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ّ
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ّ
املثرية للجدل
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البدايــة

مقدمــة
والسالم عىل املبعوث رمح ًة للعاملني،
رب العاملنيّ ،
احلمدُ هلل ِّ
والصالة ّ
ٍ
بإحسان إىل يوم الدِّ ين ،أ ّما بعدُ :
وعىل آله وصحبه و َمن تبعهم
َ
َّ
فإن مما َّ
السيايس
متخضت عنه الثورة السورية
البحث يف شكل النّظام ّ
للحكم ،ف ُطرحت العديد ِمن الربامج واملقرتحات واألبحاث الرشعية
ُ
اختالف يف وجهات النّظر
والسياسية ،ومع هذا احلراك الفكري ظهر
ٌ
ّ

ِ
َ
بعض املصطلحات املستخدمة يف هذه األطروحات ،وتباينت
حول
ٍ
املواقف منها ما بني ٍ
ٍ
ومتوسط يف التّعامل معها.
ورافض هلا،
آخذ هبا،
ُ

فكان ال بدّ ِمن إفراد هذه املصطلحات بالبحث والدّ راسة ،للخروج
ٍ
ٍ
ٍ
الندوات
واضح منها ،ويف الشأن السوري كانت
رشعي
بموقف
ُ

ٍ ِ
املنصات
السوري إحدى ّ
التشاورية التي عقدت بدعوة من مركز احلوار ّ

املركز يف اسطنبول يوم
التي ُطرحت فيها هذه الدّ راسات((( ،وقد عقد
ُ
((( عقدت الندوة التشاورية الرابعة يف  14-12رجب 1436هـ املوافق لـ  3-1أيار/

مايو 2015م حتت عنوان «جتديد الثورة السورية» ،ومما عُرض فيها دراسة الوثائق السياسية
لطرح ٍ
ِ
عدد ِمن الرؤى حول املشاريع السياسية
الصادرة عن املؤسسات الثورية ،باإلضافة

للثورة السورية ،فكان مما نُوقش أثناء جلساهتا :احلديث عن عدد ِمن املصطلحات السياسية

املعارصة الشائكةُ ،
فخصصت ورشة سياسية رشعية لنقاش هذه املصطلحات ،وكان من
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األربعاء  3ربيع الثاين 1437هـ ،املوافق لـ 13كانون الثاين 2016م،

السياسية
ندو ًة ّ
ختصصية محلت عنوان« :رؤية رشعية يف املصطلحات ّ

املثرية للجدل» ناقش خالهلا املجتمعون جمموعة الدراسات املتعلقة
حمل الدراسة ،والتي ُأعدت ِمن ِق َب ِل ٍّ
باملصطلحات ّ
كل ِمن :مركز شامنا

للدّ راسات ،واملكتب العلمي هليئة الشام اإلسالمية ،ومركز عمران

للدّ راسات االسرتاتيجية ،وكان الرتكيز يف احلوار عىل أحكام وضوابط

السياسية .وتوافق
استعامل هذه املصطلحات بصيغها املختلفة يف الوثائق ّ
ٍ
خالصات صدر هبا ٌ
بيان ختامي.
املجتمعون عىل
برشح هذا البيان ،فأعدَّ ه ٌّ
ِ
كل
وقد رغب املكتب العلمي هبيئة الشام

ِمن فضيلة الشيخ فايز الصالح ،ود .عامد الدين خيتي ،ود .عامر العيسى.

وقد سبق للمكتب العلمي ْ
أن أصدر كتا ًبا بعنوان« :حترير مصطلحي

نتائجها حرص أهم هذه املصطلحات بام ييل :مرجعية الرشيعة -الديمقراطية -الدولة املدنية-
السلطة -السيادة -املواطنة -املساواة -احلريات.

وتطوعت عىل إثر ذلك ثالث جهات بحثية هي :مركز شامنا للدراسات ،واملكتب العلمي
هليئة الشام اإلسالمية ،ومركز عمران للدراسات االسرتاتيجية ،لبحث هذه املصطلحات

وتقديم الدراسات فيها ،وقد عرضت تلك الدراسات موجز ًة أثناء الندوة التشاورية اخلامسة
املنعقدة خالل الفرتة  3-1صفر 1437هـ املوافق لـ  15-13ترشين الثاين 2015م ،فرأى

خصوصا يف ظل وجود
املجتمعون فيها رضورة عقد ندوة ختصصية ملناقشة هذه املصطلحات،
ً
حراك ملحوظ يف املجال السيايس للثورة السورية ،وبناء عىل ذلك عُقدت الندوة التخصصية

املذكورة.
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مرجعية الرشيعة وسلطة الشعب يف باب السياسة الرشعية» تناول فيه
بتوس ٍع
العديدَ ِمن املسائل املتعلقة بمباحث الرشح الذي بني أيدينا
ّ

واستفاضة ،فيمكن الرجوع إليه للتوسع يف تلك النقاط.

نسأل اهللَ تعاىل ْ
مها يف ترشيد احلراك
أن ُيبارك هذا اجلهدَ  ،وجيعله مسا ً

الفكري اجلاري يف العامل اإلسالمي ،وضبط استخدام هذه املصطلحات،
وبيان حدود املقبول واملرفوض منها وفق امليزان الرشعي ،وإبراز املتّفق

عليه ،واملختلف فيه بام يساعد يف بناء املرشوع السيايس القادم لسورية.
واهلل املوفق.

***
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متهيـــد
قبل اخلوض يف ثنايا هذا الرشح ال بدّ ِمن التو ّقف عند تعريف
ً
غري مقبولِ ،من خالل
املصطلح ،ومتى يكون االختالف فيه
مقبول أو َ
مسألتني:
املسالة األوىل :املقصود باملصطلح:
تعريف املصطلح لغ ًة:

يرجع أصل الكلمة إىل مادة (صلح) ،والتي يدور معناها يف اللغة

الح.
والص ُ
الص ْل ُحَّ ،
العربية عىل معنينيُّ :

أصل واحدٌ ُّ
والل ُم واحلا ُء ٌ
«الصاد ّ
يدل عىل خالف
قال اب ُن فارسّ :

الفساد»(((.

نقيض
«الص ْلح :تَصا ُلح ال َقوم َبينهم،
الحُ :
والص ُ
ّ
وقال األزهريُّ :
نقيض ِ
واصاحلوا
الفساد ،واإلصالح:
ُ
اإلفساد .. .وتصالح ال َقوم ّ
واصطلحوا بِ َم ْعنى واحد»(((.

لح:
لح :تصالح القو ُم بينهم.
وجاء يف لسان العرب:
والص ُ
ُّ
«والص ُ
ُّ

((( مقاييس اللغة ،البن فارس (.)303/3
((( هتذيب اللغة ,لألزهري (.)142/4
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واصاحلوا.. .
واصلحوا وتصاحلوا ّ
السلم .وقد اصطلحوا وصاحلوا َّ
ِّ
بمعنى واحد»(((.

اصطالحا:
تعريف املصطلح
ً

ِ
تسمية
جاء يف التّعريفات« :االصطالح :عبار ٌة عن اتفاق قو ٍم عىل

ُ
اتفاق
الشء باس ٍم ما ُينقل عن موضعه األول ،..وقيل :االصطالح
ّ
طائفة عىل وضع ال ّل ِ
ٍ
فظ بإزاء املعنى ،..وقيل :االصطالحٌ :
لفظ معني بني

قوم معينني»(((.

ٍ
ِ
ِ
الح :ات ُ
صوصة عىل َأ ْم ٍر
طائفة َم
ّفاق
وجاء يف تاج العروس:
«االصط ُ
ْ

َم ْ ُصوص»(((.

ٍ
و ُيلحظ ّ
طائفة ِمن النّاس عليه ،مما يعني أنه
أن املصطلح ينشأ باتفاق

قد تنشأ عدّ ُة مصطلحات للدّ اللة عىل معنى واحد ،كام أنه قد يصطلح
بال ّلفظ الواحد للدّ اللة عىل عدّ ة معان ،مما ِ
يوجد اختال ًفا بني الناس يف
ٍ
َ
رشعية
بمسائل
التّعامل مع هذه املصطلحات ،وإذا كان البحث متعل ًقا
فإن األمر يزاد أمهي ًة؛ وذلك ّ
ّ
الشعية
ألن داللة األسامء واملصطلحات ّ

ترتتب عليها أحكا ٌم رشعية.

((( لسان العرب البن منظور (.)517/2
((( التعريفات ،للجرجاين ص (.)28

((( تاج العروس ،للزَّ بيدي (.)551/6
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ً
مقبول ،ومتى يكـون غري مقبـول؟ هذا
فمتى يكون هذا االختالف

ما تُقصد اإلجابة عليه يف هذه األوراق.

املسألة الثانية :أمهية معرفة املصطلحات وضبطها:
ٍ
ٍ
درجت ُّ
معان خاص ٌة؛
مصطلحات تُقصد هبا
كل العلوم عىل استخدام

بحيث إذا استُعمل يف نطاق هذا العلم مل ينرصف ِّ
معنى
الذه ُن إال إىل
ً
حمدّ ٍد م ّت َف ٍق عليه بني أهله ،بام ينقله عن املعنى ال ّلغوي األول.
ٍ
قال ابن القيم« :وال ننكر أن َيدث يف ّ
أوضاع ملا َيدث ِمن
زمان
كل
ٌ

املعاين التي مل تكن قبل ،وال سيام أرباب ِّ
كل صناعة ،فإهنم يضعون آلالت
ٍ
بعض عند
صناعتهم ِمن األسامء ما حيتاجون إليه يف تفهيم بعضهم مرا َد

أمر عا ٌّم ألهل ِّ
كل صناعة
التخاطب ،وال تتم مصلحتُهم إال بذلك ،وهذا ٌ
أهل ِّ
مقرتحة أو غري مقرتحة ،بل ُ
كل عل ٍم ِمن العلوم قد اصطلحوا عىل

ألفاظ يستعملوهنا يف علومهم تدعو حاجتُهم إليها للفهم والتفهيم»(((.
وتتمثل أمهي ُة املصطلحات يف أهنا الوعاء الثقايف الذي تُطرح ِمن
أي مصطلح ِمن املصطلحات باعتباره
خالله األفكار ،فـ «إذا نظرنا إىل ِّ
«وعاء» يوضع فيه «مضمون» ِمن املضامني ،وباعتباره «أداة» حتمل

صالح وصالحية الكثري ِمن املصطلحات ألداء دور
«رسالة» فسنجد
َ
«األوعية» «واألدوات» عىل امتداد احلضارات املختلفة.

(((  خمترص الصواعق املرسلة ،للبعيل (.)332/1
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أما إذا نظرنا إىل املصطلحات ِمن زاوية «املضامني» التي توضع
يف أوعيتها ِ
ومن حيث الرسائل الفكرية التي محلتها «األدوات:
املصطلحات» فسنكون بحاجة ماسة وشديدة إىل ضبط املصطلح؛ ألننا

سوف نجد أنفسنا أمام «أوعية» عامة ،وأدوات مشرتكة بني احلضارات
واألنساق الفكرية ،وىف ذات الوقت أمام «مضامني» خاصة ورسائل

متميزة ختتلف فيها وتتميز هبا هذه األوعية العامة واألدوات املشرتكة
لدى أهل ِّ
كل حضارة ِمن احلضارات املتميزة»(((.
لذا كانت معرف ُة املصطلحات العلمية وضبطها رضور ًة علمية
ٍ
بحال
األمم والثقافات املختلفة ،فال يمكن
تسعى إىل ضبطها وحتديدها
ُ
ِمن األحوال أن تتقد َم أم ٌة أو تزدهر حضارهتا دون العناية التا ّمة بأمر
املصطلحات ،فليس «يمكن فيام أعتقد أن تكون حضار ٌة مزدهر ًة متألق ًة
ٍ
جنب حضار ُة املصطلح العلمي
يف أ ّم ٍة ِمن األمم ما مل تواكبها جن ًبا إىل

كون بحدِّ ذاته اإلطار العام لفكر تلك األمة وعقالنيتها ،وتقدمها
الذي ُي ّ
ٍ
سامت الثقافة احل ّقة يف مضامني حياهتا
عندئذ
تتبلور هلا
اإلنساين كي
ُ
َ
َ
لتصل يف النهاية إىل حتقيق غاياهتا املثىل يف النظر والعمل م ًعا
املتشعبة،

لبناء رصحها احلضاري الشامخ ،...فك ّلام أحسنت األمة الدّ ق َة والرؤية
والعمق يف تعريفاهتا وحتديداهتـا ورسومها ،بدت أكثر تـأل ًقا ونضـارة
((( معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم ،د .حممد عامرة ص (.)4
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عىل غريها ِمن األمم املعارصة هلا»(((.

السنة النبوية ِمن تكوين
وهذا ما جاء به القرآن الكريم ،وسارت عليه ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بألفاظ هلا داللتها املحدّ دة عىل املعنى ذاته
معرفية وصياغتها
مصطلحات
حيثام استُعمل هذا اللفظ أو املصطلح.

ينقطع طوال
وعىل ذلك سار علام ُء املسلمني يف شتى علومهم ومل
ْ

ِ
باملصطلح بعد أن تشعبت العلوم،
العصور التالية ،بل زادت العناية

وكثرت الفنون.

ِ
ِ
أي علم ِمن العلوم معرف ُة
وإنه ملن األدوات الالزمة للرشوع يف دراسة ِّ
الضوري ِمن مصطلحاته؛ وذلك َّ
املصطلح العلمي يم ّث ُل
ألن
القدر ّ
َ
ال ّلغة الفنية اخلاصة ّ
أصحاب
بكل عل ٍم ِمن العلوم ،والتي يستخدمها
ُ

هذا العلم يف التّعبري عن قضاياهم وأفكارهم ،وربام استغلق إدراكُها

عىل غريهم ،ولكن رضورات البحث العلمي املتخصص ومقتضياته
استوجبت نشو َء هذه اللغة القائمة عىل ال ُعرف اخلاص واملواضعة بني
ْ

أصحاب ِّ
ختصصهم.
كل فن أو عل ٍم يف جمال ُّ

فأضحى لدينا يف تراثنا العريب ما ُيطلق عليه اصطالحات الفقهاء

واملحدّ ثني والنّحاة والفالسفة وأهل املنطق ،وذلك يف ميادين العلوم
والثقافات املختلفة.

((( الفارايب يف حدوده ورسومه ،د .جعفر آل ياسني ص (.)14
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وتظهر أمهي ُة املصطلحات العلمية يف أمور:
ُ -1ت َعـدُّ املصطلحـات جـز ًءا ِمـن املنهـج العلمي ،فهي تسـاعدُ عىل

وتعين على حسـن األداء ،كما َّ
أن هلـا فائـدة تربوية
التخصـص،
إدراك
ُ
ُّ
اجتامعيـة ،حيـث إهنـا جتمـع املتعلمين على دالالت واضحـة بي ٍ
نـة ممـا
ّ

ُيسر هلم استسـاغ َة احلقائق العلمية
يسـاعد عىل التّفاهـم بينهم ،كام أهنا ت ِّ ُ
مفر ِمن القول َّ
بـأن املصطلحات
ـم ال َّ
يف قوالبهـا اللفظيـة الثابتـة ،ومن َث َّ
مهمة ِمن وسـائل التعليم ،ونقـل املعلومات.
رضور ٌة علميـة ،ووسـيل ٌة ّ

 -2تسـاعد املصطلحـات يف معرفة حقائق األشـياء ،وبيـان ماهيتها،
فلكـي يتمكـن املـر ُء ِمـن حتديـد خصائص العلـوم والفنـون ،فعليـه ْ
أن
شـك ّ
حيـدّ د ابتـدا ًء رسـو َم هـذه العلـوم وحدو َدهـا ،فلا َّ
أن ِمن لـواز ِم

الفنـون ومبـادئ العلـوم األوليـة مبـدأ احلـدود والتعريفـات؛ لـذا فقد
جعـل العلماء بـاب احلـدود أحـدَ املبـادئ األساسـية يف معرفـة العلوم
والفنون.

ٍ
كلمات مصكوكة،
املصطلحـات جمـرد قوالب لفظيـة أو
 -3ليسـت
ُ

تتجـاوز
كثيرا مـا
مسـتودعات كبرى للمعـاين والـدالالت،
بـل هـي
ٌ
ُ
ً

لتعكس كوام َن فلسـفة األمة،
البنـاء اللفظـي ،وتتخ ّطى اجلـذر اللغوي؛
َ
ذاكرتـا املعرفية ِمن
ودفائـ َن تراكمات فكرهـا ومعرفتها ،وما اسـتبطنته
ُ
خصائص وسمات.
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َّ -4
إن ِمـن أهـم مـا تُعنـى بـه الدراسـات املنهجيـة حتديـد معـاين

املصطلحـات التـي يـدور حوهلـا البحـث؛ َّ
ألن حتديـد معنـى املصطلح
ِ
كثريا
يعمـل على تضييـق مسـافة اخللاف بين املتحاوريـن ،كما يوفـر ً
َّ
ولعـل إمهـال هـذه النقطـة يف كثري ِمـن األبحاث
ِمـن الوقـت واجلهـد،
والدراسات قد ســاعد عىل اتســاع دائرة اخلـلاف بني الفـرق ،فيبـدو

َ
نظرك يف
اخلــلاف بينهـــا يف ظاهر األمـر عمي ًقا ،بيد أنك عندمـا تُنعم
ُ
ِ
وتراجـع معـاين املصطلحات التي يـدور حوهلا
مسـألة اخللاف املعينة،
ْ
اخللاف ،سـتجد -يف حقيقة األمـر  -خال َفهم لفظ ًيا يف معظـم أحواله.

املعبر عـن هويـة األمـة وذاهتـا وأصالتهـا ،وهو
املصطلـح هـو
-5
ُ
ِّ

ال ّلفـظ الـذي يتفق عليه املفكـرون ليدُ ُّلـوا به عىل يشء حمـدود ،ويميزوا

بـه معاين األشـياء بعضهـا عن بعض ،وهو سـم ٌة بارزة يف لغـة املتعلمني

حيـث يعتبر لغـ َة التفاهـم بين املفكريـن ،ووسـيل َة التّعبري عـن الرؤى
واألفكار(((.

ويف املقابـل ّ
فـإن ِمـن أعظم مـا حاربنا بـه أعداؤنـا يف ديننـا كان عن
ٍ
معـان غري
طريـق املصطلحـات ،بغزونـا بمصطلحاهتـم املحتويـة على

ً
وصول إىل تثبيـت الباطل وإفسـاد الدين.
رشعيـة ،ومتييعهـا بأسـاليبهم
((( ينظر مقال :أمهية املصطلح يف الفكر اإلسالمي ،عادل سامل عطية:
http://taseel.com/articles/1475
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ّ
«إن حـرب املصطلحـات تعـد ِمن أخطر احلـروب التـي يتعرض هلا
العـامل العـريب واإلسلامي يف الفترة األخيرة ِمن ِقبـل أعداء اإلسلام

الذيـن يرتبصـون به لزعزعـة القيم وإحـداث الكثري مـن اللغط واجلدل
والبلبلـة حتي فيما يتعلـق بالثوابت التي أرسـاها.

ومكمـن اخلطـر ّ
أن دعاة الثقافة الغربية واملسـترشقني وأدعياء التنوير

يتل ّقفـون مثل هـذه املصطلحـات ويرددوهنـا ويلحون يف اسـتعامهلا ،بل

ويثبتوهـا وكأهنـم دعـاة لتلـك املصطلحـات رغـم اختلاف املقاصـد

واملدلـوالت يف احلضـارات املختلفة»(((.

وقال الشـيخ بكـر أبو زيـدّ :
«إن للمخالفني رضاو ًة أشـدَّ ِمن رضاوة

السـباع الـكارسة ،وإنـه يداخـل َ
دأبم
أهـل اإلسلام أقـوا ٌم ماهم منـه ُ
ّ
إدبـاب الفسـاد يف جسـم اإلسلام النامـي ،وال حيقـرون ِمـن الوقيعـة

شـيئ ًاّ ،
والرمـي بـه بين
وإن ِمـن سـننهم
َ
جلـب فاسـد االصطلاح ّ
احلـق بلبـاس الباطـل ،وهـذا نصـف الطريـق ،ثم
املسـلمني ،ف َيكْسـون َّ

ينخـرون يف احلقيقيـة بالتغيير ،والتبديـل والتحريـف ،حتـى تُضحـي

((( ينظر مقال :أدوات للتدمري الثقايف وزعزعة القيم اإلسالميةً ،
نقال عن د .حممد إبراهيم

الفيومي ،جريدة اجلزيرة السعودية ،العدد ( ،)58الثالثاء 1424/9/16هـ:
http://www.al-jazirah.com/magazine/11112003/
tahqeeq8.htm
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مـؤو ٍل»(((.
قضايـا الشرع ِمـن رشع َّ
منـزل إىل رش ٍع مبـدَّ ٍل أو َّ

والعلماء مل يذ ّمـوا املصطلحـات الغازيـة لألمة اإلسلامية ملجرد أهنا
وافـدة أو حمدثـة ،أو أهنـا ِمـن صنيـع الغـرب ،أو حتـى ألهنـا -كام يظن

البعـض -ال توافـق طبائ َعهـم وأهواءهـم ،أو ِمـن منطلق -كما يرميهم

البعض -االنغالق والتّشدد وعدم االنفتاح عىل الثقـافــات األخــرى،

بـل كان منطلـق أهـل العلـم يف احلكم على املصطلحـات وغريها مدى
موافقتهـا لكتاب اهلل وسـنة رسـول اهلل ﷺ.

فـكان ذ ّم علماء السـلف و َمـن تبعهـم للمصطلحـات الغازيـة
ٍ
ٍ
ٍ
خمالفـة للرشيعـة ،قال ابـن تيميـة« :بل ذ ُّم
فاسـدة
معـان
الشـتامهلا على
ِ
السـلف وأهـل العلم للمصطلحـات الغازيـة كان لفسـاد معناها أعظم

ِمـن ذمهـم ملجرد هـذه األلفـاظ املحدثـة ،فذ ّموها الشـتامهلا على معان
ٍ
الصيـح»(((.
باطلـة خمالفـة للكتـاب والسـنة ،وخمالفـة للعقـل ّ
حـق ،وقد
الــمجملة التـي قـد يـراد هبـا ٌّ
وقـد ذ ّم السـلف األلفـاظ ُ

ٌ
تلبيسـا على الناس ،قـال اإلمـام أمحد بـن حنبـل مب ّينًا
يـراد هبـا
باطـل؛ ً

ً
وصول إىل
خطـور َة املصطلحـات املجملة ،واسـتعامل أهل األهواء هلـا
مـا يريـدون ِمـن الباطـل« :يتكلمـون باملتشـابه ِمـن الـكالم ،وخيدعون
((( املواضعة يف االصطالح ،لبكر أبو زيد ص (.)153

((( درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية ( )232/1بترصف.
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جه َ
ـال النـاس بام يشـ ّبهون عليهـم»(((.
ّ
وال بـدّ ِمـن التو ّقـف يف هـذه املصطلحـات املجملـة ملعرفـة مـراد
املتك ّلـم هبـا ،قـال اب ُن تيميـة« :ونحـن نحتـاج إىل معرفـة اصطالحهم،
وهـذا جــائز بـل حسـن ،بل قـد جيـب أحيانًـا.(((»...

َ
ّ
استشـكال بعض
وإن ممـا يرتتّـب على هـذه االصطالحـات الغازيـة
ٍ
لشيء ِمن النّصـوص الرشعية ،ومحـل النّصـوص الرشعية عىل
العقـول

االصطالحـات احلادثـة ،قـال ابـن تيميـهِ :
«ومن أعظـم أسـباب الغلط
ٍ
ُ
ٍ
حادث،
اصطلاح
الرجـل على
يف فهـم كالم اهلل ورسـوله ﷺ أن ينشـأ
يفسر كال َم اهلل بذلـك االصطلاح ،وحيم َلـه على تلـك اللغـة
فرييـد أن ّ

التي اعتادهـا»(((.

أسـباب وقـوع الغلـط يف فهـم كالم
وقـال ابـن القيـم مبينًـا بعـض
َ

ُ
تنزيـل كالمـه على االصطالحـات التي
الشـارع« :وينضـاف إىل ذلـك
اصطالحـات ِ
ٍ
أحدثهـا أربـاب العلـومَ ....فـإِ ّن ٍّ
حادث ًة
ـؤ َل ِء
لـكل ِمن َه ُ
ِف خماطباهتـم وتصانيفهـمَ ،ف َي ِجـيء مـن قد َألِـف تِ َ
لـك االصطالحات
ِ
احلاد َثـة ،وسـبقت َمعانيهــا إِىل قلبــه َفلــم يعـرف سـواها َفيســمع
((( الرد عىل اجلهمية ،لإلمام أمحد بن حنبل ص (.)58

((( بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنية ،البن تيمية ص (.)234
((( جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)107/12
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الش ِ
كَـلا َم ّ
االصطِـلاح؛ َف َي َقع بِ َسـ َبب
ــارع فيحملــه عىل ما َألفــه من ْ
ــارع مـا مل يـرده بِك ِ
الش ِ
َالمـهَ ،و َي َقع مـن ْ
ذلـك ِف ال َفهــم َعـن ّ
ال َلل ِف
ُ

ِ
ـع
نظـره ومناظرتـه َمـا َيقـع ،وهـذا مـن أعظـم َأسـباب ال َغ َلـط َع َل ْيـه َم َ
ِ
ـع
اجتمعـت َهـذه ْالُ ُمـور َم َ
ق َّلـة البضاعـة مـن معر َفـة نصوصـه ،فـإذا ْ
ـور َأو ال َق ْصـد أومهـا َمـا ِشـ ْئت مـن خبـط َوغلـط
نـوع َفسـاد يف الت ََّص ُّ
وإشـكاالت واحتماالت َورضب كالمـه بعضـه بِ َب ْعـض ،وإِ ْثبـات َمـا
نَفـا ُه َونفـي مـا أ ْثبتـه َواهلل ا ُْل ْسـتَعان»(((.
ِ
ومـن األمثلة املعـارصة يف محل األلفاظ الرشعيـة عىل االصطالحات

املعـارصة مـا حيلـوا لبعضهـم ِمـن تنزيـل لفـظ الديمقراطية على معنى

ّ
الشـورى الـواردة يف النصـوص الرشعية ،ومعلـو ٌم ما بين ال ّلف َظني من

الفـرق الواسـع -كام سـيأيت ذلك.-
ال مشاحة يف االصطالح:

مشـاحة يف االصطلاح) ،وبينـوا
بحـث أهـل العلـم قاعـدة (ال
َّ

احلــاالت التي يقبــل فيهـا اخلـلاف يف املصـطـلــح ،واحلـاالت التي

ال تقبـل.

