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 ملخص البحث

في -شكل مفهوم الدولة املدنية كما تبلور على يد املنظرين الغربيين، تحدًيا للفكر اإلسالمي الذي دأب 

على تناول املفاهيم الحديثة التي عاين نفعها الجليل في بيئاتها؛ من أجل  -ظروف تراجع إنتاجه الفكري 

الفوات التاريخي للمسلمين، والدفع بمجتمعاتهم  استجالبها، واستثمارها بما يساهم في تغيير وضع

 وأنظمتهم السياسية إلى مواكبة العصر.

 

وهي محاوالت ال تلبث أن تصطدم بعوائق تحتاج إلى جهد كبير إلزالتها، ربما يكون جذرها األساس ي تمحور 

ة تبيئة الفكر اإلسالمي حول النص، وعدم قدرته على التحرك خارج حدوده؛ األمر الذي يجعل عملي

 املفاهيم من العسر بمكان، ويذهب بمضمونها في بعض الحاالت، أو يغير شكلها املعروف في حاالت أخرى.

وهو أمر ليس معيًبا إذا لم يكن منطوًيا على محاوالت اعتذارية دافعها النقص الذي يعانيه املتأخر تجاه 

على حد تعبير -الفكر قلًقا في العبارة املتقدم، أو تلفيق املفاهيم تلفيًقا يورث الخطاب الذي يقدمه 

 .-القدماء

 

يحاول البحث أن يستعرض مفهوم الدولة املدنية في نشوئه، وتبلوره، ثم يسهب في استعراض مقاربة الفكر 

 اإلسالمي اإلصالحي مفهوم الدولة املدنية مركًزا على أبعاد أربعة من أبعاد املفهوم:

 حكم القانون.

 ينية للمواطنين.الحقوق السياسية واملد

 املشاركة العامة في السياسة.

 وتقييد سلطة الدولة.

وكل بعد منها يتضمن معضالت في محاولة تأصيله في التراث، أو حجز حيز له ضمن ما تتيحه ثوابت التشريع 

 واملعتقد اإلسالميين.

 

لة املدينية، وبين ويقدم الباحث في نهاية البحث رؤية مختصرة للفروق بين تصور الفكر اإلسالمي للدو 

التصور الغربي، ومواطن القصور التي عاناها الفكر اإلسالمي املعاصر في تناوله املفهوم وأبعاده األربعة 

 األساسية. كما يقترح بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في التغلب على بعض هذه املعضالت.

 

ظلم عدم تقدير جهد أصحابه، ويمكن إن خطاب الفكر اإلسالمي املعاصر خطاب متقدم بال ريب، ومن ال

تطويره، ومعالجة نواحي ضعفه إذا تضافرت الجهود وتكاملت، فذو الصبر ال بد سيحظى بِطلبته، إذا 

أخلص في الطلب، واستخدم من الوسائل ما هو كفيل بتحقيق غايته، وألقى عن كاهله ما يعوق الوصول 

 إليها.
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: مقدمة
ا

 أوًل

املعاصرة التي تلقى استحساًنا؛ ملا قدمته في بيئاتها األصلية من نفع، مهمة  ال شك في أن تبيئة املفاهيم

جليلة، إذا لم تفتقر إلى أدوات إنجاح عملية التبيئة، التي ينتج عن نقصانها، أو عدم امتالكها تلفيق 

اوالت تجسيده للمفاهيم املحلية واملفاهيم املراد تبيئتها تلفيًقا يورث الخطاب قلًقا في العبارة، ويحيل مح

 إلى مساٍع متخالفة متنازعة.

مفهوم الدولة املدنية الذي نشأ في الغرب، وأخذ أشكاله املتمايزة، عبر سيرورة تاريخية معينة، معروفة 

حن كأّي مفهوم بشحنات أيديولوجية وفًقا للهوى األيديولوجي السائد في املراحل جميعها.
ُ

 املحطات، ش

 

وم وسيرورته التاريخية، نقّر أن الذين اضطلعوا بمهمة استجالب مفهوم الدولة وقبل الولوج إلى بنية املفه

 ال تخطئها العين في 
ً
املدنية، ومحاولة استنباته قد حققوا تقدًما ال ينكر في الخطاب اإلسالمي، وأثبتوا كفاءة

اإلسالم مع استيعاب املفهوم املعاصر، وإرادة حقيقية من أجل تكييف تصورهم عن النظام السياس ي في 

 هذا املفهوم.

ونحن نتحدث بشكل خاص عن املفكرين الذين يشكلون امتداًدا للحركة اإلصالحية التي مثلها األفغاني 

ومحمد عبده، والكواكبي، وهم املفكرون الذين استفرغوا الجهد في تأصيل املفاهيم الحديثة في التراث 

لخوف الذي اعترى إسالميين آخرين ممن ال يزاولهم اإلسالمي، من دون خوف على الهوية من الضياع، وهو ا

 الشك في أي مفهوم غربي، وال يستطيعون حجز حّيز له في جوار مفاهيمهم التقليدية.

 

وقد اعتمد املفكرون اإلصالحيون املعاصرون اعتماًدا أساسًيا على نظرية الشاطبي التي تتمحور حول 

 ء الشرع للحفاظ عليها.مقاصد الشارع، وتضع تصنيًفا للمصالح التي جا

كما أكدوا ضرورة االجتهاد والتجديد في الخطاب اإلسالمي، وخصوًصا في املنطقة التي لم يرد فيها نّص ملزم، 

مثل مسألة السلطة، والتخّفف من عبء األحكام السلطانية التي ناء بحملها التراث الفقهي قروًنا، وتسبب 

 التمرد والعنف، أو التقوقع والسلبية.في انتهاج أحد السبيلين املتطرفين: إما 

قاعدة " العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"؛ ملا تتسبب فيه من  -كما سيأتي الحًقا-ورفض بعضهم

 إهمال للسياق التاريخي، وأسباب النزول.

ومن ضمن األدوات التي استخدموها: "تحقيق املناط"، الذي يعني معرفة الواقع بصورة دقيقة من أجل 

 زيل الحكم عليه، وما يستلزمه ذلك من تغيير الحكم مع تغير الواقع.تن

وهم يجمعون على وجود أصل للدولة املدنية في التاريخ اإلسالمي، تجسده دولة املدينة املنورة التي قامت 

على أساس دستور سمي" وثيقة املدينة"، وهم ال يجانبون الصواب في عّد هذه الوثيقة سبًقا تاريخًيا في 

كريس مفهوم املواطنة؛ فقد عّدت هذه الوثيقة املقيمين في الدولة الجديدة من غير املسلمين مواطنين ت

 فيها، وحّددت ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
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سيحاول البحث أن يتصدى ملفهوم الدولة املدنية كما يقدمه الخطاب اإلسالمي املعاصر، استناًدا إلى إنتاج 

سالميين الذين حاولوا اجتراح صيغة نظرية يتمازج فيها املفهوم املعاصر، بما ينطوي عليه أهم املفكرين اإل 

 الثوابت".“من مفاهيم وأبعاد، مع ما يسمى في التشريع اإلسالمي بالـ 

ال يتسع البحث ملناقشة كل القضايا التي عالجها الفكر اإلسالمي املعاصر في موضوع الدولة املدنية؛ ولذلك 

ط عليها الفكر اإلسالمي املعاصر الضوء، من أجل التنظير للدولة اقتصر الب
ّ
حث على تناول أبعاد أربعة سل

 املدنية من منظور إسالمي.

وهي: حكم القانون، والحقوق املدنية والسياسية للمواطنين، واملشاركة العامة في السياسة، وتقييد سلطة 

 الدولة.

لخاصة للدولة املدنية من منظور إسالمي، بعد أن يوّضح وسوف يقدم الباحث في نهاية البحث رؤيته ا

 مواطن القصور في النظرية اإلسالمية املعاصرة للدولة املدنية.

 

ا: مفهوم الدولة املدنية  ثانيا

 واصطالًحا
ً
 الدولة لغة

 1الدولة في اللغة:

 مصدر دال انتقل من حال إلى حال. -

 االستيالء والغلبة. -

 الفئتين: أن تهزم هذه مرة وهذه مرة.الدولة في الحرب بين  -

 الش يء املتداول من مال، أو نحو ذلك. -

أما اصطالًحا فهي: مجموع كبير من األفراد يقطن بصفة دائمة إقليًما معيًنا، ويتمتع بالشخصية املعنوية 

 2وبنظام حكومي، وباالستقالل السياس ي.

 واصطالًحا
ً
 املدنية لغة

 ان أقام به، ومنه املدينة، وهي فعيلة، وتجمع على مدائن ومُدن ومْدنجاء في لسان العرب: مدن باملك

 فاملدنية نسبة إلى املدينة وهي تعني الحضارة، واتساع العمران. -

 وتستعمل اصطالًحا في:

 مقابل البداوة. - 

 وفي مقابل العسكرية. -

                                                           
، املجلد األول، مادة 2004، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، املعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  1

 .305، 304دول. 
 ملرجع السابق، املوضع نفسه.ا 2
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 وفي مقابل الدينية. -

 

 الدولة املدنية

ّرة هي رفضها للمرجعية املتجاوزة، وقد تشابكت عوامل عديدة ال يتسع قلنا إن سمة الدولة املدنية القا

البحث لذكرها لعقد العزم لدى املفكرين الغربيين على إزاحة عبء الالهوت عن الدولة، ولعّل 

البروتستانتية كانت بمثابة الديناميت املفّجر الذي قام بتفجير عرى النظام السياس ي واالجتماعي 

ا محكًما بحكم عالقتها الوثيقة بالدولة "الوسيط" الذي كان
ً
ت البابوية الكاثوليكية تحاول ربطها ربط

 اإلقطاعية، وادعاءاتها املقدسة.

 

 االدعاءات الثالثة للكنيسة الكاثوليكية: "لوثر"فقد هدم 

 أولوية السلطة الروحية على السلطة الزمنية. -

  الحق البابوي في تأويل الكتاب املقدس. -

 البابوية على املجمع الكنس ي العام. السيادة -

وقد خطا لوثر خطوة مهمة؛ بتركيزه على استقالل الضمير الفردي عن طريق حصر سلطة الدولة الشرعية 

في تعامالت الناس الظاهرة، وتحديد نطاق عملها بحماية الحياة، وامللكية، وغيرهما من ضروريات الحياة 

 3ج نطاق الخضوع للقانون.األرضية، أما الدين واإليمان فهما خار 

 

هذا الفصل بين الخاص والعام أقص ى الكنيسة عن التدخل في شؤون السياسة، ومنع الدولة من التدخل 

في شؤون الكنيسة؛ إذ ما دام الكفر واإليمان مسألة تخص ضمير الفرد، وما دام هذا ال يفّت في عضد 

نها الخاصة، وأن تعمل على خدمتها، وأن تتيح السلطة الدنيوية، يتعين على هذه األخيرة أن تقنع بشؤو 

 للناس أن يعتقدوا بهذا أو ذاك وفق قدرتهم، وإرادتهم من دون إكراه أحد بالقوة.

وقد تضافرت املساعي بعد ذلك في التنظير لدولة حديثة مفصولة عن السماء، وعن أي ادعاء مللك أو 

 سلطان بحق إلهي، أو تفويض إلهي.

 

الليبرالي والتأثير فيه عاملين من عوامل إضفاء صبغة معينة للدولة؛ من خالل تأكيد  وكان التأثر بالفكر

أفكار مثل حكم القانون، واملساواة بين املواطنين، وبدورها قامت الدولة بتدمير املؤسسات، واملجتمعات، 

 وطرائق الحياة التقليدية.

                                                           
، ترجمة، علي حاكم صالح وحسن ناظم، بيروت، املنظمة العربية املجتمع املدني: التاريخ النقدي للفكرةجون اهرنبرغ،  3

 .147، ص. 2008للترجمة، الطبعة األولى، 



 
 6 

أن شرعية الدولة إنما تقوم على قدرتها  -هالذي تبلور مفهوم الحقوق الطبيعية على يدي- "لوك"فقد أكد 

  4على حماية مجموعة من الحقوق الطبيعية قبل السياسية.

لت نظرية الحقوق الطبيعية صميم نظرية لوك السياسية، ولم تكن فكرة الحقوق الطبيعية خلًقا من 
ّ
وشك

ا من فكرة القانون الطبيعي التي مرّ 
ً
ت بمراحل عديدة قبل أن تصل عدم أو إبداًعا للوك، وإنما كانت اشتقاق

 ."غروتيوس"إلى شكلها الناجز على يد 

ويمكن التأريخ لنشوء فكرة القانون الطبيعي مع انبثاق مفهوم الوحدانية الذي لزم عنه أن هللا قد وضع 

قوانين طبيعية تحكم الكون، ويمكن اشتقاق قوانين تحكم العالقات بين الناس، كما تحكم القوانين 

 واهر الكون.الطبيعية ظ

 إلى غروثيوس، ال يمكن إغفال املحطات السابقة، فعند الرواقيين ثمة قانون طبيعي عاملي يمكن 
ً

وصوال

 تحقيقه بالفعل.

هذه الفكرة الرواقية كانت األساس في ظهور القانون الروماني املسّمى "قانون الشعوب"، أما في املسيحية 

، ثم خطا -رئيس الكنيسة الكاثوليكية-، ومفًسًرا من البابا فقد أصبح القانون الطبيعي مفروًضا من هللا

واملدرسة  5"توما األكويني"القانون الطبيعي خطوة مهمة أخرى ساعدت في تبلوره الالحق مع 

السكوالستيكية وكان األكويني متأثًرا بنظرة أرسطو عن اإلنسان بعّده قادًرا على تحقيق التطور الطبيعي في 

كرست السكوالستيكية التمييز بين القانون اإللهي الذي ال يعرف إال بالوحي أو اإللهام،  املجتمع السياس ي.

والقانون الطبيعي الذي هو برّمته قانون عقلي، ويمكن فهمه وتفسيره في ضوء العقل البشري دون 

  6مساعدة.

 

تصادر على املطلوب وكأي منظومة الهوتية قائمة على اإلغالق العقيدي لم تستطع السكوالستيكة إال أن 

فعّدت الفرضيات غير مختارة على أساس عقلي، وإنما على أساس معتقدات الالهوت املسيحي، وهكذا فإن 

العقالنية يمكن أن تجادل بخصوص النتائج املستخلصة من هذه الفروض، ولكنها ال تستطيع أن تنكر 

 الفروض ذاتها.

رورة تطور الفكر الغربي ما زالت حاكمة لفكر املنظرين وسنالحظ أن هذه املحاكمة التي تعد متأخرة في سي

 اإلسالميين، وتعد إحدى معوقات بناء جهاز نظري متماسك للدولة املدنية.

                                                           
الروائع، الطبعة األولى، ، ترجمة ماجد فخري، بيروت، اللجنة الدولية لترجمة مقالتان في الحكم املدنيجون لوك،  4

 20. ص. 1959
م، يعد من أبرز الفالسفة والالهوتيين ضمن الفلسفة املدرسية، وهو صاحب  1274و 1225راهب إيطالي عاش بين  5

 مدرسة فلسفية الهوتية كان لها أثر كبير في الفلسفة الغربية، تدعى" الفلسفة التوماوية".
 .75-71، ص. 1981الصويص، الكويت، عالم املعرفة، الطبعة األولى،  ، ترجمة سليمفكرة القانون نيس لويد،  6
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أصبحت املعالجة تركز على الطابع العقالني للقانون الطبيعي، وهذا القانون يجب أن يطبق  7مع غروثيوس

اتبعه غروثيوس قام على منطق أرسطي مؤلف من مقدمتين حتى لو لم يكن هللا موجوًدا، واالستدالل الذي 

 ونتيجة:

 فصنعة اإلنسان تكمن في عقله، وهو مشترك للجنس البشري.

 هذا العقل يفرض نظاًما عقالنًيا في الشؤون البشرية.

ومن هاتين املقدمتين يمكن استنباط نظام عقالني في الشؤون البشرية من العقل، وهو صالح لكل زمان 

 8ومكان.

 

اإلنجاز األهم لفكرة القانون الطبيعي، هو إسهامها في تطوير القانون بحسبانه مجموعة عقالنية علمية 

 من القواعد الهادفة إلى تحقيق العدالة في األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة.

الحكام الذين  وال يمكن إنكار أن فكرة القانون الطبيعي في البدء كانت فكرة محافظة تشجع على إطاعة

قّوض املفهوم  9يملكون السلطة بحكم النظام الطبيعي الصادر عن هللا نفسه، ولكن مارسيليوس البادوي 

التقليدي القائل بوجود ميدانين وسلطتين )دينية ودنيوية( ضروريتين لحكم الجماعة املسيحية. وبدأ 

ات دنيوية تامة عن السيادة، ما أوصل منطًقا جديًدا حول السيادة غير املقسمة، واستبق ذلك ظهور نظري

 10الفكرة التي سادت في العصور الوسطى إلى نهايتها.

 

بعد ذلك اكتسبت التأييد الفكرة القائلة: إن اإلنسان يمتلك بعض الحقوق األساسية في حالته الطبيعية، 

 وأنه عندما نشأ املجتمع املتمدن أخذ منه هذه الحقوق إلى وضعه املديني الجديد.

العودة إلى لوك، الذي أخذت فكرة الحقوق الطبيعية هذه لديه شكلها األكثر نضًجا وتأثيًرا، فإنه، وفًقا وب

منح فقط عندما يثق الشعب بالحكام، وإن أي انتهاك من جانب 
ُ
للعقد االجتماعي، فإن سلطة الحكومة ت

َي السلطة من جديد.الحكومة للحقوق الطبيعية األساسية للشعب تنهي هذه الثقة، وتخّول الشعب 
ّ
 تول

 وألن فكرة الحقوق الطبيعية مستمدة من وجود قانون طبيعي، فهي ملزمة بفعل القانون الطبيعي.

 11بدأ لوك بالقول: إن لكل فرد الحق في أن ينال رزقه من هبات الطبيعة.

رت محاولة لوك 
ّ
إلرساء املجتمع فرضية القانون الطبيعي هذه هي الشرط األصلي للملكية املشتركة التي أط

 املديني على الحق الطبيعي للملكية الخاصة، واالستيالء الفردي.

                                                           
  فيلسوف وقاض هولندي، عاش في القرن السابع عشر، يعد رائد مفهوم القانون الطبيعي.7

 .76نيس لويد، ص. 
لعصور سياس ي إيطالي، عاش في القرن الرابع عشر، يعد كتابه" الدفاع عن الصلح" أهم عمل سياس ي ثوري في أواخر ا 9

 الوسطى.
 116جون اهرنبرغ، ص 10
  26جون لوك، ص11
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ك ما تهبه الطبيعة للمجتمع مستمّد من الحرية الطبيعية، وملكية الفرد لشخصه 
ّ
الحق الخاّص في تمل

 بالذات، أما االستيالء الخاص على ذلك الجزء من الطبيعة الذي مزج عمله الخاص به، فهو واقع سابق

وأحد أهم االختالفات بين لوك  12على الحياة االجتماعية املنظمة ومستقل عنها. إنه حق للبشر في الطبيعة.

وهوبز أن حال الفطرة عند لوك هي شرط للسالم واإلرادة الخيرة، والتعاون املتبادل، واملحافظة على 

 النفس، أما عند لوك فهي حال حرب الجميع ضد الجميع، كما سنرى الحًقا.

الحرية الكاملة واملساواة الكاملة هما حقان طبيعيان، ولكن الخشية من تغّول املصلحة الفردية يجعل نزع 

  السلطة التنفيذية من أيدي األفراد ضرورة، وبذلك تكون الدولة جهاًزا يحمي الحقوق الطبيعية لألفراد.

في شروط من الحرية الفردية، إن سلطة الدولة، وحكم القانون يوفران إمكانية السعي وراء املصلحة 

 واألمن املتبادل.

إذا كان اإلنسان في حال الفطرة حًرا جًدا، وإذا كان هو ذاته السيد املطلق على شخصه وممتلكاته متساوًيا 

مع أعظم السادة، وغير خاضع ألي شخص، فلماذا سيتخلى عن حريته؟ ملاذا يتخلى عن هذه اإلمبراطورية، 

  ة أخرى وسيطرتها؟ويخضع نفسه لهيمنة سلط

ولإلجابة عن هذه التساؤالت بوضوح يقول لوك "إنه على الرغم من تمتعه بهذا الحق في حال الفطرة، فإن 

التمتع به غير مؤكد تماًما، فحقه هذا عرضة لالنتهاك على الدوام من طرف اآلخرين، فأن يكون الجميع 

ا مثله وكل إنسان مساو له، ومع عدم وجود مراقبين
ً
حازمين يحرسون العدالة واملساواة، فإن تمتعه  ملوك

 13بملكيته في هذه الحال أمر غير مأمون وال مضمون أبًدا".

قبل لوك كان هوبز أيًضا قد أكد على فكرة القانون الطبيعي، وعلى الرغم من اختالف لوك وهوبز في شكل 

مركز السيادة السياسية، قال: إن  السيادة، وفي تصورهما للحالة الطبيعية، فإن هوبز الذي أزاح هللا عن

 14هللا هو واضع قوانين الطبيعة والتي تقع واجبات السيادة تحتها.

فالتزام طاعة قوانين الطبيعة التي تؤطر سلطة السيادة واجب، ولكنه مشروط بعدم تهديد حق املحافظة 

 على الذات، وما يستتبعه هذا الحق من وسائل لحفظها.

