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آله  وعىل  للعاملني  رمحة  املبعوث  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  الشاكرين،  محد  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني.

وبعد:
اتسع  حيث  هذا  زماننا  يف  سيام  وال  األمم،  كل  حياة  يف  املهمة  املسائل  من  احلكم  مسألة  فإن 
بالتايل ما لدهيا من صالح وفساد  املجال الذي يمكن أن تتحكم فيه احلكومة، وتعكس عليه 
وكفاءة وسوء إدارة، واحلقيقة أن البرشية ظلت قرونًا طويلة حائرة يف ترتيب الشأن السيايس 
ويف إدارة الشأن العام؛ وجتارب اإلخفاق يف ذلك أكثر بكثري من جتارب النجاح، وحني بزغت 
شمس اإلسالم يف ديار العرب كانت خربة القوم يف إقامة الدول ونُظم احلكم شبه معدومة، 
وخالل مدة وجيزة من هجرة النبي  وجد الصحابة  أنفسهم مسؤولني عن إدارة عدد 
من األقاليم التي فتحوها يف أنحاء خمتلفة من األرض، وقد شكل ذلك عبئًا كبريًا عليهم بقدر 

ما أتاح هلم من اكتساب اخلربة يف املجال السيايس واإلداري.
املسلمني من  فالصاحلون  كبرية،  جاذبية  وذات  عليا،  وظائف  هي  السياسية  الوظائف  إن 

مقدمة
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حيرصون عىل املناصب من أجل اختاذها أداة حلامية الدين وخدمة املسلمني من جهة 
وملنع الفاسدين من استغالهلا ملصاحلهم اخلاصة من جهة أخرى، أما أصحاب املطامع 
 ... واجلاه  والنفوذ  الثروة  إىل  عريضًا  طريقًا  تشكل  ألهنا  السلطة  إىل  يسعون  فإهنم 
بالثورات عىل احلكومات وانتفاضات  التاريخ اإلسالمي حافل  القول: إن  ويمكن 
التمرد عىل النظم السياسية السائدة، فام تكاد احلكومة تتمكن من إمخاد ثورة أو حركة 
احتجاجية حتى تنفجر ثورة جديدة يف مكان ما من أرض الدولة اإلسالمية، وهذا 
يعود إىل الكثري من األسباب، والتي قد يكون من أمهها عدم االهتداء إىل نموذج يف 
إدارة الشأن العام يؤّمن استقرار البلد دون اجلور عىل حقوق الناس وكرامتهم، كام 
أن األرض التي يبسط احلاكم املسلم سلطانه عليها كثريًا ما كانت تتسع بسبب حركة 
الفتوحات الدائبة، مما جعل تراكم اخلربة السياسية واإلدارية يف التعامل مع اجلامهري 

غاية يف الصعوبة بسبب تغري املعطيات عىل نحو مستمر.
وسقطت  العربية،  الدول  من  عدد  يف  السيايس  الوضع  تفجر  األخرية  السنوات  يف 
من  واسع  قطاع  بني  عريض  جدل  ثار  وقد  جديدة،  أنظمة  وقامت  حكم  أنظمة 
الشباب والكهول حول شكل الدولة التي ينبغي العمل عىل إقامتها، وما زال ذلك 
التواصل  اللحظة، وقد تبني من خالل ما ُينرش عىل مواقع  اجلدل حمتدمًا حتى هذه 
الكربى  ومبادئه  احلكم  بأسس  معرفة  من  الناس  معظم  لدى  ما  ضآلة  االجتامعي 
وأدواته وأشكاله، بل كثريًا ما يكون ذلك خمتلطًا ومشوهًا، وقد رأينا يف بعض البالد 
الناس له، كام  من نّصب نفسه خليفة للمسلمني من خالل مبايعة بضعة ألوف من 
رأينا من يعملون عىل إنشاء إمارة إسالمية عىل رقعة ضيقة من األرض، وهذا كله 
إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل حاجة الناس إىل قدر كبري من الثقافة السياسية املبرصة 

حتى ال يقتتلوا، وحتى ال يدمروا أوطاهنم ومقدرات بالدهم. 
إنني من خالل هذه املقاربة ألطمح إىل أن أبّسط املفاهيم السياسية املعقدة وأن أزيل 
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اجلهل  وّلده  الذي  االجتامعي  التوتر  ختفيف  بغية  منها  عدد  عن  والغموض  اللبس 
النظام  جتاه  مشرتكة  رؤية  توليد  وبغية  احلديث  العرص  يف  ووظائفها  الدولة  بطبيعة 
به  ينفع  وأن  العمل،  هذا  يبارك  أن  تعاىل  اهلل  ألسأل  وإين  لعرصنا.  املالئم  السيايس 

إخواين القراء، وأن جيعله ذخرًا ىل يوم الدين.

د. عبد الكريم بكار
الرياض يف 1435/12/4
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أود أن أفتتح كالمي باحلديث عن بعض اخلطوط العريضة التي أعتقد أن الوعي هبا 
اتبعه علامء  الكتاب، وهذا منهج قديم  يشكل مدخاًل لفهم املوضوع األسايس هلذا 
ل فهُمها  املسلمني يف العديد من مؤلفاهتم، وذلك ألن املدخل يتناول قضايا عامة يسهِّ

فهَم ما يتلوها من كالم :

1- الرشيعة هي األصلح: 
وضعه  ما  بأن  يعتقد  أن  ملسلم  جيوز  ال  إنه  حيث  األول  املقام  يف  عقدية  قضية  هذه 
الناس من قوانني وأعراف أصلح للعباد والبالد من أحكام الرشيعة، كام أنه ينبغي 
وهذا  ومكان،  زمان  لكل  صاحلة  الرشيعة  بأن  جازمًا  اعتقادًا  يعتقد  أن  املسلم  عىل 

الذي نقرره أمجع عليه علامء األمة.
إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل نبيه حممدًا   خاتم النبيني وجعل رشيعته خامتة الرشائع، 
وذلك ملا فيها من خصائص جتعلها تسع أحوال اخلَلق يف كل األزمنة واألمكنة، ولوال 
ذلك القتىض لطف اهلل بعباده استمرار إرسال الرسل وتنزيل الكتب. إن األدلة عىل 

خطوط عريضة
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وجوب التحاكم إىل الرشيعة الغراء يف كل شؤون احلياة كثرية جدًا، منها:
ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ال جَيُِدوا يِف  قول اهلل تعاىل: زب َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ

َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًمرب1.
ُة ِمْن  رَيَ وقوله: زب َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالال ُمبِينًارب2. 
وقوله: زب َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَنرب3. 

وقوله: زب َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاملُِوَنرب4. 
وقوله: زب َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَنرب5.

واألحاديث النبوية يف هذا كثرية ومعروفة.
إن االعتقاد بوجوب إنفاذ حكم اهلل تعاىل واالستسالم ألمره يشء ال يقبل املساومة 
وال أنصاف احللول، أما تطبيق ما يعتقده املسلم – سواء أكان حاكاًم أم حمكومًا- من 
نعرض  قد  التي  اخلاصة  أحكامه  له  فهذا  احلال،  واقع  يف  وجتسيُده  الرشيعة  أحكام 
إن االعتقاد بعدم صالحية الرشيعة لكل  الكتاب.  لبعضها يف موضع آخر من هذا 
زمان ومكان هو انسالخ من ربقة الدين وخروج من دائرته من غري خالف بني علامء 

اإلسالم الثقات املعتمدين.

1- النساء: 65.
2- األحزاب: 36.

3- املائدة: 44.

4- املائدة: 45.

5- املائدة: 47.



11

2- من الذي يطبق الرشيعة ؟
وبينهم وبني  املختلفة،  بتياراهتم  األمر بني اإلسالميني  ثار جدل عريض يف هذا  قد 
العلامنيني، فمن قائل: إن الرشيعة ل تطبق إال يف أيام اخللفاء الراشدين، وهذا يعني 
أهنا ال تصلح لكل زمان ومكان بسبب حمدودية النصوص وكون حوادث الزمان غري 
حمدودة، وهلذا فإن املطالبة بتطبيق الرشيعة هي نوع من العبث واالنتكاس احلضاري، 
للدين،  ظهرها  أدارت  قد  واإلسالمية  العربية  احلكومات  إن  يقول:  من  وهناك 
املشكلة  والزندقة...  بالكفر  اهتامها  إىل  هذا  أدى  وقد  الرشيعة،  أحكام  وعطلت 
األساسية يف ظنّي تكمن فيام تعنيه كلمة )الرشيعة( حيث إنه تم اختزاهلا لدى كثري من 
املسلمني إىل اجلانب القانوين منها، بل إىل احلدود والعقوبات عىل وجه التحديد، ويف 

هذا تشويه كبري للمراد من املفهوم!.

معنى )الرشيعة( : 	 
الرشيعة يف األساس هي الدين كله، وهذا واضح يف قول اهلل تعاىل: زب ُثمَّ َجَعْلنَاَك 

ِذيَن اَل َيْعَلُموَنرب1 .  بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّ َعىَل رَشِ
قال الطربي: »يقول: عىل طريقة وُسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من 
رسلنا )فاتبعها( يقول: فاتبع تلك الرشيعة التي جعلناها لك«، وقال قتادة: »الرشيعة 
الدين.  »الرشيعة:  زيد:  ابن  وقال  فاتبعها«،  والنهي  واألمر  واحلدود  الفرائض  هي 
ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك« قال: فنوح أوهلم  يِن َما َوصَّ بِِه ُنوًحا َوالَّ َع َلُكْم ِمَن الدِّ وقرأ: »رَشَ

وأنت آخرهم«2.  
فإن  ومعامالته،  وأحكامه  وعباداته  وأخالقه  بعقائده  الدين  هي  الرشيعة  كانت  إذا 

1-  ا جلاثية: 18.
2-  انظر تفسري الطربي: 85/21.
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تطبيق يشء منها بل أكثرها ظل ماثاًل يف حياة رشحية غري قليلة من املسلمني عىل امتداد 
التاريخ اإلسالمي، وسواء أكانت احلكومة التي حتكم املسلمني ملتزمة باإلسالم أم 
غري ملتزمة به إذ إن أكثر من )90 ٪( من أحكام الرشيعة يطبقه عامة الناس، وليس 
انتهوا إىل جعل مقاصد  الفقه( قد  احلكومة، ونحن نعرف أن مجاهري علامء )أصول 
الرشيعة مخسة: حفظ الدين و النفس والِعرض والعقل واملال، وإن أي جهد أو نشاط 
يساعد عىل صون وتنمية ودعم أي مقصد من املقاصد اخلمسة املذكورة أو يصب فيه 
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة هو يف احلقيقة من تطبيق الرشيعة، وعىل هذا يمكننا أن 

نقول: إن من تطبيق الرشيعة التايل:
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتعليم الناس أمور دينهم. 	 
كسب 	  عىل  الناس  وإعانة  العمل  فرص  وتوفري  املجتمع  يف  البطالة  نسبة  تقليل 

رزقهم.
إعداد الدعاة وحتسني مستواهم وتوفري الظروف املالئمة لعملهم.	 
بناء املدارس واجلامعات ومراكز البحث العلمي.	 
بناء املستشفيات واملراكز الطبية وتوفري الدواء للناس.	 
اجلريان 	  إىل  واإلحسان  الوالدين  وبّر  الزوجة  مع  الِعرشة  وُحسن  األوالد  تربية 

وصلة األرحام.
 إيصال الناس، )والسيام الضعفاء منهم( إىل حقوقهم.	 
تنفيذ أوامرالرشع يف احلدود والعقوبات.	 
بناء جيش قوي مرهوب اجلانب.	 
شق الطرق الواسعة وبناء املطارات وإقامة احلدائق واملرافق العامة مما ييرس حياة 	 

الناس ويوفر هلم نوعًا من الرتويح امُلباح.
إتقان العمل واحلرص عىل اجلودة والدقة يف املواعيد.	 
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الرفق باحليوان واحلفاظ عىل احلياة الفطرية.	 
التعامل مع الناس بالصدق ولني اجلانب والتسامح.	 
توفري األمن للناس وحتريرهم من الظلم والطغيان.	 
تدريب الشباب عىل إتقان مهنة من املهن أو إدارة عمل من األعامل. 	 

إن يف إمكاين أن أعدد الكثري الكثري من األعامل واألنشطة التي ُتعّد من التعبد هلل تعاىل 
والقيام بأمره وتطبيق رشعه.

الرسالة التي أريد إيصاهلا من وراء كل هذا هي: أن تعليق تطبيق الرشيعة بحكومة 
إسالمية هو تعليق غري سديد ألنه يف احلقيقة يؤدي إىل اختزال الرشيعة إىل ُعرش ما 
هي عليه، كام أنه ُيشكل نوعًا من الفرار من املسؤولية األخالقية والرشعية عن تطبيق 
وجود  عىل  يتوقف  ال  الرشيعة  أحكام  معظم  تطبيق  أن  يعني  كله  وهذا  الرشيعة، 
للدين،  أو معادية  بالطبع اإلذعان حلكومة علامنية  يعني  حكومة إسالمية، وهذا ال 
لكنه يعني أن وجود حكومة إسالمية هو يشء جيد، لكنه ال يعني تطبيقًا للرشيعة 
التي تدعي االلتزام  التاريخ يعلمنا أن سوء تعامل احلكومة  إذ إن  يف كل األحوال، 
بالدين أو تصطبغ بصبغته ظاهرًا مع الناس، قد يؤدي إىل شيوع اإلحلاد والتمرد عىل 
أحكام الدين وآدابه، وذلك ألن الناس حني ُيقهرون سياسيًا من جهٍة ما فإهنم يردون 

عليها من خالل حماربة القيم التي تؤمن هبا، وهذا يشء خطري للغاية!.

3- ما املرجعية العليا ؟ 
حكومة  للدولة  العليا(  )املرجعية  حتديد  يف  شديد  نزاع  والعلامنيني  اإلسالميني  بني 

وشعبًا، و التي ُتسمى أحيانًا بـ )املبادئ فوق دستورية(. 
إن املرجعية العليا هي ذلك اإلطار النظري الذي ُيشكل مصدرًا للرؤى والتصورات 

والقيم واملبادئ واألهداف الكربى وكل العالقات واملواقف الوطنية.
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يشكل  هبام  واإليامن  العليا،  اإلسالمية  املرجعية  عمود  ُيشكل  وُسنة(  )كتابًا  الوحي 
ضابط االنتامء إىل اإلسالم. يف بعض الدساتري ُينص عىل أن دين الدولة اإلسالم، وهذا 
يعني ببساطة أن الدستور يستلهم اإلسالم يف كل مواده، ويف بعضها يكون النص عىل 
إىل  باإلضافة  الدستور  أن  منه  ُيفهم  وهذا  للترشيع،  الرئيس  املصدر  هي  الرشيعة  أن 

املواد القانونية املبنية عليه يتالءم مع الرشيعة، وال يناقضها أو خيرج عليها.
إذا نظرنا إىل املرجعية عىل أهنا إطار توجيهي لكل جوانب احلياة، فهذا يعني أن لدينا 
أكثر من مرجعية، الدستور ينطوي عىل املرجعية القانونية، وهو حيكم السلوك اجلامعي 
كبري، والسيام يف  العامة  احلياة  وتأثريه يف  مع غريه،  يقيمها  التي  والعالقات  للفرد، 
الشخصية  احلياة  الدستور يف  تأثري  لكن  العقوبات،  احلقوقي وعىل مستوى  اجلانب 

للفرد شبه معدوم. 
األعراف  ومرجعية  والثقافية  العقدية  املرجعية  هناك  الدستور،  مرجعية  جانب  إىل 
االجتامعية، وهذه املرجعية أقوى أثرًا يف حياة الناس وتوجيه سلوكهم، فاملسلم الذي 
يتصدق، وخيفي صدقته، ويقوم الليل، ويعاين من شدة الظمأ يف هنار رمضان... ال 
يفعل ذلك بسبب مرجعية الدستور، وإنام بسبب مرجعية عقيدته. األم التي تعلِّم ابنها 
كيف يستقبل الضيوف وكيف يتعامل مع أبناء اجلريان ال تفعل ذلك بسبب مرجعية 
الدستور، وإنام بسبب حرصها عىل مراعاة الُعرف السائد وخوفها من كالم الناس... 
وأستطيع هنا أن أقول: إن مرجعية العقيدة ومرجعية الُعرف أقوى بكثري من مرجعية 
الدستور، ألن الناس تعودوا التحايل عىل القوانني، وهناك حمامون يفرسون الدستور 
والقانون بام يساعد عىل نجاة املجرم من العقوبة، أما املسائل التي حتكمها العقيدة فإن 
املسلم يلتزم بالرشع فيها إرضاًء ملن يعرف الرّس وأخفى، حيث ال تنفع احليلة وال 
املواربة، ونحن نعرف أن الدولة هي التي تتوىل حراسة القانون، وهي التي تتأكد من 
امتثال املواطنني له، أما الُعرف، فإن املجتمع هو الذي يتوىل محايته، ويردع اخلارجني 
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عليه، وحضور املجتمع وسلطانه أقوى بكثري من حضور احلكومة.
ما الذي يعنيه هذا كله؟ 

ما ذكرته يعني شيئًا مهاًم هو: أال نعترب معركة املرجعية الدستورية هي املعركة الفاصلة 
التي ليس بعدها أي معركة، فهذا غري صحيح، فنحن رأينا دوالً عديدة تنص دساتريها 
عىل أن دين الدولة اإلسالم وعىل كون الرشيعة هي املصدر األسايس للتقنني، ومع 
هذا فقضاؤها فاسد واحلقوق فيها مضّيعة، وحاهلا احلضارية ُيرثى هلا، وال أرغب أن 
التهاون يف أمر الدستور، فهذا مما ال يقوله أي متابع للشأن السيايس  ُيفهم من هذا 
واحلقوقي يف أي بلد، لكن الذي أوّد قوله هو أن املرجعية احلقيقية واألساسية للناس 
هي معتقداهتم ونظرهتم للحياة باإلضافة إىل الراسخ من طموحاهتم وتطلعاهتم، كام 
أن ملا يتواطأ عليه املجتمع وما ينشأ عليه الصغار من عادات وتقاليد أمهية بالغة يف 
صالح املجتمع وفساده، ويتضح من هذا أن املعركة األساسية وبعيدة املدى ليست 
اإلسالم  آداب  عىل  النشء  وتربية  العقائد  تصحيح  معركة  وإنام  الدستور،  معركة 
امُلتشبعة  والتوجهات  الطموحات  وصياغة  السائدة،  االجتامعية  األعراف  وترشيد 

باإليامن واملنضبطة بالقيم اإلسالمية الرفيعة .

4- إمجال املتغري:
الترشيع، وهو  اقتضت شيئًا مهاًم نلحظه بوضوح يف منهجية  خلود رسالة اإلسالم 
فيه نصوص هادية  الغراء جمماًل،  الرشيعة  الزمان واملكان جاء يف  بتغري  يتغري  ما  أن 
غاية  مفصاًل  الرشيعة  يف  جاء  واملكان  الزمان  بتغري  يتغري  ال  وما  عريضة،  وخطوط 
بالعبادات  يتعلق  االعتقاد، وما  بأصول  يتعلق  ما  فإن  املثال:  التفصيل، وعىل سبيل 
تغريت  فمهام  مفصاًل،  الرشيعة  يف  جاء  اجلنسني،  بني  والعالقة  البرشية  وبالطبيعة 
احلالة احلضارية للشعوب املسلمة، ومهام تباعدت أمكنتهم، فلن جيدوا احتياجًا إىل 
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أن يصّلوا الظهر مخس ركعات، أو يصوموا من الظهر إىل املغرب عوضًا عن الصيام 
من الفجر إىل املغرب، ولن جيدوا أنفسهم مضطرين ألن تكون املرأة هي من خيطب 
الرجل، أو تكون هي من يدفع املهر، أو يملك حق الطالق ... هذه األمور املعزولة 
عن تأثري الزمان واملكان تكون النصوص فيها غزيرة مما يضّيق دائرة االجتهاد فيها، 
وجيعله عبارة عن تنويع عىل اإلمجاع أو القدر الكبري من املتفق عليه، أي أن اخلالف 
فيها يكون يف اجلزئيات، وهذا واضح جدًا يف أركان اإلسالم العملية: الصالة والزكاة 

والصيام واحلج. 
السلطة  وانتقال  املعارضة  وتنظيم  الشورى  نحو  من  أوضاعًا وشؤونًا  أن  عىل حني 
الصناعية  الشؤون  وإدارة  القضاء  وهيكلة  الدولية  والعالقات  احلكومة  وشكل 
وهلذا  واملكان،  الزمان  بتغري  يتغري  هذا  كل  إن   ... ذلك  شاكل  وما  واالقتصادية 
العام  التي تتحدث عن االجتاه  النصوص  القليل من  ففيه توجيهات هادية والقليل 
واخلطوط العريضة، وقد أملحت إىل أن دائرة االجتهاد يف اإلسالم تضيق حني تكثر 
النصوص، وتتسع حني تقل النصوص، وهذا يف احلقيقة من عظمة هذا الدين وكامله. 
والرشيعة يف بعض األحيان تصمت صمتًا تامًا جتاه بعض األمور املتغرية، فال تسن 
أي ترشيع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة الكاملة لعقولنا كي جتتهد وُتبدع وتبتكر، 
وقد ورد ما يدل عىل أن ذلك من رمحة اهلل بعباده حيث روي عنه  أنه قال: »إن اهلل 
فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودًا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، 

وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان، فال تبحثوا عنها«1.
إن الكون يف اتساع، ونظم احلياة أيضًا متيض نحو االتساع والتعقيد، وهذا يعني أن 
ما لدينا من رؤى ونظم ومعاجلات إدارية وإصالحية يتقادم مع الزمن، وحيتاج إىل 

1- حديث حسن رواه الدارقطني وغريه.
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جتديد وحتوير، وأحيانًا حيتاج إىل نسخ وتبديل، ومن هنا كانت لدينا القاعدة املنهجية 
العظيمة: »ال تتسع مرحلة سابقة ملرحلة الحقة«. 

إن التقدم احلضاري واالتساع العمراين الذي شهده عرص التابعني، جعل ما ورثوه 
قادر عىل  اهلل عليهم غري  الصحابة رضوان  فتاوى واجتهادات ونظم من عرص  من 
األمم  من  واقتبسوا  اجتهدوا  أن  إال  منهم  كان  فام  لعرصهم،  الثقايف  الغطاء  توفري 
اليوم  التالية، وهذا ما علينا فعله  األخرى، وهذا ما فعله املسلمون يف كل العصور 

عىل العديد من الصعد. 
حني تكون النصوص قليلة يف قضية أو جمال ما، وتكون االجتهادات كثرية، فإن هذا 
يعني أننا سنحصل عىل كثري من اآلراء الظنية، وسنشعر أننا نقف عىل أرض هشة، 

وهذا يتطلب منا عددًا من األمور:
مع  يكون  قد  الصواب  أن  اعتقاد  وعىل  متساحمة  بروح  اخلالف  نبحث  أن  منها: 
حيتمل  صواب  »مذهبنا  قال:  حني  )الشافعي(  الكبري  اإلمام  له  أصَّ ما  عىل  املخالف 

اخلطأ، ومذهب غرينا خطأ حيتمل الصواب«. 
القطع  عن  بعيدًا  واالجتهاد  الرتجيح  تفيد  بصيغة  آرائنا  عن  نعرب  أن  أيضًا:  ومنها 
واجلزم، ومن روائع اإلمام اجلويني يف كتابه )الغياثي( أنه عتب عىل املاوردي يف كتابه 
»إن مسائل  إنه يقول:  القطعيات1،  الظنيات مساق  بأنه ساق  )األحكام السلطانية( 
احلكم والنظم السياسية، وما يتعلق هبا من فقه السياسية الرشعية، هي أمور مبنية عىل 
االجتهاد بسبب قلة النصوص، وهذا يستوجب صياغة الرأي فيها عىل نحو يوحي 

بذلك، ول يفعل املارودي ذلك كام يلمسه كل من ينظر يف كتابه«.

1-  انظر غياث األمم للجويني : 142.
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5- قصور فقهنا السيايس: 
التعقيد  إىل  جتنح  فيها  طرفًا  اإلنسان  يكون  التي  واملسائل  احلاالت  وكل  العلوم  كل 
يف  كثافة  أشد  اإلنسان  وجود  كان  وكلام  صعبًا،  معها  التعامل  ويكون  والغموض، 
ويف  احلياة  يف  ماضية  ربانية  سنة  أصعب، هذه  معها  التعامل  كان  القضايا  من  قضية 
مجيع شؤون اإلنسان، وال خيفى أن عمل الدول واحلكومات هو إدارة شاملة للشأن 
الشعبي العام، وهلذا فإن نضوج الفقه املتعلق به حيتاج إىل وقت وجهد أكرب بكثري مما 
إن  العينية( إذ  واضحًا يف )الفروض  هذا  املسلم، وترى  بالفرد  املتعلق  الفقه  حيتاجه 
الغموض  أن  حني  عىل  االحرتاق  حد  إىل  وناضج  جدًا وواضح  غزير  فيها  كتب  ما 
والتعقيد يلّفان )الفروض الكفائية( وما ذلك إال ألن مناط الفروض العينية هو الفرد 

عىل حني أن املجتمع هو مناط الفروض الكفائية. 
واجلمود  احلضاري  االنحطاط  من  جدًا  طويلة  بمرحلة  مرت  اإلسالمية  أمتنا  إن 
العمراين، وتلك املرحلة استمرت عددًا من القرون، وإن من املألوف يف مرحلة كهذه 
إطار  يف  متت  التي  االجتهادات  من  الكثري  وحتويل  واألجداد  اآلباء  أقوال  تقديس 
الوحي -عىل نحو عام– إىل يشء له مصدرية الوحي وعصمته، عىل حني أن املطلوب 
من العقل املسلم أن يظل يف حركة ترددية بني الوحي بوصفه مصدرًا للترشيع والتقنني 

وبني الواقع الذي ستنزل عليه األحكام وثمرات االجتهاد. 
إن العاِل املسلم املتخصص واملتمكن من علوم الرشيعة مطالب باالجتهاد يف شؤون 
لكن  زماهنم،  شؤون  يف  باالجتهاد  مطالبني  العلم  أهل  من  أسالفه  كان  كام  زمانه 
االنحطاط احلضاري يفسد كل يشء، ومن الواضح يف هذا السياق أن حركة العقل 
هي انعكاس حلركة اليد، فحني تكون احلياة العامة مّوارة بالتغري والتطور، فإهنا حتث 
العقل عىل االجتهاد وتوليد األحكام التي توفر الغطاء الفقهي وتوفر الفتوى ملعاجلة 

األوضاع اجلديدة. 
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تغري  حالة  يف  يكون  املعيش، فحني  الواقع  ثامر  هي  واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  إن 
وتطور يفرز الكثري الكثري من الظواهر التي تتطلب من العقل التفاعل معها والتنظري 
الثالثني  خالل  اإلسالمي  االقتصاد  علوم  حال  واضحًا يف  هذا  تلمس  أن  هلا، ولك 
سنة املاضية، حيث إن انتشار البنوك الربوية والبنوك اإلسالمية وتزايد أعداد الناس 
الذين يرغبون يف توسيع جتاراهتم وأنشطتهم املالية دعا إىل وجود العرشات من أقسام 
االقتصاد يف اجلامعات اإلسالمية وغري اإلسالمية، كام دعا إىل تشكيل عرشات جلان 
مئات  عقد  إىل  كذلك  ودعا  حتديدًا،  واملايل  االقتصادي  بالشأن  املتخصصة  الفتوى 
الغراء  بالرشيعة  مؤطر  اقتصادي  فقه  بلورة  عىل  تساعد  التي  والندوات  املؤمترات 
والنظم  احلكومات  واقع  ألن  السيايس  املجال  يف  كذلك  احلال  تكن  منها، ول  ونابع 

السياسية يف العال اإلسالمي ظل أقرب إىل اجلمود منه إىل احلركة.
إن الفقه السيايس أو ما ُيعرف بـ )السياسة الرشعية( ظل عىل امتداد التاريخ اإلسالمي 
املدماك األضعف يف رصحنا الفقهي الشامخ، وهذا ال يعود إىل مجود الواقع املعييش 
فحسب، وإنام ظل كذلك ألن تطويره كان كثريًا ما يصطدم برغبات وأوضاع السلطة 
أن  حني  عىل  واالجتهادي  العلمي  املجال  ومنه  العام،  الفضاء  عىل  املهيمنة  الزمنية 

الفقه املتعلق بالعبادات مثاًل كان طليقًا وحرًا إىل حد بعيد. 
أضف إىل هذا أن التاريخ اإلسالمي كان يف كثري من مراحله زاخرًا باحلروب والقالقل 
من  الفقهاء  خماوف  أثار  وهذا  األسباب،  من  للعديد  وذلك  والفتن،  والرصاعات 
الوقوع يف الفتن، وانشطار الدول واملجتمعات، مما جعلهم ينظِّرون الجتامع الكلمة 
والتخويف من الفرقة، ويف هذا اإلطار تم منح الرشعية لوالية )املتغلب( لكن هذا 
كان يف احلقيقة عىل حساب تطوير األساس النظري للنظام السيايس اإلسالمي وعىل 
حساب نقد اإلخفاقات السياسية اهلائلة التي عانى منها املسلمون يف وقت مبكر جدًا 

من تاريخ حضارتنا الزاهية.
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االعتبارات  من  وافر  لعدد  مستمر  جتديد  إىل  حيتاج  اإلسالمي  السيايس  الفقه 
واحليثيات، منها: 

الكثري  العام  اإلنساين  الشأن  إدارة  يف  يكون  أن  اقتىض  الغراء  الرشيعة  خلود  أ- 
أحوال  مع  يتناسب  بام  يملؤوها  أن  زمان  كل  أهل  عىل  يتوجب  التي  الفراغات  من 
الكتاب  يف  جتد  ال  فإنك  وهلذا  متتابعة،  اجتهادية  عمليات  عرب  ومتطلباته،  زماهنم 
كيفية  وعىل  ُمْعلمة  أو  ملزمة  الشورى  كون  عىل  داللتها  يف  نصوصًا رصحية  نة  والسُّ
تنظيم املعارضة وعىل جواز أومنع إقامة األحزاب السياسية، كام أننا ال نجد نصوصًا 
انتقال  آليات  يف  ل  تفصِّ أو  والعقد  احلل  أهل  أو  اإلمام  مواصفات  ل  تفصِّ رصحية 
السلطة ... هذا كله يعني أنه ليس يف األمور املشار إليها حمددات وتفصيالت، تصلح 
لكل األقوام وكل العصور واألزمان، ومن ثم يصبح االجتهاد يف توفريها واجبًا عىل 
من  الكثري  إىل  املصالح، ويؤدي  من  الكثري  ت  يفوِّ توفريها  عدم  ألن  زمان  كل  علامء 

النزاعات والفتن اهلوجاء، وإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
ب- األعامل التي يقوم هبا اإلنسان تنقسم إىل قسمني: عبادات وعادات. 

العبادات: هي أعامل يقوم هبا اإلنسان بغية التقرب إىل اهلل تعاىل، وبغية إبراء ذمته مما 
هي مشغولة به، وهذه توقيفية، وحتتاج إىل دليل ألنه ال ُيتقرب إىل اهلل تعاىل بغري ما 

حيب. 
وحتقيق  حاجاته  قضاء  أجل  من  اإلنسان  هبا  يقوم  التي  األعامل  فهي  العادات:  أما 
والرشاء  والبيع  والرشب  األكل  مثل  وذلك  وجوده،  واستمرار  ومصاحله  رغباته 
والزراعة والصناعة والسفر ... هذه األعامل، األصل فيها اإلباحة فيبارش املسلم منها 
ما حيتاج إليه ما ل يكن هناك نص عىل املنع أو التحريم، وإن حتريم احلالل يامثل حتليل 
يِن  ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ َكاُء رَشَ احلرام يف خمالفة أمر اهلل تعاىل وقد قال سبحانه: زب َأْم هَلُْم رُشَ
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َما َلْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّرب1، وقال سبحانه: زب ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اهللُ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم 
ِمنُْه َحَراًما َوَحاَلاًل رب2.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل-: »وأصل الضالل يف أهل األرض إنام نشأ 
من هذين: إما اختاذ دين ل يرشعه اهلل أو حتريم ما ل حيرمه اهلل«3. 

العادات  قبيل  من  هو  فيام  وتنظياًم  وتقعيدًا  تنظريًا  احلركة  حرية  أن  يعني  كله  هذا 
هي األصل، وال شك يف أن مسائل احلكم هي من قبيل العادات وليست من قبيل 
حني  تعاىل  اهلل  إىل  واملباحات  العادات  ببعض  ُيتقرب  أن  ينفي  ال  وهذا  العبادات، 

تكون وسيلة لعبادة كام هي احلال يف النوم املبكر عىل نية االستيقاظ لقيام الليل.
ج- كان التنظري الفقهي للنظام السيايس اإلسالمي يف القرون األوىل قائاًم عىل أساس 
عن  نظامًا سياسيًا خيتلف  يتطلب  ثابتة، وهذا  حدود  هلا  ليس  فتوحات  دولة  وجود 

النظام السيايس املطلوب اليوم، حيث الدولة القطرية حمدودة األبعاد بدقة. 
مفاصل  كل  خُمياًم عىل  دويالت  إىل  التمزق  هاجس  الدولة )اإلمرباطورية( يكون  يف 
أما  الرئيس،  أو  اخلليفة  شخص  يف  السلطة  تركيز  إىل  اجلنوح  يتم  فإنه  النظام، وهلذا 
تغول  من  احلد  بغية  القطرية  الدولة  نظم  تفضله  ما  هو  السلطات  توزيع  فإن  اليوم 
الدولة ومتددها، وهذا باعث آخر عىل جتديد الفقه السيايس ونقده بام يؤدي إىل حتقيق 

مقاصد الرشيعة الغراء عىل أفضل وجه ممكن.
د- السياسة هي فن املمكن، وهي فن إدارة الشأن العام، وهي فن املوازنة بني املصالح 
واملفاسد، وهي أيضًا فن تكثري األصدقاء وتقليل األعداء وهذا عىل مستوى العال، 

وليس عىل مستوى دولة من الدول أو ملة من امللل. 

1- سورة الشورى: 21.
2- سورة يونس: 59.

3- انظر جتديد الفقه السيايس يف املجتمع اإلسالمي: 27،26.
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وحتقيق  الشفافية  يف  وراقية  كثيفة  سياسية  خربات  اليوم  العال  لدى  فإن  هنا  ومن 
الشورى ومكافحة الفساد واستغالل السلطة وتنظيم املعارضة ... وال بد ألمتنا أن 
تستفيد من تلك اخلربة يف تطوير حياهتا السياسية عن طريق االجتهاد واالقتباس يف 
السيايس، وعىل  الشأن  يف  الواردة  والثابتة  الرصحية  والنصوص  الكلية  املبادئ  إطار 
إىل  جتنح  كانت  القدامى  فقهائنا  لدى  توفرت  التي  القديمة  اخلربة  فإن  املثال  سبيل 
تبني  وقد  العظمى،  اإلمامة  أو  للخالفة  يصلح  من  ومؤهالت  صفات  عىل  الرتكيز 
فيام بعد أن فائدة ذلك الرتكيز كانت حمدودة، ألن معظم الصفات كان نسبيًا وغامضًا 
السيايس( الذي  جتويد )النظام  إىل  جتنح  اليوم  املتوفرة  التنظيمية  اخلربة  أن  حني  عىل 
حيدد  الذي  هو  واملتطور  املحَكم  السيايس  معًا، فالنظام  والشعب  احلكومة  له  ختضع 
الواجبات واملسؤوليات واحلقوق للسلطة، وللشعب، وهو الذي يتيح التخلص من 

احلكومة السيئة أو العاجزة من غري إراقة دماء.
نظامنا  تطوير  يف  االجتهاد  يكون  أن  رضورة  عىل  التأكيد  أوّد  الفقرة  هذه  ختام  يف 

السيايس مجاعيًا ومؤسساتيًَّا، فهو أجدر بثقة الناس وأجدر بالوصول إىل احلق.