واملشـاحة :مأخوذ ٌة من ُّ
واملشـاحة:
الشـح ،وهو ال ُبخل مع احلرص.
َّ
َّ
ِ
َشاحا عىل األَ ِ
ريدان
َنازعاه ،ال ُي
مرَ ،أي ت َ
ِّ
الضنَّ ُة واخلصــومة ،وقوهلــم :ت َّ
((( مفتاح دار السعادة ،البن القيم (.)272/2

20

البدايــة

ٍ
َأي ُّ
كل
فوتما ذلك األَ ْم ُر(((.
واحـد ِمن ُْه َم َأن َي َ

ومعنى هذه القاعدةّ :
أن اخلالف إذا كان واق ًعا يف األمور االصطالحية

فإنه ال ينبني عليه حكم ،وال اعتبار به.
أو :أنه ال منازعة وال ِضنّة عىل اللفظ ما دام املعنى املرا ُد واحدً ا.

ويكون هذا فيام لو اتفقوا عىل املعنى واختلفوا يف التسمية أو اللفظ،

ولذلك عربوا عن هذه القاعدة بعبارات أخرى مثل( :ال مشاحة يف
األلفاظ بعد معرفة املعاين)((( ،و(ال مشاحة يف األسامي)(((.
رشوط اعتبار القاعدة:

مشاحة يف االصطالح) ليست عىل إطالقها؛ بل هناك
قاعدة (ال
َّ
رشوط البدّ ِمن اعتبارها وتقييد القاعدة هبا ،وقد َّبي ابن دقيق العيد هذه
الرشوط فقالْ :
فاألمر فيه
جمرد االصطالح
ُ
«إن كان ما قاله راج ًعا إىل ّ
قريب إال أنه جيب يف ِ
التحرز عن استعامل اللفظ بالنسبة إىل املعنى
مثله
ّ
عن اختالط االصطالحني ،فإنه يوقع غل ًطا معنو ًيا.
ِ
فاملصطلح عىل يشء حيتاج إىل أمرين إذا أراد أن يكون
وأيضا
اصطالحه حسنًا؛ أحدمها :أن ال خيالف الوضع العام لغ ًة أو عر ًفا.
ُ
((( ينظر :لسان العرب ( ،)495/2وتاج العروس (.)501/6
((( املستصفى ،للغزايل (.)32/1
((( املستصفى (.)305/1
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ٍ
الثاين :أنه إذا َفرق بني متقارنني يبدي مناسب ًة لِ ِ
لفظ ِّ
واحد منهام
كل
ّ

ختصيصه ألحد املعنيني بعينه بذلك اللفظ
بالنسبة إىل معناه ،وإال كان
ُ
بعينه ليس أوىل ِمن العكس»(((.

تتضمن
مشـاحة فيهـا إذا مل
«واالصطالحـات ال
وقـال ابـن القيـم:
ُ
َّ
ّ

مفسد ًة » ( (( .

***

((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،للزركيش (.)240/1
((( مدارج السالكني ،البن القيم (.)268/3
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البيان الختامي لندوة

املصطلحـات املثيـرة للجـدل

البيــان الختامــي

التوصيات الختامية لندوة

السـياسـية
رؤيـة شـرعية يف املصطلحـات
ّ
املثيـرة للجـدل

وحتكيمها ِمن فرائض الدّ ين ،ولوازم اإليامن،
الشيعة»
« -1مرجع ّي ُة ّ
ُ

تعبري عن هوية املجتمع وثقافته.
وهي ٌ
ِ
بالسياسة
ّص عىل «مرجعية ّ
 -2الن ُّ
مهمت املسائل املتع ّلقة ّ
الشيعة» من ّ

ُ
السياسية بقدر
الشعية فيتأكّد
ّ
األخذ بالعبارات الدّ الة عليها يف الوثائق ّ
ِ
جمر َد
رب هو حت ّق ُق تلك املرجعية يف أرض الواقع ،وليس ّ
االستطاعة ،واملعت ُ

كتابتها.

حق الشعب يف اختيار احلاكم ،ومراقبتِه وحماسبتِه،
«السلط ُة» ُّ
ُّ -3
الشؤون العامة ،وهي أمر ِ
ِ
واختيار الدُّ ستور ،وغري ذلك ِمن ّ
ف عن
خمتل ٌ
ٌ
ّ
حق هلل تعاىل،
السلط َة العليا املط َلقة ،والتي هي ٌّ
«السيادة» حني يعنى هبا ُّ
ّ
ال جيوز منازعتُه فيه.

لسلطتِه ليس فيها طريق ٌة مع ّين ٌة نص عليها الرشع،
 -4ممارس ُة الشعب ُ

واملرجع يف ذلك إىل الشعب بال ّطريقة املتاحة املتيرسة.
ُ

ُ
الشع ما يمنع
األخذ باألكثرية له
-5
الشع ،وليس يف ّ
اعتبار يف ّ
ٌ
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حيرمه ِمن حيث األصل ،خاصة مع مراعاة رشوط
االنتخاب أو ّ
املنتخبني ،واالختصاصات ،والقضايا التي جيري فيها االستفتاء.

والنص عليها يف الوثائق
إقرار مرجعية الرشيعة
 -6إذا مل يمكن
ُّ
ُ
ٍ
حينئذ
السياسية إال بطرحها للتّصويت فال مانع ِمن ذلك ،ويتأكّد
ّ
التصويت ملرجعية الرشيعة ،وحيرم التّصويت بضدّ ذلك.

 -7ال مانع من عرض الدسـتور عىل التصـويت إذا كانت مـوا ُّده
ٍ
خمالفات رشعي ًة ،فيام حير ُم عرضه  -يف حال االختيار  -إذا
تتضمن
ال
ّ

تضمن
تضمن ما خيالف ّ
الشيعة ،ويسوغ عرضه يف حال االضطرار ولو ّ

رش ًا.
تعي ذلك طري ًقا لدفع ما هو أشدُّ مفسدةً،
ُ
املخالف َة ،إذا ّ
وأعظم ّ

 -8نشأت ُّ
جل املصطلحات السياسية احلديثة يف بيئات غري إسالمية،

وهي متأثرة بالبيئات والظروف التارخيية واالجتامعية والسياسية التي
نشأت فيها ،ولذا فهي مصطلحات «جمملة» حتمل معان متعددة منها

املقبول رش ًعا ومنها املردود.

 -9األصل جتنب استخدام املصطلحات املجملة التي حتتمل معان
باطلة وأخرى جائزةِ ،من باب «دع ما َيريبك إىل ما ال يريبك» ،وسدّ ا

لذريعة قصد املعنى الباطل.

ً
متأول هلا عىل وجه ال حمظور
 -10من استخدم املصطلحات املجملة

فيه ،فال جيوز إلزامه بمعانيها الباطلة أو تأثيمه بذلك ،إذ العرب ُة باملقاصد
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واملعاين ،ال باأللفاظ واملباين.
ِ
تضمنته
الرضا بام ّ
 -11ال يلز ُم من استخدام املصطلحات املجملة ّ
ٍ
باطل ،ويف حال االضطرار إىل استخدامها فذلك حمكو ٌم بقواعد
ِمن
الضورة إىل أهل
الضورة ّ
الشعية التي ب َّينها العلامء ،و ُيرجع يف تقدير ّ
ّ
الضوابط املعتربة.
العلم واخلربة ،وفق ّ

االضطرار إىل استخدام املصطلحات املجملة ليس ِمن املراوغة
-12
ُ
واملخادعة وتبييت الغدر ،بل هو ِمن العمل باملقدور واملستطاع رش ًعا،

فالشيع ُة هي التي ّقررت أحكا َم االضطرار كام ب ّينت أحكا َم االختيار،
ّ
وموقف املسل ِم ِمن ّ
خيالف الرشيع َة يف حال القدرة معلو ٌم.
كل ما
ُ
ُ
ٍ
معان حمظورة» يف
 -13استخدا ُم املصطلحات املجملة «التي حتتمل
ووجوب بقائها ،واملوافق َة عليها عىل
الوثائق السياسية ال يعني تأبيدَ ها،
َ
ٌ
مكفول وهو معهود يف مثل هذه
حق
الدّ وام؛
فآليات التّغيري والتّبديل ٌّ
ُ

الوثائق.

املحظور قط ًعا يف لفظ «الدّ يمقراطية» هو داللتُها عىل أن يكون
-14
ُ
ٍ
الشيعة.
ألحد ِمن البرش سياد ٌة يف التّرشيع مثل سيادة ّ

ً
املحظور قط ًعا يف لفظ «الدّ ولة املدنية» ْ
معزول
أن يكون الدّ ي ُن
-15
ُ

عن أنظمة الدّ ولة وترشيعاهتا.

 -16ال حرج يف استخدام ألفاظ «احلرية» و«املساواة» بام ال خيالف
27

الشيعة ،وإطال ُقها ال يعني عد َم االنضباط والتّقييد ،فحتى َمن أطلقها
ّ
ِمن غري املسلمني جيعلها ُمق َّيد ًة باألنظمة ،ويم ّيز بني رشائح املواطنني بناء

عىل دستور الدّ ولة.

« -17املساواة» بني أفراد ّ
الشعب بمختلف انتامءاهتم الدّ ينية والعرقية

َ
إشكال فيه ،وهي إحدى
مقر ٌر ال
أمر ّ
يف املسؤولية القانونية واجلزائية ٌ

وسائل حتقق السلم االجتامعي.

« -18املواطنة» رابط ٌة للتّعايش املشرتك املرشوع بني أبناء الوطن

ٌ
الصالح العام
حقوق
الواحد ،ويرتتب عليها
ٌ
وواجبات متبادل ٌة لتحقيق ّ

دمج مكوناته ،أو إزال َة الفوارق بينها.
للمجتمع ،وال تعني َ

حق مكفول جلميع أفراد ّ
الشعب مامل
 -19االنتامء الدّ يني والقومي ٌّ

نرفضه وال نتعامل به،
يتحول إىل عصب ّية وطائف ّية ،و«األق ّل ّيات»
مصطلح ُ
ٌ

واحلر ّيات.
فاجلميع مواطنون ،وال اعتبار للق ّلة والكثرة يف محاية احلقوق
ُ
ّ

***
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املــادة األولــى

مها ِ
« مرجع ّي ُ
من فرائض ال ّدين،
ة
ّ
الشيعة » وتحكي ُ

ري عن هويـة املجتمـع
ولوازم اإلميـان ،وهي تعب ٌ
وثقافته.

الرشح:

النبي ﷺ ِمن العقائد
ّ
الشيع ُة اإلسالمي ُة :ما رشعه اهلل لعباده ،وجاء به ّ

والعبادات واألخالق واملعامالت ونُظم احلياة ،يف شعبها املختلفة؛

لتنظيم عالقة الناس برهبم ،وعالقاهتم بعضهم ببعض ،وحتقيق سعادهتم
يف الدّ نيا واآلخرة(((.

الض َ
الشيعةْ :
ابط
«أن تكون ّ
ومعنى مرجعية ّ
الشيع ُة اإلسالمي ُة هي ّ

العا ّم ملنظومة قوانني الدّ ولة ،والقيم املن ّظمة ألمور املجتمع يف شتّى
مناحي احلياة».

الشيعة اإلسالمية هي األساس الذي تُقام عليه أنظمة
أو« :تكون ّ

الدّ ولة وقوانينها يف شتى مناحي احلياة»(((.

((( ينظر :تاريخ الترشيع اإلسالمي ،ملناع القطان ص (.)13

((( ينظر بحث :حترير مصطلحي «مرجعية الرشيعة» و«سلطة الشعب» يف باب السياسة
الرشعية ،إعداد املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية:
http://islamicsham.org/versions/2925
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وموئل يف ِّ
ً
كل
فاإلسالم هو الدّ ين الذي ارتضاه اهلل تعاىل لنا مرج ًعا

ٍ
كبريا ،قال تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
أمر
صغريا كان أو ً
ً
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ [املائدة ،]3:وقال :ﮋﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ[آل عمران.]85 :
ِ
ومن أصول اإلسالم ّ
واملرشع ،وجيب عىل مجيع
أن اهللَ هو احلاكم
ّ
ِ
ِ
حلكمه ورشعه ،قال تعاىل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ
اخلضوع
العبيد
ُ

ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ[األنعام ]57:وقال تعاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮊ[األنعام.]62:
ٍ
الشيعة،
حاكم أو حمكو ًما
ألحد ِمن املسلمني
فليس
اخليار يف تطبيق ّ
ُ
ً
أو قبول أحكامها ،قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
لكل ٍ
ﭨ ﭩ ﮊ [األحزاب ،]36 :فهي ملزم ٌة ِّ
أحد ِمن املك ّلفني.

ِ
ّرصف يف الكون
واهللُ سبحانه وتعاىل كام أنه ّ
تفرد وحدَ ه باخللق والت ّ

ِ
باألمر والتّرشيعِ ،قال تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
فهو املنفرد وحدَ ه

ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [األعراف.]54 :

خالص هلل سبحانه((( ،كام قال
حق
والت
ّرشيع والتّحليل والتّحريم ٌّ
ٌ
ُ

((( وليس معنى ذلك أنه ال جيوز اختاذ التدابري السياسية املحققة للمصالح إال إذا جاءت
ِ
تدل عليها ،بل يدخل يف الس ِ
نصوص رشعي ٌة خاصة ّ
نصا ،وما وافق
ياسة ّ
الشعية :ما ورد فيها ًّ
ٌ
ّ

ُ
ُ
القول َّ
َ
تكـون رشعي ًة إال إذا
بأن السـياسـ َة ال
نص .وأما
أصـولا وقواعدَ ها ،وإن مل يرد به ٌّ
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عز وجل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﮊ [الشورى ،]21 :وقال :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [الكهف:

الشيعة ،وعدم اتباع األهواء يف
]26؛ فيجب عىل اجلميع التزا ُم أحكام ّ
اإلعراض عنها كام قال تعاىل:ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [اجلاثية.]18 :
ِ
ُ
بـل ّ
حتكيـم ّ
اإليمـان
اإليـامن ،وال يتح ّق ُق
الشـرع ِمن لـواز ِم
إن
َ

للشيعة ،والتّسـليم التـا ّم ألحكـامهـا ،كام قـال
إال بالتّحكيم الكامل ّ

تعـاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [النساء.]65 :
قال احلافظ اب ُن كثريُ « :يقسم تعاىل بنفسه الكريمة املقدّ سة :أنّه ال يؤمن

َ
احلق الذي
أحدٌ حتى حيكّم
الرسول ﷺ يف مجيع األمور ،فام حكم به فهو ُّ

وظاهرا ؛ وهلذا قال :ﮋﯥﯦﯧ ﯨﯩ
جيب االنقياد له باطنًا
ً
ﯪﯫﯬﯭﯮﮊأي :إذا حكّموك يطيعونك يف بواطنهم،

حكمت به ،وينقادون له يف ال ّظاهر والباطن،
حرجا ممّا
َ
فال جيدون يف أنفسهم ً
ٍ
ٍ
مدافعة ،وال منازعة»(((.
ممانعة ،وال
تسليم كل ًّيا ِمن غري
فيس ِّلمون لذلك
ً
َ

ِ
الرشع فهو ٌ
السياسة الرشعية ،يؤدي إىل َج ْع ِل ّ
ـريعة قاصـر ًة ال تقو ُم
الش
نطق هبا
ُ
غلط يف فهم ّ
ِ
بمصالح العباد ،حمتاج ًة إىل ِ
ِ
غريها .ينظر :الطرق احلكمية ،البن القيم (.)32-29/1
((( تفسري ابن كثري (.)349/2
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وهذه املرجعية شامل ٌة ِّ
لكل يشء ِمن أمور حياتنا :يف العبادات،

واملعامالت ،يف السياسة ،واإلعالم ،واالقتصاد ،يف العالقات الدّ اخلية

والدّ ولية ،قال تعاىل :ﮋﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [البقرة.]208 :
املرجعية وهوية املجتمع:
ِ
َّ
املجتمعات له هوي ٌة تَص ُب ُغه بلوهنا ،وتؤ ّثر يف مجيع
أي جمتم ٍع ِمن
إن َّ

السياسية ،والقضائية ،والتّعليمية ،والتّنظيمية ،وغريها،
ِنواحي حياتهّ :
وتنبع هذه اهلوي ُة ِمن ثقافة املجتمع ودين أغلبيته ،وبذلك يكون االنسجا ُم
السائدة فيه ،فتستقيم العالق ُة بني املجتمع
تا ًما بني هوية املجتمع والنُّظ ِم ّ
ِ
أموره ،بل إنّه دالل ٌة عىل
فيستقر
واألنظمة احلاكمة،
ُ
املجتمع ،وتنتظم ُ
ُّ
حرية املجتمعِ ،ون ِ
َيله حقو َقه ،وقيامه بمامرسة ُسلطتِه.
ّ
ٍ
ٍ
رغم عنه فسيؤدي إىل
أ ّما ُ
فرض أنظمة عىل املجتمع خمالفة هلويته ً

خلل فيه ،وانقسام كبري بني أفراده ،وسيؤدي كذلك إىل استبداد الفئة
غياب احلر ّية
التي َفرضت هذه األنظم َة وتس ّلطِها عىل املجتمع؛ مما يعني
َ

والصاعات يف املجتمع؛ إذ ستسعى
والتّوافق ،وظهور االضطراب
ِّ

ٍ
متكرر إىل استعادة البلد ممّن
بشكل
روادها وقادهتا
األكثري ُة أو بعض ّ
ّ
ٍ
بأنظمة مغايرة لتلك اهلوية.
طمس هويتها
خطفوها وحاولوا
َ
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َّ
السياسية ،وقوة
فإن «قو َة ِّ
أي مرشوع سيايس تكمن يف وضوح هويته ّ
أساسه العقائدي ِمن جهة ،ومدى تلبيته حلاجات األمة ِمن جهة أخرى،
وال شك ّ
بأن األمة اإلسالمية منذ سقوط اخلالفة العثامنية تعيش أزم َة
ٍ
هوية ومرجعية سياسية؛ إذ قام االستعامر واالحتالل األجنبي بتشكيل
ٍ
هويات وطنية وقومية مصطنعة وصلت
السيايس ،وخ ْل ِق
هذا الواقع ّ
ٍ
ِ
ٍ
طريق مسدود بعد ْ
جربت
عقود ِمن التِّيه واالضطراب إىل
باألمة بعد
أن ّ
األمة َّ
كل األنظمة السياسية املستوردة الليربالية والقومية والشيوعية
ِ
السيايس
واالشرتاكية ،.. .ومن هنا برزت أمهية استدعاء اخلطاب ّ
اإلسالمي الراشد؛ لتمتعه ِّ
والصالحية»(((.
بكل أسباب القوة ّ

السوريني حيث تبلغ نسبة املسلمني حوايل
واإلسال ُم هو دي ُن غالبية ّ

ثامنني باملائة وذلك منذ دخل اإلسالم إىل بالد ّ
الشام عىل أيدي الفاحتني
ِ
الصـحابة رضـي اهلل عنهـم يف زمـان اخلليفـة عمـر بن اخلطـاب
مـن ّ

ريض اهلل عنه.

***
((( مقال :من احلكومات الراشدة إىل اخلالفة الراشدة ،د .حاكم املطريي
http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TmpV
ekpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
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الشيعـة» ِ
مهمات
مـن
ـص على «مرجعيـة
ّ
ال ّن ُّ
ّ

الشعيـة فيتأكّد
بالسياسـة
املسـائل املتعلّقـة
ّ
ّ

األخـ ُذ بالعبـارات ال ّدالـة عليهـا يف الوثائـق

ر هـو
ّ
السياسـية بقـدر االسـتطاعة ،واملعتب ُ
ّـق تلـك املرجعيـ ِ
ة يف أرض الواقـع ،وليـس
تحق ُ
مجـ ّر َد كتابتهـا.

الرشح:

أساسا جلميع الوثائق السياسية األخرى،
تعترب «الوثيقة الدّ ستورية»
ً

رأس اهلرم القانوين للدّ ولة ،فالدّ ستور هو املؤسس للقانون العام
وهي مت ّثل َ

مجيع قوانني الدّ ولة ،وبذلك تتح ّقق دستورية القوانني.
الذي تنبثق عنه ُ

ُ
نص عىل مرجعية ّ
الشيعة يف الدّ ستور؛ ملا يرتتب عليه
واألصل أن ُي ّ
ٍ
باتفاق واحرتا ِم املجتمع ،بحيث تقود
ِمن االتفاق عىل مرجع ّية حتظى

تضمنتها تلك النّصوص؛ فتتن ّظم
السيايس إىل حتقيق املبادئ التي ّ
النّظا َم ّ
ِ
َ
والصـالحـيات ،والعالقـات بني
والواجبات واملسـؤوليات
احلقـوق
ّ
ويرجع إليها عند النّزاع ،و ُيتحاكم إليها عند اخلالف.
ّ
مكونات املجتمع؛ ُ

ٌ
فإن اإلسالم دي ٌن ٌ
ومع ذلك َّ
شامل جلميع مناحي احلياة ،خيضع
كامل،
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ٍ
ُ
حمفوظ املصادر ،م ّت َف ٌق علىمكانتِه
ومجاعات ،وهو
له مجيع النّاس أفرا ًدا
الرجوع
بني املسلمني ،علامؤه وفقهاؤه متوافرون عىل الدّ وام؛
ُ
فوجوب ّ
ِ
ِ
وأحكامها ليس ً
حمل للنّزاع بني
ترشيعات الدّ ولة ،وقوانينِها،
إليه يف
مهيتِه
ّص عىل (مرجعية ّ
املسلمني ،والن ُّ
الشيعة) يف موا ّد الدّ ستور مع أ ّ

فرضا الز ًما إذا حت ّققت تلك املرجعي ُة يف أرض الواقع ،بل يكون
ليس ً
بالض ِ
ِ
ٍ
َّ
ورة االلتزا َم
التأكيد
حينئذ ِمن باب
والتثبيت؛ألن كتابتها ال تعني ّ
ٌ
حاصل يف الكثري ِمن الدّ ول اإلسالمية.
هبا كام هو
وال يعني ذلك إهدار أ ِ
النص عىل مرجعية ّ
الشـريعة،
السعي إىل ِّ
مهية ّ
َ ّ
وال جتريدَ ها ِمن فائدهتا يف مطالبة مجي ِع سلطات الدّ ولة بااللتزام هبذا
النص الدّ ستوري ،ووجود آليات دستورية حتمية للطعن يف ّ
كل ما خيالف
ّ
ِ
الشيعة،
والسياج يف جتاوز حدود ّ
ّ
الشيعة ،مما يشكّل نو ًعا من احلامية ّ
ِ
اجلهود عىل احلصول عىل
وإنّام يعني أنّه ال ينبغي قرص االهتامم ،وتركيز
الشيعة.
النص ،مع إمهال بقية اجلوانب العملية يف إرساء مرجعية ّ
هذا ّ
ِ
املؤسسات واملرجعيات عىل
مع استمرار العمل من خالل خمتلف ّ

ضبط القوانني واألنظمة بالرشع ،أو نقضها يف حال خمالفتها للرشع.
وينبغي أن حيوي الدّ ستور عد ًدا ِمن العبارات الدالة عىل مرجعية

الشيعة يف عدة مواد تتعلق برئيس الدّ ولة ،وهوية الدولة ،ومرجعية
ّ
القوانني واألنظمة فيها ،كام هو احلال يف دساتري كثري من الدول.
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ُ
املقبـول ِمن العبـارات الدّ الة عىل مرجعية الشـريعة يف حـال
والقدر
ُ
االختيار يتح ّقق بالن ّّص عىل إحدى العبارتني التّاليتني:
الشيعة اإلسالمية هي مصدر التّرشيع.
 -اإلسالم أو ّ

 -عدم خمالفة الدّ ساتري والقوانني واألنظمة ألحكام اإلسالم.

تتدرج بقية العبارات حسب الوسع والقدرة.
ثم َّ

تعذر الوصول إىل إقرار ّ
وعند ّ
«الشيعة اإلسالمية هي مصدر
أن ّ
ِ
ِ
تقييد املصادر
السعي إىل
القوانني» أو نحوها من العبارات فال بدّ من ّ
للشيعة.
والعبارات األخرى بعدم خمالفتها ّ

ِ
الشعية
السياسة ّ
ّص عىل مرجعية ّ
فالن ُّ
الشيعة يف الدّ ستور من مسائل ّ
ِ
باالستطاعة والقدرة والتّمكني((( ،فك ّلام كانت درج ُة التّمكني
التي تتع ّلق

الواجب
املستقرة أقوى ،واالستطاعة الفعلية متو ّفرةً ،كان
املستمرة
َ
ّ
ّ
ِ
ُ
الشيعة يف الدّ ستور،
ّص عىل ّ
األخذ بالدّ رجة األعىل من درجات الن ّ

أضعف ،واالستطاع ُة أقل َّكان
ّمكني
صحيح؛ فك ّلام كان الت
والعكس
َ
ُ
ٌ
ُ
األخذ بالدّ رجة ّ ِ
ّص هذه؛ ً
ُ
الشعية:
عمل بالقواعد ّ
األقل من درجات الن ّ

و»امليسور ال يسقط باملعسور» ،وغريها.
تكليف مع العجز»،
«ال
َ
ُ
ِ
ُ
وإذا ّ
بالقدر املقبول ِمن العبارات الدالة عىل
األخذ
عس
تعذر أو ُ

((( فال بدّ ِمن اعتبار حال الضيق والرضورة .ينظر :العقيدة والسياسة ،د .حممد الزهراين
ص (.)261
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ُ
التمسك بام يمكن
العمل عىل
مرجعية الرشيعة يف وثيقة الدّ ستور ،فيجب
ّ

السعي إىل استدراك
من العبارات التي تكون
َ
أقرب إىل ذلك ،كام جيب ّ
ّقص ِمن خالل بقية أجزاء الكتلة الدّ ستوريةِ ،
الن ِ
ومن خالل التّفسري
الدّ ستوري ملوا ّد الدّ ستور املكتوب(((.

قال ابن تيمية« :فالرشع ال ينظر يف االستطاعة الرشعية إىل جمرد

ُ
الفعل ممكنًا مع املفسدة
إمكان الفعل ،بل ينظر إىل لوازم ذلك ،فإذا كان
الراجحة مل تكن هذه استطاع ًة رشعي ًة»(((.