، وفكرة الحقوق الطبيعية املستمدة من قانون طبيعي، قواسم مشتركة بين لوك رفض املرجعية املتجاوزة

وهوبز، وإن اختلفا في توصيفهما للحالة الطبيعية التي كانت في نظر هوبز حرًبا يشنها الجميع على الجميع، 

 أما في نظر لوك فقد كانت حالة حرية وسالم واستقالل.

 

                                                           
 .25جون لوك، ص.  12
 .245جون لوك، ص.  13
14, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012, p. 165.The Making of Modern LiberalismAlan Ryan,    

Electronic copy. 
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أسس الدولة املدنية؛ ميكيافيلي، قبل لوك وهوبز، نزع املطلق في وضع  ميكيافيليوال يمكن إغفال دور 

 15القيمي والديني عن تصرفات السياس ي.

فقد بدأ األمر مع ميكيافيلي بتحميل الفساد السياس ي املستشري، والكنيسة املتطفلة في ايطاليا مسؤولية  

ه في بداية عصر النهضة، ثم عدم تبلور شكل سياس ي للتقدم االقتصادي الثقافي الذي وسم إيطاليا بميسم

تطور موقفه هذا إلى إنجازه األكبر املتمثل في إزاحة عبء الالهوت عن السياسة؛ فالكنيسة لم تعد قادرة 

على توفير غطاء ما للنشاط السياس ي، ولم يعد ثمة إال األمير بقوته وحنكته وطموحه، هو القادر على 

 16رط ضروري للحياة املدنية.تأسيس الدولة املتجددة، والقوية، والتي هي ش

من خصائص مفهوم الدولة املدنية أن بؤرة تركيزها هو الفرد، وهو ما يجعلها متضادة مع الدولة املدنية 

 التي يحاول اإلسالميون وضع أسسها.

ل الصراع 
ّ
وللتركيز على الفرد جذر فلسفي كامن يمكن الكشف عنه بسبر أسس مدرستين فلسفتين، شك

 مات الفكر الغربي عبر قرون، هما: االسمية، والواقعية.بينهما سمة من س

على الرغم من صراع النظرّيتين االسمية والواقعية مع بعضيهما، واختالف جذر هذه عن جذر تلك، فإن 

ض في النهاية عن تكريس مفهوم الفرد وتبلوره.
ّ
  هذا الصراع تمخ

 

ا مجرد أسماء ال تحتّل حّيًزا في الفكر إال بعد أن فبينما تنكر الفلسفة االسمية وجود مفاهيم عاّمة، وتعّده

ل صوًرا محسوسة، وتعّد نسبّية معرفة الواقع أمًرا ال مناص منه؛ ألن العقل إذ ينتج الفكرة ال ينتجها 
ّ
تتمث

  إال بعد تلّقيه تأثيرات الحواس واألهواء.

طيع أن تتفّهم الكلّيات وتشتّق منها يرى أنصار املذهب الواقعي أّن نفس االنسان ال مادّية؛ ولهذا فهي تست

عدًدا من املفاهيم واملدلوالت باالستعانة باملجاز، وهو ما يكفل لها القدرة على الوصول إلى مفهوم هللا الكائن 

  الخالد، األزلّي، السرمدّي، الالمتناهي الكلّي القدرة، الكلّي العلم، املطلق الحرية واإلرادة.

في املنطلق، وافتراقهما في النتيجة، فإّن االسمية؛ باعتمادها على املالحظة وعلى الرغم من اختالفهما 

ا للتقّدم العلمي. لت حافًزا قويًّ
ّ
  واالختبار، مث

كما أن االسمية برفضها إمكانية معرفتنا األشياء في ذاتها، واقتصار معرفتنا على ظواهر األشياء ومدلوالتها، 

املحسوسة إلى هللا، وهو ما أوصل أنصارها الى عّد حقائق االيمان  جعلت من املستحيل الصعود من األشياء

ألغاًزا ال حّل لها، ولهذا كان طبيعًيا أن يفصل االسميون بين العقل والدين، وأن ُيبقوا من الدين على سلسلة 

.
ً

  من الطقوس والعبادات بغّض النظر، أو بعدم اكتراث لوجود إله، هو غير ممكن اإلدراك أصال

ف من عبء الغيبيات أفض ى إلى فصل الدين عن الدولة، وإلى تحكيم املالحظة، وتكريس منهج البحث التخّف 

  العلمي القائم على االستقراء والتجريب.

                                                           
 .134جون اهزنبرغ، ص.  15
 .124جون اهزنبرغ، ص.  16
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 -كما ذكرنا آنًفا-وألن الفلسفة الواقعية تؤمن بوجود كلّيات وجواهر يمكن إدراكها لألشياء، فقد استعانت 

ص -باملجاز، وقال روادها 
ّ
أْن ال سبيل إلى املعرفة العميقة بالكلّيات إال  -من براهين الفلسفة االسمية  للتمل

طحات الصوفّية، واكتناه الشعراء.
ّ
  بتوّسل الش

( بتكريسه، ولكن عبر الدعوة إلى تربية قوة التمييز، وملكة 1536-1466) 17الهولندي إراسموسوهو ما قام 

ة العرف.املحاكمة العقلية، وعدم االعتماد على رجال ا
ّ
  لدين، وعدم تقويم السلوك بدال

إلى تكريس  -على الرغم من تناقضه مع املذهب االسمي-هنا أيضا مع الواقعيين أفضت تطورات املذهب 

 لدعوة -للفردية التي تعد شطحات الصوفي ومخّيلة الشاعر من أهم تجلّياتها، ويجسد االعتماد 
ً

امتثاال

 18ة العقلية إحدى أهم النتائج التي تعّبر عنها.على صالة القلب، واملحاكم -إراسموس

ومن املهم التأكيد على أن جون لوك الذي نضج مفهوم الدولة املدنية على يديه كان اسمًيا ينكر املبادئ 

 19الكلية، ويؤكد أن مرّد املعارف كلها إلى الحّس.

 ه تحتاج إلى توضيح:الذي مّهد قبل لوك ملفهوم الدولة املدنية كان اسمًيا، ولكن اسميت هوبزو

ا اسمًيا؛ ففي تقسيمه لألسماء عّد األسماء الكلية هي مجرد أسماء، أما األشياء فال تكون 
ً
كان هوبز فيلسوف

كلية، وهو بهذا يناصب الفلسفة الواقعية العداء؛ فالكلّي في نظر هوبز كلمة، اسم السم يعزى له استخدام 

 .معين، ويعّد لغًوا القول بوجود أشياء كلية

كما لو كان نوًعا خاًصا من اسم العلم  -في نظر هوبز-وهذا االسم الكلي الذي عامله األرسطيون مخطئين 

إلى نوع وجنس، أما الكليات الواقعية فهي ليست ممكنة وال مطلوبة،  -وفًقا لعدد أفراد املا صدقات-يصّنف 

التصال بين الناس، ال لتسمية ش يء بل هي معاٍن ليس لها سوى وضع منطقي نحتاجه في عملية التفكير، وا

 يمكن أن يوجد.

ولكّن هوبز جاء بطرح مناهض ملا آلت إليه الفلسفة االسمية على يد دعاتها املتطرفين الذين عّدوا أن فئة  

 -معينة يطلق عليها اسم منضدة 
ً

ال يشترك أفرادها إال في االسم، وهو قول ظاهر البطالن؛ ألنه في هذه  -مثال

برر إلطالق هذه التسمية عليها دون غيرها، وال مانع من دخول أشياء أخرى في الفئة، أو استبعاد الحالة ال م

 أشياء منها.

 عن غير املتطرفين-ومناهض بطبيعة الحال للمتطرفين 
ً

من دعاة الفلسفة الواقعية الذين عّدوا أن  -فضال

؛ ألنها من ناحية تجسد مثال افالطون 
ً

عن املنضدة، ومن ناحية أخرى تملك  فئة معينة تسمى مناضد مثال

خاصية أرسطية مشتركة تعبر عن ماهية املنضدة، ولهذا سميت فلسفته االسمية "الفلسفة االسمية 

                                                           
يلسوف هولندي، من رواد الحركة اإلنسانية في أوربا، حاول أن يضع مبادئ الحركة اإلنسانية بحسب التوجهات ف 17

 املسيحية.
، املجلد الرابع، ترجمة يوسف أسعد داغر وفريد م. داغر، بيروت موسوعة تاريخ الحضارات العامروالن موسنييه،  18

 .45، 14، ص. 1987باريس، دار منشورات عويدات، الطبعة الثانية، 
  .16جون لوك، ص. 19
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املعتدلة" وكان حّل هوبز الذي أطلق عليه اسم االسمية املعتدلة قائًما على عّد األلفاظ والكلمات هي 

 .20لتشابه بين األشياءالكليات، ولكنه حّل يقيم الكليات على أساس ا

ومن العوامل التي ساهمت في تكريس الفردية الديانة املسيحية التي تقوم على الثنائية بين الالمتناهي 

 على الخالص الفردي؛ لتجنب الجحيم ونيل الفردوس، وهو تأثير أفصح عنه كبلر الذي عّد 
ّ
وخلقه، وتحث

 21ه، وعن األسباب املوجبة لعبادته.اكتشافه لقوانين الفلك كشًفا عن مقاصد هللا في خلق

 

العرض السابق يوضح األسس التي تستحيل الدولة املدنية من دونها إلى ماهية أخرى، وهو ما نظّن أن 

مبضع الفكر اإلسالمي يفعله في جسد هذا املفهوم؛ حيث ينتقي منه مفاهيم مفصولة عن جذورها، ثم 

 شرعًيا لها، إما باالست
ً

ناد املباشر إلى النصوص، أو بإعمال آلية االجتهاد، واللجوء إلى يزعم أنه وجد تأصيال

 فقه املقاصد.

 

ا: تصور اإلسالميين للدولة املدنية
ا
 ثالث

حالة الطبيعة سواء كانت حالة حرب كما يقول هوبز، أم حالة سالم كما يفترض لوك، ليست هي الحالة 

عية، وإنما يجرد اإلنسان من املضاف االجتماعي املتصورة في الفكر اإلسالمي الذي ال يتحدث عن حالة طبي

عن طريق مفهوم الفطرة، وهذه الفطرة مطابقة للدين؛ فالحديث النبوي يقول: "كل مولود يولد على 

 22الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه.."

 

بحسب -املتعينة تحدث عن مجتمع وحش ي، كان بدو القفار يمثلون حالته  ابن خلدون وعلى الرغم من 

 للفطرة التي هي الدين، وبهذه الفطرة يتحول إلى مجتمع سياس ي. -رأيه
ً

 23فإن هذا املجتمع الوحش ي أكثر تقبال

هذا الفرق في تصور الحالة السابقة، هو أحد الفروق التي سيكون لها ما يلزم عنها بين تصور الدولة املدنية 

 الغربي، وبين التصور اإلسالمي لها.

                                                           
، 1985، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، توماس هوبز: فيلسوف العقالنيةإمام عبد الفتاح إمام،  20

 .224ص. 
 . 14روالن موسييه، ص. 21
 .222، ص. 2012، ، الرياض، دار السالم للنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة1385، حديث رقم صحيح البخاري  22
، ص. 1985، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة األولى، اإلصالحية العربية والدولة الوطنيةعلي أومليل،  23

52. 
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لالفتراض اإلسالمي، ال يمكن تصور حالة متجاوزة للحالة الطبيعية من دون الدين: إما بافتراض أن فوفًقا 

الدين الذي هو الفطرة، نقطة بدء عاشها اإلنسان قبل أن تحرفه عنها عوامل معينة، وإما بافتراض أنها 

 24تطور حّققه بعد أن بلغ رشده.

ة الغربية حول الفرد، وتأثره بالفلسفة االسمية التي تنكر وال يخفى أن ما ذكرناه آنًفا عن تمحور النظري

 الكليات مجاٍف بصورة كبيرة وجذرية للتصور اإلسالمي الذي يتخذ فيه الكلّي موقع صدارة.

فاألصل األول للمعرفة الدينية في املنظومة العقدية اإلسالمية تقوم على أساس االعتقاد بوجود إله واحد، 

 رة، كلّي اإلرادة، وهو ذات قائمة بنفسها.كلّي العلم، كلّي القد

 

ويتفرع عن هذا األصل أن الكلّي في التصور اإلسالمي ذو وجود تابع للعلم اإللهي؛ فالكليات هي معلومات 

 25اإلله التي يتقدم عليها علمه، فهي حصيلة العقل اإللهي املدرك إيجاًبا، والعقل اإلنساني سلًبا.

ن له أثره الكبير في اختالف التصورين اإلسالمي والغربي للدولة، أن الدولة في والفرق الكبير اآلخر الذي كا

الغرب قد انبثقت عبر تطور اجتماعّي داخلي، أما الدولة في العالم العربي فقد نشأت إما ملواجهة ضغوط 

 خارجية، أو بإرادة خارجية.

قحمت بشكل ت
ُ
جزيئي، بدافع ضرورات إصالحية إضافة إلى أن تنظيمات الدولة في الواقع العربي قد أ

 26ملؤسسات تقليدية في مقدمتها مؤسسة الجيش، من دون إدراك كامل لنظرية الدولة الحديثة.

ومن أجل التنظير للدولة اإلسالمية املدنية، ناقش املفكرون اإلسالميون املعاصرون معظم القضايا 

 املتعلقة بمفهوم الدولة، وشكلها، وآليات عملها.

 

ار املشترك بين جّل هؤالء املفكرين، وهم بصدد مقاربتهم هذه القضايا، نظرية املقاصد الشاطبية، وكان اإلط

لدى البعض  -وقد خطوا خطوات جريئة في مسعاهم هذا، لم يقتصر على االجتهاد في الظنيات، وإنما تجاوزه

نزلت  إلى عّد القطعيات املتعلقة باملعامالت ساحة مفتوحة لالجتهاد؛ ألن هذه -منهم
ُ
النصوص القطعية أ

لعلة تحقيق مصلحة، واألحكام املستنبطة من هذه النصوص القطعية املتعلقة بأمور دنيوية تدور مع هذه 

 27العلة وجوًدا وعدًما؛ ولهذا فال ضير من استخراج حكم جديد مع تغير املصلحة.

                                                           
 .55 علي أومليل، ص.24
تونس ، تونس، جامعة منزلة الكلي في الثقافة اإلسالمية: قول في األفالطونية والحنيفية املحدثتينأبو يعرب املرزوقي،   25

 .562، ص. 1994األولى، الطبعة األولى، 
 .82علي أومليل، ص.  26
، بيروت، مركز دراسات اإلسالميون بين الثورة والدولة: إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطابعبد الغني عماد،  27

 .150-149، ص.2013الوحدة العربية، الطبعة األولى، 
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التي ساهمت في إضعاف كما رفض بعضهم القاعدة األصولية "العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب" 

 28القدرة على التجديد، بتغليبها الداللة العامة للنص على السياق التاريخي، وعّد األخير غير ذي أهمية. 

واعتمدوا تقسيمه لتصرفات النبي إلى أربعة  30إلى القرافي 29ومن أجل فتح فضاء أكبر لالجتهاد عاد بعضهم

 31أنواع:

  التبليغ عن هللا تعالى فحسب.تصرفات في الرسالة، وال يدخل فيها إال

 تصرفات في الفتيا، وهي تتحقق بمجرد اإلخبار عن حكم هللا بمقتض ى األدلة.

 بالحكم، أي القضاء، وتتحقق بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة.

صالح تصرفات باإلمامة، وهو وصف زائد على الرسالة والفتيا والقضاء، متعلق بالسياسة العامة، وجلب امل

 ودرء املفاسد.

 وعلى أساس هذا التقسيم، يعّدون الكثير من السنة النبوية غير تشريعي، وغير ملزم.

القضايا األبرز التي حاول املنظرون اإلسالميون املعاصرون مناقشتها؛ من أجل إثبات مدينية الدولة التي 

 ها لوازم لجوهرها، أو تجلياٍت ملعناها.يدعون إليها، تتعلق بأبرز سمات الدولة املدنية، التي يمكن أن نعّد 

 

 ثمة أربعة أبعاد أساسية تنبثق من الجوهر الذي أوجزناه آنًفا، وهذه األبعاد هي:

 حكم القانون. -1

 الحقوق املدنية والسياسية للمواطنين. -2

 القيود على سلطة الدولة. -3

 املشاركة العامة في السياسة. -4

  

                                                           
 .47، ص. 1998قاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانية، ، الحوار ًل مواجهةأحمد كمال أبو املجد،  28
 .33، ص. 1974، 1، مجلة املسلم املعاصر، لبنان، العددالسنة التشريعية وغير التشريعيةسليم العوا،  29
 فقيه مالكي، من فقهاء القرن الخامس الهجري، له العديد من املؤلفات في أصول الفقه وعلوم اللغة. 30
، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، شهاب الدين القرافي 31

 .109، ص. 1995
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 حكم القانون  -1

 والقانون الشريعة  -أ

لم يأتلف مفهوم حكم القانون في الخطاب اإلسالمي بمجرد تأمله، واالقتناع من ثّم بضرورته، فقد سبق 

هذا القبول بصيرورته مكوًنا من مكونات هذا الخطاب تغلغل لحركة التغريب، كان من أبرز تجلياتها فترة 

ما عدا نظام -ربي على معظم األنظمة ، وقد ترافق مع تغلغل هذه الحركة هيمنة التشريع الغ32التنظيمات

خذت أحكام هذا التقنين من  -املعامالت املدنية
ُ
الذي ُوضع له تقنين عرف بـ "مجلة األحكام العدلية"، وأ

 ظاهر الرواية في املذهب الحنفي.

 

ألردن وقد تكّرس هذا الحال بفعل االستعمار الفرنس ي في سورية ولبنان، واالستعمار اإلنكليزي في العراق وا

وفلسطين. وجدير بالذكر أن مصر لم تسر عليها اإلصالحات القانونية العثمانية الجديدة؛ ألن النظام 

جعل التشريع الغربي يتسرب إلى مصر بعد املعاهدة مباشرة،  1840 33السياس ي الذي تميزت به بعد معاهدة

ات تحميهم، وقضاء قنصلي يقض ي فقد فتحت املعاهدة السوق املصرية أمام األجانب الذين كان لهم امتياز 

بينهم، تم االستبدال به؛ من أجل ضبط الفوض ى التي تسبب بها تعدد الجهات القضائية، محكمة مختلطة 

 اسُتخدمت فيها تقنيات مدينية وتجارية وعقابية وغيرها مأخوذة من فرنسا، وهيمن عليها قضاة أجانب.

 

ستقالل، وكانت موسومة باالزدواج الذي تسبب به زحف وجاءت مرحلة التقنين الحقة ملا سبق في عهد اال 

التشريع الغربي من جهة، واستمرار االحتكام إلى التشريع اإلسالمي فيما يتعلق باملعامالت املدنية من جهة 

 34أخرى.

 له على يد املفكرين 
ً

ولكن حكم القانون، شأنه شأن مفاهيم عديدة مأخوذة من مصادر غربية، وجد تأصيال

 ين.اإلصالحي

يؤكد أن "دولة املدينة التي أنشأها الرسول هي أقدم صورة للدولة كتنظيم الجتماع  )محمد سليم العوا(فـ  

السياس ي؛ ذلك أنه قد تقرر فيها ألول مرة املبدأ املعروف بمبدأ الشرعية، أو مبدأ خضوع الدولة للقانون؛ 

                                                           
، واستندت إلى النظم اإلدارية األوربية والفرنسية 1839عام  وهي مجموعة إصالحات أعلن عنها السلطان عبد الحميد32

 على وجه الخصوص.
الدولة العثمانية وأربع دول أوروبية هي اإلمبراطورية الروسية وبروسيا واململكة املتحدة معاهدة لندن التي أبرمت بين  33

 واالمبراطورية النمساوية للحد من توسعات محمد علي باشا حاكم مصر على حساب أراض ي الدولة العثمانية.
القاهرة، دار الشروق، الطبعة ، الوضع القانوني املعاصر بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيطارق البشري،  34

 .15، 14، ص. 1996األولى، 
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آن أو السنة هي أحكام صادرة عن سلطة أعلى من فاألحكام الشرعية أو القانونية التي جاء بها الوحي في القر 

 35سلطات الدولة جميًعا"

دولة خاضعة  -وفق تصور املنظرين اإلصالحيين-وفي هذا االقتباس من العوا ما يؤكد أن الدولة املدنية 

 للقانون.

 

اء التي حكم القانون عبر التفريق بين الشريعة والفقه، فيعّد أحد أهم األخط )كمال أبو املجد(ويقارب 

سببت ركود الشريعة اإلسالمية هو عدم التفريق بين الشريعة والفقه، فاألولى عابرة للزمان واملكان، أما 

الفقه فهو منتوج بشري، ال يتصف بالكمال، يتوخى تطبيق الشريعة بحسب ظروف املكان والزمان 

 36املتغيرة.

تخالص تفاصيل صالحة للظروف من هذه فالشريعة تقدم مبادئ عامة للمجتمع املسلم، ويقوم الفقه باس

املبادئ العامة؛ األمر الذي يعني أن واجب الدولة في الدستورية اإلسالمية هو استيحاء مبادئ الشريعة، 

ى التطابق مع القانون اإللهي الذي تتمثل 
ّ
وفرض القانون امللزم عن طريق الفقه، وهو قانون بشري، يتوخ

  أسسه في:

  تأسيس العدالة. -

  حكم من خالل الشورى.ال -

  الحكم بطريقة مسؤولة امام املواطنين؛ الشتقاق القوانين من الشريعة. -

 واحترام حقوق الناس.

