاذ  على النهج الأكادميي 
خمططات م�ضبوطة ملو�ضوع البحث، و�ضبط م�ضكلته العلمية املعرفية املطلوب حلها، ور�ضد 
قلت يف  ـ كما  األفنا  ما  واملخالفني على  املوؤيدين  الأدلة  اأو ح�ضر  ملعاجلتها،  املالئمة  املناهج 
معريف  زاد  تقدمي  همه  يكن  الغزايل مل  اأن  هذا  عن  واجلواب  ـ  والفقهية  العلمية  الأبحاث 
متخ�ض�ص، بل عر�ص لهذا الق�ضية وغريها يف اأكرث ما كتب بروح واأ�ضلوب الداعية امل�ضلح 
والإ�ضالحية  العلمية  حلولها  اإلى  اخللو�ص  و  امل�ضكالت  ت�ضخي�ص  على  يحر�ص  الذي 
التغيريية، على اأن يتولى غريه من الأكادمييني والفقهاء وغريهم من اأهل التخ�ض�ص ما قد 
اأ�ضاب فيه من حلول مبناهجهم العلمية الأكادميية بالتقعيد والتخطيط والبحث املتخ�ض�ص، 
ودليلي على ما اأقول اأنه على الرغم من متدد امل�ضاألة ال�ضيا�ضية يف فكر الغزايل على طوله، 
حتى يندر اأن تعرث على كتاب ل يت�ضمن اإ�ضارة ما اإليها، فاإنه مل يخ�ض�ص كتابا بعينه لب�ضط 
القول فيها ب�ضط املتخ�ض�ضني الذي تهمهم النتائج العلمية، دون ربطها باأي هدف اآخر مهما 

يكن جليال.    
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مقدمة
يطرح هذا البحث ق�سية هي من اأكرث الق�سايا ح�سا�سية يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي 
املعا�سر، تتعلق بطبيعة الآليات التي ميكن اعتمادها يف حتقيق �سرعية التمثيل ال�سعبي، بغ�ض 
النظر عن مو�سوع التمثيل �جماله الإجرائي. �تعتمد الر�ؤية املركزية التي ت�سعى هذه الورقة 
اإلى بلورتها على ا�ستقراء خمتلف الآراء التي راكمها الجتهاد الفقهي يف املجال ال�سيا�سي 
العربي الإ�سالمي، �التي ت�سكل اأر�سية �سلبة نحو ا�ستخال�ض جمموعة من املعايري ال�سابطة 

ل�سياغة ر�ؤية معا�سرة متوازنة يف جمال التمثيل ال�سعبي.
اأن  جاهدة  الورقة  هذه  حتا�ل  الفكرية،  �اأ�سالتها  ا�ستقالليتها  على  منها  �حر�سا 
ت�ستك�سف خبايا املو�سوع بعيدا عن اإ�سقاط املفاهيم املعا�سرة الواردة يف هذا ال�سياق، وهي 
ال�سمة التي طغت على الكثري من الدرا�سات املعا�سرة التي اهتمت مبعاجلة هذا املو�سوع. 
ووفاء بهذا ال�سرط املنهجي، التزمت هذه الورقة با�ستنطاق الن�سو�ص الفقهية التي اهتمت 
بالتنظري لهذه امل�ساألة، وفهمها �سمن �سياقاتها الثقافية والتاريخية التي اأفرزتها، دون اأي توجيه 

اأو تلبي�ص، وبعيدا عن اأي �سكل من اأ�سكال الإ�سقاط الفكري واملنهجي.
وبني  الراهنة  الثقافية  التاأثريات  �سغط  بني  الفا�سلة  امل�سافة  هذه  على  احلفاظ  اإن   

التمثيل الشعبي: آليات االختيار 
وإشكالية الشرعية

د. محمد أمزيان *

* اأ�ستاذ بجامعة قطر.



226

بحث : محمد أمزيان

امل�سمون املعريف الذي تقدمه املادة العلمية الرتاثية، مكنت الن�ص الفقهي من التعبري عن 
عن  ويف�سح  و�سعفه،  قوته  مكامن  فيه  لتتك�سف  كاملة،  با�ستقاللية  البحث  هذا  يف  نف�سه 
جوانب تفرده ومتيزه، وليجد لنف�سه املكانة التي تليق بحجمه التاريخي وثقله املعريف و�سط 

واقع الغرتاب ال�سيا�سي املعا�سر، املعقد واملهيمن يف نف�ص الوقت.
على  �قدرته  الفقهي،  الن�ض  ميتلكها  التي  �الثقة  القوة  مكامن  نتح�س�ض  اإذ  �نحن 
تخطي احلاجز الزمني لي�ساهم يف اإغناء املنظومة ال�سيا�سية املعا�سرة، وي�سهم بفعالية يف حترير 
وعينا ال�سيا�سي من قب�سة الإحلاق، جند اأنف�سنا مدعوين اإلى الإن�سات ملا يقدمه من مفاهيم 
تتمتع  اأ�سبحت  التي  املعا�سر  ال�سيا�سي  التداول  لغة  �سمن  ماألوفة  وغري  غريبة  كانت  رمبا 
قادرة على حترير وعينا من  اأ�سالتها تظل مع ذلك  املفاهيم بحكم  قاهرة، لكن هذه  ب�سلطة 
التجارب  ل�سراع  م�ساحة جغرافية  التي جعلت من جمتمعاتنا جمرد  اجلائرة  الو�ساية  هذه 

ال�سيا�سية الوافدة، و ا�ستهالك ثقافة الآخر دومنا اعتبار لهوية ال�سعب، وذاكرته التاريخية.
التي تقدمها هذه  الفقهية  املادة  القارئ لقراءة  اأردت من خاللها تهيئ  املقدمة  هذه 
الورقة ب�سرب وتب�سر، فلرمبا �سعر بقدر غري ي�سري من الغرتاب جتاه تراث كان بالأم�ص يعرب 
عن ثقافة جمتمع وهوية اأمة مل يعد ي�سعر بدفء انتمائه اإليهما، بل ورمبا اأظهر امتعا�سه بحكم 
وقوعه حتت �سلطة املاألوف الناجت عن التطبيع الفكري الذي خ�سعت له اأجيال من مثقفينا.

ومع الإقرار بجدية العوائق النف�سية واملعرفية التي حتول دون تقبل ا�ستعادة هذا الإرث 
اأعتقد اأن حتقيق هذا املطلب ممكن  الذي اأ�سحى يف وعي الكثريين منا جزءا من التاريخ، 
جدا ب�سرط اأن نحرر وعينا الثقايف من �سيكولوجية »الإن�سان املقهور« الذي ل يت�سور اإمكانية 
ما لالإيداع والتجديد ما مل ي�ستلهم مفاهيم الآخر وا�سطالحاته، واأ�سمائه وم�سمياته، وكل 
اأ�سكاله التعبريية والثقافية. ومن منطلق هذا الوعي ب�سرورة ال�ستقالل الثقايف، ن�سعى اليوم 
اإلى فتح النقا�ص حول هذه الق�سية التي نعتقد اأنها بقيت اإلى حد ما مغلقة رغم كل ال�سخب 

الذي اأثري حولها واجلدل الذي دار ب�ساأنها. 
وال�سوؤال احلرج الذي يفر�ص نف�سه يف هذا املقام هو: هل باإمكان اخلطاب الإ�سالمي 
م�ستفز،  �سوؤال  ال�ستعارة؟  ملنطق  ركوب  دومنا  وريادتها  القيم  هذه  تفوق  يربز  اأن  املعا�سر 
وم�سعر بالتحدي يف نف�ص الوقت. لكني اأعتقد اأن �سرط ال�ستجابة لهذا التحدي تقت�سي اأن 
نتخل�ض من عقدة النق�ض التي حكمت �ل تزال عمليات التجيري املتلب�سة بلبو�ض »الأ�سلمة« 
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و«التجديد« و«التاأ�سيل«، ونعود اإلى قراءة تراثنا الفقهي باللغة التي كتب بها، واملفردات التي 
عرب بها، لي�ص من موقع التع�سب للذات، بل من موقع اأن اأية لغة اأخرى غري لغته الن�سقية 
تظل قا�سرة وعاجزة عن الإف�ساح عن م�سامينه القيمية والثقافية مهما تكلفنا يف تاأ�سيلها. 

�ال�سوؤال هنا: ماهي م�سامني هذه اللغة، �ماهي مرتكزاتها؟
 

المبحث األول : المرتكزات المعيارية المؤسسة
                               للتنظير الفقهي

التنظري  حتكم  ثابتة  منهجية  قواعد  وجود  عن  الفقهية  الن�سو�ص  ا�ستقراء  يك�سف 
الفقهي يف جمال الأداء ال�سيا�سي، �هذه القواعد حتدد الإطار املرجعي الذي يتعني بال�سر�رة 
هذا  وعلى  واملكانية.  الزمانية  املتغريات  النظر عن  بغ�ص  فقهي،  اجتهاد  اأي  عنه  ي�سدر  اأن 
الأ�سا�ض، تعترب هذه القواعد املنهجية مبثابة املعايري التي يتعني مراعاتها يف كل عملية جتديدية، 
وهي �سرط اأويل للحفاظ على امل�سافة الفا�سلة والفارقة بني الن�سق ال�سيا�سي الإ�سالمي وبني 

غريه من الأن�ساق.

- املرتكز الت�ريخي وم�ستند الإجم�ع ك�آلية اإجرائية  1
�سكلت ال�سوابق التاريخية اإحدى املرتكزات التاأ�سي�سية التي ا�ستند اإليها الفقهاء يف 
جمال التنظري الفقهي. وهذه ال�سوابق ت�ستمد م�سداقيتها من واقع التجربة ال�سيا�سية التي 
خا�ستها اجلماعة الإ�سالمية يف �سدر الإ�سالم، والتي خ�سعت با�ستمرار للقراءة والتاأمل، ومت 

توظيفها باعتبارها �سوابق تاريخية ح�سل ب�ساأنها الإجماع.
ومع اأن جتربة الدولة الإ�سالمية تعود اإلى مرحلة النبوة، وهي متقدمة زمنيا، اإل اأن هذه 
املرحلة ل ميكن اعتبارها تاأ�سي�سية يف جمال التنظري الفقهي لآليات التدافع ال�سيا�سي ، ول 
نكاد جند لها كبري �سدى يف ال�ستدلل الفقهي الناظم لهذا املجال. �رمبا كان ذلك مفهوما 
بالنظر اإلى اأن الأداء ال�سيا�سي لهذه املرحلة كان مرتبطا مبن�سب النبوة، وهو من�سب يقع خارج 
اخت�سا�ص اجلماعة املوؤمنة، باعتبار اأن النبي كان يت�سرف بو�سفه نبيا مر�سال ل بو�سفه قائدا 

منتخبا. 
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ولقد �سكل غياب �سخ�ص النبي عليه ال�سالة وال�سالم حدثا فارقا يف تاريخ التجربة 
ال�سيا�سية الفتية، و�سع اجلماعة الإ�سالمية النا�سئة اأمام مهام جديدة حيث �ستواجه لأول 
مرة اإدارة حالة الفراغ ال�سيا�سي القائم. �لأنها مل ترث عن زمن النبوة �سكال تنظيميا حمددا 
ميكن ا�ست�سحابه، فقد كان عليها اأن جتتهد يف جت�سيد القيم ال�سيا�سية التي ب�سر بها الإ�سالم 
اأن اجلماعة  يقدم دليال حا�سما على  التاريخي  املعطى  اإن هذا  الواقع.  اأر�ص  وتنزيلها على 
كانت تعي متاما باأنها كانت باإيزاء عمل تاأ�سي�سي غري م�سبوق، وهو ما يف�سر تعدد اخليارات 
والروؤى التي متخ�ص عنها اجتماع ال�سقيفة. لقد اأ�س�ص هذا الجتماع لواحد من اأهم املبادئ 
اأولى خطواته لرت�سيم قواعد املمار�سة  اأن بداأ يتلم�ص  التي �ستحكم الجتهاد الفقهي منذ 

ال�سيا�سية و�سوابط �سرعيتها. 
�من الوجهة الت�سريعية، تكمن اأهمية الإجماع يف كونه حدد الإطار املرجعي لتحقيق 
�سرعية املمار�سة ال�سيا�سية. �بغ�ض النظر عن الأ�سكال التطبيقية �اخليارات املتعددة لتحقق 
هذا الإجماع، فاإن القاعدة املبدئية الثابتة اأن الإجماع يجب بال�سرورة اأن يعرب عن اإرادة الأمة 
واخت�سا�سها بحق الختيار، واأن يعرب عن توافق الإرادات ال�سيا�سية املتفاعلة واملتدافعة بهذا 

اخل�سو�ص، وبدون هذا التوافق تفقد العملية ال�سيا�سية �سرعيتها. 
�سمن  الإجماع  مبداأ  واأدرج  التاريخي،  الدر�ص  هذا  الفقهي  العقل  ا�ستوعب  ولقد 
اأ�سوله الت�سريعية، بل اإن هذا املبداأ - كما يت�سح من مراجعة ال�ستدلل الفقهي- ي�سكل 
دعامة الجتهاد ال�سيا�سي، �يحتل الرتبة الأ�لى �سمن قائمة الأ�سول الجتهادية املوؤ�س�سة 
للنظر الفقهي، حتى قال عنه اجلويني »مل جند للم�سائل القطعية يف الإمامة �سوى الإجماع 

تعويال«)1(.

- املرتكز الن�سي كم�ستند ت�أ�سي�سي  2
يقوم  ما  فلي�ص ثمة  الفقهي،  الن�ص ي�سكل عمدة ال�ستدلل  اأن  به  اإذا كان م�سلما 
دليال على ا�ستثناء الفقه ال�سيا�سي من هذا املنطق ال�ستدليل. وعلى عك�ص ما تدعيه بع�ص 
الكتابات املعا�سرة)2(، يتمتع الن�ص بح�سور قوي يف جمال الجتهاد ال�سيا�سي فهما وتاأويال 

1  الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق عبد العظيم الديب، مكتبة اإمام الحرمين، ط2، 1401، �ض 54.
في نفيه وجود نظرية �سيا�سية اإ�سالمية، العقل ال�سيا�سي العربي:  الجابري  عابد  محمد  موقف  المثال  �سبيل  على  انظر   2

محدداته وتجلياته، المركز الثقافي العربي، 1990، �ض385-401.
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وتنزيال. وبغ�ص النظر عن م�ستوى الدللة اللفظية للن�ص من حيث قطعيتها اأو ظنيتها، فقد 
َور متركزها  ْ بقيت الجتهادات الفقهية م�سدودة بقوة اإلى الن�ص الذي �سكل مرجعيتها ومحِ

يف كثري من الق�سايا.
عن  عربوا  ثم  ومن  بـ«الأحكام«  العلمي  اإنتاجهم  ت�سمية  على  الفقهاء  ا�سطلح  لقد 
اجتهاداتهم ال�سيا�سية بـ«الأحكام ال�سلطانية« وهو ا�سطالح تعجز عن ا�ستيعابه كل املفردات 
ال�سيا�سية الوافدة بحكم احلمولة العقدية التي يحملها ويرتجم لها. فالتعبري بالأحكام يحيل 
اإحالة مبا�سرة اإلى مرجعيتها الدينية بو�سفها منظومة عقدية وقيمية وت�سريعية، ومن ثم كانت 
�سفة »ال�سرعية« لزمة لالأحكام ل يت�سور انفكاكها عنها، وهو ما يوجب نعتها بـ«الأحكام 
ظنية  اأ�  الدللة،  القطعي  الن�ض  نا�سئة عن  قطعية  الأحكام  اأكانت هذه  ��سواء  ال�سرعية«. 
نا�سئة عن اجتهاد فقهي، فاإنها تبقى اأحكاما �سرعية، اأي معربة عن مراد ال�سارع، ومف�سرة له 

�سواء اأ�ساب هذا املجتهد هذا املراد اأم اأخطاأه.
هذه الروؤية املنهجية الواعية ت�ستوجب �سرورة اعتماد مقاربة فقهية يف طرح اإ�سكالية 
ال�سلطة يف الإ�سالم، وهي املقاربة التي ترتكز على ا�ستنطاق الن�ص ال�سرعي �سمن ال�سروط 
التي اأنتجت منط اخلطاب الفقهي، بحيث نتعامل مع هذا  اخلطاب كما فكر فيه منتجوه ل 

كما نريده نحن اأن يفكر. 

- املرتكز القيمي  3
يق�سي  املهنية  �املمار�سات  العامة  الوظائف  حيازة  يف  اليوم  ال�سائد  العرف  كان  اإذا 
بتح�سيل الكفاءات العلمية واملهارات الفنية الالزمة، فاإن املنظومة القانونية املنظمة لل�سلك 
الوظيفي واملهني يف املجتمع الإ�سالمي ت�سع اإلى جانب هذا القيد املعريف واخلرباتي العتبار 
لذلك،  باأي حال.  اإ�سقاطه  اأو  يت�سور جتاوزه  الأول، ول  ينفك عن  قيد ل  وهو  الأخالقي، 
ا�سرتط الفقهاء توفر �سرط العدالة، وهي موا�سفة اأخالقية، اإلى جانب الكفاءة العلمية واملهارة 
الفنية يف كل من يت�سدى ملمار�سة وظيفة من الوظائف، اأيا كان طبيعتها وجمال اخت�سا�سها، 

دينية كانت اأم دنيوية، �سيا�سية اأم اإدارية، علمية اأم مهنية، دون متييز بينها �سواء ب�سواء.
�سرطت  اإمنا  الفقهاء  قال  فقد  الأهلية،  العدالة يف حيازة  اعتماد  اأما عن احلكمة من 
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العدالة لتكون وازعة عن اخليانة والتق�سري يف جلب امل�سالح ودرء املفا�سد)3(.

اإن هذا العر�ص املوجز لت�سور الفقهاء مل�ساألة التاأهيل الوظيفي، اإمنا ق�سدنا به اأن نذكر 
العدالة مدداً  اأ�سبحت  امل�سلم، بحيث  للفرد  الوظيفية  املعيار الأخالقي يف احلياة  مبركزية 
اأ�سا�سياً من مددات الأهلية، بدونها يفقد املكلف اأهليته حتى واإن ا�ستوفى كل املوؤهالت 
ل�سحة جمموع  �سرعيا  مطلباً  العدالة  ثم كان حتقق  وظيفته، ومن  ملمار�سة  الالزمة  الأخرى 
الت�سرفات ال�سرعية كالأحكام الق�سائية، وت�سرف الولة، وما يلحق بذلك من وظائف عامة، 
تلزم طاعته ما مل يكن عدل،  اإن الإمام ل تثبت �ليته �ل  الفقهاء  ال�سياق قال  �يف هذا 

والقا�سي ل تنفذ اأحكامه ما مل يكن عدل، واملفتي ل تلزم فتاويه ما مل يكن عدل)4(.

املرتكز املعريف واخلرباتي  -  4
بنا ت�سوره للممار�سة ال�سيا�سية على  تكمن القيمة العلمية للتنظري الفقهي يف كونه 
اأ�سا�ض الدمج بني العتبارات اخلرباتية، �هي التي تعود اإلى اخلربة مبتطلبات املهام ال�سيا�سية، 
هاتان  باأدائه.  والرتقاء  ال�سيا�سي  الفعل  تر�سيد  ت�سمن  التي  الأخالقية  العتبارات  وبني 
املوا�سفتان املتكاملتان ل يت�سور اأبدا انفكاكهما، وكل اإخالل بهما اأو باإحداهما يعطل ابتداء 
اأن تكت�سب �سرعيتها ما مل تعمل على ا�ست�سحابهما يف  العملية ال�سيا�سية التي ل ميكنها 
الفقهي  التنظري  اإلى  �بالعودة  اأهميته.  �درجة  �طبيعته،  كان جماله،  اأيا  �سيا�سي،  اأداء  كل 
جند الفقهاء يلتزمون بهذا الت�سور التكاملي يف تنظريهم لل�سروط املعتربة يف التاأهيل حليازة 

من�سب الولية العامة كما يف التاأهيل لع�سوية الهيئة النتخابية.
و فيما يخ�ص املوؤهالت العلمية اأو بالأحرى اخلرباتية، فقد ا�سرتطوا يف اأهل الختيار 
اأن يكونوا من اأهل العلم والجتهاد فيما انتدبوا له، اإ�سافة اإلى رجاحة العقل و�سداد الراأي 
واحلكمة بحيث يكونون اأقدر على اختيار الأ�سلح، وبتدبري امل�سالح اأقوم واأعرف)5(. �قد دل 

ال�سالم، قواعد الأحكام في م�سالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية، 1991، ج1، �ض116. عبد  بن  العز   3
الح�سبة، ن�سخة اإليكترونية �سمن مو�سوعة المكتبة ال�ساملة، ج1، �ض275. القربة في طلب  الأخوة، معالم  4 محمد بن 

مغني  �كذلك:  �ض17-18.   ،1986 بير�ت،  الفكر،  دار  الفقي،  حامد  محمد  تعليق  ال�سلطانية،  الأحكام  ينظر   5
المحتاج اإلى معرفة األفاظ معاني المنهاج، �سرح ال�سيخ محمد ال�سربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن 
�سرف النو�ي، دار اإحياء التراث العربي، بير�ت، 1933،  ج4، �ض:131. �كذلك: من�سور بن يون�ض البهوتي، ك�ساف 

القناع عن متن الإقناع، مراجعة هالل م�سيلحي �م�سطفى هالل، دار الفكر، بير�ت،  ج6، �ض:158.
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كالم الفقهاء على اأن املق�سود بالعلم والجتهاد يف هذا املقام لي�ص معناه الأ�سويل العام، بل 
العلم مبا انتدبوا للقيام به)6(، لأن الغر�ض كما اأ��سحه اجلويني »تعيني قد�ة، �تخيري اأ�سوة، 
وعقد الزعامة مل�ستقل بها، فلو مل يكن املعنيرِّ املتخريرِّ عاملاً ب�سفات من ي�سلح لهذا ال�ساأن، 
ب�سوء اختياره، ولهذا مل يدخل يف ذلك  اإليه �سرراً  اأن ي�سعه يف غري مله ويجر  لأو�سك 
العوام، ول من ل يعد من اأهل الب�سائر... فاأما الأفا�سل امل�ستقلون الذين حنكتهم التجارب 
املبلغ كاف يف  الرعية، فهذا  اأمر  به  يناط  املرعية فيمن  ال�سفات  وهذبتهم املذاهب، وعرفوا 

ب�سائرهم، والزائد عليه يف حكم ما ل مت�ص احلاجة اإليه يف هذا املن�سب«)7(.

ومع اأن كالم اجلويني يحيل اإلى اخلربة ال�سيا�سية اأكرث مما يحيل اإلى العلم النظري 
ف�سائها  من  ال�سيا�سية  اخلربة  هذه  حترر  اإمكانية  نت�سور  اأن  باإمكاننا  فلي�ص  الفروع،  وحت�سيل 
القيمي. اإن اأولئك الذين و�سمهم اجلويني »بالأفا�سل امل�ستقلني« الذين حنكتهم التجارب 
زهم عن »العوام ومن ل يعد من اأهل الب�سائر« لقدرتهم على »معرفة  وهذبتهم املذاهب، اإمنا ميَّ
ال�سفات املرعية فيمن يناط به اأمر الرعية«. ومن العبث اأن يقال اإن حت�سيل ال�سفات املرعية 
وفق  ُد  حُتَدَّ والتي  الأفا�سل،  اأولئك  عنها  ي�سدر  التي  املعيارية  النظرة  خارج  يتم  اأن  ميكن 
اأخالقيات الف�ساء الثقايف الذي ينتمون اإليه. هكذا تبدو املوؤهالت العلمية املتعلقة باخلربة 
ال�سيا�سية مندجمة اندماجاً كلياً يف املوؤهالت الأخالقية ل ميكن انف�سالها عن بع�سها البع�ص 
واإل كان هذا النف�سال دليال على انتفاء �سرعية الختيار واإهداراً مل�سداقيته القانونية، وهي 
نتيجة مل يرتدد الفقهاء يف الإقرار بها والعمل على اإم�سائها، حتى قال اأبو احل�سن الأ�سعري 
»اإْن عَقدها جمتهد فا�سق اأو عقدها العامل الورع ملن ل ي�سلح لها مل تنعقد تلك الإمامة«)8(، 
فلم ي�سفع للفا�سق اجتهاده، كما مل ي�سفع للعامل الورع �سوء اختياره وتقديره، واعترب ذلك 

طعناً يف اإجناز العقد �م�سر�عيته.

6 خالف بع�ص الفقهاء هذا الراأي، فذهب الإمام النووي اإلى �سرورة اأن يكون العاقد مجتهدا اإذا كان واحدا، واإن كانوا اأكثر 
من واحد في�سترط اأن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في ال�سروط المعتبرة، ول ي�سترط اأن يكون الجميع مجتهدين. 

انظر: ر��سة الطالبين، ج7، 263.
غياث الأمم، مرجع �سابق، �ص:64.    7

1400/1980، �ض:-280 بيروت، ط2،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  اأ�سول  البغدادي،  طاهر  بن  القاهر  عبد   8
.281
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المبحث الثاني : الصيغ اإلجرائية لتحقيق شرعية
                                  التمثيلية 

ل يتوقع القارئ اأن يجد يف الن�ص الفقهي مفاهيم �سيا�سية من قبيل ما يتم ا�ستهالكه 
بقوة يف اللغة ال�سيا�سية الوافدة، وبعك�ص ذلك، يتوقع اأن يجد مفاهيم واأن�ساقا معرفية ل ترتدد 
يف اإعالنها وبو�سوح قطعها مع الأن�ساق ال�سيا�سية املتداولة، وذلك بحكم اختالف املرجعيات 
الثقافية املوؤ�س�سة لكل منهما. ثمة قراءات معا�سرة توؤكد جنوح الآراء الفقهية اإلى اعتبار اإبرام 
الغربي.  النموذج الدميوقراطي  اآحاد امل�سلمني، م�ستلهما بذلك  ال�سيا�سي حقا لكل  العقد 
ولكن العودة اإلى قراءة املادة الفقهية وفهم ن�سو�ص الفقهاء يف �سياقاتها التاريخية والقيمية 
والدينية كما �سبق بيانه، �سوف تنتهي بنا اإلى نتائج مغايرة متاما، حيث ياأخذ الجتهاد الفقهي 
منحا نخبويا ولي�ص جماهرييا، وهذا بغ�ص النظر عن التباينات والختالفات الفقهية القائمة 

ب�ساأن هذا البعد النخبوي للهيئة التمثيلية.
�نالحظ ابتداء تنوع الأجوبة التي قدمها الفقهاء بخ�سو�ض اخليارات املمكنة لتحقيق 
�سرعية التمثيلية بني اجتاه يجنح اإلى تو�سيع دائرة الإجماع واآخر يقول بت�سييقها. ومعلوم اأن 
يتحرك �سمنها  التي كان  التاريخية  الظروف  بطبيعة  الأجوبة كان مكوما  التباين يف  هذا 
الدولة  م�ساحة  وامتداد  اجلغرافية  الرقعة  بتو�سع  منها  يتعلق  ما  خا�سة  الفقهي،  الجتهاد 
الإ�سالمية، �ما كان يفر�سه من حتديات على م�ستوى التوا�سل، �ما يعنيه ذلك من الناحية 
العملية والإجرائية من �سعوبة ت�سور ح�سول الإجماع وح�سول التوافق بني املعنيني باإجناز 
العقد. اإن هذا العامل كان وراء اتفاق جمهور الفقهاء على بع�ص ال�سيغ التي اعتربوها -وفقا 
ملقايي�ص ع�سرهم- اأكرث واقعية، واعرتا�سهم على �سيغ اأخرى اعتربوها اأقرب اإلى املثاليات، 
اإثارة هذه اخللفية التي تف�سر حجم  اأنها حتظى مب�سداقية كبرية وفقا ملقايي�ص ع�سرنا. اإن  مع 
التباين الفا�سل بني �جهات النظر الفقهية تلك، �سر�رة منهجية ل غنى عنها لفهم طبيعة 
احللول التي قدمها الفقهاء �سمن �سياقاتها التي اأفرزتها، دومنا وقوع يف اأ�سر الأحكام امل�سبقة 

التي حتمل ال�سابقني فوق ما كانت تطيقه اأزمانهم.
وبعد هذا البيان حول طبيعة اخلطاب الفقهي ومرتكزاته النظرية وخلفياته التاريخية، 
نعود اإلى عر�ص الن�سو�ص الفقهية، وما حتمله من خيارات، وما تزخر به من ثراء يف النقا�ص، 
وواقعية يف الطرح، دون اأن ندخر جهدا يف التنقيب عن املربرات التي كانت تقف خلف هذا 
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الن�ص اأو ذاك، علما باأن الن�سو�ص الفقهية كثريا ما كانت تلتزم ال�سمت جتاه تلك املربرات، 
حيث كانت اللحظة التاريخية التي كان يعي�سها الفقيه وي�سدر عنها تغني عن الإف�ساح، وهو 
ما ي�سع على عاتقنا جهدا م�ساعفا يف اإزالة بع�ص ما علق بن�سو�سهم من غمو�ص، وك�سف ما 

بني على هذا الغمو�ص من تكهنات اأو تف�سريات كثريا ما اأخطاأت مرامي الفقهاء.

اأول: �سيغة الإجم�ع الكلي: التمثيلية حق لكل اأفراد امل�سلمني
ثمة اإ�سارات ون�سو�ص فقهية قد يفهم منها اجتاه بع�ص الفقهاء اإلى اإ�ساعة حق النتخاب 
بني عامة النا�ض، لكن قراءة هذه الن�سو�ض �سمن حيثياتها التاريخية يجعلها اأبعد ما تكون 
عن مبداأ م�ساعية حق النتخاب، �هو مبداأ غري ماألوف �ل معهود يف اخلطاب الفقهي. من 
مناقبه  يف  الكردري  عنه  ر�ى  حيث  حنيفة  اأبي  لالإمام  قول  املوهمة   الن�سو�ض  هذه  بني 
قوله: »واخلالفة تكون باإجماع املوؤمنني وم�سورتهم«)9(. ومنها اأي�سا ن�ص لالإمام زيد، فقد �ساأله 
تلميذه وراوي كتابه املجموع يف اأدلة الأحكام اأبو خالد الوا�سطي قال: »�ساألت زيدا عليه 
ال�سالم عن الإمامة قال: هي يف جميع قري�ص، فال تنعقد الإمامة اإل ببيعة امل�سلمني. فاإذا بايع 
امل�سلون فكان الإمام برا تقيا عاملا باحلالل واحلرام، فقد وجبت طاعته على امل�سلمني«)10(. 
�من هذا القبيل اأي�سا ن�ض لالإمام اأحمد الذي �سئل عن معنى حديث »من مات �لي�ض له 
اإمام مات ميتة جاهلية«، فقال: »اأتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه امل�سلمون، كلهم 

يقول هذا اإمام. فهذا معناه«)11(.
اأخرى  عبارات  اإلى  اإ�سافة  الفقهاء،  اأئمة  عن  �سدرت  التي  العبارات  جممل  هذه 
�سدرت عن د�ائر كالمية �سناأتي على ذكرها لحقا.  �هذه العبارات اإذا ما قرئت جمتزاأة 
اإلى  الفقهاء  فاإنها توهم ول�سك جنوح هوؤلء  التاريخية، وهو ما ح�سل فعال،  من �سياقاتها 
العتداد مببداأ الأغلبية متاما كما هو معمول به يف الدميقراطية الغربية.  ولتجاوزا هذا الوهم، 
اأو ذاك، وهي احليثيات  الفقيه  التاريخية وال�سيا�سية التي عا�سها هذا  اإبراز اخللفيات  يتعني 
حنيفة، بهام�ص مناقب اأبي حنيفة للموفق المكي، مطبعة مجل�ص دار  اأبي  الأعظم  الإمام  مناقب  الكردري،  البزار  ابن   9

المعارف النظامية، حيدر اأباد، الهند، 1321هـ، ج2، �ض15.
زيد، المجموع في اأدلة الأحكام، تحقيق حريفي، طبعة ميالنو 1919، �ض249-248، نقال عن م�سطفى  الإمام   10

حلمي، نظام الخالفة في الفكر الإ�سالمي، �ص280.
1989، ج5،  القاهرة، ط2،  تيمية،  ابن  مكتبة  �سالم،  ر�ساد  تحقيق محمد  النبوية،  ال�سنة  منهاج  تيمية،  ابن  انظر   11

�ض529.
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التي تك�سف حقيقة مرادهم من تلك العبارات. ولقد دل تتبع تلك اخللفيات اأن الن�سو�ص 
ال�سالفة مبجموعها اإمنا جاءت تعبريا عن اأزمة ال�سرعية التي كانت قد انحدرت اإليها املمار�سة 
بل  احلادة،  وتوتراتها  ال�سريعة  اإيقاعاتها  على  �سهودا  الفقهاء  هوؤلء  كان  والتي  ال�سيا�سية، 
وكانوا من اأبرز �سحاياها. فاأمام النك�سار التاريخي لتجربة دولة اخلالفة حتت �سطوة النقالب 
الأموي ثم العبا�سي لحقا حيث مت تغييب مبداأ البيعة التعاقدية ل�سالح البيعة الإكراهية، 
تبلورت مواقف فقهية راف�سة ومناه�سة، ومن ثم جاء هذا الأ�سلوب الحتجاجي الذي يتجاوز 

ال�سيغة التقريرية التي تكتفي بتقرير احلكم الفقهي بلغته القانونية املعهودة. 
لقد كان الإمام زيد منا�ئا لبني اأمية، �كان بينه �بني ه�سام بن عبد امللك �سجالت 
وحجاج، وعندما يئ�ص منه قرر اأن يخو�ص �سده غمار احلرب �سنة 122 بالكوفة، وبايعه اأن�ساره 
اأهله  بني  الفيء  وق�سم  املحرومني،  واإعطاء  امل�ست�سعفني،  عن  والدفع  الظاملني،  »جهاد  على 
بال�سواء، ورد املظامل، ون�سر اأهل احلق«)12(. �ال�سيغة التي ر�ي بها الن�ض تك�سف عن هذه 
اخللفية ال�سيا�سية بو�سوح. فقد جاء كالم زيد جوابا على �سوؤال تقدم به اأحد اأجنب تالمذته 
اأبو خالد الوا�سطي، وهذا بحد ذاته دليل على اأن ثمة نقا�سات مو�سعة كانت جتري بني الرموز 
الفقهية والقوى ال�سيا�سية املناه�سة ل�سلطة اجلور. والراجح عندي اأن هذا اجلدل الفقهي اإمنا 
كان يجري مبوازاة مع اأحداث الثورة امل�سلحة التي خا�سها الإمام زيد، اأو ب�سدد التهييء لها، مما 
تطلب اخلو�ص يف م�ساألة �سرعية ال�سلطة و�سبل حيازتها، ويف هذا ال�سياق، جاء جواب الإمام 
زيد ليقرر اأن ال�سلطة يف جميع قري�ص، وهو نفي لدعاء بني اأمية حق تفردهم بها واحتكارهم 
اأ�س�سه  ال�سلطة الذي  توارث  امل�سلمني، �هذا نفي �سريح ملبداأ  ببيعة  اإل  تنعقد  �اأنها ل  لها، 

الأمويون، �احتجاج ملرجعية الأمة التي هي �حدها م�سدر �سرعية ال�سلطة. 
تلك كانت القيم ال�سيا�سية التي جاهد يف �سبيلها الإمام زيد، وكانت نهايته اأن �سقط 
النعمان من  اأبي حنيفة  نهاية  �الغلبة، �كذلك كانت  القهر  ب�سيفه د�لة  يعالج  �هو  �سهيدا 
بعده. لقد كان اأبو حنيفة يج�سد اآلم ع�سره، �يختزل بجراأته �علمه �عي النخبة ال�سيا�سية 
حينا)13(،  واملداراة  احليل  يركب  وفقهه،  بعلمه  ويحاجج  بنف�سه  يخاطر  زمنه،  يف  املناه�سة 
ويجاهر باحلق عند القت�ساء اأحيانا. ولقد بقي الإمام وفيا خلطه ال�سيا�سي املناه�ص، ومتم�سكا 

12 علي بن الأثير، الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1983، ج5، �ض86.
اأبي العبا�ص ال�سفاح حين قدم الكوفة وجمع وجوه العلماء لأخذ بيعتهم في مناقب الإمام الأعظم،  بيعة  تهربه من  انظر   13

ج1، �ض199.
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مبوقفه يف مقاطعة �سلطة »اجلور«، �كان يرى يف اعتزالها �سبيال لتعريتها من �سرعيتها املزعومة. 
راأى  التي  ال�سلطانية  الوظائف  امتهان  رف�ص  ثم  الثوري، ومن  بنهجه  الإمام متم�سكا  وظل 
فيها م�ساومة على مواقفه املبدئية، وكانت النتيجة اأن عذب الإمام حتى خافوا عليه املوت، 
ويتكرر املوقف ذاته مع الدولة العبا�سية زمن املن�سور. واإذا كانت الروايات قد اختلفت يف 
تفا�سيل منته هذه، فقد اأجمعت على اأن الإمام مل يخرج من منته اإل وهو ممول على 

النع�ض)14(. 
لقد كانت اأزمة ال�سرعية حا�سرة بقوة يف فكر الإمام و�سلوكه، ومل يكن هذا املوقف 
ال�سلبي واملت�سدد من ال�سلطة ال�سيا�سية �سوى اإفراز من اإفرازاتها، و�سمن هذا ال�سياق، ويف 
�م�سورتهم  املوؤمنني  اإجماع  ب�ساأن  الإمام  قاله  ما  املوتورة �سدر  ال�سدامية  العالقة  اإطار هذه 
اأبي  وابن  املن�سور جمع مالكا  اأن  الكردري  البيعة و�سحتها. هكذا يحدثنا  ك�سرط لنعقاد 
ذئب واأبا حنيفة وقال: »كيف ترون هذا الأمر الذي خولني اهلل تعالى فيه من اأمر هذه الأمة، 
هل اأنا لذلك اأهل؟« وكان جواب الإمام حا�سما: »امل�سرت�سد لدينه يكون بعيد الغ�سب، اإن 
اأنت ن�سحت نف�سك علمت اأنك مل ترد اهلل باجتماعنا، فاإمنا اأردت اأن ُيعلم العامة اأنا نقول 
التقوى،  اأهل  من  اثنان  عليك  اأجمع  وما  اخلالفة  وليت  ولقد  منك،  تهواه خمافة  ما  فيك 

واخلالفة تكون باإجماع املوؤمنني وم�سورتهم«)15(. 
�ل يبتعد الإمام اأحمد عن هذه الهواج�ض. لقد كان ن�سه حديثا عن ال�سرعية التي 
�سغلت الإمامني قبله، �اإن كان قد ت�سرف ب�سكل مغاير ح�سبما اأداه اإليه اجتهاده �تقديره 
ال�سيا�سي. لقد جاء قوله ال�سابق جوابا على �سوؤال يتعلق باأزمة ال�سرعية زمن املحنة املعروفة 
ال�سلطتني  بني  التوتر  درجات  اأعلى  ج�سدت  التي  املحنة  �هي  املعتزلة،  حكومة  بقيادة 
ال�سيا�سية والعلمية، وقتل فيها بع�ص الرموز الفقهية البارزة، وعذب فيها اآخرون حتى �سارفوا 
اأدركنا مدى  اأنف�سهم،  اأدركنا اأن هذا التعذيب كان ي�سرف عليه بع�ص اخللفاء  املوت. واإذا 
ح�سا�سية املوقف. اإن و�سع هذا ال�سوؤال يف �سياق هذه الأجواء املتوترة يجعله اأبعد ما يكون 
عن جمرد تنظري فقهي بارد. بل اإن ردود الفعل الفقهية التي �ساحبت اأحداث الفتنة كانت 
اأمكن،  اإذا  ال�سالح واإعالن اخلروج  بقوة  الفتنة ولو  اإلى ح�سم ماأزق  تطرح خيارات تطمح 
�هو الأمر الذي ا�ستدعى اخلو�ض يف اأحاديث الطاعة �اخلر�ج، �حقيقة الإمام الذي تكون 

محنة الإمام، ينظر الفا�سيل في مناقب الإمام الأعظم، ج2، �ض19-20-21-22. بخ�سو�ص   14
 .16 �ض  ج2،  نف�سه،   15
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مفارقته مفارقة للجماعة، ويكون املوت خارج �سلطانه ميتة جاهلية. ويف غمار هذه املحنة كان 
اأحمد بن ن�سر اخلزاعي ��سهل بن �سالمة قد بايعا النا�ض على الأمر باملعر�ف �النهي عن 
بغداد  ملكوا  الواثق حتى  اأيام  اآخر  �سوكتهم  ا�ستدت  ثم  املاأمون،  زمن  ذلك  وكان  املنكر، 
وعزموا على الوثوب فك�سف اأمرهم، وجل�ص لهم الواثق بنف�سه لي�سدر حكمه بالإعدام يف 

حق الإمام اأحمد بن ن�سر اخلزاعي، �الذي نفذ يف �سعبان �سنة 131للهجرة)16(.
�يف هذه الأجواء املوتورة، كان الإمام اأحمد، �هو رجل املحنة بامتياز، اأكرث املعنيني مبا 
يجري حوله من اأحداث دامية. �هو برمزيته �مكانته العلمية كان ميثل مرجعية كل اأ�لئك 
املحتجني من كبار العلماء والفقهاء، وهو ما يربر هذا ال�سوؤال الذي اأجاب عنه الإمام مبنع 

اخلروج على الإمام اجلائر لعتبارات �سيا�سية ل يت�سع املقام ل�سرحها)17(.
وقد وردت ن�سو�ص اأخرى �سبيهة عن كل من اأبي بكر الأ�سم وه�سام الفوطي، فقد 
اأبيهم«)18(، كما نقل عن  باإجماع الأمة على بكرة  اإل  تنعقد  »اإن الإمامة ل  كانا يقولن : 
�سليمان بن جرير اأنه كان يقول: »اإن الإمامة �سورى فيما بني اخللق«)19(. �هذه الن�سو�ض 
جرير،  بن  �سليمان  عن  فاأما  ورودها.  �سياق  عن  مبعزل  تقراأ  اأن  ميكن  ل  �سابقاتها  هي  كما 
فهو موؤ�س�ص فرقة ال�سليمانية، وهي اإحدى الفرق ال�سيعية الزيدية، وقوله هذا يندرج �سمن 
مذهب الزيدية ردا على من يقول من ال�سيعة بنظرية الن�ص. وبهذا العتبار قال اإن الإمامة 
�سورى بني اخللق، اإحالة اإلى اجلهة التي يعود اإليها حق اإن�ساء العقد �هي الأمة، �نفي القول 
بنظرية الن�ض. �من الوا�سح اأن هذا الحتجاج ل عالقة له مب�ساألة اإجماع كل اآحاد اخللق 
من امل�سلمني عل اختيار الإمام، بل اإنه كان يرى عك�ص ذلك متاما اإذ اأجاز اأن تنعقد الإمامة 
بعقد رجلني من خيار امل�سلمني)20(، �هذا بيان �سريح ينق�ض كل تاأ�يل يحمل راأيه ال�سابق 

على غري حممله.