بالـممكن :إما جلهله،
الـمأمور
وقال« :فأ ّما إذا كان
والـمنهي ال يتق ّيد ُ
ُّ
ُ

الكف
األصلح
وإما لظلمه ،وال يمكن إزال ُة جهله وظلمه ،فربام كان
ُّ
َ

ُ
واإلمساك عن أمره وهنيه ...فالعالـِم يف البيان والبالغ كذلك؛ قد ّ
يؤخر
البيان والبال َغ ألشياء إىل ِ
َ
وقت التّمكّن ،فإذا حصل َمن يقوم بالدّ ين ِمن
َ

الرسولﷺ شي ًئا
العلامء ،أو األمراء أو جمموعهام؛ كان بيانه لـام جاء به ّ
فشي ًئا بمنزلة ِ
بيان الر ِ
الر َ
سول ﷺ لِا ُبعث به شي ًئا فشي ًئا ،ومعلو ٌم َّ
سول
أن ّ
ّ

فاملعول عليه يف فهم مواد الدستور وتطبيقه بام يتوافق مع مرجعية الرشيعة أمران :أوهلام:
(((
ّ
النص يف الدّ ستور وما يعطيه من معنى .والثاين :قيام العلامء وأهل احلل
الالئحة التفسريية هلذا ّ

(املرشعني) عىل اقتباس القوانني
والعقد وعامة الشعب بواجبهم يف محل منظمي القوانني
ّ
ِمن الرشيعة ،ومراعاة عدم خمالفة النّصوص الرشعية فيام يقتبس من غريها .ينظر :العقيدة
والسياسة ص (.)261

((( منهاج السنة النبوية ،البن تيمية (.)49/3
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ُ
والعمل به ،ولـم تأت الرشيع ُة مجل ًة ...فكذلك
علمه
ال ُيب ّلغ إال ما أمكن ُ
ِ
ُ
والعمل به...
علمه
الـمجدّ ُد لدينه ،والـمحيي لسنّته ال يب ّلغ إال ما أمكن ُ
الـمحرمات ،وترك األمر بالواجبات؛ ّ
ألن
وال يكون ذلك ِمن باب إقرار
ّ
ٌ
مرشوط بإمكان العلم والعمل ،وقد فرضنا انتفا َء
ّحريم
الوجوب والت
َ
َ
الش ِ
َ
نافع»(((.
ط ،فتد ّبر هذا
هذا ّ
األصل؛ فإنّه ٌ

***

((( جمموع الفتاوى (.)59/20
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املــادة الثالثــة

حـق الشّ ـعب يف اختيـار الحاكـم،
«السـلطةُ»
ُّ
ُّ

ومراقب ِتـه ومحاسـب ِته ،واختيـا ِر ال ُّدسـتور ،وغير
ذلـك ِ
ـف
مـة ،وهـي أمـ ٌر مختلِ ٌ
مـن الشّ ـؤون العا ّ
السـلط َ
ة العليـا
«السـيادة» حين يعنـى بهـا
عـن
ُّ
ّ

حـق للـه تعـاىل ،ال يجـوز
املطلَقة،والتـي هـي
ٌّ
منازعتُـه فيـه.

الرشح:

والسلطان لأل ّمة :أصالن عظيامن ِمن أصول النّظام
السياد ُة ّ
للشعُّ ،
ّ

والسلطان أريض.
فالسياد ُة سامويةُّ ،
السيايس يف اإلسالمّ ،
ّ
السيادة:
معنى ّ

السياد ُة يف ال ّل ِ
ومُد
غة
مصدر ِمن الفعل :سا َد يسو ُد ِسيادةً ،إذا َع ُظم َ
ٌ
ِّ

رئيسهم
ورشف،
والش ُ
السؤ َد ُد ،وهو املجدُ ّ
ف ،وس ّيدُ القومُ :
واالسمُّ :
ُ
ُ
والسيدُ  :املالك(((.
وأكرمهمّ ،

فهي ُّ
جاها أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة
الـمقدّ م عىل غريه ً
تدل عىل ُ

((( ينظر :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،للفيومي ( ،)294/1املعجم الوسيط
(.)460/1

41

وأمرا(((.
ورأ ًيا ً

اصطالحا بعدة تعريفاتِ ،من أشملها:
السيادة
ً
و ُعرفت ّ
ٍ
عالقات سلطة عليا
«السلطة العليا التي ال تعرف فيام تن ّظمه ِمن
ّأناّ :

أخرى إىل جانبها»(((.

باحلق يف إنشاء
تفردت وحدَ ها
ِّ
«السلطة العليا املطلقة التي ّ
أوّ :

اخلطاب امللزم املتع ّلق باحلكم عىل األشياء واألفعال»(((.

السياسيون وعلامء
ومن خالل التعريفات التي ذكرها املفكرون ّ

القانون يمكن إمجال خصائص السيادة فيام ييل(((:

 -1الوحدانية :حيث ال يمكن ْ
أن يقوم عىل املجال الواحد إال سياد ٌة

واحدةٌ.

السلطات.
السمو :فهي إرادة تعلو َ
مجيع اإلرادات وكا ّف َة ُّ
ُّ -2

التعبري عن
 -3اإلطالق :إذ ال ُيفرض عليها قانون ،بل القانون هو
ُ

إرادهتا.

ٍ
سلطة
وعلوها ِمن
سلطانا
 -4األصالة :فهي قائم ٌة بذاهتا ،ومل تستمدّ
َّ
َ

((( ينظر :السيادة مفهومها ونشأهتا ومظاهرها ،لزياد املشوخي:
http://www.saaid.net/bahoth/100.htm?print_it=1
((( السيادة وثبات األحكام ،د .مفتي ،ود .الوكيل ص (.)11
السيادة ،د .صالح الصاوي ص (.)14
((( نظرية ّ

((( ينظر :نظرية السيادة ص ( ،)14-12السيادة وثبات األحكام ص (.)15
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ٍ
سابقة عليها.

ِ
ِ
ِ
إرادة السيد
اعتبار
السيادة تنزع إىل
 -5العصم ُة من اخلطأ :فنظري ُة ّ

َ
إراد ًة مرشوعةَّ ،
احلق والعدل ما دام أنّه
وأن
القانون يعدُّ مطاب ًقا لقواعد ِّ

صادر عن تلك السيادة ،وهذا معنى قوهلم« :إذا تك ّلم القانون جيب ْ
أن
ٌ
الضمري».
يسكت َّ

ّ -6
الشمول وعدم القبول للتجزئة ،مهام تعدّ دت الواليات يف الدّ ولة

الواحدة.

-7الدّ يمومة وعدم اخلضوع للتقادم.

والسيادة بمفهومها املعارص فكرة حديثة نسب ًيا مرت بظروف تارخيية،
ّ

السيادة بمفرده ،ثم
حيث كان السائد أن امللك أو احلاكم يملك َّ
حق ّ
ودعم ملطامع البابا يف السيطرة
انتقلت إىل رجال الكنيسة فكانت سندً ا
ً

عىل السلطة ،ثم انتقلت إىل الفرنسيني ليصوغوا منها نظرية السيادة يف
القرن اخلامس عرش تقري ًبا أثناء الرصاع بني امللكية الفرنسية يف العصور

الوسطى لتحقيق استقالهلا اخلارجي يف مواجهة اإلمرباطور والبابا،
ولتحقيق تفوقها الداخيل عىل أمراء اإلقطاع(((.

السـيادة باملفكـر الفرنسي «جـان بـودان» الـذي
وارتبطـت فكـرة ّ

أخـرج سـنة 1577م كتابه :الكتب السـتة للجمهوريـة ،وتضمن نظرية
((( ينظر :الدولة والسيادة يف الفقه اإلسالمي ،فتحي عبد الكريم ص (.)55-23
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السيادة (((.

شعب بل هي
حاكم وال
السيادة يف الدّ ولة اإلسالمية فال يملكها
ٌ
ٌ
أما ّ

السياد ُة متمثلة يف كتاب
هلل عز وجل،والتّرشيع له وحده سبحانه ،وهذه ّ
اهلل وسنة رسوله ﷺ ،والدول ُة إنام تستمدّ رشعيتَها ِمن خالل التزامها
ِ
والشيعة حاكمة عىل ّ
ولألم ِة
كل يشء،
باألحكام الرشعية وتنفيذها هلاّ ،

حق تولية اإلمام وحماسبته وعزله ومراقبة السلطة احلاكمة يف
بعد ذلك ُّ
احلق يف العدول عن
التزامها بحدود اهلل ،وليس هلا وال للسلطة احلاكمة ّ

رشيعة اهلل(((.

قال تعاىل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [األنعام:

 ،]٥٧وقال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ

[األحزاب  ،] 36وقال سبحانه :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
(السيدُ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﮊ [النساء ،]٥٩ :وقالﷺّ :
((( ينظر مقال :السيادة مفهومها ونشأهتا ومظاهرها ،زياد املشوخي.

((( ينظر :السيادة يف اإلسالم ص ( ،)168السيادة وثبات األحكام ص ( ،)28ومعامل
الدولة اإلسالمية ،حممد مدكور ص ( ،)95واحلريات العامة يف اإلسالم ،راشد الغنويش ص

( ،)206ومنهاج اإلسالم يف احلكم ،حممد أسد ص (.)81
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اهلل تبارك وتعاىل)(((.
وأما قاعدة السلطان ل ُ
ألمة فمعناها:

ّ
حاكمها ِمن خالل جملس أهل احلل والعقد
أن األمة هي التي ختتار
َ
ِ
تم اختياره ،وانعقدت بيعته
و َمن يف حكمه من املجالس التّمثيلية ،فإذا ّ
وجب عىل مجيع ّ
الشعب أن يبايعه ،ولزمت طاعتُه باملعروف.
السلطة:
فمعنى ُّ

يف ال ّلغة مأخوذ ٌة ِمن اجلذر اللغوي (س ل ط) الذي ترجع معانيه إىل
ومنه التّس ُّل ِ
هر ،يقال :س ُل َط يس ُل ُط سالط ًةِ ،
ِ
ط ،وهو القهر ،وس ّلطتُه
القوة وال َق ِ ُ
َ
َ
ْ
َ
عىل اليشء :مكّنتُه منه(((ِ ،
(((
ومن معانيها أيض ًاّ :
والس ْلط ُة
الشدّ ُة والقدر ُة ُّ ،
ِ
(((
والسيطرة والتحكُّم(((.
بالض ّم هي
ّ
السالطة  ،وتعني التّس ُّلط ّ
االسم من ّ
ُ
السلطة بتعريفات خمتلفة ،ومنها أهنا:
السيايسُ :ع ّرفت ّ
ويف االصطالح ّ

«قوة أو قدرة فردية أو مجاعية تكون قادرة عىل إخضاع اآلخرين

((( أخرجه أبو داود ( ،184/7برقم .)4806

حيق له
قال املناوي يف «فيض القدير» (« :)152 /4السيدُ حقيق ًة هو اهلل ال غريه ،أي هو الذي ّ
السؤدد ليست إال له؛ إذ اخللق ك ّلهم عبيده».
السيادة املطلقة ،فحقيق ُة ّ

((( ينظر :املصباح املنري (.)285/1

((( ينظر :القاموس املحيط ،للفريوزآبادي ص (.)618
((( ينظر :الصحاح ،للجوهري (.)1133/3

((( ينظر :املعجم الوسيط (.)443/1
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وجعلهم يطيعون أو يمنحون إرادهتم»(((.
و«امتالك القدرة الفاعلة للقيام بام ِمن شأنه تدبري أمور الدّ ولة»(((.

ِ
السلطات عىل
بمجموعه ،وهو
والسلط ُة تكون للشعب
مصدر ّ
ُ
ّ
ٌ
ووكيل
نائب عن الشعب،
احلاكم واملجتمع يف حدود املرشوع،
واحلاكم ٌ
ُ

وقائم عىل مصاحله(((.
عنه،
ٌ

وممّا يدخل يف سلطة الشعب :اختيار احلاكم ،ومراقبته وحماسبته،

حق الشعب يف املشاركة
فالسلطة هي ّ
واختيار الدّ ستور وما شابه ذلكُّ ،
السيادة.
واالختيار واملحاسبة ،وهي هبذا املعنى ختتلف عن ّ
والسلطة يف الدولة هلا مظهران:

األول :املظهر اخلارجي :ويكون بتنظيم عالقاهتا مع الدول األخرى

يف ضوء أنظمتها الداخلية ،وحريتها يف إدارة شؤوهنا اخلارجية ،وحتديد

عالقاهتا بغريها من الدول وحريتها بالتعاقد معها ،وحقها يف إعالن

(((
فالسلط ُة
احلرب أو التزام احلياد ،وهذا املظهر نابع من االستقالل ّ ،

تعطي الدولة احلق يف متثيل األمة والدخول باسمها يف عالقات مع األمم
((( قاموس املصطلحات السياسية والدستورية والدولية ،د .أمحد سعيفان ص (.)203

((( ينظر :النظام السيايس يف اإلسالم ،للعيد ص (.)164

((( ينظر :األحكام الرشعية للنوازل السياسية ،د .عطية عدالن ص (.)77

((( العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث ،للزحييل ص (.)117
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األخرى(((.

الثاين :املظهر الداخيل :ويكون ببسط سلطاهنا وأنظمتها عىل كافة

أراضيها ورعاياها ،فال ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى

من سلطة الدولة(((.

وينبغي أن تكون سلطة الدولة عىل سكاهنا سامية وشاملة ،وأال تعلو

عليها سلطة أخرى أو تنافسها يف فرض إرادهتا(((.

وكال املظهرين يف الدولة مرتبط باآلخر ،فسيادهتا اخلارجية هي رشط

سيادهتا الداخلية(((.

السلطة:
إطالق السيادة بمعنى ُّ

بعضهم
السلطة ،وقد يق ّيدها ُ
ُيطلق ُ
السيادةو َيقصد هبا ّ
بعض الباحثني ّ
بعضهم بني السلطة والسيادةِ ،
ومن ذلك:
بحدود ّ
يفرق ُ
الشع،وقد ال ّ

قـول بعـض الباحثني« :فهي التي تقـوم عىل الشـورى يف مبدئهـا

ً
منفـذا ّ
للشـريعة،
شـرع اإلسـالم ،واحلاكم ليـس إال
وقانونا
فيسريها،
ُ
ُ
((( ينظر :نظرية الدولة واملبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم احلكم ،طعيمة اجلرف ص
(.)106

((( نظام احلكم يف اإلسالم ،د .عبد العال عطوة ص (.)25
((( ينظر :نظرية الدولة يف اإلسالم ص (.)49

((( ينظر :نظرية الدولة واملبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم احلكم ص (.)107
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السيادة ومصدر السلطات»(((.
واألمة هي صاحبة ّ

وال مشاحة يف االصطالح إذا تم توضيح املقصود ،ومل يرتتب عىل

االصطالح خمالف ٌة للرشع ،لكنينبغي التعبري بام استقرمن التّفريق السابق؛
حتى ال يقع اخلطأ واخللط.

***

((( هو د .حممد ضياء الدين الريس فيام نقله عنه د .عبداحلكيم العيل يف كتابه «احلريات
العامة» ص (.)21
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املــادة الرابعــة

لسـلط ِته ليـس فيهـا طريقـ ٌ
مامرسـ ُ
ة
ة الشـعب ُ

مع ّينـ ٌ
ع يف ذلك إىل
ة نـص عليها
ّ
الشع ،واملرجـ ُ
الشّ ـعب بالطّريقـة املتاحـة املتيسرة.

الرشح:

ِ
سلطة ّ
الشعب لتشمل كا ّفة جماالت احلياةِ ،من اختيار
جماالت
تتنوع
ُ

أهل ِّ
احلل والعقد الذين ينوبون عنه يف ّ
واملهمة ،واختيار
الشؤون العا ّمة
ّ

واملهمة،
احلاكم وبيعته ،ومراقبته وحماسبته ،واملشاورة يف األمور العا ّمة
ّ

واالستفتاء عىل الدّ ستور ،ونحوها.

السلطة طريقة مع ّينة حدّ دهتا النّصوص،
وليس يف قيام الشعب هبذه ّ

ٌ
موكول للناس بام يرونه ،وما يصلح ألحواهلم وأوقاهتم ،ويمكن
بل هو
أن يتم ذلك ِمن خالل االنتخابات ،وهي وسيل ٌة قد أثارت ً
نقاشا بني
الباحثني يف الفقه اإلسالمي ِمن حيث مرشوعيتها وكيفية ممارستها.

قال الشيخ عبد الرمحن َح َبنَّكَة امليداين يف حديثه عن أهل احلل والعقد:

«واملؤهلون الختيار واصطفاء أمري املؤمنني األعىل ،وتأدية أمانة احلكم
ومن بيئة لبيئةِ ،
إليه ،خيتلفون ِمن جمتمع ملجتمعِ ،
ومن زمن لزمن...
األمر مرتوكًا للمسلمني فلهم ْ
أن ين ّظموا ّ
الشكل الذي
وما دام هذا
ُ
49

يؤدون به أمانة إمارة املؤمنني ملن هو أصلح املؤمنني هلا ،وهو أهلها.

وقد يكون ذلك بانتخاب أعياهنم وأهل احلل والعقد منهم يف مواطنهم
كل ِ ٍ
ودوائرهم ،ثم خيتار ُّ
الصفوة
الصفوةَ ،ثم جتتمع
جمالس ّ
ُ
أهل بلد منهم ّ
ٍ
واحد الصطفاء األمري العام للمؤمنني.
ِمن البلدان يف جمم ٍع

واختيار أهل ِّ
احلل والعقد يف بلداهنم أو قراهم أو أحيائهم أو حاراهتم،
ُ
يكون ِمن قبل املؤهلني ملعرفة أهل ِّ
احلل والعقد فيها ،وقد يتم هذا تلقائ ًيا
ٍ
بصورة أخرى.
يتم
باجتامعات تعقد هلذه الغاية ،أو ّ

تنظيم جمالس شورى حمل ّية عامة ،لألمور اإلدارية والسياسية،
ويمكن
ُ

أهل ِّ
الشعبية هم َ
يكون أعضاؤها املختارون يف قبل القاعدة ّ
احلل والعقد،
يف القضايا اخلاصة بدوائر كلمتهم املسموعة ،ومشورهتم املقبولة ،وعن
طريق هذه املجالس مع املجالس الشورى األخرى التّخصصية يتم
انتخاب أمري املؤمنني أو رئيس الدّ ولة»(((.

وقال الشيخ عيل ال ّطنطاويّ :
«إن رشيعة االسالم قد جاءت مرن ًة،
ٍ
ٍ
تصلح ِّ
وبيان ذلك َّ
ُ
أن العقائدَ والعبادات يف اإلسالم
ومكان،
زمان
لكل

مفصلة ،ال تقبل التّعديل وال التّبديل؛ ّ
ألن
جاءت هبا
نصوص قطعية َّ
ٌ
العقائد والعبادات ال تتبدّ ل بتبدُّ ل األزمان ،وال ختتلف باختالف

األعراف.

((( كواشف زيوف ،لعبد الرمحن حبنَّكة امليداين ص (.)697
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واألوضاع الدّ ستورية واملعامالت املالية واألحوال اإلدارية ،التي
ُ

نصوص عامة هي
يؤثر فيها تبدّ ل الزمان واختالف العرف ،جاءت فيها
ٌ

أن نضع ِّ
كاألساس والدّ عائم يف البناء ،وترك لنا ْ
لكل زمان ما يصلح له
ٍ
عرضا
برشط املحافظة عىل هذه القواعد،و ُأم ّثل عىل ذلك
بأمثلة أعرضها ً
موجزا.
ً
ِمن األمثلةّ :
احلاكم منتخ ًبا برأي األمة،
أن اإلسال َم أوجب أن يكون
ُ
ِ
الصفات ما يمكّنه ِمن القيام بأعباء احلكم ،وأن يلتزم
وأن يكون فيه من ّ
أهل ّ
وأن يستشري َ
بالدّ ستور اإلسالمي الذي هو القرآنْ ،
احلل والعقد،
وترك لناحتديد أسلوب االنتخاب (أي البيعة) ،وطريقة تعيني أهل احلل

والعقد ،وكيفية االستشارة ،الخ»(((.

***

((( تعريف عام بدين اإلسالم ،للطنطاوي ص (.)162
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املــادة الخامســة

الشع ،وليس يف
األخ ُذ باألكرثية له اعتبا ٌر يف
ّ
الشع ما مينع االنتخاب أو يح ّرمه ِ
من حيث األصل،
ّ

خاصة مع مراعاة رشوط املنتخبني ،واالختصاصات،
والقضايا التي يجري فيها االستفتاء.

الرشح:

جيـح باألكثريـة ِمـن املبـادئ التـي توافـرت األدلـة العقليـة
ّ
الت ُ
والنقليـة ،والشـواهد على اعتبارهـا(((ِ ،
ومـن ذلـك:

الشيعـة ِمـن الكتـاب والسـنة د ّلت على ّ
ّ -1
أن الغلب َة
أن
نصـوص ّ
َ

واعتبـار يف
تأثير
والكثـر َة يف األوصـاف أو األحـوال أو األفعـال هلـا
ٌ
ٌ

تقريـر األحـكام واسـتنباطها والرتجيـح بينهـا ،ومـن تلـك النّصوص:

أ  /قولـه تعـاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [البقــرة:

«حرمهما ّ
بر ِمـن
ألن
َ
مفسـدتام أك ُ
 .]219قـال العـز بـن عبـد السلامّ :

((( ينظر :قضية األغلبية ِمن الوجهة الرشعية ،للريسوين ،وفتوى (حكم إجراء االنتخابات
الختيار أعضاء جمالس األحياء واللجان الثورية):
http://islamicsham.org/fatawa/1311
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منفعتِهما»(((.

ِ
جمملها ُّ
بل ّ
تدل عىل
ّصوص الدّ الة عىل ذ ّم الكثرة  -وهي يف
إن الن
َ

بعض
احلجة والربهان -استدل هبا ُ
ذ ّم الكثرة التي عىل الباطل وخالف ّ
أهل العلم عىل مرشوعية األخذ باألغلبية ،قال ابن عرفة يف تفسريه آلية:
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮊ [املائدة:]100 :

«فقوله تعاىل :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮊ ُّ
يدل َّ
اعتبار؛
أن الكثر َة هلا
ٌ
ِ
بدليل ّأنا ما أسقطت هنا إال اخلبيث.(((»..

ب /عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ّ
أن النبي ﷺ قال( :إذا بلغ املا ُء

السنن األربعة(((.
ُق ّلتني مل ّ
ينجسه يش ٌء) رواه أصحاب ّ

فقد أمجع ُ
أهل العلم عىل ّ
أن املاء الكثري ال ينجس ،ما مل تتغري إحدى

صفاته(((.

خيرا
ج /وقـد قـال رسـول اهلل ﷺ لصحابتـهَ ( :مـن أثنيتـم عليـه
ً

رشا وجبت لـه النّار ،أنتم شـهداء
وجبـت لـه اجلنّـة ،و َمن أثنيتـم عليـه ً
((( قواعد األحكام يف مصالح األنام ،للعز بن عبد السالم ص (.)98

((( تفسري ابن عرفة (.)127/2

((( أخرجه أبوداود ( ،46/1برقم  ،)63والرتمذي ( ،97/1برقم ،)67والنسائي (،46/1
برقم  ،)52وابن ماجه ( ،324/1برقم  .)517وقال األلباين :صحيح ،وقال شعيب
األرناؤوط :إسناده صحيح.

((( اإلمجاع ،البن املنذر ص (.)35

53

اهلل يف األرض) متفـق عليـه(((.

حريصا عىل معرفة رأي غالب صحابته ومدى
د /وقد كان ﷺ
ً

استعدادهم للقتال:

ففي غزوة بدر شاور أصحابه يف قتال قريش ،فأشار املهاجرون
ِ
بموافقته عىل القتال ،لكنّه رغب ْ
فلم وافقوه أذن
أن يسمع من األنصارّ ،
بالسري للقتال.
ّ

ُ
عيل أهيا الناس .وإنّام
قال اب ُن هشام« :ثم قال
رسول اهلل ﷺ :أشريوا َّ

ِ
الناس»((( أي أكثرهم.
يريد األنصار ،وذلك أهنم عد ُد

الصحاب ُة يف شأن إطالق األرسى،
وحينام أخذ النّبي ﷺ بام أشار به ّ

نزل القرآن بذلك مب ِّينًا احلكم الرشعي يف احلادثة ،قال الطاهر بن عاشور:

غري معات ٍ
َ
«وفيه إشار ٌة إىل ّ
َب [أي ليس
أن
الرسول عليه الصالة والسالم ُ
عليه لو ٌم]؛ ألنّه إنّام أخذ برأي اجلمهور»(((.

ِ
الصحابة ريض
رأي النّبي ﷺ ومجاع ٌة من شيوخ ّ
ويف غزوة أحد :كان ُ

اهلل عنهم البقاء يف املدينة والدّ فاع عنها ،وعدم اخلروج لقتال املرشكني،

لكن كان رأي غالبية أصحابه يف اخلروج لقتاهلم ،فرتك رأ َيه لرأهيم،
((( أخرجه البخاري ( ،97/2برقم  ،)1367ومسلم ( ،655/2برقم .)949
((( سرية ابن هشام (.)615/1

((( التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور (.)75/10

54

شــرح البيــان الختامــي

وخرج للقتال(((.

تكرر ذلك يف غزواته.
وقد ّ

ه /ورد ُ
حق الكثري عىل القليل بقوله:
مثل ذلك يف اآلداب ،فقد قدّ م َّ

ُ
والقليل عىل الكثري) رواه
واملار عىل القاعد،
غري عىل الكبري،
( ُيس ّلم ّ
ُّ
الص ُ
البخاري(((.

ّ -2
أن فهم اخللفاء الراشدين جرى عىل ذلك:

ففي حديث رجوع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن دخول ّ
الشام
ِ
ٍ
قريش،فأشاروا عليه بالرجوع(((.
مشيخة
بسبب الوباء فيها ،رجع إىل قول

التجيح باألكثر عد ًدا ،واألكثر جترب ًة؛
قال ابن حجر رمحه اهلل« :وفيه ّ
رأيم ِمن
عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممّن وافق َ
لرجوع َ
أكثر ِمن عدد َمن خالفه ِمن ٍّ
املهاجرين واألنصارّ ،
كل ِمن
فإن
َ
جمموع ذلك ُ
املهاجرين واألنصار ،ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك ِمن مزيد الفضل
ِ
فلم تعادلوا ِمن
يف العلم والدين ما عند املشيخة من الس ِّن والتّجاربّ ،

النص ،فلذلك محد اهلل تعاىل
رجح بالكثرة ،ووافق اجتها ُده َّ
هذه احليثية ّ

عىل توفيقه لذلك»(((.

((( سرية ابن هشام (.)63/2

((( أخرجه البخاري ( ،52/8برقم  ،)6231ومسلم ( ،1703/4برقم .)2160

((( أخرجه البخاري ( ،130/7برقم  ،)5729ومسلم ( ،1740/4برقم .)2219
((( فتح الباري ،البن حجر (.)190/10
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أن األخذ باألكثرية ٌ
ّ -3
الشعية ،ومن ذلك:
أصل مقرر يف القواعد ّ

أ  /قاعدة العمل بغلبة الظن (الظن الراجح) يف االستنباط والعمل.

رضرا بارتكاب
أعظمها
ب  /قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي
ً
ُ

أخ ِّفهام).