 

لة في مصلحة الدين 
ّ
وألن غاية الشريعة هي تحقيق مصالح الناس، التي تم استقراؤها من النصوص، واملتمث

واإلنصاف والرحمة، فإن أي قانون يساهم في والنفس، والعقل، والنسل، واملال، وتحقيق قيم العدالة 

؛ وألجل هذا فال ضير أن يعمد املجتهدون، 
ً

تحقيق أّي من هذه تلك املصالح وهذه القيم يجب أن يكون مقبوال

وهم في صدد استخالص القوانين من الشريعة، إلى أدوات غير األدوات األساسية كاإلجماع، والقياس، 

، 37، واالستفادة من مصادر غير إسالمية، إذا لم تكن تتناقض مع الشريعةوالتوفيق بين املدارس الفقهية

 سياسًيا، واجتماعًيا، 
ً

ولكّن هذا ال يعني أن محاكاة النماذج الغربية ضرورة؛ فاإلسالم يقدم نظاًما شامال

ون الذي يقول: إن التفريق بين القان "يوسف القرضاوي"مثل  -بحسب منظرين إسالميين آخرين-وأخالقًيا 

 الوضعي والقانون اإللهي منتج خبرة تاريخية غربية، وليس مفروًضا على املسلمين تقليده.

 

                                                           
 .22، ص. 2006، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانية، النظام السياس ي للدولة اإلسالميةمحمد سليم العوا،  35
 .89، ص.1998دار الشروق، الطبعة الثانية،  ، القاهرة،حوار ًل مواجهةأحمد كمال أبو املجد،  36
 ه، املوضع نفسه.املرجع نفس  37
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وعلى الرغم من أن ما يمكن استخالصه من قوانين عبر االجتهاد من الشريعة يمكن أال يختلف كثيًرا عن 

وهو ما يعني  38شريعة،القوانين الغربية، فإن املهم بالنسبة إليهم هو عملية استخالص هذه القوانين من ال

الحرص بالدرجة  -بدوره-أن النتيجة ليست مهّمة، وإنما املهّم هو عملية استنباط القوانين، وهو ما يعني 

 األولى على الكرامة والهوية.

 يترافق هذا التركيز على العملية مع تجنب تقديم تفاصيل عن كيفية بناء الحكم اإلسالمي.

: إن 39سؤال كيف يمكن لنا أن نعرف أن الحكومة تطّبق الشريعة يقول عن  "طارق البشري"وفي جواب لـ 

 من املالمح الدالة على ذلك:

 ماهية الجماعة السياسية التي يشعر الفرد أنه عضو فيها. -

 اإلطار املرجعي الذي يستند إليه الحاكم وحكومته. -

 ركات املعارضة له.أصول الشرعية التي يحاكم على أساسها الحاكم، وتتجمع على أساسها ح -

 أصول الشرعية التي تحكم معامالت الناس، واألصول التي تتجمع عليها قيمهم األخالقية. -

واضح أن تركيز البشري يقع على املجتمع، وعلى تعبير الدولة عن التزامها بالشريعة، وهذا موضع االفتراق 

بين الدولة املدنية اإلسالمية التي بؤرتها املجتمع األساس ي بين الدولة املدنية الغربية التي تتبوأر حول الفرد، و 

 الورع.

 

وكما مّيز أبو املجد بين الشريعة والفقه، مّيز "رضوان السيد" بين الشريعة والقانون، فالشريعة ليست 

 .40قانوًنا، والجانب القابل للتقنين منها ضئيل جًدا 

 أننا نريد تطبيق الشريعة في مجال املعامال 
ً

ت التنظيمية فماذا وكيف نطبق؟ ال يوجد تقنين "لنفترض جدال

موحد متكامل، وقد نشأت لدى املسلمين عبر العصور طرائق وأدلة الستنباط األحكام والتعامل مع نصوص 

القرآن والسنة، وكانت نتيجة هذا أن نشأت االتجاهات واملدارس الفقهية التي اعتبرت نفسها طرائق 

هذا الطريق أو هذه املدرسة بأولى بالتطبيق من املدرسة األخرى، ومجلة اجتهادية في مقاربة النصوص وليس 

األحكام العدلية التي وضعها نخبة علماء السلطنة العثمانية تأسيًسا على املذهب الحنفي ُعّدت مصدًرا 

لشرع رئيًسا في التشريع في كثير من البلدان العربية لكن كل هذه املحاوالت ال يمكنها أن تزعم أنها تطبق ا

 41اإللهي وإنما تطبق أو تحاول أن تطبق اجتهادات فيها الخطأ وفيها الصواب"

 

                                                           
مكانتها، معاملها، طبيعتها، موقفها من الديمقراطية والتعددية واملرأة وغير : من فقه الدولة في اإلسالمالقرضاوي،   38

 .76، 23، 13، ص. 2001، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة، املسلمين
  .76، ص. الوضع القانوني املعاصرطارق البشري، 39

 
 .67، ص1989، 13، الحوار، السنة الرابعة، العدد نظرة في شعارات تطبيق الشريعة وأصولها رضوان السيد، 41
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 مفهوم النظام العام -ب

ال ينفصل عن نقاش اإلصالحيين اإلسالميين لحكم القانون مفهوم النظام العام، وهو مفهوم ذو أصل 

 42أول من تبناه. 1804أوروبي وكان القانون املديني الفرنس ي عام 

يمثل مبادئ معينة، تعّد أساسية للمجتمع، وال يمكن تغييرها، وهو يستخدم  -أصله الغربي بحسب-وهو 

 43ليكون رائًزا إلمكانية قبول قانون أجنبي ُيحتمل أن ينتهك مبادئ محلية قاّرة.

دخل مفهوم النظام العام في النظام القانوني املصري نهاية القرن التاسع عشر.
ُ
وُحّدد على أنه"  44في مصر أ

  45مبادئ اجتماعية، سياسية، أو أخالقية في الدولة متعلقة باملصلحة العليا للمجتمع"

كما نوقش أيًضا أن النظام العام الذي يستند إلى أصول علمانية، يستند أحياًنا إلى عقيدة دينية، إذا 

ر في املجتمع".
ّ
 46أصبحت هذه العقيدة مرتبطة عضوًيا بنظام اجتماعي وقانوني، متجذ

اضح أن مفهوم النظام العام أداة ناجعة عند محاولة املنظرين اإلسالميين التصدي لزحف القيم من الو 

 الغربية، التي يخشون من حلولها محّل القيم اإلسالمية في املجتمع.

يؤكد أن العملية السياسية ال يمكن أن تكون ضد القيم املصرية؛ ألنها إذا كانت ضد القيم  "رفيق حبيب"فـ

 47ن تكون ديمقراطية، وإذا كانت ديمقراطية فإنها ستكون مع القيم املصرية.املصرية فل

يعّد االلتزام بمقتضيات النظام العام أمًرا شائًعا في كل الدول؛ فهو الكفيل بفرض قيود  "محمد عمارة"و

 48ال بد من فرضها على الحرية، فال مجال ملنح حرية في خيانة الدولة.

إلسالميين يجدون في مفهوم النظام العام وسيلة لتكييف الديمقراطية مع وعمارة وغيره من املنظرين ا

 الخصوصية اإلسالمية.

بصراحة ما يدعوه ديمقراطية على النموذج الغربي ويقول: إنه "يتحفظ على مبدأ  "فهمي هويدي" يرفض

لصالح واالستقامة االنطالق من االحتكام إلى املرجعية الغربية، واعتبارها املصدر الذي يقاس به معيار ا

لعموم أبناء الجنس البشري، والجهة املختصة بإصدار واعتماد شهادات حسن السير والسلوك. وهو مبدأ 

                                                           
42, Stanford Muslims and the Egyptian State-The Challenge of Political Islam: NonRachel M. Scott,   

University Press, Stanford, CA, )2010(: p. 153. 
4325, no. 1 (1938): 38. Policy and Ordre Public,” Virginia Law Review PublicGerhart Husserl, “  
44Public Policy and Islamic Law: The Modern Dhimmi in Contemporary Egyptian Family Maurits Berger, “ 

Law,” Islamic Law and Society 8, no. 1 (2001), 89. 
45,” 725.y in Contemporary EgyptApostasy and Public PolicBerger, “  
46,” 104.Public Policy and Islamic LawBerger, “  
47Rachel M. Scott, p. 154, Electronic copy.     
48Ibid.  
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اعتبرته مستحًقا التحفظ والحذر، ليس اختصاًما للتجربة الغربية، ولكن احتراًما للذات، والتماًسا 

 49للخصوصية الحضارية".

فكار واألساليب واألنظمة ما يفيدنا؛ ما دام ال يعارض نًصا محكًما، "إن من حقنا أن نقتبس من غيرنا من األ 

وال قاعدة شرعية ثابتة. وعلينا أن نحّور فيما نقتبسه، ونضيف إليه، ونضفي عليه من روحنا، ما يجعله 

 50جزًءا منا ويفقده جنسيته األولى".

 لها في تعدد املدا
ً

يؤطره هذا  51رس الفقهية في اإلسالموحتى املوقف من األحزاب التي يجد هويدي تأصيال

 التصور للنظام العام؛ فهويدي يضع شرطين؛ لكي تكتسب األحزاب شرعية وجودها:

األول: أن تعترف باإلسالم عقيدة وشريعة، وال تعاديه أو تتنكر له، وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه، في 

 ضوء األصول العلمية املقررة.

 تعمل لحساب جه
ّ

 52ة معادية لإلسالم وألمته، أًيا كان اسمها وموقعها.الثاني: أال

"فال يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى اإللحاد أو اإلباحية أو الالدينية، أو يطعن في األديان السماوية عامة، أو 

 بمقدسات اإلسالم: عقيدته أو شريعته أو قرآنه أو نبيه صلى هللا عليه وسلم"
ّ
 في اإلسالم خاصة، أو يستخف

قف قريب من موقف يوسف القرضاوي الذي يقول: إن الديمقراطية الغربية ال مبادئ لها تلتزم بها، وهو مو 

 53وال فضائل تنظم سلوكها.

 بحماية اإلسالم، وغيره 
ً

 كفيال
ً
ويعطي العوا النظام العام بعًدا كلًيا يشمل جميع مواطني الدولة، فيعّده مبدأ

سلمين بااللتزام بقيم اإلسالم، واحترام نصوصه، يطالب في من األديان، فكما يطالب هذا املبدأ غير امل

 الوقت نفسه املسلمين أال يهاجموا أّي دين آخر.

ضد النظام العام، وال يمكن أن يدافع عنه ال املسلمون، وال غير املسلمين؛  -في نظر العوا-أما اإللحاد: فهو 

 54ألنه ضد النظام العام لدولة يتميز شعبها بأنه شعب متدين.

الذي يؤكد أن احترام الدين مطلوب من املسلمين  55وهو موقف مطابق ملوقف "عصام سلطان"

 56واملسيحيين.

                                                           
 .102، ص.1993، القاهرة، مركز األهرام، الطبعة األولى، لإلسالم والديمقراطيةفهمي هويدي، 49
 .142فهمي هويدي، ص.  50
 .155ص. فهمي هويدي،  51
 ..151فهمي هويدي، ص.  52
 .46، 45ص. ،من فقه الدولة في اإلسالمالقرضاوي، 53
54Rachel M. Scott, p.155.  
  محام، وسياس ي، ومفكر مصري، من قيادات حزب الوسط.55
56Ibid.  
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وفي مقاربة مبدأ النظام العام نلحظ استقطاًبا في املوقف فاإلخوان املسلمين ينحون منحى املقاربة الصلبة؛ 

صوص املقدسة، وأن اتفاق الفقهاء هو تجد أن النظام العام أكثر اعتماًدا على الن 2007ففي وثيقتهم عام 

 57اإلطار املرجعي، وأن من واجب السلطة التشريعية تحّري آرائهم في القضايا املتعلقة بتفسير النصوص.

أن النظام  -بحسب تعبير أحد أبرز أعضائه-أما املقاربة املرنة، فتلحظ في موقف حزب الوسط الذي يؤكد 

 امة اإلنسانية، وحماية الثروات العامة والخاصة.العام يؤسس قيًما مثل الحرية، والكر 

 58فالنظام العام مفهوم مرن يمكن أن تعاد صياغته بإرادة الناس، وهو يعبر عن قيم ال عن نصوص.

فهو يقول: إن ما يحيل اليه حديثهم عن الشريعة، هو مبادئ عامة مثل العدل، وأن  "أبو العال ماض ي"أما 

ونه عند تفسير النصوص
ّ
 59هو ما يساهم في تطور املجتمع، ال ما يعيقه. ما يتوخ

واضح أن املوقف املرن من مفهوم النظام العام، يميز حزب الوسط عن اإلخوان املسلمين، وربما كان هذا 

 املوقف وسيلة مقصودة إلبراز هذا التميز.

باملعامالت، وأن وهي مرونة مبالغ فيها في نظر هويدي، الذي يميز بين قواعد متعلقة بالعبادات، وأخرى 

مقاربتهما ال تتسم بالدرجة نفسها من املرونة؛ فقواعد العبادات يجب احترامها، أما املعامالت فهي التي 

في  95تنطوي على إمكانية املرونة؛ ألن ما ُحّدد من هذه القواعد في التشريع هو القليل، وبقي ما يقارب الـ 

ا لحكم الناس.
ً
 60املئة من شؤون العالقات متروك

 

 الحقوق السياسية واملدنية للمواطنين -2

البعد الثاني املتعلق بالحقوق السياسية واملدنية للمواطنين يحتاج إلى تمحيص مصطلح املواطنة الذي 

 " املشتق من كلمة وطن.citizenshipدخل الحقل الداللي العربي كترجمة للمصطلح "

 إلقامة.مفهوم وطن في االستخدام الكالسيكي كان يعني محّل ا

 أما املواطنة فتعني املشاركة في الوطن.

هذه املشاركة في الوطن تنطوي على مفهوم الحقوق السياسية واملدنية للمواطنين، وهي حقوق تقف في 

 وجه تحقيقها عقبات كثيرة، حاول املنظرون اإلسالميون إزالتها.

سالميين، تأصيل دولة املواطنة في وثيقة منظري الدولة املدنية اإل  -إن لم يكن جميع-وقد كان ديدن أغلبية 

أساس املواطنة للدولة اإلسالمية، وحجتهم في صالحية هذه التجربة   -بحسب العوا-املدينة التي وضعت 

                                                           
 .11-10، 2007برنامج الحزب،اإلخوان املسلمون، 57
58Ibid.  
 .4، 2004 برنامج حزب الوسط،ماض ي،   59
60el M. Scott, p.156.Rach  
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لالستشهاد بها ما ضمنته وثيقة املدينة من حق املواطنة لغير املسلمين املقيمين في املدينة من يهود 

 61ونصارى.

أفرادها في اإلرادة املشتركة في التعايش السلمي والوالء للدولة والدفاع عنها؛ األمر فهم "أمة سياسية يشترك 

الذي يقطع بوجود مفهوم واضح للمواطنة في تلك الدولة، يتكون من االشتراك في اإلقليم مع إرادة العيش 

 62املشترك فيه، والنهوض بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات".

نجده لدى محمد عمارة الذي يقول: إن وثيقة املدينة، أو دستور املدينة، كما وهو التأصيل نفسه الذي 

 63يحلو لهم القول، قد اعترف بالحقوق والواجبات العابرة للخالفات العقدية، وبذلك وضع أسس املواطنة.

 

 التنازع بين القومي والديني -أ

مع افتراض كامن في مفهوم املواطنة ال  املواجهة األولى التي اضطر املنظرون اإلسالميون إلى خوضها كانت

يمكن لألخير أن يكون من دونه، وهو العالقة املباشرة بين املواطن والدولة، التي لم تكن صفة العالقة بين 

 النظام السياس ي اإلسالمي ورعاياه الذين باعدت بينهم وبينه مسافة كبيرة.

ي هذه املسافة بين النظام والرع
ّ
ايا عندما حّدد هوية املرء بعضويته في مجتمعه الديني وقد كّرس النظام املل

وعلى الرغم من أنه كان تحديًدا سارًيا على املسلمين وغير املسلمين؛ فإن األمة اصطبغت بصبغة دينية، 

 64ولذلك كانت تحيل إلى املسلمين أكثر من غيرهم.

 

األمة، وهو مفهوم لم ينشأ  -م الدولةاملشكلة املربكة للفكر اإلسالمي املعاصر هي كيفية االنسجام مع مفهو 

واقًعا في املنطقة العربية بفعل تطور طبيعي لتاريخها االقتصادي واالجتماعي، وإنما ُوجد بظرفية تدخل 

 أجنبي، وألفوه واقًعا مفروًضا ال قبل لهم بمغالبته أو رفضه.

اإلطار السياس ي الواجب أن يكون  األمة كنظام سياس ي ال بد من عّده-قبل املفكرون اإلسالميون واقع الدولة

 األمة عن كونها إطاًرا محّدًدا لألولويات.
ّ
 اإلطار السياس ي السائد، وأن تكف

األمة في الغرب قد انبثقت نتيجة ديناميات تفاعل وصراع داخلية، -ولكّن هذا الفرق املتمثل في كون الدولة

رضت عبر -الدولةوُبني جهازها النظري عبر هذه الديناميات الداخلية، وكون 
ُ
األمة في العالم العربي قد ف

األمة غير كاٍف ملنع األطر التاريخية من مزاحمتها في األطر النظرية -عامل خارجي، سيبقي قبول واقع الدولة

 للمنظرين اإلسالميين.

                                                           
 .50ص.  النظام السياس ي،سليم العوا،  61
، 1993، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، الحريات العامة في الدولة اإلسالميةراشد الغنوش ي،  62

 .95ص. 
  .2012(،361(، السنة )45782، األهرام، العدد )الدستور األول للدولة اإلسالمية األولىمحمد عمارة، 63
64Rachel M. Scott, p. 133.  
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يمكننا رأًيا يؤيده: "يقيني أنه بفتح باب االجتهاد  65"عبد املتعال الصعيدي"ولهذا تجد البشري يقتبس من 

التوفيق بين الحكم الديني والحكم القومي، ألنه ال يلزم أن يكون هناك خالف بينهما ].......[ إن اإلسالم ينظر 

إلى أبناء الوطن الواحد من مسلمين وغير مسلمين على هذا األساس لهم ما لنا وعلينا ما علينا، وفي هذا 

 66األساس تجتمع الحكومة اإلسالمية والحكومة القومية".

 إذن، يمكن في نظر البشري دخول املرء في عقد مواطنة من دون التخلي عن قيمه ودينه.

 عن كيفية 
ً

وألن البشري واٍع بتناقضات يمكن أن تحدث من جراء هذين االنتماءين، فإنه يطرح سؤاال

 67تحقيق التوازن.

ءين الوطني والديني؛ ألن هذه وهو يقترح الحّل في إحياء مفهوم الحضارة اإلسالمية الذي يضمن تجاور الوال

 الحضارة لم تكن صنع املسلمين وحدهم.

"إن على األقلية الدينية مراعاة ما في الحضارة اإلسالمية العربية من معنى يتعلق بقوميتهم، بمثل ما يرحب 

اد املسلمون بالتاريخ القبطي وما فيه من مجد وعزة، وعليهم مراعاة هذا الجامع أيًضا وأال يسمحوا ألفر 

 68بتجاوز إطار الصالح العام للجماعة كلها".

 

ويزعم البشري أن الشريعة اإلسالمية يمكن أن تكون موضًعا يتحقق فيه توازن الوالءين؛ فهي قادرة على 

عن  69األمة املصرية، وينقل البشري عن "لويس عوض"-منح حقوق سياسية متساوية لألقباط في الدولة

ا عن القانون الفرنس ي، فعارضه الجبرتي: أن نابليون بونابرت ع
ً
رض على املصريين نظاًما للتوريث مأخوذ

 70أعضاء الديوان باإلجماع، بما فيهم األقباط ونصارى الشام الذين قالوا: املسلمون يقسمون لنا".

 فكرة تمصير الفقه؛ لكي يصبح منسجًما مع الروح القومية: "السنهوري"وينقل البشري عن 

 أن نمصّ 
ً

ر الفقه، فنجعله فقًها مصرًيا خالًصا، نرى فيه طابع قوميتنا... فقهنا حتى اليوم ال يزال "علينا أوال

هو أيًضا، يحتله األجنبي، واالحتالل هنا فرنس ي، وهو احتالل ليس أخف وطأة، وال أقل عنًتا من أي احتالل 

 آخر" ثم ذكر:

ي إلهامه ]...[ فهي من قبس روح الشرق "إني لم أغفل إلى جانب ذلك الشريعة اإلسالمية، شريعة الشرق ووح

يمتزجان ويصيران شيًئا واحًدا، هذه هي 
َ
ومشكاة من نور اإلسالم، يلتقي عندها الشرق واإلسالم ]...[ حتى ل

                                                           
  عالم لغوي من علماء األزهر الشريف في القرن املاض ي، يعد أحد املجددين في األزهر الشريف.65
، القاهرة، دار الشروق، الطبعة األولى، بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياس يطارق البشري،  66

 .33، ص. 1998
 .683، ص. 1980، القاهرة، دار الشروق، الطبعة األولى، ملسلمون واألقباط في إطار الجماعة الوطنيةاالبشري،   67
 ..752البشري، ص.  68
 مفكر مصري، ساهم في وضع األساس النظري للمنهج التاريخي للنقد. 69
 .747البشري، ص.   70
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الشريعة اإلسالمية، لو وطئت أكنافها وعبدت سبيلها، لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفخ روح 

 71وفي تشريعنا".االستقالل في فقهنا وفي قضائنا 

 

لون مجتمًعا واحًدا، ويؤصل لذلك 
ّ
وينحو هويدي املنحى نفسه فيقول: إن املسلمين، وغير املسلمين يشك

 72كغيره في دستور املدينة.