16 محمد بن اأحمد الذهبي، �سير اأعالم النبالء، اأ�سرف على تحقيقه �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، 1984، 
ج11، �ض168.

17 نف�سه، ج11، �ض263. �لمزيد من التفا�سيل حول موقف الإمام اأحمد ينظر: الأحكام ال�سلطانية، �ض20، �كذلك: 
اأبو يعلى الفراء، المعتمد في اأ�سول الدين، تحقيق وديع زيدان حداد، دار الم�سرق، بيروت، ب.ت. �ص238.

موؤ�س�سة الحلبي، ب. ت.،  ج1، �ض159. �النحل،  الملل  ال�سهر�ستاني،  الكريم  عبد  محمد   18
�ستايز  فرانز  الن�سر:  دار  ريتر،  هملتون  ت�سحيح  الم�سلين،  واختالف  الإ�سالميين  مقالت  الأ�سعري،  الح�سن  اأبو   19

بي�سبادن، ط3، 1400/1980، �ض460.
�ض259. ج1،  �النحل،  الملل   20
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اأما ما ا�سرتطه اأبو بكر الأ�سم وه�سام الفوطي من اإجماع امل�سلمني عن بكرة اأبيهم، فهو 
قول جاء يف �سياق اأحداث تاريخية حمددة تعود اإلى اأحداث الفتنة، حيث كانت الأمة قد 
انق�سمت بني مع�سكري علي �معا�ية، �كان من راأيهما اأن الإمامة ل تنعقد يف حال الفرقة، 
�ل ت�سح اإل اإذا كانت الأمة يف حال التفاق �اجتماع الكلمة. �ير�ي لنا ال�سهر�ستاين اأن 
اأبا بكر الأ�سم اأراد بقوله هذا الطعن يف �سحة اإمامة علي لأن بيعته ح�سلت يف زمن الفتنة 
من غري اتفاق من جميع ال�سحابة، اإذ بقي يف كل طرف طائفة على خالفه)21(. �هذا ال�سياق 
يعرتفان  كانا  اأنهما  اأي�سا  ذلك  ويوؤكد  الكافة،  بيعة  على  ي�ستبعد حمل كالمهما  التاريخي 
ب�سحة انعقاد اإمامة اخللفاء الثالثة اأبي بكر وعمر وعثمان، وبيعتهم اإمنا انعقدت باتفاق من 
اجلماعة  عام  معاوية  باإمامة  اعرتفا  وكذلك  النا�ص،  كافة  دون  ال�سحابة،  كبار  من  ح�سرها 

لجتماع الكلمة عليه، �انتهاء حال الفرقة معه. 

ث�ني�: �سيغة اإجم�ع اجلمهور من كل البلدان
انعقادها جمهور  �سارك يف  اإذا  اإل  يقع  البيعة ل  انعقاد  اأن  اإلى  الفقهاء  بع�ص  ذهب 
اأهل احلل والعقد من �سائر البلدان ومن كل الوليات، بحيث تكون الأمة مبجموعها ممثلة 
اإل  نعرف عن ممثليه  نكاد  اأننا ل  اأهميته، ظل مهم�سا حتى  الراأي على  متثيال كامال. وهذا 
القليل. ففي كتابه الأحكام ال�سلطانية، اأورد املارودي هذا الراأي ومل ين�سبه اإلى اأحد بعينه، 
فذكر اأن طائفة قالت »اإن الإمامة ل تنعقد اإل بجمهور اأهل احلل والعقد من كل بلد ليكون 
على  تاأكيده  يف  الراأي  هذا  اأهمية  �تكمن  اإجماعا«)22(.  لإمامته  �الت�سليم  عاما،  به  الر�سا 
م�سداقية عملية الختيار، حيث ا�سرتط حتقق الإجماع الكلي لأهل الختيار، وبهذا يتحقق 
للتمثيلية �سرعيتها الكاملة دومنا جتاوز لأي طرف من الأطراف املوؤهلة ملمار�سة هذا احلق. وهذا 
الراأي، على اأهميته، مل يحظ مب�ساندة الفقهاء، �بقي راأيا �ساذا يف املنظومة الفقهية بكاملها، 
على امتدادها الزماين واملكاين، و�سهرته اإمنا تعود اإلى كرثة تردده على �سفحات منتقديه. 

�الأ�سباب التي دعت اإلى اإعرا�ض الفقهاء عن هذا الراأي تعود اإلى اأمرين:
الأ�ل: �عي الفقهاء التام ب�سعوبة حتقيق هذه ال�سيغة حتى قالوا اإنها تعود على عملية 
اأر�ص الواقع. وعن هذا العتبار �سدرت  الختيار بالنق�ص لتعذر حتقق هذا الإجماع على 
اعرتا�سات ابن حزم الذي اعترب تكلف ا�سرتاط حتقق اإجماع من هذا القبيل تكليفا مبا ل 

21 المرجع ال�سابق.، ج1، �ض98.
�ض:6. ال�سلطانية،  الأحكام   22
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يطاق، اإذ يتكلف من احلرج ما ل يطيقه م�سلم، ول اأوجبه دين«)23(، اإذ »ل حرج �ل تعجيز 
اأكرث من تعرف اإجماع ف�سالء من يف املولتان واملن�سورة اإلى بالد م�سر، اإلى عدن اإلى اأقا�سي 
بالد امل�سامدة، اإلى طنجة اإلى الأ�سبونة، اإلى جزائر البحر اإلى �سواحل ال�سام، اإلى اأرمينية 
وجبل الفتح، اإلى اأ�سمار وفرعانة واأ�سرو�سنة، اإلى اأقا�سي خرا�سان، اإلى اجلرجان اإلى كابل، اإلى 

املولتان، فيما بني ذلك من املدن والقرى)24(. 
والأمر الثاين يتعلق مبخالفته لل�سوابق التاريخية التي اعرتف الفقهاء ب�سرعيتها، حيث 
مل ي�سرتطوا حتقق مثل هذا الإجماع يف انعقاد خالفة الرا�سدين، وهو مل اتفاق بينهم ويف 
هذا قال اجلويني: »مما نقطع به اأن الإجماع لي�ص �سرطا يف عقد الإمامة بالإجماع«)25(، �بناء 

عليه قال قولته ال�سهرية :»انتفى الإجماع بالإجماع«)26(.

ثالثا: �سيغة اإجماع اأهل احلل والعقد من بلد اأهل الإمام 
اأهل احلل والعقد املقيمني بعا�سمة الدولة  اإلى �سرعية متثيلية  يذهب معظم الفقهاء 
اأي املجا�رين لالإمام)27(. واإذا كان هذا املوقف الفقهي يعرب عما ا�ستقر عليه راأي كبار فقهاء 
ال�سافعية، فاإن كبار فقهاء املعتزلة ممن اعتربت اآراوؤهم تاأ�سي�سية يف هذا املجال ا�ستقروا على 
كبار  نبغ  حيث  العلمي  الإبداع  ع�سر  اإبان  العلماء  كبار  موقف  هذا  كان  ذاته)28(.  الراأي 
وهو  الهجريني،  واخلام�ص  الرابع  القرنني  مع  خا�سة  ال�سيا�سي،  الفقه  اأعالم  من  املجتهدين 
الراأي  باأن  قويا  انطباعا  يعطي  مما  الفقهاء،  متاأخري  مع  �سداه  �سيرتدد  الذي  املوقف  ذات 

الفقهي قد ا�ستقر على هذا الختيار)29(. 
23 علي بن حزم، الف�سل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق اإبراهيم محمد وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت، 

1985، ج5، �ض:13. 
�كذلك: غياث الأمم،  �ض85. �ض:14.  ج5،  نف�سه،   24

�ض:67. الأمم،  غياث   25
26 نف�سه �ض:47. وينظر اأي�سا في ال�سياق نف�سه: التمهيد، �ص:468، � الأحكام ال�سلطانية، �ض:6. ومن المتاأخرين: 
�سرح المقا�سد، تحقيق عبد الرحمان عميرة، عالم الكتب بيروت ط1989-1/1409، ج 5، �ض:254. � الم�سامرة 
الدين بن  القاهرة ط1/1317، �ض:282-281. �سهاب  الطبعة الأميرية، بولق،  الم�سايرة في علم الكالم،  ب�سرح 

�ض25. اأحمد القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإ�سالمي، تحقيق محمد بوخبزة، ط1،  بير�ت 1994.ج10، 
ينظر راأي القال�سيني ومن تبعه من اأ�سحابه في: اأ�سول الدين، �ص281. �هو  المو�سوع،  التفا�سيل حول  لمزيد من   27

راأي الماوردي في الأحكام ال�سلطانية، �ص6، والجويني في: الإر�ساد، ج1، �ض424.
28 ينظر مو�سوعة القا�سي عبد الجبار، المغني في اأبواب العدل والتوحيد، ق�سم20، ج1، �ض257، �ق�سم 20، ج2، �ض68.
29 بخ�سو�ص موقف متاأخري الفقهاء ينظر على �سبيل المثال: القرطبي في الجامع لأحكام القراآن، توزيع دار المعرفة، 
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ولكن هذا القبول ل مينع ورود بع�ص الإ�سكالت حوله، خا�سة فيما يتعلق بطبيعة 
هذا التحديد احل�سري لأهل الختيار عددا ومكانا، ونوع ال�سالحيات التي خولها هوؤلء، 
ومدى �سرعية تو�سيع دائرة امل�ساركة، واحتمال وقوع اأكرث من بيعة اأو التع�سف يف ا�ستعمال 
ما  وهو  والغمو�ص،  اللب�ص  ببع�ص  الفقهي  املوقف  هذا  حتيط  الإ�سكالت  هذه  احلق.  هذا 

ي�ستدعي تقدمي الإي�ساحات التالية:

حدود ال�سالحي�ت التي يتمتع به� املقيمون ببلد الإم�م
فيما يخ�ص ال�سالحيات التي خولها الفقهاء للمقيمني ببلد الإمام، هذه ال�سالحيات 
بل  لهم،  خال�سا  حقا  باعتبارها  يناق�سوها  ومل  غريهم،  دون  لهم  امتيازا  الفقهاء  يعتربها  مل 
باعتبارها �اجبا كفائيا يتعني عليهم القيام به ل�سد حاجة طارئة ل حتتمل النتظار �التاأجيل. 
وهذه التفرقة بني ما هو حق وبني ما هو واجب �سروري لفهم مراد الفقهاء وجتنب التع�سف يف 
حمل اأقوالهم على غري حمملها. اإن املق�سود من كالم الفقهاء لي�ض تعيني جهة ال�ستحقاق 
على جهة احل�سر، بل حتديد اجلهة التي يتعني يف حقها املبادرة اإلى اأداء واجب الختيار، 
الفقهاء  ومفاد كالم  �سرعا.  به  القيام  لزمها  واجبا  برتكها  اآثمة  كانت  به  تقم  اإذا مل  بحيث 
بعدهم  ممن  اأولى  فكانوا  اأوجب،  �سهده  من  حق  يف  وهو  �سرعي،  واجب  الإمام  تعيني  اأن 
بالت�سرف. هذا املنطق الفقهي الذي حتدث به الفقهاء يندرج يف �سياق التق�سيم الأ�سويل 
املعروف للواجب اإلى ما هو كفائي وما هو عيني، وهذا لي�ص فيه اأي امتياز لأحد على اأحد، 
فالكل مطالب باأدائه، واإن بدرجات متفاوتة، فهو عيني يف حق فريق منهم، وكفائي يف حق 
اآخرين. هذا بال�سبط ما ن�ص عليه القا�سي عبد اجلبار، فالعقد -كما يقول- من اخت�سا�ص 
»جماعة من امل�سلمني اإذا كانوا من اأهل املعرفة والأمانة، ولي�ص ذلك بفر�ص على جماعتهم 

الدار البي�ساء، المغرب، ب.ت. ج1، �ض186-185، والإمام النووي في رو�سة الطالبين، تحقيق ال�سيخ عادل اأحمد، 
وعلي محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1992، ج7، �ض264، واأحمد بن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج 
في  جماعة  بن  الدين  وبدر  �ض67،  ج9،  �سادر،  دار  ال�سرواني،  الحميد  عبد  ال�سيخ  حوا�سي  بهام�ص  المنهاج،  ب�سرح 
تحرير الأحكام، �ض52، واأبو زكريا الأن�ساري في اأ�سنى المطالب �سرح رو�سة الطالب، المكتبة لإ�سالمية، ب.ت. ج4، 
�ض109، والرملي في نهاية المحتاج اإلى �سرح المنهاج، مطبعة م�سطفى البابي الحلبي، 1967، ج7، �ض120، �بدر 
الدين البكري في العتناء في الفرق ول�ستثناء، تحقيق عادل اأحمد عبد الجواد، وعلي محمد عو�ص، دار الكتب العلمية، 
عالم  عميرة،  الرحمن  عبد  تحقيق  المقا�سد،   �سرح  في  التفتازاني  الدين  و�سعد  �ض1054،   ،1991 ط1،  بيروت، 

الكتب، بيروت، ط1، 1409/1989، ج5، �ض233.
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اإل على �سبيل الكفاية، فاإذا قام به بع�سهم �سقط عن الباقني«)30(. �هذا الن�ض بهذا املعنى 
من  العقد  اإجناز  اأن  على  �سريح  ن�ص  وفيه  الفقهاء،  مراد  وهو  النووي)31(،  الإمام  مع  تردد 
الواجبات الكفائية، وكونه كذلك، فاإن م�سوؤولية اإجنازه هي م�سوؤولية كل امل�سلمني ممن توفرت 
فيهم �سروط التاأهيل دون متييز، اإل اأن تكون هناك دواعي جتعل فريقا منهم اأولى بالت�سرف 
من اآخرين، وكون فريق منهم مقيم ببلد الإمام، و�سهد وفاته، من اأهم دواعي الرتجيح، اإذ 

يقت�سي املوقف �سرعة املبادرة �الت�سرف.

تو�سيع دائرة امل�س�ركة
مبا اأن الفقهاء اعتربوا تعيني الإمام من الواجبات الكفائية، فقد اعرتفوا جلماعة اأهل 
هذا  اأداء  اإلى  واملبادرة  الت�سرف  ميكنهم  مادام  وجدوا  الت�سرف حيثما  بحق  والعقد  احلل 
احلق  هذا  املبداأ،  حيث  فمن  املكان.  لعتبارات  ا�ستثناء  اأو  قيد  دومنا  ال�سرعي،  الواجب 
مكفول لكل مكلف �سرعا قادر على الت�سرف، ومن حيث الإمكان هو منوط مبن يتعني عليه 
اأن تو�سيع دائرة امل�ساركة لت�سمل املقيمني  اإجنازه على وجهه املطلوب �سرعا. وهذا يقت�سي 
خارج بلد الإمام ل اعرتا�ص عليه متى كان ممكنا. هذا املعنى ن�ص عليه القا�سي عبد اجلبار، 
و�ساغ عبارته يف �سكل جواب على اعرتا�ص متمل، وكاأنه يبادر ابتداء اإلى دفع كل توهم 
اأو التبا�ص متوقع بهذا اخل�سو�ص. يقول القا�سي عبد اجلبار »اإن قيل اإن اأهل احلق انت�سروا 
يف البالد فيجب اأن يكون لكل واحد منهم اأن يقيم، قيل له: وكذلك نقول، لأن ذلك من 

فرو�ص الكفايات على الرتتيب الذي قدمناه«)32(. 
�لعل عبارة املا�ردي اأكرث ��سوحا �قوة يف الدللة على املطلوب، �هو مييز بني ما هو 
مقرر �سرعا يف ثبوت هذا احلق للمكلفني بغ�ص النظر عن مكان اإقامتهم، وبني ما جرى عليه 
العرف لعتبارات ظرفية. وهذا التمييز مهم جدا، فهو يقرر اأن ما جرى عليه العرف ل ي�سقط 
ما اأوجبه ال�سرع من حقوق، وفيه دللة على اأن املبادئ املقررة �سرعا اإمنا يتم تنزيلها واقعيا 
بح�سب الإمكان، واأن تنزيلها مرتوك ملا تعارف عليه النا�ص بح�سب الأ�سلح زمانا ومكانا. وهذا 
يعني اأنه ل توجد �سيغة من�سو�ص عليها �سرعا لتنظيم �سكل البيعة والختيار، فتنظيمهما 

30 المغني في اأبواب العدل والتوحيد، ق�سم 20، ج1، �ض278.
31 ر��سة الطالبين، ج7، �ض263.

ج1، �ض286.  ،20 ق�سم  المغني،   32
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مرتوك لتقدير الفقهاء، وال�سيغ الفقهية اإمنا تخ�سع للمتغريات الظرفية، وهذا يتيح لالجتهاد 
الفقهي فر�سة الإبداع يف اإيجاد اآليات جديدة توؤمن �سرعية الختيار. يقول املاوردي »لي�ص 
اأهل البالد ف�سل مزية تقدم بها عليه، واإمنا �سار من  ملن كان يف بلد الإمام على غريه من 
يح�سر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا ل �سرعا، ل�سبق علمهم مبوته، ولأن من ي�سلح 

للخالفة يف الأغلب موجودون يف بلده«)33(. 

المبحث الثالث : شرعية التمثيلية بين المعيار
                                  العددي والمعيار الوظيفي

من الق�سايا التي ناق�سها الفقهاء واأثارت جدل فقهيا مطول، �سحة ثبوت الختيار اإذا 
اأكانوا داخل  انح�سر اأهل الختيار يف عدد مدد، بغ�ص النظر عن مكان وجودهم، �سواء 
بلد الإمام اأم خارجه. وهذا اجلدل الفقهي جاء جوابا على دعوى بع�ص املتكلمني والفقهاء 

الذين اعترب�ا العدد مق�سودا لذاته. 

اأول: املعي�ر العددي لتحقيق �سرعية التمثيلية.

- الق�ئلون ب�ملعي�ر العددي  1
اأن  اعتربوا  ثم  ومن  العدد،  م�ساألة  على  ن�ست  التي  الفقهية  الآراء  بع�ص  وجدت 
التمثيلية تعترب �سرعية متى حتقق عدد معني من اأهل الختيار. وي�ستند موقفهم اإلى قراءتهم 
دليال  اعترب�ها  �التي  الرا�سدين،  زمن  ح�سلت  التي  التاريخية  ال�سوابق  لبع�ض  اخلا�سة 
هذه  من  للعديد  الإ�سالميني  مقالت  �ساحب  اأرخ  وقد  مدد.  بعدد  التقيد  �سحة  على 
التاريخية  امل�ستندات  من  بع�سا  اأورد  الذي  املاوردي  احل�سن  اأبو  فعل  وكذلك  الآراء)34(، 
الكتب  بع�ص  لها �سدى يف  هوؤلء)35(، كما وجد  عليها  اتكاأ  التي  ال�ستدللية  �الأ�سول 

�ض6. ال�سلطانية،  الأحكام  الما�ردي،   33
�ض460.   الإ�سالميين،  مقالت   34

�ض:6-7.  ، ال�سلطانية  الأحكام  الما�ردي،   35



242

بحث : محمد أمزيان

الفقهية املتاأخرة كما هو احلال مع اإدري�ص القرايف يف كتابه الذخرية)36(، � حممد ال�سربيني 
يف مغني املحتاج: )37(، �اأبي علي اجلبائي)38( من اأقطاب املدر�سة املعتزلية. 

- نقد الق�ئلني ب�ملعي�ر العددي  2
اأ - يظهر من عر�ض الن�سو�ض ال�سابقة اأن الجتاه الفقهي الذي يقول ب�سرعية انح�سار 
ممثلي  فمعظم  الفقهية،  املنظومة  هام�سية جدا يف  مبكانة  يحظى  بذاته  الختيار يف عدد  اأهل 
هذا الجتاه غري معروفني على وجه التحديد، واإمنا عرفت اآراوؤهم من خالل مرويات مقت�سبة 
ومتناثرة، وجاءت يف �سياق عر�سي ل يتجاوز الإ�سارة العابرة، كما عرفت من خالل ما �سدر 
حولها من ردود واعرتا�سات، وهو الغالب. ويدل على هذه املكانة الهام�سية التي يحظى بها 
هوؤلء يف املنظومة الفقهية ما ��سفهم به اجلويني يف معر�ض ذكره بع�ض اأقوالهم من اأنهم ممن »ل 
يعد من اأحزاب الأ�سوليني«)39(. لكن، ثمة ا�ستثناءات مهمة وردت فيها بع�ص من هذه الآراء 
من�سو�سا عليها يف مظانها الأ�سلية اأ� من�سوبة اإلى اأعالم الفقهاء املعتمدين يف هذا ال�ساأن)40(. 

ب- يرى الفقهاء اأن ال�ستناد اإلى ال�سوابق التاريخية املعتمدة ل دليل فيه اإطالقا على 
التن�سي�ض على العدد اأ� اعتباره يف حيازة �سرعية النعقاد. �هوؤلء الفقهاء جممعون على اأن 
العدد مل يكن معتربا لذاته، اإذ لي�ست العربة بالعدد، بل بح�سور من يح�سل بهم املق�سود 
وتتحقق بهم التمثيلية املطلوبة. بهذا العتبار كان اعرتا�ص الباقالين الذي ذهب اإلى اأنه مل 
يقم اأي دليل على التزام عدد معني خم�سو�ض ل يجوز الزيادة عليه اأ� النق�سان منه)41(. 

�هذا العتبار ذاته الذي لحظه ابن حزم ��سعد الدين التفتازاين)42(.

36 الذخيرة، 1994،ج10، �ض:25.
بيروت،  العربي،  التراث  اإحياء  دار  المنهاج،  األفاظ  معاني  معرفة  اإلى  المحتاج  مغني  الخطيب،  ال�سربيني  محمد   37

�ض131.  ج4،   ،1933
38 المغني في اأبواب العدل والتوحيد، ق2، ج1، �ض256.

39 غياث الأمم، �ض:68.
بما حكاه اأبو علي الجبائي من جهة، و«بيعة الواحد« التي ترددت مع اأكابر الفقهاء الذين  تحديدا  هنا  الأمر  ويتعلق   40
يعتد براأيهم في هذا الباب من جهة ثانية، وهذان القولن معا ل تعلق لهما بم�ساألة العدد من حيث اإنه مق�سود لذاته، اإذ لم 
يكن ق�سدهم التن�سي�ص على عدد معين ي�سح به انعقاد الإمامة بل العترا�ص على من ذهب اإلى اعتبار اإجماع جمهور اأهل 

الحل �العقد ل�سحة العقد . 
�ض:467-468. التمهيد،   41

42 �سعد الدين التفتازاني، �سرح المقا�سد، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1989، ج5، �ض468.
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الأحكام  بع�ص  على  بالقيا�ص  بالعدد  القائلني  ا�ستدلل  على  الفقهاء  اعرت�ص  ج- 
اجلمعة  �سحة  الأربعني يف  وا�سرتاط  البّينات،  بع�ص  الأربع يف  كا�سرتاط  الأخرى  الفرعية 
عند بع�ص املذاهب، وغريها من م�سالك ال�ستدلل. فهذه امل�سالك القيا�سية ل عربة لها يف 
باب الإمامة، وهي كما قال اجلويني »من اأ�سعف طرق الأ�سباه، وهي اأدون فنون املقايي�ص 
يف ال�سرع، ول�ست اأرى اأن اأحكم بها يف مواقع الظنون ومظان الرتجيح والتلويح، فما الظن 

مبن�سب الإمامة«)43(. 
 �قد تواترت رد�د الفقهاء على رد هذه الدعوى التي اعترب�ها حتكما ل ي�سنده دليل، 
وهم اإمنا �ساقوا هذه العرتا�سات يف معر�ص التدليل على مذهب جمهور الفقهاء الذين قالوا اإن 
املعترب يف انعقاد البيعة هو ح�سور اأهل احلل والعقد الذين تنتهي اإليهم �سالحية العقد بفعل 

الثقة التي يتمتعون بها، دومنا ا�سرتاط للعدد اأيا كان هذا العدد من حيث القلة اأو الكرثة. 

ث�ني�: املعي�ر الوظيفي لتحقيق �سرعية التمثيلية: مفهوم ال�سوكة

- حتديد املفهوم  1
اأن نقول  اإذا ا�ستثنينا الآراء ال�سابقة، �هي �ساذة �جمهولة القائل يف معظمها، ميكن 
بوجود اإجماع بني الفقهاء ال�سنة على اأن املعيار املعترب يف ثبوت �سرعية التمثيلية اإمنا هو املعيار 
الوظيفي ولي�ص العددي. واملق�سود باملعيار الوظيفي اأن هيئة اأهل احلل والعقد اإمنا انتدبت 
الوفاء  ميكن  ل  الوظيفة  وهذه  الأمة،  بقية  عن  نيابة  لالإمام  والعقد  الختيار  بوظيفة  للقيام 
بها اإل اإذا كان اأع�ساء هذه الهيئة يتمتعون بتمثيلية حقيقية متكنهم من التعبري عن الإرادة 
�الت�سليم  بالقبول  الأمة  تلقته  اأمر  اأجمعوا على  اإذا  الأمة، بحيث  الفعلية ملختلف مكونات 

والر�سا، وهو الأمر الذي ا�سطلح بع�ص الفقهاء على ت�سميته بـ »ال�سوكة«. 

- قوة ال�سوكة وحي�زة �سرعية التمثيلية  2
اأظهر الفقهاء اهتماما بالغا ببيان حجم القوة ال�سيا�سية التي ينبغي اأن تتمتع بها الهيئة 
النتخابية التي تتحقق مبوجبها �سرعية متثيليتها لالأمة. اإن الوظيفة الأ�سا�سية لهذه الهيئة كما 
�سبق بيانه تتحدد يف النيابة عن الأمة يف اختيار من يحكمها، وهذا يقت�سي اأن تتمتع بوزن 

�ض:69. الأمم،  غياث   43
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�سيا�سي حقيقي يجعلها قادرة على العقد واحلل، ويعطي لت�سرفها قوته الإلزامية. ومن هذا 
املنطلق ناق�ص الفقهاء العديد من احلالت للتحقق فعال من مدى قوة التاأثري التي تتمتع بها 
هذه الهيئة، وهذا مبحث دقيق وتكتنفه العديد من التفا�سيل التي ي�سعب الإملام بها يف هذا 
احليز)44( الذي ق�سدنا به على وجه التحديد الوقوف على فهم املعايري التي و�سعها الفقهاء 

لتحقيق �سرعية التمثيل. 

- املعيار الأ�ل: قوة الإلزام )الطاعة �الإذعان(
يرى الفقهاء اأن املعترب يف عقد الإمامة لي�ض عدد املبايعني، بل مقدار ما معهم من قوة 
ال�سوكة التي بها يح�سل مق�سود البيعة من الطاعة �الإذعان، اأيا كان عددهم. �جريا على 
هذه القاعدة ، مل يلق اجلويني �زنا للجدل الفقهي الدائر حول م�ساألة الإ�سهاد على العقد 
وما قيل عن عدد ال�سهود. فهذه الإجراءات يف حد ذاتها ل تن�سئ عقدا ول بيعة، اإذ املعترب 
الإ�سهاد  ح�سل  �سواء  الأمر،  �نفاذ  ال�سوكة  ح�سول  بل  اأ�عدمه،  الإ�سهاد  لي�ض  العقد  يف 
بها  تثبت  قوة  لهم  يكن  اإذا مل  البيعة  ملرا�سيم  ال�سهود  بح�سور  اإذ ل عربة  يح�سل،  اأم مل 
�سوكة الإمام وينفذ بها ت�سرفه)45(. وعن هذا املنطلق نف�سه �سدر الغزايل، وهو واإن بدا مقلدا 
لأ�ستاذه اإل اأن اإ�سهامه كان اأكرث تف�سيال �قوة يف الدللة)46(. �من جهته، يوؤكد ابن تيمية 
اأن الإمامة ملك و�سلطان، وامللك ل ي�سري ملكا مبوافقة واحد ول اثنني ول اأربعة اإل اأن تكون 

موافقة هوؤلء تقت�سي موافقة غريهم بحيث ي�سري ملكا بذلك)47(.

- املعيار الثاين: غياب متثيلية موازية مكافئة
لي�ست  �سيا�سية متعددة  اأطراف  فيها  تتدافع  باإيزاء عملية معقدة  اأنهم  الفقهاء  يدرك 
بال�سر�رة متجان�سة يف تقديرها �ميولها ال�سيا�سية. �هذا الوعي بطبيعة العمل ال�سيا�سي مل 
يتولد لديهم من فراغ، بل كان قراءة �سيا�سية لوقائع تاريخية �سابقة، وحتديدا تلك التي جرت 
بارز اتخذت موقفا معار�سا بل  اأطراف ذات ثقل �سيا�سي  ال�سقيفة حيث وجدت  يف موؤمتر 

ثمة مناق�سات طويلة بين الفقهاء في هذا الباب، خا�سة فيما يتعلق بما عرف عندهم بم�ساألة بيعة الواحد. واأكتفي هنا   44
بالإحالة  اإلى بع�ض مظانها، �منها على �سبيل المثال: الم�سامرة، �ض:282، �اأحكام القراآن للقرطبي، ج1، �ض:269، 

�الف�سل، ج5، �ض:16، �غيرها.
�ض73. الأمم،  غياث   45

نف�سه.  46
ج1، �ض527. ال�سنة،  منهاج   47
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وراف�سا وب�سكل قطعي ملا متخ�ص عنه من نتائج. هذه اخللفية التاريخية كانت حا�سرة وبقوة يف 
املباحث الفقهية الفاح�سة حلجم القوة ال�سيا�سية املعار�سة التي ميكن اأن ت�سقط معها �سرعية 

التمثيل. يف هذا ال�سياق ي�سعنا التنظري الفقهي اأمام حالتني:
يتميز فيه غالب عن  انق�ساما متكافئا ل  اأهل احلل والعقد  تنق�سم هيئة  اأن  الأولى: 

مغلوب، اأو يكون عدد املخالفني اأكرث، فهنا ل قيمة للعقد ول ت�سح معه الإمامة)48(.
�الثانية: »ح�سول مبلغ من الأتباع �الأن�سار �الأ�سياع يح�سل بهم �سوكة ظاهرة، �منعة 

قاهرة، بحيث لو فر�ص ثوران خالف ملا غلب على الظن اأن ي�سطلم اأتباع الإمام«)49(.
وا�سح اأن الهاج�ص الذي �سغل الفقهاء  هو التاأ�سي�ص القانوين ملعيار من�سبط يتم مبوجبه 
قيا�ص �سرعية التمثيل من حيث احليازة اأو النق�ص، وهو هنا معيار ال�سوكة وجودا وعدما، بحيث 
تنتفي ال�سرعية متى انتق�ص �سندها القانوين الوحيد املتمثل يف قوة التاأثري يف الأتباع وك�سب 

ر�ساهم. �هذه املنازعة اأ� املخالفة هي بيت الق�سيد يف الن�سني الواردين اأعاله. 

المبحث الرابع : استثمار الرصيد الفقهي في ترشيد
                                 الواقع السياسي الراهن

مثلت املباحث ال�سابقة عر�سا �سريعا وخمت�سرا لأهم الأفكار املحورية التي دار حولها 
الفقهي  الرتاث  باأن  القول  ومتعلقاته. وميكن  ال�سيا�سي  التمثيل  الفقهي يف جمال  النقا�ص 
ي�سكل ر�سيدا تاريخيا مهما، ويقدم خمزونا معرفيا غنيا، ومن ثم، ميثل بالن�سبة لنا رافدا مهما 
من روافد التجديد ال�سيا�سي. لقد اأثبتت املادة العلمية لهذا الرتاث اأننا باإزاء عمل اإبداعي 
بامتياز، بكل ما حمله من مفاهيم �م�سطلحات، �ما اأ�سله من معايري �مرتكزات مكنته من 
ومع  الدليل.  وحقله  املرجعي،  واإطاره  ال�ستدليل،  بنظامه  املتميز  التف�سريي  منوذجه  بناء 
تقديرنا لأهمية هذا الإجناز التاريخي، ل يغيب عن وعينا اأننا نتعامل مع مادة تاريخية، ظلت 
فعالية  من  حدت  والتي  ال�سلبية،  اآثارها  لها  كانت  التي  الظرفية  بخ�سو�سياتها  مكومة 
املمار�سة  تاريخ  اأن  التحديد. ذلك  ال�سيا�سي على وجه  التمثيل  الفقهي يف جمال  التنظري 
الرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة والن�سر، القاهرة، 1964،  عبد  تحقيق  الباطنية،  ف�سائح  الغزالي،  حامد  اأبو   48

�ض177، �كذلك غياث الأمم، �ض71.
�ض70. نف�سه،    49
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اأي  من  خاليا  ا�ستبداديا  تاريخا  كان  تعاقبها  على  الفقهاء  اأجيال  عاي�سته  الذي  ال�سيا�سية 
اأ�سكال التدا�ل ال�سلمي على ال�سلطة، �هو ما جعل التنظري الفقهي يف جمال  �سكل من 
العمل املوؤ�س�ساتي �اأ�سكال الأداء الإجرائي �التنفيذ العملي يكاد يكون عدميا. اإن غياب 
الإجرائي يف  البعد  على  النظري  البعد  طغيان  بعيد  اإلى حد  لنا  يف�سر  التاريخية  املمار�سة 
التنظري الفقهي. ول�سك اأن هذا الواقع ال�سيا�سي الذي عا�سه الفقهاء قد حال دون اإمكانية 
اختبار مدى فعالية اأفكارهم  على اأر�ص الواقع، ومن ثم عدم التمكن من مراكمة خرباتهم 
امليدانية بكل ما تتيحه من اإمكانات للتعديل والتطوير. ومما ل�سك فيه اأي�سا اأن هذه العوائق 
�ستجعل اإمكانية ا�ستفادتنا من خربتنا التاريخية مدودة، لغياب وجود تراكم �سيا�سي ميكن 

ا�ستثماره يف جمال تطوير العمل املوؤ�س�ساتي على �جه التحديد. 
ومع اإقرارنا باأهمية هذه املالحظة، اأعتقد جازما اأن ما هو مهم يف جمال العمل ال�سيا�سي 
لي�ص جانبه التطبيقي بل ما يتمتع به من قوة يف الأفكار واملبادئ الناظمة للنظر وال�ستدلل، 
�القواعد �املعايري ال�سابطة للممار�سة ال�سيا�سية، �هي بطبيعتها تعلو على الزمان �املكان �لو 
ب�سكل ن�سبي. ومن هنا، اأعتقد اأن ما ميكن ا�ستفادته من تراثنا ال�سيا�سي هو هذه املقومات 
التي تتمتع بقدر من الثبات، والتي ميكن ا�ستثمارها يف تر�سيد واقعنا ال�سيا�سي الراهن. اإن 
ا�ستح�سار هذه املقومات من �ساأنه اأن يحفظ هويتنا الثقافية و�سخ�سيتنا احل�سارية، ويحد من 
اإفراطنا يف ال�ستهالك ال�سيا�سي الأعمى لتجارب الغري التي اأ�سبحت لها ال�سدارة يف تاأطري 

�اقعنا ال�سيا�سي. 
من خاللها  اأردنا  والتي  البحث،  هذا  عاجلناها يف  التي  العلمية  املادة  اإلى  وبالعودة 
ال�سيا�سي  التمثيل  الفقهاء يف جمال  قدمه  الذي  الإ�سهام  طبيعة  لبيان  اأويل  و�سع خمطط 
حتديدا، اأرى اأن اإمكانية ال�ستفادة من هذا الرتاث تكمن يف مدى قدرتنا على تنزيل هذه 
الأفكار على اأر�ص الواقع، بال�سكل الذي يوؤمن لالأجيال الراهنة تطلعاتها التحررية من جهة، 
ويعمل على تر�سيد الأداء ال�سيا�سي يف جمال التمثيل ال�سعبي من جهة ثانية. ويف اإطار هذه 
املقرتحات الأولية، اأت�سور اأن عملية التنزيل ينبغي اأن متر عرب جمموعة من املقاربات التي 
ت�سكل مداخل متعددة املحاور لإعادة تاأثيث خميالنا ال�سيا�سي املعا�سر، وترميم ما يعرتيه 
من ن�سوب قد تعجز هذه الت�سورات عن �سدها بكل تاأكيد، لكنها قد توؤ�س�ض لتقاليد جديدة 

باتت مهجورة �رمبا م�ستهجنة.
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اأول: املق�ربة الثق�فية
يجادل كثري�ن يف حقيقة الآليات التي تعتمدها النظم الدميقراطية يف اإدارة العملية 
والإيديولوجية،  الفل�سفية  خلفياتها  من  وجتردها  حياديتها  يف  يعتقدون  والتي  ال�سيا�سية، 
باعتبارها جمرد و�سائل اأداتية ل غري. مع هذه الروؤية التب�سيطية، يتم اختزال العملية النتخابية 
يف الحتكام اإلى �سناديق القرتاع وعمليات الفرز وعد الأ�سوات. لكن اأ�سئلة مهمة تظل 
م�سكوتا عنها، �هي اأ�سئلة من طبيعية غائية تتعلق مبقا�سد العملية النتخابية ذاتها. �بغ�ض 
النظر عن واقع املمار�سات الفجة التي تدار بها العملية النتخابية يف جمتمعاتنا، يفرت�ص يف 
الأطراف املتناف�سة على �سناديق القرتاع اأنها تتناف�ص بناء على م�ساريع تنموية واإ�سالحية 
تتعلق بهموم ال�سعوب النه�سوية، �تطلعاتها امل�ستقبلية، �طموحاتها التحررية. اإن هذا املعطى 
املقا�سدي يفرت�ص اأن يكون الناخب على وعي بطبيعة امل�سروع الذي �سيمنحه �سوته، وهذا 

يتطلب منه اكت�ساب احلد الأدنى من املعارف العامة التي توؤهله لالإدلء ب�سهادته. 
هذا احلد الأدنى من املعارف واخلربات، والوعي مبتطلبات املرحلة، واأولوياتها، هو ما 
نعنيه باملقاربة الثقافية، بحيث يفرت�ص يف اأع�ساء الهيئة التمثيلية، كما تو�سحها ال�سفحات 
املقبلة، اأن يكونوا ل�سان حال �سعوبهم، يرتجمون همومهم واأحالمهم، وينا�سلون يف �سبيل 
حتقيق لي�ص مطالبهم احلقوقية فح�سب، بل اأهدافهم الكربى املتعلقة با�ستعادة كرامتهم بني 
ال�سعوب، وحتررهم من ت�سلط القوى الدولية التي تعترب »اللعبة الدميقراطية« واحدة من اأخطر 

اآليات حتكمها.
�من املهم اأن نذكر يف هذا املقام باأن الوعي الفقهي بهذه امل�ساألة يبد� متقدما جدا، 
وهو يتجاوز مبراحل كثرية وعي املعا�سرين. لقد ربط الفقهاء عملية الختيار مبقا�سدها، وهي 
حفظ امل�سالح العامة، وهذا يعني بداهة اأن عملية الختيار م�سروطة ابتداء باأن يكون الناخب 
على علم بامل�سالح العليا للمجتمع حتى يتمكن من اختيار من هو اأقدر على حفظها، وبعبارة 
املاوردي، لبد اأن يكون معه من »الراأي واحلكمة املوؤديان اإلى اختيار من هو لالإمامة اأ�سلح 
�بتدبري امل�سالح اأقوم �اأعرف«)50(. ولهذا العتبار منع الفقهاء من مل ي�ستوف هذا ال�سرط 
من مزاولة حق الختيار، لأنه لو منح هذا احلق »لأو�سك اأن ي�سعه يف غري مله ويجر اإليه 

�سرراً ب�سوء اختياره«)51(. 