ِ
«التجيح بالكثرة ،وهو ٌ
الفقه»(((.
أصل يف
السخيسّ :
قال ّ
(األكثر يقوم مقا َم الكل) ،ومن تطبيقاهتا:
ج  /قاعدة
ُ

األكثر ينزل منزلة الكامل ،لألكثر حكم الكامل أو حكم الكل ،األقل

الشعُّ ،
الكل ٌ
يتبع األكثر ،إقامة األكثر مقام ّ
تبع لألكثر،
أصل يف ّ
األقل ٌ

ِ
حكم ِّ
الكل(((.
ولألكثر
ُ

ّ -4
أن األخذ بالكثرة ِمن األصول املقررة يف علوم احلديث وأصول

الفقه:

ففي مسألة ثبوت احلديث:كان املحدثون إذا روى الراوي الثقة
حدي ًثا خالف فيه غريه ِمن الثقات فإهنم يعدون حدي َثه شا ًذا أي مردود ًا،

ويرجحون الرواية التي نقلها العدد األكثر ،وهي من الطرق املعتربة يف
ّ
الرتجيح بني األدلة.

ُ
«مذهب ّ
حصول الرتجيح بكثرة
الشافعي ريض اهلل عنه
قال الرازي:
ُ

((( املبسوط ،للرسخيس (.)115/2

((( موسوعة القواعد الفقهية ،د .حممد البورنو (.)729/8 ،245/2-1
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األدلة ،وقال بعضهم :ال حيصلِ .
ومن صور املسألة ترجيح أحد اخلربين
عىل اآلخر لكثرة الرواة»(((.

الرواة ألحد اخلربين؛ ّ
ألن
وقال اخلطيب البغدادي« :و ُي ّ
رجح بكثرة ّ

والسهو أبعد ،وهو إىل ِّ
َ
أقرب»(((.
األقل
ُ
الغلط عنهم ّ
ّ -5
أن األغلبي َة معترب ٌة يف املسائل الفقهية:

ٍ
ُ
بأمور ،منها قول
فأهل العلم يعتربون يف ترجيح املسائل الفقهية
مجهور العلامءّ ،
وحيذرون ِمن الشذوذ وقول األفراد من أهل العلم.
ِ
صاحب ٍ
قال ّ
األمة فليكن اعتقا ُدك
قول عن عا ّمة
الشاطبي« :إذا انفرد
ُ
ّ
السواد األعظم ِمن املجتهدين ،ال من املقلدين(((.
أن َّ
احلق مع ّ
ِ
ومن أمثلة ذلك:
وقال اخلطيب البغدادي« :فإن كان عىل أحد القولني أكثر الصحابة،

بالسواد
وعىل القول اآلخر أقلهم قدم األكثر؛ لقول النبي ﷺ( :عليكم ّ
األعظم)»(((.

وقـال املاوردي« :وإذا اختلـف ُ
أهل املسـجد يف اختيار إمـا ٍم ُعمـل

((( املحصول ،للرازي (.)401/5

((( الكفاية يف علوم الرواية ،للخطيب البغدادي ص (.)436
((( املوافقات ،للشاطبي (.)140/5

((( الفقيه واملتفقه ،للبغدادي (.)441/1
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ُ
السلطان هلم»(((.
عىل قول األكثرين ،فإن تكافأ املختلفون اختار
 -6األخذ باألكثر يف ّ
الشهادة والقضاء:

فإذاشهد عىل ٍ
أمر ما عند القايض أو غريه شاهدان ،وشهد ضدَّ

يرتجح جانب األكثر.
شهادهتام آخرون أكثر عد ًدا فإنّه ّ
الشعية :
السياسة ّ
 -7األكثرية معتربة يف باب ّ

فاإلمام ُة تنعقد ببيعة مجهور أهل احلل والعقد.

الشوكة اال بموافقة االكثرين ِمن معتربي ِّ
قال الغزايل« :وال تقوم ّ
كل

زمان»(((.

وقال ابن تيمية« :وإنّام صار -أي أبو بكر  -إما ًما بمبايعة مجهور

الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة .ومل يرض ختلف سعد بن
ّ
ألن ذلك اليقدح يف مقصود الواليةّ ،
عبادة ريض اهلل عنه؛ ّ
فإن املقصو َد

ُ
والسلطان َ
مصالح اإلمامة ،وذلك قد
اللذين هبام حتصل
ُ
حصول القدرة ّ
ٍ
واحد
فمن قال :يصري إما ًما بموافقة
حصل بموافقة اجلمهور عىل ذلكَ ،
ٍ
أربعة ،وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط ،كام َّ
أن َمن
أو اثنني أو
ظ َّن ّ
يرض فقد غلط»(((.
أن ختلف الواحد أو االثنني أو العرشة ّ

((( األحكام السلطانية ،للاموردي ص (.)164
((( فضائح الباطنية ،للغزايل ص (.)177
((( منهاج السنة النبوية (.)530/1
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تفضيل األغلبية عىل األقلية ِمن األمور املستقرة يف ِ
َ
ّ -8
الف َطر،
أن
ّ
فغالب النّاس سواء كانوا ِمن املسلمني أو غريهم
املركوزة يف العقول،
ُ

يدركون أنّه حيثام كانت الكثر ُة يف الرأي ويف االختيار ويف املوقف
فالصواب فيها أكثر وأقرب.
ّ

َ
بضوابط
أن األخذ باألغلبية أو األكثرية إنام يكون
ومما ينبغي التنبيه له َّ

ِمن أمهها:

ُ
حيا.
نصا رشع ًيا
 -1أال يعارض هذا
ً
القول ً
صحيحا رص ً

 -2أال يكون هناك ٌ
للتجيح.
دليل أقوى ّ

ِ
ِ
املساواة يف
الرتجيح بالكثرة عند
«واملصري إىل
قال الرسخيس:
ُ
القوة»(((.
توصل من خالهلا إىل معرفة رأي األغلبية
أهم الطرق التي ُي ّ
ومن ّ
وسيلة :االنتخابات ،وألمهية هذه الوسيلة وما وقع فيها ِمن نقاش بني

الباحثني نس ّلط الضو َء عليها ِمن خالل النقاط التالية:

((( املبسوط (.)83/26
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االنتخابات لغ ًة:

ترجع ملعنى :االنتزاع واالختيار واالنتقاء((( ،فالنُّخبة :املنت َ
َخبون ِمن

ُ
حديث ابن األكوع
االختيار واالنتقا ُء.ومنه
واالنتخاب:
النّاس املن َت َقون.
ُ
ُ
ٍ
رجل)»(((.
(أنتخب ِمن القو ِم مائ َة
ريض اهلل عنه:
ُ
اصطالحا:
االنتخابات
ً

عبارات الباحثني يف تعريف االنتخاباتِ ،
ومن أفضل تلك
تعدّ دت
ُ

ّ
تعريف االنتخابات
وأدلا عىل املقصود
اختصارا
التّعريفات وأكثرها
ُ
ً
بأنا:
ّ

بعضهم َمن يرضون ،و ُيتوصل ِمن
«طريق ٌة َيتار فيها املواطنون أو ُ
ِ
َ
املنتخب ألجلها»(((.
املهمة
لتحديد
خالهلا
ّ
املستحق للوالية أو ّ
مجيع الواليات التي يمكن
وهبذا التعريف تتوسع
ُ
االنتخابات لتشمل َ

إسـنا ُدها ملن ينوب عن ّ
الشعب ،مثل رئاسـة الدّ ولة (اإلمامة العظـمى)،
أو جملس الشعب (الربملان) ،أو النّقابات ،وغري ذلك.

((( ينظر :لسان العرب ( ،)751/1واملعجم الوسيط (.)908/2

((( النّهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري اجلزري (.)31/5
واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،1433/3برقم ّ :)1807
أن سلم َة بن األكوع ريض اهلل
ٍ
رجل ،فأتّبع
فأنتخب ِمن القو ِم مائ َة
عنه قال للنبي ﷺ يف تلك الغزوة( :يا رسول اهلل ،خ ّلني
ُ
ب إال قتلتُه).
القو َم ،فال يبقى منهم ُم ِ ٌ
((( االنتخابات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،د .فهد العجالن ص (.)15
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تاريخ األخذ بمبدأ االنتخاب(((:

ِ
االنتخاب ونيابة بعض ّ
معروف ظهر
الشعب عن بقيتهم مبدأ
مبدأ
ٌ

بأشكال متنوعة عند خمتلف الشعوب واحلضارات.

ويف التّاريخ اإلسالمي مل يظهر االنتخاب العا ُّم بصورته املعارصة
ِمن إعطاء ّ
كل شخص صوتًا حمدّ ًدا ل ُيستخرج ِمن جمموع األصوات

يستحق الوالية ،وإنّام كان ُيراعى رضا الناس واختيارهم َمن ينوب
َمن
ُّ
عنهم ،و ُي ّ
ول عليهم.
والشواهد التّارخيية التي ّ
وممّا ورد ِمن الوقائع ّ
تدل عىل أمهية اعتبار
رضا النّاس:

 ما كان يف بيعـة العقبـة الثانية ِمن مبايعـة األنصـار للنبي ﷺ عىلِ
الصحابة
أن يمنعوه مما يمنعون به نساءهم وأبناءهم ،فطلب النبي ﷺ من ّ

أن خيتاروا اثني عرش ً
رجل نوا ًبا هلم وممثلني عنهم (النّقباء) ،ومل حيدّ د هلم

طريقة االختيار(((.

 -يف غزوة مؤتة وبعد استشهاد القادة الثالثة الذين ع َّينهم النبيﷺ،

ّاس عىل تأمري خالد بن الوليد ريض اهلل عنه عىل اجليش،
تراىض الن ُ
ثابت بن أقرم وقال :يا معرش املسلمني!
قال اب ُن ِح ّبان« :و َأ َخ َذ الراي َة ُ
((( املرجع السابق ص ( ،)28-20االقرتاع السيايس ،للشاوي ص (.)17-14

((( أخرجه أمحد ( ،89/25برقم  ،)15798وقال حمققو املسند :حديث قوي ،وهذا إسنا ٌد حسن.
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الناس عىل خالد بن الوليد»(((،
اصطلحوا عىل رجل منكم ...فاصطلح
ُ

أقر ذلك النبي ﷺ(((.
وقد َّ

 -مشورة عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه لعا ّمة املسلمني يف اختيار

اخلليفة بعد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،ففي صحيح البخاري(((:
حارضا ِمن املهاجرين واألنصار ،وأرسل إىل أمراء
«فأرسل إىل َمن كان
ً
األجناد ،»..ويف مصنف عبد الرزاق(((« :واهلل ما ترك أحدً ا ِمن املهاجرين
واألنصار ،وال ذوي غريهم ِمن ذوي الرأي إال استشارهم تلك الليلة»،
َ
بعثامن».
نظرت يف أمر النّاس ،فلم أرهم يعدلون
ثم قال« :إين قد
ُ
ّ

 ّأن معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه قال ألهل البرصة« :اطلبوا

وال ًيا ترضونه»(((.

 ما ورد عن عمر بن هبرية أنَّه َق َال ملسلم بن سعيد حني َّوله
ِ
العذر؟ َق َالُ :م ْر َ
أهل
عم ُل
خراسان« :وعليك بعامل ال ُع ْذرَ ،ق َال :وما ّ

((( الثقات ،البن حبان ( )33/2يف قسم السرية النبوية منه.

((( حيث أخرج البخاري يف صحيحه ( ،27/5برقم ِ )3757من حديث أنس ريض اهلل
عنهّ :
ربهم ،فقال( :أخذ
أن النبي ﷺ نعى زيدً ا،
وجعفرا ،واب َن رواح َة للنّاس ،قبل أن يأتيهم خ ُ
ً
ثم أخذ اب ُن رواحة ُفأصيب ،وعيناه تذرفان ،حتى
ثم أخذ
جعفر ُفأصيبّ ،
ُ
الراي َة زيدٌ  ،فأصيبّ ،
سيف ِمن سيوف اهلل حتى فتح اهللُ عليهم).
أخذ
ٌ

((( أخرجه البخاري ( ،78/9برقم .)7207

((( أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ( ،480/5برقم .)9776
((( البداية والنهاية ،البن كثري (.)345/11
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كل ٍ
ِّ
أن خيتاروا ألنفسهم ،فإذا اختاروا ً
بلد ْ
خريا كان
رجل فو ّله ،فإن كان ً

وكنت معذور ًا»(((.
رشا كان هلم دونك،
َ
لك ،وإن كان ً

ومع ّ
أن آلي َة التّصويت باالنتخاب وفق اآلليات املعارصة نازل ٌة
مستجدّ ٌة مل تكن موجودة يف التاريخ اإلسالمي ،إال ّأنا ِمن مسائل

بتغي الزمان واملكان واألحوال ،واألصل
العادات واملعامالت التي تتغري ّ

الشعية وقواعدها العامة ما ّ
يدل عىل
فيها :اإلباحة ،وليس يف النّصوص ّ
السوابق التارخيية املذكورة تشهد هلا(((.
منعها وحتريمها ،بل ّ

الرجوع للشعب يف مجيع األمور؟
هل يكون
ُ
ِمن املس َّلم به َّ
ختصصاهتم ،وإدراكهم
أن عمو َم النّاس متفاوتون يف ّ

لشتى األمور والقضايا؛ لذا فإنَّه ال يمكن الرجوع جلميع النّاس يف مجيع
األمور ،بل ُيرجع إىل ِّ
هيمهم أو خيتصون فيه،
كل فئة منهم يف األمر الذي ّ

وقدكان اخللفاء واألمراء يرجعون يف األمور للمختصني هبا،كأمر مجع
املصحف ،وشؤون القضاء ،والفتيا ،ونحوها.

ختصصات لالنتخاب أو االستفتاء
فيمكن التقسيم إىل دوائر أو ّ

للوصول فيها إىل القرارات األنسب:

أهل ّ
 فهناك ُاحلل والعقد الذين يم ّثلون ّ
الشعب يف الشؤون العامة

((( تاريخ الرسل وامللوك ،للطربي (.)35/7

((( ينظر :االنتخابات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،د .فهد العجالن ص (.)82-57
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ِمن اختيار احلاكم ابتدا ًء ،ومراقبته ،وغريهم.

 وهناك اجلمهور الذين يستشارون يف األمور العامة التي متسهم مجي ًعا،كاختيار مم ّثليهم ِمن أهل احلل والعقد ،واملجالس النيابة واإلدارية ،وغريها.

ٍ
ٍ
فقهية
جمامع
مؤسسات أو
 وهناك أهل العلم و َمن يمثلهم ِمنَ

ونحوها الذين يستشارون يف األمور الرشعية.

التخصصية والفنية يف غري األمور الرشعية التي
 وهناك األمورّ

ُيرجع فيها للمتخصصني يف تلك املجاالت ،كاألمور االقتصادية،

والعسكرية ،ونحوه.

***
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املــادة السادســة

والنص عليها
الشيعة
إذا مل ميكن إقرا ُر مرجعية
ّ
ُّ

السياسـية إال بطرحهـا للتّصويت فال
يف الوثائق
ّ

ٍ
مانـع ِ
حينئـذ التصويـت ملرجعية
مـن ذلـك ،ويتأكّد
الرشيعـة ،ويحرم التّصويـت بض ّد ذلك.

ّ
الشح:

معنى التصويت:

يصو ُت ،و ُيطلق التّصويت عىل النّداء،
التصويت لغة :مصدر َص َّو َت ِّ

والصيتِّ :
الذكر،
والصياح بصوت حا ّد،
وإحداث صوت قوي،
ِّ
ِّ

ُّ
والشهرة(((.

والتصويت اصطالحا :اإلدالء بالص ِ
وت يف االنتخابات للتعبري عن
ّ
ً

الرأي يف موضوع االقرتاع(((.
أما املقصود باالستفتاء:

االستفتاء لغة :مصدر استفتى يستفتي ،إذا طلب رأ َيه يف مسألة ،وأفتاه

((( ينظر :لسان العرب ( ،)57/2املعجم الوسيط (.)527/1
((( ينظر :معجم اللغة العربية املعارصة (.)1330/2
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احلكم فيها وأبانه(((.
يف املسألة :أظهر له
َ
َ
اصطالحاُ :
أخذ رأي ّ
حيال
الرفض
االستفتاء
ً
الشعب باملوافقة أو ّ
ِ
السـلطة املختصـة ،أو تنـوي القيـام به(((،
إنشاء تدبري أو قانون أقرته ُّ
ٍ
شـأن ِمن الشـؤون العامة املتصـلة
أو :طلب الرأي ِمن املواطنني يف

بالسـلطة أو احلكم(((.
ُّ

السياسة عىل طرح سؤال أو أكثر عىل الناس لإلجابة
كام ُيطلق يف غري ّ

معي.
عنه ملعرفة رأهيم يف أمر ّ

حكم االستفتاء عىل الدستور أو بعض مواده:
وحتكيمها ِمن فرائض الدّ ين ،ولوازم اإليامن
الشيعة
تعدُّ مرجعي ُة ّ
ُ
ٍ
الشيعة كام
ألحد ِمن املسلمني
باتفاق املسلمني ،فليس
اخليار يف تطبيق ّ
ُ
ُ
صوت عىل تضمني الدّ ستور
سبق بيانُه يف املادة األوىل،
فاألصل أال ُي َّ
الشيعة ،ولكن إذا َّ
والنص عليها يف
الشيعة
إقرار مرجعية ّ
ملرجعية ّ
ُّ
تعذر ُ

السياسية إال بطرحها للتّصويت أو االستفتاء لإلقناع والتعليم:
الوثائق ّ
فال مانع ِمن ذلكً ،
عمل بام هو مقرر يف باب السياسة الرشعية والقواعد
((( ينظر :املعجم الوسيط ( ،)673/2ومعجم اللغة العربية املعارصة (.)1671/3

((( ينظر :السلطة الترشيعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعارصة ،د .ضو مفتاح
ص (.)178
((( ينظر :االستفتاء الشعبي ،د .ماجد احللو ص (.)13
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ِ
باالستطاعة والقدرة((( ،فإذا حتقق التّمكني ألهل ّ
احلل
الفقهية من العمل

ُ
األخذ
الواجب
والعقد الذين يم ّثلون األمة ،وتو ّفرت االستطاعة ،كان
َ

الشيعة يف الدّ ستور ،وال حاجة لالستفتاء أو التّصويت،
ّص عىل ّ
بالن ّ
تابع ملن يم ّثله ِمن أهل ّ
احلل والعقد.
فعموم الشعب ٌ
ّمكني ،وق ّلت االستطاع ُة كان
صحيح؛ فإذاض ُعف الت
والعكس
ُ
ٌ
ُ

ً
عمـل بالقـواعد ّ
الشـرعية:
جائزا؛
ال ّلجـوء لالسـتفتاء أو التّصـويت ً

و«امليسور ال يسقط باملعسور» ،وغريها.
تكليف مع العجز»،
«ال
َ
ُ
عي إليه ِمن حتسني الدّ ساتري يف
الس ُ
ويف بيان ما ينبغي للمسلمني ّ
البالد غري اإلسالمية لتح ّقق هلم املصالح الدّ ينية والدّ نيوية ،وتدفع

عنهم املفاسد قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي« :فعىل هذا؛ لو ساعد
ِ
املسلمون الذين حتت والية الك َّفارِ ،
الوالية مجهور َّي ًة
وعملوا عىل ج ْعل
يتمكَّن فيها األفرا ُد ّ
والشعوب ِمن حقوقهم الدِّ ين َّية والدُّ نيو َّية ،لكان َأ ْو َل
ٍ
لدولة تَقيض عىل حقوقهم الدِّ ين ّية والدُّ نيو ّيةِ ،
ص
ِمن استسالمهم
وحتر ُ
ِ
إن أمكن ْ
نعم ْ
أن تكون الدول ُة
عمل ًة وخد ًما هلمْ ،
عىل إبادهتا ،وج ْعلهم َ
ِ
املرتبة
للمسلمني وهم احلُكَّام ،فهو املتعيِّ ُ  ،ولكن لعدم إمكان هذه
فاملرتب ُة التي فيها د ْف ٌع ،ووقاي ٌة للدِّ ين والدُّ نيا ُمقدَّ م ٌة ،واهلل أعلم»(((.
((( فال بدّ ِمن اعتبار حال الضيق والرضورة .ينظر :العقيدة والسياسة ص (.)261
السعدي «تيسري الكريم الرمحن» ص (.)388
((( تفسري ّ

67

متت إىل
فإذا كان هذا يف بالد غري املسلمني ،ويف الدّ ساتري التي ال ُّ
ٍ
تتضمن
بصلة ،فكيف يف دساتري البالد اإلسالمية التي
الدّ ين واإلسالم
ّ
تنص عىل مرجعية
كثريا ِمن األحكام املوافقة ّ
للشيعة ،والتي يمكن أن ّ
ً
ٍ
السعي إىل تقريبها ِمن موافقة
ّ
الشيعة بطريقة أو بأخرى ،كام يمكن ّ
ِ
وإبعادها عن خمالفتها.
الرشيعة،
السكوت عىل ما خيالف الرشيعة ،ور ّبام اإلعانة
ويف توضيح إمكان ّ

العز بن عبد السالم:
عليه إذا ترتّب عىل ذلك مصلح ٌة راجحة يقول ّ
ِ
املعصية ال لكوهنا معصي ًة ،بل لكوهنا وسيل ًة إىل
«جيوز اإلعان ُة عىل
ِ
باإلعانة مصلح ٌة تربو عىل
الراجحة ،وكذلك إذا حصل
حتصيل املصلحة ّ
ِ
مصلحة تفويت املفسدة. ..

ِ
ِ
ورات ،ومسيس احلاجات ،وقد
الض
ومبنى هذه
املسائل ك ِّلها عىل ّ

جيوز يف حال االضطرار ما ال جيوز يف حال االختيار»(((.

ويف عام 1941م قام الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل بتوجيه رسالة

إىل رجال القانون والقضاة يف مرص ينصحهم فيها أن حيكموا برشيعة

اإلسالم ويستبدلوا القوانني الوضعية بالقوانني الرشعية ،وختم رسالته
قائًال:

«أما إذا أبيتم -و ُأعيذكم باهلل أن تأ َبوا -فسأدعو رجال األزهر ،علامء

((( قواعد األحكام يف مصالح األنام (.)87/1
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اإلسالم ،رجاله ورجال مدرسة القضاء ودار العلوم ،وسيستجيبون يل،

وسيحملون عبء هذا العمل العظيم ،وسريفعون راية القرآن بأيدهيم
القوية التي محلت مصباح العلم يف أقطار اإلسالم ألف عام ،وسينهضون
ٌ
به كام هنضوا من قبل ِّ
رجال
بكل حركات الرقي والتقدم يف األمة ،وفيهم

علم وكفاءة وحكمة وعز ًما ،وسيجدون األعوان الصادقني
يبارون ً
ال َ
املخلصني منكم رجال القانون ِ
ومن سائر طبقات األمة ،وإذ ذاك سيكون
ِ
السلمي :أن
السبيل إىل ما نبغي من نرص الرشيعة ،السبيل الدستوري ّ

نبث يف األمة دعوتنا ،ونجاهد فيها ونجاهر هبا ،ثم نصاولكم عليها يف

مرارا ،بل
االنتخاب ،ونحتكم فيها إىل األ ّمة ،ولئن فشلنا مرة فسنفوز ً
سنجعل ِمن إخفاقنا  -إن أخفقنا يف أول أمرنا  -مقدمة لنجاحنا ،بام

مبرصا لنا مواقع
سيحفز من اهلمم ،ويوقظ من العزم ،وبأنه سيكون
ً

خالصا هلل ويف سبيل اهلل.
خطونا ومواضع خطئنا ،وبأن عملنا سيكون
ً
فإذا وثقت األمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن حتكم برشيعتها

طاعة لرهبا ،وأرسلت منا نواهبا إىل الربملان فسيكون سبيلنا وإياكم أن
نرىض وأن ترضوا بام يقيض به الدستور ،فتلقوا إلينا مقاليد احلكم ،كام

تفعل كل األحزاب إذا فاز أحدمها يف االنتخاب؛ ثم نفي لقومنا -إن شاء
اهلل -بام وعدنا ،من جعل القوانني ك ّلها مستمدة من الكتاب والسنة.

كثريا من ذوي
ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح ،بإذن اهلل :أن رأينا ً
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الرأي يقولون بقولنا ،ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ،ويرجون أن تعود
األمة إىل دينها ورشيعتها ،وأن بعض اجلمعيات القوية جعلت هذا
املقصد من أهم مقاصدها»(((.

ّصويت لالختيار بني رشع اهلل تعاىل وبني
فإذا ُفرض عىل الناس الت
ُ

القانون الوضعي ،فيجب عىل ِّ
يصوت عىل اختيار الرشيعة،
كل مسلم أن ّ
ٍ
حتقيق لفريضة
وحيرم التصويت بعدم تطبيق الرشيعة؛ ملا يف ذلك ِمن
التّحاكم إىل رشع اهلل تعاىل ،والتعاون عىل الرب والتقوى يف تطبيق رشيعة

اهلل ،قال تعاىل :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﮊ

[املائدة.]2:

ً
كـام َّ
واجب)،
يتم الواجب إال به فهو
أن فيـه
ٌ
عمـل بقاعـدة (ما ال ُّ

الواجب املطلـق إال به
يتم
ُ
قـال القرايف« :وعندنا وعند اجلمهـور ،ما ال ّ

واجب؛ لتو ُّقف الواجب عليه»(((.
مقدور للمكلف فهو
وهو
ٌ
ٌ
***

((( الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مرص :ألمحد شاكر ص (.)40
((( رشح تنقيح الفصول ،للقرايف ص (.)160
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املــادة السابعــة

ال مانع من عرض الدسـتور عىل التصويت إذا كانت

ٍ
م
مـن
مخالفـات رشعيـةً ،فيما يحـر ُ
مـوا ُّده ال تتض ّ
عرضـه -يف حـال االختيـار -إذا تضمـن مـا يخالـف
الشيعـة ،ويسـوغ عرضـه يف حـال االضطـرار ولو
ّ

تعين ذلـك طريقًـا لدفـع ما
مـن املخالفـةَ ،إذا
تض ّ
ّ
رشا ً.
هـو أشـ ُّد مفسـدةً ،وأعظـ ُ
م ّ

الرشح:

الشيعة
إذا كان الدّ ستور أو القوانني واألنظمة ال
تتضمن ما خيالف ّ
ّ

فطرح الدستور أو موا ّده لالستفتاء عليه
(نصوصا أو قواعد أو مقاصد)
ُ
ً
متوج ًها إىل ما حيتويه الدّ ستور ِمن جماالت تدخل يف نطاق
جائز ،ويكون
ٌ
ّ

سـلطان ّ
الشـعب ،وللحاكم واملحكوم قبـول تلك الوثيقة ،أو رفضهـا،
أو املطالبة بتعديلها.