وفي معرض تفنيد عمارة للحل العلماني ملشكلة األقليات، يؤكد أن الحل اإلسالمي هو الحل الناجع؛ ألن هذا 

" التعامل مع اآلخر، كّل ألوان اآلخر، والذي حّول اإلسالم به هذا اآلخر إلى جزء الحل الذي بدأ به اإلسالم

].......[ والذي كان له الفضل في  من الذات، ذات الدين اإللهي الواحد، في ظّل املرجعية اإلسالمية الواحدة

ذا الحل اإلسالمي إنقاذ أهل الديانات األخرى من اإلبادة، حتى لكأن وجودها وبقاءها في الشرق هو هبة ه

].....[ كما أنه هو الحل الذي عرفته األمة، واندمج به "اآلخرون" مع املسلمين في أمة واحدة، عبر هذا التاريخ 

 73الطويل"

وهو يشّبه مصدًرا من مصادر التشريع وهو" شرع من قبلنا" الذي ُجعل مصدًرا ما لم ينسخه التطور 

 ناء األمة في بناء حضارة اإلسالم.التاريخي، باملساهمة املطلوبة من كل أب

 

-فاإلسالم" يفتح جميع األبواب أمام كل عقول األمة؛ لإلسهام في بلورة املشروع النهضوي املتميز لهذه ألمة 

ومن هنا تصبح املرجعية اإلسالمية، فيما وراء ما جاءت به النصرانية من عقائد،  -األقليات منها واألغلبيات

 " وطنية وقومية 
ً

وحضارية" لكل أبناء األمة، تجمعهم على هوية حضارية واحدة، ومشروع نهضوي حلوال

واحد، فيصبح نهوضهم املعاصر امتداًدا لتاريخهم في النهوض واالزدهار الحضاري، ويصبح فقه الشافعي 

ا لجميع فقًها وطنًيا بالنسبة إلى جميع املصريين، ال يمكن أن يتقدم عليه فقه نابليون الذي جاء غازًيا وقاهرً 

املصريين، وكذلك الحال مع فقه أبي حنيفة في العراق، وفقه اإلمام مالك في أقطار املغرب العربي. إن وطنية 

فّضل القانون الروماني، قانون "جستنيان" الذي اضطهد النصرانية 
ُ
النصراني الشرقي ال يمكن أن ت

 74و من عمارة البالد".الشرقية، على فقه الليث بن سعد الذي أفتى بأن بناء الكنائس ه

 

                                                           
 املرجع نفسه، املوضع نفسه. 71
، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة، غير املسلمين في مجتمع املسلمين مواطنون ًل ذميون: موقعفهمي هويدي،  72

 .124-123، ص. 1999
، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة األولى، اإلسالم واألقليات: املاض ي والحاضر واملستقبلمحمد عمارة،  73

 .43، ص. 2003
  .47املرجع نفسه، ص. 74



 
 23 

من الالفت أن أحد املتحمسين إلحياء الحضارة اإلسالمية )التي يسميها حضارة الوسط( هو القبطي رفيق 

حبيب الذي يتبنى مشروع إحياء الحضارة اإلسالمية؛ ألن األزمة التي يواجهها العالم العربي واإلسالمي هي 

 أزمة حضارة.

ديني، واالنتماء الحضاري؛ فاملسلم الذي ينتمي إلى أمة غير األمة العربية يفّرق رفيق حبيب بين االنتماء ال

اإلسالمية يجمعه مع املسلم اآلخر الذي ينتمي إليها رابطة العقيدة الدينية، أما االنتماء إلى الحضارة العربية 

ة إلى التماثل اإلسالمية، فهو انتماء اجتماعي حياتي، وهو انتماء ينطوي على تماثل ثقافي حضاري، إضاف

 الديني الذي ينطوي عليه االنتماء املشترك إلى العقيدة.

"فاملقابل الواقعي النتماء فرد للدين دون أمة الحضارة، هو االنتماء ألمة الحضارة دون الدين، وهي الحالة 

تمين لألمة التي توجد بالفعل في حضارة الوسط لغير املنتمين لإلسالم. ونضيف هنا الحالة الثانية، وهي املن

اإلسالمية، دون أن يكونوا جزًءا من األمة العربية اإلسالمية. وبهذا تتأسس أبعاد االنتماء املهمة، والتي يقوم 

عليها التوحد الحضاري، ومن ثم النهوض الحضاري. حيث نرى أن االنتماء للحضارة العربية اإلسالمية، دون 

 75ص للحضارة"االنتماء للدين اإلسالمي يمثل انتماء غير منقو 

وينكر حبيب الدعوى القائلة: إن احياء الحضارة اإلسالمية سوف يهمش املسيحيين؛ ألن " املسيحي في 

حضارة الوسط ينتمي للحضارة ولألمة التي تمثل كيانه االجتماعي والحضاري، وتمثل تاريخه الحضاري، 

إلى إيمانه بمنظومة العقيدة  فهو جزء من هذه الحضارة، وإيمانه بمنظومة العقيدة املسيحية، يؤدي

 76الحضارية الوسطية فهو جزء من الحضارة وجزء من العقل الجمعي الحضاري".

 

يتناول القرضاوي مسألة العالقة مع غير املسلمين من زاوية أخرى؛ فهو يعّد االختالف الديني حتمًيا كقضاء 

 إن الرغبة إلهي، ويستدل على ذلك باآلية "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد
ً

ة وال يزالون مختلفين" قائال

 77في جمع البشر في دين واحد أو طائفة واحدة يعارض اإلرادة اإللهية.

ها تنتمي إلى هللا، وهي موضع احترام.
ّ
 واستناًدا إلى هذا الفهم يعّد القرضاوي األرواح كل

 يعدون كفاًرا في اإلسالم؟في فتوى أخرى على موقع إسالم أون الين فيما إذا كان اليهود واملسيحيون 

يعمد القرضاوي إلى تفكيك السؤال بالتأكيد على أن تبني اعتقاد هو تبنيه على أنه صحيح، وأن الذين 

 78ينكرونه غير مؤمنين بحقيقة االعتقاد، وأن هذا حال كل اعتقاد ديني أو غير ديني.

 ؟وفي جواب عن سؤال: كيف يتسامح املسلم مع شخص يعده غير مؤمن بدينه

                                                           
 .237-236، ص. 2001، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى، و أصولية جديدةحضارة الوسط: نحرفيق حبيب،  75
 .235حبيب، ص.  76
، بحث منشور في كتاب: رسالة املسلمين إلى الغرب، مجدي اًلنفتاح على الغرب: مقتضياته وشروطهالقرضاوي،  77

 .8، ص. 1999عقيل، الطبعة األولى، 
78tp://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=32405ht   

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=32405
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يعطي القرضاوي عدًدا من األجوبة تتمحور حول احترام كرامة اآلخرين؛ فاملسلم يعّد االختالف بين الناس 

 واقًعا وفًقا إلرادة هللا.

ومن هنا يحاول القرضاوي أن يفّض النزاع بين حكم املسلم على غير املسلمين بالكفر، وبين التزامه السياس ي 

 عن كفر الكافر، وال عقابه؛ ألن وقت ذلك ليس هذا العالم، واالجتماعي تجاههم؛ فاملسلم ليس مس
ً

ؤوال

وإنما يوم القيامة، ولهذا فإن ضمير املسلم مرتاح، وال يجد صراًعا بين قناعته بكفر الكفار، وواجبه أن 

 79يعاملهم بما تقتضيه العدالة واملساواة.

 

 مواًلة غير املسلمين -ب

ياق التصدي ملعوقات تكريس املواطنة في التراث، مفهوم الوالء، من املفاهيم األساسية التي نوقشت في س

 وقد كان الوالء قبل اإلسالم يشير الى عالقة ندية يقدم طرفاها مساعدة لبعضيهما.

أما الحًقا، وعلى وجه الخصوص، خالل العهد األموي، فقد استخدم لكي يشير إلى مسلمين غير عرب عوملوا 

 80املسلمين.على أنهم أقل درجة من العرب 

 

وبعضهم فسر آية الوالية "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 

 بما يفيد هذا املعنى مع غير املسلمين. 81يتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملين"

قراءة سياقية للنصوص، ويخلص إلى أنها ال  إلى -كما يقول -يناقش فهمي هويدي اآلية السابقة باالستناد

تعني أهل الكتاب، وإنما الكفار املعتدين على اإلسالم واملحاربين ألهله؛ "فاآلية تقول للمؤمنين ما معناه: ال 

تتخذوا أيها املؤمنون الكفار )أهل الكتاب ليسوا معنيين بالخطاب هنا( ظهًرا وأنصاًرا توالونهم على دينهم، 

على املسلمين من دون املؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم. فإنه من يفعل ذلك فليس من هللا في وتظاهرونهم 

ش يء، يعني ذلك فقد برئ من هللا، وبرئ هللا منه بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر. إال أن تتقوا منهم 

ألسنتكم، وتضمروا لهم تقاة، إال أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الوالية ب

 82العداوة، وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، وال تعينوهم على مسلم بفعل".

 

                                                           
79, Oxford , Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping ConsensusAndrew F. March 

University Press, New York, 2009, p. 213-214, electronic copy. 
80(Leiden: Brill, 1991). P. 73 “Mawlā,” in Encyclopedia of Islam2Patricia Crone,   
  .51القرآن الكريم، سورة املائدة، آية 81
  .159هويدي، مواطنون ال ذميون، ص.82
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 على حرمة مواالة غير املسلمين: "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من 
ً

أما اآلية الثانية التي تتخذ دليال

 قد بدت البغضاء من أفواههم وما
ً

تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم اآليات إن كنتم  دونكم ال يألونكم خباال

 83تعقلون""

فهويدي يقول" فيها نهى هللا املؤمنين أن يتخذوا بطانة ممن قد عرفوا بالغش لإلسالم وأهله، والبغضاء إما 

بأدلة ظاهرة دالة على أن ذلك من صفتهم، وإما بإظهار املوصوفين بتلك العداوة، والشنآن واملناصبة لهم.. 

 84لم يثبت في حقهم ذلك( فغير جائز أن يكونوا نهوا عن مخالفته ومصادقته" )ومن

 85اآلية الثالثة: "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء"

فهويدي يعتمد في فهم معناها على تفسير الشيخ محمد الغزالي، الذي يقول: "إن اآليات نزلت تطهيًرا 

يب املنافقين، ومن مؤامراتهم التي تدبر في الخفاء ملساعدة فريق معين من أهل للمجتمع اإلسالمي من أالع

الكتاب، أعلنوا على املسلمين حرًبا شعواء، واشتبكوا مع الدين الجديد في قتال، هو بالنسبة له قتال حياة 

، وقد بلغوا في حربهم
ً

منزلة من القوة  أو موت. فاليهود والنصارى في هذه اآلية قوم يحاربون املسلمين فعال

 86جعلت ضعاف اإليمان يفكرون في التحبب إليهم والتجمل معهم، فنزلت هذه اآلية".

 

 وسائر املنظرين اإلصالحيين يدافعون عن التضامن املجتمعي بين املسلمين وغير املسلمين.

ى هذا التضامن املجتمعي في مناهضة االحتالل في ثورة 
ّ
 تجل

ً
ملسلمون ، فقد قاتل ا1919في مصر مثال

إال وتكلم عن دوره فيها، وإال وتكلم 1919واألقباط مًعا "وال يوجد كاتب تحدث عن ذكرياته خالل أحداث 

 87عن ظاهرة اإلخاء بين القبط واملسلمين، كموقف نضالي ساهم فيه الجانبان بجهدهم جميًعا".

شت
ُ
ّق منه فكرة التضامن املجتمعي. وغالًبا ما يكون االشتراك في صنع الحضارة اإلسالمية، هو األصل الذي ت

ا بمحاربة اإللحاد والقيم املادية.
ً
، اهتماًما مشترك

ً
 فهذه الحضارة تحوي، من ضمن ما تحويه مثال

 

محمد عمارة يذهب إلى حد الزعم أن اإلسالم قد دعا إلى االلتحام باآلخر في األمة الواحدة، ويستشهد بوثيقة 

يهودي، كما يستدّل على هذا االلتحام في العهد الذي كتبه رسول هللا املدينة على هذا االلتحام باآلخر ال

لنصارى نجران وهو عهد نّص "على مجموعة من املبادئ الدستورية التي وضعت مبادئ وفلسفات عالقة 

 88اإلسالم باآلخرين في املمارسة والتطبيق".

                                                           
 .118القرآن الكريم، سورة آل عمران، آية رقم  83
  .159املرجع السابق، ص. هويدي، 84
 .51القرآن الكريم، سورة املائدة، آية رقم  85
 .160املرجع نفسه، ص.  86
 .139، ص. الوطنية املسلمون واألقباط في إطار الجماعةالبشري، 87
  .17، ص. اإلسالم واألقلياتعمارة، 88
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عهم لدولتها وملقومات هويتها وأمنها الوطني "وألن وحدة األمة ال تتحقق إال بوالء كّل أبنائها لها وانتماء جمي

 لهذه األمة 
ً

والقومي والحضاري اشترط هذا العهد على نصارى نجران أن يكون الوالء خالًصا واالنتماء كامال

 89الواحدة ولهذه الدولة اإلسالمية".

 

دي، وحين سئل سليم العوا يؤصل التضامن في السنة النبوية ففي مأثور السنة أن النبي قام لجنازة يهو 

 90أتقوم لجنازة يهودي يا رسول هللا، قال أليست نفًسا؟

وفي سؤال عمر بن الخطاب القادمين من األمصار عن أحوال أهل الذمة حتى يقال له: ال نعلم إال وفاًء وبًرا 

 محًضا فيقول: الحمد هلل.

 ويورد العوا شرح القرافي ملعنى البّر:

إطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل التلطف "الرفق بضعفهم وسّد خلة فقيرهم، و 

ا، والدعاء لهم بالهداية، وأن 
ً
والرحمة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطًفا بهم ال خوف

يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد 

 91تهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم"ألذي

ويطلق القرضاوي وصف إخواننا على املسيحيين داخل االمة اإلسالمية؛ فوجود األخوية الدينية ال ينفي 

 92وجود أخوية أخرى.

 

 المي الذي يقول برنامجه:وفي تجسيد للتضامن، ساهم بعض األقباط في تأسيس حزب الوسط اإلس

 "تحدد املواطنة الحقوق والواجبات للمصريين وهي األساس للعالقة بين كل املصريين.

ال يوجد تمييز بين املواطنين على أساس الدين، الجنس، اللون أو اإلثنية فيما يتعلق بحقوقهم، بما فيها 

 93حقوق الوظائف العامة".

 

تقدًما مهًما على إسالميين آخرين عندما يناقش أن املواطنة  يسجل رئيس حزب الوسط أبو العال ماض ي

عالقة بين مواطن ومواطن في الوطن، ويرجع كعادة أقرانه إلى دستور املدينة؛ ليؤصل فكرة املواطنة في 

                                                           
 .21محمد عمارة، ص. 89
 .253، ص.في النظام السياس ي للدولة اإلسالميةالعوا،  90
 .254-253العوا، ص.  91
 .226-225، ص. 2002، القاهرة، دار الشروق، الطبعة األولى، الصحوة اإلسالمية من املراهقة إلى الرشدالقرضاوي،  92
 .7، ص. 2004، برنامج حزب الوسط 93
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إلى فكرة االنتماء إلى الدولة، وليس إلى االعتقاد  -كما يقول -التاريخ اإلسالمي، وهو الدستور الذي استند 

 94ي أو القبلي أو اللون أو العرق.الدين

د ماض ي أيًضا الفكرة الشائعة لدى املفكرين اإلصالحيين عن الحضارة:  ويرّدِ

إن الحضارة العربية اإلسالمية حضارة إنسانية "وقد شارك فيها وفي صناعتها كحضارة أبناء املنطقة العربية 

هو دين  -كما هو معروف-بالتالي اإلسالم من مسلمين ومسيحيين وديانات أخرى كشركاء في هذه الحضارة و 

بمعنى االعتقاد وحضارة بمعنى التشريع والثقافة والعمارة والفن ].......[ فالذي يجمع بين املصريين خصوًصا 

والعرب عموًما هو الحضارة العربية اإلسالمية على الرغم من وجود ديانات أخرى عاشت في وسط أغلبية 

 95عية تجمع من خالل منظور الحضارة بين املسلم وغير املسلم".مسلمة، وبالتالي هذه املرج

 

منظوًرا ملواطنة، ذا خصوصية إسالمية، فيقول بداية: إن غير املسلمين  )عبد املنعم أبو الفتوح(ويقدم 

-يجب أن يتمتعوا بحقوق املواطنة كاملة؛ ألن املواطنة هي األساس لتحديد الحقوق والواجبات في الدولة

 األمة.

كن هذه املواطنة التي "تتطلب في الغرب فصل الدين عن الدولة، ورفض أي تدخل من املؤسسات الدينية ول

في شؤون الدولة، ال ينسحب على الوضع في اإلسالم فقد كان حضور املؤسسات الدينية في العالقة بين 

 الفرد والسلطان كابًحا لسلطة السلطان، وفي مصلحة الفرد".

ملواطنة" قد أصبحت احدى اهم النظم الفضلى لزمننا" وهي:" ال تتناقض مع االنتماء يقر أبو الفتوح إن ا

 إلى األمة اإلسالمية".

وألن املواطنة تنطوي بالضرورة على املساواة الكاملة بين املواطنين في الحقوق والواجبات، فيجب أن يساهم 

من أجل الدولة، وليس من أجل املسيحيون في الخدمة في الجيش املصري؛ ألن الحروب اليوم تخاض 

اإلسالم، فلم تعد الحروب لنشر الفكر ضرورية بعد أن توافرت الوسائل لنشر الفكر من خالل اإلنترنت 

 والكتب، فالقتال دفاع عن األمة، ويمكن لغير املسلمين أن يشاركوا فيه.

حضارة اإلسالمية، ولهذا ال ونجد لدى أبي الفتوح أيًضا تأكيًدا على مساهمة املسلمين واملسيحيين في ال

 .96أفضلية للهوية الدينية على القومية، وال لهذه على تلك، ويمكن للهويتين أن تعمال جنًبا إلى جنب

 

هو مصطلح "طنجرة الصهر"  97مصطلح آخر يستخدمه إسالمي أكثر راديكالية هو )كمال السعيد حبيب(

ربي، ولكنه ال يصلح في الدولة اإلسالمية التي ال الذي يقول: "إنه يصلح لتوصيف املواطنة في السياق الغ

                                                           
األولى،  ، القاهرة، سفير الدولية للنشر، الطبعةاملسألة القبطية والشريعة والصحوة اإلسالميةأبو العال ماض ي، 94

 131 .، ص2007
 .103املرجع نفسه، ص.   95
96Rachel M. Scott, p. 141  
  كاتب صحفي وسياس ي أكاديمي مصري متخصص في شؤون الحركات اإلسالمية.97
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ي الذي 
ّ
 من ذلك يجب أن تستند الدولة إلى النظام املل

ً
يجوز أن تصهر الجميع من دون اعتراف بالتنوع، وبدال

يعترف بالخالفات، فمفهوم امللة يحدد العالقة بين املواطن والدولة، ويعترف أيًضا بانتماء املواطن إلى 

 98ه بوالئه األساس ي".مجتمع يدين ل

 أن املساواة في القانون تلغي االختالفات. -وفق رؤية السيد حبيب-فال تعني املواطنة 

 

 الذمة والجزية -ج

تعترض املواطنة معضلة كبيرة يجهد الفكر اإلسالمي املعاصر للتغلب عليها، هي عّد غير املسلمين ذميين 

 زوايا عديدة وخلصوا إلى نتائج ملفتة أحياًنا. يجب أن يدفعوا الجزية، وقد قاربوا املسألة من

فهويدي يؤكد أن مصطلح أهل الذمة قد استخدمته القبائل العربية قبل اإلسالم، وأنه لم يذكر في القرآن 

"إال أنه كان جزًءا من لغة الخطاب في تعامل القبائل العربية قبل اإلسالم. إذ كانت عقود الذمة واألمان هي 

أي أننا نقف في حقيقة األمر في مواجهة صيغة ال  ي تعارف عليها عرب الجاهلية ].......[صيغ التعايش الت

تستند إلى نص قرآني، واستخدامها في السنة النبوية كانت من قبيل الوصف ال التعريف، األمر الذي ال 

لوحيد الذي وإن لم يكن ا-يصنفه في أي من درجات الحكم الشرعي امللزم وباإلضافة إلى ذلك فإن الوصف 

إال أنه كان تعبيًرا عن حالة تعاهدية، تعارف عليها عرب الجاهلية في تنظيم  –استخدم في خطاب اآلخرين 

 99."ضمن ما أخذ به من تقاليد وأعراف اإلسالم،عالقات القبائل واالفراد، استمر إلى ما بعد 

قرآن، ويوضح ذلك بعّد النص القرآني ذا فيتبنى هويدي مقاربة تقوم على التمييز بين املؤقت والدائم في ال

 مستويين:

 مستوى أول: يتضمن قواعد تضبط عالقة الفرد باهلل.

مستوى ثاٍن: يتضمن قواعد تضبط العالقات بين الناس، وهو مستوى يتطلب إعادة تفسير مستمرة 

 بحسب السياق التاريخي.