�ض 17-18. ال�سلطانية،  الأحكام   50
�ض:64.   الأمم،  غياث    51
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اإن لفظ »الجتهاد«)52(، الذي ا�ستخدم يف تقرير حق الأمة يف اختيار من ميثلها، يبدو 
وثيقة ال�سلة بحقل الدرا�سات الفقهية والأ�سولية، وهو يدل على بذل اجلهد وا�ستفراغ الو�سع يف 
الت�ساور والتداول وا�ستطالع الراأي ل�سمان اختيار �سليم و�سرعي لأهل ال�ستحقاق واملوؤهلني 
حليازة من�سب الولية العامة. اإن »الجتهاد«  وفقا لهذا ال�ستخدام الفقهي يحيل اإلى معناه 
الأ�سويل لتعلقه بت�سرف �سادر عن مكلفني، �ساأنه �ساأن كل الت�سرفات التي ل تثبت لها �سفة 
ال�سرعية اإل بخ�سوعها ملقت�سيات الجتهاد الفقهي. اإن هذا التوظيف ال�سطالحي يبد� معه 
»الجتهاد« اأبعد ما يكون عن كونه جمرد اآلية متاحة بل وم�ساعة بني كل الأفراد دون قيد اأو 
�سرط. فهذا ال�سطالح له دللته العميقة على معنى البحث والتق�سي والتدقيق يف ال�سروط 
واملوؤهالت التي ا�سرتط الفقهاء �سرورة توفرها يف كل من يت�سدى حليازة املن�سب ال�سيا�سي 
واملوكلني بتن�سيبه على حد �سواء. كما اأن هذا الجتهاد يف تق�سي ال�سروط واملوؤهالت يوحي 
اإيحاًء قويا باأن العقد ال�سيا�سي ينبغي اأن يكون موؤ�س�سا على �سمانات حقيقية، بعيدة عن كل 

الإجراءات ال�سورية حتى تثبت له بالفعل �سفته التعاقدية.
وبالعودة اإلى املنظومة الدميقراطية، جند ثمة مفارقة ي�سعب تخطيها. ففي الوقت الذي 
تتناف�ص فيه القوى ال�سيا�سية على اأ�سا�ص برامج مدرو�سة وخمططة، يتم الحتكام ب�ساأنها اإلى 
جمهور لي�ض من ال�سر�ري اأن يكون موؤهال لكي يكون حكما يف ق�سايا يتوقف عليها م�سري 
اأمة، وخا�سة يف الفرتات املف�سلية، عندما تتعر�ص الدولة لأزمات اقت�سادية اأو �سيا�سية وغريها. 
ووجه املفارقة هنا اأن �سوت رجل ال�سارع العادي يعادل �سوت خبري يف القت�ساد، ورجل 
املجالت  من  ذلك  وغري  ال�سرتاتيجية  اأو  امل�ستقبلية  الدرا�سات  وخبري  املحنك،  ال�سيا�سة 

الدقيقة، وعندما تتعادل هذه الأ�سوات تفقد امل�ساريع والربامج املتناف�ص عليها قيمتها. 
اإن املقاربة الثقافية التي نقرتحها هنا من �ساأنها اأن تقلب املعادلة ال�سيا�سية راأ�سا على 
عقب. ففي املمار�سة الدميقراطية تكت�سب العملية النتخابية �سرعيتها من الحتكام اإلى اإرادة 
اجلمهور، واملعادلة ال�سحيحة تقت�سي فك الرتباط بني ال�سرعية وبني اإرادة اجلمهور، لتحل 
ال�سرعية مرتهنة  املعادلة اجلديدة، مل تعد  املمثلة للجمهور. �يف �سياق  النخبة  اإرادة  حملها 

بخيارات جزافية بل بخيارات واعية ومدرو�سة.
 لكن الإ�سكال الذي قد يواجه به هذا املقرتح، يتعلق بهذا النزوع النخبوي وما يثريه 

يو�سف، غاية المنتهى، الموؤ�س�سة ال�سعيدية، الريا�ص، ط2، 1401، ج 3، �ض331. بن  مرعي   52
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من خماوف ترتبط بهاج�ص الإق�ساء الذي ميكن اأن يطاول عامة اأفراد املجتمع، بحرمانهم من 
حقهم يف التعبري عن خيارتهم واإرادتهم. وح�سما لهذا الإ�سكال، يجب التو�سيح ابتداء باأننا 
ل نتحدث عن »النخبة« مبعناها الفئوي، اأي كطبقة اجتماعية لها م�ساحلها واأجندتها اخلا�سة، 
بل على العك�ص من ذلك متاما، نتحدث عن النخبة بو�سفها متثل القيادة الرمزية لكل اأطياف 
املجتمع وقطاعاته، نخبة تتمتع بقدر ل مدود من التقدير اجلماهريي والولء ال�سعبي، كما 

يو�سحه هذا العنوان الالحق عن املقاربة التوافقية.

ث�ني�: املق�ربة التوافقية
يف حديثنا عن املرتكزات املوؤ�س�سة للفقه ال�سيا�سي، �سبق اأن اأ�سرنا اإلى مركزية مبداأ 
»الإجماع« يف املنظومة ال�سيا�سية الإ�سالمية. فعلى امل�ستوى املبدئي، يوظف مبداأ الإجماع 
يف العرف الفقهي باعتباره ال�سند القانوين �الد�ستوري الناظم لعملية التدا�ل على ال�سلطة. 
�من الوجهة القانونية �الت�سريعية ي�سكل الإجماع عمدة ال�ستدلل الفقهي يف التاأ�سي�ض 
ل�سرعية املمار�سة ال�سيا�سية، اأما من الوجهة الد�ستورية، فيعترب الإجماع التعبري القانوين عن 

م�سدر ال�سلطة ممثال يف اإرادة الأمة واخت�سا�سها بحق الختيار. 
واجلانب الذي يعنينا احلديث عنه هنا يتعلق بامل�ستوى الإجرائي، اأي بنوع الآليات 
املعا�سر. والتزاما  بالقبول وال�سرعية، يف واقعنا  التي ميكن اعتمادها يف حتقيق متثيلية حتظى 
منا بال�سرط املنهجي واملعريف الذي اأو�سحناه يف مقدمة هذه الورقة، والذي يق�سي بالتحرر 
احل�سيلة  قدرة  بخ�سو�ص  نف�سه  يفر�ص  �سوؤال  ثمة  املهيمنة،  ال�سيا�سية  الثقافة  مركزية  من 
التاريخية التي منلكها يف هذا املجال على اإمدادنا ببدائل عملية وقابلة للتطبيق. �سحيح اأن 
جتربتنا التاريخية فقرية يف هذا املجال، وهذه احلقيقة لبد من الإقرار بها حتى نحرر وعينا 
ال�سيا�سي الرهن من اأ�سر املكابرة ��هم املزايدات التي طبعت الكثري من الأدبيات ال�سيا�سية 
الإ�سالمية املعا�سرة، من جهة، ونعي الدور التاأ�سي�سي الذي نتطلع اإلى و�سع خطوطه الأولية 

من جهة ثانية.
وبالعودة اإلى ح�سيلتنا التاريخية، وحتديدا يف مرحلتها التاأ�سي�سية التي اأ�سفر عنها موؤمتر 
ال�سقيفة وما تاله من جتارب مدودة زمنا وكما، جند اأن الأ�سكال التنظيمية التي متخ�ست 
عنها كانت -على ب�ساطتها وعفويتها- عمال تاأ�سي�سيا بامتياز. لقد متخ�ست هذه التجربة عن 
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ثالث اختيارات)53( يقدم كل منها منوذجا مبتكرا يف جمال التداول ال�سلمي على ال�سلطة. 
وهذه الختيارات ظلت تتحكم يف جمموع التنظري الفقهي لآليات التداول ال�سيا�سي على 
معيارية  د�ستورية  �سوابق  اأنها  اأ�سا�ض  على  الفقهي  الجتهاد  معها  �تعامل  القر�ن،  امتداد 

حاكمة ملا بعدها. 
اإلى الر�سيد ال�سيا�سي الذي خلفه الفقهاء يف هذا املجال، يظهر ال�ستقراء  وبالعودة 
بها  التذكري  التي ل غنى عن  النتائج  اآنفا جملة من  الورقة  الذي قدمناه يف �سفحات هذه 
لعتمادها منطلقا يف ما ن�سعى اإليه من جتديد. وهذه النتائج ميكن تلخي�سها يف النقاط التالية:

عن  بع�سها  �سدر  �التي  املعا�سرة،  الدرا�سات  بع�ض  اإليه  جنحت  ما  بخالف  اأ�ل: 
�سخ�سيات كان لها �زنها العلمي الكبري، كما كان لها الف�سل يف التنظري ال�سيا�سي الإ�سالمي، 
تقف الأدبيات الفقهية على طريف نقي�ص مع املنظومة الدميقراطية، مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة 
اإلى  الأدبيات  تلك  جنحت  لقد  التمثيل.  �سرعية  حيازة  يف  املعتمدة  الإجرائية  بالآليات 
النت�سار لالآراء الفقهية التي اعتربتها متوافقة مع الآليات الدميقراطية من قبيل الحتكام اإلى 
الإرادة ال�سعبية عن طريق �سناديق القرتاع كمعيار وحيد حليازة �سرعية التمثيل ال�سعبي. 
�قد دل ا�ستقراء الآراء الفقهية على اأن الن�سو�ض الفقهية التي ميكن ال�ستباه يف دللتها على 
بيعة الكافة وحتقق الإجماع الكلي لي�ص لها وجود البتة يف قامو�ص الفقه ال�سيا�سي. فبع�ص 
هذه الأقوال والن�سو�ص جاءت يف �سكل �سيغ حجاجية، كان ق�سد اأ�سحابها املرافعة على 
الأمة  لد�ر  باإعادة العتبار  اإل  تتحقق  التي ل  ال�سرعية  م�ساألة  الثابتة من  املبدئية  مواقفهم 
وحقها يف الختيار احلر. وبع�ص هذه الأقوال كانت جوابا عن حالة �سيا�سية حلظية مددة 
خا�سة مع اأحداث الفتنة وما �ساحبها من تداعيات، وهي اأبعد ما تكون عن هاج�ص التنظري 
ملا يدور يف خميلة الكتاب املعا�سرين. ونالحظ يف احلالني معا، اأن مبداأ النتخاب مبعناه العام، 
اأي باعتباره حقا للكافة، مل يوجد له ممثلون يف الفقه الإ�سالمي، واأن اأقوال الفقهاء التي ي�ستبه 

اأنها تتحدث عن هذه ال�سيغة ل حتتمل اأي تاأ�يل ينحو بها يف هذا الجتاه.
ثانيا: دل ا�ستقراء الآراء الفقهية اأنها ذات نزوع نخبوي، يح�سر حق التمثيل يف فئات 
اإطار هذه الر�ؤية النخبوية، يوجد قدر من التباين يف املواقف  ذات موا�سفات حمددة. �يف 
الفقهية بني من يقول بتو�سيع دائرة الهيئة التمثيلية لت�سمل جمهور اأهل احلل والعقد من 

اأبي بكر، والثاني غير المبا�سر مع بيعة عمر، والثاني عن طريق مجل�ص �سورى مع  53 الأول كان بالختيار المبا�سر مع بيعة 
بيعة علي.
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�سائر الأوطان والبلدان، وهو الراأي الأ�سعف، وبني يقول بت�سييقها يف حدود الولية احلاكمة 
وهو الراأي الأكرث قبول عند جمهور الفقهاء. واأيا كان التباين احلا�سل يف تلك النقا�سات 
تتحد  الواقع،  اأر�ص  على  قائمة  لغياب جتارب  �سرفة،  نظرية  طبيعة  كانت من  التي  الفقهية 
املواقف الفقهية جميعها حول �سر�رة الحتكام اإلى مبداأ »الإجماع« كاأ�سا�ض معياري لقيا�ض 

�سرعية التمثيل. 
مب�ستوييه  ال�سيا�سي،  تراثنا  عليها  تاأ�س�ص  التي  املنطلقات  طبيعة  لنا  تبني  وقد  والآن، 
التطبيقي اإبان مرحلة التاأ�سي�ص، والنظري بال�سكل الذي راكمه الجتهاد الفقهي، ثمة �سوؤال 
يفر�ض نف�سه على املفكرين �الباحثني العا�سرين: اإلى اأي حد تبقى هذه ال�سيغ التاريخية 
ملزمة لالجتهاد املعا�سر؟ �ما مدى قدرتها على اإلهام العقل الإ�سالمي املعا�سر يف م�ساعيه 

التجديدية وحمايته من الوقوع يف اأ�سر الأمناط احلداثية املهيمنة؟
اأعتقد اأن الإجابة املو�سوعية عن هذا ال�سوؤال  بخ�سو�ض ال�سق الأ�ل من ال�سوؤال، 
تقت�سي منا التمييز بني ما هو تاريخي، وبني ما هو مبدئي. اإن الوقوف عند حدود الإفرازات 
اأي �سكل  ابتداع  �سرعية  يجادل يف  ابن حزم)54(  م�ستوى  فقيها كبريا يف  التاريخية جعل 
من الأ�سكال الإجرائية الناظمة لعملية الختيار تخرج عن نطاق ما جرى عليه الأمر قبل 
النقالب الأموي. واأعتقد اأن هذا املنحى الظاهري ل توؤيده وقائع التاريخ ال�سيا�سي للمرحلة 
التاأ�سي�سية ذاتها، �الدر�ض التاريخي الأهم الذي ميكن ا�ستخال�سه من هذه التجربة يكمن 
يف النهج التوافقي الذي مت  التعبري عنه �سيا�سيا بـ«الإجماع«. وبغ�ص النظر عن الأ�سكال 
التطبيقية واخليارات املتعددة املرتوكة للتقديرات الظرفية لتحقيق هذا الإجماع، فاإن القاعدة 
املبدئية الثابتة اأن الإجماع يجب بال�سرورة اأن يعرب عن اإرادة الأمة واخت�سا�سها بحق الختيار 
اأول، واأن يعرب عن توافق الإرادات ال�سيا�سية املتفاعلة واملتدافعة بهذا اخل�سو�ص ثانيا، وبدون 

هذا التوافق تفقد العملية ال�سيا�سية �سرعيتها. 
وبخ�سو�ص ال�سق الثاين من ال�سوؤال، ل جدال يف اأن هذه املقاربة التوافقية ت�سعنا 
اأمام ن�سق �سيا�سي متميز �غري ماألوف، �لكن التحدي الذي يواجه هذه املقاربة يكمن يف 
تنزيلها على اأر�ص الواقع. اإن امليزة التي تتفوق بها املنظومة الدميقراطية تكمن يف امتالكها 
قواعد ثابتة ومعايري قانونية ميكن من خاللها، وب�سكل مو�سوعي، قيا�ص مدى �سرعية التمثيل 

�ض18. ج5،  الف�سل،   54



252

بحث : محمد أمزيان

ال�سعبي من عدمه. ول�سك اأن تطوير ن�سق �سيا�سي بديل ي�سع على عاتقنا م�سوؤولية التفكري 
يف و�سع قواعد ومعايري مو�سوعية بديلة تكون قادرة على تاأمني �سرعية التمثيل، وهو ما حتاول 

فعله هذه املقرتحات الأولية التي ميكن اعتبارها مبثابة اخلطوات الأولى على طريق الإجناز. 

اأ  -مكون�ت الهيئة التمثيلية
بخالف النظام الدميقراطي، حيث يتم فرز ممثلي ال�سعب عرب نظام الرت�سيح والحتكام 
اإلى �سناديق القرتاع، تاأخذ الهيئة التمثيلية يف املقاربة التوافقية م�سلكا مغايرا حيث تت�سكل 

من جمموع الرموز الفعلية التي تتمتع ب�سلطة اأدبية حقيقية يف املجتمع. 
اإن حتديد مكونات هذه الهيئة ينبغي اأن ياأخذ بعني العتبار خ�سو�سيات كل جمتمع 
من حيث طبيعة القوى املوؤثرة فيه. واأي جمتمع ل يخلو من وجود قوى ذات هرمية متعددة 
املحا�ر، قد تكون دينية اأ� علمية اأ� �سيا�سية اأ� اإدارية اأ� اجتماعية اأ� مهنية اأ�غريها. �هذه 
م�سرتكة،  اأهداف  تلتقي حول  وازنة  تكتالت  ال�سيا�سية  الناحية  من  اعتبارها  ميكن  القوى 
احلزبية  ال�سيا�سية  الت�سكيالت  مل  لتحل  عمليا  يوؤهلها  ما  وهو  موحدة،  روؤى  وتتقا�سم 

التقليدية يف الن�سق الدميقراطي. 
حتديد  املثال  �سبيل  على  ميكن  املجتمع  لأفراد  الهرمي  التوزيع  هذا  اأ�سا�ص  وعلى 

التكتالت التالية:
- اجلماعات والطوائف الدينية، وهي على ما بينها من ت�سابه ظاهري، متثل تكتالت 
تتمتع بقدر كبري من ال�ستقالل عن بع�سها البع�ص، فقد تت�سكل على اأ�سا�ص الختالف 
تعدد  اأ�سا�ص  على  تت�سكل  وقد  الأديان،  املتعددة  املجتمعات  يف  احلال  هو  كما  الدين  يف 
امل�سيخات كما هو حال اجلماعات ال�سوفية، وقد تت�سكل على اأ�سا�ص الربامج الإ�سالحية 

كما هو حال اجلماعات الإ�سالمية، �غري ذلك من املتغريات.
- اجلماعات الإثنية والقبلية، وهذه ت�سرتك مع �سابقتها يف اأ�سا�ص ت�سكلها، فقد تتكون 

من جتمعات عرقية، اأ� لغوية، اأ� تنظيمات قبلية.
تقارب،  من  بينها  ما  على  متباينة  تكتالت  بد�رها  �هي  العلمية،  اجلماعات   -

كاملوؤ�س�سات �اجلمعيات �املجال�ض العلمية املتعددة التخ�س�سات، �الربامج �الأهداف.
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- الهيئات النقابية اأيا كان طابعها كالنقابات العمالية �املهنية، �نقابات التعليم، �ميكن 
قطاعات  يف  كالعاملني  القت�ساديني،  الن�سطاء  من  اأخرى  قطاعات  لت�سمل  دائرتها  تو�سيع 
املجتمع،  من  وا�سعة  قطاعات  تنتظم  الهيئات  هذه  اأن  ول�سك  وغريها.  والفالحة  التجارة 

وميكن اأن ت�سكل واحدة من القوى الأكرث تاأثريا يف ال�ساحة ال�سيا�سية.
- جمعيات املجتمع املدين، وهي �سبكة وا�سعة من الهيئات الفاعلة واملوؤثرة، وتتميز 
جتمع  متباينة  �سبكات  يف  لالنخراط  يوؤهلها  ما  وهذا  ن�ساطها،  ال�سديد يف جمالت  بالتنوع 

املتجان�ص منها ك�سبكة اجلمعيات الثقافية، اأو البيئية، اأو التنموية، اأو الن�سائية، وغريها.
- الأحزاب ال�سيا�سية، �املفارقة هنا اأن هذه الأحزاب التي اأريد لها اأن تكون القناة 
ال�سيا�سية الوحيدة املعتربة قانونيا للتعبري عن التكتالت ال�سيا�سية، ل متثل يف الواقع �سوى 

مكون ب�سيط من مكونات الن�سيج الجتماعي ال�سديد التعقيد والتنوع.

ب - الت�سكيلة التوافقية للهيئة التمثيلية
تظهر املكونات امل�سار اإليها اأن الهيئة التمثيلية تتمتع مب�سداقية حقيقية ل ترقى اإليها 
الت�سكيالت احلزبية التقليدية التي تقت�سر على فئات مدودة تنح�سر عادة يف اأفراد القطاع 
امل�سي�ص من ال�سعب. ومن جهة ثانية، ترتجم الت�سكيالت احلزبية حالة من ال�سراع اخلفي 
اأو املعلن، وهو ما يعني بال�سرورة الزج باملجتمع يف حال من النق�سام امل�ستدام الذي يعمل 
املجتمع، يحول دون  قلق دائم يف  ي�سكل عن�سر  ما  اإنتاجه، وهو  اإعادة  النظام احلزبي على 

اندماج مكوناته ال�سيا�سية �توحدها. 
اإن الت�سكيلة البديلة للهيئة التمثيلية -على عك�ص املنطق احلزبي الذي يتميز ببعده 
الإق�سائي- تتميز بروحها التوافقية حيث تت�سع ت�سكيالته لت�ستوعب كل القطاعات احلية يف 
املجتمع، بغ�ص النظر عن انتماءاتها الدينية، اأوالعرقية، اأواللغوية، اأواملهنية، اأوالقبلية، وبغ�ص 
اإن ت�سكيلة �سيا�سية بهذا القدر من الت�ساع يف  اأ� الفكرية.  ال�سيا�سية  النظر عن توجهاتها 
قواعدها اجلماهريية، متثل اأرقى تعبري قانوين ود�ستوري عن املقاربة التوافقية والتفاعلية التي 
حترتم مبداأ الت�ساركية، ومن ثم ميكن اعتبارها اإلى حد بعيد اأرقى �سكل من اأ�سكال التمثيل 

ال�سعبي املمكن حتقيقه. 
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اإن هذه الت�سكيلة التي تتميز بات�ساع قاعدتها اجلماهريية تتجاوز مب�سافات بعيدة ما هو 
القانون �الد�ستور  با�سم  التقليدي من ممار�سات غري عادلة �غري د�ستورية  النظام  ماألوف يف 
يف  �التحكم  بالمتيازات،  �ال�ستئثار  ال�سيا�سي  العمل  احتكار  حق  ر�سميا  منحها  الذي 
فهذا  املواطنني،  النتماء احلزبي حق لكل  باأن  هنا  القرار. ول يجدي الدعاء  مراكز �سنع 
التعليل البارد يرده واقع الت�سكيالت احلزبية الهزيلة، خا�سة اإذا اأخذنا بعني العتبار ارتباط 
النظام احلزبي بنمط الدولة احلديثة، والتي متثل يف وعي اجلماهري العربية والإ�سالمية منطا 
دخيال وم�ستوردا مل يكن له وجود البتة قبل اأن يفر�ص بقوة الإكراه يف اإطار �سيا�سة الهيمنة 

ال�ساملة التي كانت ول تزال متار�سها القوى ال�ستعمارية. 
التلقائي  وجتمعهم  النا�ص  حياة  واقع  من  م�سداقيتها  تكت�سب  البديلة  الت�سكيلة  اإن 
اأكرث  قائمة متوارثة عرب الأجيال، ول يطلب من احلكومات  اأطر جمتمعية  والطوعي �سمن 
من ا�ستيعابها والعرتاف بها كقوة جمتمعية وازنة بحيث ي�سبح من حقها اأن متار�ص حقوقها 
�سيا�سي  اإطار  �سمن  �سوؤونها  اإدارة  من  متكينها  على  وتعمل  ال�سيا�سية،  احلياة  يف  امل�سروعة 

توافقي. 

ج - الت�سكيل الق�نوين للهيئة التمثيلية:
اإذا اأخذنا بعني العتبار الروابط الدينية والأخالقية، وحتى القبلية واملهنية وغريها من 
الروابط القائمة بيت اأع�ساء اجلماعة الواحدة، واملتمثلة يف عالقة الولء املتبادل بني اجلماعات 
والقواعد وقياداتها، اأمكننا احلديث عن وجوع تعاقد عريف غري مكتوب، يق�سم اأفراد املجتمع 
اإلى تابع ومتبوع، ويولد يف نفو�ص الأتباع رغبة تلقائية وطوعية يف النقياد والت�سليم. وهذا 
اأ�سكال متباينة ح�سب القطاعات الجتماعية املختلفة،  الولء يتفاوت قوة و�سعفا، ويتخذ 
منها ما هو تعاقدي، �منها ما هو انقيادي طوعي لعتبارات قد تكون دينية، اأ� قبلية، اأ� طائفية، 
اأو غريها.  واأيا كانت طبيعة القطاعات والتكتالت، فاإنها تفرز قياداتها ب�سكل تلقائي حيث 
تظهر يف املجتمع رموز قيادية �سديدة التباين، منها الدينية، والعلمية، وال�سيا�سية، والنقابية، 

�املهنية، �زعماء القوم من الأعيان �ر�ؤ�ساء القبائل، �ما �سكلهم.
اإن هذا التعاقد العريف يجعل اإمكانية اإيجاد اإطار قانوين منظم لت�سكيل الهيئة التمثيلية 
اأ�سال،  قائما  متثيلية  على  القانونية  ال�سبغة  اإ�سفاء  الأمر  واقع  يعدو يف  وهو ل  مي�سورا،  اأمرا 
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وحتظى بتاأييد جماهريي وا�سع، وتتمتع ب�سالحيات مهمة يف اإدارة �سوؤونها الداخلية. وهذا 
الإطار القانوين يفرت�ص اأن يعالج اأمرين: 

الأول يتعلق باإ�سدار مر�سوم يق�سي بتاأ�سي�ص هيئة متثيلية معلنة ر�سميا، اإ�سافة اإلى ما 
يلحق به من قوانني منظمة من قبيل حتديد �سروط الع�سوية، ومدتها، و�سالحيات الهيئة، 

�غريها.
القطاعات  خمتلف  متكن  التي  لالآليات  املنظمة  الداخلية  اللوائح  يحدد  والثاين 

املجتمعية من اإفراز قياداتها التي �ستمثلها داخل الهيئة التمثيلية وتتحدث با�سمها.

د. الوظ�ئف املنوطة ب�لهيئة واآلي�ت ا�ستغ�له�
يف العناوين ال�سابقة، ان�سب الهتمام على بيان ت�سور اأويل لطبيعة الهيئة التمثيلية 
املقرتحة من حث مكوناتها واأ�سا�سها القانوين، بال�سكل الذي يجعلنا اأمام كيان قائم بذاته، 
ويتمتع بوجود فعلي د�ستوريا وقانونيا. وال�سوؤال هنا ماهي املهام املنوطة بهذه الهيئة وما هي 

�سالحياتها؟ 
الواقع اأنني ل اأرى هنا اأية خ�سو�سية تتميز بها هذه الهيئة عما تقوم به كل الهيئات 
باآليات  تعلق  لها  يكون  قد  عليها  التنبيه  ميكن  التي  �اخل�سو�سية  العامل.  د�ل  املنتخبة يف 

عملها اأكرث من اأي �سيء اآخر، وهو ما ي�ستدعي بع�ص التو�سيح:
يف ما يتعلق باآلية اختيار املر�سح ملن�سب الرئا�سة، لي�ص من ال�سروري اأن يتم بطريق 
اللجوء  تفرت�ص  للهيئة  التوافقية  الطبيعة  اإن  واملاألوف.  املتداول  بال�سكل  املبا�سر  النتخاب 
اإلى اآلية اأخرى قد تكون اأكرث م�سداقية ومو�سوعية من خالل جل�سات ت�ساورية يجتهد فيها 
اأع�ساء الهيئة يف و�سع املعايري املرجعية التي يتم على اأ�سا�سها الختيار. وهذه املعايري لي�ص 
من ال�سروري اأن تكون ثابتة، فهي مرتوكة للتقديرات الظرفية، بح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة 
العليا لالأمة، وهو ما يعطي للهيئة حق التعديل فيها مع كل دورة انتخابية مبا يوافق متطلبات 
املرحلة. ومع اإقرارنا باأهمية هذه الآلية، لي�ص هناك اأي مانع من اللجوء اإلى الت�سويت املبا�سر 
بني اأع�ساء الهيئة يف حال عدم التوافق، ويف هذه احلالة، ي�ستخدم الت�سويت كاآلية للرتجيح، 

بحيث يعتمد الراأي الذي يتحقق ب�ساأنه اإجماع الأغلبية.   
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ويف ما يتعلق باملهام الت�سريعية، متار�ص الهيئة �سالحياتها الكاملة مع مراعاة ما تتميز 
به هذه املهمة من خ�سو�سية تفر�سها طبيعتها التخ�س�سية التي قد يتعذر على كافة اأع�ساء 
الهيئة ال�سطالع بها.  وبالنظر اإلى هذه اخل�سو�سية يكون من حق الهيئة اإفراز جلنة علمية 
خمت�سة يكون من �سالحياتها و�سع م�سودة قانونية تعر�ص على الهيئة العامة للم�سادقة قبل 
اأن تاأخذ طريقها اإلى التنفيذ. وثمة تدابري احرتازية كثرية ميكن للهيئة اتخاذها ل�سمان الأداء 

العادل للجنة الت�سريعية بال�سكل الذي ي�سمن حقوق كافة اأطياف املجتمع.  

ثـ�لثـ�: املق�ربـــة الأخــالقية
اأ.  موجب�ت تخليق الأداء ال�سي��سي 

حتتل املوؤهالت اخلرباتية مكان ال�سدارة يف الأداء ال�سيا�سي املعا�سر كما هو متعارف 
�سمان  على  موؤ�سرا  �املهارات  اخلربات  هذه  حت�سيل  �يعترب  الدميقراطية.  التقاليد  يف  عليه 
التناف�ص  فيها  يجري  حيث  النتخابية  العمليات  اأثناء  ال�سيا�سية  املعركة  وك�سب  التفوق 
بني الربامج ال�سيا�سية التي يقدمها الفرقاء املتناف�سون. وقد جرت العادة على و�سف هذه 
من  م�ستلزماته  كل  فيه  تتحقق  دقيق  و�سف  وهو  النتخابية،  باملعركة  التناف�سية  العمليات 
العدائية املتبادلة، وركوب اأ�ساليب الكيد املمنهج، واملدعوم بقوة الآلة الإعالمية، مما يحول 
العملية النتخابية اإلى تناحر �سيا�سي حقيقي توظف فيه كل اأ�سكال ال�سجب، والت�سفيه، 
والف�سح املتبادل بني الأطروحات ال�سيا�سية املتناف�سة اإلى حد الت�ساد والتنايف. ومع ا�ستداد 
حمى املناف�سة هذه، تبدو العملية النتخابية اأ�سبه ما تكون بطاحونة جارفة ت�ستباح فيها كل 
القيم واحلدود الأخالقية حيث تعلو امل�سالح احلزبية واملكا�سب ال�سيا�سية على �سلطة املبادئ 

الإن�سانية واملثل الأخالقية.
اإن هذا ال�سياق ال�سراعي يحد من فعالية اخلربات واملهارات ال�سيا�سية مهما كانت 
قوتها وجناعتها، فهي ت�سعف القيمة الأدائية للربامج ال�سيا�سية التي يتم حو�سلتها لتتحول اإلى 
�سعارات دعائية لال�ستقطاب والتجميع، وتتحول معها احلملة النتخابية اإلى �سوق للمزايدات 
ال�سيا�سية بعيدا عن التقدير املو�سوعي للموؤهالت والقدرات الفعلية التي ميتلكها كل فريق، 

مما يحد من فعالية العملية التناف�سية، وي�سكك يف م�سداقية »اللعبة« ال�سيا�سية برمتها.
ومن جهة ثانية، ترتاجع �سلطة القيم الأخالقية اأمام منطق املناف�سة ال�سيا�سية وال�سراع 
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على ال�سلطة، وهو ما يربر عمليا الدخول يف م�سل�سل الف�ساد ال�سيا�سي، والتالعب بالأ�سوات، 
و�سراء الذمم. اإن اخلروقات القانونية التي تعرتي العملية النتخابية اإمنا ترتد يف النهاية اإلى مترد 
منطق  يفرزها  التي  امل�ساعفات  هذه  اأن  كما  القيمي،  املرتكز  هذا  على  ال�سيا�سية  املنظومة 
الأدبيات  ا�ستعادة  اأن  �اأعتقد  املعا�سر.  ال�سيا�سي  اأدائنا  تخليق  �سر�رة  ت�ستدعي  ال�سراع 
الفقهية املتدا�لة يف هذا املجال، �سيمكننا اإلى حد بعيد من  تعديل ال�سورة النمطية التي 
ال�سراعي  التناف�سي  املنظور  اإمكانية جتاوز  لنا  تتيح  املعا�سرة، كما  ال�سيا�سية  املمار�سة  حتكم 
الذي يف�سل املمار�سة ال�سيا�سية عن ال�سوابط الأخالقية. اإن اإعادة العتبار للمعيار القيمي 
من  �متحرر  نزيه  �سيا�سي  اأداء  لتحقيق  الفعلية  ال�سمانة  ت�سكل  التاأ�سي�ض  اإعادة  عملية  يف 

الإكراهات التي يفر�سها �سوق امل�سالح �منطق امل�سا�مات.

ب. ال�سيغة الإجرائية لتخليق الأداء ال�سي��سي
الجتماعي  ال�سبط  اآليات  من  يخلو جمتمع  ل  والقانونية،  الجتماعية  الوجهة  من 
التي يتحدد مبوجبها �سبط �سلوك الأفراد، ويف هذا املجال، تقدم لنا النظريات الجتماعية 
زخما هائال من الأدبيات الناظمة لالأداء الأخالقي لالأفراد. وهذه الآليات قد يتم التعبري 
عنا يف �سكل قوانني منظمة، �قد تكون يف �سكل اأعراف متدا�لة، �لكنها يف كل الأحوال 
تتمتع ب�سلطة الإلزام وقوة التنفيذ. ومع اأهمية هذه ال�سوابط يف حفظ النظام العام، يوجد 
يف املجتمعات الغربية الكثري من الت�سرفات ال�سخ�سية الالأخالقية التي ل تدخل يف دائرة 
املحظورات الجتماعية، ما دامت الأخالق لديها تعترب معطى ثقافيا يخ�سع ملتغريات الزمان 

�املكان.
لتحكيم  موكوًل  �سخ�سياً  حقا  الأخالقية  امل�ساألة  تعترب  ل  الإ�سالمي،  الفقه  ويف 
�سمائر الأفراد فح�سب، بل حقا عاما يحا�سب عليه املجتمع. ومن منظور اإلزامي كهذا، تعترب 
»املخالفات« الأخالقية املرتبطة باحلياة ال�سخ�سية للفرد ذاته جناية قانونية، وجرمية موجهة �سد 
املجتمع، حتى واإن مل يتعد اأثرها اإلى الغري. ومبوجب هذه اجلناية ي�سبح الفرد مو�سع م�ساءلة 
ق�سائية ف�سال عن مالحقة املجتمع له بنبذه ومقاطعته. لكن امل�سداقية التي يتمتع بها هذا 
املوقف الفقهي من الوجهة النظرية قد تتعر�ض للم�ساءلة، �رمبا الت�سكيك اأي�سا على م�ستوى 
التنـزيل الإجرائي، اإذ قد يرى البع�ص اأن املعيار الأخالقي يف حتديد التاأهيل ال�سيا�سي معيار 
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قيمي غري من�سبط وغري قابل للتطبيق اإجرائياً طاملا اأنه يرتد يف النهاية اإلى اعتبارات �سخ�سية 
ل ترتجم اإلى ت�سرفات �سلوكية ميكن اأن تالحقها �سلطة القانون. 

والواقع اأننا يف هذه امل�ساألة حتديدا، ل ننطلق من فراغ قانوين، فالتجربة الإ�سالمية يف 
هذا املجال تقدم معطيات قانونية مهمة ميكن ال�سرت�ساد بها يف تقنني املخالفات الأخالقية 
التي ميكن اأن توؤدي اإلى حرمان الأفراد من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية. ومن الناحية املبدئية، 
يبايعون  الذين  يكون  اأن  »ي�سرتط  فقالوا:  ال�سهادة،  اأهل  منزلة  الختيار  اأهل  الفقهاء  اأنزل 
ب�سفة ال�سهود«)55(، »فاإذا بايع اأهل احلل والعقد ووجوه النا�ص الذين هم ب�سفة ال�سهود يف 
اأهل  اإمامته...«)56(. اإن هذه املطابقة يف الوظيفة تعني بداهة خ�سوع  العدالة وغريه، ثبتت 
الختيار لالأحكام الفقهية املعمول بها يف ال�سهادات، ومدارها على احلديث ال�سريف: »ل 
تقبل �سهادة خائن ول خائنة، ول ذي غمر على اأخيه، ول مدود يف الإ�سالم«)57(. اإن هذا 
الن�ص يقدم �سيغة قانونية ل جدال يف قيمتها الأدائية والإجرائية، فهو ين�ص �سراحة على 
حرمان ذ�ي ال�سوابق من حق اأداء ال�سهادة، �ميكن بب�ساطة اأن ن�سوغ هنا قاعدة عامة ت�سمل 

اأداء ال�سهادة يف جمالتها الأو�سع و�سيغتها »موانع الختيار من موانع ال�سهادة«.
الأنظمة  يف  النتخابية  للعملية  املنظمة  القوانني  تخرج  ل  الفعلية،  الناحية  �من 
الدميقراطية عن هذا املبداأ، حيث درجت على حرمان بع�ض مواطنيها من ممار�سة حقوقهم 
ال�سيا�سية ا�ستنادا اإلى �سوابقهم العدلية، ومن ثم عملت على اإ�سدار قوائم خا�سة باأ�سحاب 
ال�سوابق. �اأعتقد اأن الأمر يف املنظور الفقهي لن يتجا�ز هذه الإجراءات القانونية الزجرية 
التي تنظمها لوائح من�سبطة، مع فارق جوهري، وهو اأن معايري التجرمي يف املنظومة القانونية 

الو�سعية تختلف كلية عنها يف املنظومة الإ�سالمية، وهو ما يربر اإثارة املو�سوع جمددا.
واإن  القانونية حتى  للم�ساءلة  ال�سخ�ص مدانا، ويخ�سع  يعترب  الإ�سالمية  املنظومة  يف 
مل يتعد اأثر ت�سرفه اإلى الغري ومل يلحق به �سررا ماديا اأو معنويا. فالت�سرفات ال�سخ�سية من 
قبيل تنا�ل املحظورات ك�سرب اخلمر مثال، �ما يندرج حتت حرية التعبري الفكري كالإ�ساءة 

الدين بن �سرف النووي، رو�سة الطالبين، تحقيق عادل اأحمد وعلي محمد عو�ص، دار الكتب العلمية، بيروت،  55 محيي 
ط1، 1992، ج7، �ض264.