أما إن كان حيوي ما خيالف الرشيعة:

يتضمن التّخيري
عرض عىل الناس ما
ّ
ففي حال االختيار ال جيوز أن ُي َ

بني التحاكم إىل رشع اهلل والقانون الوضعي ،عمو ًما ،أو يف بعض
اجلوانب كاالقتصـاد والسـياسة واحلدود ونحوها ،وكـذا ال يسـوغ
71

ٍ
عذر فيها
االسـتفتاء عىل
دستور حيتوي عىل ما خيالف رشع اهلل خمالفة ال َ

حتريم قطع ًيا؛ ّ
ألن ذلك قد يؤدي إىل إلغاء التحاكم
حمرم ً
أو تأويل ،وهو ّ

إىل رشع اهلل بالكلية ،أو يف تلك املسألة عىل وجه اخلصوص ،أو تعطيله يف
بعض جوانب احلياةِ ،
ومن املعلوم أنه ال خيار للمسلم يف قبول أو رفض

احلكم بام رشعه اهلل.

أما يف حال االضطرار إىل التصويت كأن يكون عد ُم إقرار الدّ ستور

املتضمن للمخالفات سيؤ ّدي إلقرار ٍ
رشا فيسوغ
ّ
بديل أشدّ رضر ًا ،وأكثر ً
ٍ
يصوت لقبول هذا الدستور وإقراره؛ ختفي ًفا للرش،
حينئذ للمسلم أن ّ
ً
وتقليل للمفاسد املتزامحة.

ٌ
داخل يف باب السياسة الرشعية ،وإعامل القواعد الرشعية
وذلك

التالية:

أ  /الرشيعة مبناها عىل حتصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد

وتقليلها.

ب  /إذا تعارضت مفسدتان ُدفعت املفسدة ال ُعظمى بارتكاب

أخ ّفهام.

ج  /امليسور ال يسقط باملعسور.

قال ابن تيمية« :فيام إذا تعارضت املصالح واملفاسد واحلسنات

والسيئات أو تزامحت؛ فإنه جيب ترجيح الراجح منها..؛ ّ
فإن األمر
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ٍ
ٍ
مفسدة ،ف ُينظر يف
مصلحة ،ودفع
متضمنًا لتحصيل
والنهي وإن كان
ّ

املعارض له فإن كان الذي َي ُفوت من املصالح أو حيصل من املفاسد أكثر
أكثر ِمن مصلحته.
مل يكن
مأمورا به؛ بل يكون حمر ًما إذا كانت مفسدته َ
ً

الشيعة ،فمتى قدر
لكن اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو بميزان ّ
اإلنسان عىل اتباع النّصوص مل يعدل عنها ،وإال اجتهد برأيه ملعرفة

األشباه والنظائرّ ،
وقل ْ
خبريا هبا وبداللتها
أن تعوز الن
ُ
ّصوص َمن يكون ً
عىل األحكام»(((.

ِ
حمرمانٌّ ،
كل منهام ال ي ُباح
للمضطر
وقال ابن رجب« :إذا اجتمع
ِّ
الض ِ
تقديم أخ ّفهام مفسدةً ،وأق ّلهام رضر ًا»(((.
ورة ،وجب
بدون ّ
ُ
ِ
املعصـية،
وقـال العز بن عبد السـالم« :ولكـن قد جيـوز اإلعان ُة عىل

ال لكوهنا معصي ًة ،بل لكوهنا وسيل ًة إىل حتصيل املصلحة الراجحة،
ِ
ِ
ِ
املفسدة»(((.
مصلحة تفويت
باإلعانة مصلح ٌة تربو عىل
وكذلك إذا حصل

َ
َ
ُ
العاقل ّ
حتصيل
والرشع يوجبان
العقل
أن
وقال اب ُن القيم« :وليعلم
َ

املصـالح وتكمي َلها ،وإعـدا َم املفاسـد وتقلي َلهـا ،فـإذا عرض للعاقـل
أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة ،وجب عليه ..معرف ُة الراجح ِمن طريف
ٌ
((( االستقامة ،البن تيمية (.)216/2
((( القواعد ،البن رجب ص (.)246

((( قواعد األحكام يف مصالح األنام (.)87/1
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ُ
إيثار األصلح له»(((.
املصلحة واملفسدة ،فإذا تبني له
الرجحان وجب عليه ُ
ِ
الش ِ
القدرة واالستطاعة ،وما
يعة وتطبي ُقها يكون بحسب
د /إقام ُة ّ

الض ِ
عف ،وعد ِم التّمكني.
ال ُيقدر عليه يسقط بالعجز ،ال سيام يف زمن ّ

ُ
«وكثريا ما ّ
الرجل بني املسلمني والتّتار قاض ًيا
يتول
قال اب ُن تيمية:
ً
َ
أمور ِمن العدل يريدُ ْ
يعمل هبا ،فال يمكنه
أن
بل وإما ًما -ويف نفسه ٌنفسا إال ُوسعها»(((.
ذلك ،بل هناك َمن يمنعه ذلك ،وال يك ّل ُ
ف اهللُ ً

وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي« :فعىل هذا؛ لو ساعد املسلمون
ِ
وعملوا عىل ج ْعل الوالية مجهور َّي ًة يتمكَّن
الذين حتت والية الك َّفار،
فيها األفرا ُد والشعوب ِمن حقوقهم الدِّ ين َّية والدُّ نيو َّية ،لكان َأ ْو َل ِمن
ٍ
ِ
ص
لدولة تَقيض عىل حقوقهم الدِّ ين ّية والدُّ نيو ّية،
استسالمهم
وحتر ُ
ِ
إن أمكن ْ
نعم ْ
أن تكون الدول ُة
عىل إبادهتا ،وج ْعلهم عمل ًة وخد ًما هلمْ ،
ِ
املرتبة
حلكَّام ،فهو املتعيِّ ُ  ،ولكن لعدم إمكان هذه
للمسلمني وهم ا ُ
فاملرتب ُة التي فيها د ْف ٌع ،ووقاية للدِّ ين والدُّ نيا ُمقدَّ م ٌة ،واهلل أعلم»(((.
وقد صدرت فتاوى عديدة ألهل العلم من هيئات رشعية ومشايخ

يف بيان حكم التصويت عىل الدستور يف مثل هذه احلاالت ،وقد ذهب
((( اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،البن القيم ص (.)212
((( منهاج السنة النبوية (.)113/5

السعدي «تيسري الكريم الرمحن» ص (.)388
((( تفسري ّ
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الكثري منهم إىل جواز ذلك؛ بناء عىل االعتبارات السابقة ،بينام ذهب
فريق آخر إىل املنع من ذلك ،مع اتفاق الطرفني عىل َّ
أن التصويت ليس

رضا به(((.
إقرار بالكفر وال ً
فيه ٌ

***

((( وعىل ذلك فتاوى أكثر أهل العلم يف البالد التي حصلت فيها هذه االنتخابات ،ومن
الفتاوى املؤيدة هلذا املوقف:
فتوى الشيخ يوسف القرضاوي:
http://www.qaradawi.net/new/Articles790-

وفتوى الشيخ عبد الرمحن الرباك :

http://albrrak.net/index.php?option=content&task=view
&id=21379

وينظر مقال الشيخ نارص العمر :حتى نفهم فتوى الرباك:

http://www.almoslim.net/node/175435

وفتوى الشيخ عبد العزيز الطريفي:

http://www.altarefe.com/cnt/article/671
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نشـأت

جـل املصطلحـات السياسـية الحديثـة
ُّ

يف بيئـات غير إسلامية ،وهـي متأثـرة بالبيئـات
والظـروف التاريخيـة واالجتامعيـة والسياسـية
التـي نشـأت فيهـا ،ولـذا فهـي مصطلحـات
ة منهـا املقبول
ين متعدد ً
«مجملـة» تحمل معـا َ
رش ًعـا ومنهـا املـردود.

الرشح:

ٍ
ثورة عىل التخ ّلف
شهد العرص احلديث هنضة أوربية شاملةبعد
الذي كان سائدً ا فيها ،وتس ّلط احلكم الكهنويت الكنيس ،فكان ِمن أهم

مظاهرها رفض النّمط الفكري-السيايس الذي فرضه رجاالت الديانة
املحرفة ،واستحداث منظومة جديدة (فكرية ،ثقافية ،سياسية،
النرصانية ّ

اقتصادية ،علمية.. .إلخ) قائمة عىل الفصل بني الدين واحلياة العامة،

نظريات معرفي ٌة
وهي ما عرفت باسم (العلامنية) ،ونتج عن هذه الثقافة
ٌ
ِ
السياسية التي استحدثت مصطلحات
عديدة من أمهها النّظريات ّ

سياسية منبثقة عن هذه املنظومة الفكرية العلامنية ،والتي وجدت طريقها
للعامل اإلسالمي فيام بعد.
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ومن أشهر هذه املصطلحات« :الديمقراطية» ،و«الدولة املدنية»،
و«احلرية» ،و«املساواة» ،وغريها ،وهذه النظريات وما حتويه ِمن

مصطلحات هي نتاج فكر وثقافة معينة ،وقد تأثرت واصطبغت ببيئة

وظروفاملجتمعات التي نشأت فيها ،وباحلراك الفكري الرافض للتخلف
معاين متعدّ د ًة منها املقبول
واالستبداد؛ لذا فإن هذه املصطلحات حتمل
َ

رش ًعا ومنها املردود ،فتكون داخلة يف األلفاظ املجملة :

ُ
الشء ِمن غري تفصيل(((.
واإلمجال لغ ًة:
مج ُع ّ
جل ،وهو ْ
مصدر َأ ْ َ
ُ

ويف االصطالح :هو ما خفي املرا ُد منه بحيث ال ُيدرك بنفس ال ّلفظ
ِ
الـم ْج ِمل(((.
إال ببيان من ُ
فمعنى كوهنا جمملة :أي أهنا حتتمل ح ًقا وباطالً؛ ألهنا ألفاظ ُمشرتكة
ٍ
ٍ
ٌ
ألفاظ خفي املراد منها؛ بحيث
ومعان باطلة ،أو  :أهنا
معان صحيحة،
بني
ال ُيدرك معنى اللفظ إال بعد االستفصال واالستفسار(((.
ٍ
معـان صـحيحة ،وأخـرى باطلـة
والشـتامل هـذه األلفـاظ عـىل

ُ
القول بقبوهلا أو ر ّدها؛ ّ
ألن قبوهلا مطل ًقا يؤدي إىل
فال يمكن إطالق
قبول مـا د ّلـت عليـه ِمن املعاين الباطـلة ،كام ّ
أن رفضهـا مطل ًقا قد يفيض

((( ينظر :املصباح املنري (.)110/1

((( ينظر :التعريفات ص ( ،)204وكشاف اصطالحات الفنون ،للتهانوي (.)1474/2
((( مصطلحات يف كتب العقائد ،د .حممد احلمد ص (.)55
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ٍ
للشيعة ،ولذلك ال بدّ ِمن
إىل ر ّد ما احتملته ِمن
معان صحيحة موافقة ّ

التفصيل يف التعامل مع هذه األلفاظ واملصطلحات ،وهو ما تعاجله املواد
التالية ِمن البيان اخلتامي.

***
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املــادة التاسعــة

األصـل تجنـب اسـتخدام املصطلحـات املجملـة

ة وأخـرى جائـزةِ ،
ين باطلـ ً
مـن
التـي تحتمـل معـا َ

بـاب «دع مـا يَريبـك إىل مـا ال يريبـك» ،وسـ ّد
الذريعـة قصـد املعنـى الباطـل.

الرشح:

حتتمل األلفاظ املجملة (ومنها املصطلحات السياسية احلادثة) أن
ٍ
ّ
معاين باطل ًة ،كام ختتلف مقاصد
معان صحيحة ،كام حتمل
تدل عىل
َ
ً
إطالقهاحمتمل للمعاين الباطلة وإن مل يقصدها
املتحدثني هبا ،مما جيعل
ُ
سياسا كانفاألصل عدم استعامل هذه األلفاظ ِمن املسلم
املتكلم؛ لذا
ً
أو متحد ًثا-احتيا ًطا لنفسه ِمن الوقوع يف املعنى الباطل ،أو فتح الباب

الصحيح يف
لآلخرين يف اهتامه بام مل يقصده ،أو استغالهلم الستخدامه ّ
ٍ
ٍ
واضحة ال خفاء
بألفاظ ب ّي ٍنة
ترويج باطلهم ،وعليه أن يستعيض عنها
فيها ،وال التباس ملعناها.

وهلذا ّ
حث أهل العلم عىل استعامل األلفاظ الرشعية الصحيحة،

ّ
وحذروا من استعامل األلفاظ املجملة :

ُ
«فاأللفاظ الرشعية صحيح ُة املعاين ،سامل ٌة
قال ابن أيب العز احلنفي:
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ِمن االحتامالت الفاسدة ،فكذلك جيب أن ال َيعدل عن األلفاظ الرشعية

نف ًيا وال إثبات ًا؛ لئال ُيث َبت معنى فاسد ،أو ُينفى معنى صحيحُّ .
وكل هذه

للمحق واملبطل»(((.
األلفاظ املجملة عرض ٌة
ّ
ضالل بني آدم ِمن األلفاظ الـمجم ِ
ِ
لة،
«فأص ُل
وقال اب ُن الق ّيم»:
ْ
ُ ْ َ
واملعاين املشتبهة»(((.

ُ
«أصل بالء أكثر الناس ِمن جهة األلفاظ املجملة التي تشتمل
وقال:

ٍ
وباطل ،فيطلقها َم ْن يريد ح َّقها ،فينكرها َم ْن يريد باط َلها ،فري ُّد
حق
عىل ٍّ
عليه َم ْن يريد ح َّقها؛ وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب،
ٍ
ِ
تورط فيها أكثر ال ّطوائف»(((.
وخ ّلصه من ورطات ّ

وقد جاء يف كالم أهل العلم يف قوله تعاىل :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﮊ [البقرة ]104 :ما ييل:
قال القرطبي« :يف هذه اآلية دليالن:

أحدمها :عىل جتنّب األلفاظ املحتملة التي فيها التعريض للتنقيص

والغض...

الدليل الثاين :التّمسك بسدّ الذرائع ومحايتها»(((.

((( رشح العقيدة الطحاوية (.)266/1

((( الصواعق املرسلة (.)927/3
((( شفاء العليل ص (.)136

((( تفسري القرطبي (.)57/2
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وقال اجلصاص« :وقوله ﮋ ﯘ ﮊ :وإن كان حيتمل املراعاة

واالنتظار ،فإنه ملا احتمل اهلزء عىل النحو الذي كانت اليهود تطلقه
ُنوا عن إطالقه؛ ملا فيه ِمن احتامل املعنى املحظور إطال ُقه ...وهذا يدل
فغري ٍ
عىل َّ
جائز إطال ُقه حتى يقيد بام يفيد
أن كل لفظ احتمل اخلري والرش ُ
اخلري»(((.

«فلم سمعوا املسلمني يقولون
وقال صديق حسن خان القنوجيّ :

للنبي ﷺ راعنا؛ طل ًبا منه أن يراعيهم (من املراعاة) ،اغتنموا الفرصة

وكانوا يقولون للنبي ﷺ كذلك مظهرين أهنم يريدون املعنى العريب،
السب الذي هو معنى هذا اللفظ يف لغتهم ،ويف
مبطنني أهنم يقصدون
َّ

ٌ
دليـل عىل أنه ينبغي جتنـب األلفـاظ املحتملة للسـب والنقـص،
ذلك
وإن مل يقصد املتكلم هبا هذا املعنى املفيد للشتم؛ سدًّ ا للذريعة ودف ًعا

للوسيلة ،وقط ًعا ملادة املفسدة والتطرق إليه»(((.

ُ
حديث النبي ﷺَ ( :د ْع ما
وقد جاء يف تقرير اجتناب ما حيتمل الباطل

َيري ُبك إىل ما ال َيري ُبك)(((.

ُّ
تشـك يف كونـه حسـنًا
قـال املنـاوي(« :دع ما يريبك) أي :اتـرك مـا

((( أحكام القرآن (.)70/1

((( جمموع الفتاوى (.)114/12

((( أخرجه الرتمذي ( ،249/4برقم  )2518وصححه ،والنسائي (،327/8
برقم ،)5711من حديث احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام.
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حـالل أو حـراما( ،إىل مـا ال يريبـك) أي :وا ْع ِ
ً
ـدل إىل
أو قبيحــًا ،أو
ً
شك فيه ،يعني ما تي ّقنت حسنَه ِ
مـا ال َّ
وح َّله»(((.

وقال ابن رجب« :معنى هذا احلديث يرجع إىل الوقوف عند الشبهات

واتقائهاّ ،
يب:
يب
والر ُفإن احلالل املحض ال حيصل ملؤمن يف قلبه منه َر ٌ
َّ

بمعنى القلق واالضطراب -بل تسكن إليه النفس ،ويطمئن به القلب،
وأ ّما املشتبهات فيحصل هبا للقلوب القلق واالضطراب املوجب

للشك»(((.

ً
وقال شيخ اإلسالمَّ :
وباطل
«فإن َم ْن خاطب بلفظ عام يتناول ح ًقا

االعرتاض عليه»(((.
توجه
ُ
ومل يبني مراده َّ

***

((( فيض القدير (.)529/3

((( جامع العلوم واحلكم (.)278/1
((( جمموع الفتاوى (.)540/20
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املــادة العاشــرة

متــأول
ً
مـن اســتخدم املصطلحــات املجملــة
َ

لهــا عىل وج ٍ
ه ال محظور فيه ،فال يجوز إلزامه

ة
مبعانيها الباطلة أو تأثيمـه بذلك ،إذ العبـر ُ
باملقاصد واملعانـي ،ال باأللفـاظ واملبانـي.

الرشح:

َ
ُ
األلفاظ املجملة واملصطلحات التي حتتمل
املتحدث
إذا استعمل

معاين صـحيحة وأخرى باطلة ،وقصـد باسـتخدامه املعنى الصـحيح،
َ

فال جيوز ُ
محل كالمه عىل املعنى الباطل ،وال إلزامه به ،وال احلكم عليه

بناء عىل هذا املعنى ،وال تأثيمه ،حتى لو كان ُ
أصل اللفظ ظاهر البطالن،
ثم طرأت عليه استعامالت أدخلت عليه اإلمجال واالحتامل.

«فمن تكلم بلفظ حيتمل معاين مل ُيقبل قو ُله ،ومل ُي َر ّد
قال ابن تيميةَ :

حنى نستفرسه ونستفصله حتى يتبني املعنى املراد ،ويبقى الكالم يف

أكثر اختالف العقالء
املعاين العقلية ،ال يف املنازعات اللفظية ،فقد قيلُ :
متكلم باملعقول الرصف مل يتقيد
ِمن جهة اشرتاك األسامء ،ومن كان
ً
ٍ
عبارة د ّلت عليه»(((.
بأي
بلفظ ،بل جيرد ِّ
((( درء تعارض العقل النقل (.)299/1
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ِ
ِ
ُ
ب هلـم
وقـال« :وإذا كانت هذه
األلفـاظ جممل ًة-كـام ُذكر -فاملخـاط ُ

فسوها باملعني
إما أن ّ
يفصل ويقول :ما تريدون هبذه األلفاظ؟ فإن ّ
فسوها بخالف ذلك ردت»(((.
الذي يوافق القرآن ُقبلت ،وإن ّ

وقال الذهبي يف كيفية التعامل مع األلفاظ املجملة« :فال تطلق نف ًيا

وال إثباتًا حتى ُينظر يف مقصود قائلها ،فإن أراد بالنفي أو اإلثبات معنى

وزجر عن
صحيحا مواف ًقا للنصوص ُص ّوب املعنى الذي َقصده بلفظهُ ،
ً
اللفظ املبتدع املجمل إال عند احلاجة يف حماورة اخلصم مع قرائن تبني املراد

هبا مثل أن يكون اخلطاب مع َمن ال يتم املقصود معه إن مل خيا َطب هبا.

ٌ
ٌ
وباطل
حق
وأما أن يراد هبا معنى باطل فهذا
ضالل ،وإن ُأريد هبا ٌّ
ُع ّرف اخلصم وفرس له هذا ِمن هذا.

الصواب
وإن اتفق شخصان عىل معنى وتنازعا يف دالئله فأقرهبام إىل ّ

َمن وافق اللغة املنقولة»(((.

وقال ابن أيب العز« :وأما األلفاظ التي مل يرد نفيها وال إثباهتا فال تطلق

صحيحا قبل ،لكن ينبغي
حتى ينظر يف مقصود قائلها :فإن كان معنى
ً
التعبري عنه بألفاظ النصوص ،دون األلفاظ املجملة ،إالعند احلاجة ،مع

قرائن تبني املراد واحلاجة مثل أن يكون اخلطاب مع من ال يتم املقصود
((( املرجع السابق (.)229/1

((( املنتقى من منهاج االعتدال (.)109/1
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معه إن مل خياطب هبا ،ونحوذلك»(((.

احلكم عىل الشخص متوق ًفا عىل معرفة مقصوده بذلك اللفظ،
فيبقى
ُ

وتبي املعنى الذي أراد تقريره به ،و ُيستعان يف معرفة مراد اإلنسان بكالمه
ّ

بطريقته وما يدعو إليه.

أعظم
قال ابن القيم« :والكلم ُة الواحدة يقوهلا اثنان ،يريد هبا أحدُ مها
َ

واالعتبار بطريقة القائل وسريته
احلق،
الباطل ،ويريد هبا
حمض ّ
اآلخر َ
ُ
ُ
ومذهبه ،ومايدعو إليه ،ويناظر عليه»(((.

فإذا ُعلم مرا ُد املتك ّلم هبذه األلفاظ مل جيز مح ُلها عىل ما حتتمله ِمن

املعاين الباطلة ،ويدخل ذلك يف الكذب عليه.

قال ابن تيمية « :جيب ْ
يفس كال ُم املتكلم بعضه ببعض ،ويؤخذ
أن ّ

كال ُمه هاهنا وهاهنا ،وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم
به ،وتعرف املعاين التي ُعرف أنه أرادها يف موضع آخر ،فإذا ُعرف عرفه

وعادته يف معانيه وألفاظه ،كان هذا مما ُيستعان به عىل معرفة مراده .وأما
إذا استُعمل لفظه يف معنى مل جتر عادته باستعامله فيه ،وتُرك استعامله يف

وحل كالمه عىل خالف املعنى
املعنى الذي جرت عادته باستعامله فيهُ ،
ِ
كالمه متناقض ًا ،وتُرك
الذي قد ُعرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل
((( رشح العقيدة الطحاوية (.)261/1
((( مدارج السالكني (.)481/3
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مح ُله عىل ما يناسب سائر كالمه ،كان ذلك حتري ًفا لكالمه عن موضعه،
ً
وتبديل ملقاصده وكذ ًبا عليه»(((.

وعليه:

ّ
فإن استخدام ألفاظ «الديمقراطية» و»الدولة املدنية» ال تعني «رفض

حاكمية اهلل للبرش عىل ّ
فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية ممّن
كل حال،
ُ

ينتسبون لإلسالم والعلم ال خيطر هذا بباهلم ،وإنام الذي يعنونه وحيرصون

عليه هو :رفض الدكتاتورية املتسلطة ،ورفض حكم املستبدين بأمر
الشعوب ِمن سالطني اجلور واجلربوت.
ُّ
فكل ما يريده هؤالء ِمن الديمقراطية أن خيتار ّ
عب حكا َمه كام
الش ُ

يريد ،وأن حياسبهم عىل ترصفاهتم ،وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا
دستور األمة ،وبعبارة إسالمية :إذا أمروا بمعصية ،وأن يكون له احلق
يف عزهلم إذا انحرفوا وجاروا ،ومل يستجيبوا لنصح أو حتذير .. .واملسلم

الذي يدعو إىل الديمقراطية إنام يدعو إليها باعتبارها ً
شكل للحكم ،جيسد

مبادئ اإلسالمي السياسية يف اختيار احلاكم ،وإقرار الشورى والنصيحة،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومقاومة اجلور ورفض املعصية(((.

فالديمقراطي ُة «ليست دينًا يوضع يف صف اإلسالم ،وإنام هي تنظيم

الصحيح ملن بدل دين املسيح ،البن تيمية (.)44/4
((( اجلواب ّ

((( الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات ،د .يوسف القرضاوي ص (.)139
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للعالقة بني احلاكم واملحكوم ،ننظر إليه لنطالع كيف توافرت الكرامة
أسوار قانوني ٌة ملنع
الفردية للمؤيد واملعارض عىل السواء ،وكيف شيدت
ٌ

الفرد أن يطغى ،ولتشجيع املخالف أن يقول بملء فمه :ال ،إن االستبداد

كان الغول الذي أكل ديننا ودنيانا ،فهل حيرم عىل ناشدي اخلري للمسلمني

أن يقتبسـوا بعض اإلجراءات التي فعلتها األمم األخرى ّملا بليت بمثـل
ما ابتلينا به؟»(((.

وبغض النظر عن مدى صحة استعامل هذه األلفاظ يف املعاين

املذكورةَّ ،
فإن هذه التوضيحات -وغريها من كلامت أكثر القائلني هبا-

توضح َّ
أن القائلني هبا ال يقصدون هبا إقرار الباطل ،وال مضادة الرشع
ِّ
يف حكمه ،وال إنكار حاكمية الرشيعة ،بل يرون َّ
أن هذه النظم السياسية

هي من الوسائل التي يمكن من خالهلا حتكيم الرشيعة.

بالضاللً ،
فضل عن الكفر(((.
فال جيوز واحلالة هذه احلكم عليهم ّ
***

((( دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني ،الشيخ حممد الغزايل ،ص (.)110

((( ينظر مقال :تكفري املوقعني يف مؤمتر الرياض «تطبيقات جديدة للغلو املعارص»،
د.سلطان العمريي:
http://syrianoor.net/revto/15489
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م ِ
مـن اسـتخدام املصطلحـات املجملـة
ال يلـز ُ
ال ّرضـا مبـا تضّ منته ِ
مـن باطلٍ  ،ويف حـال االضطرار

الضورة
م بقواعـد
ّ
إىل اسـتخدامها فذلـك محكو ٌ

الشعيـة التـي ب َّينهاالعلماء ،ويُرجـع يف تقديـر
ّ
الضرورة إىل أهل العلم والخبرة ،وفق الضّ وابط
ّ
املعتربة.

الرشح:

الرضا باليشء :هو القبول به واالختيار له ،واإلقبال عليه ،وهو ضدّ

السخط(((.
ّ

جمرد الفعل ،فال يلزم ِمن فعل اليشء أن يتح ّقق
أمر زائدٌ عىل ّ
وهو ٌ
ٍ
راض به كاملضطـر له،
الرضـا به؛ فقد يفعـل الشخص الشـيء وهو غري

أو الذي له تأويل فيه.

فقد أجاز اهلل تعاىل للمضطر أن ينطق بكلمة الكفر دون أن يعتقده

ُ
واألصل ّ
ّطق
خروجا من امللة،
يف قلبه ،ومل ُيرتِّب عىل هذا النّطق
أن الن َ
ً

كفر ،لكن إن ختلف عنه االختيار والرضا القلبي يف حال
بالكفر ٌ

((( ينظر :تاج العروس ( ،)157/38ولسان العرب (.)323/14
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االضطرار فليس بكفر.