سلمين، من هذا املستوى الثاني وهي يمكن فالسور التي تتضمن قواعد تضبط العالقة بين املسلمين وغير امل

أن تفسر تفسيًرا سياقًيا، يسمح للقارئ بالوصول إلى نتيجة مغايرة للنتيجة التي يوصل إليها التفسير 

 100الحرفي.

وإضافة إلى هذا املنهاج في التفسير السياقي، يؤكد هويدي ضرورة التفريق بين ما هو شرع منزل، وبين ما هو 

 هاء بدالة تغير الزمان واملكان. فقه من صنع الفق

                                                           
، 2001، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة األولى، الحركات اإلسالمية من املواجهة إلى املراجعةكمال السعيد حبيب، 98

  .205ص. 
 .111، ص. مواطنون ًل ذميون مي هويدي، فه99

100Rachel M. Scott, p. 128.  
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يستعرض هويدي آيات وأحاديث نبوية تنّص على احترام كرامة اإلنسان، ويفّسر اآلية الثامنة من سورة 

املمتحنة "ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا 

: إنها تعني "جميع أصناف امللل واألديان، أن تبروهم وتصلوهم إليهم، إن هللا يحب املقسطين". بقوله

  101وتقسطوا إليهم"

 

ويقول سليم العوا: إن املجتمع اإلسالمي األول تبنى الذمة كأسلوب لتحديد العالقات بين الفاتحين 

 102املسلمين، وبين الخاضعين غير املسلمين؛ لكي ينال األخيرون حماية هللا والنبي.

ج العوا أن الذمة مؤسسة سياسية ال دينية، وهي نتيجة حدث تاريخي لم يعد قائًما. فبمثل ومن هنا يستنت

ما ننظر إلى العبودية على أنها ليست ذات صلة بحاضرنا، وال نلتفت إلى النصوص الفقهية التي تتحدث 

 ليست ذات قيمة اليوم. -فيما يتعلق بالذمة-عنها، كذلك نعّد املرجعيات الفقهية 

لعوا توضيًحا قانونًيا الجتهاده ببطالن عقد الذمة فحواه: أن هذا العقد باطل؛ لغياب أحد طرفيه، ويزيد ا

وهو الخالفة اإلسالمية التي قضت عليها الكولونيالية، وما خلف هذه الشكل الذي ذهب به االستعمار هو 

باملسلمة، وليس على أقلية  دولة جديدة مغايرة للقديمة؛ ألنها تعتمد على أكثرية مسلمة لكي تِسَم نفسها

 مسلمة فاتحة.

ليست خلًفا للخالفة اإلسالمية، ولم تفتحها اقلية مسلمة وإنما تشارك في  -كما ذكرنا-الدولة الجديدة 

 تأسيسها مسلمون وغير مسلمين.

، ضد االحتالل 1919، وثورة 1881فقد ساهم املسلمون وغير املسلمين في مصر في الثورة العرابية عام 

بريطاني، وكانا طرفين في إبرام عقد اجتماعي أّسس نوًعا جديًدا من السيادة اختلف عن شكل السيادة ال

سس على الفتح.
ُ
 103القديم الذي أ

 

ا من مقدمة أخرى، ففي 
ً
ا يوصله إلى النتيجة نفسها، ولكن انطالق

ً
أما طارق البشري، فيناقش املسألة نقاش

وا القيادة؛ رأيه أن املسلمين في املجتمع اإلسالمي 
ّ
الباكر كانوا أقلية عددية، ولذلك كان من الضروري أن يتول

لكيال يخضعوا ألكثرية غير مسلمة، ومن الطبيعي كذلك أن يحذروا من مشاركة غير املسلمين، ويصّروا 

 على إخضاعهم.

ن في بالدهم، أما اليوم "فقد آل الوضع إلى عكس ما كان عليه من كال طرفيه. صارت الغلبة العددية للمسلمي

حيث لم يعد ثمة وجه للخشية على إسالم املسلم، من مساهمة غير املسلمين في الشؤون العامة. كما آلت 

أوضاع املسلمين السياسية والعسكرية في املوازين العاملية إلى ضعف غير خاف، حيث ُيخش ى على املسلمين 

بهم وانفصام عرى الرابطة الوطنية  من عدم استقرار األوضاع في بالدهم، بسبب عدم مساواة غيرهم
                                                           

 .111هويدي، ص.  101
  .181، ص.2003، السنة الرابعة، 11، مجلة الحياة الطيبة، الـ عددالذمة في النظام الحقوقي اإلسالميالعوا، 102
  .182املرجع نفسه، ص.103
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واستغالل القوى الخارجية الطامع هذا األمر. وملفكري اإلسالم اليوم أسوة بعمر بن الخطاب، الذي أسقط 

سهم املؤلفة قلوبهم على الرغم من النص عليه، ملا ارتآه أن هللا تعالى قد أعز اإلسالم بما لم يعد به حاجة 

 104لعمر شائع مشتهر ال يرفض منهجه فيه غالبية املفكرين فيما يرجح".إلى تأليف القلوب. وهذا أثر 

 

كما يرى الغنوش ي أن مصطلح أهل الذمة لم يعد الزم االستعمال في الفكر السياس ي اإلسالمي "طاملا تحقق 

ا وواجبات".
ً
 105االندماج بين املواطنين وقامت الدولة على أساس املواطنة، أي املساواة حقوق

ُ َوَرُس أما تفسيرات 
َّ

َم اَّلل َيْوِم اآلِخِر َوال ُيَحّرُِموَن َما َحرَّ
ْ
ِ َوال ِبال

َّ
ِمُنوَن ِباَّلل

ْ
ِذيَن ال ُيؤ

َّ
وا ال

ُ
اِتل

َ
ُه َوال آية الجزية "ق

ُ
ول

 َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن "
َ
ِجْزَية

ْ
وا ال

ُ
ى ُيْعط ِكَتاَب َحتَّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
َحّقِ ِمَن ال

ْ
فهي في نظر هويدي  ،106َيِديُنوَن ِديَن ال

تفسيرات مغلوطة؛ ألنها تفصل اآلية عن مبادئ اإلسالم األساسية، وهي مبادئ تتضمن احترام الكينونة 

 اإلنسانية، وتنص على واجب معاملة أهل الكتاب باحترام.

 

ن وفي محاولة لقراءة التفسيرات الشائعة آلية الجزية قراءة تأخذ في الحسبان ظروفها، خلص هويدي إلى أ

هذه التفسيرات عكست استجابة املفسرين والفقهاء للعدوان املوجه ضدهم من البيزنطيين عندما أوحي 

 باآلية، ومن املغول والصليبيين في فترات الحقة.

فهو أن الخضوع الذي تنّص عليه اآلية هو خضوع للقانون  -في رأي هويدي-أما التفسير املعاصر لنا 

 عن قتال الحاكم املسلم.اإلسالمي، بما يعني أن من يخض
ّ
 107ع هو من يقبل سلطة اإلسالم، ويكف

ويستخرج العوا من الفقه الكالسيكي ما يساعد في الوصول إلى النتيجة القائلة: إن الجزية لم تعد واجبة 

 من الجهاد، وليست جزًءا ضرورًيا من عقد 
ً

التطبيق، فيلفت إلى أن الشافعي وابن حجر عّدا الجزية بديال

 108الذمة.

ا عضوًيا بمبادئ 
ً
خالصة اآلراء أن الذمة وما تستتبعه، مرتبطة بظروف تاريخية، وليست مرتبطة ارتباط

 اإلسالم.

  

                                                           
  714ص.، املسلمون واألقباط في إطار الجماعة الوطنيةالبشري، 104
 .48ص.  الحريات العامة في اإلسالم،الغنوش ي،  105
  .29، سورة التوبة، آية رقم قرآن كريم106
  .141-139، ص. مواطنون ًل ذميون هويدي، 107
  .256، ص.في النظام السياس ي للدولة اإلسالميةالعوا، 108
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 العالقة مع أقليات من غير أهل الكتاب -د

أما حقوق غير املسلمين من غير أهل الكتاب، فيمكن تبين موقف الفكر اإلسالمي املعاصر منها من خالل 

 الة البهائيين في مصر.اآلراء التي تعرضت لح

 وفهمي هويدي يقول: إن اإلسالم يكّرم اإلنسان بغض النظر عن عقيدته.

والفرد كائن إنساني له كرامة يجب أن تصان؛ ألنه ابداع خلق هللا، وأن من واجب املجتمع اإلسالمي الدفاع 

 109عن كرامة الكائنات اإلنسانية.

 

أ على حالة متعينة، كحالة البهائيين في مصر؛ ففي رأي محمد ويبدو االرتباك عند محاولة تطبيق هذا املبد

 من التاريخ اإلسالمي عن التعامل مع 
ً

عمارة أن وحدة األمة ال تتحقق إال بوالء جميع أبنائها، ويضرب مثال

غير مسلمين من غير أهل الكتاب عندما فتح املسلمون بالد فارس وسأل عمر مجلس الشورى في مسجد 

 املدينة: 

 أصنع باملجوس؟كيف 

عليه وسلم أنه قال: "سنوا فيهم سنة  110فوثب عبد الرحمن بن عوف وقال: أشهد على رسول هللا صلى هللا

 أهل الكتاب".

أما فهمي هويدي فقد تصدى لقضية البهائيين بالقول: إن البهائيين يمثلون نسبة صغيرة في مصر، ولذلك 

قانونية معقدة، وأنهم يجب أن يمتلكوا قانون أحوال ال تستحق االهتمام. ولكنه أكد ان قضيتهم قضية 

شخصية خاًصا بهم، وأن يسمح لهم باتباع تعليمات دينهم، وهو ما كان سائًدا في االمبراطورية العثمانية 

 111بشكل غير رسمي.

 

ا أكثر، فيرفض السماح للبهائيين ببناء معابدهم الخاصة، كما يرفض
ً
 أما رفيق حبيب فيتبنى موقًفا محافظ

 112السماح لهم أن يمتلكوا قانون أحوال شخصية خاًصا بهم، ولكنهم يمكن أن يفعلوا ما يريدون في بيوتهم.

 ويوافق محمد عمارة على هذا فيقول: إن االعتراف الرسمي بالبهائيين سيكون ضد النظام العام:

 "وعقيدة العموميمكنك أن تفعل ما تشاء في بيتك، أما ان تفعله أمام العموم فهو سيؤذي مشاعر ".

 "حرية الناس مقيدة باحترام النظام العام ".

 113بين الحرية الفردية وبين االعتراف الرسمي بها. -بحسب عمارة-يوجد فرق 

                                                           
 .81هويدي، ص.  109
 .22، ص. اإلسالم واألقلياتعمارة،   110
1118.Rachel M. Scott, p.15  
112ibid  
113Ibid.  
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اإلخوان املسلمون ال يرغبون في االعتراف بحقوق البهائيين املدنية؛ فـ )محمد حبيب( النائب السابق للمرشد 

 .114مع النظام العام يصّنفهم في خانة املرتدين.العام يقول إن اصطدام البهائيين 

اإلخوان املسلمون ال يلزمون أنفسهم إال احترام حرية ممارسة شعائر دينية لكّل األديان السماوية املعترف 

 بها.

 

وحتى حزب الوسط، الذي يحرص على الصبغة الليبرالية في نقاشه للقضايا الشائكة، ينضّم إلى املحافظين 

؛ فيرفض رئيس الحزب أبو العال ماض ي االعتراف الرسمي بالبهائيين، ويقول إن قانون في هذه القضية

 115األحوال الشخصية الخاص بهم يجب أن يقّيد بالشريعة.

موا شؤونهم الشخصية كأعضاء في 
ّ
ويوضح أبو العال ذلك بالقول: إن أعضاء األديان األخرى يجب أن ينظ

 
ً

إذا أراد شخص الزواج، فعليه أن يتصرف إما كمسلم أو مسيحي أو  إحدى األديان السماوية الثالثة، فمثال

 116يهودي.

 

 حقوق األفراد -ه

ري الدستورية اإلسالمية، وهم في صدد الحديث عن حقوق األفراد  ينصب على مبدأ العدالة،  
ّ
تركيز منظ

ة والخاصة، فالعدل التي يقول العوا: إنها مبدأ أساس ي من مبادئ اإلسالم، وشامل لكل جوانب الحياة العام

في اإلسالم يشمل" عالقات الحياة جميًعا، ]...[ سواء أكانت هذه العالقات بين الحاكم واملحكومين أم بين 

ز   117خصوم يقفون مًعا بين يدي القاض ي، أم كانت عالقات خاصة بين األفراد"
ّ
 -فيما يتعلق بالحريات-ويرك

ام السياس ي، ويذهب العوا إلى أن التشريع اإلسالمي قد على حرية الرأي التي يعدها ألصق الحريات بالنظ

احتفى بهذه الحرية احتفاًء لم تصل إليه املذاهب السياسية أو النظم الدستورية الوضعية، و يفسر العوا 

اآلية "ألم تر أن هللا يسجد له من في السموات واألرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 

( على أنها تعني أن بني اإلنسان على خالف جميع 18س وكثير حق عليه العذاب")الحج: وكثير من النا

" ويستدل من اآليات التي تحّض اإلنسان  118املخلوقات التي تسجد هلل مخيرون بين السجود وعدم السجود.

سالم يعدها على التفكير في مخلوقات هللا؛ لكي يصل إلى اإليمان بوحدانيته على هذه الحرية، وعلى أن اإل 

من الفطرة، ويستدل كذلك من مجادالت األنبياء ألقوامهم على إقرار اإلسالم بحق الناس في حرية التفكير 

 وحرية الرأي.

                                                           
114Ibid.  
115Ibid. 
116Ibid.  
  .205، ص.النظام السياس ي للدولة في اإلسالمالعوا، 117
  .207املرجع نفسه، ص.118
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ومن هذه الحرية التي يؤصلها العوا في القرآن وغيره من املصادر، يقرر أن الحرية السياسية مكفولة في 

 صل.القرآن؛ ألن الحرية السياسية فرع لذاك األ 

"ومن ثم فإن الحرية السياسية في اصطالحنا العصري ليست إال فرًعا ألصل إسالمي عام هو حرية اإلنسان، 

 على ذلك أن نذكر حديث 
ً

من حيث هو إنسان، املقررة بنصوص قطعية في الكتاب والسنة ويكفينا تدليال

ناس إن أحسن الناس أحسنت رسول هللا الذي يقول فيه ألصحابه: "ال يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع ال

  119وإن أساؤوا أسأت"

ولكن هذه الحرية مقيدة بااللتزام بحدود الشريعة اإلسالمية "فال يجوز أن يكون الرأي الذي يبديه املسلم 

 لهذه الحرية–
ً

طعًنا في الدين أو خروًجا عليه. فذلك مخالف للنظام العام في الدولة اإلسالمية،  -إعماال

 120أن يعاقب عليه. -إذا توافرت شروط معينة-به، وقد يجوز يحجر لذلك على صاح

ولكن الرّدة عن اإلسالم إثم، وهو يعني أن هذه الحرية ليست ناجزة بل مقيدة، ولكن القرآن لم يحدد عقوبة 

للمرتد في الدنيا، وحرية التعبير مكفولة بمبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكنها مقّيدة بالتوافق مع 

 121لنظام السائد واملالءمة األخالقية وهذا يتضمن عدم الحديث بطريقة تؤدي الى حرف املؤمن عن إيمانه.ا

 

أما القرضاوي فيعد األمن على الضروريات الخمس املنصوص عليها في أصول الفقه اإلسالمي )الدين 

ا ال يجوز ألحد أن يفرط فيها.
ً
 والنفس والعرض واملال والنسل( حقوق

ن الناس من ومن واجب ا
ّ
لدولة في اإلسالم أن تحقق للفرد هدفين أساسيين: الكفاية، واألمن، حتى يتمك

 122التفّرغ لعبادة ربهم بعد اطمئنانهم إلى تحققهما.

ويفاضل القرضاوي بين اإلسالم وغيره من األديان، ليخلص إلى أن الحرية الدينية التي منحها اإلسالم لم 

، فقد" أعلن القرآن: مكّيه ومدنّيه رفض اإلكراه؛ ففي مكة يقول:" أفأنت يسبقه إليها أي دين من األديان

(، وفي املدينة يقول: "ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" 99تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" )يونس: 

 123(.256)البقرة: 

 

تقاد في اإلسالم وآثارها؛ فهو يقرر في كتابه" الحريات العامة في اإلسالم" في تبيان حرية االع الغنوش يويسهب 

بداية أن اإلسالم كفل حرية االعتقاد فـ" تكاد تجمع كتب التفسير والفقه على اعتبار آية "ال إكراه في الدين" 

                                                           
  .212املرجع نفسه، ص. 119
  املرجع نفسه، املوضع نفسه.120
121, ldEgypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab WorBURCE K. Rutherford,  

Princeton University Press, Princeton, NJ, 2008, p. 114. 
  .51، ص. من فقه الدولة في اإلسالمالقرضاوي، 122
  املرجع نفسه، املوضع نفسه.123
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تمثل قاعدة كبرى من قواعد اإلسالم، وركًنا عظيًما من أركان سماحته، فهو ال يجيز إكراه أحد على الدخول 

 .124يكره أهله على الخروج منه" فيه، وال يسمح ألحد أن

 وقد اشتق الغنوش ي قواعد من مبدأ حرية االعتقاد:

: "ولذلك اتفق الفقهاء على أن الذمة تعطى  -
ً

قاعدة املساواة في التعامل، وربطها بحق املواطنة قائال

نهم من قصرها لطوائف من غير املسلمين، أي حق املواطنة في الدولة اإلسالمية، وإنما اختلفوا في النوع، فم

هم من أضاف الصابئة واملجوس، ومنهم من عممها لتشمل كل طالب لها وإن يكن على اليهود والنصارى، ومن

عابد وثن، كما هو رأي املالكية، وذلك طاملا التزم بمقتض ى املواطنة، شأنه شأن املسلمين، فإنما املساواة 

النظام  هي قاعدة التعامل في املجتمع اإلسالمي وال ترد االستثناءات إال  في حدود ضيقة هي من مقتضيات

 125العام أو هوية املجتمع ونوع القيم العليا التي تحكمه".

 حرية ممارسة الشعائر الدينية ألتباع األديان. -

حرية التعبير: فهي مكفولة للمسلمين ولغير املسلمين فإذا "كان من حق بل من واجب املسلم أن يعرض  -

 126دعوته على مواطنه غير املسلم، فإن لهذا األخير الحق نفسه"

مسألة الردة: والتي يخلص الغنوش ي بعد مناقشة الرأي القائل إنها جريمة عقيدية، والرأي القائل إنها  -

جريمة سياسية، إلى أنها سياسية مستنًدا في ذلك إلى آراء قدامى كالسرخس ي، وابن القيم، ومحدثين كـ أبي 

العقيدة التي أقرها اإلسالم ، وإنها مسألة  زهرة، وعبد املتعال الصعيدي "إن الردة جريمة ال عالقة لها بحرية

سياسية قصد بها حياطة املسلمين وحياطة تنظيمات الدولة اإلسالمية من نيل أعدائها، وإن ما صدر من 

النبي صلى هللا عليه وسلم في شأن الردة إنما هو باعتبار واليته السياسية على املسلمين، وبذلك تكون عقوبة 

 128ا".ال حًد  127الردة تعزيًرا

 

ويستدل الغنوش ي على رجحان هذا الرأي على الرأي اآلخر بعدة أدلة: منها عفو النبي عن عبد هللا بن ابي 

سرح الذي كان من كتبة الوحي، ثم ارتد فتوعده النبي بالقتل، ثم عفا عنه عند فتح مكة بشفاعة عثمان 

 ما كانت هذه لتقاتل" ما يعني أن بن عفان، ومنها احتجاج النبي يوم فتح مكة عندما رأى امرأة مقتول
ً

ة قائال

 غير املقاتل ال يجوز قتله.

 

                                                           
  .46، ص. الحريات العامة في اإلسالمالغنوش ي، 124
  .48الغنوش ي، ص. 125
 .49الغنوش ي، ص.  126
على الجريمة دون العقوبة ويترك أمر فرض العقوبة للسلطة التشريعية في جرائم التعزير هي الجرائم التي ينص فيها  127

 الدولة.
  .52الغنوش ي، ص. 128
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ا وافًرا من نقاش املنظرين اإلسالميين املعاصرين؛ فمحمد 
ً
وقد نالت مسألة حق الفرد في تغيير دينه حظ

 سليم العوا يرفض حد املوت على املرتد ويقول: إن عقوبة املوت هذه غير مذكورة في القرآن، وإن املرتد

يعاقب في اآلخرة وليس في الدنيا، وعدا عن عدم وجود نص على هذه العقوبة في القرآن، يعزز حجة رفضه 

 بالقول: إن هذه العقوبة تتناقض مع مبدأ ال إكراه في الدين.

 ولكن العوا يؤكد أن للردة أحكاًما مدنية، إضافة إلى األحكام الجنائية وهذه األحكام املدنية هي: 

 ملرتد، وبطالن العقود التي يبرمها، وعدم توريثه، وانفساخ نكاحه.سقوط أهلية ا

وهي أحكام يبرز فيها ازدواج الشريعة والقانون؛ ألن مستند هذه األحكام في املواد القانونية املعمول بها في 

 عدة دول عربية هو الفقه اإلسالمي.

 حكم القانون املصري في هذا الشأن هو حكم املذهب الحنفي
ً

 .فمثال

 129وهي أحكام تقع بمجرد ثبوت الردة، وال تحتاج إلى القضاء إلقرارها.