6- أزمة بدائل:
الصعيد  عىل  كربى  أزمة  بوجود  كثريون  شعر  العريب  الربيع  ثورات  قامت  حني 
السيايس، وذلك بسبب وجود انقسام جمتمعي كبري حيال النظام السيايس الذي جيب 
إسالمية  أوإمارة  خالفة  تأسيس  فكرة  فإن  مسلمة،  جمتمعاتنا  أن  وبام  أركانه،  ترسيخ 
فكرة جذابة لكثري من الشباب املسلم، واحلقيقة أن حقبة اخللفاء الراشدين تتمتع بوهج 

كبري رغم مرور القرون. 
ًا، وإذا قسنا )الدولة( عىل )الرشكة(  لكن الزمان قد تغري وحجم الدول صار كبريًا جدَّ
فإن ما تتطلبه إدارة رشكة فيها أربعة ماليني عامل مثل )تويوتا( خيتلف كثريًا عام تتطلبه 
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الشعوب  أبناء  حيملها  التي  الثقافة  أن  هذا  إىل  أضف  عامل،  مخسة  فيها  ورشة  إدارة 
والتاريخ  الفكر  إىل  منجذبون  هم  من  فهناك  نقية،  إسالمية  ثقافة  ليست  اإلسالمية 
عىل  تقوم  والتي  احلكم  يف  الغربية  بالتجربة  مفتونون  هم  من  وهناك  اإلسالمي، 
الديمقراطية والليربالية والرأساملية، وهناك من لدهيم ميول يسارية، وهناك أشخاص 

كثريون ال يعرفون أي يشء عن كل ما ذكرناه، وال يعرفون ماذا يريدون!.
االستقرار  وتوفري  واالستمرار  النجاح  من  به  يستهان  ال  قدرًا  أثبتت  الديمقراطية 
الترشيع  حق  الناس  يمنح  الديمقراطي  النظام  لكن  األرض،  شعوب  من  لكثري 
وحتريم احلالل وحتليل احلرام، ونحن نعتقد أن السيادة للرشيعة، وأنه ليس من حق 
من  معلوم  هو  أوما  املسلمني  معتقدات  خيالف  ما  ترشيع  حكومة  أي  أو  برملان  أي 
عىل  تقوم  فهي  العيوب،  من  العديد  للديمقراطية  أن  كام  لدهيم،  بالرضورة  الدين 
التسوية  العدل  التجربة اإلنسانية تقول: إن من غري  حتكيم صناديق االقرتاع مع أن 
بني العال اخلبري والسيايس البارع يف اختيار الرئيس أو الربملان وبني األمّي واجلاهل 
واألخرق الذي ال حيسن اختيار أي يشء، كام أن الديمقراطية ال يستقيم أمرها إال 
الناس  وتعريف  السيايس،  الوعي  بنرش  تقوم  سياسية  أحزاب  تشكيل  خالل  من 
بواجباهتم وحقوقهم، لكن الذي ثبت أيضًا أن حتزيب املجتمعات قد أدى إىل تفتتها 

وإثارة الشحناء والبغضاء يف العديد من مفاصل حياهتا إلخ ...
إذن يمكن القول: إننا نعاين من أزمة حقيقية عىل صعيد اختيار نوعية النظام السيايس 
واألمن  والعدالة  والكرامة  احلرية  صعيد  عىل  املعارص  املسلم  حاجات  ُيلبي  الذي 
واالزدهار والنزاهة واالستقرار مع االنسجام مع عقيدته واملبادئ الكربى التي يؤمن 
هبا، إن كل ما أنتجه اإلنسان من نظم عىل كل األصعدة احلياتية، مصاب بالقصور 

الذايت، وحيتاج إىل التطوير املستمر.
ننتج  أن  دائاًم  العسري  أو ذاك لكن من  السيايس  النظام  ننقد هذا  أن  دائاًم  السهل  من 
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نظامًا يربأ من العيوب التي الحظناها عىل النظم األخرى، وهلذا فال بد من القبول 
بنظم منقوصة، ثم يكون بذل اجلهد يف إصالحها وترشيدها. 

خاضت  وشعوهبا  العال  دول  كل  إن  تقول:  العاملية  التجربة  فإن  حال  كل  وعىل 
ذلك  يف  اإلخفاقات  وإن  القوة،  وتوزيع  السلطة  تنازع  طريق  عىل  مريرة  رصاعات 
ما  نحدد  أن  املهم  العال،  من  استثناء  نكون  أن  لنا  يمكن  وال  النجاحات،  من  أكثر 
نريده من النظام السيايس، وما الذي نحذره، ثم نميض يف طريق اإلصالح السيايس 

واالجتامعي وفق ذلك التحديد. 
عقودًا  يستغرق  جّدًا  طويل  طريق  واالجتامعية  السياسية  النظم  تطوير  طريق  إن 
ل العمل أن معاجلة شؤون احلكم  كثرية، واالنتكاس فيه غري مستبَعد، ولكن مما يسهِّ
واإلخفاقات،  والنجاحات  واخلربات  بالتجارب  مملوء  عاملي  شأن  هي  والسلطة 
وعلينا االستفادة من كل ذلك بغية بلورة نموذج سيايس إسالمي ينسجم مع رؤيتنا 
للحياة، وحيقق طموحات املسلم املعارص، ويلبي احتياجاته الروحية واملادية، وهذا 

مع صعوبته يظل يف حيِّز املمكن.
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ومهوى  املسلمني  أنظار  حمطَّ  اإلسالمي  التاريخ  امتداد  عىل  الراشدة  اخلالفُة  ظلت 
أفئدهتم، وذلك بسبب مكانة اخللفاء الراشدين يف اإلسالم وبسبب احتضان اخلالفة 

لنبتة امللة الغضة يف تلك املرحلة، ورعايتها حتى أصبحت دوحة باسقة. 
التاريخ كان هناك من يستغل ذلك االسم الرمزي اجلميل )اخلالفة( لتسويق  وعرب 
نفسه وأفكاره ومجاعته، فال تكاد متر حقبة من الزمان حتى يشهد املسلمون من يسمي 
معاناة  كانت  واملكان  الزمان  امتداد  وعىل  اخلليفة.  سلطات  ويامرس  خليفة،  نفسه 
اإلنسان يف الفصل بني الشكل واملضمون، فتارة يركز عىل املضمون، وهُيمل الشكل، 
وتارة ُيفتن بالشكل، ويضيِّع املضمون، ويف كلتا احلالتني يكون هناك نوع من اخللل 

أو اإلجحاف، ولعيل أشري يف سياق هذه املسألة إىل األمور التالية:
1- لو نظرنا إىل أسباب تعلق املسلمني بـ )اخلالفة( لوجدنا أهنم كانوا حيرتمون املعاين 
والقيم التي حتىل هبا اخللفاء الراشدون، وحيرتمون املبادئ النظمية التي أرسوها وبنوا 

عليها، أكثر بكثري من طريقة إدارهتم لشؤون الرعية. 
وعىل سبيل املثال: فإن عمر   كان يتحرك يف أنحاء املدينة يف بعض الليايل ليطلع عىل 

الخالفة:
 الشكل أم المضمون؟
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ما خفي عنه من شؤون رعيته، إنه ل يكتِف بإنفاق وقته يف النهار لصالح املسلمني، 
وإنام اقتطع من وقت راحته ووقت أهله وقتًا إضافيًا ليصل الليل بالنهار يف القيام بام 

يعتقد أنه مطلوب منه. 
متابعة شؤون الرعية واحلرص عىل متابعة دقائق أحواهلم بشكل شخيص هو اجلوهر 
واملضمون، وهذا يمكن أن يتم بأشكال خمتلفة بحسب كل زمان، ويف زمان كزماننا 
تكون  ألف رجل،  ن من  إىل جهاز مكوَّ كبري  بلد  األمر يف  ويّل  أو  الرئيس  قد حيتاج 
ودقة، وتكون مهمته  أكثر شموالً  به عمر  وعىل نحو  قام  ما  بمثل  القيام  مهمته 
اقتطاع جزء من ليله ملتابعة أعامل ذلك اجلهاز والتأكد من أنه يقوم بعمله عىل النحو 

الصحيح.
القضايا  وكل  واألشكال  واألساليب  الوسائل  من  ينال  والليايل  األيام  مرور  إن 
اإلجرائية بسبب عدم قدرهتا عىل التالؤم مع الظروف واملعطيات اجلديدة، وبسبب 
ما يأيت به التقدم احلضاري من أساليب ووسائل وإجراءات أكفأ يف األداء وأسهل يف 
االستخدام، أما املبادئ والقيم الكربى فهي راسخة رسوخ اجلبال الراسيات، وهلذا 

فإهنا تظل أجدر بالتعلق واخلدمة.
2- كانت الفرصة مواتية أياَم اخللفاء الراشدين لالندياح يف األرض وتوسيع رقعة 
ذلك  وكان  طويلة،  مدة  استمرت  التي  الفتوحات  حركة  عرب  اإلسالمية  الدولة 
إليصال  املتاح(  )وأحيانًا  األفضل  الطريق  كان  ذلك  ألن  املسلمني  اغتباط  موضع 
رسالة اإلسالم إىل العال، وهلذا فقد تشكلت )إمرباطورية إسالمية( امتدت يف بعض 
املراحل من حدود الصني حتى جبال الربانس شامل األندلس، نعم إن ظروف العال 
كانت تسمح بذلك، أما اليوم فإن هذا شبه مستحيل، فكل دولة هي بمثابة عامرة يف 
شارع الكرة األرضية ومتددها يمنة ويرسة غري ممكن، ألنه سيكون عىل حساب عامرة 
مالصقة، أما التمدد باجتاه األعىل فهو ممكن، ولكنه حمكوم بقوانني الشارع الذي ال 
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يسمح ساكنوه إال بعدد حمدود من الطوابق، هذا هو وضعنا اآلن، وقد يتغري يف يوم 
من األيام. 

إذن كيف نحقق معاين الوحدة بني املسلمني والتي غرستها اخلالفة الراشدة؟..
املمكن اليوم هو احتاد فيدرايل أو سوق مشرتكة، باإلضافة إىل عدد كبري من االحتادات 

واملرشوعات الناظمة للجهد والعمل اإلسالمي. 
إن يف إمكان دول اخلليج أن تعمق األوارص بينها أكثر وأكثر، ويف إمكان بالد الشام 
أن تنشئ مع بعضها ومع جرياهنا من املسلمني كـ )تركيا( مثاًل الكثري من الروابط، 
كام أن يف إمكان املسلمني يف جنوب رشق آسيا ويف شامل أفريقيا ويف أوربا، ويف شبه 
القارة اهلندية أن يفعلوا مثل ذلك، وهذا يف احلقيقة من أشق األمور، وحيتاج إنجازه 

إىل اإلرادة السياسية والشعبية، كام حيتاج إىل الوقت والصرب واجلهد.
إذن قد يفوت زمان شكٍل من األشكال املهمة والعظيمة، ولكن يبقى املضمون، وهو 
وال  ممكنة،  صورة  بأفضل  والتقوى  الرّب  عىل  والتعاون  والتضامن  واالحتاد  الوحدة 

يكلف اهلل نفسًا إال وسعها.
3- روي عن اإلمام مالك بن أنس –رمحه اهلل- أنه قال: »ال يصلح آخر هذه األمة 
إال بام صلح به أوهلا« هذا القول حق وصواب، ولكن املراد به املبادئ واألسس؛ من 
بالدين والتضحية والتعاون عىل اخلري...  مثل اإلخالص والصدق والورع والعلم 
أما األساليب والوسائل، فهذه ال تظفر بحكم مسبق، وإنام تستمد أمهيتها من قدرهتا 

عىل حتقيق املقاصد التي يمكن أن توصل إليها. 
وعىل سبيل املثال: فإن )البيعة( هي وسيلة للتعبري عن رضا الناس عمن حيكمهم، وهلذا 
فإنه قد تكون هي الوسيلة املناسبة للتعبري عن ذلك الرضا، وقد يكون )التصويت( 
هو الوسيلة املناسبة وقد يكون )التوافق( كام قد حيصل يف البيئات الضيقة جّدًا. إذن 

االحرتام هو للمبادئ، وليس للوسائل.
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لكنها ل تكن جتربة مغلقة  الراشدة كانت جتربة عظيمة ومباركة،  4- جتربة اخلالفة 
أو هنائية، فطريقة احلكم التي مارسها اخللفاء الراشدون  ل تكن شيئًا يصلح لكل 
زمان ومكان، وإنام كانت عبارة عن اجتهاد من رجال، هم من خيار قادة هذه األمة 
وعلامئها، ومن الواضح أن كل واحد من اخللفاء األربعة تم اختياره بطريقة معينة، 
اجتامعهم  يتيرس  من  أو  األمة،  قبل  من  خُيتارون  املطاف  هناية  يف  كانوا  اجلميع  لكن 
مؤرشًا  يعطينا  اتبعوها  التي  واألساليب  اإلجراءات  تنوع  وإن  منها،  ومبايعتهم 
حتقق  التي  الطرق  أفضل  عن  دائاًم  يبحث  أن  املسلم  احلاكم  عىل  أن  هو:  واضحًا، 

مرايض اهلل –تعاىل- وترعى مصالح الناس الذين اختاروا ذلك احلاكم. 
حني ختبو جذوة االجتهاد لدى أمة من األمم، وهييمن عليها اجلمود، فإهنا تنظر إىل 
حماوالت السابقني من رجاالهتا نظرة تقديس عوضًا عن البحث عن طرق جديدة 
حتقق عني املقاصد واملصالح التي سعى أسالفهم إىل حتقيقها، وهذا هو الذي حدث 

للمسلمني مع األسف الشديد!. 
يكن  ل  أنه  الواضح  ومن  إمامًا هلم،  ليختاروا  النبي   وفاة  بعد  الصحابة  اجتمع 
أن  إال  منهم  كان  فام  معني،  شخص  لتحديد  واضحة  وصية  أو  قاطع  نص  لدهيم 
تشاوروا وتفاوضوا الختيار الشخص الذي جيمع بني األمانة والديانة واخللق وبني 
القوة والكفاءة كي حيافظوا عىل وحدهتم وقوهتم واجتامع شملهم، وهذه األهداف 
نفسها هي التي سعوا إىل حتقيقها عند مبايعة باقي اخللفاء الراشدين، ولكن مع مراعاة 

الظروف التي كانت سائدة عند تنصيب كل خليفة.
لو أن اخلالفة اإلسالمية امتدت مخسمئة سنة فكم طريقة سيكون لدى  السؤال هو: 

املسلمني يف اختيار اخلليفة والتعبري عن رضا املسلمني عنه؟. 
احتامل أن يكون هناك اختيار عىل عدد من املراحل، كأن يقوم عامة الناس باختيار 
أولئك  األقاليم، ويقوم  قادة  أن خيتاروا  اخلليفة، ويمكن  جملس شورى، وهو خيتار 
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من  عدد  عىل  اخلليفة  سلطات  توزيع  الناس  رأى  وربام  اخلليفة،  باختيار  القادة 
وانتخابات  للخليفة،  انتخابات  لدهيم  فيكون  اليوم-  الشأن  هو  –كام  املؤسسات 
ألهل احلل والعقد أو جملس الشورى، وانتخاب للمحكمة العليا، وانتخاب ملجلس 

حكامء األمة وغري ذلك ...
كانت  والوالية  اإلمامة  أو  )احلكم(  مسألة  أن  لوجدنا  التاريخ  إىل  رجعنا  لو   -5
هذا  ويف  املسلمني،  بني  ثارت  التي  واحلروب  الفتن  من  كثري  وراء  الرئيس  السبب 
يف  سيف  ُسلَّ  ما  إذ  )اإلمامة(  خالف  األمة  بني  خالف  »أعظم  الشهرستاين:  يقول 

اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما ُسلَّ عىل اإلمامة يف كل زمان«1. 
وإذا تأملنا يف جوهر تلك اخلالفات، فإننا سننتهي إىل أهنا كانت بسبب انتهاك بعض 
بعض  ترتيب  أو  واملصطلحات  املفاهيم  بعض  غموض  بسبب  أو  والقيم  املبادئ 
وهذا  إجراء،  أو  أسلوب  أو  وسيلة  عىل  اخلالف  بسبب  ذلك  يكن  ول  األولويات، 
أنه  كام   ، املؤمنني  أم  وعائشة  والزبري  طلحة  وبني  عيل  بني  اخلالف  من  واضح 
وواضح  أيضًا،  معه  ومن  معاوية  وبني  معه  ومن  عيل  بني  اخلالف  يف  أيضًا  واضح 
الشهرية، وهذا  التحكيم  املسلمني يف مسألة  اخلوارج عن مجاعة  انشقاق  أسباب  يف 
يعني أن الناس يدركون عىل نحو جيد أن األساليب والوسائل تظل موضع اجتهاد 
التنازل واملساومة، ومن هنا فإن توضيح  املقاصد واملبادئ، فال حتتمل  أما  وتعاذر، 
املفاهيم واملصطلحات يساعد كثريًا عىل ميض األمور بسالسة، ويقي من كثري من 

أسباب النزاع واالحرتاب.

1- النظريات السياسية اإلسالمية: 89.
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املستوى  عىل  الدولة  شؤون  هبا  تدار  التي  الطريقة  احلقيقة  يف  هو  الرشيد  احلكم 
االقتصادي واالجتامعي عىل نحو أخص. 

رصح احلكم الرشيد  األوىل يف  اللبنات  وضع  نبينا  هو من  ونستطيع القول: إن 
من خالل إرشاده وتوجيهه ومن خالل سلوكه ومواقفه وعالقاته، ولكن بام أنه  
نبي معصوم يوحى إليه كان الفصل بني ما يفعله بمقتىض الوحي، وبني ما يفعله بناء 
عىل تقديره واجتهاده بوصفه قائد أمة – كان الفصل عسريًا يف العديد من املواقف.
إن يف إمكاننا القول: إن اخللفاء الراشدين هم الذين وضعوا بجالء تام معايري احلكم 
الصالح أو الرشيد ماضني عىل خطى نبيهم  ، ونحن قد ال نعرف قيمة ما أسسوه 
كانت  التي  احلكم  نظم  أن  عرفنا  إذا  إال  السياسة  عال  يف  وقيم  مبادئ  من  وأصلوه 
والفساد  الظلم  أنواع  بكل  ومشحونة  قمعية  استبدادية  نظاًم  كانت  زماهنم  يف  سائدة 

عىل ما يتضح لكل من قرأ عن إمرباطورية فارس والروم.
إن أبا بكر  هو الذي عمق اخلطوط العريضة للمسرية اإلسالمية يف عال السياسة 
واإلدارة، وبام أن مدة حكمه كانت قصرية، كام أن رقعة الدولة يف عهده كانت صغرية 

الرشيد الحكم 
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نسبيًا، فإن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب  هو الذي أعطى النموذج الفذ ملا ينبغي 
ذلك  إىل  أشري  واألمة، ولعيل  للدولة  قيادته  يف  املسلم  احلاكم  سلوك  عليه  يكون  أن 

باختصار شديد:
1ـ تويف رسول اهلل   دون أن يرتك نّصًا أو وصية باستخالف شخص حمدد بعده، 
لكن الصحابة  يعرفون قدر بعضهم بعضًا ومدى إسهام كل واحد منهم يف خدمة 
الدين ومدى التزامه العميل بالرشيعة، باإلضافة إىل وجود بعض النصوص التي تشري 
: »إن يطيعوا أبا بكر وعمر  إىل إمامة بعض الصحابة وأحقيتهم باالقتداء كام يف قوله 

يرشدوا«1، وقوله: »اقتدوا باللذين من بعدي: أيب بكر وعمر«2. 
تأسيس  عن  عبارة  كانت  ساعدة  بني  سقيفة  يف  الكرام  الصحابة  شورى  فإن  هنا  ومن 
عظيم لطبيعة احلكم يف اإلسالم، فهم ل يأتوا بواحد )أو واحدة( من ذرية النبي   
أو أقربائه األقربني ليولوه عليهم، ول يأتوا برجل ينتمي إىل أعظم قبيلة من قبائلهم، كام 
أهنم ل يلجأوا إىل أغنى رجل فيهم، وإنام اختاروا للخالفة أورعهم وأتقاهم وأعظمهم 
أنه  عنه  روي  ، وقدر  اهلل   رسول  قربًا من  وأشدهم  وامللة  الدين  خدمة  إسهامًا يف 

قال: »وأما وزيراي من أهل األرض فأبو بكر وعمر«3. 
شعبي  وعي  ذلك  بعد  وتبلور  املسلمني،  قلوب  يف  الرفيعة  مكانته  التوجه  هلذا  ويظل 
األمانة  جانب  إىل  القيادة  عىل  والقدرة  الكفاءة  إىل  ينظرون  الناس  صار  حيث  أعمق؛ 
وحسن الديانة عىل نحو ما هو واضح يف قوله سبحانه: زب َيَأَبِت استَ ِٔجْرُه إِنَّ َخرَي َمِن 
استَ َٔجْرَت الَقِويُّ اأَلِمنُي رب 4 وكان عمر  يقول: »أشكو إىل اهلل َجَلد الفاجر وعجز 

1- رواه مسلم. 
2- رواه أمحد والرتمذي.

3- رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن غريب. 
4- سورة القصص:26. 
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الثقة«.
من  كل  يقفه  أن  ينبغي  الذي  املوقف  له  الصحابة  تولية  من  بكر   أبو  وقف   -2
أن  الناس  من  طلب  بذلك، وإنام  يستبرش  والقيادة، فهو ل  احلكم  مسؤولية  يستشعر 
يبايعوا عمر بن اخلطاب أو أبا عبيدة بن اجلراح ملا يعرف عنهام من متانة الدين وكفاءة 
القيادة، وهذا املوقف من الصديق نابع من موقف أسسه النبي  حني قال ألناس 

سألوه أن يولِّيهم ويؤمرهم: »إنا ال نويل أمرنا هذا من سأله وال من حرص عليه«1.
الزهد يف املناصب وعدم اجلري وراءها واحد من أدبيات اإلسالم التي ل يلتزم هبا إال 

القليل من املسلمني، فصار أمرهم إىل ما صار إليه!.
3- خطب أبو بكر  بعد اختياره للخالفة خطبة موجزة ل يرشح فيها نوعية السياسة 
»أما   : قال  حيث  اإلسالمي  احلكم  طبيعة  وضح  احلقيقة  يف  ولكنه  سيتبعها،  التي 
بعد: أهيا الناس فقد وليت عليكم، ولست بخريكم، فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت 
فقوموين. الصدق أمانة، والكذب خيانة،والضعيف فيكم قوي عندي حتى ُأرجع إليه 
حقه إن شاء اهلل، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ احلق منه إن شاء اهلل. أطيعوين ما 

أطعت اهلل فيكم، فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم«
- الرجل متت توليته من ِقبل أهل احلل والعقد يف املسلمني وعن شورى منهم، فهو 

ليس مغتصبًا للسلطة، ومن هنا جاءت مرشوعية حكمه.
الناس،  مجيع  من  أفضل  أنه  يعني  ال  املنصب  هلذا  اختياره  أن  للناس  يعلن  اخلليفة   -
حكامهم  عىل  يضفون  األمم  من  العديد  كان  جدًا حيث  خمتلف  عرص  يف  هذا  يقول 

صفات األلوهية والعصمة!.
- أخربهم أنه سيكون صادقًا معهم، وأن صدقه سيكون جزءًا من أداء األمانة التي محِّلها.

1- رواه البخاري وغريه. 
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عىل  وأكد  دار،  حيث  معه  وستدور  احلق،  مع  ستكون  دولته  أن  البداية  منذ  قرر   -
وأهل  والنسب  احلسب  وأبناء  واملتنفذين  األقوياء  مرتعًا لصولة  تكون  لن  دولته  أن 
الثروات، فاملبطل منهم سيكون ضعيفًا، وسيقف اخلليفة ضده، فاإلسالم جيعل احلق 

فوق القوة.
ح شيئًا مهاًم، هو جزء مما يسمى اليوم )مبادئ فوق دستورية(:  - يف آخر خطبته وضَّ
إن  عليكم«  يل  طاعة  فال  ورسوله،  اهلل  عصيت  فإذا  فيكم،  اهلل  أطعت  ما  »أطيعوين 
اخلليفة ليس حّرًا يف ترشيع ما يشاء، وليس مطلق الصالحيات يف الترصف بام يراه، 
إنه يعمل يف إطار طاعة اهلل ورسوله، أي بحسب أحكام الرشيعة الغراء وآداهبا، وهو 

واملسلمون أمامها سواء. 
وزاد عىل هذا أنه دعا مواطنيه إىل ممارسة الرقابة عليه وإيقافه عند حدود الرشع، فإذا 

رأوا أنه جتاوزها، فإن عليهم أال يطيعوه، وال جياروه.
هذه اخلطبة إعالن دستوري عظيم من أول خليفة للمسلمني، وقد التزم بام قاله من 
أول عهده إىل وفاته، يقول ميمون بن مهران: كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر 
يف كتاب اهلل، فإن وجد فيه ما يقيض به قىض به بينهم، فإن ل جيد يف الكتاب نظر هل 
املسلمني،  فسأل  يعلم، خرج  ل  هبا، وإن  قىض  علمها  سنة، فإن  فيه  النبي  من  كانت 
ذلك  يف  أجد  اهلل، فلم  رسول  سنة  ويف  اهلل  كتاب  يف  وكذا، فنظرت  كذا  أتاين  فقال: 
فقالوا:  الرهط،  إليه  قام  فربام  بقضاء،  ذلك  يف  قىض  اهلل  نبي  أن  تعلمون  شيئًا، فهل 
، وإن أعياه ذلك دعا رؤوس  نعم، قىض فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول اهلل  

املسلمني وعلامءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمع رأهيم عىل األمر قىض به1.
قد فعل الرجل أفضل ما يفعله إمام كبري يف دولة ناشئة تتلمس طريقها نحو املأسسة 

1- تاريخ اخللفاء للسيوطي: 141.
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والتخصص، واتبع يف ذلك منهجًا رشعيًا ومنطقيًا من مستوى رفيع!. 
س أبو بكر  للعفة عن املال العام من خالل الفصل التام بني ماله اخلاص  4- أسَّ
وبني ما يف بيت مال املسلمني، وهذا من األعمدة الكربى للحكم الرشيد، وقد ذكر 
املؤرخون أن أبا بكر أراد أن يستمر يف ممارسة التجارة، بعد مبايعته باخلالفة، فعرض 
ذلك فلم يرض الصحابة به ، وحددوا له مرتبًا ربام كان أقل مرتِّب يف التاريخ، وهو 
درمهان كل يوم، لكن أبا بكر فعل شيئًا قلام فعله أي حاكم عظيم يف تاريخ كل األمم، 
حيث إنه حني مرض مرَض الوفاة أمر ابنته عائشة  أن تردَّ إىل بيت املال ما كان 
دخل يف ماله من مال املسلمني، فوجدت -كام تقول الرواية- جرد قطيفة ال يساوي 
مخسة دراهم، وأمة حبشية، وعبدًا حبشيًا، وناضحًا، فأرسلت بذلك إىل عمر، فأشار 
الكعبة  ورب  كال  عمر:  بكر، فقال  أيب  لعيال  ذلك  برتك  عوف  بن  الرمحن  عبد  عليه 
ال يتأثم منه أبو بكر يف حياته، وأحتمله أنا بعد موته، وقال: يرمحك اهلل يا أبا بكر لقد 

أتعبت األمراء بعدك 1.
رجل  أعظم  إنه  القول:  أستطيع  اخلطاب   بن  عمر  سرية  عىل  اطالعي  بعد   -5
اسرتاتيجية يف اإلسالم، فنظرته العميقة والبعيدة واملتوازنة لشؤون الدولة جتعل منه 
حقًا رجاًل فريدًا، وزهده يف الدنيا وحزمه مع والته، ومتابعته لشؤون رعيته تدل عىل 

أنه أنموذج عظيم لكل العصور!. 
 مىض الرجل عىل طريق اخلليفة األول يف التواضع والزهد ونرصة املظلوم واحلرص 
عىل مصالح املسلمني وإشادة أركان الدين ... لكنه واجه حتديات كربى ل يواجهها 
حيكمهم،  الذين  الناس  نوعية  الدولة، وتغري  رقعة  اتساع  أمهها:  األول، من  اخلليفة 
وقد تعامل مع ذلك بعبقرية نادرة، ولعل مما حُيسب له يف جتربة احلكم الرشيد اآليت: 

1- فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب: 338.
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أخبار  ذلك  يف  وله  والشدة،  بالعزيمة  نفسه  ويأخذ  املرقَّع،  يلبس  عمر   كان  أ- 
كثرية، وقد كان حريصًا عىل أن يكون والته عىل األقاليم عىل هنجه، فقد ذكر بعض 
املؤرخني أن عمر كان إذا اختار شخصًا ملنصب يكتب له عهدًا، وُيشهد عليه رهطًا 
من املهاجرين واألنصار، ويشرتط عليه أال يركب برذونًا، وال يأكل نقيًا، وال يلبس 

رقيقًا، وال يغلق بابه دون حاجات الناس، وال يتخذ حاجبًا1.
لديه  كان  الدولة، وقد  موظفي  وكبار  لوالته  الشديدة  بمتابعته  عمر   ُعرف  ب- 
يقوم  من  هو  األنصاري  سلمة  بن  حممد  وكان  العام(  )املفتش  وظيفة  تشبه  وظيفة 
مصلحة  ذلك  يف  وجد  إذا  موظف  أكرب  عن  للتخيل  مستعدًا  عمر  كان  و  بذلك، 
واليًا  ُأبقي  أن  واليًا من  يوم  كل  أعزل  أن  يل  خري  هذا:  يف  دستوره  للمسلمني، وكان 

ظاملًا ساعًة من هنار!. 
ها، فأنا من ظلمه!. وقال: أيام عامل يل ظلم أحدًا فبلغتني مظلمته، فلم أغريِّ

وكان من شدة متابعته لوالته أنه أصدر أمرًا بأال يدخل أي واٍل املدينة إال هنارًا حتى 
يظهر ما قد يكون معه من مال ومتاع، فرياه الناس، فيسهل حسابه ومساءلته! 

ويف هذا السياق عمد عمر إىل جعل )موسم احلج( مناسبة لتتبع أحوال والته ورعيته، 
سلوك  عن  منهم  يسمع  كي  احلج  وفدًا إىل  يبعثوا  أن  الناس  وجوه  من  يطلب  فكان 
أمرائهم، وكان يطلب من الوالة واألمراء احلضور كي يقدموا التقارير عن أعامهلم، 

وحتى يقابلوا من له شكاية أو مظلمة من رعاياهم2.
ج- عمر  كان شديدًا يف تولية األقارب، ألنه ال يريد أن يكون يف نظام حكمه أي 
ثغرة تعكر صفاء النموذج الذي يقدمه مع أن بعض أقربائه كانوا من ذوي الكفاءة 
الفقيه  عبداهلل  ابنه  يويل  أن  عليه  رجاًل اقرتح  أن  السياق  هذا  يف  ُيذكر  واألمانة، ومما 

1- السابق : 358. 
2- السابق : 359. 
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يقول:  وكان  أردَت اهللَ هبذا.  ما  واهلل  اهلل!  قاتلك  عمر:  األعامل، فقال  بعض  الكبري 
وحني  ورسوله.  اهلل  خان  ذلك، فقد  إال  يشغله  ال  قرابة  أو  رجاًل ملودة  استعمل  من 
شكل اللجنة السداسية للبت يف أمر اخلليفة بعده أوص أن يكون ابنه عبد اهلل من بني 

ح للخالفة. أعضائها برشط أال يكون ممن ُيرشَّ
لتحقيق  السلطة  استغالل  دون  احليلولة  عىل  العمل  الرشيد  احلكم  أركان  من  د- 
منفعة خاصة من قبل موظفي الدولة: الكبار منهم والصغار، واحلقيقة أن االستفادة 
وهذا  الفساد،  أبواب  أعظم  من  باب  خاصة،  مصلحة  لتحقيق  العامة  الوظيفة  من 
االستغالل قد يكون بقبول اهلدايا، وقد يكون باحلصول عىل بعض العقود والصفقات، 
وقد يكون يف إنشاء بعض املؤسسات التي تتمتع بميزات خاصة...واحلقيقة أن نبينا  
 كان أول من نبه إىل خطورة ذلك، فقد ورد أنه وظف رجاًل جلمع الزكاة، يقال 
رسول  فقام  الراوي:  إيّل قال  ُأهدي  لكم، وهذا  هذا  قال:  قدم  اللُّتبية(، فلام  له )ابن 
، فحمد اهلل وأثنى عليه، وقال: »ما بال عامل أبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا  اهلل  

ُأهدي يل، أفال قعد يف بيت أبيه، حتى ينظر أُيـهدى إليه أم ال ...«1. 
وقد مىض عمر عىل هنج النبي  يف هذا؛ فقد كان يطلب من كبار من يريد توظيفهم 
أن يقدموا بيانات بالذمم املالية يفصحون فيها عن ممتلكاهتم حتى يطبق عليهم فيام 
بعد مبدأ: »من أين لك هذا؟« كام أنه كان يمنع الوالة من ممارسة التجارة يف البالد 
التي حيكموهنا حتى ال يستغلوا مناصبهم يف حتقيق األرباح، ومما يروى يف هذا اإلطار 
مصدر  عن  عمر  الثراء، فسأله  عليه  ظهر  كعب  بن  احلارث  عاماًل لعمر، اسمه:  أن 
ما  واهلل  »أما  عمر:  له  فقال  وزاد،  فنام  به،  ر  فاجتَّ مال،  لديه  كان  بأنه  فأجاب  ثرائه، 

بعثتكم لتتجروا«، وأخذ منه ما حصل عليه من ربح، ورّده عىل بيت املال2.