56 محمد اأحمد ال�سفاريني، لواقح الأنوار البهية، �ض:403.
– لبنات،  البيهقي، ال�سنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  اأحمد بن الح�سن   57

الطبعة3، 2003، ج10، �ض200.
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اإلى املقد�سات، اأو ال�سلوكي كالتعري يف الأماكن العامة، وما يدخل يف الت�سرفات الطوعية 
الت�سرفات  من  وغريها  البالغني،  الطرفني  بر�سى  اجلن�سية  كالعالقات  الإكراه  من  اخلالية 
العديدة تعترب جرائم اأخالقية موجهة �سد املجتمع ومت�ص باحلق العام، وهي لي�ست كذلك 
يف املنظومة الغربية. وا�ستنادا اإلى هذه املنظومة الأخالقية، اتفق الفقهاء على اأن الفرد امل�سلم 
يعترب فاقدا للعدالة متى ارتكب واحدة من اجلرائم التي ا�سطلحوا على ت�سميتها بالكبائر، 

وهي ت�سمل اجلرائم احل�سية واملعنوية على ال�سواء.
اإن هذا الفارق اجلوهري ي�سع املمار�سة ال�سيا�سية على املحك الأخالقي، ومبوجبه يتعني 
حرمان العديد من فئات املجتمع من ممار�سة حق الختيار حتى واإن توفرت فيهم كل املوؤهالت 
الأخرى املعتربة �سرعا. لكن ات�ساع دائر املحظورات الأخالقية هذه ت�ستدعي اإيجاد معيار ثابت 
الفقهي يف هذا املجال منظومة متكاملة  العقل  اأبدع  للتجرمي �الإدانة ق�سائيا. �لقد  ��سامل 
من الأحكام �الإجراءات التاأديبية املتعلقة بحفظ الآداب العامة، �هي تتوزع اإلى ق�سمني: 
ق�سم منها يتعلق باحلدود وهي العقوبات املقدرة �سرعا، والق�سم الآخر يتعلق بالتعزيرات وهي 
العقوبات املرتوكة لتقدير احلاكم. وميكن اعتماد هذه الإجراءات التاأديبية معيارا ثابتا للتجريح 
والطعن يف اأهلية املر�سحني للهيئة التمثيلية، وهذا املعيار التاأديبي ي�سع حدا فا�سال بني مواطن 
ال�سبهة وبني مواطن حتقق اجلرمية. وعلى هذا الأ�سا�ص ل يدان الأفراد مبجرد التهمة، كما ل 
يدانون حتى مع تلب�سهم باجلرمية فعال ما مل يجاهروا بها يف الف�ساء العام، فيكونون يف حكم 
امل�ستور. لكن تطبيق هذا املعيار ي�سطدم بتحديات جمة تفر�سها طبيعة املرحلة الراهنة حيث 
اإن املجتمعات العربية مل حت�سم بعد خياراتها الكربى املتعلقة بهوية الدولة. ففي ظل دولة 
تنفيذ  باأن  ال�سرعية، علما  للحديث عن احلدود  الو�سعية، ل مكانة  القوانني  ل�سلطة  تخ�سع 
اإقامة احلد يعترب احلد الفا�سل بني ال�ستحقاق واحلرمان. لكن هذا الو�سع الذي نعتربه و�سعا 
ا�ستثنائيا، ميكن جتا�زه عمال مبقت�سى الإجراءات القانونية املعمول بها يف توجيه الإدانة، �التي 

ميكن اإنزالها منزلة التعزيرات املوكلة اإلى نظر ال�سلطة احلاكمة وتقديرها. 
واأيا كان اخليار املتاح، ي�سعنا هذا الإجراء القانوين اأمام قيود ذات �سقني: منع املهاترات 
طائلة  وذلك حتت  النتخابية،  احلمالت  تفر�سها حمى  التي  الت�سهري  ال�سيا�سية وحمالت 
قوانني قذف الغري، واإ�سدار لوائح باأنواع اجلرائم الأخالقية مع حرمان منتهكيها املحكومني 

ق�سائيا من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية مبا فيها حق الختيار.
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  خالصة
يف هذه اخلال�سة اخلامتة، ل نريد الوقوف عند حدود التذكري مبا مت مناق�سته من ق�سايا 
اأفكار نعتربها جنينية ويف  اأن تكون فاحتة ملا بعدها، مبا تطرحه من  نريد لها  مورية بقدر ما 
مرحلتها الأولية، وتتطلب مزيدا من العناية والتفكري لتحقق الرتاكم املعريف ال�سروري لإجناز 

عملية التجديد.
اإن اأي عملية جتديدية اإذا ما اأريد لها اأن تتاأ�س�ض على اأر�سية �سلبة، ل منا�ض لها من 
ا�ست�سحاب املرتكزات التاريخية �النظرية �القيمية التي حكمت الجتهاد الفقهي ال�سيا�سي. 
واأي جتديد يقطع مع جذوره التاريخية واأبنيته النظرية والقيمية �سيبقى مبتورا ومغرتبا يف و�سط 
جمتمعي ي�ستلهم م�سدر قوته من ارتباطه املعريف �الوجداين مبا�سيه �تاريخه. اإن ا�ست�سحاب 
هذه املرتكزات من �ساأنه اأن يعيد تاأثيث خميالنا ال�سيا�سي، ويفتح اآفاقا علمية وا�سعة لتحقيق 
التي تطبع كثريا من  »مراجعات« جادة وهادفة قادرة على جتاوز حالت »املراهقة« الفكرية 

اأدبياتنا ال�سيا�سية التي تطغى عليها نزعة تلفيقية مفرطة.
ح�سبانها  يف  تاأخذ  مقاربات  اعتماد  يفر�ص  املرجعي  الإطار  هذا  �سمن  العمل  اإن 
اأ�سولها املرجعية �التاأ�سي�سية، �قد اجتهدت هذه الورقة يف عر�ض ت�سورات اأ�لية ل�سلة من 

مقاربات متعددة الأبعاد، ثقافية، واأخالقية، وتوافقية.
على امل�ستوى الثقايف، ثمة �سرورة ح�سارية تفر�ص مراعاة ثقافة املجتمع امل�ستهدف، 
يتعلق  فيما  وخا�سة  حتديدا،  ال�سيا�سي  املجال  ويف  التجديد.  بعملية  املعنية  اجلهة  باعتباره 
بالتمثيل ال�سعبي، ت�سبح هذه ال�سر�رة اأ�لوية ق�سوى بالنظر اإلى املهام ال�سيا�سية �الت�سريعية 
املنوطة بالهيئات التمثيلية باعتبارها اأعلى �سلطة ت�سريعية يقع على عاتقها م�سوؤولية التاأطري 
هذه  تاأخذ  مل  وما  املجتمع،  لتنظيم  اأ�سا�سا  موجهة  القانونية  املنظومة  اإن  املجتمع.  القانوين 
املنظومة بعني العتبار ثقافة املجتمع، فثمة م�ساعفات خطرية �سوف تهدد هوية املجتمع ومتا�سكه 
التذكري  يلزم  كان  ما  التي  البديهيات  يعتربمن  املقاربة  هذه  اعتماد  اأن  الداخلي. ول�سك 
جمتمعاتنا  منه  تعاين  الذي  اجلماعي  الوعي  وانق�سام  احل�ساري،  النف�سام  حالة  لول  بها 
املعا�سرة. اإن اخلروج من هذا ال�سرود احل�ساري ل ميكن اختزاله يف غياب الإرادة ال�سيا�سية 
الفاعلة لدى النخب ال�سيا�سية فح�سب، فقد يكون ذلك جزءا من امل�سكلة بالتاأكيد، ولكن 
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امل�ساألة قد تكون اأكرث تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالخرتاقات التي اأ�سابت بنيتنا الفكرية، ما 
نتج عنها من م�ساعفات مت�ص هوية الأمة التي اأ�سبحت مو�سع م�ساءلة.

 على امل�ستوى القيمي، ثمة �سرورة ملحة تدعو اإلى ا�ستعادة املعايري القيمية ال�سابطة 
للتاأهيل ال�سيا�سي. اإن املناداة بـ »التخليق« بات يعرب عن توجه عاملي يرتجم حالة من القلق 
املزمن الذي بات يهدد حياة الإن�سان خا�سة يف املجال العلمي والتكنولوجي الذي اأ�سبح 
املفكرين  كبار  اأطلقها  التي  ال�سيحات  تلك  ا�ستدعى  الذي  الأمر  ال�سيطرة،  دائرة  خارج 
بات  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  وعلى  العلمية.  الدوائر  اإلى  الأخالقي  الدفء  باإعادة  الغربيني 
وا�سحا اأن احلروب املدمرة التي كان للمنطقة العربية احلظ الأكرب منها، هي يف جوهرها تعبري 
عن عمق النحطاط الأخالقي الذي تردى اإليه الأداء ال�سيا�سي ملجرمي احلرب الذين باتوا 
م�سوؤولية  عاتقنا  ت�سع على  اأ�سبحت  املوؤملة  الوقائع  اإن هذه  ال�سعوب.  م�سائر  يتحكمون يف 
م�ساعفة، م�سوؤولية ال�ستجابة لتطلعات �سعوبنا التحررية يف الداخل، وم�سوؤولية الإ�سهام يف 
تر�سيد ال�ساحة الدولية يف اخلارج. ومما ل�سك فيه اأن دعاة ال�سالم ومناه�سي احلروب من 
املتوح�سة  ال�سيا�سية  للنخب  الإجرامي  ال�سلوك  تعرية  الغربيني قد جنحوا يف  املفكرين  كبار 
يف دولهم، كما جننحو يف تعرية اآليات التحكم والقمع املمنهج الذي متار�سه الدميقراطية التي 
و�سفوها باأرقى واأذكى الدكتاتوريات. ومع تقديرنا البالغ لهذه اجلهود النقدية، ل نتوقع من 
هوؤلء املفكرين تقدمي بدائل عملية ت�سح بها منظومتهم القيمية التي تعاين من ت�سحر مزمن، 

�هو ما ير�سحنا لنكون اأ�سحاب المتياز يف اإجناز هذه املهمة التاريخية.  
التي  العميقة  ال�سروخ  اإلى  اللحمة  واإعادة  الوحدوي،  احل�ص  تنمية  م�ستوى  وعلى   
باتت تهدد �جودنا املادي �املعنوي، تقدم الآليات التي حكمت عملية التدا�ل على ال�سلطة 
يف التجربة الإ�سالمية، ب�سقيها التاريخي والنظري، بدائل ميكن اأن تكون ثورية وغري م�سبوقة 
يف جتاوز النمط ال�سراعي الذي يعترب اأكرب عيوب النظام الدميقراطي. اإن الآلية التوافقية التي 
تقرتحها هذه الورقة من �ساأنها اأن توؤ�س�ص ملنظومة بديلة جتنبنا الوقوع �سحية منطق التكتالت 
املت�سارعة وما ي�ست�سحبه من اآليات تناف�سية تق�سم الأمة الواحدة اإلى ي�سار يف مقابل اليمني، 
ومعار�سة يف مقابل احلكومة، ونقابات يف مقابل اللوبيات القت�سادية، واإ�سالحيني يف مقابل 
اإلى  اأ�سدا متنافية ي�سعى كل منها  املحافظني، وحداثيني يف مقابل الأ�سوليني…، وكلها 

اإق�ساء الآخر تهمي�سه.
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اإن هذه املقاربة تقدم �سمانات عملية قابلة للتطبيق على اأر�ص الواقع لإعادة  تاأ�سي�ص 
اإن  القومية والنق�سامات احلزبية.  بال�سراعات  املثقلة  الأمة«  »الدولة  الأمة« بدل من  »دولة 
دولة الأمة التي تقوم على قاعدة الن�سح املتبادل، والتعاون امل�سرتك، هي الطريق الوحيد اإلى 
حتقيق الأمة الواحدة على م�ستوى جمتمعاتنا القطرية يف اأفق حتقيق م�سروع الأمة اجلامعة 

على قاعدة »واإن هذه اأمتكم اأمة واحدة واأنا ربكم فاعبدون«.  
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مقدمة
اإخوانه من  ر�سول اهلل، وعلى  �سيدنا  و�سلم على  العاملني، و�سلى اهلل  احلمد هلل رب 
الأنبياء واملر�سلني، وعلى اآله و�سحبه الطيبني الطاهرين، وعلى اأزواجه اأمهات املوؤمنني، ومن 

تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.. اأما بعد: 
فاإن من اأعظم نعم اهلل علينا كم�سلمني اأن اأنعم علينا ب�سريعة غراء ل تدانيها �سريعة، 
ول يقاربها �سرع، يزداد بها اإمياننا بها يوًما بعد يوم، وتتجدد عجائبها بتجدد الأيام والليايل، 
وقد كان م�سايخنا الكرام يحفظوننا منذ نعومة اأظفارنا اأن )الإ�سالم �سالح لكل زمان ومكان(، 
ثم اأعجبني ا�ستدراك �سيخنا عبد العظيم الديب رحمه اهلل تعالى، حني قال:  ل ي�سلح كل 

زمان ومكان اإل بالإ�سالم1.
اأمام  حائًرا  يقف  ل  اأنه  ومكان  زمان  لكل  و�سريعته  الإ�سالم  �سالح  اأ�سباب  ومن 
م�ستجدات احلياة، وتطورات الع�سور، فهو - مبا ميلك من اآليات و�سوابط وملكات وخ�سائ�ص 
- قادر يف كل م�سكلة و�سائقة وم�سيبة على اإعطاء حكم ي�سمن للنا�ص م�سلحتهم، مراعًيا 
وقد  الب�سر.  لعامل  الكاملة  وامل�سلحة  التامة،  باحلكمة  جاءت  التي  الكلية،  الدين  مقا�سد 

1  �لإخو�ن �لم�سلمون و�لعمل �ل�سري و�لعنف/ عبد �لعظيم �لديب/ ط د�ر �لوفاء/ ط �أولى 2006م/ �ص 8.

االنتخابات بين القائلين بحرمتها
والقائلين بجوازها

د. أكرم كساب *

* �لأمني �لعام لر�بطة تالميذ �لقر�ساوي
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وم�سالح  احِلَكم  واأ�سا�سها على  مبناها  ال�سريعة  اإن  قال:  القيم رحمه اهلل حني  ابن  اأح�سن 
العباد، يف املعا�ص واملعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�سالح كلها. وحكمة كلها، فكل 
م�ساألة خرجت عن العدل اإلى اجلور، وعن الرحمة اإلى �سدها، وعن امل�سلحة اإلى املف�سدة، 

وعن احلكمة اإلى العبث، فلي�ست من ال�سريعة، واإن اأدخلت فيها بالتاأويل2.
اأح�سن كل من الحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني وجامعة الزيتونة بعقد موؤمترهما  وقد 
الإ�سالمية  الأمة  اأن  ذلك  الإ�سالمي«؛  ال�سيا�سي  الفقه  جتديد  »نحو  عنوان:  حتت  العاملي 
بحاجة ما�سة بعد ربيع ثورتها اإلى نظرة متاأنية يف العديد من م�سائل الفقه ال�سيا�سي وال�سيا�سة 

ال�سرعية.
وملا كانت م�ساألة )النتخابات( من امل�سائل التي وقع فيها خالف كبري بني العلماء فقد 
جاءت م�ساركت يف هذا املوؤمتر العاملي ببحث حتت عنوان: )النتخابات بني القائلني بحرمتها 

والقائلني بجوازها(.
وقد جاء البحث يف مبحثني:  

املبحث الأول: النتخابات تعريًفا واأ�ساليب واأنواًعا.
املبحث الثاين: النتخابات بني املوؤيدين والعار�سني.

َنا َل ُتوؤَاِخْذنَا اإِْن  واأخرًيا: فاأ�ساأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�سا لوجهه الكرمي،�َربَّ
ْلَنا  حُتَمِّ َنا َوَل  َربَّ َقْبِلَنا  ِمْن  ِذيَن  الَّ ًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى  اإِ�سْ َعَلْيَنا  حَتِْمْل  َنا َوَل  َربَّ نَا  ْخَطاأْ اأَ اأَْو  نَ�ِسيَنا 
اْلَكاِفِريَن�  اْلَقْوِم  ْرنَا َعَلى  َفانْ�سُ َمْوَلنَا  اأَنَْت  َواْرَحْمَنا  َلَنا  َواْغِفْر  ا  َعنَّ َواْعُف  ِبِه  َلَنا  َطاَقَة  َما َل 

)البقرة: 286(
الفقري اإلى عفو ربه وموله

�لموقعين عن رب �لعالمين/ �بن �لقيم/  ط د�ر �لكتب �لعلمية – ييروت/ ط �أولى ط1991م/ ج3/�ص3. �إعالم    2
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المبحث األول: االنتخابات؛ تعريًفا وأساليب وأنواًعا
: التعريف: اأولاً

1 ـ يف اللغة: 
النتخابات جمع، مفرده انتخاب، وهو يعني الختيار والنتقاء.

ومنها النخبة من النا�ص، لأنهم منتخبون ومنتقون منهم.
وانتخب ال�سيء: اختاره. ونخبة القوم: خيارهم3.

2 ـ ال�سطالح: 
واأما يف ال�سطالح فقيل باأنها: اختيار الناخبني ل�سخ�ص اأو اأكرث من عدد املر�سحني؛ 

لتمثيلهم يف حكم البالد4.
وهذا التعريف قا�سر على النتخابات الرئا�سية، لأنها وحدها التي حتقق احلاكم للبالد، 

بينما النتخابات تدخل يف العديد من الدوائر كما �سنبني.
وقيل باأنه: العملية التي مبقت�ساها اإرجاع ق�سية ما اإلى جماهري ال�سعب من اأجل معرفة 

رد فعلها ب�ساأن الق�سية5.
ولهذا ميكن القول باأنها: اآلية ت�سهم يف �سنع القرار، يقوم ال�سعب من خاللها باختيار 

من ميثله يف املجال�ص النيابية، وال�سلطتني التنفيذية، والق�سائية، وحكم البالد.
لكننا ن�سع �سابًطا لهذه العملية النتخابية وهو: األ ت�ساحبها خمالفة �سرعية، فتحيلها 

عماًل حمرًما ل لذاته واإمنا لغريه.

ثانياًا: اأركان العملية النتخابية:
ومن خالل التعريف ال�سابق ميكن القول باأن النتخابات تت�سمن اأربعة اأركان: 

الناخب )املر�ِسح(: وهو ال�سخ�ص القائم بعملية الختيار.. 1
املنَتَخب )املرت�سح(: وهو ال�سخ�ص املر�سح ملهمة ما.. 2

�بن منظور/ ط د�ر �سادر – بيروت/  ط ثالثة - 1414 هـ / ج1 / 752. �لعرب/  ل�سان    3
4  �ل�ستفتاء �ل�سعبي و�ل�سريعة �لإ�سالمية/ ماجد �لحلو/ ط د�ر �لمطبوعات �لعربية/ ط 1402ه/ �ص 103.

5  �لم�سطلحات �ل�سيا�سية و�لقت�سادية/ فتحي �سهاب �لدين/ ط موؤ�س�سة �إقر�أ/ ط �ولى 2011م/ �ص 95.
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�ملهمة: وهي �لأمر �لذي من �أجله ير�سح �ملنتخب ويختار �لناخب.. 3
العملية النتخابية: وهي امل�ساركة الفعلية من الناخب لختيار املر�سح.. 4

ثالثاًا: اأنواع النتخابات:
اأخرى،  اأحايني  يف  وت�سغر  اأحيانًا،  وتكرب  و�سورها،  اأنواعها  تتعدد  النتخابات  وهذه 
فتبد�أ بر�أ�س �لدولة، �لذي يحكم �ملاليني من �لب�سر، وتنتهي عند �نتخاب فرد وجعله �أمري� 
على رجلني ل ثالث لهما، كما يف حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا خرج ثالثة يف 

روا اأحدهم6«. �سفر، فليوؤمِّ

ومما تعارف عليه النا�ص من �سور يف العملية النتخابية ما يلي:

النتخابات الرئا�سية: وفيها يتم اختيار راأ�ص الدولة وحاكمها.  -  1

النتخابات الربملانية: وفيها يتم اختيار ممثلي الأمة على م�ستوى الدولة.  -  2

انتخابات املحليات: وفيها يتم اختيار ممثلي القرى والأحياء واملدن.  -  3

�ل�ستفتاء�ت: وفيها يوؤخذ ر�أي �ل�سعب بالقبول �أو �لرف�س يف �أمر ما.  -  4

5 -  انتخابات احتاد الطالب: وفيه يقوم طالب كل كلية بانتخاب من ميثلهم يف املطالبة 
بحقوقهم، ومن هوؤلء املنتخبني يتم انتخاب ممثلي اجلامعة ثم ممثلي اجلامعات يف كل 
والإعدادية  البتدائية  مدار�سها  يف  النتخابية  العملية  عدة  دول  مار�ست  وقد  قطر، 

والثانوية، واأقاموا ما ي�سمى بالربملان املدر�سي.
انتخابات النقابات: وفيها يختار كل اأ�سحاب مهنة اأو وظيفة من ميثلهم ليطالب   -  6

بحقوقهم واإدارة م�ساحلهم.
7 - النتخابات التي جترى يف املوؤ�س�سات اخلريية واجلمعيات الدعوية لختيار جمل�ص 

اإدارتها.
اإلى غري ذلك من اأنواع النتخابات التي كرثت وتعددت يف الآونة الأخرية.

�أبي د�ود )2272(. �أبي �سعيد �لخدري، و�سححه �لألباني في �سحيح  اأبو داود في الجهاد )2608( عن  6 رواه 
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ا: ملاذا يلجاأ النا�س لالنتخابات؟ رابعاً
ينيب عنه من  اأو  بنف�سه،  �سوؤونه  اإدارة  اإلى  بحاجة  فاإنه  بطبعه  ا  الإن�سان مدنيًّ ملا كان 
يديرها له، وملا كانت الآراء تتباين، والعقول تتفاوت، فقد تعارف النا�ص على هذا الأ�سلوب؛ 
منًعا للخالف، وحت�سياًل للم�سلحة واملنفعة، واأرى اأن النا�ص اإمنا جلوؤوا اإلى النتخابات لأمور 

منها:   
- حاجة النا�ص اإلى من يحقق لهم امل�سلحة، ويدراأ عنهم املف�سدة.                        1

كرثة �لأعد�د �لب�سرية؛ ما ي�ستحيل معه �أخذ ر�أي كل �أحد على حدة.           -  2
اخلربة  يف  التفاوت  مع  الواحد،  واملجال  الواحد  التخ�س�ص  يف  العدد  كرثة   -  3

واملعرفة.
التطور الطبيعي يف حياة الب�سر.  -  4

ا: متى بداأ  العمل بالنظام النتخابي؟ خام�ساً
بها يف  يهتدى  كاآلية  بها  العمل  ولكن  ا،  قدمية جدًّ باأنها  القول  ميكن  النتخاب  اآلية 
كنظام  بالدميقراطية  التعامل  خالل  من  عرف  اإمنا  الآن  املاثلة  وبال�سورة  النتخابية  العملية 
القرن  يف  انت�ساًرا  وازداد  ع�سر،  الثامن  القرن  يف  عرف  اإمنا  الأمر  هذا  اأن  ويذكر  وفل�سفة، 
التا�سع ع�سر وما بعده7، حتى غدا نظاًما يتحاكم اإليه اأ�سحاب كل مهنة ووظيفة، عظمت اأو 

حقرت. 

وكانت النتخابات قا�سرة على طوائف دون طوائف، وفئات دون فئات، ومن ذلك اأن 
املراأة كانت حمرومة من النتخابات، ومل ت�سارك فيها اإل يف القرن الع�سرين، حيث �ساركت 
يف عام 1920 يف اأمريكا، ويف عام 1928 يف بريطانيا، وتاأخرت عن امل�ساركة حتى عام 1944 

يف فرن�سا8.

ا: النتخابات يف القراآن وال�سنة: �ساد�ساً
اآلية النتخاب يف الوحي  القراآن وال�سنة ذكر  اأعني باحلديث عن النتخابات يف  ل 
اأو  اأو جماعية،  �سرية  ككونها  واأ�سكالها؛  النتخابات  اأنواع  من  بها  يلحق  ما  اأو  بالتف�سيل، 

7  �لقتر�ع �ل�سيا�سي/ منذر �ل�سادي / ط من�سور�ت �لعد�لة/ ط 1422ه/ �ص 17.
ال�سابق / �ص 161. 8 المرجع 
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جريانها فردية اأو بالقائمة؛ فهذا ل اأعنيه اأبًدا، واإمنا اأريد بحديث القراآن وال�سنة عن النتخابات 
ما جاء فيهما من اختيار نوعية معينة لأمر ما، اأو للقيام مبهمة ما.

ومن  ومدلوله،  �لنتخاب  معنى  توؤدي  و�ل�سنة  �لقر�آن  يف  �ألفاظ  عدة  جاءت  وقد 
ذلك:

1 - مادة )خ ي ر(:
عدة،  مو��سع  يف  �لقر�آن  يف  جاءت  وقد  و�لنتخاب،  �لختيار  تفيد  ر(  ي  )خ  مادة 

وبيانها كالتايل:

أ  - �َواْخَتاَر ُمو�َسى َقْوَمُه �َسْبِعنَي َرُجاًل مِلِيَقاِتَنا� )الأعراف: 155(.
ُتَك َفا�ْسَتِمْع مِلَا ُيوَحى� )طه: 13(. ب - �َواأَنَا اْخرَتْ

نَاُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعامَلِنَي � )الدخان: 32(. ج - �َوَلَقِد اْخرَتْ
ُة� )الق�س�ص: 68(. رَيَ د - �َوَربَُّك َيْخُلُق َما َي�َساُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اخْلِ

وَن� )القلم: 38(. ُ هـ- �اإِنَّ َلُكْم ِفيِه مَلَا َتَخريَّ
ون� )الواقعة: 20(. ُ و - �َوَفاِكَهٍة مِمَّا َيَتَخريَّ

ُة ِمْن اأَْمِرِهْم رَيَ ُ َوَر�ُسوُلُه اأَْمًرا اأَْن َيُكوَن َلُهُم اخْلِ ى اهللَّ ز - �َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن َوَل ُموؤِْمَنٍة اإَِذا َق�سَ
� )الأحزاب: 36(.

َطَفنْيَ اْلأَْخَياِر َواْذُكْر اإِ�ْسَماِعيَل َواْلَي�َسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن  ح -�َواإِنَُّهْم ِعْنَدنَا مَلَِن امْلُ�سْ
اْلأَْخَيار� )�ص: 47، 48(.

بفعل  تعلق  ما  �سواء  والنتقاء،  الختيار  حول  يدور  الكلمة  معنى  اأن  هنا  ويالحظ 
الب�سر، وحتى ما تعلق ب�سنيع اهلل �سبحانه وتعالى، فمو�سى عليه ال�سالم اختار �سبعني رجاًل 
اأنه  اإذ  اأنواع الختيار،  من قومه للقاء ربه، وهذا الختيار هو - يف اإحدى �سوره - نوع من 

اختار ال�سبعني من و�سط اآلف موؤلفة.
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واملوؤمنون مع �سرع ربهم واأحكام دينه لي�ص لهم خرية، فمن �سّلم هلل بالربوبية والألوهية، 
يلزمه  واإمنا  �ساء،  ما  �سرع اهلل  يختار من  اأن  له  فلي�ص  بالت�سريع واحلاكمية؛  �سبحانه  له  ودان 

النزول على �سرع ربه م�سلًما له فيما اأمر ونهى، فالختيار هنا ممنوع، والنتخاب هنا حمذور.
لكن اأهل الإميان يف جنتهم يتخريون من طعامهم ما �ساوؤوا، ف�سنوف الطعام وال�سراب 

واللذة تعر�ص عليهم، ولهم حق الحتيار والنتقاء، فما �ساوؤوه اأكلوه واإل تركوه.
و�حلق �سبحانه يف فعله له �لختيار �ملطلق، فهو �لذي يختار ر�سله من خلقه، وهو �لذي 

يختار من خلقه من �ساء ليخت�سهم مبا �ساء.
2 - مادة )�ص ف ى(.

ومن الكلمات التي تفيد معنى الختيار والنتخاب: مادة )�ص ف ى(، وقد جاءت 
يف القراآن يف موا�سع عدة، وبيانها كالتايل:

يَن�]البقرة:  َطَفى َلُكُم الدِّ َ ا�سْ ى ِبَها اإِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ اإِنَّ اهللَّ أ  - �َوَو�سَّ
.)132

اْلَعامَلِنَي�]اآل  َعَلى  ِعْمَراَن  َواآَل  اإِْبَراِهيَم  َواآَل  َوُنوًحا  اآَدَم  َطَفى  ا�سْ  َ اهللَّ �اإنَّ   - ب 
عمران:33(.

َطَفى�]النمل: 59(. ِذيَن ا�سْ ِ َو�َساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَّ ْمُد هلِلَّ ج  - �قِل احْلَ
َطَفى اْلَبَناِت َعَلى اْلَبِننَي�]ال�سافات: 153(. د  - �اأَ�سْ

اْلَعامَلِنَي�]اآل عمران:  ِن�َساِء  َعَلى  َطَفاِك  َوا�سْ َرِك  َوَطهَّ َطَفاِك  ا�سْ  َ اإِنَّ اهللَّ َمْرمَيُ  هـ - �يا 
.)42

�ْسِم�)البقرة: 247(. َطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َب�ْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ َ ا�سْ و  - �اإِنَّ اهللَّ
ا�ِص ِبِر�َساَلِتي َوِبَكاَلِمي�)الأعراف: 144(. َطَفْيُتَك َعَلى النَّ ز - �َيا ُمو�َسى اإِينِّ ا�سْ

َطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا�)فاطر: 32(. ِذيَن ا�سْ ح  - �ُثمَّ اأَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَّ
نَْيا�)البقرة: 130(. َطَفْيَناُه يِف الدُّ ط  -�َوَلَقِد ا�سْ

ا�ِص�)احلج: 75(. َطِفي ِمَن امْلاََلِئَكِة ُر�ُساًل َوِمَن النَّ ُ َي�سْ ي  - �اهللَّ
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َطَفنْيَ اْلأَْخَياِر�)�ص: 47(. ك  - �َواإِنَُّهْم ِعْنَدنَا مَلَِن امْلُ�سْ
َخَذ ِمَن امْلاََلِئَكِة اإِنَاًثا�)الإ�سراء: 40(. َفاُكْم َربُُّكْم ِباْلَبِننَي َواتَّ ل  - �اأََفاأَ�سْ

َفاُكْم ِباْلَبِننَي�)الزخرف: 16(. َخَذ مِمَّا َيْخُلُق َبَناٍت َواأَ�سْ م  - �اأَِم اتَّ
ويالحظ هنا كذلك �أن مادة )�س ف ى( توؤدي معنى �لختيار و�لنتخاب، فا�سطفاء 
اهلل �سبحانه لأنبيائه ور�سله هو اختيار لهم من الب�سر، وانتخاب لهم دون غريهم، لأنهم �سفوته 

من خلقه.
دون  لهما  وانتخاب  اختيار  هو  ال�سالم  عليهما  لعي�سى  اأما  لتكون  مرمي  واخت�سا�ص 

غريهما.
وكذلك ��سطفاء �لدين لأولد يعقوب �إمنا هو �ختيار للدين �حلق، �لذي �ختاره �هلل 
اختيار اهلل  ال�سالم، وهو  يعقوب عليهم  قبل  اأنبياء اهلل  واإ�سحاق وكل  واإ�سماعيل  لإبراهيم 

لكل ر�سله وخلقه بعد يعقوب عليه ال�سالم.
ي�سر لهم  نفًرا من خلقه،  له  به اختار اهلل  الكتاب )القراآن( والعتناء  اأن حمل  كما 
احلفظ، و�سخرهم حلمل كتابه، فهم فئة خمتارة من اخللق، وجمموعة منتخبة حلمل كالم اهلل 

�سبحانه وتعالى.

3 – الختيار والنتخاب يف ال�سنة:
هنا  واأذكر  والنتخاب،  الختيار  على  تدلل  النبوية  ال�سنة  يف  كثرية  مناذج  وهناك   

بع�ًسا منها:
َم َبْع�ُص َما أ-  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ ا�ص بن عبد املطلب ر�سي اهلل عنه قال: َبَلَغُه �سَ عن اْلَعبَّ

، َفَقاَل: »اأَنَا  ِ ، َفَقاَل: »َمْن اأَنَا؟« َقاُلوا: اأَنَْت َر�ُسوُل اهللَّ ِعَد امْلِْنرَبَ ا�ُص، َقاَل: َف�سَ َيُقوُل النَّ
ْلَق َفَجَعَلِني يِف َخرْيِ َخْلِقِه، َوَجَعَلُهْم  َ َخَلَق اخْلَ ِلِب، اإِنَّ اهللَّ ِ ْبِن َعْبِد امْلُطَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ حُمَ
، َفَجَعَلِني يِف َخرْيِ ِفْرَقٍة، َوَخَلَق اْلَقَباِئَل، َفَجَعَلِني يِف َخرْيِ َقِبيَلٍة، َوَجَعَلُهْم ُبُيوًتا،  ِفْرَقَتنْيِ

ُكْم نَْف�ًسا9«. ُكْم َبْيًتا َوَخرْيُ ِهْم َبْيًتا، َفاأَنَا َخرْيُ َفَجَعَلِني يِف َخرْيِ

9   رواه اأحمد في الم�سند )1788( وقال محققو الم�سند: ح�سن لغيره.
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ِة، ب-  نَّ َم َقاَل: »اأَُبو َبْكٍر يِف اجْلَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيَّ �سَ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، اأَنَّ النَّ َعْن َعْبِد الرَّ
ِة،  نَّ َبرْيُ يِف اجْلَ ِة، َوالزُّ نَّ ِة، َوَطْلَحُة يِف اجْلَ نَّ ِة، َوُعْثَماُن يِف اجْلَ نَّ ِة، َوَعِليٌّ يِف اجْلَ نَّ َوُعَمُر يِف اجْلَ
ِة، َو�َسِعيُد ْبُن َزْيِد ْبِن  نَّ ا�ٍص يِف اجْلَ ِة، َو�َسْعُد ْبُن اأَِبي َوقَّ نَّ ْحَمِن ْبُن َعْوٍف يِف اجْلَ َوَعْبُد الرَّ

ِة10«. نَّ اِح يِف اجْلَ رَّ ِة، َواأَُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجْلَ نَّ َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل يِف اجْلَ
ْحاَلِم ج-  اْلأَ اأُوُلو  ِمْنُكْم  و�سلم»ِلَيِلَينِّي  عليه  اهلل  �سلى  قوله  قال  قال:  م�سعود  ابن  عن 

ِذيَن َيُلونَُهْم11«. ِذيَن َيُلونَُهْم، ُثمَّ الَّ َهى، ُثمَّ الَّ َوالنُّ
ُجَلنْيِ د-  الرَّ َبنْيَ  َيْجَمُع   � ِبيُّ  النَّ َكاَن  َقاَل:  َعْنُهَما،   ُ اهللَّ َي  َر�سِ  ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  عْن 

َذا اأُ�ِسرَي َلُه اإَِلى  ُهْم اأَْكرَثُ اأَْخًذا ِلْلُقْراآِن« ، َفاإِ ِمْن َقْتَلى اأُُحٍد يِف َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ َيُقوُل: »اأَيُّ
ْحِد، َوَقاَل: »اأَنَا �َسِهيٌد َعَلى َهوؤَُلِء َيْوَم الِقَياَمِة12«. َمُه يِف اللَّ اأََحِدِهَما َقدَّ

من خلقه  لفئة  وعال  اهلل جّل  اختيار  على  تدل   - كثري  وغريها   - الأحاديث  وهذه 
لتحمل ر�سالة الإ�سالم، ومن هذه الفئة اختار حممًدا � ليكون خامت النبيني، ومن اخللق 
العرب  اختيار  اأن  هنا  ويالحظ   .� امل�سطفى  النبي  عن  لتزود  مباركة  ثلة  اختار  اأي�سا 
وانتخابهم دون غريهم حلمل ر�سالة الإ�سالم لي�ص جلن�سهم؛ واإمنا ملا لديهم من كرمي اأخالق، 

وعظيم فعال.

لبع�ص  يختار  كان  واأحكامه  الإ�سالم  ت�سريعات  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والنبي 
الأعمال فئة معينة، ل جلن�سها ول للونها؛ واإمنا ملا لديها من موؤهالت �سرعية جتعلها اأف�سل من 

غريها، فالقراآن يقدم �ساحبه يف الدنيا ويقدمه يوم القيامة.

�سابعا: متى عرف امل�سلمون النتخابات؟
قد يعجب املرء حني يدرك اأن امل�سلمني عرفوا النظام النتخابي - واإن مل يكن بال�سورة 
املاثلة الآن - منذ فجر الإ�سالم، ل اأقول يف املدينة املنورة، واإمنا يف مكة املكرمة قبل الهجرة، 
ثم كانت اأحداث مماثلة يف املدينة املنورة؛ بعد قدوم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عليها، ومن 

هذه الأحداث:
10   رواه اأحمد في الم�سند )1675( وقال محققو �لم�سند: �إ�سناده قوي على �سرط م�سلم، رجاله ثقات رجال �ل�سيخين 

غيَر عبد �لعزيز بن محمد �لدر�وردي، فقد �حتح به م�سلم، وروى له �لبخاري مقروناً وتعليقاً.
11  رواه اأحمد في الم�سند )17102( وقال محققو �لم�سند: �إ�سناده �سحيح على �سرط �ل�سيخين.

12  رو�ه �لبخاري في �لجنائز )1343(.
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1 ـ ما كان يف يوم العقبة الثانية، حيث قال النبي � لالأن�سار:»اأَْخِرُجوا اإِيَلَّ ِمْنُكم 
ِمَن  ِت�ْسَعٌة  ِمْنُهْم  نَِقيًبا:  َع�َسَر  اْثَنْي  ِمْنُهم  ْخَرُجوا  َفاأَ َقْوِمِهْم«،  َعَلى  َيُكوُنوَن  نَِقيًبا،  َع�َسَر  اْثَنْي 

ْزَرِج، َوَثاَلَثٌة ِمَن اْلأَْو�ِص13. اخْلَ
ول �سك اأن هذا الإخراج كان عن اختيار وانتخاب اأو تر�سيح، حيث اأخرج كل قوم 

ممثليهم كما اأمر ر�سول اهلل �.
2 ـ قوله � لأ�سحابه الذين وافقوا يوم حنني على رد اأموال هوازن اإليها، ور�سي 
�ل�سحابة بذلك، فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم زيادة يف تاأكيد �لر�سا:»�إِنَّا ل نَْدِري َمْن 
ا�ُص،  اأَِذَن ِمْنُكْم يِف َذِلَك مِمَّْن مَلْ َياأَْذْن، َفاْرِجُعوا؛ َحتَّى َيْرَفُعوا اإَِلْيَنا ُعَرَفاوؤُُكْم اأَْمَرُكْم« َفَرَجَع النَّ
ُبوا  َطيَّ َقْد  اأَنَُّهْم  وُه  َفاأَْخرَبُ َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُسوِل  اإَِلى  َرَجُعوا  ُثمَّ  ُعَرَفاوؤُُهْم،  َمُهْم  َفَكلَّ

َواأَِذُنوا14«
فالعرفاء هنا هم ممثلو القبائل، وهذا التمثيل ل �سك اأنه كان عن اختيار ور�سا، وهذه 

�سورة من �سور الإنتخاب.
اأردمت،  اأ�سحابي من  3 ـ قوله �سلى اهلل عليه و�سلم ليهود بني قريظة: »اختاروا من 
باختيار   اليهود  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر  وهنا  �سعًدا«15،  فاختاروا  لقوله:  فلن�ستمع 
انتخاب  اأو  اختيار  وقع  النتخاب حيث  �سور  من  �سورة  وهذه  اأ�سحابه حكًما،  من  واحد 

�سخ�ص يحكم فيهم، وير�سوا بحكمه.

4 ـ م�سورة النا�ص عبد الرحمن بن عوف يف اختيار اخلليفة الثالث بعد الفاروق ر�سي 
اهلل عن ال�سحابة اأجمعني. ويحكي لنا ابن كثري دور ابن عوف يف تن�سيب عثمان ر�سي اهلل 
عنهما، وكيفية اختياره اأمرًيا للموؤمنني: اأن اأهل ال�سورى جعلوا الأمر اإلى عبد الرحمن ليجتهد 
للم�سلمني يف اأف�سلهم ليوليه، فيذكر اأنه �ساأل من ميكنه �سوؤاله من اأهل ال�سورى، وغريهم فال 
؟ قال:  ي�سري اإل بعثمان ابن عفان حتى اإنه قال لعلي: اأراأيت اإن مل اأولِّك مبن ت�سري به عليَّ

بعثمان، وقال لعثمان: اأراأيت اإن مل اأولِّك مبن ت�سري به؟ قال: بعلي بن اأبي طالب.
13  رواه اأحمد في الم�سند )15798( عن كعب بن مالك، وقال محققو �لم�سند: حديث قوي، وهذ� �إ�سناد ح�سن.

�لوكالة )2307(. �لبخاري في  رو�ه    14
15  رواه  الطبراني في الكبير )ج 6/  7(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: في ال�سحيح بع�سه عن عائ�سة مت�سل الإ�سناد، 

ورواه الطبراني مر�سال، وفيه ابن لهيعة وحديثه ح�سن، وفيه �سعف.
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والظاهر اأن هذا كان قبل اأن ينح�سر الأمر يف ثالثة، وينخلع عبد الرحمن منها لينظر 
الرحمن  عبد  نه�ص  ثم  فيوليه،  الرجلني  اأف�سل  ليجتهد يف  والإ�سالم  عليه  واهلل  الأف�سل، 
و�أجنادهم  �لنا�س  روؤو�س  بر�أي  �مل�سلمني  ر�أي  ويجمع  فيهما،  �لنا�س  ي�ست�سري  عوف   بن 
ا وجهًرا، حتى خل�ص اإلى الن�ساء املخدرات  جميًعا واأ�ستاًتا، مثنى وفرادى، وجمتمعني �سرًّ
يف حجابهن، وحتى �ساأل الولدان يف املكاتب، وحتى �ساأل من َيِرد من الركبان والأعراب 
اإلى املدينة يف مدة ثالثة اأيام بلياليها، ل يغتم�ص بكثري نوم - اإل يف �سالة ودعاء وا�ستخارة 

و�سوؤ�ل من ذوي �لر�أي عنهم -فلم يجد �أحًد� يعدل بعثمان بن عفان....16.
عربهم  واأنثاهم،  ذكراهم  وكبريهم،  النا�ص �سغريهم  على  ابن عوف  دار  فانظر كيف 
واأعرابهم، مقيمهم وقادمهم، وهذه �سورة من �سور النتخاب؛ واإن مل تكن بال�سورة والآلية 

املعروفة الآن.

ثامنا: الفارق بني النتخابات احلالية وبني النماذج الإ�سالمية القدمية:
ولعل قائاًل يقول: هذا قيا�ص مع الفارق؛ ونقول له: نعم؛ نقر بفارق يف الآلية والكيفية 
واإن كان الأ�سلوب واحًدا، واملح�سلة النهائية هي اختيار �سخ�ص بعينه اأو جمموعة بعينها، 

بعيًدا عن الآلية والكيفية. والفارق يكمن فيما يلي:
ما اأوردته من اآيات واأحاديث ل اأعني به النتخابات مبعناها ال�سطالحي، ول �سورتها أ- 

�حلالية، و�إمنا �لأقرب هنا هو �ملعنى �للغوي، وهو ل يختلف كثرًي� عن �ملعنى �ل�سطالحي، �إذ 
كالهما يفيد اختيار �سخ�ص ما اأو اأمر ما دون غريه.

اأن واحًدا مما ذكر مل ير�سح نف�سه، واإمنا ر�سحه غريه، وهذا هو الظاهر.ب- 
اإذ وجد التناف�ص يف ق�سة اختيار اخلليفة ج-  اإل يف القليل النادر،  عدم وجود تناف�ص 

الثالث بني عثمان وعلي ر�سي اهلل عنهما. فقد ذكرت كتب التاريخ طرًفا من هذا التناف�ص 
ال�سريف بني اخلليفتني الثالث والرابع، ومن ذلك اأنه عندما اجتمع اأهل ال�سورى قال لهم 
عبد �لرحمن بن عوف: �جعلو� �أمركم �إلى ثالثة منكم، فقال �لزبري: جعلت �أمري �إلى علي، 

هجر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع و�لإعالن/ ط �أولى 2003م/  ج 10/ �ص 210  د�ر   / كثير  �بن   / و�لنهاية  �لبد�ية    16
وما بعدها.
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وقال طلحة: جعلت �أمري �إلى عثمان، وقال �سعد: جعلت �أمري �إلى عبد �لرحمن بن عوف، 
واأ�سبح املر�سحون الثالثة علي بن اأبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، 
فقال عبد الرحمن: اأيكما ترباأ من هذا الأمر فنجعله اإليه - واهلل عليه والإ�سالم - لينظرن 
اأف�سلهم يف نف�سه؟ فاأ�سكت ال�سيخان، فقال عبد الرحمن بن عوف: اأفتجعلونه اإيلَّ واهلل على 

األ اآلو عن اأف�سلكما؟ قال: نعم17. 