قال تعاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النحل.]106 :

عم َر ب َن ٍ
يارس،
حممد بن عامر بن يارس قال( :أخذ املرشكون ّ
وعن ّ
سب النّبي ﷺ ،وذكر آهلتَهم ٍ
فلم أتى
فلم يرتكوه حتى ّ
ثم تركوهّ ،
بخريّ ،

َ
ُركت حتى
رش يا رسول اهلل ،ما ت ُ
رسول اهلل ﷺ قال :ما ورا َءك؟ قالٌّ :
ٍ
نلت َ
بخري ،قال :كيف جتد قل َبك؟ قال :مطمئ ٌّن
وذكرت آهلتهم
منك،
ُ
ُ

باإليامن ،قال :إن عادوا ف ُعدْ )(((.

قال ال ّطربي« :فتأويل الكالم إذنَ :من كفر باهلل ِمن بعد إيامنه ،إال َمن
ِ
ِ
الكفر بلسانه ،وقل ُبه مطمئ ّن باإليامن ،موق ٌن
بكلمة
ُأكره عىل الكفر ،فنطق
ِالص ِ
در بالكفر ،لكن َمن رشح
بحقيقته،
غري مفسوح ّ
ٌ
صحيح عليه عز ُمهُ ،
غضب
صدرا فاختاره وآثره عىل اإليامن ،وباح به طائ ًعا ،فعليهم
بالكفر
ٌ
ً
عذاب عظيم»(((.
ِمن اهلل ،وهلم
ٌ

والضالل يف جمالسهم
وقد هنى اهلل املؤمنني عن اجللوس مع أهل الكفر ّ

((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،362/8برقم  ،)16896واحلاكم يف املستدرك
وصححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي.
( ،389/2برقم ،)3362
ّ
((( تفسري الطربي (.)305/17
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التي خيوضون فيها بالباطل ،قال تعاىل:ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﮊ [النساء.]140 :

آثم بذلك.
فمن جلس معهم بعد هني اهلل سبحانه كان عاص ًيا لربهً ،
َ

قـال الطربي« :فأنتـم إ ًذا مثلهـم يف ركوبكـم معصـية اهلل ،وإتيانكـم

ما هناكم اهلل عنه»(((.

وقال ابن كثري« :ﮋﯽﯾﯿﮊأي يف املأثم ،كام جاء يف احلديثَ ( :من

كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة ُيدَ ار عليها اخلَ ْمر)»(((.

بمجرده إال إذا كان
كفرا
ّ
ولكن مع اإلثم ال يكون هذا اجللوس يصبح ً
قبول بام يقولونه أو يفعلونه ِمن ٍ
معه ٌ
رضا به.
كفر أو ً

قال الواحدي« :وقوله :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿﮊ يعني :إن قعدتم معهم
راضني بام يأتون ِمن الكفر بالقرآن واالستهزاء به»(((.
وعليه:

فعل أو قال ً
فال جتوز نسبة الرضا ّ
لكل َمن فعل ً
يتضمن خمالفة
قول
ّ

((( تفسري الطربي (.)320/9

((( تفسري ابن كثري (.)435/2
واحلديث أخرجه الرتمذي ( ،410/4برقم ،)2801وقال  :حديث حسن غريب ،وحسنه
األلباين.

((( تفسري الواحدي «الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» (.)296/1
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ٍ
معان باطلة قد
واملصطلحات السياسية املجملة التي حتتمل
رشعية،
ُ

مضطرا لذلك ،أو يريد هبا
معاين صحيحة ،وقد يقوهلا
يقصد هبا قائلها
ً
َ
ِ
متأو ًل يف ذلك ،فال جيوز
جمرد التكلم هبا فيكون ّ
دفع مفسدة أعظم من ّ
إلزامه باملعاين الباطلة التي حتتملها ،وال جيوز ادعا ُء رضاه بتلك املعاين
ً
فضل عن ترتيب أحكام عىل ذلك من التأثيم والتفسيق ،وربام التكفري،

ربأ من املعنى
رصح املتكلم هبا أنه ال يقصد املعنى الباطل ،وت ّ
فكيف إذا ّ

املحظور.

***
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االضطـرا ُر إىل اسـتخدام املصطلحـات املجملـة

ليـس ِ
مـن املراوغـة واملخادعـة وتبييـت الغـدر،
بـل هـو ِ
مـن العمـل باملقـدور واملسـتطاع رش ًعا،

فالشيعـ ُ
م االضطرار كام
ّ
ة هـي التي قـ ّررت أحـكا َ

وموقـف املسـلمِ ِ
كل
مـن ّ
م االختيـار،
ُ
ب ّينـت أحـكا َ
يخالـف الرشيعـ َ
م.
مـا
ُ
ة يف حـال القـدرة معلـو ٌ

الرشح:
ِمن األهداف العظيمة التي يطمح إليها ُّ
تطبيق إقامة اهلل
كل مسلم
ُ

سبحانه يف األرض ،وإقامة ما يلزم حلراسة الدّ ين ،والقيام به ،ونرشه
ٌ
منوط بحال األمة وظروفها ،ومدى قدرة
بني النّاس ،لك ّن هذا الواجب
واستطاعة العاملني عىل حتقيق هذه األهداف واملشاريع.

ففي حال ضعف األمة املسلمة وتفرقها ،وتغريبها وجتهيلها يف كثري ِمن

أمور دينها عقو ًدا طويلة ،مع تكالب األعداء ،وكثرة العوائق فإنه جيب عىل
املسلمني أن يقوموا بام يقدرون عليه ِمن الدين ،ويعملوا بام يستطيعون ِمن
أمور السياسة واحلكمِ ،
ومن ذلك مراعاة ما ُيضطرون إليه ،والتعامل مع

املصطلحات املجملة كـ «الديمقراطية» و«الدولة املدنية»؛ ً
عمل باملقدور
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الذي ال يسقط باملعسور كام َّبي ذلك ُ
أهل العلم والباحثون الرشعيون

يف هذا الشأن(((.

ومما يدخل يف العمل باملقدور القبول بام حي ّققه النظام الذي يتم
التوافق عليه ِمن املصالح ،والتقيد بام ينتج عنه ِمن اتفاقيات ومعاهدات

داخلية أو خارجية ،وهذ القبول يعني تأجيل العمل عىل العديد ِمن

األمور املطلوبةإىل حني القدرة عىل تطبيقها ،وقد تطول املدة الزمنية

الالزمة لذلك وقد تقرص ،وال يعني ذلك التخيل عن املصالح الرشعية،

والغايات العظمى ،والعمل ألجل حتقيقها بشتى الوسائل املتاحة.

السيايس عىل العمل بذلك يف األنظمة الربملانية؛
وقد جرى العرف ّ

ّ
فإن األحزاب السياسية تطرح الربامج التي تريد حتقيقها يف املجتمع
وعىل أساسها يكون انتخاهبا ،وقد يكون يف هذه الربامج تغيري مواد ِمن

الدستور ،أو تغيري نظام احلكم يف البالد ،أو إبرام أو إلغاء معاهدات
دولية ،وغري ذلك ،وفق خطة معلنة وخطوات واضحة ،وقد تستمر

هذه األحزاب لسنوات طويلة يف السعي للرتويج هلذه الربامج ،وتوعية
مـرارا،
مهيتهـا ،ومـع ذلـك فقـد قـد ختسـر االنتخـابـات
ً
النـاس بأ ّ

وقـد تتقدم وتكثر أصواهتا ،وقد تتأخر وتقل شعبيتها ،وربام أدخلت
((( ينظر :األحكام الرشعية للنوازل السياسية ،د .عطية عدالن ،واملشاركات السياسية
املعارصة يف ضوء السياسة الرشعية ،د .حممد يرسي ،واملوازنة بني املصالح واملفاسد وأثرها
يف الشأن املرصي العام بعد الثورة ،أ .حممد كامل.
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بعض التّعديالت عىل براجمها ،وتبقى هذه الربامج يف طورها النظري إىل

أن يصبح ّ
عب مستعدً ا للعمل هبا ،وتقتنع أغلبيته هبا ،ويصوت لتلك
الش ُ

األحزاب ،فحينذاك يستطيع احلزب أن يقوم بتطبيق براجمه وأهدافه،

والعمل عىل تغيري األنظمة والقوانني املتعلقة هبا ،وهو يف أثناء عمله
متقيد باألنظمة احلالية وإن كان يرى أهنا خطأ أو غري صاحلة ،ويعارضها

بشكل واضح يف كل ما خيالف قناعته ،معلنًا أهدافه وبراجمه وأهنا أوىل

بصالح املجتمع ،ويسعى إىل التغيري بالوسائل املتاحة املتعارف عليها

كعمل أحزاب املعارضة.
وعليه:

فلو عمل السياسيون املسلمون وفق ضوابط العمل السيايس يف

بالدهم بام يف ذلك االضطرار إىل التق ّيد بأمور أو قوانني يروهنا خمالفة

للشيعة ،وجيب أن تتغري ،ويضعون برناجمًا سياس ًيا لتغيري هذه القوانني
ّ

ْ
صوت ّ
عب هلم ،فليس يف ذلك مراوغة وال خمادعة وال غدر(((،
الش ُ
إن َّ
بل هو ِمن باب العمل باملمكن واملستطاع ،واهلل سبحانه يقول :ﮋ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [التغابن.]١٦ :

((( قد يامرس البعض أساليب ملتوية ،وما يبدو لآلخرين أنه نوع ِمن الغدر ِمن خالل
تغيري احلقائق أو ادعاء أهنا مسائل يسع فيها اخلالف وغري ذلك مما قد يثري حفيظة املخالفني
فيعممون هذا احلكم عىل اجلميع.
هلمّ ،
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وقد أمر اإلسالم ِ
بأداء األمانة ،وهنى عن اخليانة؛ فعن أيب هريرة ريض
ُ
َ

اهلل عنه ،عن النّبي ﷺ أنَّه قال( :أ ِّد األمان َة إىل َمن ائتمنك ،وال ختن َمن
خانك)(((.

ويكون التقيد هبذه االتفاقيات والعهود مع ما فيها ِمن خمالفات رشعية
هو املرشوع يف هذه احلال نظر ًا إىل ما ما يقرتن هبا ِمن حتقيق املصالح،

العز بن عبد السالم« :جيوز اإلعان ُة
ودرء املفاسـد ،وقد سـبق قول ّ
ِ
املعصية ال لكوهنا معصي ًة ،بل لكوهنا وسيل ًة إىل حتصيل املصلحة
عىل
ِ
ِ
مصلحة تفويت
باإلعانة مصلح ٌة تربو عىل
الراجحة ،وكذلك إذا حصل
ّ
ِ
ِ
ورات ،ومسيس احلاجات،
الض
املفسدة ،..ومبنى هذه
املسائل ك ِّلها عىل ّ
وقد جيوز يف حال االضطرار ما ال جيوز يف حال االختيار»

(((

***

((( أخرجه أبو داود ( ،393/5برقم  ،)3534والرتمذي ( ،555/2برقم ،)1264
وقال  :حسن غريب ،وصححه األلباين.
((( قواعد األحكام يف مصالح األنام (.)87/1
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م املصطلحـات املجملـة «التـي تحتمـل
اسـتخدا ُ
معانٍ محظورة» يف الوثائق السياسـية ال يعني

ووجوب بقائهـا ،واملوافق َ
ة عليها عىل
تأبي َدهـا،
َ
ٌ
مكفـول
حـق
الـ ّدوام؛ فآليـاتُ التّغيير والتّبديـل
ٌّ
وهـو معهـود يف مثـل هـذه الوثائق.

الرشح:

ُيعد دستور البالد وكذا أنظمتها وقوانينها معرب ًة عن أوضاعها

وانعكاسا هلا ،وبام ّ
أن هذه األوضاع
السياسية واالجتامعية واالقتصادية،
ً
تتطور وتتغري باستمرار ،فإنه ِمن الرضوري أن تواكب األنظمة والقوانني
هذه التطورات والتغريات لتكون صاحلة للتطبيق وميرس ًة ألمور الناس
ومصاحلهم ،وإال أصبحت معيقة للمجتمع وتطوره.

وتعد هذه التعديالت رضورة اجتامعية وقانونية وسياسية يف مجيع

األنظمة الدستورية؛ لذا كان الدستور وما حتته من األنظمة والقوانني
قابل للتعديل والتغيري يف ِّ
ً
كل وقت ،وفق إجراءات معينة معلومة عند
أهل االختصاص(((.

((( ينظر بحث :تعديل الدستور وأثره يف تغري خصائص الدساتري ،أ .أكرام فالح أمحد،
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وما تتضمنه الدّ ساتري ِمن مواد ،ومن أنظمة احلكم ووسائله وآلياته،

وطرق تنظيمه ،وخمتلف شؤونه هي من القوانني القابلة للتغري والتعديل
حق مكفول للشعوب واألحزاب السياسية يف مجيع
وليست مؤبدة ،وهي ٌّ
البلدانِ ،
ومن تلك األنظمة والقوانني ما يتعلق بالنظام ومواد الدستور.

فلو قبل اإلسالميون بورود ألفاظ جمملة أو حمظورة يف الوثائق
ٍ
لظروف
السياسية ،أو وجود مواد قانونية تشتمل عىل مفاسد رشعية

أجلأهتم إليها فال يعني ذلك موافقتهم عليها عىل الدوام ،بل هلم أن يسعوا

إىل تغيريها بالوسائل املرشوعة.
ضوابط تعديل الدستور(((:

مع إقرار األنظمة احلديثة والدول بمبدأ تعديل املواد واألنظمة إال أهنا

عملية مق ّيدة بضوابط ورشوط ال بدّ من توافرها ،ومن ذلك:
حق التعديل:فقد يناط
-1أن يصدر التعديل ِمن اجلهة التي هلا ّ

التعديل بمجلس الشعب (الربملان) ،أو عرب جلنة خمتصة بذلك ،أو يكون

باستفتاء شعبي.

 -2أن يكون التعديل يف املواد القابلة للتعديل :معظم املواد الدستورية

ودولة أمحد عبد اهلل:

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29495

((( ينظر :املرجع السابق ،والفصل الثاين ِمن كتاب تعديل الدستور ،النائب حممد أمحد
حممود ،صادر عن الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب العراقي.
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والقانونية قابلة للتعديل باستثناء مواد معينة ال تقبل التعديل كمرجعية

احلكم يف الدولة ،واحلقوق األساسية للمواطنني ،ونحو ذلك ،وقد

يكون منع التعديل مؤقتًا بزمن معني.

 -3توفر النسبة املطلوبة للموافقة عىل التعديل :وغال ًبا تكون باشرتاط

موافقـة الثلثـني أو األغلبية املطـلقة ملن حيق هلـم املوافقـة عىل التعديـل،

أو التصويت.
واخلالص ُة:

ّ
أن موافقة السياسيني أو اإلسالميني أو األحزاب املختلفة عىل خوض

غامر العمل السيايس يف ظل القوانني احلالية املخالفة للشـريعة ال يعني
اإلقرار هبا مؤبدةً ،أو التعهد باملحافظة عليها لألبد ،بل يعني عدم الغدر

هبا ونقض عهودها ومواثيقها ،مع السعي إىل حتسينها أو إدخال التغيريات

عليها بالطرق املرشوعة.

***
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املــادة الرابعــة عشــرة

عـا يف لفـظ «ال ّدميقراطيـة» هـو
املحظـو ُر قط ً
ٍ
ألحـد ِ
ة
مـن البشر سـياد ٌ
داللتُهـا على أن يكـون
الشيعـة.
يف التّرشيـع مثـل سـيادة
ّ

الرشح:

الديمقراطي ُة نظام اجتامعي سيايس يقوم عىل أساس مشاركة أفراد

الشعب يف إدارة شؤون البالد.

ويعـود أصـل هذا املصـطلـح إىل اللغـة اليونانيـة والـذي يعنـي:

( )DEMOSومعناه الشعب ،واآلخر ( )KRATIAومعناه حكم ،فاملعنى
هو :سيادة الشعب أو حكم الشعب(((.

ويعني هذا النظام :أن يكون الشعب هو مصدر الترشيع ،وتقرر

احلقوق فيه جلميع املواطنني عىل أساس املساواة دون متييز بسبب األصل،
اجلنس ،الدين أو اللغة.

ويوفر هذا النظام جلميع املواطنني املشاركة يف صنع الترشيعات التي

تنظم احلياة العامة.

ومتتدُّ الديمقراطية لتشمل مجيع جوانب احلياة :فهي تعني يف النواحي

((( ينظر :مشكالت الديمقراطية ،خلالد العبيوي ص (.)13
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االجتامعية :أسلوب حياة يقوم عىل املساواة وحرية الرأي والتفكري.

وتعني يف النواحي االقتصادية تنظيم اإلنتاج وصيانة حقوق العامل،

وهكذا.

وعندما انتقل النظام الديمقراطي إىل خمتلف بلدان العامل متيزت

أنواعها وتعدد أنظمتها ،واختلفت غاياهتا ،بحسب املكونات االجتامعية

والتارخيية والثقافية لتلك املجتمعات ،ومن ذلك املجتمعات اإلسالمية.
فأصبحت الديمقراطية تطلق عىل معنيني:

ِ
للعباد ِمن دون
ّرشيع ح ًّقا
فلسفي عقدي ،جيعل الت
األول:معنى
َ
ٌ
ً
َ
َ
واستبدال األحكام
وحتريم احلالل،
حتليل احلرام،
جييز هلم
اهلل تعاىلُ ،
َ
الرشعية بأخرى وضعية.

ٍ
ومنع
حتقيق العدالة،
بأدوات ُيراد منها
معنى إجرائي يتع َّلق
والثاين:
ُ
ُ
ً
تعيني احلكّام والوالة ،والر ِ
ِ
ِ
قابة عليهم ،وحماسبتهم،
كآليات
االستبداد،
ّ

وعزهلم عند االقتضاء ،ونحو ذلك.

مناقض لع ِ
قد اإلسالم ،وأ ّما
فاملعنى األول مصاد ٌم ألصل الدين،
ٌ
َ
ٍ
ُّ
اجتهاد ونظر يف حتقيق هذه اآلليات هلذه الغايات مع عدم
فمحل
الثاين

تضمنها ملا خيالف الرشيعة.
ّ

ومهام اختلفت االجتهادات يف تفسري هذا املصطلح ونحوه من

حق
املصطلحات املشاهبة ،فإنه ال جمال لالختالف يف منع أن يكون للبرش ٌ
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مماثل حلق اهلل تعاىل يف الترشيع ،بإباحة املحرم ،أو حتريم املباح؛ فالترشيع

هبذا املعنى حق هلل تعاىل وحده ،كام سبق بيانه يف املادة األولىورشحها.
ومما ينبغي التأكيد عليه مما سبقت إليه اإلشارة ّ
كثريا ِمن الدعاة
أن ً
السلطة،
إىل الديمقراطية ِمن اإلسالميني إنام يريدون َ
رفض االستبداد يف ُّ
وإتاحة احلق للشعوب يف اختيار حكامها والرقابة عليهم عن طريق

اآلليات املتبعة يف النظام الديمقراطي ،وال يقصدون املعنى الترشيعي

الذي هو حق هلل تعاىل.
ِ
ومن ذلك قول د .يوسف القرضاوي« :واملسلم الذي يدعو إىل

ً
شكل للحكم جيسد مبادئ
الديمقراطية إنام يدعو إليها باعتبارها

اإلسالم السياسية يف اختيار احلاكم ،وإقرار الشورى والنصيحة،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومقاومة اجلور ،ورفض املعصية،
وخصوصا إذا وصلت إىل كفر بواح فيه ِمن اهلل برهان»(((.
ً

مع قوله« :ويمكن إضافة مادة يف الدستور رصحية واضحةّ :
إن كل

قانـون أو نظام خيـالف قطعيات الرشع فهو باطل وهو يف الواقع تأكـيد
ال تأسيس»(((.

***

((( من فقه الدولة يف اإلسالم ،للقرضاوي ص.)139( :
((( املصدر السابق ص.)141( :
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املــادة الخامســة عشــرة

ن
املحظـو ُر قطع ًـا يف لفظ «ال ّدولـة املدنيـة» أ ْ

ن معزولً عن أنظمة ال ّدولة وترشيعاتها.
يكون ال ّدي ُ

الرشح:

يعود أصل مصطلح (الدولة املدنية) إىل العصور األوربية الوسطى
التي كانت حتكم فيها الكنيسة ِمن خالل الدولة الدينية (الثيوقراطية)،

والتي كانت تضفي عىل احلاكم وأوامره قداسة فيام عرف باسم (نظرية
احلق اإلهلي) ،التي تعني أن يكون احلاكم يف منزلة عالية ال يرقى إليها
أحدٌ ِمن أفراد الشعب ،وأنه ال ُيعرتض عىل أقواله أو أفعاله ،وليس ألحد

قبـله حقـوق أو التزامات بل عليهم اخلضوع التام إلرادة احلاكـم حيـث
حق هلم يف مقاومته أو االعرتاض عليه.
ال َّ

مما أوجد ردة ٍ
فعل عنيفة عند املجتمعات األوربية يف موقفهم ِمن

الدين والدولة ،فام أن قامت الثورة عىل الظلم السيايس حتى امتدت
أي تدخل أو تعلق بالدولةَّ ،
وحل اإلنسان
إىل الدّ ين ،فعزلت الدِّ ين عن ِّ

مؤسساته ّ
حمل الدين يف التّرشيع ،فكانت الدولة املدنية التي تقوم عىل
فصل املجتمع عن الدين ،وهي بذلك مقاربة ملعنى العلامنية.

ثم مع انتقال املصطلح إىل البلدان املختلفة ،ومع التطور املادي يف
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ٍ
معان:
العقود األخرية أصبح مصطلح (الدولة املدنية) يطلق عىل عدة

كثري ِمن
األول :الدّ ولة التي ليس هلا مرجعي ٌة دينية ،وهذا ما يقصده ٌ
ِ
واملستغربني ونحوهم ،وقد كان ظهور هذا املفهوم رد َة فِ ٍ
عل
العلامن ِّيني
ِ
عىل الدّ ِ
(احلق اإلهلي) يف
نظرية
ولة الدّ ينية «ال ّثيوقراطية» التي تقوم عىل
ّ

حاكم باسم اإلله.
احلكم ،وجتعل اإلما َم
ً

مظاهر احلضارة العمران َّية
املتحضة التي تنترش فيها
والثاين :الدولة
ِّ
ُ

والثقاف َّية.

والثالث :الدولة املقابلة للدّ ولة العسكر َّية القمع َّية.

معنى ٌ
ُ
إن اإلسال َم ْ
ومناقض للدّ ين؛ إذ ّ
يقر
باطل،
فاألول
ٌ
وإن كان ال ُّ
ً
احلاكم يف مقام اإلله ،لكنه جيعل
املفهو َم ال ّثيوقراطي للدّ ولة الذي جيعل
َ
مرجعي َة الدّ ِ
ولة يف ِّ
الشيعة.
كل شؤوهنا إىل ّ
َ
إشكال فيهام
وأما املعنى الثاين والثالث :فال

ومهام اختلفت االجتهادات يف تفسري هذا املصطلح ،وحاالت

استخدامه فال يسوغ اخلالف بني املسلمني فيعدم القبولبعزل الرشيعة

حق الترشيع
عن احلياة ،وإقصائها عن أنظمة الدولة وترشيعاهتا ،وجعل ّ
بإباحة احلرام ،وحتريم احلالل للبرش.

«فاحلق َّ
أن الدولة
يقـول د .يوسـف القرضـاوي مبينًا هذا الرأي:
ُّ

اإلسـالمية :دولة مدنيـة ،ككـل الـدول املـدنيـة ،ال يميـزها عن غـريها
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إال ّ
أن مرجعيتها الرشيعة اإلسالمية.

ومعنى (مدنية الدولة) :أهنا تقوم عىل أساس اختيار القوي األمني،

املؤهل للقيادة ،اجلامع لرشوطها ،خيتاره بكل حرية :أهل احلل والعقد،

كام تقوم عىل البيعة العامة من األمة ،وعىل وجوب الشورى بعد ذلك،
ونزول األمري أو اإلمام عىل رأي األمة ،أو جملس شوراها ،كام تقوم

كذلك عىل مسؤولية احلاكم أمام األمة ،وحق كل فرد يف الرعية أن ينصح
له ،ويشري عليه ،ويأمره باملعروف ،وينهاه عن املنكر...
ّ
إن اإلمام أو احلاكم يف اإلسالم جمرد فرد عادي ِمن الناس ،ليس له

عصمة وال قداسة...

هذا احلاكم يف اإلسالم مقيدٌ غري مطلق ،هناك رشيعة حتكمه ،وقيم

توجهه ،وأحكام تقيده ،وهي أحكام مل يضعها هو وال حزبه أو حاشيته،
بل وضعها له ولغريه من املك َّلفني :رب الناسَ ،م ِلك الناس ،إله الناس.
وال يستطيع هو وال غريه من الناس أن يلغوا هذه األحكام ،وال أن

ُي ِّمدوها .وال أن يأخذوا منها ويدعوا بأهوائهم ،ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [األحزاب.]36:

وهناك أمة هي التي اختارت هذا احلاكم ،وهي التي حتاسبه ،وتقومه
إذا اعوج ،وتعزله إذا أرص عىل عوجهِ ،
أي فرد فيها أن يرفض
ومن ِّ
حق ِّ
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طاعته إذا أمر بأمر فيه معصي ٌة ب ّين ٌة هلل تعاىل ،بل ِمن واجبه أن يفعل ذلك،
ٍ
ملخلوق يف معصية اخلالق»(((.
إذ ال طاعة

***

((( الدين والسياسة تأصيل ور ُّد شبهات ص (.)134
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ال حرج يف استخدام ألفاظ «الحرية» و«املساواة»
م
مبا ال يخالف
ّ
الشيعة ،وإطالقُها ال يعني عد َ

من أطلقها ِ
من غري
االنضباط والتّقييد ،فحتى َ

ة باألنظمة ،ومي ّيز بني
مق َّيد ً
املسلمني يجعلها ُ
رشائح املواطنني بناء عىل دستور ال ّدولة.