 

خطاًبا متميًزا من حيث تركيزه على حرية العقيدة كأصل من أصول القرآن، ويقول:  "حسن الترابي"يمثل 

إن حديث املرتد حديث قصير، جاء في سياق العالقات الحربية؛ فلكي تعتبر هذه املسألة جريمة يجب أن 

أكثر من ارتداد فكري، بل يجب أن تترجم ليس فقط بالتحريض على الفتنة بل باالنخراط فعلًيا في  تكون 

 130صراع مسلح ضد املجتمع، وهذا يقرب مفهوم االرتداد من مفهوم الخيانة املعروف في كل القوانين"

 

جازمة على من ال فحواه: أن اإلسالم ال يحكم بصورة  131اجتهاًدا متميًزا "محمد مهدي شمس الدين"يقدم 

 يعتنق عقيدته أنه هالك ويصنف الناس إلى صنفين:

 املقصر: الذي بلغته الدعوة، وعقلها، وجحدها.

القاصر: من لم تبلغه، أو بلغته، ولم يعقلها، فال يحكم عليه اإلسالم بالهالك األبدي، بل ربما يكون معتقده 

 الخاص سبًبا لنجاته.

دة ال يطبق إال إذا حول املرتد عمله إلى عمل سياس ي ضد املجتمع، وضد وفي حكم الردة يقول: إنها حد الر 

 132دولة املجتمع، فإقامة الحد عليه ليس بسبب ردته، وإنما بسبب تحوله إلى محارب

ولكن املسلم ينتمي إلى مجتمع إسالمي يتمتع فيه بحقوق، ويلتزم بواجبات، فإذا ارتد عن اإلسالم وأعلن 

 من موقفه ما
ً

دة للتبشير ضد اإلسالم، ولم يحتفظ بموقفه لنفسه، تسقط حقوقه الناشئة ذلك جاعال

                                                           
 .26، ص. 2003، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانية، الحق في التعبيرالعوا، محمد سليم،  129
، بيروت، مركز دراسات لخطاباإلسالميون بين الثورة والدولة: إشكالية إنتاج النموذج وبناء اعبد الغني عماد، 130

  .172، ص2013الوحدة العربية، الطبعة األولى، 
 .180عبد الغني عماد، ص.  131
، بيروت، املؤسسة الدولية للدراسات والنشر، اًلجتهاد والتجديد في الفقه اإلسالميمحمد مهدي شمس الدين،  132

 .239. ص. 1999الطبعة األولى، 
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من انتمائه إلى املجتمع اإلسالمي؛ ألن ارتداده املعلن ليس خروًجا عن ثقافة املجتمع فحسب، وإنما عن 

 133نظام املجتمع أيًضا.

ين أحاديث نبوية وفي تأويل للتناقض الظاهر بين ما ينص عليه القرآن من حرية اختيار العقيدة، وب

 منطوقها اإلكراه على الدين، حصرت هذه األحاديث ونوقشت بما يرفع التناقض.

 الحديث األول 

 حديث عكل وعرينة.

"عن أنس رض ي هللا عنه أن نفًرا من عكل، ثمانية قدموا على رسول هللا فبايعوه على اإلسالم، فاستوخموا 

صلى هللا عليه وسلم، قال: أفال تخرجون مع راعينا  األرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول هللا

 في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها" قالوا بلى.

فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول هللا وأطردوا النعم فبلغ ذلك رسول هللا 

مر أعينهم ثم نبذهم في الشمس فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وس

 134حتى ماتوا"

والتأويل لهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ورواه غيرهما أن قتل العرنيين لم يكن بسبب ردتهم، وإنما 

 ألحد سببين:

: أنهم حرابة )هي خروج جماعة أو فرد ذي شوكة إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه أو سرقة األول 

من  34و 33ين أو االعتداء على أرواحهم( وهؤالء يقام عليهم الحد املنصوص عليه في اآليتين أموال املسافر 

سورة املائدة "إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 

اآلخرة عذاب عظيم إال الذين أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 

 تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم".

 : أن ما فعل بهم نوع من القصاص؛ ألنهم قتلوا الرعاة ومثلوا بهم.والثاني

 135فالحادثة ال تصلح لالستدالل بها على أن حكم املرتد القتل.

 الحديث الثاني

 عن ابن مسعود الذي يوضح األسباب املبيحة لدم املسلم وهي ثالثة:الذي رواه مسلم وغيره وهو الحديث 

 "النفس بالنفس، والثيب الزاني، واملارق من الدين املفارق للجماعة".

ويستند العوا إلى ابن تيمية، وإلى أدلة أخرى لنفي أن يكون معنى املارق من الدين املفارق للجماعة هو املرتد، 

 136حارب، ال مجرد املرتد.ويقرر أن املقصود به هو امل

                                                           
 .238محمد مهدي شمس الدين، ص.  133
 .155، ص2010، الطبعة الثانية، 11، بيروت، دار إحياء التراث العربي، جصحيح مسلم بشرح النوويمسلم،  134
، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر في أصول النظام الجنائي اإلسالمي: دراسة مقارنةمحمد سليم العوا،  135

 .185، ص. 2006والتوزيع، الطبعة األولى، 
  .187العوا، ص. 136
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 الحديث الثالث

 بسنده عن ابن عباس. 137حديث "من بدل دينه فاقتلوه" الذي رواه البخاري 

 وهو أقوى مستند يرجع إليه القائلون إن عقوبة املرتد القتل.

وتأويل الحديث بما يتوافق مع حرية االعتقاد أن صيغة األمر في: "اقتلوا" ليست للوجوب؛ لقرائن تصرفها 

ن الوجوب إلى اإلباحة، ومن هذه القرائن أن األحاديث التي ورد فيها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قتل ع

 مرتًدا أو مرتدة ليست صحيحة من حيث السند.

عن جابر أن أعرابًيا أسلم ثم طلب من الرسول أن يرتد، فلما رفض  139ومسلم 138ومنها ما رواه البخاري 

 ينة، ولم يتعرض له أحد.الرسول السماح له خرج من املد

 هاتان القرينتان، إضافة إلى غيرهما، تجعالن أمر القتل يحمل على محمل اإلباحة، ال الوجوب.

وهو ما يلزم عنه أن قتل مبدل دينه ليس حًدا مقدًرا، وإنما عقوبة تعزيزية مباح أن تصل إلى القتل إذا رأت 

 140لذلك. السلطة املختصة بالحكم في الدولة اإلسالمية ضرورة

حق امللكية يشرحه الغنوش ي بش يء من التفصيل، فيؤكد ان اإلسالم قد منح الفرد هذا الحق، ولكن ليس 

 141بعّده حًقا إنسانًيا طبيعًيا، إنما وظيفة اجتماعية، وتفسير ذلك أن امللك في التصور اإلسالمي كله هلل

ا تصب في حفظ املجتمع، وأمنه، أما كونها وظيفة اجتماعية؛ فألن الحقوق والواجبات الشرعية إنم

رض عليها من القيود ما يعيدها إلى وظيفتها األصلية.
ُ
 وازدهاره فإذا لم تفعل ذلك ف

ويربط الغنوش ي بين حق امللكية الفردية، وكونه وظيفة اجتماعية، وبين توزيع السلطة عن طريق وظيفتها 

 اء من الدولة، أم من قلة من أفراد املجتمع.االجتماعية التي ال تتحقق إال بتوزيعها، وعدم احتكارها سو 

"توزيع السلطة في املجتمع على كل أفراده من خالل امتالكهم جزًءا من الثروة؛ األمر الذي يعطي الحرية 

 142السياسية والشورى مضموًنا اجتماعًيا"

 

الدولة اإلسالمية ويستند الفكر اإلسالمي املعاصر إلى آيات، وأحاديث، وآراء فقهية تقليدية؛ لتأكيد أن 

تمنح حق العمل، وحق الضمان االجتماعي، وباقي الحقوق املدنية؛ فحق العمل متضمن في مؤسسة الزكاة 

 التي ال تقدم هبات عينية إال في حاالت نادرة:

                                                           
 .267خاري، ص. الب 137
 96البخاري، ص.  138
 .155مسلم، ص.  139
 .194العوا، ص.  140
  57الغنوش ي، ص. 141
  املرجع نفسه، املوضع نفسه.142
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"وإنما تقدم إليهم بحسب أوضاعهم واختصاصاتهم أدوات عمل )ورشات ومصانع، وقطع أرض ورؤوس 

 143أموال......(

 فعلى الدولة والية األطفال القصر وحّق ال
ً

ضمان االجتماعي تفّردت الدولة اإلسالمية بجعله حًقا شامال

 144الذين ال أولياء لهم ومراقبة أوليائهم إن وجدوا وتزويج من ال أولياء لهم أو ال مال لهم.

ية لحق الضمان (؛ للتدليل على ضمان الدولة اإلسالم31-28ويستشهد الغنوش ي بالدستور اإليراني )املواد 

 145االجتماعي الواجب مراعاته في الدولة املدنية.

 

 املشاركة العامة في السياسة -3

فيما يتعلق باملشاركة السياسية، فالعوا وهويدي والبشري وعمارة يؤكدون انسجام الديمقراطية 

وإن اتهامه  والتعددية السياسية مع اإلسالم؛ فسليم العوا يقول: إن القرآن يؤسس ملفهوم التعددية،

بمعارضة التعددية السياسية اتهام باطل، وفي إثباته لبطالن االتهام يقول العوا: إن الشريعة وضعت قواعد 

عامة، ويخطئ من يعتقد أنه يوجد شكل واحد للنظام السياس ي الذي يمكن أن يعّد إسالمًيا، فقد ترك 

 146حوال املتغيرة.التشريع التفاصيل للمسلمين؛ لكي يقرروها بما يتالءم مع األ 

 

 الشورى -أ

يؤصل العوا املشاركة السياسية في الشريعة عن طريق مبدأ الشورى التي يؤكد وجوبها استناًدا إلى أدلة من 

 القرآن" وشاورهم في األمر" وسيرة النبي.

 147ويضع العوا قيدين على الشورى:

 آن الكريم أو السنة النبوية.: أال تكون الشورى في أمر ورد فيه نص قطعّي الداللة في القر األول 

: أال ينتهي رأي املشيرين إلى نّص يخالف نًصا من النصوص الشرعية الواردة في القران الكريم، أو والثاني

 السنة النبوية.

أما الخالف املشهور بين قائلين بعدم إلزام الشورى للحاكم، وقائلين بإلزامها، فإن العوا يتبنى الرأي القائل 

 لزمة:بأن الشورى م

                                                           
  .61الغنوش ي، ص. 143
 .68الغنوش ي، ص.  144
 .69الغنوش ي، ص.  145
  .180، ص. النظام السياس ي للدولة في اإلسالمالعوا، 146
 .183، ص. النظام السياس ي للدولة في اإلسالمالعوا،   147
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"والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي األكثرية ووجوب الشورى على األمة اإلسالمية 

يقتض ي التزام رأي األكثرية "ويجب أن تكون األقلية التي لم يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذ رأي األكثرية 

يصح اتباع غيره ]...[ وليس ألقلية أن تناقش من  وأن تنفذه بإخالص باعتباره الرأي الذي يجب اتباعه وال

جديد رأًيا اجتاز دور املناقشة، أو تناقش في رأي وضع موضع التنفيذ. وتلك سنة رسول هللا التي سنها للناس، 

 148والتي يجب على كل مسلم اتباعها"

لعقد" ويقول: إنهم في ويتعرض العوا لهيئة الشورى التي أطلق عليها في الفقه الكالسيكي اسم "أهل الحل وا

 عصرنا يجب أن يكونوا ممثلين لألمة مجتمعة، بعّد األمة كياًنا واحًدا.

ويجب أن يكون اختيار عضو هذه الهيئة بعقد وكالة تجيز للموكل عزل موكله، إذا لم يف بشروط العقد، 

 موع الناخبين فقط.ومن شروط الوكالة أن يعمل املوكل" النائب في عصرنا" ملصلحة األمة، ال ملصلحة مج

"والقاعدة أنه يجوز للموكلين أن يعزلوا مركلهم، لذلك ينبغي أن يتضمن قانون االنتخاب في دولة إسالمية 

عصرية نًصا او نصوصا تجيز للناخبين عزل النائب عن واليته، ويمكن تنظيم ذلك عن طريق تنظيم 

لفصل في عضوية أعضاء مجلس الشورى الدعوى القضائية التي يكون الفصل فيها للمحكمة املختصة با

 149)البرملان=مجلس الشعب= الجمعية التأسيسية..... الخ(

ويطالب العوا بتوسيع الشورى؛ لكي تشمل األمة كلها، والشورى في رأيه مكانها البرملان والتصويت  

القرآني "وال تكتموا  للمرشحين فرض ديني؛ بناء على أنه بمنزلة الشهادة التي يحرم كتمانها استناًدا إلى النص

 150الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

 

أما كمال أبو املجد فيعمد إلى كشف الفروق بين مصطلحات ثالثة تستعملها النصوص للتعبير عن أهل 

الشورى منطلًقا من قناعة فحواها: أن الفكر السياس ي اإلسالمي سيظل في أزمة إذا لم ُيزل غموض 

 رى.مصطلحات تدور حول الشو 

"في كتب السياسة الشرعية وكتب الفقه اإلسالمي بصفة عامة اصطالحات ثالثة تحتاج إلى ضبط وتحديد، 

 فهم تارة يشيرون إلى أهل الشورى، وتارة يشيرون إلى أهل الحل والعقد، وتارة يشيرون إلى أهل االجتهاد"

ر إلى من يصلحون ليطلب "واألقرب إلى ضبط املصطلحات فيما نرى أن عبارة أهل الشورى عامة تشي

الحاكم رأيهم في أمر من األمور، ومن ثم كان طبيعًيا أن تختلف صفاتهم وشروطهم باختالف األمر املطلوب 

منهم، أما أهل الحل والعقد فتشير إلى عنصر التأثير االجتماعي الذي يتمتع به فريق من الناس بحيث يكون 

 كافيً 
ً

ا لرضا الناس به ودخولهم فيه وانصياعهم لحكمه، أما أهل انحيازهم لشخص أو رأي أو قرار مدخال

االجتهاد فاألقرب إلى املنطق أنهم املؤهلون إلبداء الرأي السليم في املسائل الفقهية على اختالفها، فإذا كان 

األمر املعروض ذا صبغة تشريعية، كان من شروطهم توافر القدرة على االجتهاد بمعناه الشرعي أي القدرة 
                                                           

 .196، ص. النظام السياس يالعوا،  148
 .201، ص. النظام السياس يالعوا،  149
 .209، ص. النظام السياس يالعوا،  150
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استخراج األحكام الشرعية من أدلتها مع ما يتطلبه ذلك من البحث واالستقراء واملعرفة، وإن كان األمر على 

املعروض ذا طبيعة اقتصادية  أو اجتماعية أو هندسية أو طبية أو مالية كان من شروطهم أن يحوزوا قدًرا 

 فاء ملا ليس لهم به علم".من املعرفة بتلك األمور وإال كان تصديهم إلبداء املشورة تكلًفا واقت

"إن أهل الشورى، إذن، ليسوا جماعة مخصوصة ثابتة، وليسوا نظاًما إسالمًيا محدًدا نبحث عنه اليوم في 

 151كتب األقدمين لنهتدي إليه بحذافيره".

 

ا عضوًيا بين الشورى واإلجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع؛ ألن الشورى تعني 
ً
ويربط الغنوش ي ربط

 اك األمة في الوظيفة التشريعية التي تنهض بها األمة أو الشعب في إحدى الصور الثالث:اشتر 

 بشكل مباشر عن طريق االستفتاء في املسائل املصيرية. -

أو بشكل غير مباشر عن طريق إنابة أهل الحل والعقد وهم هيئة شورية تضم الزعامات الشعبية املنتخبة  -

 ألقليات غير مسلمة.وهي هيئة يمكن أن تضم ممثلين 

أو عن طريق هيئة شورية تقوم بمهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو واجب إسالمي ُيعد أداة من  -

 أدوات تقييد سلطة الدولة.

 

ويؤكد الغنوش ي أن هذه الهيئة الشورية ال تقوم بمهامها على الوجه األكمل من دون وجود "هيئة من كبار 

نون قد عرفوا بالرسوخ في العلم والتقوى والجهاد، ليتولوا مهمة الرقابة على مجلس علماء الشريعة والقا

الشورى ضماًنا لعدم خروج املجلس على املشروعية العليا للدولة فيما يصدر عنه من قوانين وسياسات، 

على غرار بل يمكن اعتبارهم هيئة لالجتهاد الجماعي في كل ما له عالقة بالدين. هيئة مستقلة عن الدولة 

املحكمة العليا في أمريكا أو مجلس الدولة في فرنسا أو مجلس حراسة الدستور في إيران ]...[ يرعى انسجام 

 قرارات مجلس الشورى وسائر مؤسسات الدولة مع الدستور وتعاليم اإلسالم".

 

تقرير بأغلبية، إنما الشورى باإلجماع، فينبغي أن يكون الهدف ليس ال -كما ذكرنا آنًفا-وألن الغنوش ي يربط 

يجب أن يكون الهدف اإلجماع أو قريًبا منه؛ "ألن الشورى ال تستهدف تمزيق األمة وتكريس التعدد في صلبها 

وإنما تحقيق إجماعها ووحدتها، إذ الشورى ليست إال الصورة التطبيقية لإلجماع في شكل من أشكاله، 

وتثبيتها إال من خالل االعتراف بالتعدد واحترامه  ولكن الوحدة وهي مطلب عزيز، ال يمكن الوصول إليها

وتنظيم أساليب الحوار واإلقناع والتفاوض منهاًجا لحسم الصراعات وللوصول إليها، أما إلغاء الرأي بحجة 

 152املحافظة على الوحدة فسبيل إلى التدخل األجنبي وتوفير الفرص للتمزق والتشتت."

 

                                                           
  .121أحمد كمال أبو املجد، ص.151
 .141-140الغنوش ي، ص.  152
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الغنوش ي غاضًبا مما آل إليه فهم هذا البعد في املوروث من أما عن البعد السياس ي للشورى، فنجد 

السياسة الشرعية الذي تضمن أحكاًما تجعل أهل الحل والعقد نخبة تنتخب إماًما في غياب كامل لألمة، 

وهو ما يعده الغنوش ي في تحليل شائق ثأًرا تاريخًيا مما آلت إليه أحوال العلماء بعد الخالفة الراشدة؛ إذ 

ن شؤون الحكم، بينما كان قادة األمة في العهد الراشدي من العلماء، فكانت األحكام رّد فعل على ُعزلوا ع

 عزل نخبة العلماء عن طريق جعلهم محتكري الشأن العام.

 

وفي معرض نقده لهذا التصور، يقرر الغنوش ي مستنًدا إلى ابن تيمية أن البيعة العامة هي الحاسمة في تعيين 

 153عة أهل الحل والعقد ليست إال ترشيًحا.الخليفة، وأن بي

 ويعتمد الغنوش ي تصور اإلمام )البنا( ألهل الحل والعقد الذي صنفهم في ثالثة أصناف:

 الفقهاء املجتهدين الذين ُيعتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط األحكام. -

 أهل الخبرة في الشؤون العامة. -

كزعماء البيوت، ورؤساء القبائل، ورؤساء املجموعات من زعماء من لهم نوع قيادة ورئاسة في الناس  -

 األحزاب والنقابات.

 

وال يرى الغنوش ي تعارًضا بين تعاليم اإلسالم، وبين طرق االنتخاب املوصلة إلى تحديد أهل الحل والعقد 

بيعة أهل  الذين يجتمعون بعد أن ُيعينوا؛ لكي يختاروا مرشحين للرئاسة من بينهم ومن خارجهم؛ " ألن

الحل والعقد ليست إال ترشيًحا تتولى فيه الجماهير الحسم، فاملرشح الفائز بأغلبية أصوات الناس، يتولى 

أخذ البيعة عن الخاصة" أهل الحل والعقد" عن طريق مباشر كوضع اليد في اليد. أما عامة الناس، فيكتفى 

نتخاب.. ويكون ذلك عهًدا منهم على السمع ببيعتهم في صيغة من الصيغ الحديثة كاإلمضاء على بطاقة اال 

والطاعة للرئيس، في حدود الشريعة، على أن يتعهد وهو أمام الجميع بذل أقص ى الجهد إلنفاذ الشريعة 

ورعاية مصالح األمة واحترام إرادتها التزاًما بالشورى وصيانة الحريات العامة والخاصة وحقوق اإلنسان 

 154ريعة".عامة، وكل ذلك من مقتضيات الش

  

                                                           
 .153-152الغنوش ي، ص.  153
 .155املرجع نفسه، ص.  154
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 التعددية الحزبية -ب

ويتحدث القرضاوي عن التعددية الحزبية، فال يرى مانًعا شرعًيا من وجود أكثر من حزب سياس ي داخل 

 الدولة اإلسالمية، إذ املنع الشرعي يحتاج إلى نّص وال نّص.

: إن شرعية وجودها مشر 
ً

 وطة بشرطين:ولكنه يستدرك على هذه الفتوى التي تبيح تعددية األحزاب قائال

أن تعترف باإلسالم عقيدة وشريعة، وال تعاديه أو تتنكر له، وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه في ضوء  -1

 األصول العلمية املقررة.