المبحث الثاني : االنتخابات بين المؤيدين والعارضين
حكم النتخابات:

ال�سورة التي تتم بها النتخابات املعا�سرة مل تكن من ال�سور املعروفة يف القدمي، ولكنها 
�سورة م�ستحدثة، وقد تباينت اآراء العلماء يف حكم النتخابات فظهر راأيان متناق�سان:

القائلون بعدم اجلواز:
وقد ذهب فريق من العلماء اإلى القول بعدم اجلواز، ومن هوؤلء: حممد راأفت عثمان، 
و�سالح �لفوز�ن، و�لألباين... وغريهم، وهو �لقول �لذي تبناه �لتيار �جلهادي �مل�سلح من �حلركة 

الإ�سالمية، وكذلك جمهور التيار ال�سلفي، وكذلك حزب التحرير يف الأردن وغريها18.

القائلون باجلواز:
اأما القول باجلواز فهو قول جمهور الفقهاء املعا�سرين، ومنهم: حممد ر�سيد ر�سا،   
وح�سن �لبنا، وحممد �أبو زهرة، و�أبو �لأعلى �ملودودي، وعبد �لقادر عودة، وعبد �لكرمي زيد�ن، 
ويو�سف �لقر�ساوي، وحممد �أحمد �لر��سد، ومنري �لبياتي، وحممد �سليم �لعو�، وحممد �أبو 
فار�ص19، واأجازها كذلك ابن عثيمني كما هو مبثوث يف بع�ص �سرائطه يف موقعه، وقالت 

17  عثمان بن عفان/ علي محمد �ل�سالبي/ ط وز�رة �لأوقاف �لقطرية/ ط �أولى 2006م/ �ص 66.
18 ير�جع: ريا�سة �لدولة �لفقه �لإ�سالمي/ محمد ر�أفت عثمان/ ط د�ر �لكتاب �لجامعي/ �س 232، والنتخابات النيابية في 

الأردن تر�سيخ لأنظمة الكفرـ بيان �سادر عن حزب التحرير بالأردن/ بتاريخ 24 / مايو/2003، ويراجع: 
.)www.alalbany.net(

ط �لهيئة �لم�سرية �لعامة للكتاب/ ط1990/ ج4/ �ص 203، وجلة  ر�سا/  ر�سيد  محمد  �لمنار/  تف�سير  ير�جع:   19
الإخوان  ر�سالة  عن  نقال  1944م/  نوفمبر   18  )47( وعدد  1944م،  نوفمبر   4  )46( عدد  الم�سلمون/  الإخوان 
و�لنتخابات/ ح�سن �لبنا/ ط د� �لكلمة/ ط �أولى 2010م، وتدوين �لد�ستور �لإ�سالمي/ �أبو �لأعلى �لمودودي/ط �لد�ر 
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باجلواز اللجنة الدائمة يف اململكة العربية ال�سعودية، وجاء ذلك يف فتوى وّقع عليها كل من: 
عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد اهلل بن غديان، وعبد اهلل بن قعود.

وعملت  الآلية،  هذه  امل�سلمون(  )الإخوان  جماعة  تبنت  اجلماعات  م�ستوى  وعلى 
يعرف  ما  الآلية  هذه  و�سملت  الأول،  مر�سدها  منذ  النتخابات  يف  امل�ساركة  على  جاهدة 
وامتد  الطالبية،  والحتادات  النقابات  �سملت  كما  واملحلية،  والت�سريعية  النيابية  باملجال�ص 
الأمر لي�سمل اجلماعة على امل�ستوى املحلي والعاملي، حيث �ساركت اجلماعة يف العديد من 
الدول يف النتخابات؛ كالأردن وفل�سطني والكويت والبحرين واجلزائر... وغريها من الدول 

الإ�سالمية.
�سبب اخلالف: و�سبب اخلالف يكمن يف عدة اأمور:  

- حداثة ال�سورة والآلية التي يتم القرتاع فيها.  1

- اخللط بني النتخابات كاآلية وبني الدميقراطية كمنظومة فكرية.  2

- �سيوع الف�ساد بني القائمني على العملية النتخابية، واملمار�سون لها.  3

- ما ي�ساحب العملية النتخابية من مفا�سد قد ت�سر اأحيانًا، كما يف املناطق التي   4
تقوم على الع�سبية العرقية اأو الدينية...

و�أنها خرجت من  و�إمتامها،  �لآلية جديدة حادثة، حتوي م�سارَّ يف جريانها  ر�أى  فمن 
رحم الدميقراطية، التي يف نظره تخالف الإ�سالم، ذهب اإلى حترميها.

ومن فرق بني املنظومة الفكرية واآلياتها ووازن بني امل�سار واملكا�سب، واملفا�سد وامل�سالح، 
واملف�سدة الكبرية واملف�سدة ال�سغرية، واأعمل القواعد الفقهية قال باجلواز.

�ل�سعودية جدة/ ط �أولى 1407ه/ �ص 55، و�لإ�سالم و�أو�ساعنا �ل�سيا�سية/ عبد �لقادر عودة/ ط موؤ�س�سة �لر�سالة بيروت/ 
�ص 218، والديمقراطية وم�ساركة الم�سلم في النتخابات/ عبد الكريم زيدان/ بحث من�سور في مجلة المجمع الفقهي/ عدد 
الإفتاء  اأ�سول   ،139 �ص  )20(، ومن فقه �لدولة في �لإ�سالم/ يو�سف �لقر�ساوي/ ط د�ر �ل�سروق/ ط �أولى 1987م/ 
و�لجتهاد �لتطبيقي/ محمد �أحمد �لر��سد/ ط د�ر �لمحر�ب/ ج4/ �ص 74، و�لنظام �ل�سيا�سي �لإ�سالمي/ منير �لبياتي/ ط 
د�ر �لب�سير- عمان/ ط ثانية ط 1994م/ �ص 122، والنظام ال�سيا�سي في الإ�سالم/ محمد اأبو فار�ص/ دار الفرقان عمان/ 
ط �أولى ط 1986م/ �ص 111، وموقع ال�سيخ: )www.ibnothaimeen.com(، وفتاوى اللجنة الدائمة/ مكتبة 

�لمعارف �لريا�س / ط 1992 م/ ج 23 / �ص 406 ، 407.
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اأدلة القائلني بعدم جواز العملية النتخابية20:
واأدلة القائلني باملنع تتلخ�ص فيما يلي:

1 ـ كونها عمالاً مل تعرفه الأمة يف القدمي، ومل يقدم عليه �سلف الأمة.
 وهذا قول مردود، لأن اأمر النتخابات من اأمور العادات، وهو من �سوؤون احلياة املدنية، 
والأ�سل يف هذه الأ�سياء الإباحة، ولو احتاج ال�سلف اإلى ذلك لفعلوه؛ بل اإنهم فعلوه يف 

�سورة �سبيهة بذلك، و�سياأتي.

النظم الدميقراطية، التي تعار�س ال�سريعة يف الأ�سل. اآليات  من  اآلية  كونها  2 ـ 
وهذا قول مردود؛ لأن امل�سلمني - ويف ال�سدر الأول - اقتب�سوا من غريهم ما ي�سلح 

حياتهم و�سوؤونهم، كنظام الدواوين والربيد، وغريها...

على اعتبار الأكرثية، وهو مبداأ ذمه الإ�سالم: تقوم  كونها  3 ـ 
ْكرَثَ َمن يف الأَْر�ِص  ُتِطْع اأَ وا�ست�سهد هوؤلء باآيات القراآن كما يف قوله تعالى: �َواإِن 

� )الأنعام ـ 116(. لُّوَك َعن �َسِبيِل اهلّلِ ُي�سِ
من  بد  يقول: ل  و�لو�قع  و�ل�سرع  �لعقل  منطق  �إن  بقوله:  ذلك  �لقر�ساوي  رد  وقد 
مرجح، و�ملرجح يف حالة �لختالف هو �لكرثة �لعددية، فاإن ر�أي �لثنني �أقرب �إلى �ل�سو�ب 

من ر�أي �لو�حد21.
ثم �سرع �لقر�ساوي يف ب�سط �لأدلة �لتي تعترب �لأكرثية، وذكر منها قوله �سلى �هلل عليه 
و�سلم: »اإن ال�سيطان مع الواحد، وهو من الثنني اأبعد«22، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم لأبي 
بكر وعمر: »لو اجتمعتما على م�سورة ما خالفتكما23«، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »عليكم 

بال�سواد الأعظم24«.

هذه الأدلة بالتف�سيل يراجع: تنوير الظلمات بك�سف مفا�سد و�سبهات الإنتخابات/ محمد بن عبد اهلل  على  لالإطالع    20
الإمام/ مكتبة الفرقان عجمان، ويراجع اأي�سا: الديمقراطية وم�ساركة الم�سلم في النتخابات/ عبد الكريم زيدان، ومن فقه الدولة 

في �لإ�سالم/ يو�سف �لقر�ساوي.
الدولة في الإ�سالم / �ص ـ144. فقه  21  من 

22  رواه اأحمد في الم�سند )114( عن ابن عمر وقال محققو الم�سند: اإ�سناده �سحيح رجاله ثقات.
23  رواه م�سلم في الجهاد وال�سير )1763(.

24  رواه اأحمد )1941( وقال محققوه: رجاله ثقات غير ح�سرج بن نباته، فقد وثقه اأحمد ويحي بن معين، واأبو داود، والعبا�ص 
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من  وغريهما  واأحد،  بدر  يف  بالأكرثية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأخذ  وكما 
الأحداث.

والأمي25: العامل  �سوت  بني  ت�ساوي  كونها  4 ـ 
احلد  هو  فما  واإل  �سبطه،  ي�سعب  اأمر  واأخرى  اأ�سوات  بني  التفريق  مبداأ  اأن  واحلق 

�لأدنى من �لعلم؟ وما هو �ملقيا�س �لذي يقا�س به؟ 
كما �أن �لأمور �ملهمة �لتي جتري فيها �لنتخابات �إمنا تتعلق بالأمور �لعامة و�خلا�سة، 
فكيف نقبل ممار�سة البع�ص دون البع�ص، وقد ورد م�ساركة العامة يف اختيار ولة الأمر، كما 

فعل ابن عوف يف اختيار عثمان ر�سي اهلل عنهما...26.

اأهل العدالة وغريهم: �سهادة  خاللها  من  يقبل  �سهادة  كونها  5 ـ 
ويرد على ذلك باأنه ل مانع من �لتجاوز يف �سروط �لعد�لة، وهذ� حا�سل يف كثري من 
�لزمان و�ملكان  �لفقهاء على تغري بح�سب  �تفق  �ل�سروط  بال�سهادة، بل هذه  �ملتعلقة  �لأمور 
اأن العملية النتخابية لي�ست �سهادة من كل الأوجه، واإمنا تعترب كذلك  والأ�سخا�ص، كما 

وكالة، ول ي�سرتط يف �لوكيل ما ي�سرتط يف �ل�ساهد.

و�سيلة لرمي لل�سريعة بالنق�س لكونها مل تاأت  النتخابية  بالعملية  القبول  اأن  6 ـ 
بهذه الو�سيلة:

وهذا اأمر ل نوافق عليه، لأن ال�سريعة الإ�سالمية لديها من عوامل ال�سعة واملرونة ما 
من  وهذا  ال�سرع،  ن�سو�ص  مع  يتعار�ص  ما مل  �سالح؛  نافع  اقتبا�ص كل  على  قادرة  يجعلها 

عوامل �سالحها لكل زمان ومكان.

اأدلة القائلني باجلواز:
رد القائلون بجواز العملية النتخابية مبا بيناه �سابقا، كما ا�ستدلوا باأدلة اأهمها:

1 ـ اأن الأ�سل يف الأ�سياء الإباحة.

بن عبد �لعظيم �لعنبري، وقال �أبو زرعة: ل باأ�س به م�ستقيم �لحديث، و�ختلف قول �لن�سائي فيه.... و�سعيد بن جهمان �سدوق له 
�أفر�د فيما قاله �لحافظ في �لتقريب، وقال �لبخاري: في حديثه عجائب.

25  �سياأتي الحديث عن اإدلء الجاهل والأمي ب�سوته.
26  البداية والنهاية / ابن كثير / ج 10/ �ص 210 وما بعدها.
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2 ـ اأن النتخابات من اأمور العادات، فال باأ�ص من التجديد والبتكار فيها.
3 ـ اأن العملية النتخابية ت�سبه البيعة؛ يف كونها تعني الر�سا عن ال�سخ�ص املبايع اأو 

املنتخب.
التي  والأ�ساليب  والو�سائل  النظم  من  كثرًيا  غريهم  من  اقتب�سوا  امل�سلمني  اأن  ـ   4
وتدوين  اخلندق  فكرة  اأخذ  ذلك  �سبق  وقد  بذلك.  العلماء  اأقر  وقد  ال�سريعة،  تخالف  ل 
ا من ن�سو�ص  الدواوين و�سرب العملة، وغريها من الو�سائل والنظم املدنية التي ل تخالف ن�سًّ

ال�سرع.
5 ـ اأن طريقة اختيار احلاكم وما يلحق به مل ياأت دليل بح�سرها يف اآلية معينة، واإمنا 

ا27. تركت لجتهاد النا�ص؛ ح�سب زمانهم ومكانهم مبا ل يخالف ن�سًّ
واملجامع  الإ�سالمية،  واجلامعات  ال�سرعية،  الكليات  يف  الآن  النظام  هذا  اعتبار  ـ   6
�لفقهية، دون �إبد�ء �عرت��س من ذوي �لخت�سا�س �ل�سرعي، فكيف يقبل يف مكان ول يقبل 

يف اآخر؟!
امل�سروع  التعاون  يف  تدخل  الطوايا  فيها  خل�ست  اإن  النتخابية  العملية  اأن  ـ   7
َعَلى الإِْثِم  ْقَوى َوَل َتَعاَوُنوْا  قوله:�َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّ يف  �سبحانه  �حلق  به  �أمر  �لذي 

َواْلُعْدَوان�)املائدة:2(28.
8ـ  اأن العملية النتخابية اإن �سلحت فيها النوايا فهي تدخل كذلك يف الأمر باملعروف 
رْيِ  ٌة َيْدُعوَن اإَِلى اخْلَ نُكْم اأُمَّ والنهي عن املنكر، والتي اأمرت بها الأمة يف قوله تعالى: �َوْلَتُكن مِّ
َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َواأُْوَلـِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن�)اآل عمران: 104(، والتي هي 
ا�ِص َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ �سبب خريية هذه الأمة:�ُكنُتْم َخرْيَ اأُمَّ

�)اآل عمران: 110(. َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلّلِ
9 ـ اأن العملية النتخابية اإحدى و�سائل التغيري املمكنة التي ح�ست عليها ال�سريعة؛ 
حيث قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »من راأى منكم منكًرا فلُيغريه بيده، فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه، 
فاإن مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف الإميان29«، )وطاملا اأن الدعاة اأهل حر�ص على تقليل 

27  الإ�سالم واأو�ساعنا ال�سيا�سية / عبد القادر عودة / 212.
.)www.alabaserah.com( 28  النتخابات روؤية �سرعية/ عبد الرحمن البر/ بحث من�سور على موقعه

29  رواه م�سلم في الإيمان )49( عن اأبي �سعيد. 



279

بحث : أكرم كساب

التاأثري والتنفيذ العملي خلطة كبت  اأدوات  اأحد  ال�سر يف املجتمع والدولة، واأن الربملان هو 
ال�سر باملقدار املمكن: جاز لهم الرت�سيح يف النتخابات الربملانية30(.

العديد من  امل�سالح ودرء  العملية النتخابية ميكن حتقيق بع�ص  ـ اإذ من خالل   10  

املفا�سد، وال�سريعة الإ�سالمية قائمة لتحقيق م�سالح العباد.
11ـ ن�سر دعوة اهلل، واإفهام النا�ص اأن دين اهلل لي�ص جمرد اعتقاد بني العبد وربه، اأو 
عبادة يوؤتى بها العبد �سباح م�ساء، واإمنا نبلغ النا�ص كل النا�ص اأن )الإ�سالم نظام �سامل... 
يتناول مظاهر احلياة جميعا.. فهو دولة ووطن اأو حكومة واأمة ، وهو خلق وقوة اأو رحمة وعدالة 
وهو ثقافة وقانون اأو علم وق�ساء، وهو مادة و ثروة اأو ك�سب وغنى، وهو جهاد ودعوة اأو جي�ص 

وفكرة، كما هو عقيدة �سادقة وعبادة �سحيحة �سواء ب�سواء31(.
التزوير  بينهم وبني  اإذا حيل  واأنهم  الفكرة الإ�سالمية،  النا�ص لقبول  12 - ا�ستعداد 
والرتهيب، واأعطيت لهم احلرية لختيار من يريدون لختاروا من يقودهم بكتاب اهلل تعالى، 
يقول حممد �أحمد �لر��سد: )و�لذي ي�سجع على ما قلناه �أن �هلل �أودع فطرة �سليمة يف �لنا�س، 
فاإذ� كانت �لنتخابات حرة و�سبقتها دعاية �إ�سالمية كافية ومو�عظ ون�سر فكري فاإن �لت�سويت 
ل حمالة للتيار الإ�سالمي... اإذ عرب هذه املمار�سة �سيتاأكد الطريق احلر لحًقا وبالتدرج32(.

13 ـ ميكن لال�ستدلل على اجلواز مبا ورد من الأدلة ال�سرعية، والتي منها:
َعَلى  َيُكوُنوَن  نَِقيًبا  َع�َسَر  اْثَنْي  ِمْنُكْم  اإِيَلَّ  اأَْخِرُجوا   « و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  ـ  اأ 
ْو�ِص33. واآلية  ْزَرِج، َوَثاَلَثٌة ِمَن اْلأَ َقْوِمِهْم«، َفاأَْخَرُجوا ِمْنُهْم اْثَنْي َع�َسَر نَِقيًبا ِمْنُهْم ِت�ْسَعٌة ِمَن اخْلَ

النتخاب والختيار وا�سحة هنا، حيث جاء الأمر بها �سراحة.
ب ـ قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا خرج ثالثة يف �سفر فليوؤمروا عليهم اأحدهم«34، 
وتعيني اأحد الثالثة اأمرًيا ل يكون اإل باإجماعهم عليه، اأو بالأغلبية، اثنان مقابل واحد، وهذا 
انتخاب يف �سورة م�سغرة، وعمل جماعي منظم يف �سفر موؤقت، واجتماع طارئ. قال ابن تيمية: 
تاأمري الواحد يف الجتماع القليل العار�ص يف ال�سفر؛ تنبيًها  فاأوجب �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأ�سول الإفتاء والجتهاد التطبيقي/ محمد اأحمد الرا�سد/ ج4/ �ص 74.    30
31  مجموعة الر�سائل/ ح�سن البنا/ ر�سالة دعوتنا/ �ص 354/ ط د�ر �لتوزيع و�لن�سر �لإ�سالمية/ ط1992م.

اأ�سول الإفتاء والجتهاد التطبيقي/ محمد اأحمد الرا�سد/ ج4/ �ص 75.    32
اأحمد، وقد �سبق تخريجه. 33  رواه 
34  رواه اأبو داود، وقد �سبق تخريجه.



280

بحث : أكرم كساب

بذلك على �سائر اأنواع الجتماع35، ووجود مثل هذا التاأمري ل يكون اإل باختيار وانتخاب.
ج ـ قوله �سلى اهلل عليه و�سلم لأ�سحابه الذين وافقوا يوم حنني على رد اأموال هوازن 
اإليها، ور�سي ال�سحابة بذلك فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم زيادة يف تاأكيد الر�سا:»اإِنَّا َل 
نَْدِري َمْن �أَِذَن ِمْنُكْم يِف َذِلَك ِمَّْن َلْ َياأَْذْن، َفاْرِجُعو� َحتَّى َيْرَفُعو� �إَِلْيَنا ُعَرَفاوؤُُكْم �أَْمَرُكْم« َفَرَجَع 
وُه: اأَنَُّهْم َقْد  َم َفاأَْخرَبُ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ َمُهْم ُعَرَفاوؤُُهْم، ُثمَّ َرَجُعوا اإَِلى َر�ُسوِل اهللَّ ا�ُص، َفَكلَّ النَّ

ُبوا َواأَِذُنوا36«. َطيَّ
اأردمت،  من  اأ�سحابي  من  »اختاروا  قريظة:  بني  ليهود  و�سلم  عليه  اهلل  قوله �سلى  ـ  د 
فلن�ستمع لقوله: فاختاروا �سعًدا«37، وقد اأر�سدهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى الختيار 

كاآلية لإيجاد احلكم.
ووجه   ،)38 َبْيَنُهْم�)ال�سورى:  �ُسوَرى  ْمُرُهْم  �َواأَ تعالى:  قوله  لذلك  وي�سهد  ـ  هـ 
�لدللة: )�أن �هلل �أمر �لأمة بال�سورى، وحث عليها، ومن �أهم �لأمور �لتي جتري فيها �ل�سورى: 
م�ساورة الأمة فيمن يحكمها اأو ميثلها، والو�سيلة التي من خاللها يتعرف على اأفراد الأمة هو 

النتخابات38(.
وماروت،  هاروت  ق�سة  كما يف  املالئكة،  عامل  والنتخاب يف  الختيار  وقع  وقد  ـ  و 
: �َوَما اأُنِزَل َعَلى امْلََلَكنْيِ ِبَباِبَل َهاُروَت  قال ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، يِف َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
َناَم، َوَعَبُدوا  ْرِك اتََّخُذوا َهِذِه اْلأَ�سْ ا�َص َبْعَد اآَدَم َوَقُعوا يِف ال�سِّ َوَماُروَت�)البقرة: 102( اإِنَّ النَّ
َنا َخَلْقَت ِعَباَدَك َفاأَْح�َسْنَت َخْلَقُهْم،  ، َقاَل: َفَجَعَلِت امْلاََلِئَكُة َيْدُعوَن َعَلْيِهْم َوَيُقوُلوَن: َربَّ ِ َغرْيَ اهللَّ
َلُهُم  َفَقاَل  َعَلْيِهْم،  َيْدُعوَن   .. ُهمَّ اللَّ ُهمَّ  اللَّ َك  َغرْيَ َوَعَبُدوا  ْوَك  َفَع�سَ ِرْزَقُهْم،  َفاأَْح�َسْنَت  َوَرَزْقَتُهْم 
: اإِنَُّهْم يِف َغْيٍب َفَجَعُلوا َل َيْعُذُرونَُهْم » َفَقاَل:» اْخَتاُروا ِمْنُكُم اْثَننْيِ اأُْهِبُطُهَما اإَِلى  بُّ َعزَّ َوَجلَّ الرَّ
اْلأَْر�ِص، َفاآُمُرُهَما َواأَنَْهاُهَما« َفاْخَتاُروا َهاُروَت َوَماُروَت.... 39، وهنا اأمر اهلل املالئكة بالختيار 
اأخرب ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، وهذه �سورة من  فوقع الأمر على هاروت وماروت، كما 

�سور النتخاب.

35  �ل�سيا�سة �ل�سرعية / �بن تيمية/ ط وز�رة �ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف �ل�سعودية/ ط �أولى ط 1418ه/ �ص 217.
36  رو�ه �لبخاري، وقد �سبق تخريجه.

37  رواه  الطبراني في الكبير، وقد �سبق تخريجه.
38  �لم�ساركة في �لحياة �ل�سيا�سية في ظل �أنظمة �لحكم �لمعا�سر/ م�سير �لم�سري/ د�ر �لكلمة/ ط �أولى 2006/ �ص 104.

39  رواه الحاكم  في الم�ستدرك )2/ 408( وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
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13 ـ ال�ستدلل بالقواعد الفقهية التي حتتم الدخول يف العملية النتخابية، ومن هذه 
القواعد40:

ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، ومن خالل امل�ساركة الفاعلة ميكن تقليل ال�سر أ- 
الواقع يف الأمة، ويف مقدمة هذه ال�سرور احليلولة بني �سرع اهلل وخلق اهلل.

ال�سرر الأ�سد يزال بالأخف، وحيث اإن النتخابات قد يتحقق من خاللها بع�ص ب- 
اإذا عمل  اأنه ميكن دفع �سرر اأكرب من خالل هذه النتخابات، وخ�سو�سا  اإل  ال�سرر 

الإ�سالميون على بقاء النماذج الوطنية الفاعلة واإزاحة الع�سبة الفا�سدة املف�سدة.

اعتبار الذرائع والنظر يف املاآلت، حيث ترك العملية النتخابية برمتها ي�سمح بوجود ج- 
اأبال�سة الإن�ص الذين يف�سدون يف الأر�ص ول ي�سلحون.

الأمور مبقا�سدها، وهذا يوجب ا�ستح�سار النية دائًما، واإخال�ص العمل هلل �سبحانه.د- 

منوذج فريد للعملية النتخابية يف الرتاث الإ�سالمي:

واحلق اأن اختيار اخلليفة الثالث عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه كان منوذًجا رائًعا نفذه 
ال�سحابة؛ بناء على تعليمات فاروق هذه الأمة، وهو جت�سيد للعملية النتخابية ينبغي درا�سته 
نزاهتها.  عن  ف�ساًل  النتخابية،  العملية  يف  الإ�سالمي  للنظام  �سبًقا  فيه  لأن  متاأنية،  درا�سة 

ويتمثل ذلك فيما يلي:

اأ - اختيار عدد حمدد: 
حيث اختار عمر، �ستة نفر من الع�سرة املب�سرين باجلنة، وهم �سفوة ال�سفوة، ونخبة 
النخبة، وهم: عثمان بن عفان، وعلي بن اأبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، و�سعد بن اأبي 

وقا�ص، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد اهلل ر�سي اهلل عنهم جميعا..41. 
ب - ا�ستبعاد الأقرباء، حتى واإن �سنفوا �سمن ال�سفوة والنخبة:

40  يراجع ما ذكره �سالح �سلطان من قواعد في كتابه: م�ساركة الم�سلمين في النتخابات الأمريكية/ �ص 59 وما بعدها/ ط 
د�ر �سلطان ط ثانية/ ط 2006م، ويراجع اأي�سا: النتخابات روؤية �سرعية/ عبد الرحمن البر/ بحث من�سور على موقعه

.)www.alabaserah.com( 
41  البداية والنهاية / ج10/210.



282

بحث : أكرم كساب

فقد كان عمر حري�ًسا على اإبعاد الإمارة عن اأقاربه، مع اأن فيهم من هو اأهل لها، فهو 
يبعد قريبه �سعيد بن زيد، وهو اأحد الع�سرة املب�سرين باجلنة عن قائمة املر�سحني للخالفة42. 
ولعله تركه لأنه من قبيلته بني عدي43. كما اأبعد ابنه عبد اهلل وقال: يكفي اآل اخلطاب اأن 

يحمل واحد منهم فقط وزر الأمـة؛ ر�سي اهلل عنهم جميعا.
ج - ��ستبعاد جميع �ملر�سحني من �أي عمل يكون فيه �سبهة تف�سيل:

حيث اأمر عمر اجلميع اأن يجتمعوا يف مكان واحد ويت�ساوروا، وفيهم عبد اهلل بن عمر 
يح�سر معهم م�سرًيا فقط، ولي�ص له من الأمر �سيء، وي�سلي بالنا�ص اأثناء الت�ساور �سهيب 
الرومي، وقال له: اأنت اأمري ال�سالة يف هذه الأيام الثالثة، حتى ل يويل اإمامَة ال�سالة اأحًدا 

من ال�ستة، في�سبح هذا تر�سيًحا من عمر له باخلالفة44.
د - تعيني مراقبيني خارجيني للعملية النتخابية:

الأمر  من  له  لي�ص  واأنه  املجل�ص،  معهم يف  بن عمر  اهلل  عبد  يح�سر  باأن  اأو�سى  فقد 
�سيء، ولكن قال لهم: فاإن ر�سي ثالثة رجاًل منهم، وثالثة رجاًل منهم فحكموا عبد اهلل بن 
عمر، فاأي �لفريقني حكم له فليختارو� رجاًل منهم، فاإن ل ير�سو� بحكم عبد �هلل بن عمر 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، وو�سفه باأنه ذو م�سدد ر�سيد، له من اهلل حافظ، 

فا�سمعوا منه45. 
كما طلب عمر �أبا طلحة �لأن�ساري وقال له: يا �أبا طلحة، �إن �هلل عز وجل �أعز �لإ�سالم 
بكم، فاخرت خم�سني رجاًل من الأن�سار، فا�ستحث هوؤلء الرهط حتى يختاروا رجاًل منهم. 
اإذا و�سعتموين يف حفرتي، فاجمع هوؤلء الرهط يف بيت حتى  وقال للمقداد بن الأ�سود: 

يختاروا رجاًل منهم46.
ه - حتديد مدة زمنية ل يتجاوزها القوم:

اأيام، وهي فرتة كافية لختيار الأمري  فقد حدد عمر للقوم مدة زمنية حددها بثالثة 
42  �لخلفاء �لر��سدون بين �ل�ستخالف و�ل�ست�سهاد/ �سالح �لخالدي/ ط د�ر �لقلم دم�سق/ �س98.

البداية والنهاية / ج10/210.   43
44  �لخالفة و�لخلفاء �لر��سدون بين �ل�سورى و�لديمقر�طية/ �سالم �لبهن�ساوي/ مكتبة �لمنار �لإ�سالمية- �لكويت/ ط ثانية 

1997م/ �ص213.
45  الكامل/ ابن اثير/ دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان/ ط �أولى ط 1997م / ج2/ �ص 441.

ال�سابق/ ج2/ �ص 441. المرجع    46



283

بحث : أكرم كساب

القادم، وكان عمر حازًما يف هذا الأمر، لأن عدم الختيار بعد م�سي هذه املدة يعني اأن �سقة 
اخلالف �ستت�سع، ولذلك قال لهم: ل ياأتي اليوم الرابع اإل وعليكم اأمري47.

�سوؤال مهم للمانعني لالنتخابات:

اإذا  وهو:  النتخاب  اآلية  على  املعرت�سني  من  اإلى جواب  يحتاج  ب�سوؤال  هنا  واأختم 
رف�ستم هذه الآلية فهل عندكم اآلية اأخرى ت�سمن للنا�ص اختيار الأف�سل والأكفاأ والأح�سن 

والأجدر؟

واأح�سب اأن الإجابة بح�سب الواقع: ل.

وهنا نعود للمربع الأول كما يقول ال�سيا�سيون والإعالميون، وهو اأنه ل حمي�ص عن 
هذه الآلية، ما مل ي�ستحدث النا�ص و�سيلة غريها اأكرث مالءمة...

من مكا�سب النتخابات:
ومن يراقب العملية النتخابية وما ي�سبقها من تناف�ص �سريف، ودعاية نزيهة، وجتاوب   
من ال�سعب، وحر�ص من اجلميع على امل�سلحة؛ يدرك اأن العملية النتخابية حتقق العديد من 

امل�سالح واملكا�سب، ومن اأهمها:
ممار�سة ال�سعوب حقها يف اختيارها لنوابها وحكامها.. 1
الواعي . 2 ال�سعب  اإذ  الكربى،  واملنا�سب  العامة،  امل�سالح  الفا�سدين عن تويل  اإبعاد 

حري�ص على اختيار الأكفاأ والأف�سل.
اإ�ساعة اليجابية يف املجتمع، اإذ بدون املجتمع اليجابي ل تتم العملية النتخابية.. 3
تنمية احلراك ال�سيا�سي يف داخل املجتمع، من خالل امل�ساركة الفعالة، والتي تظهر . 4

العديد من الأحزاب الفاعلة يف املجتمع.
اإيجاد ال�ستقرا يف املجتمع، اإذ بالنتخابات يتولى ال�سالح، ويبعد الفا�سد، وبذلك . 5

ت�ستقر احلياة ال�سيا�سية.
ال�سابق/ ج2/ �ص 441. المرجع    47
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اإيجاد حلمة قوية بني ال�سعوب وحكامها، لأن احلاكم القادم من خالل النتخابات . 6
احلقيقية حري�ص على رّد اجلميل ل�سعبه.

به . 7 اأتى  من  اأن  يدرك  لأنه  العامة،  امل�سلحة  املنتَخب على حتقيق  ال�سخ�ص  حر�ص 
يجد من  فيما  انتخاب غريه  الأقل  اأو على  ر،  ق�سّ اإن  عزله  ي�ستطيع  النتخابات  من خالل 

انتخابات.
اإ�ساعة جو احلرية، اإذ بالنتخابات احلرة النزيهة ي�ستطيع كل اأحد اأن يعرب عن نف�سه 

وطموحاته واآماله.
هل امل�ساركة فى العملية النتخابية جهاد فى �سبيل اهلل؟

فى كتابه القيم ذكر ابن القيم اأن اأنواع اجلهاد ل تقف عند نوع واحد، واأنها لي�ست 
مق�سورة على رفع �سالح، اأو رمي قذيفة، اأو مواجهة عدو يف ميدان معركة.

ال�سيطان  اأربع مراتب، وجهاد  النف�ص  القيم ثالث ع�سرة مرتبة: جهاد  ابن   وجعلها 
مرتبتان، وجهاد الكفار اأربع مراتب، وجهاد الظاملني واملبتدعني والف�سقة ثالث مراتب48.

وهذا يعني اأن كل جهد ُيَقدم يف �سبيل تكمني دين اهلل هو مرتبة من مراتب اجلهاد، 
اأجرها عد اهلل يوم القيامة. ومثل ذلك كل  اإلى ربه، وطاعة ينتظر  وطاعة يتقرب بها العبد 
�سعي يبذل للرقي بحياة الب�سر، والعمل على ا�سعادهم وفق منهج اهلل هو ل �سك جهاد فى 

�سبيل اهلل.
واإذا كانت اإماطة الأذى من طريق النا�ص كرفع حجر اأو اإزالة قاذورات عّده ال�سالم 
�سدقة يت�سدق الن�سان بها؛ كما يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »الإميان ب�سع و�سبعون �سعبة، 
اأعالها: ل اإله اإل اهلل واأدناها اإماطة الأذى من الطريق«49؛  اأفال تكون اإماطة الظلم جهاًدا 

فى �سبيل اهلل؟!
فى  كله  وهذا  ال�سال �سدقة؛  وهداية  الطريق �سدقة؛  الأعمى يف  اإر�ساد  كان  واإذا   
اإلى �سالحهم فى دنياهم  اإلى ال�سريعة واإر�ساد اخللق  اأفال تكون هداية النا�ص  �سبيل اهلل؛ 

ا فى �سبيل اهلل؟! واأخراهم عماًل جهاديًّ

.12 القيم/ ج3/�ص -5  ابن  المعاد/  زاد  يراجع:    48
�لبخاري في �لإيمان )9( وم�سلم في الإيمان )35( عن اأبي هريرة. 49  رو�ه 
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�إن �لذي �أدين �هلل تعالى به �أن �مل�ساركة �لنتخابية �لفعالة تعد نوًعا من �أنو�ع �جلهاد، 
وذلك لالأ�سباب الآتية:

اأنها دعوة اإلى اهلل تعالى، ت�سل اإلى النا�ص باحلكمة واملوعظة احل�سنة، جت�سيًدا لقوله . 1
ِتي ِهَي اأَْح�َسن�)النحل:  �َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ تعالى: �اْدُع اإِِلى �َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِ

.)125

�أن فيها بذل وقت وجهد ومال لتعريف �لنا�س مبنهج �هلل تعالى وهدي ر�سول �هلل . 2
�سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا جهاد.

اأنها متثل �سورة من �سور الأمر باملعروف حيث الدعوة اإلى حتكيم �سرع اهلل.. 3
�أنها جت�سد �سورة من �أرقى �سور �لنهي عن �ملنكر �لذي �سرب �لعديد من جو�نب . 4

احلياة. وهل هناك منكر اأكرب من تغييب �سريعة اهلل عن حكم خلقه.
اأنها حتقق اإحدى وظائف امل�سلم الكربى، والتي هي الن�سيحة، للحاكم ومن دونه، . 5

وقد اعترب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الن�سيحة كل الدين حني قال: »الدين الن�سيحة«50.
العامل التى مل يعد اجلهاد فيها �سد . 6 اأنها تعّد واجب الوقت فى العديد من دول 

باأ�سمائنا وعادوا �سريعتنا،  اأنظمة غا�سمة، وحكام ظلمة، ت�سموا  واإمنا �سد  عدو وافد م�سلح، 
وحارب بع�سهم دين اهلل جهاًرا نهاًرا، ومنعوا النا�ص من ممار�سة حقوقهم؛ فقيدوا حرياتهم، 
ونهبوا اأموالهم، و�سرقوا حتى اأحالمهم، فتوجب تغيري هوؤلء بكل و�سيلة ممكنة، ومن اأوفقها 

و�سيلة النتخابات.

حكم مقاطعة العملية النتخابية:
احلكم على مقاطعة العملية النتخابية يحتاج اإلى تف�سيل، اإذ القول فيها يحتاج اإلى 
معاجلة كل حالة، ويف كل دولة، وهذا ما تفر�سه علينا مرتكزات واأ�سول ال�سيا�سة ال�سرعية، 
التي تقت�سي درا�سة كل حالة على حدة؛ يف �سوء فقه الواقع، وفقه الأولويات، وفقه املوازانات، 

وفقه املاآلت، وفقه ال�سنن...

و�ساأذكر هنا �سوًرا ملقاطعة العملية النتخابية، مع بيان حكم كل �سورة:

50 رواه م�سلم و�سبق تخريجه.
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اأول: مقاطعة النتخابات يف حال القوة والتمكني:
مقاطعة  الإ�سالمي  العمل  ف�سائل  ف�سيل من  اأو  املجتمع،  اأفراد  فرد من  يرى  قد  اإذ 
وموؤ�س�ستها  وجماعاتها  الأمة  اأفراد  من  وهناك  قائمة،  الإ�سالمية  الدولة  لكون  النتخابات؛ 
من ي�سد هذا الفراغ، حيث يتفرغ هذا الف�سيل مللء فراغ اآخر ل يجد من يقوم فيه بفر�ص 
الكفاية، ويف هذه احلالة ل نرى حرًجا يف هذا التفرغ اأو تلك املقاطعة، لكون هذا ال�سنيع 
يدخل يف تق�سيم الأدوار بني اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته، وكل يعمل فيما يجيد ويح�سن، اإذ » 

ر ملا ُخِلَق لُه51«. كلٌّ مي�سَّ
واحلكم هنا بنيناه على اعتبار اأن الإدلء يف هذه احلالة يكون من باب فر�ص الكفاية، 

اإذا قام به البع�ص �سقط عن الباقني.
ويف هذه احلالة ل يجوز ملن �سارك يف العملية النتخابية اأن يعيب من قاطع، ول يجوز 
الإثم عن غريه، وهو بذلك  �سارك رفعت  �سارك، لأن م�ساركة من  يعيب من  اأن  قاطع  ملن 
ل اأجًرا مل يحزه من قاطع، وقد حاز من قاطع خريا مل يحزه من �سارك؛ وذلك ببذله  ح�سّ

جهًد� م�سكوًر� يف باب دعوي �آخر.
ويف مثل هذ� �حلالة ميكن �إعمال فقه �لختالف، و�لذي تتعدد فيه �لروؤى، وتختلف 

فيه الآراء، والعمل يف هذا يدور بني ال�سواب والأ�سوب، وبني الأجر والأجرين.
ثانيا: مقاطعة النتخابات يف حال الإميان بعدم جدواها:

وقد يرى فرد من اأفراد املجتمع اأو ف�سيل من ف�سائل العمل الإ�سالمي مقاطعة العملية 
ملمو�سة  نتائج  حتقق  وعدم   - راأيه  ح�سب   - فيها  امل�ساركة  جدوى  لعدم  نظًرا  النتخابية؛ 

تتنا�سب مع اجلهد املبذول فيها.
ويف هذه احلالة له مقاطعتها، لكن بعد درا�سة ميدانية جيدة، مع درا�سة ما يرتتب على 

هذه املقاطعة من مفا�سد وم�سار، وتقييم ذلك يف اإطار فقه املوازنات واملاآلت.
ويف هذه احلالة اأي�ًسا ل يجوز تاأثيم من قاطع؛ لأن هذه املقاطعة تدخل يف اإطار ال�سيا�سة 
ال�سرعية، والتي اأرى اأن الأمر - فيها يف الغالب الأعظم - يدور بني ال�سواب والأ�سوب، 
هي  واإمنا  الدللة،  قطعي  الثبوت  قطعي  دليل  على  تقوم  ل  لأنها  واحلرام،  احلالل  بني  ل 

اجتهادات يرجى اأن تخرج من اأهلها ويف حملها.

القدر )2647( عن علي. �لبخاري في �لجنائز )1362(  و�سحيح م�سلم في  51  رو�ه 
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ويتعني على �لفريق �لذي قاطع �أن يرتك �لفريق �لآخر يعمل؛ دون ت�سويه، �أو جتريح، 
�أو �إلقاء تهم.. وما ندري لعل �لأيام تثبت ر�أي �ملخالف. 