1- رواه مسلم وغريه. 
2- فصل اخلطاب: 338. 
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س اخللفاء الراشدون رضوان اهلل عليهم حلرية النقد للحاكم، وكان لعمر   هـ- أسَّ
مواقف مشهورة يف ذلك، واحلقيقة أنه من الصعب ملؤسسات احلكم أن تستقيم يف 
أي بلد من غري شفافية وتوفري فرصة كبرية لنقد سلوك احلكام وكبار موظفي الدولة، 

ومن غري وجود رقابة اجتامعية واسعة النطاق. 
لشؤون  إدارته  يف  القصور  أوجه  وبيان  النصيحة  الناس  من  يلتمس  عمر  كان  وقد 
الدولة، وكان يقول: أحب الناس إيّل من رفع إيّل عيويب، وقال أيضًا: إين أخاف أن 
أخطئ، فال يردين أحد منكم متهيبًا مني، وجاء يف أحد األيام رجل، فقال له عىل املأل: 
اتق اهلل يا عمر، فغضب بعض احلارضين من قوله، وأرادوا أن يمنعوه من الكالم، 

فقال هلم عمر: »ال خري فيكم إذا ل تقولوها، وال خري فينا إن ل نسمعها«.
أن  عىل  الناس  بعض  جّرأ  قد  والنزاهة  والشفافية  الوضوح  عىل  عمر   حرص  إن 
وقف  عمر  أن  هذا  يف  يروى  ومما  شخيص،  طابع  وذات  صغرية،  أمور  يف  يتكلموا 
اسمعوا  الناس  »أهيا  يقول:  كاد  طويل، فام  ثوب  الناس، وعليه  يف  خيطب  يوم  ذات 
»لَ  اخلليفة:  قال  عمر!  يا  طاعة  وال  سمع  قائاًل: ال  أحدهم  قاطعه  وأطيعوا«، حتى 
تم  القامش)قامش  من  واحدًا  قميصًا  أصاب  منا  واحد  كل  ألن  قال:  اهلل؟«  عبد  يا 
توزيعه عىل الناس( ال يكاد يسرت عورته )أي أنت رجل طويل فكيف حصلت عىل 
هذا الثوب الطويل؟( فقال له عمر: مكانك، ثم نادى ولده عبد اهلل، وطلب منه أن 
السامعون،  فاقتنع  ثوبه،  به  ليكمل  القامش  من  حصته  أباه  أعطى  أنه  فذكر  يتكلم، 

وقال الرجل يف احرتام: اآلن السمع والطاعة يا أمري املؤمنني!.
كيف  أي  السلطة،  مصدر  مسألة  الراشدة  اخلالفة  أركان  يف  إرساؤه  تم  مما  كان  و- 
حيصل اخلليفة أو اإلمام أو الرئيس عىل مرشوعية الترصف يف شؤون العباد والبالد، 
سواها،  مصدر  هناك  وليس  املرشوعية،  تلك  مصدر  هي  األمة  أن  الواضح  ومن 

وطريقة اختيار اخللفاء األربعة  تؤكد هذا املعنى. 
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رجاًل  أن  عمر  بلغ  أنه  من  وغريه  البخاري  رواه  ما  املعنى  هذا  ترسيخ  يف  يذكر  ومما 
إنام  يقول:  أن  امرؤ  يغرتَّن  فال  عمر:  فقال  فالنًا،  لبايعُت  عمر  مات  لو  واهلل  يقول: 
رشها،  وقى  اهلل  كذلك، ولكن  كانت  قد  وإهنا  فلتة، ومتت، أال  بكر  أيب  بيعة  كانت 
وليس فيكم من ُتقطع األعناق إليه مثل أيب بكر، من بايع رجاًل من غري مشورة من 

املسلمني، فال ُيتابع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال.
إن عمر  أراد أن يوضح أن بيعة أيب بكر كانت فجأة حيث بادر إليها كبار الصحابة، 
ول ُينتظر فيها استشارة عامة الناس، لعلمهم أنه ال منازع وال مزاحم أليب بكر يف هذا 
ض  األمر، وحذر من أن يبادر رجل إىل مبايعة رجل دون الرجوع إىل املسلمني؛ فيعرِّ

نفسه ونفس من بايعه للقتل.
وقد مىض اخللفاء الراشدون عىل هذا النهج بصورة عامة، فقد ثبت أن عثامن  أقام 
حد رشب اخلمر عىل وايل الكوفة الوليد بن عقبة )وهو أخو عثامن ألمه( حني ثبت 

عنده ذلك1. 
صدر  من  مبكر  وقت  يف  اإلسالمي  العال  شهد  حني  كبرية  انتكاسة  حدثت  لكن 
درس  من  تستحقه  بام  األسف  مع  تظفر  ل  داخلية  ونزاعات  وحروبًا  فتنًا  اإلسالم 
حقبة  يف  األمة  هبا  نعمت  التي  والقيم  املبادئ  من  العديد  غياب  إىل  أدى  مما  وحتليل 

اخللفاء الراشدين.
إن التجربة قد دلت عىل أن املبادئ ال تعمل يف فراغ بل حتتاج إىل الكثري من احلامية 
اإلعالم  حرية  وإطالق  ورقابية  دستورية  مؤسسات  إنشاء  وإن  والتفعيل،  والعناية 
ذلك،  عىل  تساعد  التي  األمور  أهم  من  الناس  عامة  لدى  السيايس  الوعي  وحتسني 
وسوف تكون لنا عودة يف ثنايا هذا الكتاب إىل بعض املعاين واألفكار التي عرضنا هلا 

1- كام عند البخاري ومسلم. 
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عال العالقات هو عال التعقيد وااللتباس والغموض بامتياز، ومن ثم فإنه ل يكن من 
املستغرب وجود ذلك اجلدل العريض حول عالقة الدين بالسياسة، ومدى ما بينهام 

من تطابق ومتايز. 
يف  موجود  والسياسة  الدين  بني  العالقة  يف  نلحظه  الذي  التعقيد  أن  الواضح  ومن 
طبيعي،  وهذا  أيضًا،  السياسيني  وبني  الرشعي  العلم  وأهل  الدعاة  بني  العالقة 
ممارسات  عىل  ينعكس  أن  من  له  البد  واألسس  واملنهجيات  الرؤى  يف  فاالختالف 

ومواقف املختلفني فيها، وهذا ما نلمسه بوضوح اليوم. 
سأعرض حليثيات العالقة بني الدين والسياسة عرب املفردات التالية: 

1- رسالة اإلسالم هي الرسالة اخلامتة، ودعوة النبي   دعوة عامة لكل من تبلغه يف 
أي زمان وأي مكان عىل هذه البسيطة، كام أن املطلع عىل اجلوانب املختلفة للرشيعة، ال 
يشك يف شمول أحكام اإلسالم لكل جوانب احلياة، ومن ثمَّ فإن من الطبيعي جدًا أن 
يقال يف تعريف اخلالفة إهنا: »اإلمامة موضوعة خلالفة النبي يف حراسة الدين وسياسة 
الدنيا« وهي عند ابن خلدون: »خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة الدين وسياسة 

الدين والسياسة
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الدنيا به« وذلك التدبري يستلهم روح الرشيعة، وينضبط بمقاصدها وأحكامها وآداهبا.
2- للدين ثوابته وقطعياته الواضحة، وهناك اجتهادات لعلامء اإلسالم يف الفرعيات 
كام  وداللتها،  ثبوهتا  يف  الظنية  النصوص  من  كبري  عدد  وجود  أمالها  واجلزئيات، 
أمالها ما نعرفه من أن الفرعيات هي مناط اخلالف وليس الكليات، وهذا واضح، 
أما السياسة، فإهنا تقوم عىل املصالح ورعايتها والعمل عىل حتقيقها، كام أهنا تقوم عىل 
فن  هي  السياسة  كانت  وهلذا  اإلمكان،  قدر  منها  التقليل  عىل  والعمل  املفاسد  درء 
املمكن، وبام أن القائمني عىل احلكم يف أي بلد يرون ويلمسون ما ال يلمسه غريهم 
واملفاسد  املصالح  من  السيايس  يرى  أن  الطبيعي  من  فإن  املجال،  عن  البعيدين  من 
فإن  هنا  ومن  النية،  وحسن  النزاهة  افرتاض  عند  وهذا  والداعية،  الفقيه  يراه  ال  ما 
من املألوف أن يكون لدينا نوع من التباين الواضح بني مواقف السياسيني ومواقف 

الرشعيني يف كثري من املسائل والقضايا.
3- نستطيع القول: إن هناك تالمحًا قويًا للغاية بني األخالق والسياسة، إذ إن ما حيمله 
السيايس من قيم ومبادئ وتوجهات يدفعه إىل سد الفراغ القانوين والنظر إىل املصالح 
عقدية  مرجعية  السيايس  لدى  إن  أي   ... ومبادئه  قيمه  مع  تنسجم  بطريقة  واملفاسد 
تعاىل  اهلل  خياف  الذي  السيايس  فإن  ترصفاته، وهلذا  من  الكثري  يف  تتحكم  أوأخالقية 
والسيايس الذي نشأ عىل االستقامة والنزاهة حياول تدبري الشأن العام عىل نحو يريض 
اهلل تعاىل وُيريح ضمريه، وحني يصل إىل السلطة شخص انتهازي أو ميال إىل السيطرة 
واالستبداد بالرأي، فإنه سيستخدم إمكانات الدولة واألدوات التي بني يديه يف حتقيق 
رغباته ونزعاته بطريقة من الطرق، وهذا يعني أن الفصل املطلق بني الدين والسياسة 

أو بني األخالق والسياسة هو فصل ومهي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 
نحو  عىل  حيول  ما  واإلجراءات  القيود  من  وضعت  قد  احلديثة  الدول  أن  يف  ال شك 
اهلرم  رأس  هبا  يتمتع  التي  الواسعة  الصالحيات  لكن  الدولة(  )شخصنة  دون  كبري 
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السيايس متنحه دائاًم الفرصة لتسيري بعض شؤون الدولة وفق رؤيته األخالقية وميوله 
الشخصية.

4- لدى كل مسلم صالح رغبة قوية يف أن يرى مبادئ اإلسالم وأحكامه سائدة يف 
أو  ملل  ودون  وسيلة ممكنة  احلياة، وعليه أن يسهم يف حتقيق ذلك بكل  جماالت  كل 

كلل. 
احلذر  اإلسالميني  عىل  أن  هو  األول:  مهمني،  شيئني  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  لكن 
النهم  من  نوع  أنه  عىل  الرشيعة  تطبيق  عىل  حرصهم  الناس  يفرس  أن  من  احلذر  كل 
التفريق  الناس  عىل  يصعب  إذ  العباد،  برقاب  والتحكم  السلطة  إىل  الوصول  إىل 
املنفعة  أجل  من  فيها  راغب  وبني  الرشيعة  تطبيق  أجل  من  السلطة  يف  راغب  بني 
الشخصية، و إن اخلربات السياسية لشعوبنا حتفزهم عىل الفهم األول، وهذا يؤدي 
إىل استنفاد الرصيد الشعبي ألهل اخلري برسعة مذهلة، وعىل النحو الذي حدث يف 
بعض الدول العربية!.الثاين هو رضورة أال يمنح التزاُم أي مواطن وتدينه الشخيص 
سلطًة استثنائية ليست لغريه، ألن هذا ُييسء إىل الشخص، ويؤذي معاين )املواطنة( 
إيذاًء شديدًا، إن من املهم الفصل بني النفوذ الذي يمنحه التدين لصاحبه يف املجال 
نقول  كام  ونحن  السيايس،  املجال  يف  النفوذ  وبني  واالجتامعي  والتجاري  الدعوي 
بأمهية الفصل بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية علينا أن نعمل عىل احليلولة 
دون استثامر املكانة الدينية ألي مواطن يف املجاالت السياسية، أو املالية، فهذا يفسده 

وُيفسد النظام السيايس أيضًا.
إىل  حيتاج  ال  احلكومية  الوظائف  تقلد  أن  مهم، هو  يشء  إىل  اإلشارة  من  ال بد  لكن 
املهارة والكفاءة فحسب، وإنام حيتاج إىل النزاهة واألمانة أيضًا، ولكن جيب أن يكون 

هذا منضبطًا بقانون عام وصارم.
عىل  والدينية  الدعوية  واألعامل  الشؤون  وكل  والفتيا  والقضاء  الدعوة  تقوم   -5
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احلكم  أمور  أما  ثانيًا،  والكفاءة  املهارة  وعىل  أوالً  والورع  والتقوى  اإلخالص 
والسياسة واإلدارة فإهنا تقوم عىل القدرة عىل حتقيق مصالح الناس وتدبري أمورهم 

وإقامة موازين العدل بينهم أوالً، ويكون الصالح والورع ثانيًا. 
وقد قيل لإلمام أمحد رمحه اهلل: رجالن يكونان أمريين يف الغزو وأحدمها قوي فاجر، 
واآلخر صالح ضعيف، مع أهيام ُيغزى؟ فقال: »أما الفاجر القوي فقوته للمسلمني، 
للمسلمني،  وضعفه  لنفسه  فصالحه  الضعيف  الصالح  وأما  نفسه،  عىل  وفجوره 

فُيغزى مع القوي الفاجر«1.
حتقيق  يستطيع  من  عمل  كل  عىل  يويل  هذا، فهو  صارمًا يف  كان  النبي    وفعل 
مقاصده، وهلذا فقد وىل خالدًا  قيادة اجليش بعد مدة قصرية من إسالمه، وحني 
ضعيف،  إنك  ذر  أبا  »يا  له:  األعامل، قال  بعض  عىل  الوالية  منه  ذر   أبو  طلب 
وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه 

فيها«2.
فاألصلح  الدولة  موظفي  وكبار  احلكام  اختيار  مسألة  يف  دقيقة  موازنة  هناك  إذن 
للوظيفة هو الذي ينجح يف عمله، ويؤديه برباعة وتفوق حتى خيدم الناس عىل الوجه 
األكمل، وحتى يصري لدى الدولة قوة ومنعة ومتاسك يف وجه املحن، وهذه النظرة 
الفاحصة تكرس حدة اختيار الرؤساء واملدراء عىل أساس عقدي أو سلوكي، ويف هذا 
خري عظيم، لكن الذي أود التأكيد عليه يف هذا السياق هو أن االستقامة املالية تساوي 
يف أمهيتها الكفاءة والقوة ألن الفساد اإلداري واملايل هو اجلرثومة التي تفتك بالعال 

النامي اليوم.
6- لعّل من الفروق الكبرية بني الدين والسياسة تباين مساحة االجتهاد بينهام، إذ إن 

1- جمموع فتاوى ابن تيمية: جـ 28/ص 254 وما بعدها .
2- رواه مسلم. 
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من الواضح أن مساحة االجتهاد يف األمور الرشعية أضيق بكثري من مساحة االجتهاد 
جمال  يف  النصوص  أن  منها  العوامل،  من  عدد  إىل  يعود  وهذا  السيايس،  املجال  يف 
أقل،  الطرح  خيارات  جيعل  وهذا  وفرية،  واآلداب  واملعامالت  والعبادات  العقائد 
فمن املعلوم أن أقسام احلكم التكليفي مخسة: الواجب واملحرم واملستحب واملكروه 
وامُلباح، ولو تأملنا يف اختالف الفقهاء يف مصارف الزكاة أويف الطواف أوعقد الوكالة 
مثاًل لوجدنا أن من النادر جدًا أن تتعدد مواقف الفقهاء جتاه أي مما ذكرت حتى تبلغ 
اخلمسة، فالنصوص متنع من ذلك يف أغلب األمر، ومعظم ما يدور من خالف هو 
بني اإلباحة والكراهة أو بني اإلباحة واالستحباب، وقد يدور بني احلرمة والكراهة 

أو بني االستحباب والوجوب. 
لكن الشأن السيايس ليس كذلك، ألن اآلراء املتداولة يف أي قضية سياسية ناجتة من 
التحليل وتقليب وجهات النظر، واختالف زوايا الرؤية ومدى اطالع السيايس عىل 

املعطيات واحليثيات املتعلقة بالقضية موضع البحث. 
أو  الفلسطينية  القضية  حول  ُكتبت  التي  املقاالت  عىل  عجىل  نظرة  يلقي  من  وإن 
حول احلرية أو العدالة االجتامعية أو الرشق األوسط اجلديد... جيد عرشات اآلراء 
والتحليالت التي تتطابق يف بعض اجلزئيات وتتفاوت يف جزئيات أخرى، ويرتتب 
عىل التباين الكبري بني مساحة االجتهاد يف أمور الدين ومساحة االجتهاد يف األمور 
السياسية واالجتامعية الكثري من سوء الفهم والكثري من النزاع بني الفقيه والسيايس، 

وهذا أحد أهم أسباب النفور التارخيي بني الفريقني. 
أكثر  يكون  أن  السيايس  من  ويريد  انضباطًا،  أكثر  تكون  أن  للسياسية  يريد  الفقيه 
بقيود  ذرعًا  يضيق  فإنه  السيايس  أما  السياسية،  مواقفه  ويف  تعبرياته  يف  التزامًا ودقة 
الفقيه وحمدداته، ويتهمه بعدم فهم تعقيدات املشهد السيايس وعدم إدراك حساسياته 

عىل النحو املطلوب. 
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يف  البقاء  أجل  من  العمل  من  بد  ال  أنه  يدرك  أن  املسلم  السيايس  عىل  أن  واحلقيقة 
املسار العقدي والفقهي العام، ألن مهمته هي خدمة الناس وتدبري شؤون العيش، 
إىل جانب نرش املبادئ والقيم والفضائل اإلسالمية وترسيخها يف احلياة العامة، كام 
أن عىل الفقيه أن يدرك أن السياسية تقوم عىل تقدير املصالح واملفاسد، كام تقوم عىل 
االجتهاد يف حتقيق خري اخلريين، ودرء رش الرشين، باإلضافة إىل أن السيايس كثريًا 
من  موقف  أو  احللول  من  حل  إيثار  إىل  تدفعه  وداخلية  ضغوطًا خارجية  يواجه  ما 

املواقف غريامُلرضية حتى ال تقع البالد يف أزمة عاصفة ال ِقَبل هلا هبا1. 

اخلالصة:
والقضاء  الفتيا  مسارات  بخصوصية  اجتامعي  وعي  تأسيس  إىل  نحتاج  نحن 
حيث  عامة،  واحلضاري  واالجتامعي  السيايس  اإلصالح  ومسارات  والدعوة 
بأن ساحة  الدين يشء خاطئ وغري ممكن، كام أن االعتقاد  السياسة عن  إن فصل 
االجتهاد يف أمور الدين مفتوحة وواسعة كام هو شأن ساحة العمل السيايس، اعتقاد 
النصوص واإلمجاع، كام أن  غري صحيح، فالفقيه مقيد بأصول االجتهاد واحرتام 
االعتقاد بأن عىل السيايس أن يراعي كل النصوص ويميض عىل مدلوالهتا كام يفعل 
التدرج يف اإلصالح  الفقيه أيضًا اعتقاد غري صحيح، فالسيايس كثريًا ما يلجأ إىل 
حتى ال يفشل مرشوعه عىل نحو كامل، كام فعل عمر بن عبد العزيز حني تدرج 
يف إصالح رعيته، وقد كشف عن ذلك بقوله البنه عبد امللك: إين أخاف أن أمحل 

الناس عىل احلق مجلة، فيدفعوه مجلة.

1- انظر فيام سبق: الدين والسياسة: 110- 116. 
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مصطلح أهل احلل والعقد من املصطلحات العريقة يف تنظيم الشأن السيايس، وهو 
 . مصطلح اجتهادي ل يرد يف كتاب اهلل تعاىل وال يف ُسنة رسوله  

ويعود اللجوء إىل التعويل عىل ثلة من خاصة األمة يف اختيار احلاكم إىل األيام األوىل 
بني  سقيفة  يف  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  نخبة  اجتمع  يوم  الراشدي  احلكم  من 
ساعدة من أجل اختيار خليفة لرسول اهلل   يكون أمريًا عىل املؤمنني، وقد كان يف 
ذلك تعبري قوي عن أن األمة هي مصدر رشعية من حيكمها، ورضاها عنه هو الذي 

يمنحه صالحية تنفيذ أحكام الرشع فيها. 
إن مصطلح أهل احلل والعقد يؤسس يف احلقيقة ملا نسميه اليوم )الطبقة السياسية(؛ 
وهي نخبة من نخب املجتمع هتتم بالشأن السيايس وتلعب الدور األكرب يف حتريك 

املشهد وتطويره، كام أهنا تشكل نوعًا من الضامنة الستقراره ومتاسكه.

غموض املدلول: 
هناك تساؤل مرشوع حول مفهوم أهل احلل والعقد وحتديد مدلوالته، واحلقيقة أن 

أهل الحل والعقد
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دون  حال  وعقد  حل  أهل  نسميهم  أن  يمكن  من  عمل  تؤطر  مؤسسة  وجود  عدم 
حتديد مواصفاهتم، كام حال دون تطوير أدائهم. 

وعىل كل حال، فمن أهل العلم بالسياسة الرشعية من يرى أن أهل احلل والعقد هم 
علامء الرشيعة وأولو العلم واخلربة والرأي السديد يف كل جماالت احلياة، ومنهم من 
اجلند وشيوخ  والشوكة من رؤساء  النفوذ  والعقد هم أصحاب  احلل  أهل  أن  يرى 
أو األدبية عىل  التنفيذية  السلطة  الناس وعظامئهم ممن هلم نوع من  القبائل ووجهاء 
الناس، ومنهم من يرى أن أهل احلل والعقد هم مزيج من هؤالء وأولئك،  عموم 

وهذا يف نظري أقوى وأرجح من القول األول ومن القول الثاين أيضًا.
كان  وربام  الشورى(  )أهل  اسم  والعقد  احلل  أهل  عىل  يطلقون  ما  كثريًا 
أن  إىل  يشري  ما  وهناك  والعقد(،  احلل  )أهل  اسم  من  التداول  يف  أسبق  هذا 
قال  الذين  األمر  أولو  هم  والعقد  احلل  أهل  أن  يرى  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ 
َوُأْويِل  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوْا  اهلَل  َأِطيُعوْا  َءاَمُنٓوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َيَأهيُّ زب  فيهم:  تعاىل   اهلل 
ووالة  األجناد  وأمراء  والقضاة  السلطان  ذي  نواب  األمراء  وهم   1 ِمنُكمرب  اأَلمِر 
األموال والكّتاب والسعاة عىل اخلراج والصدقات، وبذلك يكون أهل احلل والعقد 
احلل  أهل  مفهوم  ع  يوسِّ اإلسالم  شيخ  كالم  أن  كام  التنفيذية،  السلطة  ييل  من  هم 

والعقد ليتجاوز صفوة املجتمع إىل املوظفني من الدرجة الثالثة أوالرابعة!.
هذا كله يعني أن مفهوم أهل احلل والعقد ل حيظ بالبلورة املطلوبة عرب تتابع القرون 
واحلكومات، وهذا ل يكن بسبب عدم وجود مؤسسة تؤطرهم أو نظام يوجه عملهم 
فحسب، بل كان أيضًا بسبب تضاؤل دورهم بعد حقبة اخللفاء الراشدين بل انعدامه 

يف معظم األحيان!.

1- سورة النساء: 59. 
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تنظيم أهل احلل والعقد:
أو أهل احلل والعقد تكمن يف  أعتقد أن املشكلة األساسية يف مسألة أهل الشورى 

تنظيم عملهم، وهذا التنظيم يشمل شيئني أساسيني:
األول: هو اختيارهم؛ إذ إن من يمكن أن تنطبق عليهم صفات أهل احلل والعقد قد 
يصلون يف الدولة الواحدة إىل عرشات األلوف من الناس، وتكون احلاجة إىل مائة 
منهم أو مائتني أو ألف عىل أقىص تقدير، فام اجلهة التي تقوم باختيار العدد املطلوب؟. 
إذا قلنا: إن األمة هي التي تفعل ذلك، فكيف يمكن لبلد عدد سكانه )250( مليونًا 
من البرش )كام هو الشأن يف إندونيسيا( أن يقوم بذلك؟، وإذا قلنا: إن احلاكم هو الذي 
، ألن أهل احلل والعقد يف زماهنم كانوا  يقوم بذلك، فهذا خمالف لفعل الصحابة 
والعزل  االختيار  يف  بواجبهم  ويقومون  عملهم،  يامرسون  كيف  ثم  األمة،  يمثلون 
واملحاسبة للحكام وهم خمتارون من قبلهم؟ هذا طبعًا ال يستقيم عىل أي وجه من 

الوجوه.
الثاين: املواصفات املطلوبة ملن يكون من أهل احلل والعقد، وإذا ُعدنا ملا قاله السابقون، 
فإن رجاًل مثل املاوردي يرى أن رشوط أهل االختيار ثالثة؛ األول: العدالة اجلامعة 
لرشوطها، والثاين: العلم الذي ُيتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة عىل الرشوط 
املعتربة فيها، والثالث الرأي واحلكمة، أما النووي رمحه اهلل فريى أن أهل احلل والعقد 
البغدادي  هم العلامء والرؤساء، وهذا يعني أهنم أولو األمر، عىل حني أن اخلطيب 
يرى أن أهل الشورى أو أهل احلل والعقد هم أهل االجتهاد، وهذا يعني أنه جيب أن 

تتوفر يف الواحد منهم الرشوط التي ينبغي أن تتوفر يف الفقيه املجتهد.
تبلغ  تكاد  أهنا  أهل احلل والعقد، فسنجد  قيل يف مواصفات  ما  أردنا مجع كل  وإذا 
السبع أو العرش، حيث ذكر بعض الباحثني أن من صفاهتم: العدالة والعلم والرأي 
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التحاسد  من  بينهم  فيام  يسلموا  وأن  والصدق،  واألمانة  والذكاء  والفطنة  واحلكمة 
والتنافس، وأن يسلموا من معاداة الناس وبغضهم، إىل جانب أال يكونوا من أهل 

األهواء.
الواقع، إهنم  يتحدثون عن يشء غري موجود يف  كانوا  أن علامءنا  يدل عىل  هذا كله 

يتحدثون عن يشء تارخيي سمعوا عنه، ول يروه.

نظرة نقدية: 
البيعة وأهل احلل والعقد هم  بيعة أيب بكر  أن أهل  السائدة عند  الفكرة  كانت 
من  حتديد  عىل  تساعد  تصنيفات  وهلم  معروفون،  وكبارهم   ، النبي   أصحاب 
يتقدم لذلك؛ مثل: )أهل بدر( و)املهاجرين( و)أهل بيعة العقبة(.. أضف إىل هذا 
السمة  اهلل   كانت هي  الصالح والتقوى والورع والقرب من رسول  أن سمة 
األساسية التي ترجح شخصًا عىل غريه لتويل املناصب الكبرية، وقد تغري هذا كله 
والوالية  احلكم  جمال  يف  الرشيعة  مقاصد  حتقيق  إىل  يدعونا  مما  كبريًا  تغريًا  اليوم 

بأساليب وطرق جديدة.
أما بالنسبة إىل طرق اختيار من يشغل املناصب العليا يف الدولة مثل الرئيس أو جملس 
الشورى أو جملس الشعب أو املحكمة العليا فإنه ل يبق اليوم لدينا سوى طريق واحد 
هو )االنتخاب( طبعًا من الناحية النظرية البحتة يمكن أن تكون لدينا طريقة أخرى 
بسبب  املستحيل  إىل  أقرب  العملية  الناحية  من  الطريقة  هذه  ولكن  )التوافق(  هي 

ضخامة املجتمعات.
وإذا كان ال مناص من االنتخاب، فال فرق من الناحية الرشعية بني أن خيتار الناس 
الشعب،  جملس  أو  الشورى  جملس  خيتاروا  أن  وبني  مبارشة،  بطريقة  السلطة  رأس 
ميزة  تعطي  النقطة ال  املرتاكمة يف هذه  العلمية  باختياره وإن اخلربة  املجلس  ويقوم 
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ألي منهام، إذ املقصود هو أن يتضح تعبري األمة عن رضاها وعن مساندهتا ملن سيتوىل 
أمورها. 

والرديء،  وباجليد  واملفضول  بالفاضل  تأيت  االنتخابات  أن  نعرف  نحن  طبعًا 
ولكن علينا القبول بذلك ألنه ال بديل لدينا عنها سوى االستبداد أواالقتتال، وإذا 
استطعنا توفري بديل، يتم فيه التعبري عن رضا األمة إىل جانب اخلالص من سلبيات 
البديل تصبح واجبًا رشعّيًا، ألننا مأمورون يف  إىل ذلك  الصريوة  فإن  االنتخابات، 

باب املصالح املرسلة بتكثري اخلري والتقليل من الرش. 
طبعًا معظم الشعوب اإلسالمية تعاين معاناة شديدة من مسألة االنتخابات، ومصدر 

معاناهتم تنبع من أمرين: 
الفقر: حيث يتم رشاء أصوات الفقراء بطرق خمتلفة من قبل املرشحني األغنياء ومن 

يدعموهنم. 
احلياة  برشوط  وعيهم  وضعف  االنتخابات  بأمهية  الناس  وعي  ضعف  والثاين: 

السياسية الصحيحة. 
إذ من الثابت اليوم أن إجراء انتخابات حرة نزهية ومعربة عن إرادة األمة- يتطلب 
تنظيم احلياة السياسية، أي وجود أحزاب تتنافس عرب برامج إصالحية وتنموية عىل 
الناس هو اإلعالم املأجور،  ينتظر  املأزق الذي  البالد، وإذا ل يتوفر هذا فإن  خدمة 
الذي جيعل األبيض أسود، واألسود أبيض عىل نحو ما نراه اليوم يف كثري من الدول. 
قد  يقرتعون  الذين  ألن  الناس  رضا  عن  تعرب  ال  االنتخابات  إن  يقول:  من  هناك 

يكونون يف بعض األحيان يف حدود )30٪( ممن حيق هلم التصويت. 
وأقول: إن هذا صحيح فعاًل، ولكن إذا كان عدد الذين حيق هلم التصويت عرشين 
مليونًا فالثالثون يف املائة تعني ما يزيد عىل ستة ماليني شخص، ورأي هؤالء يعرب عن 
رضا الناس بصورة ال بأس هبا، وهي أفضل اخليارات املتاحة؛ عىل أن املهم دائاًم أن 
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يكون يف وسع الناس أن يذهبوا إىل صناديق االقرتاع، أو ُيعرضوا عنها بملء إرادهتم 
دون خوف أو ضغط من أحد.

أما ما ذكره السابقون من صفات أهل احلل والعقد، فإنه بالطبع اجتهادي استنباطي، 
يدل بوضوح عىل صفاهتم  ما  ُسنة رسوله    تعاىل وال يف  اهلل  كتاب  يرد يف  ل  إذ 
أو رشوط اختيارهم أوآلية عملهم، ونحن إذا نظرنا يف مجلة ما ذكره علامء السياسة 
الرشعية نجد أن الصفات التي ذكروها ألهل احلل والعقد عائمة ويصعب حتديدها 
والصدق  واألمانة  والفطنة  فالذكاء  منهم،  الواحد  لدى  منها  املتوفر  مقدار  وقياس 
ويشء  نسبية،  الصفات  هذه  كل  والشحناء،  احلسد  من  الصدر  وسالمة  واالجتهاد 
فإهنا ال تساعد فعاًل عىل حتديد األشخاص  الناس، وهلذا  منها موجود لدى معظم 
لنزاعات  قد تصبح مصدرًا  إهنا  بل  والعقد،  أهل احلل  يكونوا من  أن  يمكن  الذين 
وخالفات ال تنتهي، كام أن من املمكن أن تصبح بابًا الستغالل الدمهاء من الناس من 

قبل الطامعني والطاحمني إىل السلطة عىل ما نراه اليوم يف الكثري من ديار املسلمني!.
رشوط من خيتار ليكون من أعضاء جملس الشورى أو الربملان جيب أن تكون منضبطة، 
ومن املؤسف أن ما يمكن أن نعده عىل هذا الصعيد حمدود جدًا، وذلك مثل السّن 
والشهادة املعربة عن مستوى التعلم وكون سجله العديل نظيفًا من األحكام اجلنائية، 
إىل  اإلشارة  الصدد  هذا  يف  املهم  ومن  منها،  والتحقق  ضبطها  يمكن  األمور  هذه 
تدبري  يف  األمة  دور  هتميش  إىل  والعقد  احلل  أهل  وجود  يؤدي  أال  احليوي  من  أن 
عىل  بدورهم  يقوموا  ل  إذا  عزهلم،  بالطبع  وهلا  ختتارهم،  التي  هي  فاألمة  شؤوهنا، 
الوجه املطلوب، كام أن من واجب أهل احلل والعقد أن يتواصلوا عىل نحو مستمر 
مع الذين اختاروهم وأن يستمعوا إىل مطالبهم، وُيطلعوهم عىل ما حققوا من تلك 
املطالب، وهذا تقليد معمول به اليوم يف العديد من الدول العريقة يف الشورى وذات 

النضج السيايس العايل.
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الناس  رضا  عن  للتعبري  اليوم  متاحة  طريقة  أفضل  هو  االنتخاب  نظام  أن  ثبت  إذا 
عمن حيكموهنم، فإن هذا ال يعني االستسالم للنظم االنتخابية السائدة ، وإنام علينا 
احلد من سلبياهتا عىل مقدار ما نستطيع، وعىل سبيل املثال، فإن من املمكن أن يكون 
يف البلد )جملس حكامء( ختتاره املؤسسات الرشعية والعلمية الرفيعة، وتكون مهمته 
توجيه سياسات الدولة العامة، وتصحيح مسارها احلضاري، كام أنه قد يشكل نوعًا 
من الضامنة الستقرار البالد يف حالة وجود أحداث طارئة كبرية أو اضطرابات عاتية، 
ومن املمكن كذلك رفع سن من حيق هلم املشاركة يف التصويت إىل سن العرشين أو 
الثانية والعرشين حتى نضمن درجة أعىل من الرشد يف االختيار، ويمكن كذلك أن 
يكون لدينا نوعان من االنتخابات: انتخابات خاصة بالصفوة الذين حيملون شهادات 
جامعية وشهادات ما بعد املرحلة اجلامعية )املاجستري والدكتوراه( وانتخابات لعامة 
الناس، ويمكن أن تكون انتخابات الصفوة أوالً حتى يشكل اختيارهم للمرشحني 

مرشدًا ملن دوهنم من عامة الناس.
أننا رأينا من علامء األمة من جيعلون  املالحظة األخرية يف مسألة أهل احلل والعقد 
بني أهل احلل والعقد رؤساَء اجلند والقضاة وكتاب الدواوين والسعاة عىل حتصيل 
اخلراج، أي أهنم أدخلوا يف أهل احلل والعقد أو أهل الشورى بعَض موظفي الدولة، 
وهذا ربام كان نابعًا من نظرهتم لدور أهل احلل والعقد والذي يقوم عىل اختيار اخلليفة 
أو اإلمام أو الرئيس، كام يقوم عىل منارصته ومؤازرته يف حفظ أمن البالد والوقوف يف 
وجه من حياولون اغتصاب السلطة منه، وهذا قد تغري يف احلقيقة اليوم عىل نحو كيل، 
حيث إنه قد ثبت أن مصلحة العباد والبالد يف إبعاد العسكر عن الساحة السياسية 
الفصل  إىل  عامليًا  مياًل  هناك  أن  كام  البالد،  وتفريغهم حلامية حدود  نحو مطلق  عىل 
أهل  دور  أن  إىل  باإلضافة  والقضائية،  والتنفيذية  الترشيعية  الثالث:  السلطات  بني 
احلل والعقد ال يقترص عىل اختيار احلاكم فحسب، وإنام يتعداه إىل مراقبة ترصفاته 
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اإلسالمي،  عاملنا  يف  الناس  ألسنة  عىل  املتداولة  التساؤالت  أكثر  من  التساؤل  هذا 
وغالبًا ما يتم طرحه يف سياق اجلدال واالختالف، وبعض الشباب املسلم حيتج عىل 
جمرد الطرح والبحث ألن من غري الالئق املقارنة بني مبدأ إسالمي راسخ وبني مبدأ 
يقوم عىل أساس من اإلحلاد والتنكر لألديان، كام أن الديمقراطية من صناعة األعداء 

الذين حياولون تدمرينا بكل وسيلة ممكنة.
أن  علينا  أن  كام  هبا  يتعلق  مما  وشيئا  الشورى  معنى  بإجياز  نوضح  أن  هنا  علينا 
نوضح الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية باإلضافة إىل أوجه التطابق والتباين 

بينهام.

الشورى:
الشورى عىل نحو عام هي حماولة لسرب اآلراء حول قضية من القضايا أو موقف من 
املواقف، وهي أكثر من أن تكون أحد أعمدة نظام احلكم يف اإلسالم، إهنا أسلوب 
حياة نحتاج إىل ممارستها يف البيت واملدرسة واملسجد واملؤسسة، وقد ثبت أن الناس 

الشورى أم الديمقراطية؟
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التحاور  وصار  أفضل،  املتباينة  النظر  لوجهات  تفهمهم  صار  أكثر  حترضوا  كلام 
والتشاور بينهم أسهل وأكثر.

الشورى املعنية يف بحثنا هذا هي الشورى يف املجال السيايس عىل وجه اخلصوص، 
وقد عرفها بعض الباحثني بأهنا »استطالع رأي األمة أو من يمثلها يف القضايا التي 
ختص عموم األمة، أو ختصُّ فئة منها برشط عدم املصادمة للنصوص الرشعية قطعية 
حق  األمة  فأعطى  التأبيد«1  صفة  له  إمجاعًا  عليها  واملجمع  الداللة  قطعية  الثبوت 

الرتجيح يف األمور املختلف فيها مما يتعلق هبا.
التشاور حول حتريم يشء أحله اهلل تعاىل، كام أهنا ال متلك  األمة ال متلك احلق يف 
احلق يف التشاور من أجل إمكانية حتليل يشء حرمه اهلل تعاىل، لكن من حقها ترجيح 
املتداولة، واالجتهاد يف إجياد تطبيقات عملية لبعض القطعيات، كام  بعض اآلراء 
اجلزئيات  أن  نعرف  ونحن  املستجدة،  اجلزئيات  بعض  يف  البحث  حقها  من  أن 
والفرعيات هي مناط االجتهاد، كام أن الكليات واألصول تكون يف العادة موضع 
اتفاق وإمجاع بني الفقهاء، بل إن هذه ُسنة كونية جيرى العمل عىل مقتضاها يف كل 

جماالت احلياة .
النبي   كان يامرس الشورى مع أصحابه عىل نطاق واسع يف األمور العامة، بل قد 
استشار أصحابه ذات مرة يف شأن خاص جدًا، عىل نحو ما جرى يف حادثة اإلفك، 
«2 إن  : »ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة ألصحابه من النبي   وقد قال أبو هريرة 
علينا أن نعرتف بأن ممارسة الشورى بعد اخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم قد 
استشارة،  إىل  األحيان من شورى  كبريًا حيث حتولت يف معظم  تراجعًا  تراجعت 
وقد ذكروا أنه كان ملعاوية أشخاص يستشريهم يف أمور املسلمني، وقد كان منهم 

1- الشورى والديمقراطية والعالقة بينهام: عبد الوهاب املرصي. 
2- أخرجه الرتمذي.
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رجالن يف دمشق: قريش وآخر من بني أمية، إىل جانب أربعة من اليمنية، وأربعة 
لدهيم  كان  واألندلس  ومرص  وخراسان  العراق  حكام  بعض  أن  كام  القيسية،  من 
من يستشريوهنم ويستنريون بآرائهم حتى إن بعضهم ذكر أن احلجاج الظال كان له 
يف العراق جملس شورى يعود إليه، لكن أولئك املستشارين ل يكونوا خيضعون يف 
عملهم لنظام حمدد أو قواعد واضحة، كام أهنم بالطبع ل يكونوا يتطلعون إىل ممارسة 
قناعتهم  حال  يف  احلاكم  عزل  إىل  التطلع  عن  فضاًل  املحاسبة  أو  الرقابة  من  يشء 

برضورة عزله.
ربام كان السبب يف هذه الوضعية أن )الشورى( ل تظفر باملأسسة التي ظفر هبا القضاء 
والتعليم واحلسبة واألوقاف، وهلذا فإهنا قد غابت عن الوعي اإلسالمي قرونًا طويلة، 
وقد ذكر الشيخ حممد رشيد رضا أن اهتامم املسلمني بالشورى يف احلقبة املاضية يعود 
إىل االختالط باألوربيني مع أن احلث عىل االلتزام هبا موجود يف القرآن الكريم عىل 

نحو رصيح.
إىل  أديا  مأسستها  وعدم  السيايس،  الصعيد  عىل  طويلة  مدة  الشورى  ممارسة  عدم 
غموض مكانتها يف النظام السيايس اإلسالمي، كام أديا إىل اخلالف يف كوهنا ُمعلمة 
فتكون أشبه باالستشارة، أو ُملزمة فتكون أشبه بمامرسة جمالس الشعب والربملانات 
يف العال احلديث، وأنا هنا ال أريد استعراض األدلة والرباهني التي ساقها القائلون 
بإلزامية الشورى وال األدلة والرباهني التي ساقها القائلون بعدم إلزاميتها، ولكن أود 
أن أشري إىل أن كثريًا من فقهاء السياسة الرشعية كانوا يطلقون عىل أهل احلل والعقد 
اسم )أهل الشورى( وهذا يعني فعاًل أن الشورى ملزمة يف نظرهم، ألهنا إن ل تكن 

ُملزمة فام الذي يعقده وحيله أهل الشورى إذن؟.
أعتقد أنه ال ينبغي اخلالف يف كون الشورى ملزمة، ما دمنا ننظر إىل أن اإلمارة 
هم  الربملان  أعضاء  أو  الشورى  وأهُل  والراعي،  الرعية  بني  عقد  من  نتجت 
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املسؤولون عن مراقبة التزام طريف العقد به، وما داموا خمتارين من قبل األمة فإن 
أعامله وحماسبته، وعزله عند  احلاكم ومراقبة  هلا من خالل نصح  النصح  عليهم 
إدارة شؤون  كبري يف  تقصري  أو ظهور  أو أخالقي خطري  ديني  انحراف  حدوث 

الدولة.