 أال تعمل لحساب جهة معادية لإلسالم وألمته. -2

 

األديان السماوية عامة، فال يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى اإللحاد، أو اإلباحية، أو الالدينية، أو يطعن في 

 بمقدسات اإلسالم: عقيدته أو شريعته أو قرآنه أو نبيه عليه الصالة 
ّ
أو في اإلسالم خاصة، أو يستخف

 155والسالم.

ويشير فهمي هويدي إلى تمييز يجب أن ُيصنع بين موقف اإلسالم من الديمقراطية، وبين موقف املسلمين؛ 

حن موقف املسلمين بالشك فيها؛ أل
ُ

نها ارتبطت في ذاكرتهم بخطة غربية للنيل من حقوق العرب فقد ش

 واملسلمين.

"فالديمقراطية عند البعض في زماننا ال ينظر إليها كنظام للحكم يقوم على الحرية واملشاركة السياسية 

والتعددية وغير ذلك فحسب، وإنما كرمز ملشروع غربي مارس القهر والذل بحق العرب واملسلمين ]....[ ومن 

م فإن إنكار الديمقراطية من جانب هؤالء ال ينبغي أن يحمل باعتباره رفًضا لذاتها، ولكنه في حقيقة األمر ث

 156رفض للمشروع الذي تمثله".

 

أما موقف اإلسالم، فهو موقف كما يقول هويدي مؤيد للديمقراطية، ويقتبس فتوى من القرضاوي لتعزيز 

وني يمنع تعددية األحزاب، واملشاركة السياسية، والتعددية على رؤيته التي تنص على أنه ال يوجد مانع قان

مارس في الديمقراطيات 
ُ
أن عدم وجود ما يمنعها من منظور إسالمي ال يعني أنها يجب أن تمارس على نحو ما ت

 157الغربية.

 

                                                           
 .150-149، ص. من فقه الدولة في اإلسالمالقرضاوي،  155
  98، ص.اإلسالم والديمقراطيةهويدي، 156
 .151ص.  اإلسالم والديمقراطية،هويدي،  157
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 حقوق غير املسلمين في املشاركة العامة في السياسة -ج

نظر املنظرين اإلصالحيين فرصة كبيرة في املشاركة السياسية  على هذا األساس سيكون لغير املسلمين في

 مرتبط بكرامتهم ككائنات إنسانية. -بحسب هويدي-فهذا الحق 

إن املقاربة السياسية لتفسير آيات القرآن تجعل هذا النوع من املشاركة السياسية متوافقة مع النصوص 

 اإللهية. 

اإلصالحيون على أنها تعني غير املسلمين الذين يعادون  فسرها املنظرون 4من السورة رقم 141فاآلية 

املسلمين، ولذلك ال يجوز أن يفهم منها تحريم عام للصداقة مع غير املسلمين، أو لتولي غير املسلمين سلطة 

 ما. وقد ساد رأي لدى معظمهم أن هذه اآليات قد أس يء فهمها، وأنها فصلت عن سياقها، كما ذكرنا آنًفا.

 

ى الفهم الجديد يستنتج محمد سليم العوا: أنه من املسموح لألقباط أن يرشحوا أنفسهم ملجلس وبناًء عل

 الشعب.

نائب عن األمة، ووكيل عنها بحيث يعرض على الناس ما يوجب هذه  -بحسب العوا-فعضو مجلس الشعب  

من أي نوع كان، ومعيار الوكالة، وهو تقديم خدمات ملوكليه: أي مواطني دائرته، ولكن ليس له عليهم والية 

 158الترشح يتم بناء على الكفاءة وأداء املهمة الشورية وتحقيق الصالح العام.

 

: إنه يصدر 
ً

ويتحفظ البشري على الرأي الذي يقض ي باستبعاد غير املسلمين عن املناصب القيادية قائال

يوافق على تبرير هذا عن موقف نظري "وفًقا لصيغة تجرد غير املسلمين من الصالحية الشرعية، وال 

االستبعاد بحجة أن غير املسلمين هم أصحاب الحق في اختيار من يشغل هذه املناصب؛ ألن األغلبية 

املقصودة يجب أن تكون هي األغلبية السياسية التي قد يشارك فيها غير املسلمين أو يشكلون فيها سهًما 

 159شائًعا"

 
ّ
 -بجسب رأيه-ي أهل الذمة الوظائف العامة، وهو موقف ويطالب البشري بإعادة النظر في املوقف من تول

مستمد من فقه املاوردي في "األحكام السلطانية والواليات الدينية" وهو فقه عالج أوضاًعا مختلفة عن 

 األوضاع الحالية. فنظام الحكم زمن املاوردي يختلف في هياكله التنظيمية عن نظام الحكم الشائع اآلن.

                                                           
 .2016، مقال منشور في موقع مجلة اإلحياء، الفقه اإلسالمي في طريق التجديد: دراسة تحليلية نقديةلبنى أشقيف،  158

aa.ma/Article.aspx?C=5738http://www.alihy 

 
 .714، ص. املسلمون واألقباط في إطار الجامعة الوطنيةالبشري،  159

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5738


 
 44 

دل الصلة بين النص والواقع؛ يطالب البشري بضرورة مقاربة املوضوع، ال من زاوية وبناء على ضرورة ج

مدى صالحية أهل الذمة لتولي وظائف عامة، ولكن من زاوية مدى إمكان بناء نظام دستوري موافق ألصول 

 160الشريعة، ويحقق في الوقت ذاته مبدأ املساواة بين املواطنين، وإن اختلفت أديانهم.

 

 ية التي أثارت الجدل األكبر هي املتعلقة بجواز أن ُينتخب غير املسلم رئيًسا للجمهورية.ولكن القض

، وكذلك رأى الترابي أن من حق غير املسلم  161فالغنوش ي ال يرى مانًعا من تولي غير املسلم الوالية العظمى

 162الترشح لكل املناصب السياسية.

سموح هو تولي غير املسلم الخالفة، أما رئاسة الدولة وهو موقف يوسف القرضاوي الذي يقول: إن غير امل

 163فال غضاضة في ترشح غير املسلم لها

ويفسر ذلك بأن الخالفة ذات طبيعة دينية، أما الرئاسة فهي منصب سياس ي، ويعطف على ذلك فيما خّص 

 164فة.مصر بالقول: إن مصر إقليم من أقاليم الدولة اإلسالمية، فرئاسة غير املسلم لها ليست خال 

 

محمد سليم العوا يقول: إن القاعدة الشهيرة" ال والية لغير املسلم على املسلم" يقصد بها الوالية العامة، 

ال الخاصة، وهي والية تشمل منصب رئيس الدولة، وهو يقيم حجته على أساس أن مفهوم الوالية العامة 

 للصرف في ظّل حكم املؤسسات.
ً

 165لم يعد قابال

إذا جاز أن يرتبط باألمل  -أي جماعة -فقه السياس ي أن االنتماء إلى الجماعة السياسيةكما أن" مقتض ى ال

في تحقيق النجاح ملشروع وطني مبنّي على دين الكثرة، أو على دين القلة، فإنه ال يجوز في الحالين، أن يمنع 

ديًنا مع أصحابه أو  من هذا االنتماء السياس ي من يقبل العمل لنجاح هذا ملشروع الوطني ملجرد اختالفه

 166دعاته".

ويتخذ البشري املوقف نفسه، فيجيز استالم غير املسلم منصب الرئاسة؛ ألن هذا املنصب مختلف بشكل 

 167جذري عن منصب الخليفة كما يصفه منظرو القرون الوسطى.
                                                           

 .720البشري، ص. 160
 راشد الغنوش ي،  161

ا
 ، 2009، نافذة مصر، الحرية أوًل

http://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=5737  
 .175عبد الغني عماد، ص.  162
 ، BBCيوسف القرضاوي، مقابلة تلفزيونية مع قناة ال 163

 https://www.youtube.com/watch?v=F6qJi4GOZ3k  
  املرجع السابق.164

. 
، القاهرة، اإلدارة العامة للنشر، الطبعة الوطن: فصول في عالقة املسلمين بغير املسلمينللدين و محمد سليم العوا،  166

 .20، ص. 2006األولى، 
  .47، ص. بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنيةالبشري، 167

http://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=5737
https://www.youtube.com/watch?v=F6qJi4GOZ3k
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ه على ولحزب الوسط موقف متميز في هذه القضية عن موقف اإلخوان املسلمين؛ فالحزب ينّص في برنامج

 أن القبطي يمكن أن يترشح للرئاسة.

"إن الخلفية املهنية، الكفاءة، والقدرة على تحمل املسؤولية يجب أن تكون معياًرا لتولي املنصب العام في 

 168القضاء أو في الرئاسة"

 

 ويختلف موقف فهمي هويدي عما سبق؛ إذ يشترط أن يكون رئيس الدولة مسلًما، ويبرر موقفه بالقول:

 من املنطقي أن يكون رئيس الدولة غير مؤمن بالشريعة اإلسالمية"."ليس 

:" إذا صوتت 
ً

ويصر على أن اشتراطه أن يكون الرئيس مسلًما ال ينتهك حقوق املواطنة، ولكنه يستدرك قائال

 169األكثرية لغير مسلم فسوف أقبل".

 

ا للمواطنة، وحجته في ذلك أن والالفت أن رفيق حبيب ال يعّد عدم السماح لقبطي أن يكون رئيًسا انته
ً
اك

اإلسالم ال توجد فيه مؤسسة لحماية الدين كمؤسسة الكنيسة في املسيحية، وأنه إذا وجدت هذه املؤسسة 

 فسوف يتخفف الرئيس من عبء هذه املهمة، وعندها يصبح من املمكن لقبطي أن يتولى الرئاسة.

: إنه من الصعب أن يتولى قبطي وزارة الخارجية؛ ويذهب رفيق حبيب أكثر بناًء على املنطق نفسه، فيقول 

 عن صنع قرارات تؤثر في قضايا دينية.
ً

 170ألن وزير الخارجية سيكون مسؤوال

 

 حق املرأة في املشاركة العامة في السياسة-د

في سياق مناقشة املشاركة العامة في السياسة، ال يمكن القفز على ما قدمه الفكر اإلسالمي املعاصر من 

واجتهادات فيما يتعلق بحقوق املرأة، وهي مسألة اختلط فيها كغيرها من املسائل التشريع بالفقه، آراء 

 من قدر املرأة، وال ينصفها.
ّ
 وأصبحت سبًبا في إلقاء التهم على التشريع اإلسالمي أنه تشريع يحط

 

 -أكثر اآلراء جرأة في مشاركة املرأة، آراء الترابي الذي يري 
ً
اشتراك الرجال والنساء في إقامة  أن األصل -بداية

 
ً

الحياة االجتماعية، وعلى صعيد املمارسة، يرى الترابي أنه يحّق للمرأة تولي مناصب سياسية قيادية فضال

 171عن املناصب القضائية.

 172ومن آرائه الالفتة رأيه بخصوص قبول تساوي شهادة املرأة مع شهادة الرجل في املحكمة.

                                                           
 .7، ص. 2004، القاهرة، مطبوعات العزازي، برنامج حزب الوسط 168
169Rachel M. Scott,  p.151. 
1702.Ibid., p.15  
  .175عبد الغني عماد، ص. 171
 .176عبد الغني عماد، ص. 172
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فيما خّص حقوق املرأة، وهي تنطلق من االلتزام بالنصوص الصريحة الثابتة، وللقرضاوي مساهمة مهمة 

 ال من النصوص غير الثابتة كاألحاديث الضعيفة، والنصوص التي تحتمل أكثر من وجه، وأكثر من تفسير.

قرت فيه الفتوى؛ ألن األحكام تتغير بتغير الزمان واملكا
ُ
 173ن.وأن يراعى السياق الذي نزل فيه الحكم، أو أ

 ومن هذين املنطلقين، يفّند القرضاوي حجج القائلين بمنع املرأة من املشاركة في الحياة العامة:

فحجتهم األولى املستندة إلى اآلية" وقْرن في بيوتكن"، مقصود بها نساء النبي، ونساء النبي لهّن من الحرمة، 

 وعليهّن من التغليظ ما ليس على غيرهن.

 لم تمنع عائشة أم املؤمنين من الخروج من بيتها، وقيادة جيش في معركة الجمل.إضافة إلى أن هذه اآلية 

 ملن ارتكبت الفاحشة" 
ً
وأن حبس املرأة في البيت لم يعرف إال في فترة قبل استقرار التشريع عقوبة

 ( 15فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن املوت أو يجعل هللا لهن سبيال")النساء: 

 ذا من األوصاف الالزمة للمرأة املسلمة في الحالة الطبيعية؟فكيف يظن أن يكون ه

كما يناقش القرضاوي القائلين بمنع املرأة من املشاركة في االنتخابات النيابية استناًدا إلى قاعدة" سّد 

ا بالرجال، وربما خلوة بهم، وما أ
ً
دى الذرائع" والتي يخلصون باالستناد إليها إلى أن املشاركة تستلزم اختالط

 إلى حرام فهو حرام.

 وفي رّد القرضاوي على هذه الحجة يقول:

"ال شك أن سد الذرائع مطلوب، ولكن العلماء قرروا أن املبالغة في سد الذرائع كاملبالغة في فتحها، وقد 

 يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة أكبر بكثير من املفاسد املخوفة".

؛ ملنع والية املرأة على الرجل، فهو 174ال قوامون على النساء"أما الذين يستندون إلى آية القوامة" الرج

؛ ألن اآلية تعني قوامة في نطاق األسرة " أما والية بعض النساء على بعض -في رأي القرضاوي -استناد باطل

 فلم يرد ما يمنعه. -خارج نطاق األسرة-الرجال

نهي عن املنكر؛ ألن من مهمات املجلس إن مشاركة املرأة في مجلس الشعب هو نوع من األمر باملعروف وال

 النيابي املحاسبة، وهي شكل من أشكال هذا الواجب الديني الذي ال يقتصر على الرجال بنص القرآن:

 . 175"واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر"

مية تقتصر على االجتهاد فيما ال نص فيه، أو أما املهمة التشريعية للمجلس النيابي، فهي في الدولة اإلسال 

استنباط األحكام من النصوص، واالجتهاد غير مقصور على الرجال "االجتهاد في الشريعة اإلسالمية مفتوح 

وأن املرأة  -التي فصل فيها األصوليون الذكورة-للرجال والنساء جميًعا، ولم يقل أحد إن من شروط االجتهاد

 176.ممنوعة من االجتهاد"

                                                           
 .162، ص. من فقه الدولة في اإلسالميوسف القرضاوي،   173
 .34القرآن الكريم، سورة النساء، آية  174
 .71القرآن الكريم، سورة التوبة، آية  175
  .170-163، ص. من فقه الدولة في اإلسالمالقرضاوي، 176
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كما ينطلق الغنوش ي في معالجته ملسألة مشاركة املرأة في الحياة العامة من مسلمة مفادها أن "علماء 

األصول والتفسير والفقه متفقون أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء.. فالخطاب إلى املؤمنين 

نساء على حد سواء، فالعموم أو املسلمين أو الناس وسائر الصيغ التكليفية العامة يشمل الرجال وال

 واملساواة هي األصل عدا ما تعلق به خصوص للرجال والنساء".

 

ويستشهد الغنوش ي بعدة أحداث من عهد النبوة والخالفة الراشدة؛ لتأصيل مشاركة املرأة في الحياة 

 العامة.

: إن القوامة 
ً

ررت في الحياة الزوجية ويفند فهم البعض آلية القوامة "الرجال قوامون على النساء" قائال
ُ
ق

فحسب. بدليل أن تتمة اآلية "وبما أنفقوا من أموالهم" أما "والية بعض النساء على بعض الرجال خارج 

نطاق األسرة فلم يرد ما يمنعه" ويستشهد الغنوش ي بأئمة قدماء كالطبري، وأبي حنيفة، وأئمة محدثين 

ة أنه "ليس في التطور اإلسالمي من حاجز ديني حقيقي كالقرضاوي، ومحمد عبد هللا دراز؛ للوصول إلى نتيج

يحظر على املرأة تبّوء أي منصب في الدولة اإلسالمية واملجتمع اإلسالمي، وقد تأهلت له بما في ذلك رئاسة 

 177الدولة".

 

ويتصدى محمد مهدي شمس الدين، لقضايا املرأة في كتابه "مسائل حرجة في فقه املرأة" ويقدم آراء جديدة 

دلة كثيرة عقلية ونقلية، ويبدأ بالقول: إن األصل هو مساواة الرجل واملرأة، ويخلص فيما يتعلق بمشاركتها بأ

 178السياسية إلى جواز توليها أعلى املناصب بما فيها رئاسة الدولة.

 

 ويفند العوا حجج القائلين بمنع املرأة من تولي املناصب السياسية والقيادية، فمن حججهم اآلية:

 (228ن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم" )البقرة: "وله

-التي يفهم منها املعارضون عمل املرأة في الشأن السياس ي من عبارة" للرجال عليهن درجة" وهو فهم خاطئ 

ن فسخها الرجل ألن الدرجة املقصودة هنا هي "الحق في إعادة الحياة الزوجية إلى أصلها بعد أ -بحسب العوا

بالطالق. أو كون "الدرجة" هي الحق في الطالق نفسه بعد الرجعة بدليل حديث اآلية التالية لها عن عدد 

 مرات الطالق وما يجوز بعد الثانية".

                                                           
للشيخ راشد الغنوش ي، شبكة الحوار نت العاملية،  تاب املرأة بين القرآن وواقع املسلمينمراجعة كمنير السايبي،  177

2009. 

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2667  
 .181عبد الغني عماد، ص.  178

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2667
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فالدرجة هنا حق في إرجاع الحياة الزوجية أو في فسخ عقد الزواج وال عالقة لها بمنع املرأة من املشاركة في 

 179.العمل العام

ومن حججهم اآلية: "الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 

 إن هللا كان علًيا كبيًرا"
ً

 (.34)النساء:  املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال

فالقوامة هنا ال تعني منع املرأة من املشاركة في العمل السياس ي؛ ألن املقصود بها أداء حقوق املرأة، "إذ  

القوامة خاصة بالعالقة الزوجية، أو بالعالقة العائلية، وليست عامة في كل شأن من شؤون الحياة. 

يهن فيما ال تمنع منه نصوص القرآن وصحيح ومعناها أداء حقوقهن، وليس معناها منعهن أو الحجر عل

 180السنة"

 

ال  -بحسب العوا-ومن حججهم الحديث النبوي الذي رواه البخاري "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهو 

يصلح لالستدالل به على منع مشاركة املرأة في العمل العام وتوليها املناصب القيادية؛ ألن املقصود بالوالية 

العامة التي ليس فوقها والية، وهي الخالفة أو الرئاسة العامة للدولة اإلسالمية الواحدة التي  هنا "الوالية

تضم العالم اإلسالمي كله، وهي دولة لم تعد موجودة اآلن وال يتوقع أن توجد في املستقبل البشري 

 181املنظور"

ولو كانت رئاسة -ة بعض السلطات ويخلص العوا إلى أنه ال بأس "من حيث األهلية والكفاءة أن تتولى املرأ

ال تمثل "األمر" الذي يدل الحديث على عدم  -بما فيها الرئاسة نفسها-؛ ألن أًيامن تلك السلطات -الدولة

 182فالح من يولونه المرأة"

 

                                                           
، ص. 2006القاهرة، سفير الدولية للنشر، الطبعة الثالثة،  ي طريق التجديد،الفقه اإلسالمي فمحمد سليم العوا،  179

155. 
 .158، ص. الفقه اإلسالميالعوا،  180
 150، ص. الفقه اإلسالميالعوا،  181
 151، ص. الفقه اإلسالميالعوا،  182
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 تقييد سلطة الدولة -4

 التعاقد -أ

هو مبدأ  183ة لدى الغنوش يفيما يتعلق بتقييد سلطة الدولة، فإن أول ركن من أركانها في الدولة اإلسالمي

التعاقد فالبيعة للحاكم عقد طرفاه: املبايعون، والحاكم، فإذا أخّل األخير بشروط العقد كان من حق 

 الشعب عزله.

وينسحب األمر على ممثلي األمة؛ فهم أيًضا ملزمون بتنفيذ شروط العقد التي يأتي في مقدمتها الدفاع عن 

وا بالعقد 
ّ
 وجب عزلهم من دون انتهاء مدة واليتهم.مصالح الشعب، فإذا أخل

 

 ويذهب راشد الغنوش ي إلى أن البيعة عقد وكالة:

"ذهب العدد الكبير من فقهاء السياسة الشرعية إلى أن عقد الخالفة أو رئاسة الدولة هو عقد نيابة أو 

حيات هو وكالة عن األمة: صاحبة الرئاسة العامة ومصدر السلطات. فكل ما يتمتع به الرئيس من صال 

، ذلك أن فروض الكفاية ومنها اإلمامة فروض اجتماعية ال بد أن يقوم -من الوجهة الدستورية -مستمد

 ألداء هذا الفرض تحتم أن توكل األمة إلى بعضها 
ً

بها بعض األمة وإال أثم الجميع. وألنه ليس كل واحد مؤهال

. وإذا كانت السيادة األصلية في الدولة اإلسالمية القيام نيابة عنها بواجبات اإلمامة وذلك ما يعرف بالتمثيل

إنما هي إلرادة هللا ممثلة في شريعته فإن سلطة املجتمع اإلسالمي هي سلطة بالوكالة أو النيابة عن هللا، وهللا 

ول األمة سيادة وسلطاًنا في إطار شريعته واستخلفها في األرض. فهي تملك في إطار تلك السيادة، 
ّ
هو الذي خ

كل إلى واحد منها أمر أداء األمانة التي أناطها هللا بعهدتها ما يتعذر عليها أداؤه مجتمعة، فيكون سلطانه أن ت

محدوًدا بحدود الشرع وإرادة األمة، بالنص والشورى، وتكون حكومة هللا وحكومة الناس )بحبل من هللا 

ألسلوب الذي يدير به األمر العام، وحبل من الناس(، ويكون استمرار حكمه مرهوًنا بموافقة الشعب على ا

 لألمة في إنفاذ شريعة هللا، 
ً

وليست البيعة نتيجة لذلك، إال عقد وكالة. إنها تعني أن اإلمام قد أصبح وكيال

 .184ومنها تجسيد إرادة األمة"

 

، بينما يتحدث كمال أبو املجد عن العقد الذي يعّرفه: "أنه بيعة للحاكم مشروطة بتنفيذه لشروط العقد"

 وثيقة املدينة التي أقّرت حرية العقيدة لغير املسلمين، واستقالل الذمة املالية؛ 
ً

ويضرب لهذا العقد مثال

فما دام غير املسلمين محافظين على العهد الذي تقّره الوثيقة، فإن ذمتهم املالية محفوظة ومستقلة، كما 

نهم مواطنون في دولة واحدة، ونّصت على العدل أقّرت التعاون في حالة الحرب بين أتباع األديان املختلفة؛ أل

                                                           
 .222، ص. الحريات العامة في الدولة اإلسالميةالغنوش ي،  183
  .165الغنوش ي، ص. 184
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عندما أقرت أن النصر للمظلوم بغّض النظر عن دينه، وكانت هذه الوثيقة ملزمة للحاكم واملحكوم؛ ما 

 185حافظ الطرفان على االلتزام ببنودها.