ثالًثا: مقاطعة النتخابات يف حالة املناف�سة ال�سر�سة بني التيار الإ�سالمي وغريه من 
التيارات:

املعادية  التيارات  الإ�سالمي وغريه من  التيار  �سر�سة بني  مناف�سة  اأما يف حال وجود 
تقنن  اأن  وتريد  بالكلية،  النا�ص  الإ�سالم عن حياة  اإق�ساء  حتاول  والتي  الإ�سالمية،  للفكرة 
احلالة ل يجوز  ربهم؛ يف هذه  �سرع  تطبيق  النا�ص وبني  ما يحول بني  القوانيني  لذلك من 

لالإ�سالميني اأن يقاطعوا العملية النتخابية، اإذا ترتب عليها اإحلاق �سرر بالبالد والعباد.
واأرى اأن مقاطعة الأفراد للعملية النتخابية هو نوع من ال�سلبية التي نهى عنها الإ�سالم، 
اإذ �سخ�سية امل�سلم بطبيعتها �سخ�سية اإيجابية، ينبغي لها اأن تكون فاعلة يف كل الأحداث 

التي تدور يف املجتمع.
وي�ساف اإلى ذلك اأن امل�سلم يف اإيجابيته بامل�ساركة يكون قد اأعذر اإلى اهلل تعالى، وح�سبه 
اأن ق�سد اخلري، و�سعى يف حتقيقه، وبذل ما لديه من جهد من خالل ما جّد له من و�سائل، 

ُقوَن�)الأعراف: 164(. ُهْم َيتَّ ول�سان حاله ملن قاطع: �َمْعِذَرًة اإَِلى َربُِّكم؛  َوَلَعلَّ
�سورها  اإحدى  النتخابات يف  اإذ  ال�سهادة،  كتم  من  نوع  فيها  املقاطعة  هذه  اأن  كما 
�سهادة تطلب من الفرد جتاه عدد من املر�سحني، وعليه اأن يديل براأيه، ويلقي �سهادته ملعرفة 

الأكفاأ والأجدر والأولى والأحق. 
احلل  اأهل  مرتبة  اإلى  ي�ستحق  ل  من  و�سول  �ساعد يف  قد  يكون  تخاذله  حال  ويف 
والعقد، ويف ذلك من الف�ساد ما ل يعلمه اإل اهلل، وقد اأثبتت الأيام بع�ص هذه املفا�سد حني 
اعتلى كرا�سي املجال�ص النيابية من ل ي�سلح اأن يقود )عربة كارو( ولو ر�سح يف بيته مل يحز 

�سوتني جمتمعني!
وقد �عترب �لقر�ساوي �ملقاطعة يف مثل هذه �لظروف تخلًفا عن �أد�ء و�جب فقال: ومن 
تخلف عن اأداء واجبه النتخابي حتى ر�سب الكفء الأمني، وفاز بالأغلبية من ل ي�ستحق؛ 
من ل يتوفر فيه و�سف �لقوي �لأمني فقد خالف �أمر �هلل يف �أد�ء �ل�سهادة، وقد دعي �إليها 
َهَداء اإَِذا َما  وكتم ال�سهادة اأحوج ما تكون الأمة اإليها، وقد قال اهلل تعالى: �َوَل َياأَْب ال�سُّ
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َهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفاإِنَُّه اآِثٌم َقْلُبُه�)البقرة: 283(،  ُدُعوْا�)البقرة: 282(، �َوَل َتْكُتُموْا ال�سَّ
ومثل ذلك يقال يف �سفات املر�سح و�سروطه من باب اأولى52.

وترك الواجب -كما يف هذه احلالة - يقت�سي حتقق وقوع الإثم على �ساحبه. 

لذا فقد وجبت امل�ساركة، وكانت اخلطوات اإلى اللجان قربة وطاعة، و�سار املكث يف 
البيت تخاذًل وخذلنًا وم�ساركة يف �سياع م�سالح الأمة.

هل النتخابات �سهادة اأم وكالة؟
فقال  لها،  املجيزون  فيه  اختلف  فقد  ال�سرعية  الناحية  من  النتخابات  تكييف  واأما 

بع�سهم وكالة، وقال اآخرون �سهادة.

النتخابات وكالة:
ذهب اإلى هذا عدد من الفقهاء وعلى راأ�سهم م�سطفى ال�سباعي، اإذ اعترب  النتخابات 
الأفراد يختارون  الوكالة، لأن  اأدق: �سورة من �سور  اأو مبعنى  الناخب واملر�سح،  وكالة بني 
من الأمة الأ�سلح، والأكفاأ، والأجدر؛ لينوب عنهم يف مراقبة احلكومة وت�سريع القوانني53، 
ولهذ� فاإن �لأفر�د من حقهم �إقالة �لرئي�س �إن خان �لوكالة، �أو �إ�سقاط �لنائب على �لأقل يف 
الدورة املقبلة، اإن مل يكن على قدر امل�سئولية، اأو قدم م�سلحته اأو م�سلحة حزبه على م�سالح 

الأفراد اأو البالد.

النتخابات �سهادة:
وذهب اآخرون اإلى كونها �سهادة وتزكية، اإذ يدعى النا�ص لل�سهادة على فالن باأنه ي�سلح 
اأو ل ي�سلح، اأو لل�سهادة لفالن دون فالن، واأول من ذهب اإلى ذلك ح�سن البنا54، وقد كنا 
ل  نعد ذلك من �أوليات �لقر�ساوي، لكن بد� يل �أن �سيخه �لبنا �سبقه، لكن �لقر�ساوي �أ�سّ

لهذا الأمر. ول غرو فهما من مدر�سة واحدة.

52  من فقه �لدولة في �لإ�سالم/ يو�سف �لقر�ساوي/ �س 140.
53 راجع المراأة بين الفقه والقانون / م�سطفى ال�سباعي / �ص 155.

54 مجلة الإخوان الم�سلمين/ عدد 7 �سفر 1355ه- 28 اأبريل 1936م، نقال عن موقع
.)www.hassanalbanna.org(
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وقال بذلك اآخرون منهم منري البياتي، واأحمد الطيب، وعلي جمعة55..
 يقول ح�سن البنا: ويجب اأن تعلموا اأن اإعطاء ال�سوت �سهادة ي�ساأل الإن�سان عنها، 

فحكموا �سمائركم وعقولكم، وكونوا اأحراًرا يف منا�سرة احلق، �سجعانًا يف اختيار الأ�سلح. 
نظر  �لت�سويت فهو يف  �أو  نظام كنظام �لنتخابات  �إلى  نظرنا  فاإذ�  �لقر�ساوي:  ويقول 
الإ�سالم )�سهادة(، للمر�سح بال�سالحية، فيجب اأن يتوفر يف )�ساحب ال�سوت( ما يتوفر يف 
�ل�ساهد، من �ل�سروط باأن يكون عدًل مر�سي �ل�سرية، كما قال تعالى: �َواأَ�ْسِهُدوا َذَوْي َعْدٍل 
�)الطالق: 2(، وميكن �أن يخفف من �سروط �لعد�لة و�أو�سافها  ِ َهاَدَة هلِلَّ نُكْم َواأَِقيُموا ال�سَّ مِّ

هنا مبا يتنا�سب مع املقام56.
ويرتتب على ترك هذه ال�سهادة ح�سول الإثم كما بينا �سابقا.

النتخابات �سهادة ووكالة:
و�إنابة.  ووكالة  وتزكية،  �سهادة  فهي  �لأمرين،  بني  جتمع  �لنتخابات  �أن  �أر�ه  و�لذي 
فالفرد �ملر�ِسح ل ينيب عنه �إل من ثبت لديه �أنه قوي �أمني، ول يوكل �إل من وثق يف قدر�ته 
ليطالب له بحقوقه، وينوب عنه يف حما�سبة احلكومة و�سن القوانني. فعمله من جهة �سهادة، 

ومن جهة اأخرى وكالة.
النتخابات حق اأم واجب؟

تتعامل بع�ص النظم احلديثة مع النتخابات على اعتبار اأنها حق، وبع�سها يرى اأنها 
واجب، وفرق وا�سح بني الأمرين.

فكونها حقا يعني �أنه ل يجوز منع �ملرء من هذه �حلق من قبل �أي �سلطة مها �أوتيت 
من قوة. وكونها واجبا يعني اأنه ل يجوز للمرء التهاون يف هذا الأمر، وتق�سريه بعدم الإدلء 
ب�سوته يعر�سه للم�ساءلة القانونية، وتعر�سه ملا يرتتب على ذلك من غرامة مالية اأو ما �سابه 
ذلك، وهو ما �أخذ �ملجل�س �لع�سكري يف �نتخابات م�سر )2011م( ، ولي�ست م�سر بدعا يف 

ذلك اإذ هذا هو املعمول به يف العديد من دول العامل.
و�لذي �أر�ه �أن �لنتخابات حق و�جب، وهذ� يعني �أنه ل يجوز منع �أحد من �لقيام 
ه ل يوجب عليه تعزيرات مالية اأو غريها، اإل اأنه اإذا راأى ويل  بهذا احلق، وترك الإن�سان حلقٍّ
55 من فقه �لدولة في �لإ�سالم/ يو�سف �لقر�ساوي/ �س140، والنظام ال�سيا�سي في الإ�سالم/ منير البياتي/ 329، وت�سريحات 

اأحمد الطيب وعلي جمعة في انتخابات م�سر الأخيرة في الجرائد الم�سرية ال�سادرة بتاريخ: 28/11/2011م.
الدولة في الإ�سالم / �ص140. 56 من فقه 
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الأمر اأن ترك احلق يوؤثر �سلبا على العملية النتخابية، كاأن تزور النتائج، اأو تعطل امل�سالح؛ 
ي�سميه  فيما  هذا  ويدخل  تعزير،  لزمهم  واإل  الواجب  هذا  باأداء  الأفراد  يلزم  اأن  له  فيجوز 

العلماء بامل�سلحة املر�سلة.

اإلغاء النتخابات ونتائجها هل يجوز؟
متار�ص  ومل  وال�سورى،  احلرية  على  ترب  مل  والإ�سالمية  العربية  جمتمعاتنا  ولأن   
داخل  يف  برمتها  النتخابية  للعملية  ن�سفا  ترى  اأن  غرابة  فال  وفقط،  كالما  اإل  الدميقراطية 

بالدنا، فبالدنا مع العملية النتخابية بني واحد من ثالثة:

اأن تلغي العملية النتخابية، وما يتم من اأمور يف احلياة ال�سيا�سية ما بني توريث اأو . 1
جماملة اأو حماباة.

اأن تزور العملية النتخابية باأ�سلوب يعجز الب�سر عن فهمه واإدراكه، فالأحياء ينتخبون . 2
والأموات ينتخبون57، واملهاجرون ينتخبون، واأعجب من هذا اأن املعار�ص ل يجد مكانا له يف 

العملية النتخابية، وما كان ي�سمح له با�ستخراج البطاقة النتخابية.

اأن تتم العملية النتخابية حتى اإذا جاءت ال�سناديق مبا ل ت�ستهيه النخبة احلاكمة، . 3
و�لإد�رة �ملوجهة من �خلارج )�أمريكا و�لغرب( كان جز�ء �ل�سعب �لذي �ختار �إما �أن يعاقب 
يف  حدث  كما  ال�سعب  انتخبه  من  يعاقب  اأن  اأو  فل�سطني،  يف  حما�ص  مع  حدث  كما  هو 

اجلزائر.

واملالحظ اأن دعاة الدميقراطية هم اأول من ت�سول لهم اأنف�سهم نق�ص النتخابات اإذا 
رف�سهم ال�سعب58، وهنا يَعن لنا �سوؤال: هل من حق اأحد اأن يلغي نتائج النتخابات �سواء 

كان رئي�سا اأو نخبة؟

و�لذي �أر�ه: �أنه ل يجوز لأحد مهما كانت �سلطته �أن ُيقدم على �إلغاء نتيجة �نتخابات   
م�سر فقال لي: ت�سور اأبي انتخب هذا العام، فقلت له: لعله اأح�سن  في  2010م  انتخابات  بعد  الإخوة  اأحد  قابلت    57

اختيار من يمثله، فقال: يا �سيخ اأبي مات منذ عقد من الزمن!
�أ�سحاب ر�أ�س �لمال( وكيف حولو� �لعر�س  وقد ر�أينا مرتادي �لقنو�ت �لف�سائية )دكاكين  لهذ�،  نموذجا  �لآن  م�سر    58
�لديمقر�طي �لذي ح�سد �لإ�سالميون )�لإخو�ن و�ل�سلفيون ومن تحالف معهم( فيه ن�سيب �لأ�سد، فكان �ل�سعب ينتخب و�لنخبة 

تنتحب، ال�سعب يختار والنخبة تحتار. 
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ترتيبا وتنظيما، والأحزاب دعاية  فيها بدورهم. احلكومة  اأفراد املجتمع  قام كل  نزيهة،  حرة 
وتن�سيقا، واملر�سحون عر�سا وتو�سيحا، والإعالم تقيفا وتنويرا، وال�سعب ح�سورا واختيارا.

اإن نتيجة العملية النتخابية مبثابة �سورى، وال�سورى هنا تعترب �سورى )تن�سيب وتولية(، 
ومثل هذه ال�سورى مل يختلف العلماء يف وجوب الإلزام بها، بل الأدلة ال�سرعية على حرمة 
�إذ� كان �لأمر يتعلق  ذلك وعقاب من يحاول �سق �ل�سف، ورف�س ر�أي �ل�سعب، وبخا�سة 
بولية عامة، كما هو احلال يف اختيار حاكم ورئي�ص، وقريب منه املجال�ص النيابية التي من 

خاللها يتم اختيار حكومة تدير م�سالح البالد.
َوَثَمَرَة  َيِدِه  ْفَقَة  �سَ َفاأَْعَطاُه  اإَِماًما،  َباَيَع  َمْن  و�سلم:»  بقوله �سلى اهلل عليه  هنا  وي�ستدل 
اهلل  �سلى  وقوله  اْلآَخِر59«،  ُعُنَق  ِرُبوا  َفا�سْ ُيَناِزُعُه،  اآَخُر  َجاَء  ْن  َفاإِ ا�ْسَتَطاَع،  َما  َفْلُيِطْعُه  َقْلِبِه، 
َق  ُيَفرِّ ْو  اأَ اُكْم،  َع�سَ َي�ُسقَّ  اأَْن  ُيِريُد  َواِحٍد،  َرُجٍل  َعَلى  َجِميٌع  َواأَْمُرُكْم  اأََتاُكْم  َمْن  عليه و�سلم:» 

َجَماَعَتُكْم، َفاْقُتُلوُه60«.
اأما ما كان من ال�سورى يف تدبري اأمور الأمة فهذا فيه اخلالف املعروف حتت عنوان: 

هل ال�سورى ملزمة اأم معلمة؟ واإن كان الراجح اأنها ملزمة ل معلمة.
�إلى كثري من �ملفا�سد،  �إلغاء �لنتخابات مهما كان �ساحب �لقر�ر قد يوؤدي  �أن  كما 

ومنها:
اإهدار اأموال ال�سعب دون م�سلحة تنفذ، اإذ يف العملية النتخابية ت�سرف املليارات.. 1
اإ�ساعة الكثري من اجلهود دون حتقيق هدف يذكر.. 2
يذهب . 3 حقيقي  �سبب  دون  �سيء  فعل  على  اإرغامها  اإذ  احلكومة،  هيبة  اإ�ساعة 

هيبتها.
توقع تكرار هذا الأمر، اإذ من مينع حدوثه ثانية طاملا حتقق للبع�ص مراده.. 4

لكن هذا ل مينع اأن تلغى النتخابات يف بع�ص الأوقات، وذلك اإن كان التزوير وا�سحا 
جليا، اأو حتقق خلل يف العملية النتخابية. على اأن يكون الف�سل يف ذلك للق�ساء احلّر النزيه 

�لذي ل تخلو منه �أر�س �هلل.
59  رواه اأحمد في الم�سند )6500( عن عبد اهلل بن عمرو، وقال محققو الم�سند: اإ�ستاده �سحيح. 

60  رواه م�سلم في الإمارة )1852( عن َعرفجة. 
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مقدمة
بالرجوع �إلى ن�سو�ص �لوحي جند �أن لفظ �سيا�سة �إمنا ورد يف �أحاديث نبوية م�ستعمال 
يف دللته �للغوية من �لقيام على �ساأن �لرعية من قبل ولتهم مبا ي�سلحهم من �لأمر و �لنهي 

و �لر�ساد و �لتهذيب. 
فقد روى �أبو هريرة عن �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم قال: » كانت بنو �إ�سر�ئيل ت�سو�سهم 
�لأمر�ء  يفعل  كما  �أمورهم  �أنبياوؤهم  تتولى  �ملعنى  و  نبي«1،  نبي خلفه  هلك  كلما  �لأنبياء، 

و�لولة بالرعية.
بالرتكيز  �ل�سرعية2  لل�سيا�سة  تعريفهم  �أثناء  �لفقهاء  �هتمام  نلحظ  �ل�سو�هد  هذه  من 

بني �إ�سر�ئيل، و م�سلم،كتاب �لمارة، باب:وجوب �لوفاء ببيعة  عن  ماذكر  باب:  �لنبياء،  :�أحاديث  كتاب  �لبخاري  رو�ه   -1
�لأول فالأول. 

2- لم يعرف �أكثر �لفقهاء �ل�سيا�سة �ل�سرعية بهذ� �لمعنى، بل �لذي لحظه �أكثر �لمذ�هب هو ت�سرف �لحاكم في �لجنايات و 
مدى �إعماله للقر�ئن، مثل قول �لبابرتي: باأنها تغليظ جناية لها حكم �سرعي، و نقل �بن عابدين عن �بن نجيم �أنه ذكر في حد �لزنا 
ما ن�سه: وظاهر كالمهم هنا �أن �ل�سيا�سة �ل�سرعية، فعل �سيء من �لحاكم لم�سلحة ير�ها، و �إن لم يرد بذلك دليل جزئي، و قال �بن 
فرحون: �لطريقة �لتي يتو�سل بها �إلى �لحق ، و خ�ص ذلك بما يفعله  �لحاكم بق�سد �لزجر و �لردع، و قال �ل�سربيني �ل�سافعي: 
و �لمحت�سب يمنع من �لتك�سب باللهو، و يوؤدب عليه �لآخذ و �لمعطي، و ظاهره تناول �لمباح... ن�ص عليه �ل�سافعي مع �أنه لي�ص 

مع�سية، �أي �أنه يفعله �سيا�سة. 

أثر آليات النظام الديمقراطي في السياسة
الشرعية فقها و تطبيقا

د. جدي عبد القادر *

* �أ�ستاذ بجامعة �لأمري عبد �لقادر للعلوم �لإ�سالمية، ق�سنطينة، �جلز�ئر.
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على هذ� �ملعنى، فابن عقيل قال:» �ل�سيا�سة ما كان من �لأفعال بحيث يكون �لنا�ص �أقرب 
�إلى �ل�سالح و �أبعد عن �لف�ساد، و �إن مل ي�سرعه �لر�سول و ل نزل به وحي«3.

�لدنيا  يف  �ملنجي  �لطريق  �إلى  باإر�سادهم  �خللق  �إ�سالح  �ل�سيا�سة  �لغز�يل:»  وقال 
و�لخرة«، وجعلها �أربع مر�تب: �لأولى: �سيا�سة �لأنبياء، و هي �لعليا، و حكمهم فيها على 
�خلا�سة و �لعامة، و على ظو�هرهم و بو�طنهم، و �لثانية: �سيا�سة �خللفاء و �مللوك و �ل�سالطني، 
وحكمهم على �خلا�سة و �لعامة جميعا، لكن على ظاهرهم ل على باطنهم، و �لثالثة: �سيا�سة 
�لعلماء باهلل ودينه، وحكمهم على باطن �خلا�سة فقط، و ل يرتفع فهم �لعامة �إلى �ل�ستفادة 
منهم، ول تنتهي قوتهم �إلى �لت�سرف يف ظاهرهم باللتز�م و �ملنع، و �لر�بعة: �لوعاظ وحكمهم 
على بو�طن �لعامة، و هو كما و�سفه �بن عابدين تعريف لل�سيا�سة �لعامة �ل�سادق على جميع 

ما �سرعه �هلل لعباده من �لأحكام �ل�سرعية و مبادئها4.
يقول  �حلديثة،  �لنظم  معنى  من  بها  يقرتب  تعريفا  تعريفها  �إلى  �ملعا�سرون  ونحا 
خالف:»هي علم يبحث فيه عما تدبر به �سوؤون �لدولة �ل�سالمية من �لقو�نني و �لنظم �لتي 
تتفق و �أ�سول �ل�سالم، و �إن مل يقم على كل تدبري دليل خا�ص «5، و قد �رتاأينا طبقا لهذ� 
�لنظم  مبادئ  من  �لع�سر  هذ�  �ل�سرعية يف  �ل�سيا�سة  فقهاء  ��ستفاده  ما  بع�ص  ذكر  �لتعريف 
�ل�سيا�سية �لو�سعية �ملقارنة، و هذه �ل�ستفادة كانت �إحدى ركائز �لتجديد يف �لفقه �ل�سيا�سي، 

و تنميته و تطويره و �إثر�ء م�سامينه �لفقهية و فروعه �جلزئية و �أطره �لنظرية.
ترجع فكرة تاأثر فقهاء �لإ�سالم باأفكار غريهم من �لمم يف �ل�سرع �ل�سيا�سي ، �إلى زمن 
�لإمارة  و  �لبيعة،  مثل  فنظم  �لت�سريع،  م�سادر  �أحد  �لعرف  �أن  بح�سبان  نف�سه،  �لفقه  ن�سوء 
�لعرب   عرفها  نظم  كلها  و�لتحكيم...  و�لتعاقل،  و�ل�سلح،  و�ملو�ثيق،  �لعهود  وفكرة  باأنو�عها 
وغريهم من �لمم و �أخذ بها �ل�سالم، و ��سلح �لفقهاء فروعها و م�سامينها للتالوؤم مع �لدين 

�لعادل �جلديد.
كما �أن فقهاء �ل�سيا�سة �أخذو� يف �جلانب �خلا�ص بالآد�ب �ل�سلطانية بالكثري من تر�ث 
�لفر�ص و �لهنود �لذي كان م�سبوبا يف مو�عظ بليغة و حكم نافذة، و مل يتحرج فقهاء مثل 

3- �بن �لقيم، �لطرق �لحكمية، 29. 
4- �بن عابدين، حا�سية رد �لمحتار ، 4/15. 

5- خالف، �ل�سيا�سة �ل�سرعية، �ص 7. 
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�ملاوردي و�ل�سافعي، و �أبي حمو مو�سى �ملالكي من �ل�ستفادة من تر�ث غريهم فيما ل يتعار�ص 
مع قيم �لإ�سالم، فقد تناول �لأخري يف كتابه �أهم �مل�سائل �ملتعلقة بالنظام �ل�سيا�سي �لعادل 
�مل�ستمر و�مل�ستقر، فت�سمن و�سايا و ملة من �لآد�ب و �حلكم منها �لت�ساف بالعدل يف �حلكم 
و�لتحلي بالف�سل، و حتكيم �لعقل يف �إ�سد�ر �لقر�ر�ت و نبذ �حلكم بالهوى و�لتح�سن بالتقوى، 
بالثقات يف  �ل�ستعانة  مع  �مللك،  ينتظم  باملال  �إذ  تبذير�  �أو  �إ�سر�فا  �إنفاقه  وعدم  �ملال  وحفظ 
ت�سيري �لأمو�ل، و�لت�سوية يف �سرفها بني �لرعية، و�لعمل على بناء جي�ص قوي و حفظه و�لعناية 

بالبطانة �لقريبة منه كالوزر�ء و�مل�ساعدين، وكذ� حماولة تقريب �لقادة و�لأمر�ء6 .
و �إذ� جئنا لبن ر�سد جند �أن �لتاأثر قد بلغ مد�ه، ففي ترجمته لكتاب �ل�سيا�سة لأر�سطو 
تفاعل �بن ر�سد مع ن�سو�سه، و �أ�سقط عليها و�قع �مل�سلمني �لفكري و �ل�سيا�سي يف �لأندل�ص، حتى 

�إن �أحد �لباحثني �سمى هذ� �لتفاعل تبيئة �ل�سيا�سة عند �لعرب مع �ل�سيا�سة عند �ليونان7.
  فعند �لكالم عن �سرود رئي�ص �ملدينة �لفا�سلة ، ي�ستح�سر فيل�سوف قرطبة �لتجربة 
�حل�سارية �ل�سالمية فيقرر �أنه: قد يتفق �أي�سا �أن يكون رئي�ص هذه �ملدينة ممن مل ي�سل �إلى 
هذه املرتبة، اأعني رفعة امللك، غري اأنه يكون عارفا بال�سرائع ، و يكون له قدرة على ا�ستنباط 
ما مل ي�سرح به �مل�سرع، فتوى فتوى و حكما حكما، و هذ� �لنوع من �لعلوم هو �مل�سمى عندنا 
�سناعة �لفقه، كما تكون له �لقدرة على �جلهاد، فهذ� ي�سمى ملك �ل�سنة، و قد يتفق �أن ل 
جتتمع هاتان يف رجل و�حد، بل قد يكون �أحدهما جماهد� دون �أن يكون فقيها... و ي�ستح�سر 
�بن ر�سد جتربة �حلكم �جلماعي يف قرطبة، و قد كان جده قا�سي ق�ساتها فيقول: يتبني لك 
هذ� من �ملدينة �جلماعية يف زماننا، فاإنها كثري� ما توؤول �إلى ت�سلط، مثال ذلك �لرئا�سة �لتي 
قامت يف �أر�سنا هذه، �أعني قرطبة بعد �خلم�سمائة، لأنها كانت قريبة من �جلماعية كلية ثم �آل 

�أمرها بعد �لأربعني و خم�سمائة �إلى ت�سلط. 8
و يقول عن �لطاغية بال�سطالح �ليوناين : و لهذ� يعظم هذ� �لفعل منه على �جلماعة 
فريون �أن فعله هو عك�ص ما ق�سدوه من ت�سليمه �لرئا�سة، لأنهم �إمنا ق�سدو� بذلك �أن يحميهم 
لي�ستتب  �ملدينة،  �هل  �أمثالهم من  و  �لف�سائل و �خلري  يقربهم من ذوي  و  �لي�سار  من ذوي 
�أمرهم ب�سيا�سته و �سيا�سة خد�مه، و لذلك ت�سعى �جلماعة �لغا�سبة عندها �إلى �إخر�جه من 
مدينتهم، في�سطر هو �إلى ��ستعبادهم كامل�ستجري من �لرم�ساء بالنار. و ذلك �أن �جلماعة �إمنا 

6- �أبو حمو مو�سى �لزياني، و��سطة �ل�سلوك في �سيا�سة �لملوك، مقدمة �لمحقق،محمود بوترعة، �ص 32. 
7- �لجابري، �بن ر�سد �سيرة و فكر،�ص252 

�بن ر�سد، 252،253.  8- �لجابري، 
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�أكرث ق�سوة، و هذه �لأعمال هي جميعا من  ��ستعباد  فاإذ� هي تقع يف  فرت من �ل�ستعباد، 
�أعمال رئا�سة وحد�نية �لت�سلط، و هي �سيء بني يف �أهل زماننا هذ� لي�ص بالقول فح�سب، و 

لكن باحل�ص و �مل�ساهدة(9.

فكرة الدولة القانونية:  -  1
�لدولة  بنظام  �أو  للقانون  �لدولة  بخ�سوع  �لقول  فقال:  بو�سوح  بدوي  ثروت  عرفها 
�أو  �لد�رة  �سو�ء من حيث  ن�ساطها  للقانون يف جميع مظاهر  �لدولة  معناه خ�سوع  �لقانونية 
مطلقة  �لد�رية  �ل�سلطة  تكون  �لبولي�سية حيث  �لدولة  بعك�ص  ذلك  و  �لت�سريع  �أو  �لق�ساء 
�حلرية يف �أن تتخذ قبل �لفر�د ما تر�ه من �لجر�ء�ت حمققا للغاية �لتي ت�سعى �ليها وفقا 

للظروف و �ملالب�سات10.
لهذ� �سار من �مل�سلمات �ملعا�سرة لدى فقهاء �ل�سريعة و �لقانون على �ل�سو�ء �أن �لدولة 
�ملعا�سرة ز�لت عنها �ل�سفة �لدينية �لثيوقر�طية ، بل لقد تاأكدت فيها �سيادة �لقانون فيما ين�ساأ 
بني �لأفر�د من عالقات ، كما �أن �لقانون ي�سود عالقاتهم مع �لهيئات، و �أن �سيادة �لقانون هي 

بديل �سيا�سة �ل�ستبد�د و �لطغيان.
و لي�ص ثمة �سك عند �لباحثني �أن �لنبي –�سّلى �هلل عليه و�سلم- �أقام دولة يف �ملدينة، 
�ملعاهد�ت،  و�إبر�م  �ل�سلح  عقد  و  �حلرب  كاإعالن  �لدولة  رئي�ص  �خت�سا�سات  فيها  وبا�سر 
وحماية �مل�سالح بالعقوبة على �جلنايات و تولية �لولة و �ل�سعاة...، حتى �إن �لفقهاء فرقو� بني 
ت�سرفاته –�سلى �هلل عليه و �سلم - مبقت�سى �لمامة و ت�سرفه مبقت�سى �لق�ساء ، فما �سدر عنه 
ب�سفته نبيا يبلغ عن �هلل �سرعه يكون حكما عاما و قانونا ملزما للجميع، و ما �سدر عنه ب�سفته 
�إماما ل يجوز فعله �إل من قبل رئي�ص �لدولة �أو باإذنه و ما �سدر عنه ب�سفته قا�سيا ل يجوز 

لأحد �أن يفعله �إل بحكم من �لق�ساء11.

�بن ر�سد، 255.  9- �لجابري، 
10- ثروت بدوي، �لنظم �ل�سيا�سية، �ص 169. 

11- عبد �لكريم زيد�ن، �لغرب و �لدولة في �ل�سريعة �لإ�سالمية، �ص10، و في هذ� يقول �لقر�في �لمالكي: فما فعله –�ص- 
�لمامة كق�سم �لغنائم و تفريق �أمو�ل بيت �لمال على �لم�سالح، و �إقامة �لحدود و ترتيب �لجيو�ص، و قتال �لطغاة، فال يجوز لأحد 
�لإقد�م عليه �إل باإذن �إمام �لوقت �لحا�سر لأنه �إنما فعله بطريق �لإمامة و ما ��ستبيح �إل باإذنه، �لحكام في تمييز �لفتاوى عن 

�لحكام،95. 
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و هذ� �لن�ص كان مقدمة بل �سند� لفقهاء �ل�سيا�سة �ل�سرعية �ملعا�سرين للت�سليم مببد�إ 
قانونية �لدولة.

فقد �سرح فقهاء �لقانون �لد�ستوري بعد �لنظر يف مقومات دولة �ملدينة على �متد�د فرتة 
�خللفاء �لر��سدين باأنها �أول دولة قانونية يف �لر�ص يخ�سع فيها �حلاكم للقانون و ميار�ص �سلطاته 
�لقر�آن  باأحكام  ي�ستطيع �خلروج عليها فقد كان �خلليفة مقيد�  تفيده و ل  لقو�عد عليا  وفقا 
و�ل�سنة و�خت�سا�ساته حمدودة مبا لالأفر�د من حقوق و حريات ن�ص عليها �ل�سالم و نظمها و 

قرر �ل�سمانات �لتي تكفل حمايتها �سد �عتد�ء �حلكام و �ملحكومني على �ل�سو�ء12.

- الد�ستور و قاعدة تدرج القوانني:  2  
�لد�ستور هو �سمة �لدولة �حلديثة، بل يكاد يتالزم وجود �لدولة و ��ستقاللها مع وجود 

�لد�ستور.
و �لد�ستور هو: جمموعة �لقو�عد �ل�سا�سية �لتي تبني �سكل �لدولة و نظام �حلكم فيها 

و مدى �سلطاتها �إز�ء �لأفر�د.
و �لد�ساتري حديثة �لن�ساأة، فاأول د�ستور مكتوب هو د�ستور �لوليات �ملتحدة �ل�سادر 
�سنة 1787، و �لد�ستور �مللكي �لفرن�سي �سنة 1791، و �لد�ساتري قد تكون مكتوبة و هي �أكرث 

د�ساتري �لعامل، و قد تكون عرفية تتناولها وثائق متفرقة كما هو �حلال يف د�ستور بريطانيا.
�إقر�ر فقهي قدمي و معا�سر على  نتبني وجود  فاإننا  �لق�سم �لأخري،  �إذ� �عتمدنا هذ�  و 
�لأحكام  �لأقل يف  على  ممثلة  �ل�سرعية  �ل�سيا�سة  علماء  لدى  مقررة  د�ستورية  قو�عد  وجود 

�لكلية �لقر�آنية  و �حلديثية �إ�سافة �إلى وثيقة �ملدينة �ملكتوبة13 .
12- ثروت بدوي، �لنظم �ل�سيا�سية، 154. 

قيام وحدة �سيا�سية �إ�سالمية تتاألف من مهاجري مكة و �أن�سار �لمدينة م�سافا �إليهم  �إعالنا عن  نجد  �لوثيقة  ففي مقدمة   -13
كل من �أبدى ��ستعد�د� للتبعية لهذه �لوحدة و خ�سع لقيادتها من �لأقليات �لأخرى �لقاطنة في �لمدينة، كما ت�سمنت �لوثيقة 
�أي�سا ن�سو�سا �أخرى في �لتكافل �لجتماعي، و ن�سو�سا �أخرى في �إقامة �لعدل و تنظيم �لق�ساء و نقله من �لفر�د و �لع�سيرة �إلى 
�لدولة دون محاباة لأي طرف مهما كان مركزه و دون �سماح له �أو لع�سيرته بالتدخل لتعطيل �لقانون، و ت�سمنت �لن�ص على بع�ص 
�لمبادئ �لجنائية �لهامة فقررت مبد�أ �سخ�سية �لعقوبة، و مبد�أ �لق�سا�ص جز�ء للقتل �لعمد �لعدو�ن، و ذكرت �لوثيقة �أنو�ع �لجر�ئم 
في �لأنف�ص و �لأمو�ل فحرمتها، و جعلت �لمدينة حرما �آمنا بالن�سبة لجميع �لقاطنين على �إقليمها، كما ت�سمنت ن�سو�سا في 
بيان مركز �لأقليات �لدينية في �لدولة �لنا�سئة، و ن�سو�سا �أخرى تجعل للنبي-�ص- �ل�سلطة �لعليا في �لدولة، و تقيمه حكما بين 
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عهد  يف  �لد�ستوري  �لعرف  و  �لنبوية  �ل�سنة  و  �لقر�آن،  يف  �لد�ستورية  �لقو�عد  فاإن 
�لر��سدين توؤ�س�ص �لكيان �لقانوين �أو �ل�سرعي للهيئات �حلاكمة يف �لنظام �ل�سالمي و حتدد 
الإطار القانوين لن�ساط تلك الهيئات اإ�سافة اإلى بيان تف�سيلي للحقوق و احلريات، و بذلك 
تدور �ل�سلطة يف ذلك �لإطار �لقانوين �لذي تر�سمه �لقو�عد �لد�ستورية �لإ�سالمية و هي �إذ 

تفعل ذلك حتافظ على و�سعها �لد�ستوري و تك�سب ت�سرفاتها �ل�سفة �ل�سرعية.
ولأن فكرة �لد�ستور �سارت مقبولة يف �ل�سيا�سة �ل�سرعية �ملعا�سرة، فقد حاول عديد 
من �لفقهاء و من �لهيئات �سياغة م�سروع د�ستور �إ�سالمي ير�عي خ�سو�سية �لأحكام �ل�سرعية 
و يت�سمن �ملبادئ �لفقهية �لعاملية و يكفي �أن ن�سري �إلى حماولة مبكرة هي حماولة �ملودودي 
�لباك�ستاين، �لذي ر�م حتديد �أهم �مل�سائل �لتي ينبغي �أن يحتويها �لد�ستور �لإ�سالمي ونحن 
نذكر فقط �أهم �لإ�سكاليات و �لأ�سئلة �لتي طرحها و حمور بها مو�د و �أبو�ب �لد�ستور و هي 

على �لنحو �لآتي:
 - �مل�ساألة �لأولى: ملن �حلكم؟ مللك من �مللوك، �أو طبقة من �لطبقات، �أم لالأمة باأ�سرها 

�أم هلل تعالى.
 - �مل�ساألة �لثانية: ماهي حدود �لعمل للدولة؟ و �إلى �أي حد يطيعها �سكان �لبالد، 

ومتى يكونون يف حل من طاعتها.
 - �مل�ساألة �لثالثة: ما هي �حلدود �لتي تعمل خمتلف �سلطات �لدولة يف حيزها، وما 
هي �لوظائف �لتي يعهد بها �لى كل ركن من هذه �لأركان، و يف �سمن �أي حدود يقوم بها، 

وما هو نوع �لعالقة �لتي تت�سل بها هذه �لأركان فيما بينها؟.
 - �مل�ساألة �لر�بعة: ما هي �لغاية �لتي تقوم لها �لدولة؟ و لأي غر�ص تعمل، و ما يكون 

ل�سيا�ستها من �ملبادئ �لأ�سا�سية؟.
 - �مل�ساألة �خلام�سة: كيف توؤلف �حلكومة لت�سيري نظام �لدولة؟

- �مل�ساألة �ل�ساد�سة: ما هي �ل�سفات و�ملوؤهالت �لتي يتحلى بها �لقائمون باأمر �حلكومة، 
و من �لذين يعدون �هال لت�سيري �سوؤونها.

�أفر�دها، �إ�سافة �إلى ن�سو�ص في �لحريات �لفردية و �لجتماعية و �لقت�سادية فقررت: حق �لحياة، و حرية �لعقيدة و حق �لملكية 
و حق �لأمن و �لم�سكن و �لنقل و حق �لم�ساو�ة، و حق �لفرد في �لمعونات �لمالية و حق �لتجمعات على �أ�سا�ص �لقبيلة �أو على 

�أ�سا�ص �لدين و حق �إبد�ء �لر�أي �أو حرية �لر�أي، منير �لبياتي،�لنظام �ل�سيا�سي �ل�سالمي،45،46. 
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 - �مل�ساألة �ل�سابعة: ماذ� يكون يف �لد�ستور من �أ�س�ص �ملدنية و باأي طريق ي�سبح �لفرد 
ع�سو� يف كيان �لدولة؟.

 - �مل�ساألة �لثامنة: ماهي �حلقوق �ل�سا�سية لأهايل �لدولة؟
 - �مل�ساألة �لتا�سعة: ماهي حقوق �لدولة على �لأهايل14.

- فكرة تدرج القواعد القانونية:  3
�لقانون  هو  �لد�ستور  جتعل  �حلديثة  فالدولة  �لد�ستور،  وجود  عن  لزمة  فكرة  وهي 
بقاعدة  حمكومة  خا�سة  �أم  كانت  عامة  �لأخرى  �لقو�نني  تكون  ثم  و�لأعلى،  �ل�سا�سي 
�لتدرج و �لت�سل�سل، فقيمتها �لقانونية متفاوتة يف نف�سها فهناك �لتفاقيات �لدولية ثم �لقو�نني 
�لع�سوية ثم �لقو�نني �لعامة و �خلا�سة ثم �ملر��سيم و هكذ�، و كل هذه �لت�سريعات ل تكت�سب 
�سالحية �لتنفيذ �إل بان�سجامها مع �أحكام �لد�ستور  بل قد يحكم باإلغائها �إذ� ثبت تعار�ص 

بني ن�سو�سها و �أحكام �لد�ستور.
وهذه �لفكرة يف �حلقيقة لي�ست غريبة عن علماء �لفقه �لإ�سالمي، فقد ذكرو� �أثناء بحثهم 
يف �لأدلة ما يفيد هذ� �ملعنى، فهم يعتربون �لقر�آن �لكرمي و �لقو�عد �مل�ستمدة منه مقدمة يف 
�حلجية على م�سادر �لأحكام �لأخرى، ثم بقية �مل�سادر كال�سنة و �لجماع و �لقيا�ص مرتبة، و ما 

ي�ستفاد من �لأدلة �ملتفق عليها مقدم على �مل�ستفاد من �لدلة �ملختلف فيها.
و هذ� �لتدرج يظهر جليا يف جو�ب معاذ للنبي –�سلى �هلل عليه و �سلم - و قد �أر�سله 
�هلل،  كتاب  يف  مبا  �أق�سي  قال:  ق�ساء؟  عر�سك  �إذ�  ت�سنع  كيف  له:»  قال  و  لليمن  قا�سيا 
قال:فاإن مل يكن يف كتاب �هلل؟ قال: فب�سنة ر�سول �هلل-�سلى �هلل عليه و �سلم - قال: فاإن مل 
يكن يف �سنة ر�سول �هلل –�ص-؟ قال: �أجتهد ر�أيي و ل �آلو�-�أي ل �أق�سر- ف�سرب ر�سول 
�هلل –�سلى �هلل عليه و �سلم - على �سدره و قال: �حلمد هلل �لذي وفق ر�سول �هلل ملا ير�سي 

ر�سول �هلل «15.
ول  �ملبد�إ  لهذ�  ي�سلمون  يكادون  حديثا  �ل�سرعية  �ل�سيا�سة  يف  �لباحثني  فاإن  لهذ� 

�أنظر �لبياتي، �لحقوق �ل�سيا�سية في �ل�سالم، 74،75.   - 14
�لترمذي،6/68.  �أبي د�ود،3/302. و �سنن  15- �سنن 
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تدرج  مبد�إ  بني  فيخلطون  للمبد�إ  فهمهم  ي�سوء  ملا  �لبع�ص  نقا�سات  تظهر  �إمنا  و  يخالفونه، 
�لقو�نني و م�سمون �لقو�نني يف حد ذ�تها.