ما الديمقراطية؟ 
هي شكل من أشكال احلكم يشارك فيه مجيع املواطنني املؤهلني عىل قدم املساواة، 
إما عىل نحو مبارش، أو من خالل ممثلني، وهذه املشاركة تكون يف اقرتاح القوانني 

وحتديثها وإباحة بعض املحظورات وحظر بعض املباحات. 
متنح  وهي  للسلطة،  السلمي  التداول  تعني  كام  األغلبية،  حكم  تعني  الديمقراطية 
مساحات واسعة للشعب والوسائل اإلعالمية واملؤسسات الثقافية واالجتامعية يف 
مراقبة أعامل موظفي احلكومة وإثارة القضايا ضدهم يف املحاكم، كام أن الديمقراطية 
السائدة اليوم يف أمريكا وأوروبا واهلند وغريها هي الديمقراطية الليربالية، حيث إن 
الديمقراطية هي حكم األغلبية، لكن الليربالية تقيد الديمقراطية من خالل مراعاة 
حقوق األقليات واألفراد، أي: إن احلكومة التي تفوز من خالل تأييد األكثرية هلا ال 

تستطيع سن ترشيعات ُتنتهك بسببها حقوق األفراد واألقليات.
مؤمنة  كانت  إذا  فاألغلبية  مرنة،  عالقة  فهي  بالعلامنية  الديمقراطية  عالقة  أما 
فإهنا تستغل املساحات واخليارات الواسعة التي تتمتع هبا يف إضفاء صفة اإليامن 
ديمقراطية  وليس  متنوعة،  ديمقراطيات  العال  يف  فإن  وهلذا  العامة،  حياهتا  عىل 

واحدة1.

1- انظر موقع ويكيبيديا مادة: )ديمقراطية(.
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وجوه االتفاق واالفرتاق:
1- وجوه االتفاق: 

غري  الشورى  أما  امللزمة،  الشورى  إىل  النظر  يف  حمصور  إليه  سنشري  الذي  التوافق 
امللزمة، فبعيدة كل البعد عن الديمقراطية عىل ما هو واضح متام الوضوح، و نحن هنا 
نستطيع القول: إن أوجه التوافق تكاد تكون حمصورة يف عالقة األمة بمن حيكموهنا 
أن  كام  الدولة،  رأس  اختيار  املنتخب  اإلسالمي  الشورى  جملس  حق  من  إن  حيث 
الرقابة  يف  حقه  ممارسة  األحوال  كل  يف  وله  الوزراء  تعيني  عىل  املوافقة  يف  احلق  له 

واملحاسبة والعزل لكل رجاالت الدولة من غري أي استثناء. 
انتخاب  حقها  ومن  أداءها،  وتقّيم  احلكومة،  عمل  تراقب  أن  األمة  حق  من  إن 
ينتخبون رأس  الذين  النواب  الدولة بطريقة مبارشة، كام أن من حقها اختيار  رأس 
الدولة، وال شك يف أن كل تعاليم اإلسالم تنبذ استخدام العنف يف تداول السلطة، 
الشورى  بني  التالقي  نقاط  إحدى  سليمة  بطريقة  وانتقاهلا  السلطة  تداول  جيعل  مما 

والديمقراطية.

2- وجوه االفرتاق:
احلرام  حتليل  حد  إىل  الترشيع  يتوىل  من  هم  الديمقراطية  يف  الشعب  ممثلو  كان  إذا 
وحتريم احلالل، فإن حق الترشيع يف اإلسالم حق رباين، وقد أمجعت األمة عىل أنه ال 

رشع إال مارشعه اهلل تعاىل، قال سبحانه: زبھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆرب1، وقال: زب ڈ   ڈ  ژ ژرب 2.

منطقة  القوانني يف  يسن  وأن  الثوابت،  إطار  ع يف  أن يرشِّ املنتخب  املجلس  من حق 

1-  سورة الشورى : 21.
2-  سورة يوسف: 40.
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األمور  من  أمر  يف  الفقهاء  بني  اخلالف  حسم  حق  وله  القانوين،  الفراغ  أو  »العفو« 
عىل املستوى العميل من خالل اعتامد مذهب من املذاهب يف قضية من القضايا ابتغاء 

حتقيق مصلحة عامة. 
إذن اجتهاد أهل الشورى يف نظر الفقهاء هو اجتهاد مقيد بالرشع، كام أن حرية التعبري 
مضمونة عىل صعيد ممارسات السلطة وموظفيها، ولكنها مقيدة عىل صعيد العقائد 

واألفكار. 
ال شك يف أن وجود أحزاب سياسية تعرب عن مصالح املجتمع املختلفة، وتتنافس يف 
خدمته وطرح الربامج اإلصالحية.. يشء مفيد جّدًا مع ما قد يصحبه من سلبيات، 
لكن ليس من حق الناس تشكيل أحزاب وجمموعات تدعو إىل اإلحلاد أو اإلباحية، 
أو تعمل عىل متزيق وحدة املجتمع من خالل النفخ يف اخلصوصيات املذهبية والعرقية 

...
نستطيع اختصار الفروق عىل هذا الصعيد بالقول: إن املبادئ الديمقراطية تقوم عىل 
احلاكم  أن  تقوم عىل  الشورى  أن  والسامء عىل حني  بني األرض  عدم وجود عالقة 
مراعاة  عليه  وإن  للحياة،  اخلاصة  ونظرته  ومسلـَّامته  عقيدته  له  شعبًا  حيكم  املسلم 

ذلك، بل إن عليه أن يدعم املبادئ والفضائل التي يؤمن هبا املجتمع املسلم.

مقاربة: 
هذا كله يعني أننا ال نستطيع القول: إن نظام احلكم يف اإلسالم هو نظام ديمقراطي عىل 
نحو مطلق للمفارقات الكبرية بني الشورى والديمقراطية، ولكن هذا سوف يبعث عىل 
إثارة بعض األسئلة اجلوهرية، املتعلقة باإلصالح وتطوير املجتمع، وعىل سبيل املثال: 
ما الذي نقوله لشباب يعيشون يف ظل نظام قمعي يامرس اإلقصاء والتعذيب والسلب 
والنهب وكل أشكال الفساد يف األرض، ويعيشون كذلك يف جمتمع مسلم يعاين من 
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اجلهل باإلسالم والبعد عنه عقودًا عديدة؟ هل ننصحهم بأن يقوموا بأعامل عسكرية 
عنيفة من أجل اخلالص من ذلك النظام ومحل الناس محاًل عىل االلتزام بتعاليم اإلسالم 

وآدابه أو ننصحهم باالبتعاد عن احلياة السياسية واالقتصار عىل الرتبية والدعوة؟. 
بامذا ننصح أولئك الذين وجدوا أنفسهم يف جمتمع مسلم متارس فيه اجلامهري حقها يف 
اختيار من حيكمها، وقامت باختيار جملس شورى ال يقيم وزنًا لإلسالم وال ألحكامه 
وتعاليمه مع أننا نعرف أن األمة هي التي متنح احلكومة املرشوعية من خالل البيعة 

أوالتوافق أو االنتخاب؟.
قد يقول قائل يف اجلواب عىل بعض هذه التساؤالت: ال بد من وضع دستور للحكم 
يقوم عىل مراعاة ثوابت الرشيعة ومقاصدها، وال بد من وضع رشوط ومواصفات 
يتم  الشورى. والسؤال كيف  الشعب أو جملس  ملن يرتشح ليكون عضوًا يف جملس 
ذلك إذا وجد املتدينون أنفسهم حمكومني بدستور غري إسالمي، وحيكمهم أشخاص 

غري ملتزمني بأحكام اإلسالم؟.
لعّل مما يمكن أن يقال يف هذا: إن استخدام القوة يف تغيري الطبقة السياسية يشء خربته 
األمة من خالل عدد كبري من االنقالبات العسكرية، وأعتقد أن ما نتج عنها كان سيئًا 
للغاية، وهذا ال حيتاج إىل أدلة وبراهني، فلم يبق أمام الناس سوى التغيري السلمي، ونحن 
نعرف أن التغيري الثقايف هو دائاًم تغيري اسرتاتيجي، وهو حيتاج إىل وقت، وكنت قد أرشت 
إىل أن )90٪( من أحكام الرشيعة يطبقه الناس من خالل سلوكياهتم اليومية وعالقاهتم 
املختلفة، وحني يتغري املجتمع، وهو قادر عىل اختيار حكامه وأهل حله وعقده فإنه الشك 
إضفاء  عىل  يعملون  سوف  املنتخبون  الصالح  وأهل  والكفاءة،  الصالح  أهل  سيختار 
اإلصالحية  للربامج  وتنفيذًا  انتخبوهم  ملن  جماراة  العامة  احلياة  عىل  اإلسالمية  الصبغة 
واملفاسد  املصالح  بني  املوازنة  مبادئ  يف  وإن  أساسها،  عىل  انتخاهبم  تم  التي  والتنموية 
والتدرج واإلصالح عىل قدر االستطاعة، إن يف هذه املبادئ ما يعني عىل تبني هذا احلل.
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يف عال السياسة ويف كثري من حيثيات احلياة اإلنسانية جتد نفسك يف أحيان كثرية خُمريًا 
بني السيئ واألسوأ، ولذلك فإين: أقول إذا ل يعجبك خيار من اخليارات أو حل من 

احللول فانظر إىل البديل عنه، فقد يكون أسوأ.
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جُيمع علامء الرشيعة عىل أن احلاكم املسلم يستمد سلطته من األمة أو الناس الذين 
ليقوموا عىل  ديانًة وكفاءًة  أن خيتاروا خيارهم  الناس  أن عىل  سيحكمهم، واحلقيقة 
شؤوهنم، كام أن عىل احلكام العمل عىل صيانة املبادئ والقيم التي يؤمن هبا الناس 
البالد  محاية  عىل  والعمل  مصاحلهم  ورعاية  خدمتهم  جانب  إىل  اختاروهم  الذين 

ورفع شأهنا، هذا كله موضع إمجاع واتفاق. 
أمرًا  السلطة  استيالئه عىل  املتغلب( وجعلوا طريقة  الفقهاء )حكم  أجاز  إذن كيف 

مرشوعًا كام يعتقد كثري من الناس؟!. 
للجواب عن هذا التساؤل نحتاج إىل توضيح األمور التالية: 

1- مل يتجاهل الفقهاء النصوص الواردة يف أمهية البيعة والشورى يف اختيار احلاكم، 
بكر  حني  أبو  فعل  كام  احلكم  ملن خيلفه يف  املسلم  احلاكم  ترشيح  حتى يف حالة 
عهد إىل عمر باخلالفة بعده، أقول حتى يف هذه احلالة فإنه البد من موافقة األمة عىل 
ح طواعية وعن طيب نفس، وإال كان نوعًا من اغتصاب  ذلك الرتشيح ومبايعة املرشَّ

السلطة واالفتئات عىل األمة. 

بالغلبة الحكم 
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 2- اعرتف الفقهاء بوالية املتغلب بناء عىل عدد من القواعد الفقهية التي يسرتشدون 
هبا يف احلكم عىل األحوال العامة، ومن تلك القواعد: »احتامل الرضر األقل يف سبيل 
إن أهون الرشين خري، وبناء عىل  إذ  دفع الرضر األكرب« و»احتامل أهون الرشين«، 
هذا فإذا ثبت أن مقاومة هذا املتغلب ستكون أعظم رضرًا من بقائه بسبب ما يراق 
الصرب عليه واالعرتاف برشعيته  فإن  املصالح،  فيها من  يتعطل  الدماء وما  فيها من 
يكون هو املوقف الصحيح رشعًا، أما إذا كان رضر بقائه أكرب بسبب بغيه وعدوانه 
أو تعطيله لبعض احلدود أو أحكام الرشيعة أو بسبب انفالت حبل األمن أو اهنيار 
ولو  منه  واخلالص  عليه  اخلروج  يف  حينئذ  تكون  قد  املصلحة  فإن  البالد،  اقتصاد 

تطلَّب ذلك مقاتلته.
الجتهاد  مرتوك  هو  وإنام  بغيًا،  املتغلب  احلاكم  عىل  اخلروج  الفقهاء  يعترب  ال   -3
صاحبه، ألن البغي يف تعريفهم هو »اخلروج عىل اإلمام احلق بغري احلق« ويستدلون 
فإذا أدى اخلروج عىل مثل هذا  يزيد بن معاوية.  عىل هذا بخروج احلسني  عىل 
اعرتاًفا  الفقهاء ال يرتددون يف االعرتاف بمن خيلفه  فإن  املتغلب إىل خلعه وإزالته، 
صحيحًا إذا كان مستكماًل للرشوط، فإذا كان غري مستكمل هلا اعرتفوا به اعرتاف 
رضورة كاعرتافهم بسلفه، وال يكون لألول أي حق ألن االعرتاف به كان يف األصل 

اعرتاف رضورة.
4- تظل األمة مطالبة بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونصح ذلك املتغلب، 
ألن الكف عن قتاله كان بسبب ما يرتتب عىل القتال من املفاسد، وهناك الكثري من 
: »إن من أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان  األدلة عىل هذا املعنى، منها قوله  

جائر«1 فمامرسة الضغط األديب عىل احلاكم املتغلب جيب أن تظل مستمرة.

1- رواه الرتمذي. 
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بام  إال  األمة  اختارته  الذي  الرشعي  أواحلاكم  املتغلب  احلاكم  طاعة  جتوز  ال   -5
يوافق الرشع، ول يقل أحد من فقهاء اإلسالم بجواز طاعة احلاكم يف معصية اهلل، 
فيام  السمع والطاعة  املسلم  املرء  »عىل   : منها قوله   والنصوص واضحة يف هذا 

أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة«1. 
وقوله: »إنام الطاعة يف املعروف«2.

هذه املبادئ توضح أن قوهلم بحكم املتغلب كان أشبه بتجويز أكل حلم امليتة: يؤكل 
منه عند الرضورة، وبقدر احلاجة، وقد كان هذا من عبقرية فقهاء اإلسالم وحسن 
املتغلب كان ضمن معطيات زماهنم، وقد ساهم اخلوارج  نظرهم ألن تعاملهم مع 
والدولة  اخلالفة  عىل  بخروجهم  أشاعوه  ما  بسبب  هذا  إىل  العلم  أهل  صريورة  يف 
األموية ... من فوىض وقتل واضطراب لألمن، وهذا هو دأهبم يف كل زمان ومكان 
حيث إهنم يدفعون األمة دائاًم إىل أسوأ اخليارات، ويضعوهنا يف أحرج املواقف، وهلذا 

استحقوا بجدارة لقب )كالب أهل النار(!.

تعقيب:
يف البداية أرى التفريق بني توجيه اللوم واحلكم باخلطأ، فإذا قلت: إن تعامل فقهائنا 
تراكم  ما  إن  إذ  ألومهم،  أين  يعني  ال  فهذا  دًا  مسدَّ يكن  ل  القضية  هذه  مع  األجالء 
يف زماهنم من خربة ومعرفة يف شؤون احلكم ل يكن كافيًا إلنجاز أكثر مما أنجزوه، 
ولو كنا يف زماهنم فربام ل نقل خريًا مما قالوه، ول نتعامل مع هذه املسألة بأفضل من 
التجارب  الذين حتيط هبم  تعاملهم معها، وإذا كان من عتب فهو عىل فقهاء زماننا 
العاملية يف التعامل مع املغامرين من أجل السلطة، ثم ال تكاد تراهم قد استفادوا منها 

1- متفق عليه. 
2- متفق عليه. وانظر يف هذا النظريات السياسية اإلسالمية: 346 ومابعدها. 
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أي عربة أو مغزى!.
وهذه بعض املالحظات الرسيعة: 

1- أعتقد أن املوقف الصحيح من والية املتغلب مل يكن االعرتاف هبا وعدها ضمن 
الطرق الرشعية لتداول السلطة، فقد تبني لنا أن هذا كان خطأ، وقد يكون األصوب 
عدم االعرتاف بأي قادم للسلطة عىل أي مستوى من املستويات ما ل يكن منتخبًا من 
قبل اجلهة التي متلك حق االنتخاب، وينبغي أن ُينظر إىل من يقوم بتزوير االنتخابات 
عىل أنه مغتصب للسلطة، فال يتم التعامل معه بأي وجه من وجوه التعامل، وال إنفاذ 
أوامره، وينبغي أن يقاوم سلميًا وعىل نحو مستمر عن طريق املقاطعة واالحتجاج 
فاملغتصب  اللصوصية،  ألوان  من  لون  عليه  أقدم  ما  أن  باعتبار  االجتامعي  والنبذ 

للسلطة ال يغتصب عقارًا أو ماالً، وإنام يغتصب قرار أمة، ويتالعب بمصري بلد. 
2- قرر الفقهاء أن املتغلب ُيقر عىل ما غلب عليه إذا كان الرضر الذي سيرتتب عىل 
إزالته أكرب من الرضر الذي سيرتتب عىل حماولة مقاومته وطرده، والسؤال هو: كيف 

يتم تقدير ذلك الرضر، ومن الذي سيقوم بذلك؟.
هو  ما  منه  ألن  جهة؛  ألي  ممكن  غري  باألمة  املتغلب  ُيلحقه  الذي  الرضر  تقدير  إن 
ما هو غري  ومنه  مبارش ورسيع،  ما هو  ومنه  أخالقي وروحي،  ما هو  ومنه  مادي، 
نستطيع استخدامها يف  البرشية أي معايري  تتوفر لدى  اليوم ال  مبارش وبطيء، وإىل 

الوقوف عىل ذلك.
أما عن اجلهة التي تقوم بتقدير الرضر، فإن من الواضح أن من سيفعل ذلك جهات 
فيها  موسعة،  خرباء  هيئة  إىل  حيتاج  األمر  أن  والظاهر  واحدة،  جهة  وليس  عديدة، 
الرشعي والسيايس والعسكري واالقتصادي واالجتامعي، وال شك يف أن املتغلب 
بالعمل، وسيكون لديه جهاز  أنه لن يسمح هلا  بالتكون، كام  لن يسمح لتلك اهليئة 
انتصارات وإصالحات،  إىل  املفاسد واإلخفاقات  الذين حيولون  املنتفعني  من  كبري 
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وسيعمل عىل إسكات كل من يقول غري ما يريد له أن يقال. 
3- حني يتحدث الفقهاء عن األرضار التي ُيلحقها املتغلب باألمة، وحني يتحدثون 
عن عزل احلاكم فإن الرتكيز يف األعم األغلب يكون عىل سلوك املتغلب الشخيص، 
أو عىل تطبيقه ألحكام الرشيعة وإقامته للحدود، أما احلديث عن الفساد األخالقي 
الذي  االنحطاط  وعن  االقتصادي  التدهور  عن  واحلديث  املجتمع  يف  ينرشه  الذي 
يصري إليه الوضع العام فإنه شبه مغيَّب، وهلم يف املايض نوع من العذر يف هذا لصعوبة 
قياسه وتقديره وألن الوعي السيايس الذي كان سائدًا يف زماهنم ل يبلغ درجة االنتباه 
ملثل هذه األبعاد. أما اليوم فإن ضغوط احلياة هائلة ومتطلبات العيش الكريم كبرية 
وكثرية، ولسياسات احلكومة األثر األكرب يف إنعاش االقتصاد وتوفري فرص العمل 
واحلفاظ عىل ثروات البالد، وهلذا فال بد من النظر بجدية بالغة إىل التدهور احلضاري 

العام الذي حُيدثه املتغلب خاصة واملستبد عامة. 
4- حني يقول الفقهاء بمحاربة متغلب أواألخذ عىل يديه أو حماسبته، فلمن يوجهون 

اخلطاب؟ أو ما اجلهة التي ستقوم بذلك؟ 
هل هو القضاء األعزل من أي قوة؟ أو أهل العلم الرشعي الذين ال يملكون أي قوة 
عسكرية؟ أو هو اجليش الذي يكون يف الغالب مع املتغلب؟ أوهي الرشطة التي ال 

تستطيع يف العادة منازلة اجليوش؟ من الذي سيقوم بذلك؟. 
عدم وجود جهة قادرة عىل ردع املتغلب هو الذي يشجع كل املتشوفني إىل السلطة 
املسلمني، عىل  الذي حدث وما زال حيدث يف بالد  املغامرة، وهذا هو  عىل خوض 
حني أن معظم شعوب األرض قد ختلصت من ذلك بسبب تنظيم املجتمع والكثري 

من اإلجراءات الصارمة.
البغي،  ليست من  املتغلب  احلاكم  مقاومة  أن  يرون  الفقهاء  كثريًا من  أن  ذكرنا   -5
أن  فإذا اعتقدت جهٌة ما  أئمة احلق، وواليته والية رضورة، ومن ثم  ألنه ليس من 
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يف إمكاهنا إسقاط احلاكم املتغلب دون أن ُتستأصل أو يثخن فيها فإهنا بفعلها ذلك 
ال تكون باغية، وإنام تكون جمتهدة، وهذا التوجه يفتح الباب عىل مرصاعيه للرصاع 
يريد  وأنه  بالوالية،  أحق  أنه  طبعًا  عي  سيدَّ والكل  املسلمني،  ديار  يف  السلطة  عىل 
من  الطويل  تارخيها  يف  األمة  عانت  وقد  امللة،  ومحاية  الفساد  واستئصال  اإلصالح 
طوفان الثورات واالنتفاضات املتتالية، وأنا ال ألوم الفقهاء ألنه ل يكن لدهيم الكثري 
من اخليارات وال الكثري من اآلفاق، لكن هذا يدفعنا إىل التفكري مليًا، يف قطع الطريق 

عىل عشاق السلطة والتسلط.
اإلنجاز،  حتت  نظام  هو  والنزيه  الكفء  السيايس  النظام  إن  نقول:  أن  علينا   -6
ن ضد  وبالتايل فإنه حيتاج إىل التطوير املتتابع، كام أنه ليس هناك أي نظام سيايس حمصَّ

االنحراف أو الفساد، ومن ثم فإنه حيتاج إىل التحصني والرتشيد املستمر. 
فيها  أكثر بساطة، وكلام كانت مقاليد األمور  الدولة  أنه كلام كانت  الواضح  إن من 
يف يد شخص أو عدد حمدود من األشخاص كانت فرصة االنقالب عليها من قبل 
عسكريني ومدنيني أسهل، وهذا ملموس يف جتارب تارخيية ومعارصة كثرية، ولعيل 
إىل  املتطلعني  طموحات  من  حتد  التي  والوضعيات  اإلجراءات  بعض  إىل  هنا  أشري 

االستيالء عىل السلطة وجتاوز األمة:
أ- ال لتقديس األشخاص، وال النتظار البطل الفذ الذي سيقوم بدور املنقذ املخلِّص 

لألمة مما تعانيه. 
ممارسة  عليه  ل  يسهِّ املرحلة  رجل  أنه  عىل  وإبرازه  شخص  عىل  اإلعالم  تركيز  إن 
مديح  يف  اإلرساف  عن  هنيه    نعرف  ونحن  السلطة،  عىل  والوثوب  االستبداد 
احني فاحثوا يف وجوههم الرتاب«1.  الرجال عىل نحو ما نراه يف قوله: »إذا رأيتم املدَّ

1- رواه مسلم. 
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ومن املؤسف أن املديح يشكل فنًَّا من فنون الشعر، وهذا الفن ال تعرفه آداب معظم 
األمم، لكنه عند العرب فن مكني وغني باألعامل الشعرية!.

نحن نعرف أيضًا أن زمان البطل العظيم الذي سينهض بالعباد والبالد قد وىّل، وجاء 
ثقافة تعيل من شأن  إىل ترسيخ  فإننا نحتاج  الصغار، ومن هنا  األبطال  دور ماليني 
اجلامعة واملنظومة واملؤسسة حتى ال تتجاوب األمة مع الطموحات الرشيرة لبعض 

األفراد.
األدبية  وباألنشطة  والالربحية  اخلريية  باملؤسسات  االجتامعية  احلياة  إثراء  ب- 
واالجتامعية، ألن كل عمل مجاعي، وكل نشاط شعبي يؤسس لسلطة تقّوي املجتمع، 
وحتد من تغول الدولة، وجتعل حركة خمتطفي قرار األمة تصطدم بالكثري من العوائق، 
ونحن نرى أن كثريًا من دول العال املتقدم قد ختلصت فعاًل من االنقالبات العسكرية 
من مدة بعيدة، وهذا يعود إىل أسباب عديدة، من أمهها عدم وجود فراغ اجتامعي 

ُيغري بعض الناس بملئه عن طريق العنف والظلم والتسلط. 
ج- هناك حاجة ماسة إىل تكوين رأي عام حيرتم الدستور بوصفه املعربِّ عن طموحات 
الناس، وليس املراد التسليم لكل ما يف الدستور، فقد يكون فيه أشياء سيئة ومصادمة 
املنازعات  فصل  يف  القضاء  إىل  باللجوء  الناس  إيامن  هو  املقصود  ولكن  للرشيعة، 
والعمل يف إطار القوانني السائدة، ولو أدى ذلك إىل إحلاق الرضر ببعض املصالح 

الشخصية. 
إن املتغلب عىل احلكم قد قام بعمل كرَس فيه الدستور والعرف، وأهان فيه الناس من 

خالل جتاوزه الختيارهم، وينبغي أن يكون هذا مستقرًا يف الوعي العام.
د- كثريًا ما يرىض الناس بحاكم غري رشعي بسبب سوء األحوال التي يعيشون فيها، 
األمن  استتباب  فإن  هنا  ومن  ذلك،  فيها  تم  التي  املرات  إحصاء  نستطيع  نكاد  وال 
مقاومة  يف  جدًا  مهمة  أمور  الفردية  حلرياهتم  الناس  وممارسة  االقتصاد  وازدهار 
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االستيالء عىل السلطة، حيث يكون املسوغ لذلك مفقودًا أو شبه مفقود.
هـ- ال بد من مكافحة الفساد واعتامد مبدأ الشفافية يف مجيع الدوائر واألعامل احلكومية، 
وذلك ألن الفساد اإلداري يعطي الفرصة ملن حيتج لوثوبه عىل إدارة الدولة بمحاربة 

الفساد واخلالص من املفسدين. 
و- وجود حمكمة دستورية عليا تفصل يف دستورية القوانني، وحتول دون العدوان عىل 
حقوق األفراد، وهذا لن يكون ذا قيمة واضحة، ما ل يكن القضاء مستقاًل استقالالً 
السلطة  الستمرار  الضامن  من  نوعًا  يشكل  بذلك  ألنه  التنفيذية،  السلطة  عن  تامًا 
املحكمة  يعطلون  عسكرية  بانقالبات  يقومون  الذين  أن  نعرف  ونحن  املرشوعة، 
لقمع  اخلاصة  املحاكم  بعقد  ويقومون  بالدستور،  العمل  ويوقفون  الدستورية، 
خصومهم، ومن ثم فإن ترسيخ استقالل القضاء يساعد عىل توفري الكثري من اجلنود 

األوفياء للوقوف يف وجه املتغلب.
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للمتاعب،  إثارة  واألكثر  البرشية  حياة  يف  نضجًا  األقل  املجال  هو  السيايس  املجال 
والعال فرح للغاية بالتقدم الذي حصل يف القرنني األخريين عىل صعيد إقرار سلطة 
 )1679 ت  هوبز  )توماس  أن  يذكرون  وهم  االستبداد،  من  واخلالص  الشعوب 
الشعوب  بني  اجلديدة  للعالقة  أّسس  الذي  هو  اإلنجليزي  والقانوين  الفيلسوف 
وحكوماهتا عرب نظرية )العقد االجتامعي( حيث إنه كان يرى أن تاريخ البرشية هو 
يتنازل  )عقد(  إىل  حاجة  يف  الناس  فإن  وهلذا  اإلنسان،  عىل  اإلنسان  عدوان  تاريخ 
بعضهم لبعض عن يشء من احلقوق يف سبيل أمن وسالمة اجلميع، وبام أن طبيعة 
اإلنسان هي الرش دائاًم فإن تنفيذ العقد يتطلب قوة متلك نفوذًا أعىل من العقد لتنفذه 

بالقهر واإلجبار، وهذه القوة هي احلكومة.
بعد )هوبز( جاء )جون لوك ت 1709( والذي وافق عىل فكرة العقد، لكنه قال: إنه 
ال يصح تربير الطغيان بحجة تنفيذ العقد بالقوة، ولذلك فال بد من أن تكون السلطة 
مقيدة بقبول األفراد هلا، وسحب البساط من حتتها من خالل سحب الثقة منها. وقد 

نضجت الفكرة أخريًا من خالل كتابات )جان جاك روسو ت 1778(.

الحكم بين الوالية والوكالة
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العال يتحدث عن هذا باغتباط وفخر، وهو يغض الطرف عن أمهية ما أسسه الفقهاء 
املسلمون قبل نحو من ألف سنة من )هوبز( و)جون لوك( حيث إن كتابات فقهاء 
أساس  عىل  فعاًل  يقوم  اإلسالم  يف  احلكم  أن  عىل  تؤكد  كانت  املسلمني  السياسة 
التعاقد بني طرفني: األمة واحلاكم الذي يتم اختياره، وهلذا فإن أول عقد تم إبرامه 
، وقد سموه وقتئذ )بيعة(، والذين يمثلون األمة  هو عقد اخلليفة الراشد أيب بكر 
يف إجراء العقد، اسمهم )أهل احلل والعقد( ونصَّ كثري من الفقهاء عىل أن )اإلمامة( 
عقد، واستخدموا يف إهنائه ما يستخدمونه يف إهناء العقود من ألفاظ مثل: )الفسخ( 

و)اإلقالة(1.
السؤال إذن: ملاذا ل هيتم أحد بسبق علامء املسلمني هلذا اإلنجاز، وتم الرتكيز عىل ما 

كتبه علامء الغرب؟.
قد يكمن اجلواب يف أن غمط املسلمني يف تاريخ العلوم طويل عريض، وليست فكرة 

العقد االجتامعي سوى نموذج صغري عىل ذلك، أضف إىل هذا شيئني: 
األول: هو أن فقهاء السياسة الرشعية ل يكونوا واضحني يف هذا األمر إىل احلد الذي 
يسمح بتقديم فكرهتم للعال بقوة وثبات، حيث إهنم بعد االتفاق عىل أن احلكم يف 
اإلسالم يقوم عىل التعاقد فعاًل إال أهنم اختلفوا يف نوعية العقد: هل هو عقد شبيه 
بعقد )الوكالة(، أو هو شبيه بعقد )الوالية( وهذا اخلالف مؤثر يف حتديد سلطة األمة 
يف عزل احلاكم وحماسبته ومؤثر يف السلطات املمنوحة للحاكم، فإذا قلنا، إنه شبيه 
بعقد الوكالة )وعليه اجلمهور( فإنه يمكن للموكل عزل الوكيل ومراقبته وحماسبته، 
أما إن قلنا: إن العقد أشبه بعقد الوالية، ل جيز عزله، كام أنه ال جيوز لألبناء الصغار 

عزل وليهم، فهو ويل اضطرار ال ويل رضا واختيار. 

1- انظر مقال: مفاتيح السياسة الرشعية: إبراهيم السكران، منشور عىل النت. 
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إن اخلالف عىل هذا النحو يرسل رسالة سلبية جدًا إىل العال الذي يؤمن بنظرية العقد 
يتحول إىل سلطة مطلقة ال  ثم  يبايع مرة واحدة  أو  ينتخب  االجتامعي، فاحلاكم ال 

يملك أحد حماسبته واحلد من نفوذه. 
األمر الثاين: هو قبول فقهاء املسلمني بوالية املتغلب حني يستقر له األمر، صحيح أن 
الذي دفعهم إىل ذلك دافع نبيل جدًا وهو خوف انتشار الفتن واحلروب الداخلية، إال 
أن الناس يف أرض اهلل الواسعة ال يدركون مثل هذه التفاصيل، وإنام ينظرون إىل ذلك 

عىل أنه خضوع للقوة، وتشجيع لالنقالبات العسكرية وشبه العسكرية.
إن قيام احلكم اإلسالمي عىل أساس التعاقد بني اإلمام ومجاهري الناس يشء عظيم 
بكل املقاييس، لكن املشكل الذي واجهته األمة عىل مدار التاريخ هو إجياد اإلجراءات 
وهذا  الواقع،  يف  التجسد  إمكانية  العظيمة  املبادئ  متنح  التي  والتنظيامت  والقوالب 
فإننا حني نقول: إن  املثال  السلطة، وعىل سبيل  تنظيم ممارسة  ظاهر جدًا يف مسائل 

األمة هي أحد طريف العقد، فمن الذي يمثلها يف إجراء العقد؟.
سيقال فورًا: يمثلها أهل احلل والعقد.

هذا بالطبع حييلنا إىل سؤال آخر هو: من الذي يقوم بتسمية أهل احلل والعقد وحتديد 
أشخاصهم؟ يف بلد مثل )باكستان( يكون ذلك يف منتهى املشقة حيث يزيد السكان 
عىل )160( مليونًا. طبعًا ليس هناك سوى طريق واحد، هو انتخاب أهل احلل والعقد 
من عموم األمة، وبام أن هذا ل يتم يف أي مرحلة من مراحل تارخينا اإلسالمي القديم، 
جيعل  مما  واختيارها،  األمة  رضا  عن  املعربة  بالطريقة  تتم  تكن  ل  احلكام  والية  فإن 
سكان العواصم أو املقربني منهم من اجلهات احلاكمة هم الذين يظهرون بمظهر أهل 
احلل والعقد، أما من كانوا يف األقطار واألمصار اإلسالمية، فقد كان عليهم الرضا 
والتسليم بام قرره املقربون من أهل العاصمة، وإال فالسيف والقتال، وهذا فعاًل جعل 
معظم مراحل التاريخ اإلسالمي غارقة يف الفتن واحلروب الداخلية، فال تكاد هتدأ 
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حرب حتى تشتعل حرب أخرى مما أدى إىل استنزاف طاقات األمة وذهاب رحيها.
، فالدستور الذي يشكل األرضية التي تقوم عليها  اليوم اختلف كل هذا عىل نحو بنيِّ
وواجباته  األمر  ويل  أو  احلاكم  مسؤوليات  يوضح  والوطنية،  احلقوقية  التفامهات 
الدستور  ويف   ... منه  الثقة  وسحب  عزله  تبيح  التي  واألسباب  وسلطاته  وحقوقه 
كذلك ما يكفي من البيان لوضعية املحكمة العليا واختصاصاهتا وما يكفي من البيان 
مسؤولياته  جانب  إىل  اختياره  وكيفية  أوالربملان  الشورى  جملس  أعضاء  ملواصفات 
واختصاصاته، واألمر جتاوز كل ذلك إىل رضورة قيام من يتقدم لنيل الثقة من األمة 
التي  للسياسات  العريضة  واخلطوط  اإلصالحية  واجتاهاته  االنتخايب  برناجمه  بطرح 
سيتبعها خالل مدة واليته، وهي اليوم بالطبع مدة مقننة وحمددة من خالل الدستور، 
وإذا كان هناك عدد من املرشحني )وهذا هو املألوف( فإنه يتم عقد مناظرة انتخابية 
البالد  إدارة  يف  وخطط  أفكار  من  لدهيم  ما  اجلميع  من  الناس  يسمع  حتى  بينهم 

والنهوض هبا حتى إذا ذهبوا إىل صناديق االقرتاع كانوا عىل بينة من أمرهم.
من الواضح جدًا أن املزيد من التجديد يف إجراءات تنظيم شؤون احلكم هو ملصلحة 
التي تسمى صناعية أو )ديمقراطية( أقل واألمن  العباد والبالد، فالفساد يف الدول 
بلدان  فيها أفضل بكثري مما هو متوفر يف كثري من  والعدل واالزدهار االقتصادي.. 