الرشح:

«احلرية» و«املساواة» ِمن األلفاظ ّ
الشائعة عىل األلسنة ،املح ّببة

إىل النّفوس ،والتي خيتلف الناس يف رسم حدودها ،وحتديد جماالهتا
بحسب األساس الفكري والفلسفي الذي يتم االنطالق منه ،وهذا
االختالف والتّباين يف فهم وتطبيق هذين املصطلحني ال يمنع ّ
أن هلام

معنى عا ًما يتبادر إىل ّ
الذهن عند اإلطالق ،ويتفق الناس عىل أصله
ً

الشيعة أو ختالفها،
بقطع النّظر عن تفصيالته وصوره التي قد توافق ّ
فال ّ
الشيعة ،وخمالفة
يدل هذان اللفظان يف أصل وضعهام عىل مصادمة ّ

أحكامها،وبذلك يفرتق هذان املصطلحان عن مصطلحي «الديمقراطية»
و«الدولة املدنية».
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وعليه:

ٍ
الشيعة،
فال مانع ِمن استخدام هذين ال ّلفظني عىل
وجه ال خيالف ّ
وإطال ُقهام ِمن غري ٍ
تقييد بموافقة الرشيعة ال يعني إراد َة املعاين الباطلـة،

بعـض املتكلمـني هبـام ،فال يلزم
والصـور املمنـوعة التي قـد يريدهـا ُ
ّ

كل مقام ،وعد ُم تقييدها يف الكالم ال ّ
التقييدُ والتّفصيل يف ّ
يدل عىل إرادة
ِ
إطالقها ِمن ِّ
كل قيد ،وال شموهلا جلميع الصور املقبولة وغري املقبولة؛
فاملتكلمون هبذين اللفطني حتى ِمن غري املسلمني ال يطالبون باحلرية ِمن

غري قيد ،وال بمساواة مجيع الناس يف ّ
كل يشء ،وال يقصدون باحلـرية
واملسـاواة يف كالمهـم هذا اإلطالق ،بل هي حرية ومسـاواة مقيـدة

بالقانـون.

فاحلقيق ُة أنه ال توجد حرية أو مساواة مطلقة ِمن القيود ،ولكن

ختتلف هذه القيود بحسب منطلق وعقيدة وثقافة املجتمع وأفراده الذين
يتكون منهم ،فال جيوز إلزام املتحدث بمصطلحي «احلرية» و«املساواة»

باملعنى الباطل الذي يمكن أن يستخدما فيه ،ولكن ُيرجع إليه يف ما يراه
ِ
ويقوم كالمه وموقفه بناء عىل مراده بقوله ،أو ُيعلم
من حدود وقيودّ ،

مقصوده من منهجه وطريقته وثقافته.

أعظم
قال اب ُن القيم« :والكلم ُة الواحدة يقوهلا اثنان ،يريد هبا أحدُ مها
َ

واالعتبار بطريقة القائل وسريته
احلق،
الباطل ،ويريد هبا
حمض ّ
اآلخر َ
ُ
ُ
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ومذهبه ،ومايدعو إليه ،ويناظر عليه»(((.

اخلالص ِمن ّ
واحلري ُة يف ال ّلغة ُّ
كل يشء،
واحلر هو
تدل عىل اخللوص،
ُ
ُّ
ِ
فالر ُ
خالف
الرجال
احلر ما خلص ِمن االختالط بغريه،
ُ
واحلر من ّ
ُّ
مل ُّ
ّ
ِ
ِ
خـيار
حل ُّـر
ُ
الـرق والعبـوديـة ،وا ُ
سـمي بذلك ألنه خلـص من ّ
العبـدّ ،
ِّ
كـل يشء(((.
ُّ
وتدل احلرية يف ّ
الـر ّق ،كام قال
الشع ولسان الفقهاء عىل خالف ّ

تعاىل :ﮋﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘﮊ [البقرة.]١٧٨ :

عرفت احلرية يف العرص احلارض بتعريفات كثرية متفاوتة بحسب
وقد ّ

جهة النظر واألساس الذي تقوم عليه.
ِ
ومن ذلك تعري ُفها بأهنا « :استقالل املرء بشخصه وأفعاله ومقتنياته

وسائر ممتلكاته ضمن نطاق القوانني التي سنّت ِمن أجله»(((.

ويمكن تعريف احلرية بام يتوافق مع الرشيعة بأهنا« :خلوص اإلنسان
ِ
ِ
حق»(((.
ترصفاته بغري ّ
من القيود التي حتدّ من ّ
((( مدارج السالكني (.)481/3

((( املصباح املنري ( ،)128/1تاج العروس (.)570/10

((( ينظر :احلريات السياسية املعارصة يف ضوء فقه الصحابة ،د .فهد العجالن ص (.)19
((( ينظر :النظام السيايس يف اإلسالم ،د .سليامن العيد ص (.)213
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جماالت احلرية:

تتنوع جماالت احلرية إىل فكرية وسياسية واقتصادية واجتامعية ،ولكن

اإلسالم ال يطلق احلريات يف هذه املجاالت ،بل هي مقيدة بأوامر الرشع

ونواهيه ،فاإلنسان يف املفهوم اإلسالمي عبدٌ هلل سبحانه ،فال يمكن فهم

احلرية يف اإلسالم إال بربطها بمفهوم العبودية هلل عز وجل(((.
ِ
ومن جماالت احلرية(((:

 -1احلرية االعتقادية والفكرية  :فحرية املعتقد لغري املسلمني مكفولة

يف اإلسالم ،كام قال تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقرة ،]٢٥٦ :ولكن

ليس للمسلم أن خيرج من اإلسالم ،ويعدّ ذلك بمثابة اخليانة العظمى

التي تعاقب عليها القوانني الوضعية باإلعدام.
ِ
ومن احلريات املعتربة حرية التعبري عن الرأي بام ال خيالف نصوص

الرشع ،بل قد يكون ذلك واج ًبا يف إطار األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.

 -2احلرية السياسية :باالختيار والشورى ورقابة األمة عىل الوالة

عن طريق أهل احلل والعقد.

((( ينظر :النظام السيايس يف اإلسالم ،أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ص
(.)149
((( ينظر :املرجع السابق.
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 -3احلـرية االقتصـادية :بالتمـ ّلك والتنقـل والعمـل والتعـاقد بـام

ال يتجاوز حدود الرشيعة.

 -4احلرية االجتامعيةّ :
فكل فعل اجتامعي ال يتعارض مع األحكام

ومتاح للمسلم.
جائز
الرشعية فهو ٌ
ٌ

وقد ّبي الطاهر بن عاشور بعض جوانب احلريةالتي أقرهتا الرشيعة،
أن هلا «...مظاهر كثرية هي ِمن مقاصد ِ
وذكر ّ
اإلسالم ،وهذه املظاهر

تتعلق بأصول الناس يف معتقداهتم وأقواهلم وأعامهلم .وبجمعها أن

يكون الداخلون حتت حكم احلكومة ِ
اإلسالمية مترصفني يف أحواهلم

غري وجلني وال خائفني أحدً ا...
خيوهلم
ُ
التي ّ
الرشع الترصف فيها َ

أسسها ِ
اإلسالم بإبطال املعتقدات الضالة التي
فحرية االعتقادات ّ

َأكره دعا ُة الضاللة أتبا َعهم ومريدهيم عىل اعتقادها بدون فهم وال هدى

وال كتاب منري ،وبالدعاء إىل إقامة الرباهني عىل العقيدة احلق ،ثم باألمر

بحسن جمادلة املخالفني وردهم إىل احلق باحلكمة واملوعظة وأحسن
اجلدل ،ثم بنفي اإلكراه يف الدين...

وأما حرية األقوال فهي الترصيح بالرأي واالعتقاد يف منطقة اإلذن

الرشعي ،وقد أمر اهلل ببعضها يف قوله تعاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ

منكـرا فليغ ّيـره بيـده،
[آل عمران ،]١٠٤ :وقوله ﷺَ ( :مـن رأى منكـم
ً
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فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن)(((.

ومنهــا حريــة العلــم والتعليــم والتأليــف .ولقــد ظهــرت هــذه

احلريــة يف أمجــل مظهــر يف القــرون الثالثــة األوىل مــن تاريخ ِ
اإلســام،

إذ نــر العلــاء فتاواهــم ومذاهبهــم ،واحتــج كل فريــق لرأيــه ،ومل
يكــن ذلــك موج ًبــا ملنــاوأة وال حلــزازات...

وأمــا حريــة األعــال فهــي تكــون يف عمــل املــرء يف خويصتــه،

ويف عملــه املتع ّلــق بعمــل غــره .فأمــا احلريــة الكائنــة يف عمــل املــرء

يف اخلويصــة فهــي تَدْ خــل يف تنــاول ِّ
كل مبــاح ،فــإن اإلباحــة أوســع

ميــدان جلــوالن حريــة العمــل ،إذ ليــس ألحــد أن يمنــع املبــاح عــن

أحــد ،إذ ال يكــون أحــد أرفــق بالنــاس ِمــن اهلل تعــاىل»(((.
املفهوم الغريب للحرية:

مــع ّ
أن احلريــة يف الغــرب مق ّيــدة بالقوانــن واألنظمــة إال أهنـــا
مــا زالــت يف الغالــب متح ّللــة ِمــن قيــود الدّ يــن واألخــاقِ ،
ومــن

ذلــك مــا ورد يف املــادة الرابعــة مــن إعــان حقــوق اإلنســان الفرنــي
الصــادر عــام 1789م ِمــن تعريــف احلريــة :بأهنا «إباحــ ُة كــ ِّـل عمــ ٍ
ـل
((( أخرجه مسلم ( ،69/1برقم .)49

((( مقاصد الرشيعة ،حممد الطاهر بن عاشور (.)371/3
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ال ي ـرُّ أحــدً ا»(((.
وقد جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:

ّ
احلــق يف حريــة التفكــر والضمــر والديــن،
لــكل شــخص
«-
ُّ

ويشــمل هــذا احلــق حريــة تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه ،وحريــة اإلعــراب

عنهــا بالتعليــم واملامرســة وإقامــة الشــعائر ومراعاهتــا ســواء أكان

رسا أم مــع اجلامعــة.
ذلــك ً

ّ
لــكل شــخص احلــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،ويشــمل
-

أي تدخــل ،واســتقاء األنبــاء
هــذا احلــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون ِّ
واألفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد باحلــدود
اجلغرافيــة»(((.

لــذا فــإن الــدول الغربيــة واملنظــات التابعــة هلــا تضغــط عــى
الــدول اإلســامية لفــرض مــا تقــره ِمــن قوانــن وأنظمــة خمالفــة

للــرع واألخــاق :كقوانــن حريــة التديــن ،ويشــمل ذلــك حريــة

الــردة عــن اإلســام ،وقوانــن اإلجهــاض ،وقوانــن حقــوق الشــواذ،
((( ينظرhttp://cutt.us/abTiO :

التعبري عن هذه املادة بحسب الرتمجة مع أنه يرجع إىل معنى واحد ،ومما ترمجت به
تنوع
وقد َ
ُ
حق الفرد يف أن يفعل ما ال يرضُّ باآلخرين ،و :القدرة عىل فعل ِّ
كل ما ال يرض بالغري.
العبارةُّ :

((( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من موقع األمم املتحدة:

/http://www.un.org/ar/documents/udhr
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واإلجهــاض ،وغــر ذلــك.

ـرا مــا يقصــد العلامنيــون والليرباليــون هــذه املعاين الفاســدة يف
وكثـ ً

خطاهبــم العــام عــن احلريــات السياســية ،وينصــون عليهــا يف كالمهــم
للتشــويش هبــا عــى املفهــوم اإلســامي املنبثــق مــن عقيــدة املجتمــع
وهويتــه.

وأما مبدأ املساواة فسيتم تناوله يف رشح املادة التالية.

***
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املــادة السابعــة عشــرة

«املســاواة» بيــن أفــراد الشّ ــعب مبختلــف
انتامءاتهـم ال ّدينيـة والعرقيـة يف املسـؤولية

َ
إشـكال فيـه،
القانونيـة والجزائيـة أمـ ٌر مقـ ّر ٌر ال
وهـي إحـدى وسـائل تحقـق السـلم االجتامعـي.

الرشح:

يعترب معظم الباحثني املعارصين املساواة ِمن مزايا اإلسالم ،وقواعد

نظامه السيايس(((.

ساويت إذا جعلته سواء ،والسواء
يت أو
واملساواة لغ ًة:
ُ
سو ُ
مصدر ّ
ُ
ِ
قدرا أو قيم ًة(((.
العدل وامل ُثل ،وتساويا :متاثال ،واالستوا ُء :املامثل ُة واملعادلة ً

((( فيطلقون بأن اإلسالم دين املساواة ،ولكن يقيدوهنا بحدود الرشع .ينظر :جمموع
فتاوى ابن باز ( ،)342/1دراسة قي منهاج اإلسالم السيايس ،د .سعدي أبو جيب ص
(.)537
ومن الباحثني وأهل العلم من ال يعترب املساواة ِمن مبادئ اإلسالم ،وال ِمن قواعد نظامهِ
ِ
َ
السيايس ،ويرى ّ
الصحيح ،وهو شامل ملا يف مبدأ املساواة من احلق
أن مبدأ العدل هو ّ
ُ
فالعدل يقتيض التسوية بني املتامثالت ،والتفريق بني املختلفات ،وأما إطالق
والصواب،
ِ
املساواة فقد يكون ذريع ًة إىل الدّ عوة للتسوية بني املختلفات ،وهذا من اجلور والظلم.
ينظر :جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (.)189/8
((( ينظر  :لسان العرب ( ،)417/14القاموس املحيط ص (.)1192
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اصطالحا:
واملساواة
ً

املراد باملساواة يف النظام اإلسالمي عندَ َمن يثبتها :عدم التفرقة بني

النـاس يف احلقوق والواجبات عىل أسـاس العـرق أو القبيلـة أو البلـد
أو احلالة االجتامعية أو االقتصادية ونحوها ِمن األمور التي هي خارجة
عن إرادته وسعيه(((.

جماالت املساواة يف اإلسالم:

املساواة تعني عدم التفرقة يف األمور التي ال دخل لإلنسان يف اكتساهبا،

وكذلك فيام يكتسبه من أمور الدنيا كاملال واملنصب ،قال تعاىل :ﮋﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ [احلجرات ،]١٣ :فجميعهم من أصل واحد.

إن ربكـم واحـدّ ،
وقـال ﷺ( :يا ّأيا الناس ،أال ّ
وإن أبـاكـم واحـد،

أال ال َ
أمحر عىل
فضل لعريب عىل عجمي ،وال لعجمي عىل عريب ،وال َ

أسود ،وال أسود عىل أمحر ،إال بالتقوى)(((.
ِ
ومن جماالت املساواة:

 -1املساواة يف احلقوق والواجبات :فال جيوز التفريق بني الناس عىل

((( ينظر :النظام السيايس يف اإلسالم ،أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ص
(.)143
((( أخرجه أمحد ( ،474/38برقم  ،)23489وقال حمققو املسند :إسناده صحيح.
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أساس عرقي ،أو قبيل ،أو إقليمي ،أو طبقي ،أو إقتصادي إىل غري ذلك
ِمن األمور التي هي خارجة عن إرادته وسعيه.
 -2املساواة يف التكاليف واألحكام الرشعية :كالصالة والزكاة

والصوم واحلج ،فكل املسلمون يقومون بذلك سواسية ،قال تعاىل:

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [النساء.]١٢٤ :

 -3املساواة أمام القضاء :وذلك بعدم اختالف املحاكم التي

تفصل يف اجلرائم واملنازعات باختالف الوضع االجتامعي لألشخاص
املتخاصمني فاجلميع أمام النظام اإلسالمي سواء من حيث خضوعهم

لوالية القضاء وإجراءات التقايض ،وتنفيذ األحكام بتوقيع العقوبات
ذاهتا املقررة للجرائم نفسها عىل مجيع مرتكبيها.

وعن عائشة ريض اهلل عنهاّ :
أن رسول اهلل ﷺ قال ( :إنام أهلك

الذين قبلكم،أهنم كانوا إذارسق فيهم الرشيف تركوه ،وإذارسق فيهم

الضعيف أقاموا عليه احلد ،وايم اهلل لو ّ
أن فاطمة بنت حممد رسقت

لقطعت يدها)(((.

 -4املساواة يف وظائف الدولة :فكل املناصب والوظائف يف الدولة

حق لكل مسلم ال حيول دون ذلك انتامء إقليمي أو عصبية.
اإلسالمية ٌّ
((( أخرجه البخاري ( ،175/4برقم  ،)3475ومسلم ( ،1315/3برقم .)1688
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واملساواة يف اإلسالم ال تعني املساواة بني مجيع الناس يف ِّ
كل يشء،

ٌ
فروق يقتضيها اختالف الظروف والطبائع ،كالفرق بني الذكر
فهناك
واألنثى يف بعض األحكام بسبب اختالف طبيعة ٍّ
كل منهام ووظيفته

يف احلياة ،والفرق بني املسلم وغريه يف بعض احلقوق السياسية املتعلقة
مهمتها حراسة الدين وسياسة الناس به.
بطبيعة الدولة املسلمة التي ّ

املساواة يف الفكر الغريب:

عانت البرشية بعد أن انحرفت عن املنهج احلق من تقسيم املجتمعات

عىل أساس طبقي إىل طبقات ،بعضها للسادة واألرشاف ،وبعضها

للعامل ،أو للعبيد ومارست طبقة السادة صنوف االضطهاد والتعذيب
عىل ما دوهنا من الطبقات ،وربام أضفت شي ًئا من القداسة عىل ترصفاهتا،
وقد انتقل هذا الظلم إىل النرصانية املحرفة ،فجعلت للحكام ورجال
الدّ ين نو ًعا ِمن العصمة ،وجعلت لقرارهتم وقوانينهم قدسية األحكام

وكرست ظلم الفقراء ،والضعفاء ،واملرأة
الصادرة عن الرب تعاىلَّ ،

فلم تفاقمت األمور قامت
بقوانني وترشيعات دينية تنسب للدينّ ..
الثورات املتتالية عىل هذا الظلم املرتاكم ،وكان من أبرز ما نادت به:
املساواة املطلقة بني البرش ،وعدم التفريق بني الناس ،وفصل سلطة

رجال الدين عن احلياة العامة وقوانينها ،باإلضافة إىل إنصاف املظلومني،
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وإعطاء الشعوب حقها يف اختيار احلاكم وحماسبته.

ولذلك قام الفكر الغريب عىل حماولة إذابة مجيع الفوارق بني الناس،

وعدم اعتبار يشء منها ،فقد جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
ٍ
ّ
حق التّمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا
«لكل
إنسان ُّ

اإلعـالن ،دون أي متييـز ،كالتمييز بسبب العنصـر أو اللون أو اجلنـس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني
أو االجتامعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر ،دون أية تفرقة بني
الرجال والنساء».

وكثري من قوانني الدول تنص عىل أن« :األفراد أمام القانون سواء دون

متييز بينهم بسبب األصل أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو املركز االجتامعي
يف اكتساب احلقوق وممارستها والتحمل بااللتزامات وأدائها»(((.

فالفكر الغريب طرح املساواة هبذا املفهوم لعالج التّفرقة العنرصية
ُ
متجذرة لديه ،فحاول إذاب َة ِّ
ّ
كل الفوارق بني أفراد
وال ّطبقية التي كانت
املجتمع بام يف ذلك الفوارق الفطرية والطبعية املوجودة يف املجتمع

الساموية يف
كالفروق بني الذكر واألنثى وغريها مما اعتربته األديان ّ
ترشيع األحكام املناسبة.

((( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من موقع األمم املتحدة:

/http://www.un.org/ar/documents/udhr
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املساواة يف املسؤولية القانونية واجلنائية:

املقصود باملسؤولية القانونية :أن يتجاوز الفرد احلدود التي حيدّ دها

القانون،فيرتتب عىل جتاوزها مسؤولية جنائية ،أو يتجاوز احلدود التي

نص عليها االتفاق (كالعقد) فيرتتب عليها مسؤولية مدنية.
فاملسؤولية القانونية نوعان:

ً
مسؤول مدن ًيا إذا جتاوز حدود
-1املسؤولية املدنية :يكون الفرد

االتفاق املربم بينه وبني شخص آخر ،أي أخل بالتزام مقرر خالل إبرام
االتفاق ،كامتنـاع البائع عن تسليم املبيع للمشرتي ،أو إذا جتاوز حـدود

ما التزم به قانونًا.

ففي املسؤولية املدنية يكون الفرد قد أخل بالتزا ٍم يف ذمته سبب به
رضرا للغري ،فيجب أن يعوض املترضر عام أصابه ِمن رضر ،ويكون
ً
للمترضر حق املطالبة هبذا التعويض وحده.

ً
مسـؤول جنـائ ًيا إذا جتـاوز
 -2املسـؤولية اجلنائية :يكون الشـخص

ما نص عليه القانون أو ما أوجبه بحيث يرتتب عىل ذلك عقوبة.

فالفاعل للجناية يكون مسؤوالً ،والنيابة العامة كممثلة للمجتمع

هي التي تطالب باجلزاء.

املجرمة ،وما يرتتب عليها ِمن عقوبات يف القوانني
وتتحدّ د األفعال ّ

الوضعية بـ (قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية).
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ّ
إن دائرة املسؤولية املدنية أوسع ِمن دائرة املسؤولية اجلنائية؛ ألن

األوىل تضم كل إخالل قانوين أو اتفاقي ،بينهام حترص الثانية يف اإلخالل

بالنصوص القانونية فقط.

واملساواة يف املسئولية القانونية واجلنائية تعني املساواة أمام القضاء

التي سبق احلديث عنها قري ًبا ،فاستواء الناس يف هذه املسئولية ،وعدم
التفريق بينهم من األمور املقررة رشع ًا ،ومما طبقة املسلمون يف تارخيهم.

***
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املــادة الثامنــة عشــرة

«املواطنة» رابط ٌ
ة للتّعايش املشرتك املرشوع
ٌ
حقوق
بني أبناء الوطن الواحد ،ويرتتب عليها

وواجباتٌ متبادل ٌ
الصالح العام للمجتمع،
ة لتحقيق ّ
دمج مكوناته ،أو إزال َ
ة الفوارق بينها.
وال تعني
َ

الرشح:

لفظ املواطنة يف اللغة يرجع إىل الوطن ،والذي يعني  :منزل اإلقامة،

وأوطن باملكان :أقام ،واستوطنه  :إذا اختذه وطن ًا ،أي ً
حمل مسكنًا يقيم
فيه(((.

واملواطـنة هي تعـريب ملصـطلـح ( ،)Citizenshipوقـد ُعـرفت

اصطالحا بعدة تعريفات ،منها:
ً

الرابطة االجتامعية والقانونية بني األفراد وجمتمعهم السيايس

الديمقراطي ،وهي املؤسسة الرئيسة التي تربط األفراد ذوي احلقوق

بمؤسسات احلامية للدولة(((.

((( ينظر :تاج العروس ( ،)260/36ولسان العرب (.)451/13

((( املواطنة يف الفكر الغريب املعارص «دراسة نقدية من منظور إسالمي» ،جملة جامعة
دمشق ،العدد ( )1عام 2003م ،د .عثامن صالح العامر ،ص (.)231
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بأنا« :عالقة بني فرد ودولة كام
كام عرفتها دائرة املعارف الربيطانية ّ
ٍ
واجبات وحقوق يف
تتضمن تلك العالقة من
حيدّ دها قانون الدّ ولة ،وبام
ّ
تلك الدّ ولة»(((.

أو هي رابطة التعايش السلمي بني أفراد يعيشون يف زمان معني

ومكان معني(((.

نشأة مصطلح املواطنة:

اقرتن مفهوم املواطنة عرب التاريخ بإقرار مبدأ مساواة املواطنني،

وأقرب معنى ملفهوم املواطنة املعارصة يف التاريخ القديم هو ما توصل
إليه اإلغريق ،والذي شكلت املامرسة الديمقراطية ألثينا نموذجا له.

ويف العرص احلايل وبعد الثورات األوروبية يمكننا رصد ثالثة

حتوالت كربى متداخلة ومتكاملة مرت هبا التغريات السياسية التي

أرست مبادىء املواطنة يف الدولة القومية الديمقراطية املعارصة :أوهلا:

تكوين الدولة القومية .وثانيها :املشاركة السياسية وتداول السلطة
سلم ًيا ،ثالثها :إرساء حكم القانون وإقامة دولة املؤسسات.
وهبذه التحوالت انتقل مفهوم املواطنة ِمن املفهوم التقليدي الذي
كثري من الباحثني ،ينظر ً
مثال:
((( نقل ذلك عن دائرة املعارف الربيطانية ٌ

http://www.fcdrs.com/mag/issue4-7-.html

((( ينظر مقال :يف مفهوم املواطنة وحقوق اإلنسان ،أ .عيل وتوت:
http://www.syr-res.com/article/6477.html
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استمد جذوره من الفكر السيايس االغريقي والروماين وجاء تلبية حلاجة
الدولة القومية احلديثة ونضال الشعب فيها ,إىل املفهوم املعارص للمواطنة

الذي يستند إىل فكر عرص النهضة والتنوير وطروحات حقوق االنسان
واملواطن ،والدعوة ألن يكون الشعب مصدر السلطات(((.

املواطنة يف ميزان الرشيعة:

يرى بعض الباحثني أن لفظ (املواطنة) من املصطلحات املخالفة

للرشع ،وبالتايل ال جيوز التعامل به ،وأهم هذه املخالفات(((:
 -1استبعاد الدين ِمن هذه العالقة القانونية ،وجعل مرجعيتها
لإلنسان نفسه وما يشاؤه من قوانني وأنظمة.

 -2حلول هذا املصطلح حمل املصطلحات الرشعية من األخوة

اإلسالمية ،واألمة ،وذوباهنا يف املصطلحات الوافدة من أمم الكفر.
 -4تفريق أمة املسلمني إىل دول وجمتمعات.

 -5إلغاء الفوارق بني أفراد الشعب ،وجعلهم سواسية يف مجيع احلقوق

والواجبات ،بام يتضمن ذلك إلغاء أحكام غري املسلمني واملصطلحات
((( ينظر مقال :مفهوم املواطنة يف الدول الديمقراطية ،د .عيل الكواري

http://dr-alkuwari.net/sites/akak.nsms.ox.ac.uk/files/
concept-of-citizenship.pdf

((( ينظر مقال :املواطنة أم األمة ؟ حممد بن شاكر الرشيف:

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/56.htm
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املتعلقة هبم ،كأهل الذمة ونحو ذلك.

 -6إضاعة املفاهيم واألحكام املتعلقة بالوالء والرباء ،حيث يؤسس

الوالء والرباء يف املواطنة عىل أساس احلدود اجلغرافية وال يؤسس عىل
احلقائق اإليامنية.

ويف املقابل:

تأ ّثر بعض الباحثني بام أنتجته احلضارة الغربية يف هذا املصطلح ،فظهر

ذلك يف تقريره ألحكام السياسية الرشعية ،ومن ذلك :إلغاء املساواة بني
املسلمني وغري املسلمني يف الدولة ،بام يف ذلك الوصول للمناصب العليا
يف الدولة ،وحرية الدعوة إىل الدين ،ونحو ذلك(((.

والذي يظهر من خالل النظر يف معنى املصطلح ومدلوله اللغوي:

فإنه ال حمظـور شـرعي يف ذات املصطلح؛ فإن النسبة إىل البلد أو الوطـن

ال حمظـور فيها شـر ًعا.