ف�سل ال�سلطات و ا�ستقاللها:  -  4
�لدولة �لقانونية هي دولة موؤ�س�سات، و �أهم موؤ�س�ساتها �ل�سلطات �لثالث، �لت�سريعية 
و�لتنفيذية و �لق�سائية، و �إن تفتيت هذه �ل�سلطات و توزيعها هو �سمان للعدل و منع لال�ستبد�د 
وحماية للحريات. و لقد �سار هذ� �ملبد�أ �سعار �لنظم �ل�سيا�سية �حلديثة و �إن �ختلفت �سور 
�لف�سل و درجاته، لذ� جلاأ كثري من فقهاء �ل�سيا�سة �ل�سرعية �إلى �عتماده تخريجا على قو�عد 

�سرعية �أو ��ستناد� �إلى ت�سرفات �سيا�سية �سابقة.
فبع�سهم �عترب �لف�سل بني �ل�سلطات من باب �ملباح و هو �لت�ساوي يف �ختيار �لفعل 
و�لرتك، و �إمنا يرتجح �لفعل لدو�عي عرفية �أو �جتهادية حتى ميكن �عتبار تطور �سور �لنظام 
�ل�سالمي �ل�سيا�سي و �أنه لي�ص �سورة و�حدة �أو منطا و�حد� حدده �لوحي زمن نزوله، و ميكن 
�أن �خللفاء كانو�  �إلى �لتجربة �ل�سالمية فقد ذكر �بن خلدون يف مقدمته:  �أي�سا  �أن ي�ستند 
�أ�سغالها  و كرثة  �لعامة  بال�سيا�سة  لقيامهم  بهم  يتعلق  مما  كان  �إن  و  لغريهم  �لق�ساء  يقلدون 
من �جلهاد و �لفتوحات و �سد �لثغور و حماية �لبي�سة و ��ستخلفو� من يقوم به تخفيفا عن 

�أنف�سهم16.
ومن �لن�سو�ص �لرت�ثية �ل�سيا�سية قول �لقر�يف:» �إن �لمام ن�سبته �إليهما –�أي �لقا�سي 
و �ملفتي- كن�سبة �لكل �إلى جزئه و �ملركب لبع�سه، فاإن لالإمام �أن يق�سي و �أن يفتي كما 

تقدم، و له �أن يفعل ما لي�ص بفتيا و ل ق�ساء«.

- عاملية حقوق االن�سان:  5
من  �لتحرر  18م  �لقرن  بعد  �لعامل  يف  �لن�سان  حقوق  تقرير  �أ�سباب  �أهم  من  كان 
�ل�ستعمار ومن �سغط �حلكومات �ملحلية �أو �لإقليمية، و من مظاهر �ل�سعف و�لذل و�لتخلف، 
وكان ل�سدور �لإعالن �لعاملي حلقوق �لن�سان يف 10/12/1948. دوي كبري يف �لعامل خا�سة 

�لمقدمة، 221.   ، �بن خلدون   -16
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و �أنه جاء بعد �حلرب �لعاملية �لثانية و ماخلفته من قتل و دمار و ياأ�ص هز �ل�سلم �لعاملي، فاأدرك 
�لعامل باأ�سره �أن رعي حقوق �لن�سان �سمان �ل�ستقر�ر و �ل�سلم �لدويل، و قد قامت در��سات 
كثرية يف �لفقه �ل�سالمي للمقارنة بني ما جاء يف �ل�سالم و ما ورد يف قائمة ن�ص �لعالن، 
�لذي ت�سمن 31 مادة، تت�سمن �إقر�ر حق �حلياة و �حلرية �ل�سخ�سية و �مل�ساو�ة و حرية �لر�أي 
و �لتعبري وحرية �لتفكري و �ل�سمري و �لدين، و تاأ�سي�ص �لأ�سرة، و حق �لتقا�سي و �إلغاء �لرق 
و�ل�ستعباد، و�حلق يف �جلن�سية، و �لتملك، و تكوين �جلمعيات و �جلماعات �ل�سلمية، و �إد�رة 
�لبالد، و كون �إر�دة �ل�سعب هي م�سدر �حلكم، و �حلق يف �ل�سمانات �لجتماعية و �لعمل 
و �لر�حة و �لتعليم و �لتعلم و حقوق �لفرد و حقوق �ملجتمع و �إلز�م �لدول باحرت�م �حلقوق 

و �حلريات.

�إقر�ر  و  �مل�ساو�ة  و  �لعدل  يقت�سيها  �حلقوق  �أن معظم هذه  �إلى  �لزحيلي  قد ذهب  و 
�أنه على �مل�ستوى �لفقهي ينبغي �لتحفظ  �إل  �لكر�مة �لن�سانية �و �لتكرمي �للهي لالإن�سان 

على ثالث مو�د  هي:

�أ�سرة،  تكوين  يف  حريتهما  و  �لتزوج  يف  �ملر�أة  و  �لرجل  بحق  �ملتعلقة   16 �ملادة   -
�ل�سريعة  �أحكام  مع  يتعار�ص  هذ�  و  �لدين،  �أو  �ل�سن  �أو  �جلن�ص  ب�سبب  تقيد  غري  من 
�لزو�ج  عليه  يقوم  �أن  ينبغي  ما  على  �مل�سلم، حفاظا  بغري  �مل�سلمة  زو�ج  متنع  �لتي  �لإلهية 
�لتي  �ملر�أة  مب�ساعر  ي�سطدم  �لزو�ج  هذ�  و  �ملعتقد�ت،  و  �لطبائع  يف  تو�فق  و  �ن�سجام  من 
يريد �لرجل فر�ص معتقده عليها مما مينع ��ستمر�ر �لزو�ج و دميومته، و يعر�ص هذه �لعالقة 
ُتْنِكُحو�  لاَ  تعالى:�واَ فقال  �لزو�ج،  هذ�  مبنع  م�سرحا  �لقر�آين  �لن�ص  جاء  لذ�  لالنهيار، 
اِر  لاَى �لنَّ ُكْم �أُولاَِئكاَ ياَْدُعوناَ �إِ باَ ْو �أاَْعجاَ لاَ رْيٌ ِمْن ُم�ْسِرٍك واَ ْبٌد ُموؤِْمٌن خاَ لاَعاَ تَّى ُيوؤِْمُنو� واَ �مْلُ�ْسِرِكنياَ حاَ

ِة ِباإِْذِنِه �17. �مْلاَْغِفراَ ِة واَ نَّ ُ ياَْدُعو �إِلاَى �جْلاَ �هللَّ واَ

- �ملادة 18 يف حق �لن�سان يف تغيري دينه �أو �عتقاده، و هي تتعار�ص مع منع �مل�سلم 
من ترك دينه و �لرتد�د �إلى دين �أخر، �أو لغري دين، فاإن �ل�سالم قرر عقوبة �لقتل يف �لردة، 
�لتالعب  من  منعا  و  �لإ�سالمي،  �لنظام  و  �مل�سلمني  لعد�وة  �إ�سمار  و  عظمى،  خيانة  لأنها 
بالدين �لذي كان �ليهود يفعلونه يف ع�سر �لوحي و �لنبوة، كما حكى �لقر�آن ذلك عنهم: 

17- �سورة �لبقرة، 221. 
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ُه  �ْكُفُرو� �آاَِخراَ اِر واَ هاَ ْجهاَ �لنَّ ُنو� واَ ِذيناَ �آاَماَ لاَى �لَّ اِب �آاَِمُنو� ِبالَِّذي �أُنِْزلاَ عاَ ٌة ِمْن �أاَْهِل �ْلِكتاَ اِئفاَ الاَْت طاَ قاَ �واَ
ُكْم�18. لاَ ُتوؤِْمُنو� �إِلَّ مِلاَْن تاَِبعاَ ِديناَ ُهْم ياَْرِجُعوناَ )72( واَ لَّ لاَعاَ

 - �ملادة 25 �لتي تقر بثبوت �لن�سب من غري طريق �سرعي، و ترعى �للقيط و ولد �لزنا، 
�أما �لنظرة �ل�سالمية فال متنع من رعاية �للقطاء و �أولد �لزنا و تربيتهم و �لح�سان �إليهم، �إذ ل 
ذنب لهم، و لكن �ل�سالم ل يجيز ثبوت �لن�سب من ر�بطة غري �سرعية، و ذلك لأن �لزو�ج 
يف �لغرب جمرد متعة، �أما يف �ل�سالم فهو عون �سريف على �إكمال �سطر �لدين، و من �أجل 

�حلفاظ على �لتكاثر �لنوع �لإن�ساين، فال يبيح مثال �ل�سذوذ �جلن�سي19.

6  - م�ساركة املراأة ال�سيا�سية:
تقت�سي �لأنظمة �حلديثة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �لعمل �ل�سيا�سي �نتخابا و تر�سحا 
ووظيفة، و ملا �أر�د فقهاوؤنا بحث هذه �مل�ساألة مل يكونو� على وفاق فقهي فيها، بل كان ول ز�ل 
خالفهم �سديد� من ناحية ترجيح �حلكم، �إل �أن �لر�أي �ملعمول به و �مل�سهور يف بالد �مل�سلمني 

هو �لت�سليم مببد�إ م�ساركة �ملر�أة يف �لعمل �ل�سيا�سي.

فاملر�أة ت�سلح �أن تكون �ساهدة و مفتية و جمتهدة و قا�سية و كذلك �أن تكون م�ست�سارة.
وقد ذكرو� لذلك �أ�سانيد من �أهمها: �أن عبد �لرحمن بن عوف –ر�سي �هلل عنه- ��ست�سار 
�لن�ساء يف بيعة عثمان –ر�سي �هلل عنه- كما تقدم، و يجوز للمر�أة �أن تكون وكيلة �أو ناظرة 
وقف �أو و�سية على �أمو�ل �لقا�سرين، و مثل ذلك ناخبة و منتخبة، و يجوز �أن تكون منتخبة 
�أي�سا ما د�م يجوز لها �تفاقا �لفتاء و �لجتهاد، و قد بايع �لنبي –�ص- �لن�ساء يف بيعة �لعقبة 
�لأولى و �لثانية على �ل�سالم، و �لبيعة من �أعظم �لأمور �ل�سيا�سية، و �ملر�أة ذ�ت �أهلية تامة لها 
ر�أيها و �سيا�ستها و تدبريها و �إبد�ء ر�أيها، كما يف ق�سة بلقي�ص ملكة �سباأ، و �بنة �سعيب، و�أخت 
ا  أُ �أاَْفُتويِن يِف �أاَْمِري ماَ ا �مْلاَالاَ الاَْت ياَا �أاَيُّهاَ مو�سى عليه �ل�سالم، حيث قال تعالى عن �لأولى: �قاَ

ُدوِن �20. تَّى تاَ�ْسهاَ ًة �أاَْمًر� حاَ اِطعاَ ُكْنُت قاَ

 .27،73 �آل عمر�ن،  �سورة   -18
19- وهبة �لزحيلي، ق�سايا �لفقه و �لفكر �لمعا�سر، 747،750. 

20- �سورة �لنمل،32. 
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ْرتاَ  اأْجاَ ِن ��ْستاَ ْيراَ ماَ اأِْجْرُه �إِناَّ خاَ ا ياَا �أاَباَِت ��ْستاَ �ُهماَ الاَْت �إِْحداَ  و قال تعالى عن �بنة �سعيب:� قاَ
ِوُيّ �ْلأاَِميُن�21 �ْلقاَ

ُه  لاَ ُهْم  واَ لاَُكْم  ياَْكُفُلوناَُه  باَْيٍت  �أاَْهِل  لاَى  ُكْم عاَ ُدلُّ �أاَ ْل   و قال تعالى عن �أخت مو�سى:�هاَ
.22� ُحوناَ ناَا�سِ

 7 - حدود �سلطات احلاكم يف النظام اجلمهوري:

�أقر �لفقهاء من قدمي مب�سوؤولية �حلاكم �ل�سيا�سية و �جلنائية ، فقد قال �بن حزم: و�لو�جب 
�إن وقع �سيء من �جلور و �إن قل �أن يكلم �لإمام يف ذلك ومينع منه فاإن �متنع ور�جع �حلق 
و�أذعن للقود من �لب�سرة �أو من �لأع�ساء و لإقامة حد �لزنا و�لقذف و�خلمر عليه فال �سبيل 
�إلى خلعه و هو �إمام كما كان ل يحل خلعه، فاإن �متنع من نفاذ �سيء من هذه �لو�جبات عليه 

ومل ير�جع وجب خلعه و �إقامة غريه ممن يقوم باحلق23.

– ر�سي �هلل عنه - �لأمة يف بدء تولية �لرئا�سة فيقول:» و �إن  �أبو بكر  لهذ� خاطب 
�أ�ساأت فقوموين«  فجعل لالأمة حق حما�سبته و تقوميه.  

�أحد  �إمنا كنت  �لرجل:  له  فقال  �أنه �سرب رجال  تطبيقات ذلك يف عهد عمر  ومن 
�أي  فامتثل  دونك  �سدقت  عمر  له  فقال  عنه،  فعفي  �أخطاأ  �أو  فعلم،  رجل جهل   : رجلني 

فاقت�ص24.

يرون  و غريهم  ظاهرية  و  و حنابلة  مالكية  و  �سافعية  من  �لفقهاء  فاإن جمهور  لذلك 
�لإمام م�سوؤول عن كل جرمية �رتكبها �سو�ء تعلقت بحق �هلل �أو بحق �لفرد، لأن �لن�سو�ص 
عامة و �جلر�ئم حمرمة على �لكافة مبا فيهم �لإمام، معاقب عليها من �رتكبها كائنا من كان ولو 
كان �لإمام، فاإذ� �رتكب جرمية  وحكم عليه بعقوبتها نفذ �لعقوبة على �لإمام �أحد من ينوبون 

21- �سورة �لق�س�ص، 26 
22- �سورة �لق�س�ص 12 

�لملل و �لهو�ء و �لنحل، 4/175.  �لف�سل في  �بن حزم،   -23
�أبو يو�سف �لخر�ج،�ص 65.   -24
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عنه ممن لهم تنفيذ هذه �لعقوبة25.
وقد �تفق �لفقه �ل�سيا�سي على �أن �حلاكم وكيل عن �لأمة، و �سلطاته مقيدة مبقت�سى 
نيابته عنها، وهو ذ�ت �ملعنى �ملفهوم من �لعبارة �ل�سهرية عند �لفقهاء: حر��سة �لدين و�سيا�سة 

�لدنيا به.
وكان من �ثر هذ� �أن �أخذ �لفقه �ل�سيا�سي �حلديث مببد�أ حدود �سلطات �حلاكم، فال 
خالف يف �ل�سريعة �أن �لإمام مقيد بقانون جاهز هو ن�سو�ص �لكتاب و �ل�سنة، وظيفته تنفيذه، 
و لي�ص له �أن يتن�سل من هذ� �لتنفيذ و �إل و�سف بالكفر و �لف�سوق و �لظلم، و لي�ص له �أن 
ي�سرع من عند نف�سه لأن �لنبي- �سلى �هلل عليه و �سلم - لي�ص له ذلك فاأولى �أن ل يكون 
 َّ ى �إِيلاَ ا ُيوحاَ لَّ ماَ ِبُع �إِ تَّ اِء ناَْف�ِسي �إِْن �أاَ لاَُه ِمْن ِتْلقاَ ا ياَُكوُن يِل �أاَْن �أُباَدِّ لالإمام ذلك قال تعالى:�ُقْل ماَ

ِظيٍم�26. �باَ ياَْوٍم عاَ ذاَ بِّي عاَ ْيُت راَ �ساَ اُف �إِْن عاَ �إِينِّ �أاَخاَ
و لي�ص له �أن يبتدع �سيئا من �لر�أي يرف�سه �ل�سرع قال-�سلى �هلل عليه و �سلم -:» من 
�أحدث يف �أمرنا هذ� ما لي�ص منه فهو رد«، و لي�ص له �أن يجزئ �ل�سرع فينفذ بع�سه و يرف�ص 
ِلكاَ  ُل ذاَ ْن ياَْفعاَ �ُء ماَ زاَ ا جاَ ْع�ٍص فاَماَ تاَْكُفُروناَ ِبباَ اِب واَ ْع�ِص �ْلِكتاَ ُتوؤِْمُنوناَ ِبباَ تنفيذ بع�ص قال تعالى��أاَفاَ
ا  مَّ عاَ اِفٍل  ِبغاَ  ُ �هللَّ ا  ماَ واَ �ِب  ذاَ �ْلعاَ دِّ  �أاَ�ساَ �إِلاَى  وناَ  دُّ ُيراَ ِة  اماَ �ْلِقياَ ياَْوماَ  واَ ا  نْياَ �لدُّ اِة  ياَ �حْلاَ يِف  ِخْزٌي  �إِلَّ  ِمْنُكْم 
ُلون�27. و لي�ص له ف�سل مزية على غريه من �ملو�طنني �أمام �لقانون �لإ�سالمي، قال �بن  تاَْعماَ
حزم �لأندل�سي:»...فهو �لإمام �لو�جب طاعته ما قادنا بكتاب �هلل تعالى و �سنة ر�سول �هلل 
–�سلى �هلل عليه و �سلم- فاإن ز�غ عن �سيء منهما منع من ذلك و �أقيم عليه �حلد و �حلق فاإن 

مل يومن �أذ�ه �إل بخلعه خلع وولى غريه«28.

- التداول على ال�سلطة و تقييد والية احلاكم زمنيا:  8
يق�سد بالتد�ول ح�سب �ملفهوم �للغوي �لتعاقب �أو �لتناوب �أو �لتتايل على �أمر معني 
�إنه مبد�أ دميقر�طي ل ميكن وفقه لأي حزب   « �لو�سعي فقد قيل:  �لفقهي  �مل�ستوى  وعلى 

25- عبد �لقادر عودة، �لت�سريع �لجنائي �ل�سالمي،1/332. 
26- �سورة يون�ص، 15. 
�لبقرة، 85.  27- �سورة 

28- �بن حزم: �لف�سل في �لملل و �لأهو�ء و �لنحل،4/102. 
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�سيا�سي �أن يبقى يف �ل�سلطة �إلى ما ل نهاية، بل يجب �أن يعو�ص بتيار �سيا�سي �آخر«.
فالتد�ول على �ل�سلطة �إذن هو �لتمثيل غري �لعنيف للثورة، و من خالل هذ� �ملفهوم 
يتمثل  عن�سرين  بهدف حتقيق  ذلك  و  �لتطور،  و  �لتو�زن  هما:  �سرطني  ي�سمن حتقيق  فاإنه 
�لأول يف ��ستمر�رية �ملوؤ�س�سات و �لنظام �ل�سيا�سي، يف حني يتمثل �لثاين يف جتديد �لنخب 
�حلاكمة، و هو �ملعيار �لذي يج�سد معيار �لدميقر�طية يف �حلكم، في�سمح للمعار�سة باأن ت�سبح 

�أغلبية، و �إذ� مل يحدث هذ� فهو غري دميقر�طي و ل �سعبي29.
عدد  بتحديد  مرهونا  �سار  �حلديثة  �لنظم  يف  �حلكم  على  �لتد�ول  مبد�إ  حتقيق  و�إن 
�لعهد�ت �لرئا�سية وعدم �إطالة فرتة �حلكم، يقول �سليمان �لطماوي: �إن مدة �مللك �لور�ثي 
مرهونة بحياة �مللك �أو �إر�دته �لتنازل عن �لعر�ص، �أما مدة رئي�ص �جلمهورية �ملنتخب فاإطالتها 
تزيد نفوذه و ��ستقالله على ح�ساب رقابة �لناخبني، فهو يكاد يقرر �أن �لعهدة �لرئا�سية ينبغي 
للتخل�ص من �إر�دة �لرئي�ص �أن ترتبط بفرتة زمنية حمدد، لأنها لو تركت لرغبته ملا حددت 

�أ�سال.
�لرئي�ص  ��ستبد�د  يف  �متد�دها  و  �لرئا�سية  �لعهدة  جتدد  مفا�سد  على  �لوقوف  وميكن 
بال�سلطة، حيث يكت�سب �سلطانا مطلقا و �سيطرة ذ�ت نطاق و��سع ت�ستحوذ على كافة �مليادين، 
و �إن هذ� �ل�سلطان �ملطلق قد يوؤدي �إلى حتول �جلمهوريات �إلى �أنظمة دكتاتورية ت�سلطية خا�سة 

يف دول �لعامل �لثالث �لتي تتميز غالبيتها بانعد�م حركات �ملعار�سة �لفاعلة.
وهذ� من �ساأنه �إ�سابة �لنظام �جلمهوري يف �أ�س�سه و مقوماته، خا�سة منها تلك �ملتعلقة 
من  �أ�س�سه  مي�ص  �أن  ميكن  �لذي  �لربملاين  �لنظام  على  يخ�سى  كما  �لرئا�سة،  مدة  بتاأقيت 
�ل�سلطة  �لتنفيذية �لتي يقودها رئي�ص �جلمهورية و  �ل�سلطة  �لتو�زن �لالزم بني  �إيجاد  حيث 

�لت�سريعية30.
و �إن �لفقه �ل�سالمي �لذي ميكن �أن ي�ستند يف �جتهاد�ته �إلى �مل�سلحة �ملر�سلة ميكنه 
لتقوية مبد�إ م�سوؤولية �حلاكم على ت�سرفاته و مبد�أ رقابة �لمة على �حلاكم �أن يقبل مببد�إ حتديد 

�لعهد�ت �لرئا�سية لت�سافر �لأدلة  على �نه �سامن للعدل و ��ستمر�ر �حلكم �لر��سد.

29- لو�سن دلل، �ل�سيادة �ل�سعبية في �لنظام �لد�ستوري �لجز�ئري �لحالي، 129. 
30-�سعاد بن �سرية، مركز رئي�ص �لجمهورية في تعديل 2008، �ص 93،94. 
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مدخل وتمهيد
عن  متييزهما  �أو  و�لدميقر�طية،  �ل�شورى  مفهومي  تدقيق  �لورقة  هذه  مهمة  من  لي�س 
بع�شهما، لكننا ل نرى �أن نخليها من ذلك ل�شرورته دون �لإفا�شة فيه. �إذ مهمتها �لأ�شا�شية 
تكمن يف جتلية بع�س جتليات و�ل�شور �لتطبيقية لل�شورى يف ع�شرنا هذ�، و�لتقاطعات �لتي 
بينها وبني �لدميقر�طية، ومدى قدرة �لفكر �لإ�شالمي وتنزيالته �لو�قعية على تطوير �ل�شورى 
�أخذ� من منجز�ت �لفكر �لإن�شاين، و�إغناء �لفكر و�لفعل �لإن�شانيني –يف جمال �لدميقر�طية- 
باأخالقيات �ل�شورى و�لفكر �ل�شيا�شي �لإ�شالمي. وبذلك جندد منهج �لفقه �لإ�شالمي �حلق 

�ملتميز بانفتاحه على �لفكر و�لتجربة �لإن�شانيني �أخذ� وعطاء.
مفهوم  تطوير  عدم  �إلى  �أدى  �لإ�شالمي،  �ل�شيا�شي  و�لفكر  �لفقه  تطور  توقف  �إن 
�ل�شورى و�إبر�زها وحتويلها �إلى موؤ�ش�شة �أو موؤ�ش�شات قائمة �لذ�ت. ونقدر �أنه لو ��شتمر تطور 
�لفكر و�ملمار�شة �ل�شيا�شية على منهج �خللفاء �لر��شدين يف �لتفاعل مع �لغري، وعطاء �لعلماء 
�لر��شخني مثل �أبي �ملعايل �جلويني و�أبي حامد �لغز�يل عن �لدولة، و�لعز بن عبد �ل�شالم عن 
�مل�شالح و�ملفا�شد، و�بن خلدون يف تنظريه للدولة و�لعدل ورف�س �لظلم، وغريهم من �لعلماء 
و�لفعل  و�لفكر  �لفقه  لتطور  و�ملعا�شر،  �حلديث  �لإ�شالمي  و�لفكر  �لفقه  رو�د  بينهم  ومن 

�ل�شيا�شي و�ملوؤ�ش�شات �ل�شيا�شية وعلى ر�أ�شها موؤ�ش�شة �ل�شورى. 

التطبيقات المعاصرة للشورى

د. عبد السالم بالجي *

* �أ�شتاذ متفرغ للبحث �لعلمي.
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مفهوم الشورى وحكمها:  
لقد ورد �حلديث عن �ل�شورى وجتلياتها يف �لقر�آن �لكرمي مر�ت عديدة، لكن �حلديث 
�ملبا�شر عنها مل يرد �شوى مرتني: و�حدة ب�شيغة �لأمر للنبي � ب�شفته �إماما للم�شلمني، 
يف قوله تعالى: �َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْشَتْغِفْر َلُهْم َو�َشاِوْرُهْم يِف �ْلأَْمِر �. )�شورة �آل عمر�ن، �لآية 
159(. وهو �أمر و�جب وملزم لكل من ي�شرتك معه �شلى �هلل عليه و�شلم يف �شفة ولية �أمور 
�مل�شلمني �أفر�د� وجماعات. و�ل�شيغة �لثانية موجهة جلماعة �مل�شلمني ب�شرورة �إعمال �ل�شورى 
مثلها مثل بقية �ل�شفات و�لوظائف و�لو�جبات �لأخرى �مللزمة لكافة �مل�شلمني، وذلك يف 
َيْغِفُروَن)37(  ُهْم  ُبو�  َغ�شِ َما  َو�إَِذ�  َو�ْلَفَو�ِح�َس  �ْلإِْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن  ِذيَن  �َو�لَّ تعالى:  قوله 
اَلَة َو�أَْمُرُهْم �ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِمَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقون �. )�شورة  ِهْم َو�أََقاُمو� �ل�شَّ ِذيَن ��ْشَتَجاُبو� ِلَربِّ َو�لَّ

.)39  - �ل�شورى، �لآية 37 
�إن �لنطالق من �لن�شني �لقر�آنيني �ل�شابقني، يجعالن �ل�شورى ملزمة ومتدة عموديا 
�ملنظومات  خمتلف  م�شتوى  على  و�أفقيا  و�ملوؤ�ش�شات،  �ل�شلطات  خمتلف  م�شتوى  على 
�ملجتمعية، وهذ� ما يف�شي بنا �إلى تبني مفهوم عملي لل�شورى للقول باأنها: تبادل �لر�أي �لعام 
�أو �خلا�س �ملف�شي �إلى �تخاذ �لقر�ر يف خمتلف �لق�شايا مو�شع �ل�شورى، وفق �شو�بط �شرعية 

وعملية.
يكمن جوهر ومق�شد �ل�شورى يف رف�س �لتفرد و�ل�شتبد�د و�لظلم، و�لتطلع للتعدد 
و�مل�شاركة و�لإن�شاف و�لعدل، وهذ� ما يجعلنا نوؤكد مع �شيد قطب �أن و�شف �لقر�آن للم�شلمني 
باأنهم: »�لذين �إذ� �أ�شابهم �لبغي هم ينت�شرون«، »تقرير ل�شفة �أ�شا�شية يف �جلماعة �مل�شلمة: 
منهج  وتبني  قبول  ذلك  على  وينبني  للظلم«.  �خل�شوع  وعدم  �لبغي،  من  �لنت�شار  �شفة 
�لتعدد يف �لتوجهات و�لأفكار، ما ي�شتلزم »تقليب �لآر�ء �ملختلفة ووجهات �لنظر �ملطروحة، 
�أ�شوبها  �إلى  �أو  �ل�شو�ب منها،  �إلى  �لعقول و�لأفهام حتى يتو�شل  �أ�شحاب  و�ختيارها من 

و�أح�شنها ليعمل به حتى تتحقق �أح�شن �لنتائج«)1(. 
وبناء على �لإي�شاحات و�ملفاهيم �ل�شابقة ميكن تبني تعريف لل�شورى باأنها »��شتطالع 
ب�شرط  منها،  فئة  �أو  مبجموعها  تخ�شها  �لتي  �لق�شايا  يف  ميثلها  من  �أو  �لأمة  ر�أي  ومعرفة 

1 �لنظام �ل�شيا�شي في �لإ�شالم، محمد عبد �لقادر �أبو فار�س، �س79. و�نظر تف�شير �لظالل ل�شيد قطب.
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�شفة  له  �إجماًعا  عليها  و�ملجمع  و�لدللة  �لثبوت  قطعية  �ل�شرعية  للن�شو�س  �مل�شادمة  عدم 
�لتاأبيد«)2(.  

ومعلوم �أن ر�أي �ملجتمع �مل�شلم �أو �لأمة قد تتخذه باأغلبيتها �أو باإجماعها، وهو �ملعرب عنه 
بال�شو�د �لأعظم. جاء يف �شنن �بن ماجة، عن �أن�س بن مالك قال �شمعت ر�شول �هلل �شلى 
�هلل عليه و�شلم يقول: »�إن �أمتي ل جتتمع على �شاللة، فاإذ� ر�أيتم �ختالًفا فعليكم بال�شو�د 
�لأعظم«، ويقول �إ�شحق بن ر�هويه: »لو �شاألت �جلهال عن �ل�شو�د �لأعظم لقالو�: جماعة 
�لنا�س، ول يعلمون �أن �جلماعة عامِلٌ متم�شك باأثر �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم وطريقه، فمن 

كان معه وتبعه فهو �جلماعة«)3(. 
�أقليات غري م�شلمة، كما كان  �مل�شلم قد ي�شم يف جنباته  �أو �ملجتمع  �أن �لأمة  ونرى 
�ملجتمع �لنبوي �لأول ي�شم م�شلمني ويهود وم�شركني، وقد نعتت وثيقة �ملدينة �ليهود باأنهم 
»�أمة مع �ملوؤمنني، للم�شلمني دينهم ولليهود دينهم«، كما �أن �ملعاهدة �لنبوية مع ن�شارى جنر�ن 
�أ�شقفيته ول ر�هب من رهبانيته ول كاهن من  �أ�شقف من  �أنه »ل يغري  باليمن ن�شت على 
كهانته«. ومع ذلك ذهب بع�س �لد�ر�شني �إلى �أن �لنبي� »�أر�د بقوله: »عليكم بال�شو�د 
�لأعظم« من هو م�شدق به، ومن �شدق به، فقد بني �أن �إجماعهم حجة، ول �شو�د �أعظم من 
�شو�دهم. فهذ� هو �ملر�د )بالأعظم(، �إذ ل يجوز �أن يريد بذلك من يجحد �لنبوة ويخرج عن 
باأنه ميكن �جلمع بني �لأمرين)5(. وغني  طريق �لإ�شالم«)4(. ونذهب دون تردد مع �لقائلني 

2  �ل�شورى في �لقر�آن و�ل�شنة، �لدكتور ب�شام عطية �إ�شماعيل فرج ، �س 149.
3 �ل�شورى و�لديمقر�طية و�لعالقة بينهما،  عبد �لوهاب محمود �لم�شري، �س 153.

4 يقول �لدكتور ب�شام عطيه: هذ� �لفهم لفكرة �ل�شو�د �لأعظم هو ما ذهب �إليه �لقا�شي عبد �لجبار في كتابه »�لمغني«، وقريب 
منه ما ذهب �إليه �بن �لقيم �لجوزية في »�إغاثة �للهفان«، كذلك فقد زكى �ل�شاطبي هذ� �لفهم لفكرة �ل�شو�د �لأعظم بقوله: »�إن 
�لجميع �تفقو� على �عتبار �أهل �لعلم و�لجتهاد �شو�ء �شمو� �إليهم �لعو�م �أم ل . فاإن لم ي�شو� �إليهم فال �إ�شكال. �إن �لعتبار �إنما 
هو بال�شو�د �لأعظم من �لعلماء �لمعتبر �جتهادهم و�إن �شمو� �إليهم �لعو�م فبحكم �لتبع لأنهم غير عارفين بال�شريعة، فال بد من 
رجوعهم في دينهم �إلى �لعلماء. فاإنهم لو تمالئو� على مخالفة �لعلماء فيما حدو� لهم، لكانو� هم �لغالب و�ل�شو�د �لأعظم في 
ظاهر �لأمر لقلة �لعلماء وكثرة �لجهال، فال يقول �أحد �إن �أتباع جماعة �لعو�م هو �لمطلوب، و�إن �لعلماء هم �لمفارقون للجماعة 
و�لمذمومون في �لحديث، بل �لأمر بالعك�س، و�إن �لعلماء هم �ل�شو�د �لأعظم و�إن قلو�«. محمود �لم�شري، �س 153. و�نظر: 
�لعت�شام، �أبو �إ�شحاق �إبر�هيم �ل�شاطبي، ج 2، �س 266. و�نظر: �ل�شورى في �لقر�آن و�ل�شنة، �لدكتور ب�شام عطية �إ�شماعيل 

فرج، د�ر �لب�شير عمان، وموؤ�ش�شة �لر�شالة بيروت، �لطبعة �لأولى 1996، �س 11 و 13 و 15.
5  ي�شح في �لع�شر �لحديث- كما يرى �لدكتور فوؤ�د عبد �لمنعم �أحمد- ��شت�شارة �لذمي في �لأمور �لدنيوية، كالم�شائل �لتجارية 
و�ل�شناعية و�لت�شريعية و�لعلمية، طالما �أنها ل تت�شل ب�شوؤون �لدين �أو باأحكام �ل�شريعة، حيث �أنه غلب على مجال�س �ل�شورى- 
�لمتمثلة في �لهيئات �لبرلمانية �لحديثة- �ل�شبغة �لدنيوية، فال مانع من ��شتر�ك �لذميين في �لمجال�س، وممن يجيز ��شت�شارة �أهل 
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عن �لذكر �أن �حلياة �ل�شيا�شية، كاحلياة �لجتماعية و�لعلمية ل ينبغي لها �أن ت�شتثني �أحد� 
من �مل�شلمني –ومن يعاي�شهم- مثل �لن�شاء و�ل�شباب، وهذ� ثابت يف ن�شو�س �لقر�آن و�ل�شنة 

و�لت�شرفات �لنبوية، ويف جتارب �إ�شالمية م�شرقة تاريخية ومعا�شرة. 

مفهوم الديمقراطية ومدى مطابقته لمفهوم الشورى:  
بع�س  عرفها  وقد  بنف�شه،  لنف�شه  �ل�شعب  حكم  باأنها  �لدميقر�طية  تعرف  ما  عادة 
�أن يو�شع �لد�شتور من قبل  �أ�شا�ًشا:  باأنها »حكم �ل�شعب بال�شعب، ويعني ذلك  �لد�ر�شني 
تقرير  يف  وي�شارك  حكامه،  �ل�شعب  يختار  و�أن  �ل�شعب،  قبل  من  منتخبة  تاأ�شي�شية  جمعية 
م�شريه ب�شورة �أو باأخرى، وهي تقوم على مبد�أ �لتعددية، )وبالتايل �حلو�ر و�لت�شامح(، ومبد�أ 
�تخاذ �لقر�ر�ت بالأغلبية ليلتزم بها �جلميع، وت�شلم �أي�ًشا مببد�أ �لتعاقدية، كما ت�شلم بالختيار 
�لعلماين« )6(. فاإذ� ��شتثنينا ربط �لدميقر�طية بالعلمانية، فاإننا ل جند فو�رق تذكر بني �ل�شورى 

و�لدميقر�طية على م�شتوى �ملفهوم.
وفق  �ل�شورى  مع  �لدميقر�طية  بتكامل  �لر��شخني  �لع�شر  فقهاء  من  عدد  جزم  لقد 
�شو�بط علمية، ومن هوؤلء �ل�شيخ حممد �لطاهر بن عا�شور �لذي �أكد �أن »�حلكومة �لإ�شالمية 
�لقر�آن ومن  �أ�شول  �ملنتزعة من  �لدينية �لإ�شالمية  �لقو�عد  حكومة دميقر�طية على ح�شب 
بيان �ل�شنة �لنبوية وما ��شتنبطه فقهاء �لإ�شالم يف خمتلف �لع�شور«. و��شتند جزمه هذ� على 
ف�شل �جلوهر عن �لأعر��س و�لحتفاظ باجلوهر وطرح �لأعر��س، وهذ� ما �أكده بقوله: »و�إمنا 

�لذمة �أي�ًشا، تقي �لدين �لنبهاني في كتابه: نظام �لحكم في �لإ�شالم، و�لدكتور عبد �لحكيم ح�شن �لعيلي في كتابه �لحريات 
�لعامة في �لفكر و�لنظام �ل�شيا�شي في �لإ�شالم، و�لدكتور عبد �لحميد �لأن�شاري في كتابه �ل�شورى، وقد خ�ش�س د�شتور حكومة 
�إير�ن �لإ�شالمية مقاعد نيابية لليهود و�لزرد�شت، ��شتناًد� �إلى كل ما �شبق، ولما كان �لقر�آن �لكريم و�ل�شنة �لنبوية خاليين من 
�لأحكام �لتي تمنع ��شت�شارة �أهل �لذمة ، فاأننا نميل �إلى جو�ز، بل وجوب، ��شت�شارة �أهل �لذمة في �لمجتمع �لإ�شالمي، بمعنى 

تمتعهم بالع�شوية �لكاملة في مجل�س �ل�شورى �أو مجل�س �لنو�ب، �أو مجل�س �ل�شعب. 
ونرى �أنه ل وجه للتخوف من هذه �لع�شوية، طالما �أن �لأمر كله محكوم ب�شابطين �ثنين.. �أولهما خ�شوع مجل�س �ل�شورى كله 
-باأغلبيته �لم�شلمة و�أقليته �لذمية- في �لمجتمع �لإ�شالمي للد�شتور �لم�شتمد من �لقر�آن و�ل�شنة. وثانيهما خ�شوع �لأقلية لقر�ر�ت 
�لأغلبية. ونوؤكد هنا على �شرورة تجنب �إلحاق �ل�شرر بالحرية �لدينية و�لم�شالح �لحيوية للذميين. �أنظر: محمود �لم�شري، �س 
155. وتجدر �لإ�شارة �أن �لد�شتور �لمغربي يعطي �لحق لتمثيل �ليهود �لمغاربة في مجل�شي �لنو�ب و�لم�شت�شارين، وقد مثلو� 
فيهما بالفعل عدة مر�ت، وكذلك فعل �لد�شتور �لماليزي و�لتركي و�لإندوني�شي و�لم�شري و�لعر�قي، وغيرها من د�شاتير �لبلد�ن 

�لإ�شالمية مع �لأقليات �لدينية.
6  �ل�شورى و�لديمقر�طية و�لعالقة بينهما،  عبد �لوهاب محمود �لم�شري، مرجع �شابق، �س 156.
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يهتم �أهل �لعقول �لر�جحة باملعاين ل بالأ�شماء«. وبني �لدكتور يو�شف �لقر�شاوي �أن �مل�شلم 
»�لذي يدعو �إلى �لدميقر�طية �إمنا يدعو �إليها باعتبارها �شكال للحكم يج�شد مبادئ �لإ�شالم 
�ل�شيا�شية يف �ختيار �حلاكم و�إقر�ر �ل�شورى«. نافيا �أن تكون بع�س لو�زم �لدميقر�طية ل�شيقة 
بها، �إذ »ل يلزم من �لدعوة �إلى �لدميقر�طية �عتبار حكم �ل�شعب بديال عن حكم �هلل، �إذ ل 
تناق�س بينهما... فالقول �ل�شحيح لدى �ملحققني من علماء �لإ�شالم �أن لزم �ملذهب لي�س 
مبذهب«. و�ختار �شياء �لدين �لري�س و�شف نظام �لدولة �لإ�شالمية باأنه »نظام �إ�شالمي.. �أو 

�لإ�شالمية«)7(. �لدميقر�طية  �لفو�رق-  مر�عاة  –مع 
كما �أن تبنينا للمنحى �لعملي ملفهوم �ل�شورى �مللزمة –على م�شتوى �ل�شلطة و�ملجتمع- 
يف�شي بنا �إلى �حلديث عن مدى تطبيقها يف جمال �حلياة �لعامة �لر�هنة للم�شلمني، و هذ� 
ما يف�شي بال�شرورة �إلى طرح ت�شاوؤلت عديدة حول مدى مو�ءمة بع�س �ملفاهيم �لدميقر�طية 
و�لآليات �ل�شيا�شية �ملعا�شرة لل�شورى، ومدى �شالحيتها لأن تكون مبثابة �شكل من �أ�شكال 

تنزيلها على �أر�س �لو�قع. 
وجتدر �لإ�شارة بادئ ذي بدء �إلى �أن �حلديث عن �ل�شورى ل ميكن ف�شله مطلقا عن 
عموم  عالقة  بينهما  فالعالقة  �ل�شيا�شية،  و�ملمار�شة  �ل�شيا�شي  للنظام  �لإ�شالمي  �لت�شور 
�لليرب�يل  �لت�شور  �لدميقر�طية جزء من  �أن  �لنظام، كما  فال�شورى جزء من هذ�  وخ�شو�س، 
للنظام و�ملمار�شة �ل�شيا�شية، وبناء عليه فاإن �لإملام بكل من �لدميقر�طية و�ل�شورى ي�شتدعي 
�لإملام باجلانب �لعقدي لكل منهما، وجانب �لأدو�ت و�لآليات، و�جلانب �ل�شلوكي �لتطبيقي، 

ف�شال عن جانبي �لأهد�ف و�ملقا�شد، و�ملنطلقات و�ملبادئ. 
�آر�ء  وتنوع  �إلى �ختالف  ويوؤدي  �أدى  �لذي  �لتمييز بني هذه �جلو�نب، هو  �إن عدم 
و�أحكام �لد�ر�شني و�ملقارنني بني �ل�شورى و�لدميقر�طية، فمن نظر �إلى �جلانب �لعقدي وحده 
يحكم باختالفهما، ومن نظر �إلى جانب �لأدو�ت �مل�شتعملة من قبلهما حكم �أو كاد بتطابقهما، 
ومن نظر �إلى تنزيل وتطبيق كل منهما ظهرت له جو�نب تطابق و�ختالف بينهما. و�حلق �أن 
لهما قو��شم جتمعهما، وق�شايا تفرق بينهما، وميز�ت ينفرد كل منهما عن �لآخر بها، وي�شمل 

ذلك �جلو�نب �لثالثة �ل�شابق ذكرها. 