العال الثالث.
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ل وهلة بعيدًا عن سياق بناء الدولة املسلمة وبعيًدا عن قضايا نظام  يبدو هذا السؤال أوَّ
احلكم، بل يبدو أنه بتطبيق الرشيعة ألصق، وهذا يف احلقيقة ليس بعيدًا عن الصواب 
لكنه من وجه آخر عىل صلة بمسألة املرشوعية التي تتمتع هبا السلطة حني تترصف 
يف شؤون البالد والعباد، وقد ذكرنا أن األمة هي مصدر السلطة وال بد ملن يمنح تلك 
السلطة أن يكون حرًا يف منحها و بعيدًا عن العنف واإلكراه والتزوير، وإال فال معنى 
لتفويضه وتوكيله للحاكم بالترصف، ولعيل أتناول قضية أولوية احلرية يف بناء نظام 

احلكم ويف تطبيق الرشيعة عرب املفردات التالية: 
مدلوالهتا  يف  ويدققون  احلرية،  من  خيافون  الذين  أكثر  أن  فعاًل  العجيب  من   -1
ومآالهتا هم املكتوون بنار الظلم والتسلط واالستبداد، وكثري منهم يظنون أن احلرية 
هي الفوىض والتفلت وشيوع اإلحلاد والكفر والرذيلة، ويضيفون إىل هذا الوهم ومهًا 
آخر هو الثقة بأن الدستور أو القانون هو الذي يمنع من انزالق الناس إىل كل ذلك، 
وهذا إن دل عىل يشء، فإنام يدل عىل أهنم ال يثقون بكل ما قام به الدعاة يف املساجد 
ما  وبكل  البيوت،  يف  الفاضالت  األمهات  به  قامت  ما  وبكل  اإلعالم  وسائل  ويف 

هل الحرية أواًل ؟
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تراكم عرب التاريخ اإلسالمي من أعراف صاحلة وبكل ما تم بناؤه من الضامئر احلية 
يف الصدور، مع أن الواقع يشهد بخالف كل ذلك. احلرية ال تعني الفوىض، إذ إننا ل 
نسمع باحلرية املطلقة يف أي مكان من العال، فهناك دائاًم يشء يوجب التوقف قانونًا 
وعرفًا حني تصبح ممارسة املرء حلرياته مصدرًا النتهاك اآلداب واألعراف الصاحلة 
أو مصدرًا لإلرضار باملصلحة العامة ومصالح اآلخرين... من الذي يمنع العالقات 
والتقاليد  والعرف  أوالعقيدة  القانون  هو  هل  والنساء،  الرجال  بني  املرشوعة  غري 
احلميدة؟ قد تم إجياد عرشات الطرق والوسائل التي تسهل ذلك، ول يستغلها كثري 
يمنعهم من جمرد  تعاىل..  اهلل  العقيدة واخلوف من  إليه من  ما أرشنا  الناس ألن  من 

التفكري يف الفاحشة.
مباحة  أعامهلا  ورشكات  ربوية  وبنوك  إسالمية  بنوك  كثرية  إسالمية  جمتمعات  يف 
من  األعظم  السواد  يمنع  الذي  فمن  حمرمة،  أو  مشبوهة  جماالت  يف  تعمل  وأخرى 
املسلمني من التعامل مع هذه البنوك والرشكات، هل هو القانون وقد أتاح التعامل 

معها، أو هو الدين واخلوف من أكل احلرام؟. 
مساحات  بأوسع  للناس  تسمح  قوانني  لدهيا  التي  البالد  عن  أيضًا  نتساءل  دعونا 
احلركة ، وتغرق دساتريها يف العلامنية )كام هو الشأن يف العال الغريب عامة( هل يقوم 
أحد بإجبار املسلمني فيها عىل فعل أمور ختالف عقيدهتم؟ وإذا كان ذلك موجودًا، 
فام نسبته؟ وهل حتول املسلم إىل إنسان إباحي أو فاجر أو وحش مفرتس؟ إن الواقع 
ليشهد أن كثريًا من الناس ومن خيار املسلمني وجدوا يف بالد احلرية مالذًا وملجأ 
للعلم  رصوحا  يشّيدوا  أن  هناك  واستطاعوا  املسلمني،  ديار  عليهم  ضاقت  حني 
والدعوة واخلري... عجزوا عن تشييدها يف بالدهم! ملاذا نغض الطرف عن كل هذا 

ونعيش مع املخاوف واهلواجس واألوهام ؟!.
2- لو رجعنا إىل التاريخ، وتساءلنا: ما الذي دفع بأمة اإلسالم من قيادة العامل إىل الوضع 
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النقد  وحتريم  العلامء  أفواه  وتكميم  واالستعباد  التسلط  أن  لوجدنا  فيه؟  هي  الذي 
االجتامعي، وحتريم تشكيل األحزاب واجلامعات والتضييق عىل املبادرات واألعامل 
هو  الوطنية...،  واملجموعات  للمجتمع  دورًا  يعطي  مما  ذلك  شابه  وما  التطوعية، 
الذي أدى إىل اهنيار احلضارة، وقّزم دور العقالء واحلكامء وأهل الغرية عىل مصالح 
األمة، وليس احلرية أوانعدام الضوابط أوالفسق واملجون أو الكفر واإلحلاد، وإن أمم 
األرض ل تتقدم إال حني ختلصت من الظلم والفساد واالستبداد، وأعادت للجمهور 

قيمته وسلطته وقدرته عىل املراقبة واملحاسبة، وأمتنا كذلك لن تتقدم بغري هذا.
الفقهاء املعارصين أن )احلرية( أسمى بكثري من أن تكون وسيلة  يرى عدد من   -3
واملنتجة،  الكريمة  للحياة  ورشط  اإلنساين  الكيان  بأعامق  متصلة  ألهنا  آخر؛  ليشء 
وُيعدُّ العالمة حممد الطاهر بن عاشور –فيام نعلم- أول من جعل احلرية من مقاصد 

ل هلا1.  الرشيعة، وأول من أصَّ
والعقل  والنفس  الدين  حفظ  مخسة:  عليها  املتفق  الرشيعة  مقاصد  أن  نعرف  نحن 
أهنام  يل  ويظهر  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  بعضهم  وزاد  واملال،  والعرض 
مستقاًل،  مقصدًا  كوهنام  من  أكثر  اخلمسة،  املقاصد  لتحقيق  ودائمة  الزمة  وسيلة 
املقاصد  إىل  ُيضم  أن  جيب  الذي  املقصدالسادس  هي  احلرية  أن  يرى  من  وهناك 
إىل  ه  توجِّ التي  الرشعية  املبادئ واألحكام  لتصبح ستة، وذلك بسبب كثرة  اخلمسة 
إبطال العبودية واإلكراه والضغط عىل الناس وتوسيع مساحات حتركهم عىل صعيد 

االعتقاد والتفكري والتعبري والترصف املايل ... 
إن تقييد حريات الناس فيام أباحته الرشيعة الغراء هو من الظلم والعدوان، والظلم 

مًا2. هو اليشء الوحيد الذي حّرمه اهلل تعاىل عىل نفسه، وجعله بني عباده حمرَّ

1-انظر كتابه مقاصد الرشيعة: 145 وما بعدها. 
مًا، فال تظاملوا«، رواه مسلم.  2- يقول اهلل تعاىل يف احلديث القديس: »يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس، وجعلته بينكم حمرَّ
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إذا كانت احلرية مقصدًا من مقاصد الرشيعة الغراء -وهي كذلك- فينبغي توفري 
الترشيعات والقوانني والبيئات والوسائل التي حتول دون انتهاكها من غري حق، 
ويبدو يل أن البداية تكون يف األرسة املسلمة حيث الرتبية التي تقوم عىل االحرتام 
واملصارحة  التفاوض  روح  وإشاعة  الصغار  حاجات  وتفهم  واملراعاة  املتبادل 
داخل األرسة، كام تقوم عىل القاعدة الفقهية الشهرية: »األصل يف األشياء اإلباحة« 

مما جيعل حرية الطفل يف اختياراته وترصفاته ومواقفه هي األصل. 
الذي يكفل احلريات، وحيول دون طغيان  الدستور  الرتبية احلرة هناك  إىل جانب 
ذريعة  أي  الناس حتت  احلد من حريات  أنه حيول دون  األقلية، كام  األكثرية عىل 
غري مرشوعة أو واقعية مثل ما تقوم به بعض السلطات التنفيذية من تقييد حريات 

الناس بحجة محاية أمن البالد أو محايتها من التفكك أواحلرب األهلية. 
وهناك أيضًا: القضاء املستقل الذي حيرس املبادئ والقيم األساسية التي قام عليها 

املجتمع. 
وصون  الناس  حقوق  صون  عىل  والساهر  احلر  اإلعالم  دوَر  هذا  يف  ننسى  وال 

املصلحة العامة. 
حقوقية  وهيئات  ونقابات  روابط  من  املدين  املجتمع  مؤسسات  إىل  باإلضافة 

وأخالقية وسياسية.
مثيل،  له  يسبق  ل  نحو  عىل  وضاغطة  هائلة  كزماننا  زمان  يف  العيش  متطلبات  إن 
وهذا يتطلب أن يتمتع الناس بأكرب قدر من احلرية حتى يستطيعوا توفري احتياجاهتم 
احلضارات  أن  نعرف  ونحن   ، البنّاء  والنقد  واحلركة  والتواصل  اإلبداع  خالل  من 
واملبادرة واالندفاع يف  االنفتاح  تقوم عىل  وإنام  املنع واخلوف واحلذر،  تقوم عىل  ال 
العامة  واآلداب  واملبادئ  للقيم  جتاوز  أو  تفلت  حيدث  وحني  املختلفة،  احلياة  سبل 
املتنوعة من أجل احليلولة دون ذلك  القيود  الناس بوضع  تقوم احلكومات، ويقوم 
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جانب  إىل  تعاىل  اهلل  من  واخلوف  العقيدة  هو  ذلك  يف  عليه  ل  املعوَّ ويظل  التجاوز، 
اخلري  وأهل  واملصلحون  الدعاة  به  يقوم  الذي  التوعوي  واجلهد  الصاحلة  األعراف 

عامة.
4- حدث يف السنوات األخرية تساؤل حول أولوية احلرية يف املساعي اإلصالحية 
األولوية،  الرشيعة هو صاحب  تطبيق  إن  قائل:  احلزبية واحلكومية، فمن  والربامج 
ومن قائل: إن احلرية هي صاحبة األولوية، ولكل من القولني حججه وبراهينه، ويف 

اعتقادي أن املوضوع حيتاج إىل يشء من التفصيل: 
ليس  تطبيقها  فإن  وآدابه،  وأحكامه  بعقائده  كله  الدين  هي  الرشيعة  كانت  إذا   - أ 
اجلزء  تطبيق  عن  املسؤولون  هم  فالناس  مجاعة،  أو  حزب  أو  بحكومة  مرتبطًا 
الترشيعات  الدولة تكاد تنحرص يف  األعظم من الرشيعة -كام أسلفت- ومسؤولية 
بالعقوبات وبعض املسائل االقتصادية واالجتامعية، وهلذا فإهنم  املتعلقة  واألحكام 
اجلزء  يعنون  فإنام  الناس حلرياهتم،  نيل  م عىل  مقدَّ الرشيعة  تطبيق  إن  يقولون:  حني 
أخص،  وجه  عىل  منه  والعقوبات  القانوين  اجلانب  هو  والذي  الرشيعة  من  املحدد 
فإنه  البلد  األمور يف  زمام  تسلَّم  إذا  إنه  يقول:  أن  فليس ألي حزب  وبناء عىل هذا 
م الرشيعة عىل نحو مطلق ألن كثريًا من حتقيق معاين الرشيعة وأحكامها يقوم  سيحكِّ

به املسلمون فعاًل يف حياهتم اليومية. 
ب - إن العمل عىل نيل الناس حلقوقهم وحلرياهتم هو من الرشيعة، ومما ال شك فيه 
مصاحلهم  وحتقيق  واالجتامع  والتعبري  االعتقاد  يف  الطبيعي  حلقهم  الناس  سلب  أن 
فإن  منه، وهلذا  املسلمة  املجتمعات  ما جيب ختليص  العدوان، وهو  اخلاصة هو من 
احلرية ال تناقض اإلسالم، كام أن االلتزام بحدود الرشع احلنيف ال ينايف احلرية، وإن 
متكني الناس من ممارسة حقوقهم هو من املساعي اخلرية، ومن تطبيق الرشيعة، ومما 

يثاب املسلم عليه.
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ج - قررنا أن احلاكم يستمد سلطته من اختيار األمة له وتفويضها إياه يف الترصف يف 
الشأن العام نيابة عنها، وهذا يتطلب أن تكون األمة حرة يف اختيار من تراه جديرًا بأن 
يكون من بني أهل احلل والعقد أومن أعضاء الربملان أو جملس الشورى كام أن أهل 
احلل والعقد جيب أن يكونوا أحرارًا يف اختيار من يرونه أهاًل لتسنم رأس اهلرم يف 
حكم البالد، فإذا ل يكن الناس أحرارًا يف كل ذلك، فإن املترصفني يف شؤون البالد 
سيكونون حكامًا غري رشعيني أو حكامًا مغتصبني للسلطة، ويف هذا السياق يمكن 
القول: إن بداية الطريق يف ترسيخ أركان احلكم اإلسالمي وتطبيق الرشيعة ستكون 
قطعًا يف ممارسة الناس حلريتهم يف اختيار أهل احلل والعقد وممارسة أهل احلل والعقد 
حلريتهم يف اختيار الرئيس أواحلاكم املناسب، وال خيفى أن هذه املسألة متثل معضلة 
سياسية كبرية يف كثري من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، وإن العمل عىل استعادة 
األمة حلقها يف تولية من تراه مناسبًا عليها، هو مما ُيريض اهلل تعاىل إذا تم بام يتطلبه 

األمر من احلكمة وحسن الترصف. 
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يف  املسلمون  يامرسها  حياة،  أسلوب  هي  اإلسالم  يف  الشورى  أن  سبق  فيام  ذكرت 
حياهتم اخلاصة والعامة، وحني يتشاور الناس يف أمر من األمور، فإن ذلك ال يكون 
أجل  من  ذلك  يفعلون  وإنام  التفاوض،  بفضيلة  متتعهم  أوإظهار  التفكه  أجل  من 

الوصول إىل أفضل قرار ممكن. 
أو  أو موقف موحد،  االتفاق عىل رأي  التشاور هي  نتيجة  أن تكون  الطبيعي  ومن 
االختالف عىل رأيني أو ثالثة أو مخسة، ويف حال االختالف فإن من الطبيعي أيضًا 
أن يكون هناك أكثرية تدعم رأيًا من اآلراء وأقلية تدعم رأيًا آخر، ويف هذه احلال فإن 
من البدهي أن يأخذ املتشاورون بالقول الذي يدعمه أكثر احلارضين، وسواء أكانت 
تلك الكثرة مطلقة أو نسبية، وإن عدم األخذ برأي األكثرية جيعل التشاور من غري أي 
معنى، بل ينبغي أن يسمى حينئذ تفاوضًا أو تبادالً للرأي أو دردشة، وليس تشاورًا 

تسعى فيه األطراف املختلفة إىل اكتشاف الرأي األفضل يف القضية موضع البحث. 
برأي  األخذ  يرفضون  العلم  طالب  بعض  رأيت  أين  لوال  هذا  يف  ألكتب  أكن  ل 
األغلبية، وذلك ألسباب جمهولة، وربام كان قيام )الديمقراطية( عىل حكم األغلبية 

رأي األغلبية
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هو الذي أثار نفورهم جتاه ذلك.
مما ال شك فيه أن األغلبية أواألكثرية ال تصلح ألن تكون معيارًا للحق أوالصواب، 
كام أن األقلية ال تصلح أن تكون معيارًا للخطأ أوالباطل، هذه قضية حمسومة، نعم 
: »إن  الصواب مضمون لألمة حني جتتمع كلمتها يف أمر، كام هو واضح يف قوله  
اهلل ال جيمع أمتي عىل ضاللة، ويد اهلل مع اجلامعة«1 وليس املراد بـ )األمة( هنا مجيع 
أفرادها، وإنام علامؤها، فإذا أمجع علامء األمة يف عرص من العصور عىل ِحّل يشء أو 
حرمته... فهم عىل حق وصواب، وواضح أن هذا اإلمجاع، هو من فقهاء الرشيعة 
وعىل حكم رشعي، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا لو أمجع األطباء يف عرص من 
العصور عىل أمر من األمور، أو أمجع املهندسون أو االقتصاديون عىل أمر يف اهلندسة 

أو االقتصاد، فهل يكونون عىل صواب قطعي أيضًا؟.
يف ظني أن احلديث خاص بعلامء الرشيعة، لكن إذا أمجع األطباء مثاًل عىل عدم وجود 
خطورة من إجراء عملية جراحية عىل حياة شخص معني، ثم مات ذلك الشخص، 
فإن إمجاعهم يعصمهم من املؤاخذة القانونية، وليس هناك أي ضامن أهنم عىل احلق 

القطعي.

أدلة عىل االعتداد باألكثرية:
–كام  احلياة  شؤون  كل  يف  البدهية  األمور  من  أواألغلبية  باألكثرية  االعتداد  أن  مع 
أرشت قبل قليل- إال أن من املهم أن أسوق بعض األدلة عليه بسبب اتصال املوضوع 

بتفصيالت ال ختلو من غموض ونزاع:
قبل  وأصحابه  عبيدة  أبو  األجناد:  أمراء  استقبله  الشام  إىل  عمر   قدم  حني   -1

نه األلباين.  1 - أخرجه الرتمذي وحسَّ
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دخوله دمشق، وأخربوه أن الوباء قد وقع يف أرض الشام، فام كان منه إال أن استشار 
له  ناصح  بني  وما  رحلته،  يف  ملضيه  مؤيد  بني  ما  فاختلفوا  واألنصار،  املهاجرين 
بالرجوع إىل املدينة، ثم دعا شيوخًا من مهاجرة الفتح فأمجعوا عىل نصحه بالرجوع 

وعدم تعريض املسلمني للمهلكة، فأخذ برأهيم، وقفل راجعًا1. 
وقد رأى ابن حجر شارح البخاري أن يف اخلرب داللة عىل الرتجيح بكثرة العدد إىل 
جانب عظم اخلربة، حيث إن مشيخة قريش مع ما انضم إليها من املهاجرين واألنصار 

أكثر عددًا ممن خالفوهم2. 
2- حني حرضت عمر بن اخلطاب  الوفاة عهد يف مسألة حتديد من سيخلفه يف 
إمارة املسلمني إىل ستة من كبار الصحابة، ومن املعلوم أن عبد الرمحن بن عوف شاور 
عموم الناس فيمن يرونه أهاًل للخالفة بعد أن قام بالتصفية الالزمة، حيث كان يسأل 
ذلك  من  انتهى  أن  وبعد  عيل،  تولية  أو  عثامن  تولية  إىل  يميل  كان  إذا  عام  يلقاه  من 

اجتمع مع أهل الشورى، وأخربهم بأن معظم الناس يميلون إىل عثامن3. 
3- يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف والية أيب بكر: »وإنام صار أبو بكر إمامًا بمبايعة مجهور 
الصحابة ول يرض ختلف سعد بن عبادة ألن ذلك ال يقدح يف مقصود الوالية، فإن 
قد  وذلك  اإلمامة،  مصالح  حتصل  هبام  اللذين  والسلطان  القدرة  حصول  املقصود 
حصل بموافقة اجلمهور عىل ذلك، فمن قال: يصري إمامًا بموافقة واحد أو اثنني أو 
أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كام أن من ظن أن ختلف الواحد 

أو االثنني أو العرشة يرض فقد غلط«3 فالعربة إذن باجلمهور والسواد األعظم. 

1- اخلرب لدى البخاري ومسلم.
2- انظر فتح الباري: 10/ 190. 

3- انظر البداية والنهاية: 7/ 157 وما بعدها.
4- منهاج السنة: 1 /530. 
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يتم  الرشعية  األحكام  يف  النظر  جمال  ويف  النبوي  احلديث  عىل  احلكم  جمال  يف   -4
العادة  يرد من طرق كثرية حتيل  الكثرة، فاحلديث حني  التعويل عىل األغلبية وعىل 
تواطؤ رواته عىل الكذب يسمى متواترًا، حيث ال يكون أمام املسلم إال تصديقه1، 
وحني تكثر طرق احلديث فيمكن أن تنتقل مرتبته من الضعيف إىل احلسن لغريه، كام 
يمكن أن تنتقل من احلسن إىل الصحيح بسبب كثرة الطرق من املتابعات والشواهد.
ومن خالل كثرة الرواة وتعدد الطرق يمكن أن نحكم عىل إحدى روايتي احلديث 

بأهنا حمفوظة أو معروفة، ونحكم عىل األخرى بأهنا شاذة أو منكرة.
يف الفقه اإلسالمي يصبح القول قول اجلمهور أويصبح هو القول املشهور إذا قال به 
معظم الفقهاء، ويصبح القول الذي ذهب إليه األقلون هو القول املخالف، و يعربون 

عنه بقوهلم: هو مذهب بعضهم.
يف بعض األحيان نجد لدى الفقهاء نوعًا من غض الطرف عن العدد والنظر إىل نوعية 
املخالف، وهلذا فإننا نجدهم أحيانًا يقولون: قال اجلمهور كذا، وذهب املحققون إىل 
كذا، واملحققون هم كبار العلامء الذين ال يمضون مقلدين ملشاخيهم وأئمة مذهبهم 
فيام ذهبوا إليه، وإنام حيققون املسائل، ويعيدون النظر يف األدلة وأصول االستنباط، 
ويشقون ألنفسهم طريقًا جديدة، كام هو شأن ابن عبد الرب لدى املالكية وابن تيمية 
لدى احلنابلة وابن حجر لدى الشافعية، لكن الرتجيح بالنوعية أقل بكثري من الرتجيح 

بالعدد.
- لدينا هنا سؤال مهم هو: من الفئة التي من حقها انتخاب الرئيس أو جملس الشورى 
أو من كانوا يسمون أهل احلل والعقد: هل هم أهل العلم الرشعي، أو هم اخلرباء يف 

السياسة، أوهم العسكريون وأصحاب النفوذ االجتامعي، أو عامة الناس...؟.

1- هناك رشوط حمددة يف هذا. 
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احلاكم الذي سيتم انتخابه سوف يترصف يف كل الشؤون العامة للبلد: السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية، ويف قضايا السلم واحلرب والعالقات الدولية... وهذا 
يعني أن عىل من سيقوم باختياره أن يكون ملاًم بكل تلك الشؤون والقضايا، وهذا 
ال يتوفر لدى العسكريني وال لدى علامء الرشيعة، وال لدى السياسيني، إنه يتوفر 
فيهم  يكون  فإنه  مليونًا،  عرشين  الناخبني  عدد  يكون  فحني  الناس،  عموم  لدى 
املئات بل األلوف من علامء الرشيعة ومن السياسيني واالقتصاديني وعلامء االجتامع 
واحلقوقيني والقانونيني، وهؤالء يكون هلم تأثري كبري يف العادة عىل غري املتخصصني 

وعىل عموم الناس. 
الذي  نسبة ضئيلة من اجلمهور  إن من ذكرهتم ال يشكلون سوى  قائل:  يقول  قد 
سيقوم باالنتخاب، وبالتايل فإن الذين سيختارون أهل الشورى، واحلاكم التنفيذي 

هم من ال خربة هلم يف الرشيعة وال يف السياسة؟.
أقول: هذا صحيح، ولكن ما البديل؟.

لكن  باحلكم،  املتصلة  االختصاصات  أهل  باالختيار  يقوم  أن  طبعًا  البديل 
حتديدهم صعب للغاية، بسبب التفاوت الكبري بني متخصص ومتخصص، وهذا 
ليس بمحمود العاقبة، عىل أنه يمكن أن يكون ألصوات املثقفني املتميزين وزن 
خاص عند النظر يف النتائج ولكن جيب أن ُينص عىل ذلك يف الدستور واللوائح 

االنتخابية. 
السياسات  التجربة  الناس سوف يكتشفون من خالل طول  وعىل كل حال فإن 
والربامج األنفع واألصلح هلم، وسوف خيتارون املرشحني الذين يستطيعون محاية 
القيم التي يؤمنون هبا وحتقيق املصالح واملنافع التي يتطلعون إليها، لكن ال بد من 

الصرب؛ والزمن كثريًا ما يكون جزءًا من احلل لكثري من املشكالت العويصة.
- هناك من أهل العلم من استشكل األخذ برأي األكثرية يف اختيار احلكام بناء عىل 
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زبۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  الواردة يف ذم األكثرية، مثل قوله سبحانه:  اآليات 
ۋ ۅ ۅ ۉرب1 وقوله: زبَوَمآ َأكَثُر النَّاِس َوَلو َحَرصَت بُِمؤِمننِي  َّ رب 2. 

واحلقيقة أن هذا الوصف متوجه ألولئك الذين يعاندون الرسل ويستدبرون رساالت 
األنبياء، ويرفضون قول احلق الواضح الرصيح، وهم أكثر اخللق حقًا وصدقًا، أما ما 
يظن  أشخاص  اختيار  عن  نتحدث  هنا  فنحن  ذلك،  عن  البعد  كل  فبعيد  فيه  نحن 
غري  األغلبية  رأي  أن  املعروف  ومن  ودنياهم،  دينهم  أمور  يف  هلم  أنفع  أهنم  الناس 
ذي قيمة فيام فيه أحكام قطعية ونصوص ثابتة ورصحية، بل إنه ال جيوز ألي حكومة 
إباحة  يريدون  كانوا  إذا  عام  الناس  سؤال  جيوز  فال  لالستفتاء،  ذلك  طرح  مسلمة 
رشب اخلمر أو الربا، أوإسقاط الزكاة أو إغالق املساجد... ولو رجعنا إىل التاريخ 
القديم واحلديث ملا وجدنا شيئًا من هذا يف أي دولة إسالمية إال عىل سبيل الندرة؛ 

وهلل احلمد.

1-  سورة األنعام: 116.

2-  سورة يوسف: 103.
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معيشتهم  بأسلوب  تتحكم  أن  يمكن  سلطة  أو  قوة  أي  من  النفور  عىل  الناس  ُجبل 
الزمن من غري حكومة أو  وخياراهتم يف احلياة، وهلذا فإن البرشية عاشت ردحًا من 
إمارة، لكن بام أن حياة الناس ال تستقيم من غري وجود جهة تنّظم الشأن العام وتفصل 
يف اخلصومات تولدت قناعة يف كل مكان مسكون من األرض برضورة وجود حكومة 

تتوىل ذلك. 
وللسبب الذي أرشنا إليه نجد أن احلكومة تكون بسيطة وحمدودة كلام كان املجتمع 
ل كثري مما كان  أقرب إىل البداوة، وكلام حترضَّ أكثر تشعبت متطلباته وحاجاته، وحتوَّ

ُيعد من الكامليات إىل أساسيات يصعب العيش من دوهنا. 
والسيام  كبرية،  تكون  ما  كثريًا  املتحرض  املجتمع  منها  يعاين  التي  املشكالت  أن  كام 
عىل الصعيد األخالقي، وهذا أيضًا يتطلب وجود حكومة قوية وخبرية وذات أذرع 
كثرية، مما يستدعي حتديد حقوق الدولة عىل مواطنيها وحقوق املواطنني عىل دولتهم، 
وحني تتحدث عن احلقوق والواجبات، فأنت يف حاجة إىل التحدث عن اإلمكانات 
وتتمتع  جهة،  من  باملهامت  مثقلة  احلديثة  فالدولة  وهكذا  واملوارد،  والصالحيات 

المسؤولية بين الحاكم والمحكوم
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بصالحيات واسعة يف توجيه الشأن العام ويف التأثري يف حياة املواطنني من جهة أخرى. 
الراعي عىل الرعية وحقوق  القدامى يف حقوق  الفقهاء  له  ألقينا نظرة عىل ما أصَّ لو 
الرعية عىل الراعي لوجدنا أهنا جمملة جدًا، وإمجاهلا أنتج الكثري من سوء الفهم املتبادل 

بني احلاكم املسلم والشعب املسلم، مما أدى إىل وجود الكثري من القالقل والفتن. 
احلاكم  املحكومني عىل  أن حقوق  لوجدنا  السلطانية  األحكام  إىل كتب  ولو رجعنا 

تتلخص يف اآليت: 
1- محاية البيضة والدفاع عن البالد.

2- تنفيذ األحكام بني املتشاجرين بالعدل.
3- حفظ الدين عىل أصوله املستقرة.

4- جهاد من عاند اإلسالم.
5- أن يكون قدوة حسنة لرعيته.

6- اختيار أهل الكفاءة واألمانة لشغل مناصب الدولة.
7- الدعوة إىل اهلل تعاىل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

8- رعاية مصالح األمة الداخلية واخلارجية.
9- مشاورة أهل الشورى.

10- حماسبة الوالة ومتابعتهم يف تنفيذ ما ُكلِّفوا به.
11- استيفاء احلقوق لبيت املال ورصف املال يف مصارفه الرشعية.

12- عدم مواالة الكفار.
13- الرفق بالرعية والنصح هلم.

أما حقوق اإلمام عىل الرعية فهي عىل النحو التايل: 
1- السمع والطاعة يف غري معصية.
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2- نصحه والدعاء له.
3- نرصته ومؤازرته يف احلق.

4- عدم اخلروج عليه وعدم التشهري به أمام الناس.
5- طاعته والصرب عليه وإن منع احلق.

6- اإلنكار عليه فيام خيالف الرشع، وترُك قتاله ما دام يقيم الصالة.
7- لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم يف كل حال والسيام عند ظهور الفتن.

8- البقاء يف احلكم مدة صالحيته لإلمامة حتى ينتهي أجله، أو يفقد قدرته عىل القيام 
بمسؤولياته..

مالحظات: 
1- نواجه يف حقوق الراعي عىل الرعية وحقوق الرعية عىل الراعي ما نواجهه دائاًم 
من انعدام املعيارية، فحني نقول: إن من حقوق املحكومني عىل احلاكم أن يكون قدوة 
أن يكون احلاكم  فام معنى  نتعامل مع يشء غامض،  فإننا يف احلقيقة  لرعيته،  حسنة 
قدوة لغريه؟ هل هو قدوة يف اإلعراض عن الدنيا، أو يف كثرة التعبد، أو يف السهر عىل 
مصالح العباد، أو يف العلم والقدرة عىل االجتهاد، أو يف ُحسن تنمية البالد وإصالح 

اخللل يف احلياة العامة ...؟. 
نحن نعرف أن من الصعب جدًا ومن النادر جدًا أن يكون أي شخص قدوة لغريه يف 
كل يشء أو يف معظم سريته وحركته اليومية، ولدينا يف هذا السياق أمر معقد جدًا، 
وهو تفرق امليزات، فقد يكون الرجل فقيهًا بارعًا، ولكن سريته املالية ليست بذاك، 
يعرف  ال  لكن  املشكالت،  معاجلة  عىل  والقدرة  اإلدارة  بُحسن  معروفًا  يكون  وقد 
عنه أنه كثري التعبد والتنفل، بل يعرف عنه التساهل يف أداء بعض الواجبات والكف 
عن املحرمات، فكيف يكون االختيار؟ وكيف تكون املوازنة بني الرجال املرشحني 
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لشغل منصب مهم؟
أضف إىل هذا أن العادة جرت بأن من يتم ترشيحهم ملنصب اخلالفة أو الرئاسة أو 
اإلمارة يكونون قليلني جدًا ألهنم من الطبقة السياسية التي يرى الناس نشاطها يف 
العمل احلزيب، أو يكونون ممن ويل مناصب أقل أمهية، وهذا يعني أن اخليارات املتاحة 
أمام الناس أو أمام أهل احلل والعقد حمدودة جدًا، وهلذا فإنه يتم التغايض عن كثري 
مما يسمى واجبات الراعي أو احلاكم أو يسمى أحيانًا حقوق الرعية عىل الراعي، وإن 

التاريخ والواقع يشهدان عىل هذا.
2- لعل احلديث عن حقوق احلاكم وواجباته أوحقوق وواجبات الشعب ليس هو 
املشرتكة،  املسؤولية  عن  احلديث  هو  األفضل  وإنام  واألصوب،  األفضل  احلديث 
العام، ونجد هذا واضحًا جدًا يف قوله   بالشأن  العامة واالرتقاء  عن استقامة احلياة 
: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راٍع، وهو مسؤول عن رعيته، 
والرجل راٍع يف أهله، وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية، وهي 

مسؤولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راٍع، وهو مسؤول عن رعيته«1. 
والزميل  واألجري  والولد  واألم  واألب  وصغارهم،  الدولة  موظفي  وكبار  احلاكم 
والرشيك واجلار واملنافس ... كل هؤالء يتحملون شيئًا من املسؤولية عن أعامهلم 
وعالقاهتم، إذ إن من الواضح أنه ال وجود لعالقة ال يرتتب عليها شكل من أشكال 
املسؤولية، ويف أحيان كثرية تتداخل املسؤوليات عن القضية الواحدة، يف مشهد نادر. 
آمنني  غري  الناس  وصار  البلد،  يف  أمني  انفالت  حدث  إذا  فإنه  املثال،  سبيل  وعىل 
التدابري املرشوعة من أجل  عىل حياهتم وممتلكاهتم، فإن عىل احلكومة أن تتخذ كل 
بسط األمن وشعور الناس باألمان، وإذا ل تفعل احلكومة ذلك لسبب من األسباب، 

1- متفق عليه. 
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أو قرصت فيه، فإن عىل الشعب، وال سيام أهل الثقافة والوعي أن يطالبوا احلكومة 
بالقيام بواجبها، وينبغي أن يكون شعورهم باملسؤولية عن مهمتهم هذه قويًا جدًا إىل 
درجة أهنم مستعدون لتحمل األذى من أجلها، وإذا استجابت احلكومة للمطالب 
احلكومة  تقرره  ملا  االستجابة  الناس  عىل  كان  األمني،  االنفالت  حماربة  يف  الشعبية 
متعددة،  ألوان  ذات  واستجابتهم  وترشيعات،  قوانني  من  تسنه  وما  إجراءات،  من 
وهي تبدأ بتوعية األطفال يف املنزل بكيفية حفاظهم عىل أنفسهم وممتلكاهتم، وتنتهي 
باإلمساك باللصوص وإخبار السلطات األمنية عن حتركاهتم من غري تعدٍّ أو جتاوز 

للحدود واآلداب الرشعية يف ذلك.
املدنية وواجباهتم  بحقوقهم  الناس  تثقيف  تتحمل مسؤولية  احلكومة  أن  يعني  هذا 
الصفة  ذات  القرارات  يف  يشاركوا  كي  هلم  الفرص  وهتيئة  واحلضارية،  الرشعية 

املحلية. 
تتم يف  التي  التحتية  البنية  املتقدمة يستشارون يف مرشوعات  البالد  الناس يف بعض 
تضمن  حتى  وأيضًا  بمصاحلهم،  أدرى  الغالب  يف  ألهنم  وذلك  وأحيائهم،  قراهم 
احلكومة مساندة األهايل لتلك املرشوعات، وعند حدوث خلل يف التنفيذ، فإن عىل 
البالد  إيقاف ذلك اخللل، وهذا جزء من مسؤوليتهم عن تقدم  العمل عىل  األهايل 

وصالح حاهلا. 
الفضل يف هنوض  النحو جيعل  العالقة بني احلاكم واملحكوم عىل هذا  إن استيعاب 
يف  أو  عام  حضاري  تدهور  حدوث  حالة  يف  أنه  كام  معًا،  والشعب  للحكومة  البلد 
قطاع من القطاعات فإن اجلميع حكومة وشعبًا يكونون مسؤولني عن ذلك بنسب 
خمتلفة، حيث إن املسؤولية عىل قدر التكليف، وبحسب القدرة واالستطاعة املتاحة. 
وبني  بينهم  واحليلولة  موظفيها  ضبط  يف  وتقصريها  احلكومات  بعض  فساد  إن 
الرشوة – مثاًل- هو شكل من أشكال فساد الشعب وتقصريه، وإن استمرار مشكلة 
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– كفساد الذمم مثاًل - قرونًا عدة يدل داللة واضحة عىل مسؤولية  من املشكالت 
الشعب وُنخبه، عن استمرار ذلك الفساد، وهذا كله يتطلب وجود قنوات للتواصل 
املنظامت  خالل  من  بعضهم  مع  الناس  تواصل  ويتطلب  والناس،  احلكومة  بني 

واملؤسسات املدنية والالربحية التي يقومون بإنشائها. 
3- الناظر يف األدبيات اإلسالمية التي تدور حول العالقة بني احلاكم واملحكوم جيد 
أهنا تنبئ عن وجود عزلة وحدود وسدود، فالوصول إىل احلاكم بعد مرحلة صدر 
اإلسالم كان من األمور العسرية يف كثري من األحيان، أما معرفة اجلامهري بحيثيات 
ما يتخذه الوزراء من قرارات فقد كانت رضبًا من رضوب املستحيل، وأنا ال ألوم 
األجيال السابقة عىل اإلعراض عن عمل يشء نافع ل يكن مألوفًا يف عرصهم، ولكنني 
ألوم أولئك الذين يرون تقدم األمم من حوهلم نحو الرشد والصالح والفاعلية، وهم 
متمسكون بأفكار وإجراءات إن كانت صاحلة يف يوم من األيام، فإهنا بالتأكيد ُتعدُّ يف 

زماننا معطلة ومسببة للفساد واالستبداد!.
الناس  التي جيب أن تقوم بني احلكومة وموظفيها وبني عامة  العالقة  قد ذكرت أن 
دل  قد  لكن  والبالد،  العباد  صالح  جتاه  باملسؤولية  الشعور  عىل  املبنية  العالقة  هي 
حيتاج  العامة  املصلحة  جتاه  باملسؤولية  الشعور  أن  عىل  األممية  التجارب  من  الكثري 
إىل مبادرة من احلكومات إىل توفري أوضاع قائمة عىل الرشاكة يف صنع القرار، وعىل 
الشفافية والوضوح واملصداقية والثقة املتبادلة بني احلكومة والشعب، وهناك الكثري 

د هذه املعاين اآليت:  من التجارب العاملية يف هذا الشأن، ولعل مما جيسِّ
أ- حتقيق أكرب قدر ممكن من مشاركة املواطن يف اختاذ القرارات العامة، وهذا حيتاج إىل 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية حتى يتمكن معظم الناس من فهم ما جيري ومن اإلسهام 
يف التأسيس له، ولعل من املفيد يف هذا الشأن وجود )برملانات( للفئات الكربى من 
يساعد عىل  الربملان  إن  اجلامعات،  والعامل وخرجيي  والطالب  النساء  مثل  الشعب 
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يمكنها  التي  املمتازة  الكفاءات  تقديم  عىل  يساعد  كام  يمثلهم،  من  مطالب  حتديد 
تقديم املساعدة عىل ترشيد القرار احلكومي، وجعله يتمتع بشعبية أكرب.