أما ما حيـويه املصطـلح من خمالفات شـرعية فهي راجعـة إىل البيئـة

التي نشأ فيها ،والثقافة السائدة فيها ،كمصطلحات احلرية ،واملساواة،
فهذه املخالفات ليست جز ًءا الز ًما فيه ،والتعريفات السابقة للمواطنة

تدل يف غايتها عىل أهنا عالقة متبادلة بني الفرد ووطنه والسلطة احلاكمة
((( ينظر :غري املسلمني يف املجتمع املسلم ،د .يوسف القرضاوي ،ومواطنون الذميون،
فهمي هويدي.
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ينشأ عنها حقوق وواجبات حيددها الدستور والقوانني ،باإلضافة

ألدوات وآليات لتحقيقها.

وتتعدد هذه احلقوق فتشمل احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية

واالجتامعية والثقافية ،يف مقابل الوالء للوطن وحبه ،والدفاع عنه.

ومن املعلوم ّ
أن هناك اختال ًفا يف الدول يف حتديد هذه احلقوق ،وطرق
التعامل هبا ،كام ّ
أن هذه احلقوق تغريت ِمن زمن آلخر ،ومجيع ذلك راجع

لقيم احلضارات وثقافتها ،وعقائد املجتمعات السائدة فيهـا ،فال يشء
ٍ
بنمط معني من أنامط تطبيق مصطلح املواطنة
ملزم للمسلمني بااللتزام
يف أي من هذه املجتمعات أو األزمنة.

وعليه:

فللمسلمني أن يصطلحوا عىل ما يشاؤون من املعاين واحلقوق

ملصطلح «املواطنة» ،بام يتوافق مع هويتهم وثقافتهم ،بام يف ذلك احلقوق
الصالح العام.
والواجبات املتبادلة بني خمتلف رشائح املجتمع لتحقيق ّ

ومن ذلك التّعايش املشرتك املرشوع مع غري املسلمني كام أوضحها

أهل العلم ،والتي تعترب (وثيقة املدينة) األساس الرشعي هلا ،فقد جاء
فقد جاء يف وثيقة املدينة التي عقدها النبي ﷺ مع اليهود:
ٍ
ّ
بعض دون النّاس.
بعضهم موايل
«إن املؤمنني ُ
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وإنـه َمـن تبعنـا ِمن هيـود ّ
فإن له النّصـر واألسـوة غري مظـلومني

وال متنارصين عليهم...

ّ
وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.

ّ
وإن هيود بني عوف أ ّم ٌة مع املؤمنني.

وأنفسهم إال َمن ظلم
لليهود دينُهم ،وللمسلمني دينُهم مواليهم
ُ

وأثم...

وإن عىل اليهود نفقتَهم ،وعىل املسلمني نفقتُهمّ ،
ّ
وإن بينهم النّرص عىل

الصحيفةّ ،
رب دون
َمن حارب أهل هذه ّ
وإن بينهم النّصح والنّصيحة ،وال ّ
اإلثم.(((»...

ّان املدينة شع ًبا واحدً اّ ،
أقرت الوثيقة سك َ
لكل فئة منه حقوقه
فقد َّ

وواجباته التي تقوم هبا الدّ ولة ،وحيافظ املجتمع عىل هدوئه واستقراره.

دمـج مكـونـات املجتمـع ،أو إزالـ َة
وهـذا التعـايـش ال يعنـي
َ

الفوارق بني مكوناته.

وال تتعارض املواطنة يف اإلسالم واالنتامء للوطن مع االنتامء لألمة

ٍ
فلكل ميداهنا اخلاص هبا
اإلسالمية والوالء هلا واإليامن بوحدهتا؛
((( أخرجه ابن هشام يف سريته ( ،)107/2وابن كثري يف البداية والنهاية (.)275/3
وقد تناول الباحثون هذه الوثيقة بالدراسة والتحليل ،واستخالص الدروس منها ،ومن
ذلك :السرية النبوية الصحيحة ،د .أكرم ضياء العمري ( ،)284/1وجمموعة الوثائق
السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد محيد اهلل ،ص (.)57
126

شــرح البيــان الختامــي

وجماالهتا.

فصلت كتب السياسة الرشعية حقوق وواجبات غري املسلمني
وقد ّ
يف الدولة اإلسالمية ،وب ّينت ما يتمتّعون به ِمن حرية يف ممارسة شعائرهم
الدّ ينيـة ،والتحـاكـم إىل حماكمهـم اخلاصـة يف األحـوال الشـخصية،

وما يستوون فيه مع غريهم أمام القانون يف املعامالت واجلنايات وغريها،
وما جيوز أن يتو ّلوه ِمن مهام وواليات(((.

***

((( ينظر :حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم ،د .صالح العايد ،وفقه املتغريات يف
عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني ،د .سعد مطر العتيبي ،والتعامل مع غري املسلمني،
د .عبد اهلل الطريقي.
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حـق مكفـول لجميـع
االنتماء ال ّدينـي والقومـي
ٌّ

أفراد الشّ ـعب مـامل يتحول إىل عصب ّيـة وطائف ّية،

مصطلـح نرفضُ ـه وال نتعامـل بـه،
و «األقلّ ّيـات»
ٌ

ع مواطنـون ،وال اعتبار للقلّـة والكرثة يف
فالجميـ ُ
حاميـة الحقـوق والح ّريّـات.

الرشح:

الواقع التارخيي واجلغرايف يؤكد أن سورية جز ٌء ِمن األمة العربية،

فأكثر سكاهنا من العرب وإن كان فيها غريهم من القوميات ،وهي جزء
ِمن األمة اإلسالمية فإن أكثر سكاهنا من املسلمني ولو كان فيها من غري
املسلمني.

واإلنسان الينفك عن االنتامء سواء إىل قبيلة أو وطن أو قومية ،وهذا
ٍ
ومعقد للوالء والرباء.
ال عيب فيه إال إذا حتول إىل عصبية
مباحا.
واالنتامء قد يكون واجب ًا ،وقد يكون حمرم ًا ،وقد يكون ً

احلق ومنهجه ،وهو االنتساب إىل دين
فالواجب :هو االنتساب إىل ّ

اإلسالم ومنهج أهل السنة واجلامعة ،فالواجب عىل املكلف أن يكون

مسلم وإال كان كافر ًا ،ويكون عىل طريقة أهل السنة واجلامعة الذين
ً
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يسريون عىل منهج السلف الصالح ِمن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إىل

يوم الدين ،وإال كان مبتد ًعا ً
ضالُّ ،
انتساب واجب.
وكل ذلك
ٌ

وأما االنتساب املحرم :فهو االنتساب إىل م ّلة كفرية أو مذهب بدعي،
فيحرم عليه أن يكون نرصان ًيا أوهيود ًيا وغري ذلك ِمن امللل الكفرية،
وحيرم عليه أن يكون رافض ًيا أو خارج ًيا أو جهم ًيا وما شابه ذلك ِمن
الفرق البدعية.

ومثل ذلك االنتساب إىل االجتاهات الفكرية املعارصة املنحرفة

كالعلامنية واالشرتاكية والقومية والبعثية وغريها من املناهج واألفكار

التي ال تعرتف بمرجعية اإلسالم وسيادة الرشع.

وأما املباح :فهو االنتساب إىل قوم أوقبيلة أو بلد أو مذهب فقهي،
ّ
فهذا عريب وقريش وشامي وشافعيُّ ،
وكل هذا ِمن االنتساب املباح،

لكنه يتحول إىل حمرم إذا انقلب عصبي ًة وتعال ًيا عىل اخللق ،وازدرا ًءا هلم،
أو أصبح يوايل ويعادي يف ذلك ،فيفتخر بقومه ووطنه عىل إخوانه ِمن
املسلمني ،أو يتعصب ملذهبه الفقهي فيرتك الدليل الذي يستبني له من

االنتساب عىل هذا الوجه حمر ًما.
الكتاب والسنة تعص ًبا لقول إمامه فيكون
ُ
منهجا ويصبح
ومثله االنتساب إىل الوطن باسم الوطنية فتصبح عنده
ً

والؤه وبراؤه وعطاؤه ومنعه عىل وطنه املحدود ،ويقطع عالئق اإلخوة

اإلسالمية مع بقية املسلمني ،فيصبح ابن الوطن أحب إليه وإن كان
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فاسق ًا ،و َمن ليس من أبناء الوطن بعيدً ا وإن كان تق ًيا.

وفخرا صار حمرم ًا،
فحب الوطن فطري جبيل ،ولكن إذا أصبح عصبية
ُّ
ً

بعض األسامء الرشعية إذا ُأطلقت عىل وجه التعصب والتحزب كانت
بل ُ
حمرمة،فاملهاجرون واألنصار ِمن األوصاف الرشعية املمدوحة التي أثنى

اهلل هبا عىل الصحابة يف مثل قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﮊ [التوبة.]100 :

ولكن ملا استعملت يف سياق العصبية لغري احلق ،سامها النبي ﷺ

دعوى اجلاهلية! كام يف صحيح مسلم عن جابر قال :كنا مع النبى ﷺ
ىف غزاة ،فكسع  -أي رضبه عىل دبرهٌ -
رجل من املهاجرين ً
رجل من

األنصـــار ،فقـــال األنصــار :يا لألنصــار! ،وقــال املهـاجــرة:

يا للمهاجرين! .فقال رسول اهلل ﷺ ( :ما بال دعوى اجلاهلية) .قالوا:
يا رسول اهلل! كسع رجل من املهاجرين ً
رجل من األنصار .فقال ﷺ:

(دعوها فإهنا منتنة)(((.

ٍ
رشعي صحيح سامهم القرآن به ،ومع ذلك
وصف
فإذا كان هذا يف
ٍّ

ملا صار راية عصبية لغري احلق سامه النبي ﷺ« :دعوى اجلاهلية»! فكيف
((( أخرجه البخاري ( ،154/6برقم  ،)4905ومسلم ( ،1998 /4برقم .)2584
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برايات (الوطنية) وغريها التي يراد هبا تذويب احلواجز العقدية بني
املسلم والكافر ،والسني والبدعي.

«وكل ما خرج عن دعوة اإلسالم والقرآنِ :من ٍ
ُّ
نسب
قال ابن تيمية:
ٍ
أو ٍ
ٍ
ٍ
طريقة :فهو ِمن عزاء اجلاهلية؛ بل ملا
مذهب أو
أوجنس أو
بلد
ِ
رجالن ِمن املهاجرين واألنصار فقال املهاجري :ياللمهاجرين!
اختصم

وقال األنصاري :يا لألنصار! قال النبي ﷺ ( :أبدعوى اجلاهلية وأنا بني

أظهركم؟) ،وغضب لذلك غض ًبا شديد ًا»(((.

ُّ
وكل من ينتسب إىل الوطن فهو مواطن مكفول احلقوق ،وعليه

واجبات كسائر املواطنني ،وليس للقلة والكثرة يف عدد املنتمني إىل
ٌ

أثر يف متتعهم بحقوقهم وحرياهتم؛ ّ
ألن
عرق أو قومية أو دين أو طائفة ٌ
الواجب هو العدل مع اجلميع ،وإيصال احلقوق إىل أصحاهبا ،فمصطلح
مرفوض يف االستعامل ،ويف التعامل.
األقليات
ٌ
***
انــتــهــى

((( جمموع الفتاوى (.)328/28
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مكتبة لبنان ،بريت.

لألبحاث والنرش ،بريوت .

طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة .

شاكر ،دار الكتب السلفية ،ط 1407 ،3هـ.
لبنان نارشون ،بريوت .
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77

الكفاية يف علم الرواية ،للخطيب البغدادي ،حتقيق :أبو عبداهلل السورقي,

78

كواشف زيوف ،عبد الرمحن َح َبنَّكَة امليداين ،دار القلم ،دمشق.

79

لسان العرب ،البن منظور اإلفريقى  ،دار صادر  ،بريوت .

80

املبسوط ،للرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.

81

جمموع الفتاوى ،البن تيمية احلراين ،مجع :عبد الرمحن ابن قاسم ،جممع

82

جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ودار

83

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،للشيخ عبد العزيز ابن باز ،إدارة اإلفتاء

84

جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد محيد

85

املحصول ،لفخر الدين الرازي ،حتقيق :د.طه جابر فياض العلواين،

86

خمترص الصواعق املرسلة ،للبعيل حممد بن حممد املوصيل ،حتقيق :سيد

87

مدارج السالكني ،ابن القيم حممد بن أيب بكر ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل
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وإبراهيم محدي املدين ،املكتبة العلمية ،املدينة املنورة.

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية .

الثريا.

بالسعودية.

اهلل ،دار النفائس.

مؤسسة الرسالة.

إبراهيم ،دار احلديث ،القاهرة.

البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت.

الفهــارس

88

املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم ،حتقيق :مصطفى عطا ،دار الكتب

89

املستصفى ،الغزايل حممد بن حممد الطويس ،حتقيق :حممد عبد السالم

90

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-عادل مرشد،

91

املشاركات السياسية املعارصة يف ضوء السياسة الرشعية ،د .حممد

92

مشكالت الديمقراطية ،خالد العبيوي ،مركز نامء للبحوث والدراسات.

93

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،للفيومي ،دار الكتب العلمية،

94

مصطلحات يف كتب العقائد ،حممد بن إبراهيم احلمد ،دار ابن خزيمة.

95

املصنف ،لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن

96

معامل الدولة اإلسالمية ،حممد سالم مدكور ،مكتبة الفالح.

97

معجم اللغة العربية املعارصة ،د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،عامل

98

املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املكتبة اإلسالمية،

99

معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم ،د .حممد عامرة

العلمية ،بريوت.

عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

وآخرون ،مؤسسة الرسالة.
يرسي ،دار اليرس.

بريوت.

األعظمي ،املجلس العلمي ،اهلند.

الكتب.

استانبول ،تركيا.
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100

مفتاح دار السعادة ،ابن القيم حممد بن ايب بكر ،دار الكتب العلمية،

101

مقاصد الرشيعة ،حممد الطاهر بن عاشور ،حتقيق :حممد احلبيب ابن

102

مقاييس اللغة ،البن فارس ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار

103

من فقه الدولة يف اإلسالم ،د .يوسف القرضاوي ،دار الرشوق.

104

املنتقى من منهاج االعتدال ،الذهبي شمس الدين حممد بن أمحد بن

105

منهاج اإلسالم يف احلكم ،حممد أسد ،دار العلم للماليني.

106

السنة النبوية يف نقض كالم ّ
احلراين
الشيعة القدرية ،البن تيمية ّ
منهاج ّ

بريوت.

اخلوجة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر.

الفكر.

عثامن  ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب.

حممد بن سعود اإلسالمية،
 ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام ّ

الرياض .
107

املوازنة بني املصالح واملفاسد وأثرها يف الشأن املرصي العام بعد الثورة

108

املواضعة يف االصطالح (ضمن كتاب فقه النوازل) ،بكر أبو زيد ،

109

مواطنون ال ذميون ،فهمي هويدي ،دار الرشوق.

110

املوافقات ،الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،حتقيق مشهور
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مؤسسة الرسالة.

حسن ،دار ابن عفان.

الفهــارس

111

واعد ِ
موسو َعة ال َق ِ
الف ْق ِه َّية ،حممد صدقي آل بورنو  ،مؤسسة الرسالة،
ْ ُ

112

نظام احلكم يف اإلسالم ،د .عبد العال أمحد عطوة

113

النظام السيايس يف اإلسالم ومؤهالت التفوق ،د.عطية عدالن.

114

النظام السيايس يف اإلسالم ،أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود.

115

النظام السيايس يف اإلسالم ،د .سليامن العيد ،دار الوطن.

116

نظرية الدولة يف اإلسالم ،عبد الغني بسيوين ،الدار اجلامعية ،بريوت.

117

نظرية الدولة واملبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم احلكم ،طعيمة

118

نظرية السيادة وأثرها عىل رشعية األنظمة الوضعية ،د صالح الصاوي،

119

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (تفسري الواحدي) ،أبو احلسن عيل بن

120

النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري اجلزري  ،حتقيق :طاهر أمحد

بريوت .

اجلرف ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

الرياض.
دار طيبةّ ،

أمحد ،حتقيق :د .صفوان داوودي ،دار القلم ،دمشق.

الزاوى وحممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
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فهرس املقـاالت واملـواد املنشـورة فـي شـبكة
املعلومات والجرائد واملجالت

م
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املقاالت

1

أمهية املصطلح يف الفكر اإلسالمي ،عادل سامل عطية :

2

فتوى (حكم إجراء االنتخابات الختيار أعضاء جمالس األحياء واللجان الثورية):
http://islamicsham.org/fatawa/1311

3

فتوى الشيخ عبد الرمحن الرباك يف التصويت عىل الدستور:

4

فتوى الشيخ عبد العزيز الطريفي يف التصويت عىل الدستور:

5

فتوى الشيخ يوسف القرضاوي يف التصويت عىل الدستور:

6

مقال الشيخ نارص العمر :حتى نفهم فتوى الرباك:

http://taseel.com/articles/1475

http://albrrak.net/index.php?option=content
&task=view&id=21379

http://www.altarefe.com/cnt/article/671

http://www.qaradawi.net/new/Articles790-

http://www.almoslim.net/node/175435
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7

مقال« :أدوات للتدمري الثقايف وزعزعة القيم اإلسالمية» نق ً
ال عن د.

حممد إبراهيم الفيومي ،جريدة اجلزيرة السعودية ،العدد ( ،)58الثالثاء

1424/9/16هـ:

http://www.al-jazirah.com/magazine/11112003/
tahqeeq8.htm

8

مقال :السيادة مفهومها ونشأهتا ومظاهرها ،لزياد املشوخي:

9

مقال :املواطنة أم األمة ؟ حممد بن شاكر الرشيف:

10

مقال :املواطنة وإشكالياهتا يف ظل الدولة اإلسالمية ،جملة الفرات،

http://www.saaid.net/bahoth/100.htm?print_it=1

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/56.htm

العدد ( ،)7د .سامر عبد اللطيف

http://www.fcdrs.com/mag/issue4-7-.html

11

مقال :تكفري املوقعني يف مؤمتر الرياض «تطبيقات جديدة للغلو

املعارص» ،د .سلطان العمريي:

http://syrianoor.net/revto/15489

12

مقال :يف مفهوم املواطنة وحقوق اإلنسان ،أ .عيل وتوت:

13

مقال :مفهوم املواطنة يف الدول الديمقراطية ،د .عيل الكواري

http://www.syr-res.com/article/6477.html

http://dr-alkuwari.net/sites/akak.nsms.ox.ac.
uk/files/concept-of-citizenship.pdf
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14

مقال :من احلكومات الراشدة إىل اخلالفة الراشدة ،د .حاكم املطريي

http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info
=TmpVekpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp

15

املواطنة يف الفكر الغريب املعارص «دراسة نقدية من منظور إسالمي»،

ﻋﺜﺎﻤن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ ،جملة جامعة دمشق:2003 ،

http://elibrary.mediu.edu.my/books/
MAL01836.pdf
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فهرس املوضوعات

املوضوع

رقم الصفحة

مقدمة

7

متهيد

10

املسالة األوىل :املقصود باملصطلح

10

املسألة الثانية :أمهية معرفة املصطلحات وضبطها

12

ال مشاحة يف االصطالح:

20

فقرات البيان اخلتامي لندوة املصطلحات املثرية للجدل

23

ملحق البيان اخلتامي

25

رشح البيان اخلتامي لندوة املصطلحات املثرية للجدل

29

وحتكيمها ِمن فرائض الدّ ين،
الشيعة»
املادة األوىل«:مرجع ّي ُة ّ
ُ

31

املرجعية وهوية املجتمع

34

تعبري عن هوية املجتمع وثقافته.
ولوازم اإليامن ،وهي ٌ

ِ
مهمت املسائل
ّص عىل «مرجعية ّ
املادة الثانية :الن ُّ
الشيعة» من ّ

36

حق ّ
الشعب يف اختيار احلاكم ،ومراقبتِه
«السلط ُة» ُّ
املادة الثالثةُّ :
ِ
واختيار الدُّ ستور ،وغري ذلك ِمن ّ
الشؤون العا ّمة
وحماسبتِه،

41

الشعية
بالسياسة ّ
املتع ّلقة ّ

السيادة
معنى ّ

41

قاعدة السلطان ل ُ
ألمة

45

لسلطتِه ليس فيها طريق ٌة مع ّين ٌة نص
املادة الرابعة :ممارس ُة الشعب ُ

49

ُ
الشع
األخذ باألكثرية له
املادة اخلامسة:
اعتبار يف ّ
ٌ

52

االنتخابات

60

والنص عليها
الشيعة
إقرار مرجعية ّ
ُّ
السادسة :إذا مل يمكن ُ
املادة ّ
ِ
السياسية إال بطرحها للتّصويت فال مانع من ذلك
يف الوثائق ّ

65

املادة السابعة :ال مانع من عرض الدستور عىل التصويت إذا
ٍ
خمالفات رشعي ًة
تتضمن
كانت موا ُّده ال
ّ

71

املادة الثامنة :نشأت ُّ
جل املصطلحات السياسية احلديثة يف بيئات

76

املادة التاسعة :األصل جتنب استخدام املصطلحات املجملة التي

79

ً
متأول هلا عىل
املادة العارشةَ :من استخدم املصطلحات املجملة
ٍ
وجه ال حمظور فيه ،فال جيوز إلزامه بمعانيها الباطلة أو تأثيمه

83

الشع
عليها ّ

غري إسالمية

معاين باطل ًة وأخرى جائزة
حتتمل
َ

بذلك

املادة احلادية عرشة :ال يلز ُم ِمن استخدام املصطلحات املجملة
ٍ
باطل
تضمنته ِمن
الرضا بام ّ
ّ

88

االضطرار إىل استخدام املصطلحات املجملة
املادة الثانية عرشة:
ُ
ليس ِمن املراوغة واملخادعة وتبييت الغدر ،بل هو ِمن العمل

92

باملقدور واملستطاع رش ًعا

املادة الثالثة عرشة :استخدا ُم املصطلحات املجملة «التي حتتمل
ٍ
ووجوب
معان حمظورة» يف الوثائق السياسية ال يعني تأبيدَ ها،
َ
بقائها

96

املحظور قط ًعا يف لفظ «الدّ يمقراطية» هو
املادة الرابعة عرشة:
ُ
ِ
ٍ
داللتُها عىل أن يكون ألحد من البرش سياد ٌة يف التّرشيع مثل

99

الشيعة.
سيادة ّ

املحظور قط ًعا يف لفظ «الدّ ولة املدنية» ْ
أن
املادة اخلامسة عرشة:
ُ
ً
معزول عن أنظمة الدّ ولة وترشيعاهتا
يكون الدّ ي ُن

102

املادة السادسة عرشة :ال حرج يف استخدام ألفاظ «احلرية»

106

املفهوم الغريب للحرية

111

املادة السابعة عرشة« :املساواة» بني أفراد ّ
الشعب بمختلف

114

الشيعة
و«املساواة» بام ال خيالف ّ

أمر
انتامءاهتم الدّ ينية والعرقية يف املسؤولية القانونية واجلزائية ٌ
َ
إشكال فيه
مقر ٌر ال
ّ
جماالت املساواة يف اإلسالم

115

املساواة يف الفكر الغريب

117

املادة الثامنة عرشة«:املواطنة» رابط ٌة للتّعايش املشرتك املرشوع

121

املواطنة يف ميزان الرشيعة

123

حق مكفول جلميع
املادة التاسعة عرشة :االنتامء الدّ يني والقومي ٌّ

128

فهرس املراجع

133

فهرس املقاالت واملواقع

144

فهرس املوضوعات
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ٌ
وواجبات
حقوق
بني أبناء الوطن الواحد ،ويرتتب عليها
ٌ

أفراد ّ
الشعب مامل يتحول إىل عصب ّية وطائف ّية

ﴍح اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻨﺪوة
ﺔ ﴍﻋﻴ ٌ
"رؤﻳ ٌ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺜﺮﻴة ﻟﻠﺠﺪل"
ﺔ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
ّ

ﻣــﺎﻤ ﻤﺗﺨﱠﻀــﺖ ﻋﻨــﻪ اﻟﺜــﻮرة اﻟﺴــﻮرﻳﺔ :اﻟﺤـ َ
ﺤﻜــﻢ،
ـﺮاك اﻟﻔﻜــﺮي ﺣــﻮل ﺷــﻜﻞ اﻟ ّﻨﻈــﺎم
ّ
اﻟﺴــﻴﺎﳼ ﻟﻠ ُ
ِ
َ
ﺑﻌــﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤــﺎت اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫــﺬه
ﺣــﻮل
واﻟــﺬي أﻧﺘــﺞ اﺧﺘﻼﻓًــﺎ ﰲ وﺟﻬــﺎت اﻟ ّﻨﻈــﺮ
ـﻒ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑــﻦﻴ آﺧـ ٍ
ـﺾ ﻟﻬــﺎ ،وﻣﺘﻮﺳـ ٍ
ـﺬ ﺑﻬــﺎ ،وراﻓـ ٍ
ـﻂ ﰲ اﻟﺘّﻌﺎﻣــﻞ
اﻷﻃﺮوﺣــﺎت ،وﺗﺒﺎﻳﻨــﺖ اﳌﻮاﻗـ ُ
ﻣﻌﻬــﺎ ،ﻓــﻜﺎن ﻻ ﺑ ـ ّﺪ ِ
ﻣــﻦ إﻓــﺮاد ﻫــﺬه اﳌﺼﻄﻠﺤــﺎت ﺑﺎﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺪّراﺳــﺔ ،ﻟﻠﺨــﺮوج ﻤﺑﻮﻗـ ٍ
ـﻲ
ـﻒ ﴍﻋـ ٍ
ﺢ ﻣﻨﻬﺎ.
واﺿ ٍ
وﰲ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب إﺳــﻬﺎم ﻣــﻦ اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺑﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺸــﺎم اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﺮﻳــﺮ ﻣﻌــﺎﻲﻧ
ﻫــﺬه اﳌﺼﻄﻠﺤــﺎت ،وﺿﺒــﻂ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﺑﻴــﺎن ﺣــﺪود اﳌﻘﺒــﻮل واﳌﺮﻓــﻮض ﻣﻨﻬــﺎ وﻓــﻖ
اﳌﻴــﺰان اﻟﴩﻋــﻲ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﴍح اﻟﺒﻴــﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣــﻲ اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻋــﻦ اﻟﻨــﺪوة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
اﻟﺴــﻮري ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان " :رؤﻳــﺔ ﴍﻋﻴــﺔ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤــﺎت
ﻋﻘﺪﻫــﺎ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺤــﻮار
ّ
ّ
اﳌﺜﺮﻴة ﻟﻠﺠﺪل".
ﻟﻌﻠــﻪ ﻳﺴــﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻟﺤــﺮاك اﻟﻔﻜــﺮي اﻟﺠــﺎري ﰲ اﻟﻌــﺎﻢﻟ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻳﺴــﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻨــﺎء
اﳌﴩوع اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻘﺎدم ﻟﺴﻮرﻳﺔ.