7  �أ�شول �لنظام �لجتماعي، �س213. وفتاوى معا�شرة، للقر�شاوي، 2/ �س646. �لنظريات �ل�شيا�شية �لإ�شالمية، للري�س، 
�س 387.
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على  بع�شهم  يحكم  لكي  �لأمم  ومار�شات  مفاهيم  تتو�فق  �أن  �ل�شروري  من  ولي�س 
مفاهيم �لآخر بالإيجابية، فقد ثبت بالتجربة �أن �لتنوع و�لتعدد يف �لأفكار و�مل�شار�ت �أجدى 
و�لتالقح، وهي  و�لت�شامح  �لتعاون  ر�فقه  �إذ�  و�إثر�ء، خ�شو�شا  �إغناء  و�أكرث  لالإن�شانية،  و�أنفع 
�ألح �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية على تر�شيخها وتثبيتها. ولذلك  �ملبادئ و�ملنطلقات �لتي 
نذهب مع بع�س �لد�ر�شني �إلى �أنه ل يوجد �أي »حرج ول �شري �إن �ختلفت �ل�شورى عن 

�لدميقر�طية، �أو متايزت �لدميقر�طية عن �ل�شورى« )8(. 
بع�ض مفاهيم وتنزيالت ال�صورى وتطبيقاتها املعا�صرة:

من مقا�شد هذه �لورقة حماولة فهم وتنزيل �ل�شورى يف جمالت معا�شرة �شتى تعبدية 
و�ملفاهيم  �لق�شايا  بع�س  وتفكيك  مناق�شة  مع  و�قت�شادية...  و�شيا�شية  و�جتماعية  وعلمية 
�ملثال،  �شبيل  وعلى  و�لفقه.  و�ل�شنة  �لقر�آن  يف  وردت  كما  �ل�شورى  مببد�أ  مقارنة  �ملعا�شرة 
در��شة  ت�شتلزم  �ملعا�شرة  وتطبيقاتها  بال�شورى  وثيقا  �رتباطا  ترتبط  �لق�شايا  من  �لعديد  فاإن 
م�شتفي�شة �شنحاول طرح ت�شاوؤلت ونقا�س �أويل حولها، يف حماولة لبلورة ت�شور�ت و�إجابات 
ولي�س من �ل�شروري �كتمال �لت�شور�ت و�لإجابات فور�، فالت�شاوؤل وطرح �لإ�شكالت يف 
حد ذ�ته خطوة �أ�شا�شية لبدء حو�ر علمي جاد يتلم�س �إجابات جماعية �شافية لهذه �لق�شايا 
�لتي تتنوع �إلى ما هو �أل�شق باملفاهيم و�لت�شور�ت، و�أخرى �أل�شق بالتطبيق و�لتنزيل، وثالثة 

م�شرتكة �أو مرتددة بينهما، فنخل�س �إلى تق�شيمني �أوليني، لكنهما مرنيني:

اأوال: ق�صايا األ�صق بالت�صورات واملفاهيم:
ونتد�ر�س يف هذه �لفقرة بع�س �لق�شايا، على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، وذلك يف �أفق 

تو�شيع �لنقا�س م�شتقبال �إلى ق�شايا �أخرى �أ�شمل و�أكرث.
االإباحة واحلظر واجلواز واملنع: 

�شيء  ل  و�أن  �لأ�شل،  هي  �ملطلقة  �لإباحة  �أن  من  �ملعا�شر  �ل�شيا�شي  �لفكر  ينطلق 
�لإ�شالمي يف  و�ل�شيا�شي  �لقانوين  �لنظام  �ملبد�أ يف  �أن  �لقانون، يف حني  منعه  ما  �إل  منوع 
�حلظر  يهمل  ل  لكنه  كاأ�شل،  �لإباحة  على  يعتمد  بل  �لقانوين  باملنع  يكتفي  ل  ت�شورنا، 

8  �ل�شورى �لإ�شالمية و�لديمقر�طية �لغربية، �لدكتور محمد عمارة،  �شبكة �لم�شكاة �لإ�شالمية.
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�إل  متنع  ل  فاإنها  �ملعا�شرة  �لدميقر�طية  �لأنظمة  �أما  قو�نني،  يف  مقننا  يكن  مل  ولو  �ل�شرعي 
�ملنافية لالأخالق و�لدين تعترب  �ملمار�شات  فاإن كثري� من  �لقانون �شر�حة، ولذلك  ما مينعه 
�لقانون، وتنطلق  �أ�شبح مقننا ومباحا مبقت�شى  بع�شها  �إن  �لقانون، بل  م�شروعة ما مل مينعها 
�شادمت  لو  حتى  �أ�شا�شي  حمدد  و�ملو�طنني  �لنا�س  رغبات  كون  من  �لدميقر�طية  �ملنظومة 
فاإن �لقانون و�لق�شاء ل يحا�شب على �لكذب  �لفطرة �ل�شليمة و�لدين و�لأخالق، وهكذ� 
�مل�شيئة  �لتعبري غري �ملحدودة )�لر�شوم  �أ�شر�ر ملمو�شة، كاحلرية يف  و�خلد�ع ما مل تنج عنه 
للم�شلمني مثال(، و�إباحة �لعالقات �جلن�شية �ملثلية، و�ملخدر�ت �ملدمرة حلياة و�شحة �لإن�شان، 
ول ميكن لنظام �شيا�شي �إ�شالمي مرتكز على �ل�شورى و�لأخالق و�لقيم �أن يقر �أو يقبل مثل 
هذه �ملمار�شات، ونعتقد �أن �لت�شريع �لإ�شالمي لديه كثري ما يفيد به �لإن�شانية عامة، و�لأنظمة 

�ل�شيا�شية يف هذ� �ملجال.
حكم الو�صائل واالأدوات، واملقا�صد والغايات: 

حكم  نف�س  لها  �لو�شائل  فاإن  و�ل�شورى،  �ل�شيا�شة  ومنها  �لت�شريعية،  �ملنظومة  يف    
�لغايات و�ملقا�شد، فكل ما يوؤدي �إلى �حلر�م فهو حر�م ولو كان يف �لأ�شل حالل، وكل ما 
ل يتم �لو�جب �إل به فهو و�جب، وبناء على ذلك فال بد �أن تكون �لو�شائل م�شروعة ومباحة 
تبعا ملكيافيللي يف كتابه  �لغربي،  �ل�شيا�شي و�لدميقر�طي  �لفكر  �ملقا�شد، وقد �شاع يف  مثل 
غري  �لو�شائل  فيها  مبا  �لو�شائل  ��شتعمال كل  تتيح  و�مل�شروعة  �لنبيلة  �لغايات  �أن  »�لأمري«: 
�مل�شروعة، مثل �لتزوير و�ل�شتبد�د و�لقمع، يف �شبيل حتقيق �لتنمية و�لرفاه �لقت�شادي، ول 
يقر �لت�شور و�لفقه و�لفكر �لإ�شالمي ذلك ب�شفة عامة ويف �ملجال �ل�شيا�شي ب�شفة خا�شة 
هذ� �لتوجه. فالو�شائل و�ملقا�شد لهما نف�س �حلكم. وهذ� جمال ميكن للفكر �لإ�شالمي �أن 
يغني فيه �لفكر �لإن�شاين ويكمل نق�شه فيه، كما ميكن للفكر �لإ�شالمي �أن يكمل نق�شه يف 

جمالت �أخرى دون �أدنى غ�شا�شة، �أو �شعور بالدونية �أو �لنق�س.
�لرت�شيح و�لرت�شح للوليات: 

نف�شه  ير�شح  ل  �أن  عليه  �مل�شلم  �أن  �مل�شلمني،  من  �لكثري  لدى  م�شلما  يكون  يكاد 
لتحمل �مل�شئوليات، بناء على �حلديث �لذي يقول فيه �لر�شول�: »�إنا ل نويل هذ� �لأمر 
�أحد� �شاأله«)9(. لكن يرد عليه �أن يو�شف عليه �ل�شالم قال للعزيز �َقاَل �ْجَعْلِني َعَلى َخَز�ِئِن 
ُجَلْيِن : َيا َر�ُشوَل  ي، َفَقاَل �أََحُد �لرَّ َم ، �أَنَا َوَرُجالِن ِمْن َبِني َعمِّ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى �هللَّ ِبيِّ �شَ ُمو�َشى، َقاَل : َدَخْلُت َعَلى �لنَّ �أبي  َعن   9
َفِر :  ِ َل ُنَولِّي َهَذ� �ْلَعَمَل » . َوَقاَل �ْبُن �أَِبي �ل�شَّ ُ ، َوَقاَل �لآَخُر مثل َذِلَك ، َفَقاَل : » �إِنَّا َو�هللَّ ْرنَا َعَلى َبْع�ِس َما َولَك �هللَّ ِ ، �أَمِّ �هللَّ
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�إِينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم�. )�شورة يو�شف، �لآية 55(. ونرى �أن يو�شف عليه �ل�شالم مل  �ْلأَْر�ِس 
�لعزيز  عليه  عر�س  �أن  بعد  يتقنها  مل�شئولية  نف�شه  ر�شح  بل  �بتد�ء،  للم�شئولية  نف�شه  ير�شح 
ا  حتمل م�شئولية ما بعد �أم �كت�شف كفاءته، كما يف نف�س �ل�شورة، و�لآية �لتي قبلها:�َفَلمَّ
فال  �لدميقر�طية  �أما   .)54 �لآية  يو�شف،  )�شورة  �أَِمنٌي�  َمِكنٌي  َلَدْيَنا  �ْلَيْوَم  �إِنََّك  َقاَل  َمُه  َكلَّ
ترى غ�شا�شة من تر�شيح �لإن�شان لنف�شه، لكن قد يتقدم لتحمل �مل�شئولية من لديه �إقد�م 
رغم نق�س كفاءته، ويحجم عن ذلك من هو كفوؤ نظر� لعدم �إقد�مه �أو حيائه، ونرى �أنه علينا 
�لإبد�ع و�لجتهاد يف �مل�شاألة مبا يخدم م�شالح �لأمة، ول يرمها من كفاء�تها وطاقاتها، بحيث 
�إذ�  معينة  �شو�بط  وفق  بالرت�شح  وي�شمح  �لرت�شح،  بدل  للرت�شيح  وموؤ�ش�شات  �آليات  تو�شع 
طلبت �جلهات �ملخت�شة �لباب للموؤهلني، وتوجد فعال بع�س �لآليات �مل�شتخدمة �لتي تتيح 
للهيئات �ملعنية �ختيار �أح�شن ما عندها من طاقات ومو�رد ب�شرية، دون �أن حترجهم برت�شيح 

�أنف�شهم من عدمه. 

االأغلبية الن�صبية واالأغلبية املطلقة: 
�لأغلبية �ملطلقة هي �أن ي�شوت لفائدة �أمر ما �أكرث من ن�شف �مل�شاركني يف �لت�شويت �أو 
�ملوؤهلني له، فلو فر�شنا �أن مائة من �لنا�س دعو� للت�شويت لنتخاب �شخ�س ما )رئي�س جمعية 
�لأغلبية  �إلى  �أن يحتكمو�  فاإما  �شبعون،  �لت�شويت  و�شارك منهم يف  �أو غريها...(،  بلدية  �أو 
�ملطلقة �أو �إلى �لأغلبية �لن�شبية، ففي حالة �حتكامهم �إلى �لأغلبية �ملطلقة فاإما �أن يحتكمو� 
�إلى �لأغلبية �ملطلقة للمعنيني )وهي يف هذه �حلالة 51 �شوتا فما فوق(، �أو �لأغلبية �ملطلقة 
للم�شاركني يف �لت�شويت، وهي �لتي ن�شميها �لأغلبية �لن�شبية )وهي يف هذه �حلالة 36 �شوتا 
ما  وهو  �لن�شبية،  �لدميقر�طية  تعتمد  �لدميقر�طية  �لأنظمة  معظم  �أن  �لآن  و�لو�قع  فوق(،  فما 
يعترب �إخالل مببد�أ حكم �لأغلبية، ففي مثالنا �ل�شابق فاإن 36 �شخ�شا يقررون ويتحكمون يف 
م�شري وم�شالح 100 �شخ�س، وهو �إ�شكال كبري تعاين منه �لأنظمة �لدميقر�طية، ول ي�شت�شيغه 
�لعقل و�ل�شرع، وملعاجلة هذ� �لأمر تعمد بع�س �لأنظمة باإلز�م �ملو�طنني بامل�شاركة يف �لت�شويت 
% مثال(، ل ت�شح  مع معاقبة غري �مل�شاركني، وينبغي �أن يتم �لتفكري يف حتديد ن�شبة دنيا )25 

�لنتخابات و�ل�شت�شار�ت بدونها خ�شو�شا �ملهمة و�مل�شريية كال�شتفتاء على �لد�شتور.

ُبو  َثَنا �أَ َثَنا �إِ�ْشَحاُق ْبُن �إِْبَر�ِهيَم ْبن ُيوُن�َس، َحدَّ َثَنا �لَح�َشُن ْبُن �لَخ�شِر، َحدَّ َحًد� َحَر�َس َعَلْيِه . َحدَّ » َهَذ� �لأَْمَر �أََحًد� �َشاأََلُه ، َوَل �أَ
ْخَرَجُه ُم�ْشِلٌم َعْن �أَِبي  ِبي ُكَرْيٍب ، َعْن �أَِبي �أُ�َشاَمَة . َو�أَ ْخَرَجُه �ْلُبَخاِريُّ َعْن �أَ َثَنا �أَُبو �أُ�َشاَمَة، َعْن ُبَرْيٍد ِباإِ�ْشَناِدِه ِمْثَلُه . �أَ ُكَرْيٍب، َحدَّ

َبْكٍر ، َو�أَِبي ُكَرْيٍب ، َعْن �أَِبي �أُ�َشاَمَة.
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فقد  �لإ�شالميني،  و�ملمار�شة  �لفكر  غريبا عن  لي�س  �لأغلبية  مبد�أ  �أن  �لإ�شارة  وجتدر 
عمل به �لر�شول� و�خللفاء �لر��شدون، و�أقره و�أ�شل له �لفقهاء و�لأ�شوليون، وعلى �شبيل 
�ملثال فقط فاإن �أبا حامد �لغز�يل )ت 505 هـ( يوؤكد على �لبيعة بالأغلبية �ملطلقة، وهي ما 
فوق �لت�شاوي �ملتكافئ، ح�شب تعبريه، �إذ لحظ �أنه »ملا بايع عمر �أبا بكر �نعقدت �لإمامة له 
مبجرد بيعته، ولكن لتتابع �لأيدي �إلى �لبيعة ب�شبب مبادرته. ولو مل يبايعه غري عمر، وبقي 
�شائر �خللق خمالفني، �أو �نق�شمو� �نق�شاما متكافئا ل يتميز فيه غالب عن مغلوب، ملا �نعقدت 
به –�أي �حلاكم �أو  �لإمامة«. وقرر �لإمام حممد عبده �أن »�لأمة �أو نائب �لأمة هو �لذي ين�شِّ
�ل�شيطرة عليه، وهي �لتي تخلعه متى ر�أت ذلك من  �لإمام- و�لأمة هي �شاحبة �حلق يف 

م�شلحتها. فهو حاكم مدين من جميع �لوجوه«)10(.
امل�صاندة املطلقة والن�صبية لالأغلبية: 

�حلكومات  تكوين  ويف  �لنتخابات،  نتائج  �لأغلبية يف  مبد�أ  على  �لدميقر�طية  تعتمد 
لالأغلبية  �ملكونة  �لفرق  �ملطلقة  �مل�شاندة  وتعترب  وغريها،  �لبلدية  للمجال�س  �مل�شرية  و�لفرق 
�حلكم  �لأغلبية  ��شتمر�ر  ل�شمان  وذلك  عنه،  حميد  ل  مقد�شا  �أمر�  موؤ�ش�شة  لأي  �مل�شرية 
�لأمر جمرد�  �إلى هذ�  نظرنا  فاإذ�  �أخالقي،  ت�شرفا غري  بالأغلبية  �لإخالل  ويعترب  و�لت�شيري، 
يقت�شي  �ملبد�أ  �أن هذ�  �ملتمعن غري ذلك، ذلك  �لنظر  �ل�شو�ب، لكن  لنا هو عني  يبدو  قد 
�لت�شامن �ملطلق يف حالتي �ل�شو�ب و�خلطاأ حتى ل ت�شقط �لأغلبية �مل�شرية، على منط �ن�شر 

�أخاك ظاملا �أو مظلوما، �أو قول �ل�شاعر:

       وما �أنا �إل من غزية �إن غوت            غويت و�إن تر�شد غزية �أر�شد)11(.
يف حني �أن �ل�شورى تقت�شي قول �حلق ولو على �لنف�س، و�لتز�م �ل�شو�ب و�حلق رغم 
ما قد ينتج عنه من عزل �أو �إقالة، ووفقا لهذ� �لت�شور ميكن لأي فريق �شيا�شي �أو �جتماعي 
م�شارك يف �أغلبية �أو �ئتالف م�شري �أن يخالف �لئتالف فيما مل يقتنع به دون �أي حرج، ودون 
�أن يعني ذلك �لتمل�س من �لأغلبية �أو �لتخلي عنها، )12(. وهو ت�شور ل ت�شت�شيغه �ملد�ر�س 

�ل�شلطانية للماوردي، �س 4. و منهاج �ل�شنة �لنبوية لبن تيمية، 1/ 529. 1/ 530. 1/ 527. ف�شائح  �لأحكام   10
�لباطنية، �أبو حامد �لغز�لي، �س 177. �لإ�شالم و�لن�شر�نية، �لإمام محمد عبده، �س 79.

�إن ر�شدْت    ر�شدُت و�إن تر�شد غزية �أر�شد. �إل من غزية  �أنا  ليته قال: وما  يا   11
وفقا لهذ� �لت�شور قدر لي في بد�ية �شنة 1998 وقد كنت �أمار�س �ل�شحافة و�ل�شيا�شة، �أن �شغت مع �شابين في �لعلوم   12
�ل�شيا�شية م�شطلحا دخل لأول مرة في �لأدبيات �ل�شيا�شية، وهو م�شطلح »�لم�شاندة �لنقدية« وتبنته هيئة �شيا�شية مغربية في 
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وغري  بل  ميار�شه خمطئا  �أو  يتبناه  من  وتعترب  �ملعا�شرة،  �لجتماعية  �أو  �ل�شيا�شية  و�لتيار�ت 
ملتزم بالعهود �ل�شيا�شية. 

العلمانية والدين واالأخالق: 
عادة ما تعترب �لدميقر�طية و�لعلمانية تو�أمان ل يفرتقان، وينطلق �لفكر �ل�شيا�شي من 
�شرورة حياد �لدولة يف �ملجال �لديني، فتعامل �ملكونات و�لأقليات �لدينية و�لطو�ئف –�إن 
�إذ� كانت علمانية ل تتبنى دينا معينا،  �إل  وجدت- على قدم �مل�شاو�ة، ول يتاح لها ذلك 
لكن �لفكر �ل�شيا�شي و�ملمار�شة �ملنطلقني من منطلق �إ�شالمي ل يقر�ن �أو ي�شلمان بذلك، 
و�لتجربة �لتاريخية و�حلالية للحكومات و�ملجتمعات �مل�شلمة يف �لتعاي�س مع غري �مل�شلمني 
و�شع  )مثاله  ذلك.  على  �شاهد  خري  �لعلمانية  �لأنظمة  ت�شمنه  ما  باأكرث  حقوقهم،  و�شمان 

�ليهود يف �ملغرب، و�لأقليات �لدينية يف تركيا وماليزيا(. 
�حلق  وفق  �حلكم  تكري�س  نريد  �أننا  فيظنون  بعيد�،  بالنا�س  �خليال  يذهب  وحتى ل 
�لإلهي �ملع�شوم �لذي ل يخطئ،�أو ما ي�شمى باحلكم �لثيوقر�طي، نبادر �إلى �لقول باأن هذ� 
�لنمط من �حلكم يرف�شه �ل�شرع �لإ�شالمي و�لفقه �ل�شيا�شي، و�لتجربة �لنبوية نف�شها ترف�شه 
وت�شتبعده، �ختار �لر�شول� منذ �لوهلة �لأولى �أن يكون عبد� ر�شول بدل �أن يكون ملكا 
نبيا، فا�شتبعد منذ �لبد�ية خيار �مللكية �ملع�شومة وف�شل �أن يكون �شخ�شا عاديا كبقية �لنا�س، 
ياأكل �لطعام ومي�شي يف �لأ�شو�ق،وي�شارك �لنا�س ويخالطهم، وي�شاورهم وي�شت�شريهم، وينزل 
على ر�أيهم وينزل عن ر�أيه يف �لأمور �لدنيوية �إن ثبت خطاأها، ولكنه مع هذ� وذ�ك نبي ذو 
ر�شالة، ولكن هذه �لر�شالية ل تتعار�س مع كونه �شخ�شا طبيعيا كبقية �لنا�س. فقد ورد يف 
�حلديث �أن �لر�شول�  قال: »�إن �هلل خريين �أن �أكون ملكا نبيا �أو عبد� نبيا، فاخرتت �أن 

�أكون عبد� نبيا«)13(.   

كما نفى �لنبي� �لع�شمة عن نف�شه –فيما عد� �لنبوة- عند مار�شة �حلكم و�لتدبري 
�أنا  فاإمنا  ر�أيي  ب�شيء من  �أمرتكم  و�إذ�  به،  �أمر دينكم فخذو�  ب�شيء من  �أمرتكم  »�إذ�  بقوله: 
ب�شر«. ويف مقابل ذلك ورد يف �ل�شنة ما يثبت ع�شمة �لأمة وتنزيهها عن �ل�شالل، وذلك يف 

مجل�س �لنو�ب، فكان له وقع كبير وردود فعل متباينة في �ل�شاحتين �ل�شيا�شية و�لإعالمية، ثم ما لبث �لنا�س �أن تعودو� عليه فاأ�شبح 
م�شتعمال من عدة �أطر�ف �شيا�شية و�إعالمية.

13 �أخرجه �لطبر�ني في �لمعجم �لكبير عن هناد �ل�شعبي مر�شال ،  حديث رقم: 12061.  
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حديث �لنبي �: »ل جتتمع �أمتي على �شاللة« )14(. وقد ��شتند �لإجماع كاأ�شل للت�شريع 
�إلى جانب هذ� �حلديث �إلى قوله تعالى: �يا �أيها �لذين �آمنو� �أطيعو� �هلل و�أطيعو� �لر�شول 
�هلل  �أمر  �أن من  �لر�زي  �لفخر  �أكد  59(، حيث  �لآية  �ملائدة،  )�شورة  �لأمر منكم�.  و�أويل 
بطاعته يجب �أن يكون مع�شوما، و�ملع�شوم ل يجوز �أن يكون بع�س �لأمة، فتعني �أن يكون 
»كل �لأمة �أي �أهل �حلل و�لعقد، و�أ�شحاب �لعتبار و�لآر�ء«. وهكذ� تاأ�ش�شت ع�شمة �لأمة 
فيما تتبناه وتتخذه من قر�ر�ت و�أحكام، مقابل �حتمال خطاأ �لفرد عاملا �أو جاهال، حاكما �أو 
�أبو حامد �لغز�يل من »��شتحالة �خلطاأ على �لأمة«. خ�شو�شا وقد  حمكوما. وذلك ما �أكده 

تعددت »�لرو�يات باألفاظ خمتلفة مع �تفاق �ملعنى، على ع�شمة هذه �لأمة من �خلطاأ«)15(.

م�صتوى اآليات ال�صورى: البيعة واالنتخابات واال�صتفتاءات.
�أو  بالأكرثية  يكون  فقد  جتاوز�،  �إجماعا  و�شميناه  وخا�س،  عام  �إجماعان  �لإجماع 
و�لق�شايا  �مل�شريية  �لق�شايا  يف  و�ل�شتفتاء�ت  وخلعهم،  و�مللوك  �لروؤ�شاء  فبيعة  �لأغلبية، 
�لد�شتورية متار�شها �لأمة بنف�شها �أو �ملجتمع، ول ميكن تفوي�شها لأحد كائنا من كان، وهي من 

ق�شايا �لإجماع �ل�شيا�شي �لعام.
�أما �لإجماع �خلا�س، فهو �لإجماع �لت�شريعي ب�شقيه �لعام و�خلا�س، فالعام منه ميار�شه 
�لعلم  �أهل  �شورى  طريق  فعن  �خلا�س  �لإجماع  و�أما  و�إقر�رها،  �لأعر�ف  برت�شيخ  �ملجتمع 
و�لر�أي �لذين يقنون �لأعر�ف �مل�شتقرة، وي�شرعون للحاجات �لطارئة بالجتهاد �جلماعي يف 

موؤ�ش�شاته �ملعتربة.
�لنتخابات  يف  »ُيتوخى  ولكن  �لقر�ر�ت،  لتخاذ  معني  قدر  �أو  ن�شاب  هناك  ولي�س 
�لرئا�شية و�لت�شريعية �لإجماع، و�إل فالر�أي �لعام �لغالب و�لر�جح. وكذلك �لأمر يف جمال�س 

َو�ِد �لأَْعَظِم«. )16(.  �ل�شورى �لت�شريعية و�لتنفيذية لقوله� : »َعَلْيُكْم ِبال�شَّ

14 �أخرج �لحديث �لأول �لإمام م�شلم  عن ر�فع بن خديج، و�أخرج �لحديث �لثاني �أبو د�ود في �شننه عن �أبي مالك �لأ�شعري، 
و�لترمذي في �لجامع عن عبد �هلل �بن عمر، و�بن ماجة عن �أن�س بن مالك.

�أنظر: تف�شير مفاتيح �لغيب، �لفخر �لر�زي، 10، �س 148. و�لم�شت�شفى من علم �لأ�شول للغز�لي، 1/ �س 227 و   15
.229

16 �أخرجه �لإمام �أحمد في م�شند �لكوفيين، من حديث �أبي �أمامة �لباهلي، برقم: 17722. و�نظر: �ل�شورى و�لموؤ�ش�شات 
�لت�شريعية �لحديثة، �لدكتور �أحمد علي �لإمام، مرجع �شابق.
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التناوب اأو التداول على ال�صلطة: 
مبد�أ �لتد�ول على �خلري�ت و�ملمتلكات و�حلكم مبد�أ �أ�شيل و�شامل يف نظم �لإ�شالم 
�أن  غري  �ملعا�شرة،  �لدميقر�طية  �لأنظمة  يف  �لأ�شا�شية  �لأركان  من  كذلك  وهو  وت�شريعاته، 
�لتجربة �لتاريخية يف �ملجال �لإ�شالمي مل تعرف تطبيقا تاما لهذ� �ملبد�أ يف �ملجال �ل�شيا�شي، 
خ�شو�شا و�أن �لأنظمة �لتي عرفها هذ� �ملجال �عتمدت يف عمومها على �لتو�رث )�شلطنة، 
و�إذ�  ومدتها،  �لوليات  عدد  يعرف حتديد  نف�شه مل  �خلالفة  نظام  وحتى  �إمارة....(،  ملكة، 
كان ذلك عاديا يف بد�ية ن�شاأة �لنظام �ل�شيا�شي، فاإنه حتى يف �لأنظمة �لور�ثية –ويف غريها 
بالأحرى- ينبغي �إقر�ر �آليات د�شتورية لالختيار و�لتد�ول و�لعزل �إن �قت�شى �لأمر، وذلك 
لتجاوز عيوب �لدميومة يف �حلكم رغم �لإرهاق وكرب �ل�شن ما ينتج عنه �لعقم وقلة �لعطاء، 

بحيث ي�شبح �ل�شتمر�ر يف �حلكم وكاأنه يف حد ذ�ته غاية ل حميد عنها.

حدود الدعاية االنتخابية و�صوابطها: 
تعمل �لأنظمة �لقانونية و�ل�شيا�شية �ملعا�شرة على �شمان �أق�شى درجات �لتكافوؤ بني 
�ملر�شحني، يف �حلمالت �لنتخابية مثل �لتوزيع �لعادل للوقت يف و�شائل �لإعالم �لر�شمية 
�لوعود  قبيل  من  �لأخالقية:  �ل�شو�بط  �شمان  على  �حلر�س  نف�س  جند  ل  لكننا  وغريها، 
عنها  �ل�شوؤ�ل  �أو  م�شادرها  معرفة  دون  �لدعاية  يف  �لطائلة  �لأمو�ل  و��شتعمال  �لنتخابية، 
)�لأمو�ل �حلر�م، �لأمو�ل �لقذرة، تبي�س �لأمو�ل...( ونرى �أنه يف نظام �ل�شورى �لإ�شالمي 
يجب �إقر�ر �آليات ملمو�شة للمحا�شبة على �لوعود �ل�شادقة منها و�لكاذبة، بدل �لكتفاء باآلية 
�شقوف  وحتديد  �لأمو�ل  م�شادر  على  و�لتعرف  �ملو�لية،  �لنتخابات  �ل�شيا�شية يف  �ملحا�شبة 
�لعديد  بد�أت  وبالفعل فقد  تتعد�ها،  �مل�شتخدمة يف �حلمالت �لنتخابية ل  �ملالية  للمقادير 
من �لبلد�ن تلجاأ لهذه �لأ�شاليب وغريها يف نطاق ما �أ�شبح ي�شمى »تخليق �حلياة �ل�شيا�شية 

و�لقت�شادية«.
�ل�شعوب وم�شائرها،  �إيجابية على حياة  نتائج  له  �شتكون  �لتخليق  �أن هذ�  ول �شك 
فقد لحظ �لباحثون �أن �لدميقر�طية »�لنتخابية �ل�شيا�شية« و�لدميقر�طية �لليرب�لية توؤدي �إلى 
�حلرية،  هذه  ��شتعمال  �إمكانهم  يف  �لذين  وحدهم  هم  �لر�أ�شماليني  فطبقة  »�لالدميقر�طية، 
مو�رده  يف  و�لتحكم  �ل�شعب،  رقاب  يف  �حلكم  »حق«  ب  �ملتمتعون  وحدهم  هم  وبالتايل 

ومقدر�ته. 
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من  عام  قر�بة  ت�شتمر  مثال  �أمريكا  يف  �لرئا�شة  »�لنتخابات  فاإن  �ملثال  �شبيل  وعلى 
�ملهاتر�ت  �أربع �شنو�ت، كما تزخر تلك �حلمالت بفي�س من  �لتي ل تتعدى  �لرئا�شة  فرتة 
و�لدعاء�ت و�لغوغائية، وتتيح �لفر�س جلماعات �ل�شغط و�مل�شالح يف �لد�خل و�خلارج لولوج 
�شاحة �شنع �لقر�ر �لوطني«... ومبثل هذ� �ل�شلوك و�لأ�شاليب »ت�شبح �حلمالت �لنتخابية 
�إلى  �أقرب  وتبدو  و�لطالح،  �ل�شالح  و�لرتبيطات �خلفية بني  و�لر�شاوى  باخلد�ع  ز�خرة  �شوًقا 

�أ�شاليب �شما�شرة �ملو��شي يف �أ�شو�ق �لريف«. )17(. 

ثانيا: قضايا أليق بالممارسة والتنزيل:
ون�شرب يف هذه �لفقرة �أمثلة حمدودة لبع�س جمالت تنزيل �ل�شورى �أفقيا وعموديا 

يف �ملجتمعات �مل�شلمة �ملعا�شرة،

ال�صورى يف االجتهاد اجلماعي واملجمعات الفقهية املعا�صرة. 
�لفقهاء  وتكلف  �مل�شتجدة،  و�لق�شايا  �لنو�زل  من  عدد�  �لفقهية  �ملجمعات  تتد�ر�س 
�لجتهاد  حمل  للمو�شوع  �لالزمة  و�لتح�شري�ت  �لدر��شات  باإعد�د  و�ملخت�شني  و�لعلماء 
و�لفتوى، ثم يتد�ول فيه بعد �لطالع على �لدر��شات �ملذكورة، ثم يعر�س �لآر�ء �ملتمخ�شة 
ون�شره وتعميمه، وهذ�  �عتماده  �لأكرثية مت  �أو  �لإجماع  فما حاز منها على  �لت�شويت  على 
وجه من �أوجه مار�شة �ل�شورى يف �لجتهاد �لفقهي ملوؤ�ش�شات وجمامع �لفقه، و�ل�شورى هنا 
�أن  �أ�شحابها، ذلك  �إمنا ح�شلت لرجحان �حلجة لدى  �لأكرثية، لأنها  �إلى جمرد  ت�شتند  ل 
�لفنية  �لت�شريعية فاحلجة لقوة �لدليل، و�إذ� كانت يف �لأمور  �إذ� كانت يف �لأمور  »�ل�شورى 
�إقر�ر  �أو  و�ٍل،  �أو  رئي�س  �لر�أي... كانتخاب  �أما يف طلب  فاحلجة لأهل �خلربة و�لخت�شا�س 

م�شروع فريجح ر�أي �لأكرثية. وهنا يقول �لآمدي: »�إن �لكرثة يح�شل بها �لرتجيح«)18(. 

اإعمال ال�صورى على م�صتوى اإدارة امل�صاجد واملوؤ�ص�صات الدينية:
�مل�شجد وغريه من �ملوؤ�ش�شات �لدينية، هي ملك هلل و�لأ�شل يف �إد�رتها �أنها تد�ر من 
طرف �جلماعة �مل�شلمة بو��شطة �ل�شورى، �أو تديرها �لدولة نيابة عنها، ولذلك يرى �ملاوردي 

17 �ل�شورى و�لديمقر�طية و�لعالقة بينهما،  عبد �لوهاب محمود �لم�شري، �س 161.
18 �ل�شورى و�لموؤ�ش�شات �لت�شريعية �لحديثة، �لدكتور �أحمد علي �لإمام. و�نظر، �لإحكام في �أ�شول �لأحكام، لالآمدي ، 1/ 

�س 340.
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�أّنه »�إذ� �ختلف �لّنا�س على �إمام للم�شجد يف �مل�شاجد غري �ل�شلطانية، فاإّن �لإمام من يختاره 
�لأكرثية«)19(. 

تطبيق ال�صورى يف خمتلف الهيئات واملوؤ�ص�صات: 
ميكن �أن جند تطبيقات ملبد�أ �ل�شورى يف كل �ملوؤ�ش�شات �ل�شيا�شية وموؤ�ش�شات �لدولة 
�لد�شتور  فاإن  وبالفعل  �لق�شاء...�إلخ(.  �لد�شتورية،  �ملحكمة  �لنو�ب،  جمل�س  )�لبلديات، 
�ملغربي مثال وخمتلف قو�نني �ملوؤ�ش�شات �لقطاعية تنظم كيفية �تخاذ �لقر�ر�ت و�لت�شويت 
�إذ ل  �ملعا�شر،  �شكلها  �ل�شورى يف  مبد�أ  وتطبيقات  ونعتربها يف عمومها من جتليات  عليها، 
ينبغي �جلمود على �شكل تاريخي معني، ونحن نرى ونذهب مذهب كثريين من بينهم �شيد 
قطب، �لذي يوؤكد �أن »�ل�شكل �لذي تتم به �ل�شورى لي�س م�شبوباً يف قالب حديدي، فهو 
مرتوك لل�شورة �ملالئمة لكل بيئة وزمان... �و�أمرهم �شورى بينهم�. �لتعبري يجعل �أمرهم 
كله �شورى، لي�شبغ �حلياة كلها بهذه �ل�شبغة، وهو كما قلنا ن�س مكي، كان قبل قيام �لدولة 
�أعم و�أ�شمل من �لدولة يف حياة �مل�شلمني«. فال�شورى �شاملة  �إذن  �لإ�شالمية. فهذ� �لطابع 
وتقنينها  وتاأ�شيلها  وتو�شيع جمالتها،  مفهومها  ينبغي جتديد  ولذلك  �حلياة،  لكل جمالت 
ي�شتوجب  �ملعا�شرة  حياتنا  �ل�شورى يف  نظام  »جتديد  �أن  ذلك  �شعار،  تبقى جمرد  ل  حتى 
�لتاأ�شيل لنظام �حلكم و�لإد�رة، بحيث تاأخذ قيم �ل�شورى يف )�لبيعة، وعقد �لإمامة، وطاعة 
�أويل �لأمر، و��شت�شارة �ملقدمني يف �ملجتمع من �لعلماء و�خلرب�ء من ي�شطلح على ت�شميتهم 
باأهل �حلل و�لعقد( وبذلك تاأخذ �ل�شورى مدلولتها �حلديثة �لتي تلبي حاجات �لإن�شان 

�ملعا�شر، وحتافظ على م�شمون �ل�شورى يف �مل�شاركة بالر�أي«. )20(.

ال�صورى داخل االأ�صرة ويف املوؤ�ص�صات االجتماعية واملنظمات املجتمعية:  
ت�شيريها  يف  وت�شتمر  و�لرت��شي،  �لت�شاور  �أ�شا�س  على  �مل�شلمة  �لأ�شرة  تتاأ�ش�س   
�لت�شاور  بنف�س  فتف�شخ  �أن تف�شخ  لها  و�إذ� قدر  �ملودة و�لرحمة،  �إ�شافة لعن�شري  على ذلك 
�حلق  يقرر  ذلك  ويف  باإح�شان،  �لت�شريح  �أو  باملعروف  �لإم�شاك  يتحقق  حتى  و�لرت��شي، 
اًل َعْن َتَر��ٍس ِمْنُهَما َوَت�َشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما�.  �أََر�َد� ِف�شَ �شبحانه �أن �لزوجني �إن �َفاإِْن 

19  �لأحكام �ل�شلطانية و�لوليات �لدينية، �لماوردي، �س102.
20  �ل�شورى و�لموؤ�ش�شات �لت�شريعية �لحديثة، �لدكتور �أحمد علي �لإمام، مرجع �شابق. و�نظر تف�شير في ظالل �لقر�آن ل�شيد 

قطب.



321

بحث : عبد السالم بالجي

)�شورة، من �لآية 233(. وعلى هذه �لأ�ش�س متتد �ل�شورى لتكون منهاجاً للحياة �خلا�شة يف 
�لرتبية و�لتن�شئة �ل�شليمة، ومن ذلك �ل�شورى �لتي يجريها �لزوجان يف �شوؤون �لأ�شرة، بل 
ويجريها �شائر �أفر�د �لأ�شرة حول �لأمور �ملا�شة مب�شري �لأ�شرة، �شو�ء كان �أفر�د �لأ�شرة بالغني 
�أو قا�شرين، فقد عرف عن �خلليفة �لر��شد �لثاين عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه، ��شت�شارته 
حتى لل�شبيان تو�شماً ل�شالمة فطرتهم«. �إ�شالح ذ�ت �لبني بني �لزوجني، جتنباً لنهيار نظام 
�لأ�شرة بالطالق، وذلك من خالل �ل�شورى �لتي يجريها �حَلَكَمان«، و » ف�س �شائر �لنـز�عات 

يف �ملجتمع، حيث تت�شمن عمليات �لإ�شالح بني �أي طائفتني متنازعتني«)21(. 
وقد �أقرت مدونة �لأ�شرة �ملغربية مبد�أ �لتحكيم لالإ�شالح بني �لزوجني، ورغم �أن   
هذ� �ملبد�أ غري مفعل، �إل �أنه يعد من قبيل �إعمال مبد�أ �ل�شورى على �شعيد �لأ�شرة ل�شمان 

��شتمر�رها و�شالحها.

خالصة وتوصية:   
�إن �ل�شورى بحاجة ما�شة �إلى �لتطوير تنظري� وتنزيال، وحاجتها لذلك على م�شتوى 
�ملاأ�ش�شة، وهي يف �شبيل ذلك ل  �أو  �إحلاحا، خ�شو�شا على م�شتوى �لآليات  �أكرث  �لتنزيل 
غناء لها عن �لإفادة من �لدميقر�طية و�لفكر و�ملمار�شة �ل�شيا�شية �ملعا�شرين، ولي�س يف ذلك 
�أي �شري ول حرج عليها وعلى �لدين و�أهله، فقد �أفاد �لنبي � وخلفاوؤه �لر��شدون من فكر 
ومار�شة �لغري، وذلك من مكامن �لر�شد �لتي يجب �لع�س عليها بالنو�جذ. كما �أن �لدميقر�طية 
يف �أ�شد �حلاجة �إلى �أخالقيات �ل�شورى �لتي �أجملها �لتعبري �لقر�آين يف �لعفو و�ل�شتغفار، 
حتى تغتني مبزيد من �ملبادئ و�لقيم �ل�شامية، وتتخل�س من كثري من �لنقائ�س �لتي �أ�شبحت 
بادية للعيان على م�شتوى �لنظر و�لتطبيق، و يف هذ� وذ�ك غناء لالإن�شانية وفكرها ومار�شتها 

�ل�شيا�شية. فهذه حاجتنا كاأمة، وتلكم وظيفتنا كعلماء ومفكرين، و�هلل ويل �لتوفيق.

21  �ل�شورى و�لموؤ�ش�شات �لت�شريعية �لحديثة، �لدكتور �أحمد علي �لإمام، مرجع �شابق. �لمرجع �ل�شابق.
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