الكثري  إىل  حيتاجون  فإهنم  القرار،  اختاذ  يف  املشاركة  من  الناس  يتمكن  حتى   - ب   
من املعلومات واملعطيات الفنية التي ترشح حيثيات اختاذ القرارات احلكومية، وهذا 
وعموم  األعامل  ورجال  واإلعالميني  الباحثني  نفاذ  ل  تسهِّ قوانني  وجود  يتطلب 
املواطنني للمعلومات التي يف حوزة موظفي الدولة، ما عدا املعلومات التي تقيض 
أن  لسلطة عليا، كام  أن يكون حتديدها موكوالً  بعدم نرشها، وجيب  البالد  مصلحة 
من املهم وجود قانون يسمح بنرش الرسي من املعلومات بعد مدة معينة، كأن تكون 
الرسية يف حدود عرشين أو ثالثني سنة، وهذا يساعد املوظفني عىل اختاذ القرارات 
دوافع  عن  الرسية  صفة  ترفع  حني  ذلك  عواقب  من  خيافون  وجيعلهم  الصحيحة، 

وحيثيات القرارات التي اختذوها. 
إن عىل احلكومة أن تبادر إىل نرش املعلومات التي يف حوزهتا عىل نحو مستمر، فهذا 
أن  املطلوبة، وال خيفى  والشفافية  للنزاهة  املواطنني، ويؤسس  بينها وبني  الثقة  يبني 
كثريًا من رجال األعامل ومتعهدي املقاوالت احلكومية قد كّونوا ثروات كبرية من 
رجال  صغار  يتمكن  ل  مهمة  معلومات  عىل  مرشوعة  غري  بطرق  اطالعهم  وراء 

األعامل من االطالع عليها، وهذا ينايف العدل، ويفتح الباب أمام الفساد. 
مة هلم  ج- تتطلب الرشاكة الوطنية إتاحة الفرصة للمواطنني كي يقيِّموا اخلدمات املقدَّ
من قبل موظفي الدولة، وذلك من أجل رفع مستوى تلك اخلدمات وتوفري أوقات 
املواطنني من خالل مكافأة املحسن من املوظفني ومعاقبة امليسء واملقرص ومن خالل 
التغذية الراجعة أيضًا، وإن بعض الرشكات واملؤسسات األهلية تفعل ذلك اليوم، 

مة من قبلها واضح للعيان.  وإن أثره يف جودة اخلدمات املقدَّ
د- من املهم جدًا أن يشعر املواطن أنه يعيش يف بلد، ال يطالبه بأداء واجباته فحسب، 



94

قيام  يفيد يف هذا  مما  ولعل  أيضًا؛  عليها  معرفة حقوقه واحلصول  يساعده عىل  وإنام 
الوزارات والدوائر احلكومية املختلفة بنرش )مدونة( تشتمل عىل حقوق وواجبات 
املوظف وأهم أخالقيات املهنة واألسلوب األمثل لتقديمه اخلدمة املطلوبة منه، مع 
توضيح قواعد التعامل الصحيح بني املواطن واملوظف، إن كل هذا يدفع املواطنني 

ز موظفي الدولة عىل تعامل أفضل.  للمطالبة بمعاملة أرقى، وحيفِّ
هـ- إجياد مؤرش معياري ألفضل أداء حكومي، باإلضافة إىل نرش تقرير سنوي من 
قبل اهليئات واملنظامت الوطنية ملكافحة الفساد حول التقدم احلاصل يف عملها، إىل 
جانب توضيح املشكالت والعقبات التي تواجهها يف مهامهتا مع اإلشادة بالوزارات 

والدوائر احلكومية األكثر شفافية ونزاهة1. 
الفقهي  التنظري  حسب  بالطبع(  حكومته  )ومعه  اإلمام  واجبات  يف  ننظر  حني   -4
القديم نجد أن قساًم كبريًا منها يتمحور حول حل املشكالت الداخلية للدولة ولألمة 
كانت  فقد  بوضوح  مفهوم  وهذا  البيضة،  عن  والذب  والبالد  الدين  محاية  وحول 
الدولة اإلسالمية يف حالة متدد يف األرض أو يف حالة رصاع من أجل االستقرار يف 
البالد املفتوحة حديثًا، وهذا يعني أن توفري األمن واألمان للناس كان يشكل هاجسًا 
للفقيه وللحاكم، كام أن ما كان متوفرًا من نظم اقتصادية ومن إمكانات مالية لدى 
الدولة، حمدود للغاية إذا ما قارناه بام هو متاح اليوم، وهذا أدى إىل شبه غياب للتنظري 
ل احلاكم مسؤولية تنمية املجتمع وازدهاره، لكن األمر قد اختلف  الفقهي الذي حيمِّ
اختالفًا عظياًم اليوم بسبب اإلمكانات اهلائلة التي صارت يف حوزة الدول واحلكومات 
وبسبب امتالك الناس للوسائل التي يضغطون من خالهلا عىل احلكومات كي تقدم 

هلم املزيد من اخلدمات، وترعى املزيد من الشؤون، وحتل املزيد من املشكالت. 

1- انظر يف هذا: رشاكة احلكومة املفتوحة )مقال منشور عىل النت(. 
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اليوم تنظر الشعوب إىل الدولة عىل أهنا املركز واملرجعية للتوازن السيايس واالجتامعي 
واالقتصادي، وعليها من أفق هذه النظرة أن تقوم بالكثري الكثري من األشياء، منها: 

ما  كل  عىل  احلصول  مواطن  كل  إمكان  يف  ليكون  الفرص  تكافؤ  مبدأ  توسيع  أ- 
حيصل عليه مواطن آخر مساٍو له يف الرشوط واملواصفات، ويف هذا حتقيق للمعنى 
العميق والشامل ملعنى )العدل( الذي قامت عليه السموات واألرض، إ ن من حق 
كل األشخاص العاديني أن حيلموا بكل ما حيلم به العظامء والكرباء ما دام اجلميع 

يعيشون يف كنف دولة واحدة، تتحدث عن متثيلها إيَّاهم.
التي تشكل اجلرس الذي  محاية هوية الدولة وقيمها األساسية وثقافتها العميقة  ب- 
يربط أبناءها عرب القرون بعضهم ببعض، وال ريب يف أن اإليامن باهلل تعاىل واملعلوم 
من الدين بالرضورة عىل مستوى الواجبات واملحرمات باإلضافة إىل اللغة والفضائل 
مسؤوليات  من  هذا  كل  محاية  أن  يف  شك  ال  أقول:  العامة،  واألخالقيات  والقيم 

الدولة اليوم.
ج- توفري اخلدمات األساسية؛ مثل إمدادات املاء والكهرباء وإمدادات الطاقة عمومًا 
العمل  فرص  توفري  هذا  كل  من  واألهم  الصحية،  واخلدمات  التعليم  جانب  إىل 

للمواطنني وتدريبهم وتأهيلهم لشغل املتوفر منها.
الطبقة  إن  إذ  احلديثة،  الدولة  مهامت  من  أخرى  مهمة  الوسطى،  الطبقة  تنمية  د- 
انتامء  الثقايف الشامل، وإن  التاريخ مركز اإلبداع واحلراك  الوسطى ظلت عىل مدار 
املواطن إىل الطبقة الوسطى يعني أنه قد وجد الفرصة ليتلقى تعلياًم جيدًا، كام يعني 

أنه يستطيع من غري عنت احلصوَل عىل الرضوريات واحلاجات وبعض الكامليات.
عىل  األمم  انفتاح  إن  إذ  خطرية،  مسؤولية  وهذه  البلد،  يف  الثقايف  التنوع  إدارة  هـ- 
بعضها عىل نحو ل يكن من املمكن ختيله قبل نصف قرن قد أدى إىل وجود دفق ثقايف 
هائل يأيت من كل أركان الدنيا، وهذا جعل األفكار والقيم املجتمعية موضع اإلمجاع 
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ترتاجع بالتدريج مما يعني وجود الكثري من اخلالف بني أبناء املجتمع حول أمور ل 
يكونوا يظنون أهنم سيختلفون حوهلا يف يوم من األيام، ومع أن هلذا األمر خماطر كثرية 
عىل وحدة املجتمع ومتاسكه، إال أن جتاهله أوإداراته بطريقة خاطئة سيكون أعظم 
يف  الكربى  والقيم  املفاهيم  تعميق  خالل  من  تنوعها  تدير  العظيمة  األمم  خطورة. 
نفوس اجليل ومن خالل فتح النقاش احلر حول املشكالت والتحديات التي يولدها 

التباين الثقايف والعرقي والديني واملذهبي يف املجتمع. 
إن الدولة احلديثة تستطيع القيام بكل ما ذكرناه من خالل اإلعالم والتعليم وترشيع 
القوانني ومن خالل الرضائب والعقود احلكومية ومن خالل خطط التنمية... الناس 
الذين انتخبوا احلكومة هم الذين حيددون واجباهتا يف إطار الربامج االنتخابية وما هو 
سائد من أعراف وتقاليد سياسية ومستويات األداء واإلنجاز يف العال ودول اجلوار 
عىل وجه اخلصوص، وإن جتاهل هذه األمور سيجعل سفينة أي حكومة تغرق أو 

تضطرب اضطرابًا عظياًم.
عينية  فروض  قسمني:  إىل  الفروض  موا  قسَّ قد  الرشيعة  علامء  أن  املعلوم  من   -5
وفروض كفائية، ومن املعلوم أيضًا أن الفرض العيني هو ما جيب عىل كل فرد مسلم 
بعينه، أما الفرض الكفائي فهو ما جيب عىل جمموع األمة أو جمموع سكان قطر من 

األقطار أو جمموعة من املسلمني قد يكون عددها اثنني أو ثالثة. 
ومن الواضح أن جل الفروض العينية يتصل بالعالقة بني العبد وربه –سبحانه- كام 
هو الشأن يف الصالة والصيام، ومنها ما يتصل بالعباد إىل جانب اتصاله باخلالق  
مثل: الزكاة، فهي قربة إىل اهلل وهي وسيلة إلصالح املجتمع ومساعدة الناس عىل 

مواجهة ظروف العيش. 
أما الفروض الكفائية، فأداؤها قربة إىل اهلل تعاىل لكنها تصب عىل نحو جوهري يف 
املجال العام، وختدم املصلحة العامة للمسلمني، ومنها ما قد يتصل بفرد من املسلمني، 
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كام هو الشأن برد السالم - مثاًل - فإذا ألقى مسلم السالم عىل مسلم كان الرد واجبًا 
عينيًا، فإذا كان من ألقي عليهم السالم اثنني أو ثالثة... كان واجبًا كفائيًا، فإذا رد 

أحدهم عىل املسلِّم كان ذلك كافيًا للقيام بالواجب. 
إذا تأملنا يف طبيعة الفروض الكفائية وجدنا أن الوقوف عىل حتديدها يف احلياة العامة، 
إحصائية  مسوحات  إىل  وحيتاج  وغامض،  معقد  أدائها  عدم  أو  أدائها  من  والتأكد 
ومتابعة مستمرة، كام حيتاج إىل إمكانات كبرية ووافرة، خذ عىل سبيل املثال: احلاجات 
املعيشية واحلضارية للمجتمع املسلم، فهي متنوعة تنوعًا كبريًا، حيث إن االجتاه العام 
للفقهاء يؤكد عىل تنوع الفروض الكفائية أو التضامنية إىل حد بعيد، بل قد نقول: 
إهنا فروض وواجبات مفتوحة؛ إذ إن كل ما يؤدي إىل حتقيق كفاية املجتمع املسلم 
الكفائية،  الفروض  القوة واملناعة يمكن أن يكون من  واستغنائه عن غريه وإكسابه 
وعىل سبيل املثال فإن املجتمع املسلم يف حاجة إىل حكومة عادلة وذات كفاءة يف إدارة 
الشأن العام ومحاية البالد... وإن جمموع املسلمني يف أي قطر من األقطار مطالبون 
بالعمل من أجل إجياد تلك احلكومة والعمل عىل متكينها من أداء مهامها، ونحو من 
ذلك حاجة املسلم إىل وجود كتلة كافية من األطباء واملهندسني والتقنيني واخلرباء يف 

الزراعة والسياسة الدولية... وعىل األمة توفري كل هؤالء ... 
أقول إن النظر يف فلسفة الفروض الكفائية ال يرتك جماالً ألدنى شك يف أن وظيفتها 
ظروف  وتوفر  تعاىل  هلل  بالوالء  تدين  عاملية  حضارة  وتأسيس  باألمة  النهوض  هي 

العيش الكريم لعموم الناس.

مالحظات:
ه للفرد املسلم كام هو الشأن  1- إن خطاب الشارع احلكيم يف الفروض العينية موجَّ
إىل  ه  موجَّ فيها  اخلطاب  فإن  الكفائية(  )الواجبات  أما  الرشيعة،  تكاليف  معظم  يف 
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االجتامعية،  أو  التضامنية  الواجبات  تسميتها  يقرتح  من  هناك  فإن  وهلذا  املجتمع، 
لة من قبل عموم الناس يف ترصيف الشأن العام وحتقيق كل ما  وبام أن احلكومة موكَّ
فيه نفع للعباد والبالد فإن إدارة القيام بالفروض الكفائية من اختصاص احلكومة، 
والسيام ما يتعلق منها بالشأن الدنيوي، وهذا عىل خالف ما ذهب إليه اإلمام الغزايل 
من قرصه الواجبات الكفائية عىل األمور األخروية دون األمور الدنيوية حني قال: إن 
املبايعات واملناكحات واحلراثة والزراعة وكل حرفة ال يستغنى الناس عنها لو ُتصور 
إمهاهلا لكانت من فروض الكفايات، ولكن يف بواعث الطباع مندوحة عن اإلجياب... 
وكالم اإلمام صحيح يف املايض، أما اليوم فإن كل يشء بات واضحًا ومعقدًا، وإن 
توفري ما حيقق املصالح ويبعد املفاسد بات إىل حد بعيد من مسؤوليات الدولة فعاًل، 
النقدي  التضخم  األسعار وحماربة  استقرار  العمل وضامن  توفري فرص  مثل  وذلك 
وحتديد موقف البلد من الوافدات الثقافية ومراقبة احلالة الصحية العامة يف البالد...

2- من الواضح أن مهمة الواجبات الكفائية هي تكميل الفروض العينية واستدراك 
ما قد يعرتهيا من قصور، وقد أشار الشاطبي إىل هذا املعنى حني قال: ال يقوم العيني 

إال بالكفائي، وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة جلميع اخللق. 
إن حفظ الدين ال يكون من خالل التزام الناس بتعاليمه فحسب أو من خالل احلفاظ 
عىل بالد املسلمني من اعتداء املعتدين، وإنام يكون أيضًا عن طريق إزالة الشبه التي 
الواجبات  صعيد  عىل  الرشعية  باألحكام  التوعية  طريق  وعن  الناس،  بأذهان  تعلق 

واملحظورات. 
وإن حفظ املال مطلوب من األفراد حيث النهي عن اإلرساف والتبذير، لكن هذا ليس 
كافيًا، إذ إن احلفاظ عىل املال يتطلب توفري السبل واملناخات املناسبة الستثامره وتنميته 
وإبداع طرق جديدة لتوفري مصادر جديدة لتكوين الثروات، وإن مسؤولية الدولة يف 
هذا كبرية ألن تأسيس البيئات العامة يشء يفوق طاقة األفراد، وهلذا فهناك إمجاع عىل 
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أن إجياد بنية حتتية جيدة هو من مسؤولية احلكومة، وليس من مسؤولية عموم الناس.
3- يمكننا القول: إن قيام املسلمني بالفروض الكفائية مرهتن لدى تقدمهم احلضاري 
والعمراين، فالناس حني يكونون يف حالة ختلف يغلب عليهم االنشغال بتوفري أسباب 
فليس من  اهلاجس األكرب هو احلصول عىل الرضوريات، وهلذا  البقاء حيث يكون 
الكفائية،  للواجبات  إدراكًا  أفضل  املايض  يف  كانوا  املسلمني  إن  القول:  الصحيح 
وليس من الصحيح أيضًا أن املزيد من احلديث عن الواجبات الكفائية سيدفع الناس 
إىل النهوض هلا، هذه تصورات مثالية أكثر مما ينبغي، وإن السعي إىل االرتقاء باملجتمع 

سيجعل الناس يندفعون إىل القيام بالواجبات الكفائية دون أن حيثهم أحد.
4- تستطيع احلكومة من خالل اإلمكانات الكبرية التي متلكها مساعدة الناس عىل 
أداء فروض الكفاية، وذلك عرب عدد من الوسائل، مثل تشجيع القطاع اخلاص عىل 
املبادرة إىل توسيع نشاطاته مما خيدم املصلحة العامة، وعىل سبيل املثال، فإن احلكومة 
إذا الحظت عدم وجود ما يكفي من األطباء للحفاظ عىل الصحة العامة يف البلد، 
األعامل  رجال  منح  تستطيع  أهنا  كام  الطب،  كليات  من  املزيد  افتتاح  تستطيع  فإهنا 
األرايض والقروض غري الربوية من أجل افتتاح كليات طب خترج املزيد من األطباء، 
كام أن يف إمكان احلكومة تشجيع األعامل التطوعية واخلريية والالربحية، وتشجيع 

الناس عىل وقف جزء من ممتلكاهتم هلل تعاىل.
موجه  العام  املناخ  وحتسني  العامة  املصلحة  حتقيق  يف  اخلطاب  أن  هذا  يعني  ال   -5
عىل  لكن  الكفائية،  الواجبات  أداء  مسألة  تدير  احلكومة  إن  نعم  فقط  احلكومة  إىل 
املسلمني حتمل مسؤولياهتم يف ذلك، فهم من سيعمل عىل األرض، ويغريِّ من خالل 
منجزاته أسلوب العيش ونوعية احلياة العامة، وهلذا فاملوضوع حيتاج فعاًل إىل رشاكة 
عامة بني احلكومة والشعب ولكن هذه الرشاكة لن تتحقق ما ل تكن العالقة بينهام يف 
األساس عالقة جيدة، وهذه تتطلب أن يكون الناس هم من اختاروا احلكومة، إىل 
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جانب القدرة عىل مساءلتها وحماسبتها...1.  

1- انظر فيام تقدم: إحياء الواجب الكفائي والعيني ... مقالة منشورة عىل النت. 
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وهي  السيايس،  احلقل  يف  اليوم  تداوالً  الكلامت  أكثر  من  املواطنة،  ودولة  املواطنة 
تعني وجود وضعية قانونية وثقافية سائدة يف بلد معني، تضمن جلميع املواطنني نيل 
املدنية واالجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية عىل أساس  بأبعادها  حقوقهم 
املساواة من دون أي متييز ومن دون النظر إىل أي سبب كام أن )املواطنة( تعني اندماج 
املوارد  وتقاسم  البالد  تنمية  يف  اإلسهام  يتيح هلم  بام  اإلنتاجية  العملية  يف  املواطنني 

العامة والثروة الوطنية عىل قدم املساواة يف إطار الوطن الواحد.
األصل يف حياة الناس هو التباين واالختالف يف احلقوق والواجبات تبعًا ألعراقهم 
وأحساهبم ومكانتهم االجتامعية والعديد من امليزات األخرى، وهلذا فإن الوصول 
الكثري  إلغاء  استدعى  هذا  وقاسيًا؛ ألن  طوياًل  نضاالً  تطّلب  )املواطنة(  إىل وضعية 
)املكان(  لصالح  والقوانني  واألعراف  العادات  من  كثري  من  والفكاك  امليزات  من 
وما يقتضيه من أطر تنظيمية، إن هذه العمليات املعقدة استغرقت الكثري من اجلدل 
والكفاح والنزاع واحلروب، وقد كانت البداية يف السعي إىل املساواة أمام القانون، ثم 
السعي إىل املواطنة السياسية، أي املشاركة يف الرتشح للمناصب السياسية والربملانية 

دولة المواطنة
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املختلفة وحق التصويت، وبعد ذلك شهد العال نضاالً مريرًا من أجل املواطنة عىل 
الصعيد االجتامعي واالقتصادي من خالل تغيري الثقافة التي تقوم عليها العالقات 
العدالة  من  املزيد  حيقق  مما  الوسطى(  )الطبقة  توسيع  عىل  والعمل  االجتامعية، 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  املتحدة  األمم  قامت  فقد  السياق  هذا  ويف  االجتامعية، 
بحملة كبرية من أجل نرش فكرة تساوي الثقافات يف القيمة واألمهية، لكن يبدو أن 

املسألة أعقد بكثري من أن تعالج بحملة إعالمية أو قوانني عاملية.

وثيقة املدينة: 
 يعتقد كثري من الباحثني أن )وثيقة املدينة( ُتشكل أساسًا متينًا لدولة املواطنة حيث 
يكون االنتامء إىل املكان وما فيه من معطيات سياسية وإدارية هو اإلطار الذي يميل 
نوعية احلقوق والواجبات والعالقات بني املقيمني فيه بقطع النظر عن التنوع الديني 
والعرقي والقبيل الذي يمكن أن يصبغهم بصباغه، وهذا يعد يف احلقيقة سبقًا عامليًا 
القرون  عرشات  عرب  احلروب  من  الكثري  العال  خاض  فقد  السيايس،  الصعيد  عىل 

حتى توصل إىل صيغة تقوم عىل التوافق عىل أساس املكان.
أما  الصحاح،  أصحاب  وبعض  مسلم  لدى  موجودة  املدينة  وثيقة  من  قليلة  أجزاء 
تفصيالهتا الكثرية فهي موجودة لدى ابن إسحاق )ت151( ومدارها عليه، وجاءت 
لون عىل صحيفة املدينة يف  أيضًا عن طريق الزهري بسند مرسل، والعلامء الذين يعوِّ
التنظري لدولة املواطنة يقولون: إن ابن إسحاق إمام كبري يف املغازي والسري، وحني 
يذكر اإلمام شيئًا من غري نكري، فهذا يدل عىل أن مذهبه هو اعتامد ما ذكره، ويضيفون 
أهنم  حني  عىل  والسري  املغازي  أسانيد  يف  التساهل  عىل  جممعون  العلامء  أن  هذا  إىل 
يشددون عىل صحة األسانيد يف مسائل احلالل واحلرام، وكل ما هو من قبيل الترشيع، 
وهلذا فإن مجعًا من العلامء املتأخرين قد اعتمدوا صحة وثيقة املدينة، منهم عىل سبيل 
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املثال: )حممد الصادق عرجون، وحممد محيد اهلل، وأكرم ضياء الدين العمري(.
قام  وقد  )622م(  عام  للهجرة  األول  العام  يف  ُكتبت  الوثيقة  أن  عىل  يدل  ما  هناك 
املسترشق )وهلاوسن( بتجزئة املتن األصيل الذي أورده ابن هشام وأبو عبيد يف كتابه 
)األموال( إىل )47( فقرة، ثم قام د. محيد اهلل بتجزئة هذه الفقرات فيام بينها، فبلغت 

)52( فقرة.

مواد مهمة يف الوثيقة:  
بعد حوار بني مجيع األطراف وعن رضا  املدينة  إقرار وثيقة  تم  قد  أنه  الواضح  من 
دستور  فرض  من  متكنهم  وضعية  يف  آنذاك  يكونوا  ل  املسلمني  إن  إذ  تامة،  وقناعة 
الوثيقة  تلك  عليها  اشتملت  التي  املبادئ  أهم  من  وإن  املدينة،  أهل  مجيع  له  خيضع 

اآليت:
1- حرصت الوثيقة عىل النص عىل عدد وافر من القبائل اليهودية ألن هيود املدينة 
ل يكونوا كتلة سياسية واحدة، كام أن مرشكي املدينة ل يكونوا كذلك، وهذا يلمح 
إىل أن الوثيقة كانت عبارة عن عهد وميثاق، فالبد إذن من وضوحه وشموله، وكان 
الناس يستاءون من إغفاهلم أو هتميشهم، كام أن وثيقة املدينة كانت عبارة عن دستور 
ملزمًا  يكون  حتى  عليه  اجلميع  موافقة  من  بد  فال  وهلذا  سكاهنا،  بني  العالقة  ينظم 
التي  الوطنية  الكتلة  الدساتري تكتسب هيمنتها وسلطتها من عظم  هلم، وهكذا كل 
عنه هو حكم  البديل  األمر؛ ألن  أمهية هذا  األمم  أثبتت جتارب  وقد  عليها،  توافق 

أقلية بالقهر والقوة والبطش.
2- نالحظ يف الوثيقة احلرص عىل الوحدة السياسة لسكان املدينة؛ حيث نصت املادة 
)37( عىل أن عىل املسلمني واليهود التنارص والوقوف معًا ضد من حارب أهل هذه 

الوثيقة، وأن بينهم النصح والربَّ دون اإلثم، وأكدت هذا املعنى مواد أخرى. 
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فنص املادة )40(: »وأن اجلار كالنفس غري مضار وال آثم«. 
ونص املادة )44(: »وأن عليهم النرص عىل من دهم يثرب«. 

ونص املادة )38(: »وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني«. 
وتؤكد الصحيفة بام ال لبس فيه عىل أمهية السالم واالستقرار داخل املدينة، وحرمة 
االقتتال بني أهلها بوصفهم أبناء وطن واحد، وهذا واضح يف نص املادة )39(: »وأن 

يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة«.
3- يستفاد من عدد من مواد الصحيفة مراعاة التنوع الديني والثقايف لسكان املدينة، 
وهذا واضح يف عدد من املواد كام هو الشأن يف املادة )1(، )2(؛ إذ فيها: »هذا كتاب 
النبي بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم، فلحق  من حممد 

هبم، وجاهد معهم، وأهنم أمة واحدة من دون الناس«. 
لليهود دينهم وللمسلمني  املؤمنني«  أمة مع  بني عوف  املادة )25(: »وأن هيود  ويف 
دينهم، مواليهم وأنفسهم إال من ظلم أو أثم، فإنه ال يوتغ )هُيلك( إال نفسه وأهل 

بيته.
ويدافعون  بعضًا،  بعضهم  وينصح  الرّب،  عىل  ويتعاونون  يتعايشون  املدينة  أهل  إن 
عن املدينة ضد العدوان اخلارجي، وينرصون املظلوم، ويقفون يف وجه الظال بقطع 
النظر عن ديانته وقبيلته، لكن الذمة املالية مستقلة ألهل كل ديانة، كام أن لكل طرف 
من أطراف الوثيقة حريته الدينية والثقافية، وله أن يامرس أسلوبه يف العيش بحسب 

معتقده وقناعته، وهذا من أهم مفردات عقد املواطنة يف الدولة احلديثة.
4- نصت الوثيقة بوضوح عىل أن حممدًا  هو املرجعية املعتربة عند اخلالف بني أهل 
هذه الصحيفة، فنص املادة )23(: »وأنكم مهام اختلفتم فيه من يشء فإن مرده إىل اهلل 

 .»  وإىل حممد 
وهذا يوضح طبيعة العالقة بني احلكومة اإلسالمية وبني رعاياها حيث تكون املرجعية 
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القضائية واحلقوقية هلا إال ما كان من قبيل األحوال الشخصية واخلصوصيات الدينية 
والشعائرية، فإنه يراعى فيه التنوع القائم بني املواطنني.

ال شك إذن يف أن صحيفة املدينة قد وضعت األساس املتني والعميق لدولة املواطنة 
الكربى الستمرارها،  البالد واألهداف  إطار وحدة  داخل  والتنوع  حيث االختالف 
التفاهم  الدستورية واحلقوقية وعىل صعيد  النظم  وهذه قفزة نوعية هائلة عىل صعيد 

والسلم الداخيل1. 

إشكاالت فقهية:
ويف  املواطنني  مجيع  بني  املطلقة  املساواة  تعني  احلديثة  الديمقراطيات  يف  املواطنة 
أومذهبية  دينية  تلوينات  أي  النظر عن  وبقطع  املستويات،  املجاالت وعىل كل  كل 
أوعرقية؛ إال ما تقتضيه الرشوط الفنية ألداء بعض األعامل ) مثل: مبارشة املرأة للقتال 
يف املعارك( وهذه الوضعية أوجدت أزمة أمام املفكرين السياسيني لدى كثري من دول 
العال، ومنهم بالطبع املفكرون السياسيون املسلمون، ولعل من أهم تلك التحديات 
مسائل مثل اجلزية ووالية املرأة ووالية غري املسلم، وإشكاالت فقهية أخرى؛ مثل: 
اجلهة ذات األحقية بالترشيع ومثل: اختيار رأس احلكم ليامرس السلطة خالل مدة 

حمدودة وغري ذلك ... 

وهذه أهم تلك اإلشكاالت: 
اجلزية:- 1

اجلزية: هي املال الذي ُيعقد عليه عقد الذمة، وعقد الذمة هو إقرار بعض الكفار 

1- انظر يف نصوص الوثيقة السريَة النبوية البن هشام: 2/ 501 وما بعدها.
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الذميني،  شأن  يف  الواردة  امللة  أحكام  والتزام  اجلزية  بذل  برشط  كفرهم  عىل 
وعند النظر يف تعريفات الفقهاء، نجد أن اجلزية إنام كانت كذلك ألهنا جزاء أو 
مقابل إسكاننا للذمي يف دارنا وعصمتنا دَمه وماله وأهله، أو سميت جزية ألهنا 
أجزأت عن قتل من يدفعها، ومنهم من يقول: إن اجلزية هي عقوبة عىل الكفر.

بمعايري  جدًا  قليلة  أهنا  نجد  فإننا  فرضها،  يمكن  التي  اجلزية  مقادير  يف  ننظر  حني   
وثامنية  دراهم  أربعة  وبني  العام،  يف  دنانري  وأربعة  دينار  بني  ترتاوح  فهي  زماننا، 
وأربعني درمهًا، كام أننا نجد رفقًا عظياًم يف حتديد من تؤخذ منهم اجلزية، إذ إن اجلزية 
ُترضب عىل املكلفني األحرار القادرين عىل أدائها، وهبذا فإهنا ال تؤخذ من العبد وال 
الذين  أو  القتال  أهل  من  ليسوا  هؤالء  وألن  املجنون  وال  الصبي  من  وال  املرأة  من 
ُيطلبون ألداء اخلدمة العسكرية اإللزامية يف عرف أهل زماننا، كام أن اجلزية ال تؤخذ 
كذلك من املريض مرضًا مزمنًا وال الشيخ الكبري وال الرهبان املنعزلني يف صوامعهم. 
عها األقلون،  وقد اختلف الفقهاء فيمن تقبل منهم اجلزية، فضيق أكثرهم الدائرة ووسَّ
اليهود  من  إال  اجلزية  تقبل  ال  أمحد(  عن  الروايتني  أظهر  )يف  واحلنابلة  الشافعية  فعند 
والنصارى واملجوس، عىل حني أن األوزعي ومالكًا )وهو الراجح عند املالكية( ذهبا إىل 
أن اجلزية تقبل من مجيع الكفار وعبدة األوثان من العرب وغريهم ومن قريش وغريها.

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ  استدل القدماء عىل مرشوعية اجلزية بقول اهلل تعاىل: زب َقاتُِلوا الَّ
ِذيَن  َم اهللُ َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ ُموَن َما َحرَّ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلَِخِر َواَل حُيَرِّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن رب  1. ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ
ر أمريًا  نة بعدد من النصوص، منها ما ورد من أنه   كان إذا أمَّ واستدلوا من السُّ
عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريًا، ثم قال: 

1- سورة التوبة: 29.
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وكفَّ  منهم،  فاقبل  أجابوك  هم  فإن  اجلزية  فسلهم  اهلل...  سبيل  يف  اهلل  باسم  »اغز 
عنهم«1. 

وقد ثبت أن النبي   أخذ اجلزية من جموس هجر2. 
وقد أمجع الفقهاء عىل ذلك. 

أما الفقهاء املعارصون فقد كانت هلم مواقف خمتلفة، فمنهم من تابع الفقهاء املتقدمني، 
ومنهم من اجتهد يف املسألة فكان له رأي خمتلف، وهم كثريون، لعّل من أشهرهم: 
ود.  القرضاوي،  يوسف  ود.  زيدان،  الكريم  اهلل  عبد  ود.  السباعي،  مصطفى  )د. 
وهبة الزحييل، ود.عبد العزيز كامل، ود. صويف أبوطالب، وغريهم...(3 وقد ساق 
الفقهاء واملفكرون املعارصون العديد من احلجج التي تدعم قوهلم بوجود بديل عن 
كانت  التي  احلرب  اتفاقات  من  جزءًا  األساس  يف  كانت  اجلزية  بأن  وقوهلم  اجلزية 
سائدة يف ذلك الزمان، وقد تغري اليوم الكثري من األشياء التي تتصل بالسلم واحلرب 
نقاط  يف  به  احتجوا  ما  أهم  أذكر  أن  هنا  وأود  الواحد،  البلد  سكان  بني  وبالعالقة 

حمددة: 
مقارنة  عند  اجلزية  مسألة  يف  اإلسالم  سامحة  إىل  - ُيلمح الدكتور مصطفى السباعي 
أحكام اجلزية بام كان سائدًا لدى األمم األخرى، حيث يشري إىل أن اجلزية كانت قبل 
اإلسالم ُتفرض عىل من ل يكن من الفاحتني عرقًا أو بلدًا أو دينًا سواء أحارب أم ل 
حيارب، أما يف اإلسالم فال ُتفرض إال عىل املحاربني من أعداء األمة، أما املواطنون 

غري املسلمني ممن ل حياربوا الدولة، فال ُتفرض عليهم اجلزية. 
حني  الكتاب  أهل  لقتال  غاية  اجلزية  جتعل  أهنا  لوجدنا  اجلزية  آية  إىل  رجعنا  أننا  ولو 

1- رواه مسلم.
2- رواه البخاري.

3- انظر بحث اجلزية يف ظل الدولة اإلسالمية اليوم، ص 13.
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نتغلب عليهم، وليس كل أهل الكتاب جيب علينا أن نقاتلهم، بل إنام نقاتل من يقاتلنا 
ض كيان الدولة للخطر، وهذا هو رصيح اآلية الكريمة:  ويشهر علينا السالح، ويعرِّ
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ اَل حُيِبُّ امْلـُْعَتِديَنرب 1 فاألمر  زب َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللِ الَّ
بالقتال يف آية اجلزية ليس إال ملن قاتلنا، فقتال من ل يقاتلنا عدوان ال حيبه اهلل تعاىل، 
يِن َوَل خُيِرُجوُكْم  تُِلوُكم يِف الدِّ ِذيَن َل ُيَقٰ  ويؤيد هذا قوله تعاىل: زب اَل َينَهٰيُكُم اهلُل َعِن الَّ
امُلْقِسِطنَيرب  حُيِبُّ  اهلَل  إِنَّ  إَِليِهم  َوُتْقِسُطٓوْا  ْوُهم  َترَبُّ َأْن  ِرُكم  ِدَيٰ  ِمْن 

 .2

فال شك يف أن الذين يعيشون يف الدولة مع املسلمني من أهل الكتاب، ويشاركوهنم يف 
اإلخالص والوالء هلا ليسوا ممن جيوز قتاهلم، فال تفرض عليهم اجلزية التي هي ثمرة 
القتال بعد النرص، أما االستمرار يف أخذ اجلزية بعد عصور من الفتح اإلسالمي، فإن 
احلاكمون  عنه  يسأل  يرى عدم مسؤولية اإلسالم عن ذلك، وإنام  السباعي  الدكتور 
تاريخ  عن  ال  اإلسالم  يف  اجلزية  نظام  عن  نتكلم  إنام  ونحن  املسلمني،  من  واألمراء 

اجلزية يف الدولة اإلسالمية3. 
حيققه  لنرص  نتيجة  إبرامه  يتم  عقد  من  جزء  هي  السباعي  الشيخ  نظر  يف  اجلزية  إذن 
املسلمون، وال ينبغي أن ُيتجاوز به ذلك ليكون جزءًا من القوانني الدائمة يف البلدان 

اإلسالمية.
- وعىل منهج د. السباعي مىض كثري من الباحثني املعارصين، وهلم العديد من احلجج 
والرباهني اإلضافية، ومنها ما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم زيدان من أن اجلزية إنام 
وضعت عىل الذميني بوصفها بدالً عن الدفاع واحلامية ويف عرصنا صار أهل الذمة 

1- سورة البقرة: 19.
2- سورة املمتحنة: 8.

3- انظر نظام السلم واحلرب يف اإلسالم :11.
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وغريهم من غري املسلمني يشرتكون مع املسلمني يف واجب الدفاع عن دار اإلسالم 
مما يعني عدم وجوهبا عليهم، أصاًل أو سقوطها عنهم، وإن العودة إىل التاريخ تؤكد 
ذلك حيث تم إسقاط اجلزية عن بعض الذميني لقاء املشاركة يف القتال مع املسلمني 

أو تقديم بعض اخلدمات للجيش اإلسالمي، وهناك العديد من الشواهد، منها:
كتاب سويد بن مقرن قائد جيش املسلمني يف بالد فارس يف زمن عمر بن اخلطاب 
 إىل ملك جرجان حيث جاء فيه: »... ومن استعنا به منكم فله جزاؤه يف معونته 

عوضًا عن جزائه« ونصوص أخرى من هذا القبيل. 
بل إن هناك من ينسب إىل الشعبي تقرير هذه احلقيقة حيث ورد عن وكيع عن سفيان 
الشعبي:  فقال  الكتاب؟  بأهل  يغزون  املسلمني  عن  الشعبي  سألت  قوله:  جابر  ابن 
أدركت األئمة الفقيه منهم وغري الفقيه يغزون بأهل الذمة، ويضعون عنهم جزيتهم، 

فذلك هلم نفل حسن1. 
هذا كله يدل عىل أن اجلزية ل تكن مالزمة لعقد الذمة، مما يدل عىل إمكانية إسقاطها 

لسبب من األسباب الوجيهة.
- يضيف الدكتور حممد سليم العوا إىل ذلك أن عقد الذمة قد انتهى بذهاب الدولة 
التي أبرمته، فالدولة اإلسالمية القائمة اليوم يف أي قطر ليست خلفًا للدولة اإلسالمية 
األوىل التي أبرمت عقد الدولة حيث إهنا قد زالت من الوجود باالستعامر الذي قىض 

ل رشائعها القانونية. عىل سلطاهنا، وملك ديارها، وبدَّ
كام أنه يضيف أيضًا أن مفهوم السيادة القومية أو الوطنية يف العرص احلديث قد تغري 
التي  فالسيادة  األقدمون،  الفقهاء  له  يعرض  ل  الذي  االجتامعي  العقد  من  نوع  إىل 
عرفها الفقه القديم قامت عىل انتصار منترص واهنزام منهزم، أما سيادة الدولة اليوم 

1- انظر يف هذا اجلزية يف ظل الدولة اإلسالمية، ص 15.
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احلقوق  ويف  القائمة  الدولة  صناعة  يف  طرفاها  يتساوى  حقيقية  مشاركة  عىل  فقائمة 
والواجبات.

من  آرائهم  عن  احلديث  سبق  من  آراء  عن  خمتلف  رأي  له  الزحييل  حممد  الدكتور   -
الفقهاء املعارصين، إذ إنه يرى أن األسس واألنظمة التي تنظم العالقات بني الدول 

ق بني حالتني:  قد تغريت، وهلذا فإنه يفرِّ
األوىل: يف إهناء حاالت النزاع واالقتتال بني الدول حيث إنه ل يبق يف العرص احلديث 

جمال لتطبيق عقد الذمة عىل املستوى الدويل.
الثانية: هي تطبيق عقد الذمة ودفع اجلزية عىل املواطنني القاطنني يف أرض الدولة، 
عىل  ُتفرض  رضيبة  عن  عبارة  نظره  يف  فاجلزية  ذلك،  يف  مشكلة  يرى  ال  هنا  وهو 
فئة من الناس، ويقابلها التزامات أخرى عىل بقية الفئات، ويمكن أن تكون اجلزية 
يف مقابل الزكاة التي يدفعها املسلم، ويكون كل منهام عبارة عن مسامهة يف نفقات 

الدولة.
من  جزء  هو  الذمة  عقد  أن  يرى  الذي  السباعي  الدكتور  لرأي  مناقض  الرأي  هذا 

اتفاقيات إهناء احلرب، وال ُيفرض عىل املواطنني غري املسلمني يف احلاالت العادية.
ولعل مما يمكن أن يضاف إىل اآلراء السابقة ما ذهب إليه بعض الفقهاء املعارصين 
من أن العالقات الدولية تقوم اليوم عىل املعاملة باملثل، فإذا قامت الدولة اإلسالمية 
بفرض اجلزية عىل غري املسلمني من مواطنيها، فإنه خُيشى من قيام الدول التي يعيش 
فيها أقليات إسالمية بإجراءات مماثلة، أو أن ُتتخذ مسألة اجلزية ذريعة إلحلاق أذى 
اإلسالم،  إنسانية  عن  واالنطباعية  الذهنية  وبالصورة  لدهيا  باملسلمني  النطاق  واسع 
ومن املعلوم أن نحوًا من ثلث املسلمني يف العال يعيشون يف دول ال يمثلون األكثرية 
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من شعوهبا1.
- الدكتور يوسف القرضاوي ال ُيبعد يف تناوله للموضوع عن آراء من ذكرناهم من 
العلامء املعارصين، بل إنه يتناول حيثيات فرض اجلزية بلغة جازمة غاضًا الطرف عن 
الذمي  املواطن  عىل  تفرض  ال  للقتال )أي  غاية  كانت  اجلزية  أن  يقرر  اخلالف، فهو 
تعبدية،  دينية  فريضة  وهي  اجلهاد  فريضة  بدالً عن  كانت  اجلزية  أن  يقرر  اليوم( كام 
ه املسلمون  فلم ُيرد اإلسالم- لفرط حساسيته- أن يفرض عىل غري املسلمني ما يعدُّ

عبادة وقربة دينية.
ويقول أيضًا: إن الفقهاء قرروا أن الذمي: إذا شارك يف الدفاع وحماربة األعداء سقطت 
 – املواطنني  كل  مفروضًا عىل  اإلجباري  التجنيد  أصبح  أن  بعد  اجلزية، واليوم  عنه 
مسلمني وغري مسلمني- ل يعد هناك جمال لدفع أي مال، ال باسم اجلزية وال باسم 

غريها2.
خالصة: 

من الواضح أن التنظري الفقهي ملسألة املواطنة ومسألة اجلزية قد تم يف ظل قوة اإلسالم 
وسيادة دولته كام أنه تم يف ظل متدد الدولة اإلسالمية واتساع رقعتها، ومن املعلوم 
احلروب  حاالت  يف  السيادة  هلا  تكون  أمور  واخلوف  والشك  والتوجس  التوتر  أن 
والنزاعات املسلحة، والسيام إذا كانت النزاعات يف إطار الوطن الواحد وعىل أرض 
الدولة الواحدة، وهلذا فإن قدماء الفقهاء ال خيتلفون يف مسألة فرض اجلزية بوصفه 
مبدأ عامًا يعرب عن إعالء كلمة اهلل تعاىل وعزة اإلسالم وبسط سلطانه عىل أرضه ويف 

عالقاته مع خصومه... 
أما تنظري الفقهاء املعارصين فإنه قد جرى يف أجواء االستعامر األورويب لبالد املسلمني 

1- السابق...
2- انظر الدين والسياسة: 183، 184.
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ويف ظل شعور عام بضعف األمة حكامًا وشعوبًا، وهلذا فإن أسلوب التناول ملسألة 
اجلزية هو أسلوب من يتعامل مع معضلة يبحث هلا عن حل.

أنا شخصيًا أميل إىل قول املعارصين يف هذا األمر، فاجلانب السيايس لدى أي دولة 
ال يشكل عنوانًا لسيادهتا عىل بقدر ما يعرب عن أعراف دولية وعالقات سياسية مع 
خمتلف الدول، ومنطق دولة املواطنة هو السائد اليوم، أضف إىل هذا أن النظام املايل 
الدخل  عىل  الرضائب  التفاصيل، وإن  من  الكثري  عىل  ينطوي  نظام  العال  يف  السائد 
يف  درمهًا  مخسني  مبلغ  أخذ  وإن  للغاية،  معقدة  لنظم  ختضع  األموال  رؤوس  وعىل 
السنة من الذمي أو غري املسلم ممن يقيمون يف ديار اإلسالم يعد مبلغًا زهيدًا للغاية إذ 

إن بعض املوظفني يدفعون للدولة أضعاف هذا املبلغ.
خدمات  )كتقديم  اجلزية  عن  ببديل  اجلند  أمراء  وبعض  اخللفاء  بعض  قبول  إن   
لوجستية( يدل عىل أن القصد من فرض اجلزية ل يكن أكثر من مؤرش عىل اخلضوع 
لدولة اإلسالم واملوافقة عىل طاعة نظمها احلياتية العامة، أضف إىل هذا أن املعاملة 
حيّس  وجتعله  بالتهميش  الشعور  إىل  ستدفعه  اجتامعي  مكون  ألي  الفائقة  التمييزية 
للعدو  عمالء  يصبحوا  أن  إىل  أفراده  ببعض  حيدو  حقوقه، مما  عىل  والعدوان  بالظلم 

املرتبص، ويف ذلك من إيذاء األمة ومصاحلها اليشء الكثري. 

2- والية املرأة:
املجتمعات  وتنوع  التاريخ  امتداد  عىل  ظلت  التي  الكربى  القضايا  من  املرأة  قضية 
مثارًا للخالف واجلدل، وربام كان ذلك بسبب انقسام اجلنس البرشي إىل ذكر وأنثى، 
وهذا انقسام نووي بامتياز، وال ينشأ منه سوى االختالف والتباين والتحزب، ويبدو 
أن يف خفايا قضية املرأة ما يدعو الشعوب إىل االنتقال من النقيض إىل النقيض، أضف 
إىل هذا أن معظم الشعوب تنظر إىل املرأة عىل أهنا رمز رشفها، كام أهنا املؤمتنة عىل ثقافة 
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األمة، وهذا كله جيعل اخلوض يف كل الشؤون املتصلة باملرأة ذا حساسية بالغة.
إذا استعرضنا آراء القدماء يف تويل املرأة ملنصب اخلالفة أو ما يسمونه أحيانًا )اإلمامة 
من  عددًا  خليفة  يكون  ملن  رشطوا  حيث  املنع؛  يرون  أهنم  نجد  فإننا  العظمى(؛ 
قال: ومجيع فرق  ابن حزم حني  أن يكون ذكرًا، وقد حكى اإلمجاع  منها  الرشوط، 
أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة املرأة، وذكر اإلمجاع أيضًا القرطبي مع اختالف 

الفقهاء يف جواز كوهنا قاضية فيام جتوز شهادهتا فيه.

أ- أدلة املانعني : 
اهلل  قول  منها  األدلة،  من  بالعديد  اخلالفة  منصب  املرأة  تويل  بمنع  القائلون  استدل 
َل اهللُ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض َوباَِم َأْنَفُقوا ِمْن  اُموَن َعىَل النَِّساِء باَِم َفضَّ َجاُل َقوَّ تعاىل: زب الرِّ
فال  األرسة،  داخل  املرأة  عىل  قّوامًا  الرجل  جعلت  اآلية  هذه  إن  قالوا:  ْمرب1  َأْمَواهِلِ
يصح أن تكون املرأة قّوامة عىل الرجل فيام هو أكرب من األرسة -من باب أوىل- كام 

هو الشأن يف رئاسة الدولة واملجالس النيابية والوزارات.
واستدلوا عىل املنع بام ورد من أنه حني بلغ النبي   أن أهل فارس قد مّلكوا عليهم 
وا أمرهم امرأة« أي: لن يظفروا باخلري، ولن يبلغوا  بنت كرسى قال: »لن يفلح قوم ولَّ

ما فيه النفع ألمتهم. 
واستدلوا كذلك بفعل النبي   وفعل أصحابه واخللفاء من بعده حيث إهنم ل يولوا 

املرأة أي منصب كبري مما هو دون اخلالفة من املناصب.
وملن يمنع تويل املرأة للخالفة حجج أخرى، منها: أن توليتها هذا املنصب سيضطرها 
إىل السفر واخلروج من املنزل؛ واملرأة مأمورة بالقرار يف بيتها، كام أهنا ستجد نفسها 

1- سورة النساء: 34.
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وهذا  للنظري،  النظري  مفاوضة  ومفاوضتهم  وجمالستهم  الرجال  خمالطة  إىل  مضطرة 
باب لكثري من الفساد والوقوع يف خمالفة الرشع. 

وهم يقولون أيضًا: إن انعقاد إمجاع السلف عىل منع توليها اخلالفة دليل واضح عىل 
عدم أهلية املرأة لذلك بسبب نقص عقلها وخربهتا باحلياة العامة وبسبب ما ُجبلت 

عليه من الضعف وغلبة العاطفة ونقص التدبري...

ب- أقوال املعارصين: 
ليس  انتباههم  يشد  الذي  أن  املعارصين  الفقهاء  أقوال  يف  النظر  عند  الواضح  من 
التنظري ملنصب )اخلالفة(؛ فاألمة يف ظروفها احلالية تعيش يف أكثر من مخسني دولة 
إسالمية، وجزء ال بأس به منها يعيش يف عدد كبري من الدول بوصفهم أقليات أو 
جاليات، واألمل يف توحيد تلك الدول ليكون هلا خليفة واحد موجود لكن بلوغه 
قد يستغرق قرنًا أو قرونًا من الزمان، هذا إذا كان يف حيز املمكن أصاًل، ومن ثم فإن 
اخلالف ينصبُّ أساسًا اليوم عىل جواز تويل رئاسة الدولة، ويف هذا السياق نجد أن 
السواد األعظم من الفقهاء املعارصين ال يفرقون بني تبوء املرأة ملنصب اخلالفة وبني 
تبوئها ملنصب رئاسة اجلمهورية، وممن قال باجلواز الدكتور مصطفى السباعي، حيث 
أعلن خالل املداوالت لوضع دستور لسورية خالل النصف األول من القرن الفائت 
أن املهم هو النص يف الدستور عىل أن دين الدولة اإلسالم، أما منصب رئيس الدولة 
فحال املواطنني يف جواز شغله سواء، ال فرق بني ذكر وأنثى، وبقوله يقول عدد من 
الفقهاء والباحثني املعارصين مثل: الشيخ حممد الغزايل والدكتور يوسف القرضاوي 
والدكتور حممد سليم العوا واألستاذ راشد الغنويش والدكتور حممد عامرة وغريهم...

زين:  ج- أدلة املجوِّ
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1- النصوص الواردة يف منع املرأة من تويل رئاسة الدولة ظنية الداللة وعامة، وهي 
ي بني الرجل واملرأه مثل قوله  غري كافية جلعلنا نغض الطرف عن النصوص التي تسوِّ
ـُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاْلـَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن  تعاىل: زبَوامُلْؤِمنُوَن َوامْل

َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللَ َوَرُسوَلُه...رب1.  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الـُمنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
: »إنام النساء شقائق الرجال«2. وقوله  

أحد  ختصيص  عىل  الشارع  نص  ما  إال  والنساء  الرجال  بني  املساواة  هو  فاألصل 
اجلنسني به، وليس لدينا نص واضح يف ختصيص رئاسة الدولة بالرجال دون النساء. 
وا أمرهم امرأة«3 فهو  : »لن يفلح قوم ولَّ 2- أما ما استدل به املانعون من قوله  
اإلخبار  باب  من  أنه  عىل  يدل  احلديث  سياق  إن  حيث  موضعه  غري  يف  استدالل 

والبشارة بزوال ملك كرسى، وليس من باب الترشيع والتأصيل الفقهي.
3- إن والية املرأة ليست من قطعيات الدين وثوابته، وإنام هي )كام هو شأن معظم 
شؤون السياسة واحلكم( مما ينتمي إىل املصالح الرشعية وتدبري شؤون الدنيا، التي 
ُيبحث فيها عن املنافع ودرء املفاسد، وإنه ال ينبغي تفويت مصلحة تولية امرأة ثبتت 
عدالتها ونزاهتها وقدرهتا عىل إدارة شؤون البالد ومحاية أمنها بسبب كوهنا أنثى، وإن 
كثريًا من النساء نجحن يف كسب ثقة منسويب األحزاب السياسية التي ينتمني إليها 

واستطعن التفوق عىل الرجال يف ذلك.
األوضاع  عىل  ينطبق  ال  اخلالفة  منصب  املرأة  لتويل  القدماء  الفقهاء  منع  إن   -4
السياسية الراهنة، فمنصب رئاسة اجلمهورية يف العصور احلديثة يشبه إىل حد بعيد 
منصب وايل اإلقليم، ومن ثم فإن احلديث الوارد يف ابنة كرسى، وما قاله األقدمون 

1- سورة التوبة: 71.
2- رواه أمحد وأبو داود.

3- حديث صحيح أخرجه الرتمذي وغريه.
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يف منع والية املرأة خاص باإلمامة العظمى، هذا مع أن األقدمني- أو جّلهم- منعوا 
تويل املرأة وزارة التفويض ووزارة التنفيذ.

5- إن نظام احلكم يف العصور اإلسالمية األوىل كان يقوم عىل شخص اخلليفة أو 
الوزير وقد اختلف األمر اليوم كليًا، فرئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء ال يملك 
والسلطة  القوة  توزيع  عىل  يقوم  اليوم  فاحلكم  تام،  نحو  عىل  بالده  سياسة  إدارة 
وجملس  اجلمهورية  رئاسة  مثل  السياسية  املؤسسات  من  عدد  عىل  والصالحيات 
الشورى وجملس النواب واملحكمة العليا، كام أن للمستشارين دورًا كبريًا يف توجيه 
ل للحكم، ونص  سياسات البالد، واألهم من كل هذا هو وجود دستور ونظام مفصَّ
واضح عىل الصالحيات واملسؤوليات، مما جيعل تأثري أي رئيس دولة حمدودًا جدًا إذا 

ما قيس بام كان عليه األمر يف املايض.
6- تساءل املجيزون عن علة املنع من تويل املرأة ملنصب رئاسة اجلمهورية؛ هل هي 
معقولة املعنى، أو هي تعبدية؟ وهذا التساؤل يشبه تساؤل الفقهاء عن علة منع املرأة 
يف  أما  املعنى،  معقولة  املسألتني  يف  العلة  أن  يظهر  والذي  حمرم،  غري  من  السفر  من 
الرئاسة فإهنا تكمن يف ضعف املرأة وقلة خربهتا يف إدارة الشأن العام وغلبة عاطفتها 
ومفاوضتهم  الرجال  خمالطة  من  إليه  املنصب  هذا  حيوجها  ما  إىل  باإلضافة  عليها 

والسفر معهم، وهذا يؤدي إىل مفاسد وخمالفات رشعية ال ختفى. 
بمنع سفرهن  احلكم  الباعثة عىل  واالفتنان هي  الفتنة  من  النساء  اخلوف عىل  وعلة 
من غري حمرم، ويقول املجيزون يف هذا السياق: إن املرأة اليوم قد تعلمت واكتسبت 
الكثري من اخلربات، ويف العال اليوم قرابة عرشين امرأة هن يف املراكز العليا للقيادة يف 
بالدهن، وبعضهن أثبتن نجاحات فائقة يف مناصبهن، وهذا كله جيعل إطالق احلكم 
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باملنع غري صحيح1. 
القول: إن ما نشاهده يف  العلم يمكنني اخلالص إىل  بعد هذه اجلولة يف أقوال أهل 
تلك  أكانت  سواء  عليا  قيادية  مناصب  يشغلن  اللوايت  النساء  أعداد  قلة  هو  العال 
املناصب سياسية أم كانت إدارية يف مؤسسات ورشكات كربى، وهذا الواقع سببه 
تقاليد ثقافية عاملية، باإلضافة إىل خربة أممية مرتاكمة حتط من الثقة بقدرة املرأة عىل 
أي  النساء دون  تعميم هذا عىل كل  العمالقة، لكن  العام واملؤسسات  الشأن  إدارة 
متييز ودون النظر إىل املصالح واملفاسد قد ال يكون من الرشد، فكام أن يف الرجال من 
ال يصلح للوالية، كذلك يف النساء من ال يصلح هلا سوى أن هذه النسبة يف النساء 

أكرب. 
ويفيد بعض الدراسات أن املرأة حتتل يف قيادة الرشكات الكربى نحوًا من )20٪( من 
املناصب التي حيتلها الرجال، وهذه النسبة يف تصاعد مستمر، ومن هنا فإين أميل إىل 
القول: إن األصل عدم تولية املرأة منصب الرئاسة ولكن قد تتوفر معطيات وظروف 
بني  وديانتها  خلقها  يف  واألفضل  واألقدر  األكفأ  هي  املرأة  تكون  كأن  ذلك  تبيح 
الرئاسة وحينئذ، فإنه ال يمنع مانع من اختيارها؛ ألن األمر  املتنافسني عىل منصب 

منوط باملصالح واملفاسد عىل نحو واضح.
املرأة  خصوصية  يف  الواردة  الرشعية  باألحكام  مقيدًا  يظل  ذلك  أن  يف  شك  وال 
وعالقتها بالرجال، كام أن توليها ألي منصب مرشوط بعدم إمهاهلا بيتها وأطفاهلا؛ 

واهلل أعلم.

3- والية غري املسلم:

1- انظر فيام سبق النظريات السياسية: 295، والدين والسياسة: 197 وما بعدها.
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حني حتدث القدماء عن والية غري املسلم لشؤون األمة، فإهنم كانوا يعنون اإلمامة 
العظمى أو اخلالفة، وهلذا فإهنم مطبقون عىل أن غري املسلم ال يكون خليفة للمسلمني، 
وذلك ألن وظيفة حكام املسلمني هي إقامة رشع اهلل وإعالء كلمته وسياسة الدنيا 
بالدين وحفظ حقوق العباد، فاخلالفة هي نيابة عن النبوة، وليست جمرد وظيفة أو 
)أي  اإلمامة  أن  عىل  العلامء  أمجع  عياض:  القايض  قال  وقد  لألمور،  ترصيف  جمرد 
إقامة  ترك  لو  وكذا  انعزل،  الكفر  عليه  طرأ  إن  أنه  وعىل  لكافر،  تنعقد  ال  اخلالفة( 

الصلوات والدعاء هلا.
وقد استدل الفقهاء عىل ذلك بعدد من األدلة؛ منها: 

قوله- سبحانه-: زبَوَلْن جَيَْعَل اهللُ لِْلَكافِِريَن َعىَل اْلـُمْؤِمننَِي َسبِياًلرب1.
ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم رب 2. ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ وقوله: زب َيا َأهيُّ

ومن أبرز ما استدلوا به من السنة ما ورد عن عبادة بن الصامت  أنه قال: »دعانا 
رسول اهلل   فبايعناه، فكان فيام أخذ علينا أن بايعنا عىل السمع والطاعة يف منشطنا 
ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا، وأال ننازع األمر أهله، قال: »إال أن تروا كفرًا 

بواحًا عندكم من اهلل فيه برهان«3. 
وال نريد اإلطالة يف عرض ما ذهب إليه السابقون ألنه واضح متام الوضوح.

السابقون  إليه  ما ذهب  إىل  منهم  األعظم  السواد  فقد ذهب  املعارصون  الفقهاء  أما 
من عدم جواز والية غري املسلم لرئاسة الدولة املسلمة، ول يروا التفريق بني اخلالفة 
أمة،  إقليم منهام بحكم  الوزراء بوصفهام أشبه بحكم  أو  الدولة  العامة وبني رئاسة 

تقطن العديد من الدول.

1- النساء: 141.
2- النساء: 19.
3- رواه مسلم.
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الدولة  أن يكون رئيس  النص عىل  بأن  السابقني  باإلضافة إىل حجج  وهم حيتجون 
الدساتري احلديثة، كام هو  أمر معروف يف  الشعب  أغلبية  أو مذهب  منتميًا إىل ديانة 

الشأن يف دساتري دول مثل اليونان وإسبانيا والدنامرك والسويد وغريها.
ويرى عدد من الفقهاء املعارصين وعدد من احلقوقيني واملفكرين السياسيني جواز 
بوزارة  القدماء  سامه  ما  وكذلك  الوزراء  ورئاسة  الدولة  رئاسة  املسلم  غري  تويل 

التفويض، وهلم عىل هذا العديُد من االستدالالت والرباهني، منها: 
1- الفقه اإلسالمي نشأ يف ظل تكون إمرباطورية، وليس دولة، ويف اإلمرباطوريات 
تتمحور السلطة حول اإلمرباطور عىل حني أن الدولة احلديثة هي دولة مؤسسات، 
األدلة  العلامء  من  الفريق  هذا  استخدم  وقد  السلطة،  من  يشء  بيدها  مؤسسة  وكل 

عينها التي تستخدم يف جتويز كون رئيسة الدولة امرأة.
والغلبة  الفتح  قوانني  يعتمد  اجتامعي  العادة عىل عقد  اإلمرباطوريات يف  تقوم   -2
أي  يف  بعضهم  مع  يدخلوا  ل  أحرار  مواطنني  بني  املساواة  وليس  العقيدة،  ة  وأخوَّ
حرب يف أي يوم من األيام، وهلذا فالعالقة بني سكان الدول اإلسالمية اليوم خمتلفة 

عن العالقة بني سكان الدولة اإلسالمية يف املايض.
3- العقد االجتامعي الذي ينظم العالقة بني النظام السيايس وبني عامة الناس اليوم ال 
يستند إىل الدين أو العرق أو املذهب، وإنام يستند إىل اجلغرافيا حيث إن لكل وطن وكل 

دولة اليوم حدودًا جغرافية حمددة، وهذا ينسجم متامًا مع روح وثيقة املدينة املنورة.
4- إن النظم الدستورية السائدة اليوم خمتلفة متامًا عام كان يف املايض، فرئيس اجلمهورية 
-كام هو الشأن يف النظام الربملاين- قد يكون حمدود السلطة، وتكون السلطة الفعلية 
لرئيس الوزراء، ورئيس الوزارء مقيد بالدستور، وللربملان عزله واحليلولة دون مترير 
غري  تويل  من  خطورة  هناك  فليست  هنا  ومن  والوزارية،  الرئاسية  القرارات  بعض 

املسلم لرئاسة الدولة.
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وال  اجلمعة،  خيطب  ال  الدولة  فرئيس  دينية،  رئاسة  ليست  اليوم  الدولة  رئاسة   -5
يصدر الفتوى، وال يأمر باملعروف، وال ينهى عن املنكر، فلهذه األمور دوائر خمتصة، 
مستشفى،  بمدير  أشبه  وهو  واخلارجية،  الداخلية  البالد  شؤون  إدارة  وظيفته  وإنام 
إخفاقات  أخفق  طبيب  من  وكم  طبيب،  غري  يكون  وقد  طبيبًا  يكون  قد  إنه  حيث 
إدارة  استطاع  طبية  معرفة  أي  له  ليس  إداري  من  وكم  مستشفى،  إدارة  يف  شديدة 
عىل  قدرته  ورشط  الرئيس  يف  اإلسالم  رشط  فإن  هنا  ومن  باهر،  بنجاح  مستشفى 

االجتهاد كام هو رأي قدماء الفقهاء -ال معنى له اليوم.
السائدة،  والثقافة  بالعرف  وإنامالعربة  الدستور،  عليه  ينص  بام  ليست  العربة   -6
تارخيهم  يف  خيتاروا  ول  )بروتستانت(  األمريكيني  معظم  بأن  هذا  عىل  ويستدلون 
ذلك،  من  يمنع  ال  الدستور  أن  مع  امرأة  أو  أومسلاًم  هيوديًا  الدولة  لرئاسة  الطويل 
وجون كندي هو الكاثوليكي الوحيد الذي تم انتخابه رئيسًا ألمريكا، وقد تم اغتياله، 
كام هو معروف، وهلذا فإن إتاحة الدستور لغري املسلم أن ييل رئاسة اجلمهورية هي 
يشء شكيل، وال ُيعمل به عىل أرض الواقع، لكن منعه لذلك يثري مشكالت داخلية، 

البالد يف غنى عنها.
:  7- ليس يف الرشيعة نص رصيح عىل وجوب كون رئيس الدولة مسلاًم، أما قوله 
زبَوَلْن جَيَْعَل اهللُ لِْلَكافِِريَن َعىَل امُلْؤِمننَِي َسبِياًلرب1 فهو نص ينتمي إىل اخلطاب القَدري، 

وليس إىل اخلطاب الرشعي التكليفي. 
ثم إن رئيس اجلمهورية حني خيتاره الناس بملء إرادهتم، ال يكون قاهرًا هلم وال متسلطًا 
عليهم، بل يكون خادمًا هلم، وسيكون يف وسعهم عرب ممثليهم يف الربملان سحب الثقة منه 

وعزله متى رأوا املصلحة يف ذلك.

1- هناك قول قوي للمفرسين بأن اآلية يف أمر اآلخرة وهبذا تكون خارج نطاق االستدالل.
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إن من أوائل القائلني بجواز تولية غري املسلم الدكتور مصطفى السباعي وتابعه عىل 
هذا عدد من الفقهاء والباحثني املعارصين مثل الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور 

حممد سليم العوا واألستاذ راشد الغنويش وغريهم.

تعليق: 
تراكم  ما  نتيجة هي رضورة حتكيم  إىل  ننتهي  املجوزين واملانعني  أدلة  ننظر يف  حني 

لدينا من خربات سياسية يف هذا الشأن، وهذه اخلربات ذات منزعني:
-املنزع األول: هو خطورة تويل رئاسة الدولة من قبل غري املسلم، وذلك ألن نجاح 
الدين  أي رئيس دولة يظل مرهتنًا بتفاعل شعبه معه، وحني يكون هناك خالف يف 
أو املذهب فإن الشك والعداوة واخلوف من التخريب الثقايف يكون هو السائد لدى 
كتلة كبرية من املواطنني، وهلذا فالبد من أن ينص الدستور عىل أن دين رئيس الدولة 

هو اإلسالم. 
هو أن اخلربة قد دلت عىل أن حرمان أي فئة من فئات املجتمع من  - املنزع الثاين: 
بالغبن  مناطقية، سيجعلها تشعر  أو  أو عرقية  دينية  العليا ألسباب  الوظائف  بعض 
والتهميش، وهذا سيدفع هبا نحو التكتل والتحزب السلبي، كام أنه قد يدفعها يف اجتاه 
العاملة لألجنبي لتكون بمثابة جرح مفتوح يف جسد البالد، وهذا يعني إعامل قاعدة 
حتصيل خري اخلريين ودفع رش الرشين، وهذا قد يستلزم قبول غري املسلم يف منصب 
رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء، وأنا أرى أنه ال ينبغي أن يرأس الدولة املسلمة غري 
مسلم ولكن يف بلد يشهد حربًا داخلية مدمرة، وفيه تنوع عرقي وديني ومذهبي كبري 
)سورية نموذجًا(، قد يكون من الصعب جدًا احلصول عىل االستقرار من غري توافق 
سيايس بني كل أطيافه ومكوناته، وقد تفيض املوازنة بني املصالح واملفاسد إىل حتقيق 
مصلحة عليا ودرء مفسدة كربى من وراء تولية غري املسلم، وحني يستقر أمر البالد، 
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وهلذا فإهنم قد ذكروا له من الصفات ورشطوا لتوليته من الرشوط ما يدخل يف باب 
التعسف واملثالية الزائدة، عىل حني أن النظم الدستورية اليوم تشدد عىل نحو ظاهر 
من  الدولة  وحتصني  احلاكم  سلطات  تقييد  عىل  قدرته  ومدى  النظام  صالحية  عىل 

الطغيان والفساد، وهذا يؤثر يف تفكرينا يف هذه القضية عىل نحو ظاهر. 
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لو نظرنا يف القضايا التي يتناوهلا الفكر السيايس وتلك التي تتناوهلا السياسة الرشعية 
لوجدنا أن معظمها إن ل نقل كلها معقولة املعنى، واضحة اهلدف بيِّنة العلة، وهلذا فإن 
التعامل معها ينبغي أن يتسم بالشجاعة، ومن هنا فإين أنادي بإعامل مقاصد الرشيعة 
ومبدأ سد الذرائع من أجل ترسيخ املبادئ العليا يف احلياة العامة واملصالح الكربى 
األمة  هوية  عىل  واحلفاظ  العدل  أمهها  ومن  املسلم،  احلاكم  حيققها  أن  ينبغي  التي 
االقتصادي  االزدهار  إىل  باإلضافة  وحريتهم،  الناس  وكرامة  واالستقرار  واألمن 

ورفع مستوى اخلدمات .
إن العال كله مرتبك يف إدارة الشأن العام والقضاء عىل الفساد، والسيام أن املفسدين 
العاملية  التجربة  عىل  االنفتاح  من  بد  فال  هنا  ومن  باستمرار،  أساليبهم  يطورون 
أو  بحل  نرىض  قد  أننا  أعرف  وأنا  املجال،  هذا  يف  املرتاكمة  اخلربة  من  واالستفادة 

أسلوب غري جيد. 
إدارة  املعارصة يف نظام احلكم اإلسالمي وأساليب  أن نستمع إىل األقوال  أمل  كيل 
والتقدم  النهضة  األمة  هلذه  يريدون  فاجلميع  وتفهم،  صدر  وسعة  باهتامم  الدولة 

الخاتمة
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واخلالص من الذل واملهانة والتخلف.

وهلل األمر من قبل ومن بعد .

املؤلف 
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فهرس األفكار والمقوالت العامة
أن العام، وإنَّ جتارب اإلخفاق يف ذلك أكثر  -ظلت البرشية قرونا طويلة حائرة يف إدارة الشَّ

بكثرٍي من جتارب النَّجاح. 
أذهان  يف  اللْبس  من  شيئًا  ُنزيل  حتى  ياسّيِة  السِّ املفاهيم  بعض  تبسيط  العاجلة  املهامت  -من 

باب.  كثرٍي مَن الشَّ
وال  اجلدل  يقبل  ال  َعَقِديٌّ  موضوٌع  ومكاٍن  زماٍن  لكلِّ  اء  الغرَّ يعة  الرشَّ صالحيَّة  -موضوع 

املساومة. 
مزيات.  ه وعىل مستوى العقائد واألخالق واألحكام واآلداب والرَّ ين كلُّ يعة هي الدِّ -الرشَّ

احلياة يف حالة  النَّاس وُيمكن حتقيقه يف واقع  يعة هو من مسؤولية  الرشَّ مَن   )٪90( -تطبيق 
ولة اإلسالميَّة ويف حالة عدم وجودها.  وجود الدَّ

يعة إىل ُعرش ما هي عليه، وال  ٍة هو اختزاٌل للرشَّ يعة بوجود دولٍة إسالميَّ -تعليق تطبيق الرشَّ
خيلو من نوع مَن اهلروب إىل األمام. 

شيوع  إىل  يؤدي  قد  النَّاس  مع  التَّدين  عي  َتدَّ التي  احلكومة  تعامل  ُسوء  أنَّ  التَّاريخ  -يعلمنا 
ين.  اإلحلاد والتَّمرد عىل أحكام الدِّ

ون عليها من خالل حماربة القيم التي  -النَّاس حني ُيقهرون سياسيًا من ِقبل جهٍة ما فإهنم يردُّ
تؤمن هبا. 

للُرؤى والتصورات والقيم  الذي ُيشكل مصدرًا  النَّظري  الُعليا هي ذلك اإلطار  -املرجعيَّة 
واملبادئ واألهداف الكربى. 

أن اخلاص فمرجعيته  ا الشَّ ستور هو املرجعيَّة القانونية حلركة النَّاس يف الفضاء العام، وأمَّ -الدُّ
تعود إىل عقائد النَّاس وأعرافهم. 

ستور وإنَّام ما لدهيم من معتقدات  -ما يوجه سلوك النَّاس يف معظم مفاصل حياهتم ليس الدُّ
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وُرؤًى وطموحات. 

وُرؤًى وطموحات. 
يعة جُمماًل وفيه خطوٌط عريضٌة وتوجيهاٌت هادية،  مان واملكان جاء يف الرشَّ الزَّ -ما يتغري بتغري 

. أن السيايسِّ كام هو احلال يف الشَّ
-ما ال يتغري بتغري الزمان واملكان جاء يف الرشيعة ُمفّصاًل غاية التفصيل كالعبادات مثاًل، وهذه 

حكمة العليم اخلبري. 
-ِقلة النصوص يف نظام احلكم أتاحت مساحاٍت واسعًة ملامرسة االجتهاد، وبالتايل لالختالف 

وتباين وجهات النَّظر. 
أن السيايس أكثر من اليقني وهلذا فإنَّ علينا بحث قضاياه بروٍح ُمتساحمٍة.  -الظنُّ يف الشَّ

وغموٍض  تعقيٍد  عامل  ُيشّكل  قضيٍة  أيِّ  يف  اإلنسان  وجود  أنَّ  اخللق  يف  تعاىل  اهلل  ُسنن  -مْن 
وخالٍف. 

دية بني الوحي بوصفه مصدرًا للتَّرشيع والتقنني  -مطلوب مَن العقل املسلم أْن يظلَّ يف حركة تردُّ
وبني الواقع الذي ستنزل عليه األحكام وثمرات االجتهاد. 

املدماك األضعف يف رصحنا  التاريخ هو  مدار  الرشعية( ظّل عىل  )السياسة  بـ:  ُيعرف  ما  -إنَّ 
العتيد.  الفقهيِّ 

املجتمع  عىل  اخيل  الدَّ االحرتاب  وأشكال  الفتن  توايل  بسبب  للُمَتَغلِّب  الرشعية  منح  -تمَّ 
اإلسالمّي، وقد كان للخوارج إسهام يف هذا. 

حاجات  ُيلبي  بام  االجتهاد  زماٍن  كّل  علامء  عىل  ُيوجب  السيايس  الفقه  يف  فراغاٍت  -وجود 
عرصهم. 

-مسائل احلكم من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات وهلذا فإنَّ حرية احلركة والنظر فيها 
هي األصل. 

وتقليل   األصدقاء  تكثري  وفن  واملفاسد  املصالح  بني  املوازنة  وفن  املمكن  فنُّ  هي  -السياسة 
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األعداء. 
اخلربة  انتهت  وقد  الشورى،  أهل  أو  اخلليفة  مواصفات  عىل  ُيرّكزون  فقهائنا  قدماء  -كان 
احلكومة  إخضاع  عىل  القادر  السيايس  النِّظام  جتويد  عىل  كيز  الرتَّ هو  املهم  أنَّ  إىل  البرشية 

للقانون. 
مليون  فيها  رشكة  تتطلبه  الذي  النظام  أن  الَبدهي  ومَن  رشكة،  بإدارة  أشبه  ولة  الدَّ -إدارة 

موظف مغاير للنظام الذي تتطلبه رشكة فيها مئة موظف. 
هل دائاًم أْن ننقد هذا النظام السيايس أو ذاك، لكن من العسري جدًا أن ُننتج نظامًا  -مَن السَّ

يربأ من العيوب التي الحظناها عىل النُّظم األخرى. 
من  اإلسالمي  التاريخ  امتداد  عىل  كان  لذلك  عاليٍة،  وجاذبيٍة  رمزيَّة  ذو  )اخلالفة(  -اسم 

َيْنتحل ذلك االسم استغالاًل لعواطف عواّم الّناس. 
بحكمة  اشتباكهام  مع  والتعامل  واملضمون  كل  الشَّ بني  الفصل  من  اإلنسان  عانى  -طاملا 

وموضوعية. 
ا  أهنَّ فلو  متعددٍة،  بُطرق  اخللفاء  تولية  متت  وقد  عامًا،  ثالثني  الراشدة  اخلالفة  -استمرت 

استمرت مخسمئة عام فكم طريقة يمكن أن تكون لدى املسلمني يف هذا؟
غموض  هو  ذلك  يف  بب  والسَّ واحلروب،  بالفتن  مشحوٌن  للمسلمني  السيايس  -التاريخ 

بعض املفاهيم وإضاعة بعض املبادئ والقيم السياسية. 
شيد من خالل  -إنَّ نبينا حممدًا صىل اهلل عليه وسلم هو من وضع اللبنات األوىل للُحكم الرَّ

ُزهده يف الدنيا وحماسبة عاّمله عىل ما بني أيدهيم وتولية األكَفاء. 
كباقي  اخلليفة  خضوع  هو  عظياًم  مبدًأ  احلكم  يف  أرسى  عنه  اهلل  ريض  الصّديق  بكر  -أبو 

املسلمني للرشيعة، وذلك حني قال: »أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم«. 
-َفصل أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام بني أمواهلم اخلاّصة وبني أموال الدولة، وهذا ُيشكل 

واحدًا من أعمدة احلكم الصالح.



130

اهلل  متعه  فقد  اإلسالم  تاريخ  يف  االسرتاتيجية  رجال  أعظم  بحق  عنه  اهلل  ريض  عمر  -كان 
تعاىل برؤية ثاقبة ملآالت الترصفات واألعامل. 

بدقة  خيتارهم  والعامل،  الوالة  عىل  شديد  لكنَّه  الدنيا،  يف  زاهدًا  عنه  اهلل  ريض  عمر  -كان 
ويتابعهم بشدة ودأب.

الكفاءة،  أهل  كانوا من  بعضهم  أنَّ  مع  األقارب  تولية  عنه شديدًا يف  اهلل  -كان عمر ريض 
وذلك ُبعدًا عن الريبة واملحاباة. 

من  مبدًأ  ُيشّكل  ورائها  من  ة  خاصَّ منافع  وحتقيق  للسلطة  املوظفني  كبار  استغالل  -عدم 
شيد.  أعظم مبادئ احلكم الرَّ

املالية  ِذممهم  عن  ُيفصحوا  أن  توظيفهم  يريد  من  كبار  من  يطلب  عنه  اهلل  ريض  عمر  -كان 
وممتلكاهتم حتى يستطيع أْن يقول هلم فيام بعد: من أين لكم هذا ؟!.

لن  ُحكم  أيَّ  بأنَّ  منهم  إدراكًا  والوالة  احُلكام  نقد  حرية  ملبدأ  الراشدون  اخللفاء  س  -أسَّ
ن الناس من نقده وُمتابعة تقصريه واختالله.  يكون نزهيًا، ولن يعمل بكامل طاقته ما ل يتمكَّ
س اخللفاء الراشدون ومعهم الصحابة الكرام ملبدأ مرشوعية السلطة، وأوضحوا بام ال  -أسَّ

عيَّة للحاكم.  يدع جمااًل للشك أن األمة هي مصدر السلطة وهي التي مَتنح الرشَّ
البيئات املالئمة هلا مما  املبادئ ال تعمل يف فراغ وأن مأسستها وإجياد  أنَّ  التجربة  -قد دّلت 

ُيساعد عىل تفعيلها وتشغيلها. 
-عال العالقات هو عال االلتباس والغموض ومن َثمَّ فإنه ل يكن من املستغرب ذلك اجلدل 

ين بالسياسة.  حول عالقة الدِّ
لع عىل الرشيعة الغّراء ال يرتاب يف أهنا مناسبة لكلِّ جوانب احلياة، واجلدل ال ينبغي  -املطَّ

ين بالسياسة وإنام حول نوعية تلك العالقة.  أن يكون حول عالقة الدِّ
-يقوم الدين عىل املبادئ والثوابت، وتقوم السياسة عىل رعاية املصالح ودرء املفاسد. 
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-مساحات االجتهاد أمام السيايس أوسع بكثري من املساحات املتاحة للفقيه وهذا مصدر 
سوء فهم كلٍّ منهام لآلخر.   

لطة  للسُّ هنم  أنه  عىل  السيايس  املشهد  د  لتسيُّ اإلسالميني  حب  ُيفرسَّ  أن  دائاًم  الوارد  -من 
واملال واجلاه. 

عن  عبارة  تصبح  قد  السلطة  فإن  مناسبة  غري  ظروف  يف  السلطة  الصاحلون  يتوىلَّ  -حني 
حمرقة لرموزهم ورمزّيتهم. 

ين نفوٌذ سيايسٌّ بسبب تدّينه، فهذا ُيفسده وُيفسد النظام  -ال جيوز أن يصبح لصاحب الدِّ
السيايس، ما ل يكن ذلك النفوذ ُمقننًا بوضوح. 

شيد عىل الكفاءة واألمانة.  -يقوم احُلكم الرَّ
ام جتتمع الكفاءة واألمانة يف شخٍص واحٍد ومن هنا كانت شكوى عمر ريض اهلل عنه  -َقلَّ

من قوة الفاجر وعجز الثقة. 
فة حتتاج إىل النزاهة املالية فيمن يتولَّون شؤوهنا ألنَّ الفساد ينخر يف كلِّ  -الشعوب املتخلِّ

مفاصلها. 
ين يشٌء خاطٌئ ولكن من املصلحة أن يكون هناك نوٌع من التَّاميز  -فصل السياسة عن الدِّ

عوية.  بني املامرسة السياسية واملامرسة الدَّ
-ل يرد مصطلح أهل احلل والعقد يف كتاب وال ُسنَّة، فهو مصطلح اجتهادّي.

اجتامعيَّة  ُنخبٌة  وهي  السياسية،  بالطبقة  اليوم  يه  ُنسمِّ ملا  س  أسَّ والعقد  احلل  أهل  -مفهوم 
هتتم بالشأن السيايس وُتؤثِّر يف اخليارات السياسية. 

جعل  مما  باملأسسة،  الشورى  بأهل  أحيانًا  ُيسّمون  من  أو  والعقد  احلل  أهل  يظفر  -ل 
الغموض حُييط هبم من كلِّ جانب. 

-يف حتديد مفهوم أهل احلل والعقد اضطراب شديد، فمنهم من جيعلهم حمصورين يف أهل
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العلم واخلربة والرأي السديد يف كلِّ املجاالت، ومنهم من يقول: إهنم أهل الشوكة ورؤساء 
اِفذة.  اجُلند من أصحاب الكلمة النَّ

املوظفني  كباَر  منهم  وا  َيعدُّ أن  العلم  أهل  لبعض  أباح  والعقد  احلل  أهل  مفهوم  -غموض 
وُجباَة األموال، وهذا قول من ال يعرف طبيعة عمل أهل احلل والعقد. 

-عدم بلورة مفهوم أهل احلل والعقد يعود إىل سبب بسيط هو أهنم كانوا غائبني عن معظم 
مراحل تارخينا السيايس. 

الوالية لويل األمر، كام  بعقد  ة  اأُلمَّ َينوبون عن  ي أهل احلل والعقد هبذا االسم ألهنم  -ُسمِّ
م خُمولون بحلِّ ما يعقدونه عند اقتضاء املصلحة لذلك.  أهنَّ

-كانت املشكلة لدى القدماء يف كيفية اختيار أهل احلل والعقد ويف اجلهة التي ستختارهم 
وذلك بسبب غياب نظام االنتخابات يف زماهنم. 

-مشكلة أخرى كانت موجودة لدى القدماء هي صفات أهل احلل والعقد، ألنَّ احلاجة قد 
تكون إىل مئة ومن تتوفر فيهم الصفات املطلوبة متوفرون باأللوف. 

-يف نظري أنَّ أهل احلل والعقد وأهل الشورى اليوم هم أعضاء الربملان أو جملس الشورى، 
ويتم حتديد رشوطهم وصفاهتم من خالل الدستور، والشعب هو اجلهة الوحيدة التي تقوم 

باختيارهم. 

-أَلْن ُيقدم عىل انتخاب الربملان أو الرئيس )20٪( ممن حَيق هلم االنتخاب أفضل بكثري من 
أن يتمَّ االختيار عن طريق عرشين أو ثالثني من أهل الرأي واخلربة. 

ورى لدى املسلمني ليست أحد أعمدة نظام احلكم فحسب بل هي أسلوب حياة.  -الشُّ
-الشورى تعني املحاولة لسرب اآلراء حول قضية من القضايا أو موقف من املواقف. 

لهم لوجهات  ام حترّضوا أكثر صار التشاور بينهم أكثر وصار تقبُّ -من الواضح أنَّ النَّاس ُكلَّ
املتباينة أسهل.  النظر 
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أْن  الناس  من  أيٍّ  حقِّ  من  ليس  فإنه  هنا  ومن  الشورى،  فيه  جتري  االجتهاد  فيه  جيري  -ما 
يتشاوروا يف حتريم حالل أو حتليل حرام ثابت. 

ا الفروع واجلزئيات فإهنا مناط االجتهاد وموضع  أمَّ -األصول والُكليات هي مناط االتفاق، 
لالختالف.

ليس  االستشاريني  ورأي  االستشارة  أهل  من  كانوا  الشورى  أهل  باختيار  الناس  َيقِم  ل  -إذا 
بُملِزم.

ل وهو الشعب. -ال شكَّ لديَّ يف أن الشورى تكون ُملزمًة ألن أهل الشورى ُيمّثلون املوكِّ
ل الشورى نظامًا سياسيًا متكاماًل وإن كانت أهم أركانه عىل اإلطالق. -ال ُتشكِّ

يمقراطية شكٌل من أشكال احلكم ُيشارك فيه مجيع املواطنني املؤهلني عىل قدم املساواة إما  -الدِّ
عىل نحو مبارش أو عىل نحو غري مبارش. 

-تعني الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر القوانني أيضًا. 
لطات أما الترشيع فهذا من حق اهلل  -نحن نتفق مع الديمقراطية يف أن الشعب هو مصدر السُّ

تعاىل، ويمكن للربملانات َسنُّ القوانني التي ال تتناقض مع قطعيات الرشيعة.
تعني  والتي  الليربالية  الديمقراطية  هي  واهلند  وأوربا  أمريكا  يف  اليوم  السائدة  -الديمقراطية 
عدم متكني احلكومة التي تفوز باألغلبية من َسنِّ قوانني تنتهك هبا حقوق األقلية وهذا ينسجم 

مع التوجه اإلسالمي العام. 
استغالل  تستطيع  فإهنا  مؤمنة  كانت  إذا  فاألغلبية  مرنة  عالقة  بالعلامنية  الديمقراطية  -عالقة 

املساحات الترشيعية الواسعة يف إضفاء اإليامن عىل مالمح احلياة العامة. 
-الشورى غري امُللزمة ال تتشابه مع الديمقراطية يف يشء. 

السلطة  عىل  التداول  منها  األمور  من  الكثري  يف  الديمقراطية  مع  امُللزمة  الشورى  -تتشابه 
والشفافية وحق النقد وعزل احلاكم الفاسد أو غري الكفء.
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-نظام احلكم يف اإلسالم نظام خاص فهو ليس يساريًا وال ليرباليًا وال ديمقراطيا فنحن ندير 
شؤوننا بناء عىل العبودية هلل تعاىل. 

-أكرب شعار نرفعه يف املجال السيايس هو تقوى اهلل تعاىل عىل قدر االستطاعة.
عن  بعيد  ديمقراطيٍّ  نظام  وبني  بالقوة  ُيفرض  إسالمي  نظام  بني  اإلسالميون  خُيريَّ  -حني 

االستبداد فعليهم اختيار الثاين ألنه ال خري يف االستبداد من أيِّ جهٍة أتى.
رق السلمية حيث ال يأيت  -علينا أن نخوض املعارك الدستورية بإيامن وشجاعة، ولكن بالطُّ

العنف يف إقرار الدساتري بأيِّ خري.
من  خيار  ُيعجبك  ل  فإذا  واألسوأ  يئ  السَّ بني  خمرّيًا  نفسك  جتد  ما  كثريًا  السياسة  عال  -يف 

اخليارات فانظر إىل بدائله فقد تكون أسوأ منه. 
أهون  احتامل  باب  ومن  رضورة  ُحكم  أنه  عىل  املتغلِّب  حكم  إىل  املسلمون  الفقهاء  -نظَر 

ين.  الرشَّ
اهنيار  إىل  أو  الربيئة،  األنفس  عىل  البغي  إىل  أو  الفساد،  انتشار  إىل  املتغلِّب  ُحكم  أدى  -إذا 
ذلك  استوجب  ولو  عليه  اخلروج  يف  حينئذ  تكون  املصلحة  فإن  أواقتصاديًا،  أمنيًا  الدولة 

مقاتلته.
-ال َيعدُّ الفقهاُء اخلروَج عىل احلاكم املتغلِّب بغيًا ألن البغي عندهم هو اخلروج عىل اإلمام 

احلّق بغري احلق. 
يأِت عن شورى  ل  منهام  املتغلِّب اعرتاف رضورة، ألن كالَّ  باملتغلِّب عىل  الفقهاء  -يعرتف 

من الشعب. 
-ال طاعة للحاكم املتغلِّب يف معصية، ألن الطاعة يف املعروف. 

-إذا قام بعض الناس ضد احلاكم املتغلِّب فإنه ال يستحق النُّرصة من عموم الناس ألنه توىّل 
احلكم بغري وجه حق.

يَقبلون الناس  جعل  مما  واالضطراب،  الفوىض  اإلسالمية  املجتمعات  يف  اخلوارج  -أشاع 
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بُحكم املتغلِّب بوصفه مصدرًا لألمان واالستقرار.
هدم  من  هم  احلكم  عىل  فالواثبون  اسرتاتيجي،  خطأ  هو  املتغلب  مع  التساهل  أن  -أعتقد 

احلضارة اإلسالمية، وهم من َيعوق اليوم هنضة العديد من الشعوب اإلسالمية. 
ال  لكنني  بخطئهم  حكمُت  وإن  وأنا  املطلوب،  من  بكثري  أقلُّ  املتغلِّب  من  فقهائنا  -موقف 

ألومهم ألن اخِلربة املتوفرة لدهيم آنذاك ل تكن كافيًة لفعل أفضل مما فعلوه. 
فإن  وهبذا  »وكالة«  عقد  هو  باحُلكام  الناس  يربط  الذي  العقد  أنَّ  إىل  الفقهاء  مجهور  -ذهب 

ل عزل الوكيل عند إخالله بعمله.  للموكِّ
-ل يكن من الصواب قول من قال: إنَّ العقد مع احلاكم هو عقد والية، ألهنم حينئٍذ ُيشبِّهون 

الشعوب باأليتام والُقرصَّ وهذا عجيب! 
أن  كام  أكثر من غريها،  مرعية  »ديمقراطية«  ى  ُتسمَّ التي  الدول  احلقوق يف  أن  -ال خالف يف 

الفساد املايل واإلداري فيها أقّل. 
-من العجيب فعاًل أن يكون اإلسالميون هم أكثر من خياف من احلرية، وأن يكونوا يف الوقت 

نفسه أكثر من ذاق ويالت االستبداد واالستعباد!
-واهم من يظّن أن القانون هو من يدفع الناس باجتاه الرذائل، أو يدفعهم إىل التحيل بالفضائل، 

م بذلك.  العقيدة واألعراف هي من َيتحكَّ
غري  ومن  املجتمع،  ووعي  الفرد  ضمري  عىل  الكربى  اإلصالحية  حركته  يف  اإلسالم  -يراهن 

املمكن بناء أيٍّ منهام يف غري أجواء احلرية. 
من  مقصدًا  هي  تكون  أن  يمكن  احلرية  أن  املعارصين  من  ذكر  من  أول  عاشور  بن  -الطاهر 

الرشيعة.  مقاصد 
هو  والظلم  والعدوان،  الظلم  من  هو  الغّراء  الرشيعة  أباحته  فيام  الناس  حريَّات  تقييد  -إنَّ 

مه اهلل تعاىل عىل نفسه.  اليشء الوحيد الذي حرَّ
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التمتع  إىل  حيتاجون  تلبيتها  من  يتمكنوا  حتى  الناس  وإن  هائلة،  زماننا  يف  العيش  بات  -ُمتطلَّ
بأكرب قدر ممكن من احلرية حتى ُيبدعوا وَيتواصلوا وَيتحركوا. 

املنع واخلوف واحلذر، وإنام تقوم عىل االنفتاح واملبادرة واالندفاع  -احلضارات ال تقوم عىل 
يف ُسبل احلياة املختلفة. 

-مساعدة الناس عىل أن يكونوا أحرارًا يشعرون بكرامتهم ومساعدهتم عىل رفع الظلم عنهم 
هو من صميم تطبيق الرشيعة. 

توليِة  يف  حريتهم  فإن  العام  الشأن  يف  التَّرصف  يف  احلاكم  لون  ُيوكِّ من  هم  الناس  كان  -إذا 
مٌة عىل تطبيق الرشيعة »عىل املستوى االجتامعي«. احلاكم الذي يريدونه ُمقدَّ

برأي األغلبية وال معنى  الَبدهي األخذ  فإنَّ من  ة  اأُلمَّ التشاور يف شأن من شؤون  يتمُّ  -حني 
للشورى إذا ل يتم ذلك. 

األخذ  االستشارة  طالب  حق  من  يكون  االستشارة  ففي  الشورى،  عن  االستشارة  -ختتلف 
برأي األكثرية أواألقلية وله أال يأخذ برأي أيٍّ منهام.

إذا صار  يتغريَّ  املهندسون .. عىل أمر من األمور فإمجاعهم مؤقت، وقد  -إذا أمجع األطباء أو 
لدينا معطيات ختصصية جديدة. 

الذي  املوضوع  عىل  تغيري  يطرأ  ل  ما  التالية  العصور  إىل  ساريًا  يكون  الرشيعة  فقهاء  -إمجاع 
أمجعوا عليه كام يف مسائل احُلكم. 

وأخذ  للمسلمني  خليفة  تولية  يف  الناس  باستشارة  عنه  اهلل  ريض  عوف  بن  الرمحن  عبد  -قام 
برأي األغلبية، وبايع عثامَن ريض اهلل عنه. 

-حني تكثر ُطرق احلديث النبوي فقد ينتقل من مرتبة اآلحاد إىل مرتبة املشهور، وإذا كثر رواته 
كثرًة غامرة يف كلِّ طبقة فقد يرتقي إىل درجة املتواتر. 

نازع -كل رشط أو وصف يف جمال اختيار احلُكام ال يكون واضحاً ومنضبطاً يُصبح مصدراً للتَّ
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والتَّقاتل.
-ال قيمة لرأي األغلبية يف قطعيات الرشيعة ألهنا ليست موضعًا لالجتهاد وال للشورى.

ل يف أسلوب حياهتم، فالناس يريدون حكومة خَتدم  -ُجبِل الناس عىل النفور من أيِّ ُسلطة تتدخَّ
وتساعد مع قدر ممكن من التحكم والسيطرة. 

-املشكالت التي يعاين منها املجتمع املتحرّض كثريًا ما تكون كبرية وال سيام عىل املستوى األخالقي. 
-التحرّض يفتح وعي الناس عىل املزيد من اللهو واملتعة والرفاهية والدنيوية. 

إىل  يفتقر  الراعي  عىل  الرعية  وحقوق  الرعية،  عىل  اعي  الرَّ حقوق  يف  الُقدامى  علامؤنا  له  أصَّ -ما 
احلدِّ األدنى من املعيارية، وفيه قدر كبري من اإلمجال يف موضع ال يصلح فيه إال التفصيل املمّل.

-يصعب أن يكون أيُّ واحد مّنا قدوة لغريه عىل كل صعيد، وحسبه أن يكون قدوة يف شيئني أو 
ثالثة. 

-ال عالقة من غري مسؤولية. 
-من مسؤوليات احلكومة املسلمة تثقيف الناس بحقوقهم املدنية، وواجباهتم الرشعية واحلضارية 

وإتاحة الفرصة هلم كي يشاركوا يف اختاذ القرارات ذات الصفة املحلية. 
-من املهم أن يعرف الناس ما الذي جيري يف بلدهم وإن تبسيط اإلجراءات اإلدارية يساعد عىل 

هذا.
والطالب  العامل  مثل  الشعب  من  الكربى  للفئات  برملانات  وجود  جدًا  املفيد  من  يكون  -قد 

والنساء كي يبلوروا حقوقهم ومطالبهم عىل نحو واضح. 
-تدفق املعلومات وسهولة وصول الباحثني واإلعالميني إىل ما لدى موظفي الدولة من قرارات 

هو سمة من سامت احلكم الرشيد. 
هلم مة  املقدَّ احلكومية  اخِلدمات  ُيقّيموا  كي  للمواطنني  الفرصة  إتاحة  الوطنية  الرشاكة  -تتطلب 
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يف وسائل اإلعالم وغريها. 
واالجتامعي  السيايس  للتوازن  واملرجعية  املركز  أهنا  عىل  الدولة  إىل  اليوم  الشعوب  -تنظر 

واالقتصادي، وإن عليها من أفق هذه النظرة أن تقوم بالكثري من األشياء. 
مواطن  كل  إمكان  يف  ليكون  الفرص«  »تكافؤ  مبدأ  توسيع  اليوم  الدولة  مسؤوليات  -من 

املنافسة عىل كل ما حيصل عليه مواطن آخر مساٍو له يف الرشوط واملواصفات. 
والقيم  اللغة  إىل  باإلضافة  بالرضورة  الدين  من  املعلوم  ومعرفة  تعاىل  باهلل  اإليامن  ل  -ُيشكِّ

والفضائل العامة مقّومات أساسية للهوية الوطنية يف أي دولة إسالمية.
فإن  وهلذا  االجتامعي،  والتوازن  اإلبداع  مركز  التاريخ  مدار  عىل  الوسطى«  »الطبقة  -ظّلِت 

توسيعها ُيشكل مسؤولية حكومية ُكربى. 
ببصرية  إدارته  عىل  العمل  املجتمع  ورّواد  الدولة  من  يتطلب  جمتمع  أيِّ  يف  الثقايف  -التَّنوع 

وحكمة وعدل وإحسان. 
من  احلر  للحوار  الفرصة  إتاحة  إىل  باإلضافة  اجليل،  نفوس  يف  الُكربى  املفاهيم  تعميق  -إنَّ 

األدوات املنتجة يف إدارة التنّوع الثقايف. 
يف  تصبُّ  الكفائية  الفروض  فإن  وربه  العبد  بني  بالعالقة  تتصل  العينية  الفروض  كانت  إذا 

العام.  الفضاء 
مستمرة  ومتابعة  إحصائية  مسوحات  ويتطلَّب  وغامض  معقد  الكفائية  الفروض  -حتديد 

والدولة وحدها هي التي تستطيع القيام بذلك. 
تعاىل،  هلل  بالوالء  َتدين  حضارة  وتأسيس  ة،  باأُلمَّ النهوض  هي  الكفائية  الفروض  -وظيفة 

وتوفر ظروف العيش الكريم لعموم الناس. 
-من الواضح أن من وظائف الفروض الكفائية تكميل الفروض العينية واالستدراك عىل ما 

قد يكون يف تطبيقها من خلل وقصور. 
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-قيام الناس بالفروض الكفائية مرهتن ملدى ما حيرزونه من تقّدم حضاري وعمراين. 
قامت  لو  كام  الكفائية  الفروض  أداء  عىل  الناس  مساعدة  من  يمّكنها  ما  احلكومة  -متلك 

بمساعدة الناس عىل تأسيس كليات للطب يف حالة احتياج البلد إىل املزيد من األطباء.
-الدولة وليدة عيوبنا، واملجتمع وليد فضائلنا. 

-الدولة الفاضلة هي التي تدير شعبها بأقل قدر من القوة، واملجتمع الفاضل هو الذي يرّصف 
شؤونه بأقل قدر من احلاجة إىل الدولة. 

-دولة املواطنة تعني وجود وضعية قانونية وثقافية تضمن جلميع املواطنني نيَل مجيع حقوقهم 
ين أو الِعرق.. عىل أساس املساواة دون أي اعتبار للدِّ

من  الناس  عليه  ُجبل  ما  بسبب  وقاسيًا  طوياًل  نضااًل  تطلَّب  املواطنة  وضعية  إىل  -الوصول 
تبايٍن وحّب للذات وحتّيز للقوم .. 

ل  لكنها  الثقافات  مجيع  تساوي  فكرة  بنرش  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  املتحدة  األمم  -قامت 
حتصد من وراء ذلك إال القليل من النتائج. 

-يعتقد كثري من الباحثني أن »وثيقة املدينة« تؤسس لدولة املواطنة بام حتدثت عنه من حقوق 
وواجبات عىل أساس املكان. 

املسلمني ل  بعد حوار طويل بني كل األطراف، ألن  املدينة  إقرار وثيقة  تمَّ  أنه  الواضح  -من 
يكونوا يف البداية قادرين عىل فرض وثيقة كهذه عىل سكان املدينة. 

-كانت وثيقة املدينة عبارة عن عهد وميثاق وهلذا فإهنا كانت واضحة وشاملة جلميع القبائل 
التي كانت تسكن املدينة املنورة. 

عىل  الوثيقة  نّصت  حيث  املدينة،  لسكان  السياسية  الوحدة  عىل  احلرَص  الوثيقة  يف  -نالحظ 
أن: عىل املسلمني واليهود التنارص والوقوف معًا ضّد من حارب أهل هذه الوثيقة. 

أهلها بني  االقتتال  وحُرمة  املدينة،  داخل  السالم  أمهية  عىل  فيه  لَبس  ال  بام  الوثيقة  د  -تؤكِّ
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بوصفهم أبناء وطن واحد. 
-ُيستفاد من عدٍد من مواّد الصحيفة مراعاة التنوع والديني والثقايف لسكان املدينة، بل جتاوزه 

إىل خطوط أعرض. 
املدينة ضدَّ  ويدافعون عن  املظلوم  الرِبِّ وينرصون  يتعاونون عىل  املدينة  أهل  أن  الصحيفة  -يف 

العدوان اخلارجي. 
صعيد  وعىل  واحلقوقية  الدستورية  النظم  صعيد  عىل  هائلة  نوعية  قفزة  املدينة  وثيقة  -ُتشكل 

التفاهم والسلم الداخيل. 
-يتناىف أخذ اجلزية من غري املسلم مع مفاهيم دولة املواطنة، وهلذا فإن منارصي دولة املواطنة 

كان هلم موقف واضح من فرض اجلزية. 
-يرى بعض فقهائنا املعارصين أن عقد اجلزية كان جزءًا من اتفاقات إهناء احلرب، وهلذا فإهنا 

ال ُتفرض عىل املواطنني من غري املسلمني. 
-هناك العديد من النصوص الدالة عىل أن قادة اجليوش اإلسالمية كانوا ُيسقطون اجلزية عن 
بعض الناس مقابل بعض اخِلدمات التي يقدموهنا للجيش مما يدل عىل أن اجلزية ختضع لالتفاق 

وليست شيئًا ثابتًا. 
فإن  املسلمني  بالد  يف  اجلزية  فرضنا  أنَّنا  ولو  باملثل  املعاملة  عىل  تقوم  الدولية  -العالقات 
يات  الدول غري اإلسالمية ستفرض رضائب مماثلة عىل املسلمني لدهيا ويف هذا أذًى بالٌغ لألقلِّ

اإلسالمية. 
-إن اجلزية مبلغ ضئيل جدًا وسيكون من املجحف بحق الدولة اإلسالمية أخذ اجلزية من غري 

املسلم يف حني أهنا تأخذ من املسلمني أضعافها بمئات املرات أحيانًا. 
-يبدو أن يف خفايا قضية املرأة ما يدعو الشعوب إىل االنتقال من النقيض إىل النقيض.

-رشط فقهاؤنا القُدامى الذكورة لتويل منصب اخلالف، وهلذا فليس للمرأة احلق يف تبوّء هذا
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املنصب. 
-يرى فقهاؤنا أن املرأة ليست أهاًل ملنصب اخلالفة أو رئاسة الدولة بسبب ما ُجبلت عليه 

من الضعف وغلبة العاطفة وما تعاين منه من نقص اخلربة يف احلياة العامة. 
-هناك سؤال مرشوع: هل منع املرأة من تبوء منصب الرئاسة معقول املعنى أو هو تعبدّي؟

والتاريخ  هلا  يصلحن  من  النساء  ويف  الُكربى،  املناصب  لشغل  يصلح  ال  من  الرجال  يف 
والواقع يشهد هبذا. 

شخص  يد  يف  حمصورة  ليست  اليوم  فالسلطات  جذري،  نحو  عىل  احلكم  نظام  تغرّي  -قد 
واحد كام كانت احلال يف السابق، وإنام توّزع عىل عدد من املؤسسات.

العدول عنها  فإن  امرأة  بينهم  الرئاسة ويكون األكفأ واألتقى  ح ثالثة ملنصب  -حني يرتشَّ
جملبة ملفسدة وتفويت ملصلحة. 

املرأة  خصوصية  يف  الواردة  الرشعية  باألحكام  مقيدًا  يظل  منصب  ألي  املرأة  د  َتقلُّ -إّن 
بالرجال.  وعالقتها 

-أطبَق الفقهاء األقدمون عىل أنَّ منصب اخلالفة ال حظَّ فيه لغري املسلم. 
ين وفيها نوع من النيابة عن النبوة وهلذا فإن من الطبيعي أن  -اخلالفة هي سياسة الدنيا بالدِّ

يكون خليفة املسلمني واحدًا منهم. 
رئيسًا  وال  إسالمية  لدولة  رئيسًا  يكون  ال  املسلم  غري  أن  عىل  املعارصين  الفقهاء  -معظم 

لوزرائها. 
-ذهب فريق من الفقهاء والباحثني املعارصين إىل أن املنع كان لتويل منصب اخلالفة وهو 

غري موجود اليوم، ومن ثم فإنه ُيمكن لغري املسلم تويلِّ رئاسة الدولة ورئاسة وزرائها. 
النظام  احلال يف  كام هي  ًا  رمزيَّ يكون  قد  الدولة  ورئيس  الوطنية  الدولة  هو  اليوم  -السائد 

الربملاين. 
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فالعرف  سيكون،  ذلك  أن  الدولة  لرئاسة  املسلم  غري  تويل  عىل  الدستور  يف  النَّص  يعني  -ال 
السائد يمنع من ذلك كام هو الشأن يف الواليات املتحدة األمريكية وغريها. 

-أرى أنه ال جيوز أن يكون رئيس الدولة املسلمة غري مسلم إال يف حاالت الرضورة كأن يقع 
البالد فإذا زال  التوافق عىل رئيس غري مسلم تفاديًا للوقوع يف حرب أهلية أو تفاديًا لتقسيم 

اخلطر عاد األمر إىل نصابه. 
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