 

 الفصل بين السلطات -ب

تلف اإلسالميون املعاصرون حوله ومن وسائل تقييد سلطة الدولة، مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يخ

 بين مؤيد ورافض.

فالغنوش ي يبدو غير مقتنع بصالحية املبدأ ملنع جور سلطة على أخرى؛ ألن "التجربة أثبتت أن هناك سلطة 

، ولكنه في الوقت نفسه يعرض حجج الذين يؤيدونه من املفكرين  186تطغى على غيرها فتتولى قيادة الدولة"

ون الفصل بين السلطات وسيلة لتحقيق هدف من أهداف اإلسالم، وهو حماية اإلسالميين الذين يعّد 

 األفراد، ويجزمون بضرورة استقالل القضاء على األقل.

"فإذا كان الفصل بين السلطات وسيلة لحماية حريات األفراد وكفالة حقوقهم وهو ما يهدف إليه اإلسالم، 

وإذا كان هناك نوع تحفظ أو تردد في تأكيد الفصل بين  وإن هذا املبدأ ال يتعارض مع األصول اإلسالمية،

سلطتي التشريع والتنفيذ فإن هناك اجماًعا على تأكيد استقالل القضاء في الدولة اإلسالمية، استقالل 

يجعله رقيًبا على الجميع، ويده طائلة على الجميع، ال حصانة إزاءه ألحد سوى إحجامه عن الوقوع في محارم 

 187هللا".

 

الذي يقول: "إن الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  188الرافضين ومنهم "محمد أسد"  ورأي

غير ممكن في الدولة اإلسالمية؛ ألن هذا الفصل عادة ما يتحول إلى عامل إعاقة، وإرباك وعطالة في جهاز 

 الدولة.

ترأس مجلس الشورى أو من ينيب عنه أما في اإلسالم، فيستقل رئيس الدولة بإدارة السلطة التنفيذية، وي

 من يتولى، فنتجنب في دولتنا الثنائية الغربية املعيقة لجهاز الدولة، ويتطهر نظامنا من لوثة الصراع ].......[

 189ويتحقق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

 

                                                           
185. Rutherford, P. 109.Bruce K   
 .227الغنوش ي، ص.  186
  .237الغنوش ي، ص. 187
مفكر ولغوي ولد في االمبراطورية النمساوية الهنغارية، وهو من أصول أملانية، تحول من اليهودية إلى اإلسالم وكتب  188

 عدة كتب في الفكر اإلسالمي ويعد من أكثر مسلمي أوروبا في القرن العشرين تأثيًرا.
 .238، ص. الغنوش ي 189
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لطات، وهو رأي يقوم على أن ، فيقدم رأًيا تفصيلًيا في مسألة العالقة بين الس190أما "هاني الدرديري"

العالقة بين السلطات تتحدد من خالل غاية السلطة في اإلسالم، وملا كانت هذه الغاية هي إنفاذ الشريعة 

 فيجب ضبط معنى إنفاذ الشريعة:

 تطبيق النصوص قطعية الداللة والثبوت. -

 تحرير محل النزاع في النصوص واألحكام الظنية الثبوت والداللة. -

 يام على املصلحة.الق -

ويخرج، بناء على هذا التصنيف إلنفاذ الشريعة، بنتيجة فحواها: أن السلطة في النظام اإلسالمي قسمان 

سلطة تطبيقية تتولى أمر تطبيق النصوص القطعية والظنية واملصلحة، وسلطة أخرى تتولى أمر العون 

 لحة فيما ال نّص فيه.على استهداء وجه الحق في النصوص الظنية، واستهداء وجه املص

"وبالسلطتين مًعا تتولى الدولة اإلسالمية حراسة أمور الدين، وسياسة أمور الدنيا على مقتض ى النظر 

 191الشرعي في الداخل والجهاد للدعوة في الخارج".

 

أما الغنوش ي فيتخذ موقًفا من العالقة بين السلطات متميًزا، ومدفوًعا بالحرص على وحدة األمة، والرفض 

 الستيراد املبدأ الغربي الذي انبثق في سياق ظروف الصراع ضد استبداد امللكية املطلقة.

"ويبقى القول في مسألة الفصل بين السلطات مفتوًحا ألكثر من خيار بحسب املصلحة املقدرة من أهل 

السلطة؛ أي الرأي في كل مرحلة من املراحل التي تمر بها الدولة، على أن يظل مقصد استبعاد االنفراد ب

االستبداد باألمر مقصًدا مرعًيا كمقصد وحدة األمة، فإذا لزم من أجل استبعاد االستبداد األخذ بمبدأ 

الفصل فليكن مخفًفا، كما هو األمر في النظام البرملاني حيث تشكل الحكومة ورئيسها جزًءا من البرملان، 

وي األمة بنارها مثل هذا الفصل، حًدا من ونحن نرجح، وال سيما في ظروف االستبداد التي اكتوت وتكت

 192سلطان الحاكم ، ودعًما لسلطة األمة".

 

 منظمات املجتمع املديني -ج

ظاهرة املجتمع املديني تزامنت في التاريخ اإلسالمي مع املرحلة التي تغلب فيها امللك على الخالفة وتوازنت فيها 

عترف العلماء بشرعية امللك كأمر واقع، واعترفت الدولة األدوار بين السلطة السياسية وبين العلماء؛ فقد ا

 بسلطة العلماء في تأويل نصوص الدين، وفي القضاء بين الناس.

 

                                                           
 مستشار وكاتب مصري، شغل عدة مناصب في القضاء املصري، منها نائب رئيس مجلس الدولة. 190
  .241-240الغنوش ي، ص. 191
  .248الغنوش ي، ص. 192



 
 52 

فقد حاول العلماء الذين فقدوا السلطة التنفيذية لصالح السلطة السياسية أن يقووا جانب املجتمع؛ لكي 

 يحّدوا من سلطة الدولة، ويمنعوا تغّولها.

ملجتمع املديني في النصوص املقدسة، فهو مشتق من اآليات التي تصف البدو وصًفا سلبًيا كما أما تأصيل ا

ا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله" 97في اآلية 
ً
 من سورة التوبة "األعراب أشد كفًرا ونفاق

 والحديث الذي رواه أحمد "من بدا فقد جفا".

 ة حضارية تمدينية، يريد أن ينتقل بأتباعه إلى حالة املدنية.ويستدل منها أن اإلسالم ذو رسال

، التي مثلت أهم مصدر لسلطة الجماعة 193ومن أهم منظمات املجتمع املدني اإلسالمي مؤسسة الوقف

واقتدارها على تمويل املبادرات الفردية والجماعية، عن طريق تحويل األفراد ملكياتهم طوعًيا إلى ملكية 

 194للجماعة.

من األدوات التي تساعد في وضع القيود على سلطة الدولة األحزاب، فالقرضاوي يشّجع إقامة نظام ومن ض

 ، ويشّبه تعدد األحزاب بتعدد املذاهب الفقهية.195تعددية حزبية

 

د الغنوش ي على ضرورة وجود األحزاب التي تضطلع  بمهام عديدة، أولها املهمة  -بحسب رأيه-ويشّدِ

من خاللها األحزاب بمهمة تنظيم الجماهير، وتجعلها قوة ضاغطة ال تفقد كل التنظيمية التي تضطلع 

السلطة عندما تبايع الحاكم، وإنما تظل ممسكة بقدر منها "كفيل إذا أساء الوكيل التصرف فيما وكل له 

 196بانتزاعه منه ولو بالقوة".

للصراع على الحكم أو الضغط "إن األحزاب كما نتصورها في املجتمع اإلسالمي ليست، إذن، مجرد أدوات 

على الحاكم فحسب بل إن ذلك أضعف أدوارها لغلبة السلبية عليه إذ ال تظهر أهميته إال بظهور الحاجة 

 197إليه: االنفراد بالسلطة والنكث في العقد.

 

                                                           
مصطلح إسالمي، لغويا يعني الحبس أو املنع، واصطالًحا هو "حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد والتصدق  193

". ويشمل الوقف األصول الثابتة كالعقارات واملزارع وغيرها، ويشمل األصول املنقولة التي تبقى باملنفعة على مصرف مباح

عينها بعد االستفادة منها كاآلالت الصناعية واألسلحة أما التي تذهب عينها باالستفادة منها فتعّد صدقة كالنقود والطعام 

ؤها بإنفاقها، أما الوقف فيستمر العين املحبوس في االنفاق وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطا

 في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
، 50، ص. 2011، تونس، دار املجتهد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مقاربات في العلمانية واملجتمع املدنيالغنوش ي، 194

56 ،58.  
 .152، ص. من فقه الدولة في اإلسالمالقرضاوي،  195
  .296وش ي، املرجع السابق، ص. الغن196
 .298الغنوش ي، املرجع السابق، ص.  197
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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر -د

ل القضاء؛ لكي يكون قادًرا على تقييد فهي استقال -في نظر العوا-أما األداة األهم لتقييد سلطة الدولة 

هم -بحسب سليم العوا-السلطة التشريعية، ومراقبة مدى مطابقة القوانين للشريعة، وهؤالء القضاة 

 الذين يطبقون مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل تفسير وتطبيق القانون.

لق باملكلفين باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهذا املبدأ له شقان: شق يتعلق بآحاد الناس، وشق متع

 بأمر من الحاكم واإلمام، وهم الذين يطلق على واحدهم في الفقه الكالسيكي لقب "املحتسب".

 الشق األول املتعلق باآلحاد يعّرفه بعض الفقهاء على أنه: األمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته.

 والنهي عن املنكر إال في الواجب واملحرم. فاآلحاد ال يلزمهم األمر باملعروف

 أما املحتسب: فله أن يأمر وينهى فيما دون الواجب والحرام من األقوال واألفعال.

 كما قال بعض 
ً

وبعد أن يناقش العوا اآلراء في وجوب تطبيق هذا املبدأ، يخلص إلى أنه واجب شرًعا، ال عقال

كفاية يقوم به البعض، فيسقط عن الكل، وهو كفيل العلماء، وكما تقول بعض الفرق، ولكنه فرض 

 198باملساهمة في تقييد سلطة الدولة.

ومن األمثلة املعاصرة على تطبيق مبدأ الحسبة، قضية املفكر املصري نصر حامد أبي زيد، الذي رفعت 

ة ضده دعوى حسبة قبلتها املحكمة؛ ألن الحسبة "دعوى يعرفها النظام القانوني املصري، وتقر محكم

 199النقض جواز االدعاء بها في مسائل الزواج".

ند في قرار التفريق 
ُ
 في قضية أبي زيد است

ً
وفي الحسبة تتشابك عدة أبعاد: امتزاج القانون مع الشريعة؛ فمثال

إلى الفقه الحنفي الذي يقض ي بفسخ عقد الزواج بمجرد ثبوت الردة، وتقييد سلطة الدولة؛ ألن األمر 

املنكر يطال الحكام واملحكومين، وتغليب املصلحة العامة؛ ألن "ممارسة األمر باملعروف والنهي عن 

باملعروف والنهي عن املنكر تكون في أولى صورها حيث يتعلق األمر والنهي بمصالح األمة العامة التي يعبر 

هللا أو املصالح  عنها الفقهاء بأنها )حقوق هللا( في مقابل املصالح الخاصة التي يسمونها حقوق العباد. وحقوق 

العامة لألمة، هي التي صيغ، في الفكر القانوني املعاصر لحمايتها، مفهوم النظام العام الذي هو فكرة 

 200مركزية في كل نظام قانوني أًيا كان مصدره".

  

                                                           
 .20-18، ص. 2003، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانية، الحق في التعبيرالعوا،  198
 .22العوا، ص.   199
 .19العوا، ص.  200
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ا  خاتمة -رابعا

حت إطار لم يستطع املنظرون اإلسالميون أن ينفكوا عن أسر التصور امليتافيزيقي الذي يسم كل منضو ت -

عقيدة دينية قائمة، من حيث ماهيتها، على اإلغالق العقيدي، فتراهم يقّرون عن وعي كامل أن الدولة 

املدنية في األصل ال تقبل مرجعية متجاوزة، وفي الوقت نفسه يصرون أن دولتهم التي يدعون إليها دولة 

 مدينية، ويضيفون عبارتهم األثيرة "ذات مرجعية إسالمية".

ة كفيلة بتغيير ماهية املفهوم األصلي، وباستحالته إلى ماهية أخرى؛ ألن سمة ثابتة من سماته وهي إضاف

 التي ال تقبل املساومة هي رفضه للمرجعية املتجاوزة.

 

من هنا يبدأ تسطيحهم للمفهوم األصلي؛ لكي يقبل االنسجام مع هذه اإلضافة، فيقولون تارة: إن الدولة 

الدولة الثيوقراطية، وتارة: إنها ما كانت خالف دولة العسكر، وهي محاوالت يمكن املدنية هي ما كانت خالف 

فوا أنفسهم مؤونة البحث، واستفراغ الجهد في درك املعاني.
ّ
 أن تقنع الراغبين باالقتناع، من دون أن يكل

للدولة،  فعدا عن رفض الدولة املدنية للمرجعية املتجاوزة، ثمة فرقان أساسيان بين التصور اإلسالمي

 وبين التصور املعاصر لها.

: أن بؤرة تركيز الدولة املدنية املعاصرة هي الفرد، أما في التصور اإلسالمي، فإن بؤرة التركيز الفرق األول 

 هي املجتمع.

؛ ألنها يمكن أن تجور 201: أن الدولة في الفكر الغربي مؤسسة مهّددة يجب تقييدها بالدستور الفرق الثاني

اص؛ ملا تملكه من موارد وصالحيات، أما في التصور اإلسالمي، فهي مؤسسة جيدة، تعنى على الحيز الخ

 بخلق املجتمع التقي، وبإبقائه على تقواه كما وضحنا.

 

ليست توتاليتارية، وال تحتكر الحقيقة، ولكنها تقيم  -كما نعثر عليها في أدبيات اإلسالميين-الدولة املدنية 

ا؛ فاملواطنون األفراد والدولة لديهم التزام بتحسين السمة عالقة تعاون مع املجتمع لج عله مجتمًعا تقيًّ

األخالقية للمجتمع، وفي النتيجة يراقب املجتمع الدولة، ويقّيدها؛ لكي يضمن أنها تسير على طريق اإلسالم 

 الصحيح.

ري الدولة املدني -
ّ
ة اإلسالميين يجعل رؤيتهم إن البعد القْبلي األيديولوجي امليتافيزيقي الحاكم لفكر منظ

قاصرة عن تحقيق صون الحريات وتقييد سلطة الدولة، على الرغم من تحقيقهم تقدًما على من سبقهم 

رين سلفيين حاولوا معالجة القضايا نفسها.
ّ
 من منظ

                                                           
 .248جون لوك، ص.  201
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؛ ألنه يغلق سقف 202يتناقض وجود املبدأ املركزي الذي يحكم فكر املنظرين اإلسالميين مع الديمقراطية -

جدل الخالق، وهو ما يعني أن تحويل اإليمان به إلى شأن شخص ي هو وحده الكفيل بإزالة الحواجز ال

 مسبًقا لقيم معينة على غيرها، 
ً

أمامها، كما أن التركيز على املجتمع بدل الفرد يستبطن تكريًسا له وتفضيال

 -نظري اإلصالحية اإلسالميةكما نعثر عليه لدى م-وهو ما يجعل عمليات القبول بمفهوم الدولة املدنية 

 مشروطة بشروط ال تحافظ على جوهره.

على املنظرين اإلسالميين قبل الحديث عن التعددية، وحق املرأة في املشاركة السياسية، واملساواة وغيرها  -

من القضايا التي ينطوي عليها مفهوم الديمقراطية، إدراك السيرورة التاريخية التي نضج من خاللها مفهوم 

 املساواة، إلى أن وصل إلى شكله الناجز في الصيغة الديمقراطية.

فقبل الحرية الطبيعية كان كّل فرد مقيًدا بدوره في السلم االجتماعي الذي ألفى نفسه فيه منذ والدته، 

 وسيظل محكوًما به طوال حياته. 

نظام الحرية الطبيعية الذي  كانت هذه الحال في املجتمعات األرستقراطية، وهو ما تغير بعد االنتقال إلى

تخلصت فيه الذات من شرطها املوروث الجامد، وبات ينظر فيه إلى اإلنسان على أنه حر وفق ما تسمح به 

 قدراته.

ومع ذلك ظلت الذات مثقلة بالعوارض االجتماعية والثقافية التي حّتمت االنتقال إلى مبدأ تكافؤ الفرص 

 ماعية، إضافة إلى تجريدها من املكانة املوروثة.الذي يجّرد الذات من العوارض االجت

ص الذات مما يثقلها، فتكافؤ الفرص ال يحقق املساواة في القدرة على 
ّ
ولكن حتى مبدأ تكافؤ الفرص ال يخل

 اغتنامها؛ ألن الطبع نفسه اعتباطي، ويمكن أن يسعف الحظ بعضهم في اهتبال فرصة ال يتيحها لغيرهم.

الفرص حدث االنتقال إلى التصور الديمقراطي الذي تتخلص فيه الذات من كل  وبسبب قصور مبدأ تكافؤ

، ويصبح اختيارها لهذه الغايات عن طريق البعد اإلرادوي الذي 203العوارض وتصبح فيه سابقة على غاياتها

د هذه الغايات، ال البعد املعرفي الذي يقتصر على اكتشاف غايات محددة سلًفا.  204يحّدِ

 

ر غائًبا عن التصور اإلسالمي للذات التي ظلت مع ما تحوزه مملوكة هلل، واإلنسان ليس إال كان هذا التطو 

 حارًسا عليها، كأي تصور ديني يعّد اإلنسان عبًدا لذات أسمى.

 التعددية كقضاء إلهي ال تكفي لتأسيس عقيدة مواطنة؛ ألن التعددية الكفيلة بذلك تحقق أمرين: -

 دائًما للمجتمعات الحرة، وليس شيًئا يختفي شرح سبب االختالف األخال -
ً

قي، وأنه يمكن أن يكون شكال

 عندما تتحقق شروط مثالية، كما تفترض الرؤية اإلسالمية.

                                                           
، ص. 2000وزارة الثقافة، الطبعة األولى،  ترجمة عبود كاسوحة، دمشق، مطبوعات ما الديمقراطية،آالن تورين،  202

207. 
، ترجمة محمد هناد، بيروت، املنظمة العربية للترجمة، الطبعة األولى، الليبرالية وحدود العدالةمايكل ج. ساندل،  203

 .170-168، ص. 2009
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تقديم تبرير قوي لصيغة سياسية يتبناها العموم، تكون عابرة للعقائد الشمولية، ال بمعنى إقامة توازن  -

 مكن أن يصادق عليه املنتمون إلى العقائد الشمولية املختلفة.بينها، إنما بمعنى إقامة نظام دستوري ي

 

 رأي

إن تفكيك األصل األول من أصول املعرفة الدينية، كفيل بكشف عوار املقولة التي تلزمنا االستناد إلى 

املرجعية املتجاوزة، وهي املقولة التي فحواها: أن املعرفة األخالقية ال يمكن اشتقاقها إال من املعرفة 

لدينية؛ فاألصل األول للمعرفة الدينية يقوم على أساس وجود خالق واحد كلّي القدرة، كلّي العلم، كلّي ا

قدرة لدى العقل البشري الذي يدعي متبّنو األطروحة  -ضمًنا-اإلرادة، كلّي الخير، والصفة األخيرة تفترض 

ر من الشر، أو ميزاًنا يزين به الخير من التي نناقشها، أنه واسطتهم إلى املعرفة الدينية، وعلى تمييز الخي

  الشر، وإال فما أدراه أن هذا الخالق الواحد ليس خالًقا شريًرا.

 

وال ينفع في اإلجابة عن هذا السؤال القول: إن ما يأمر به الخالق هو الخير، وما ينهى عنه هو الشر؛ ألن هذا 

، كما ال ين
ً

فع القول إن أوامره هذه تنطوي على خير آجل، غير يستلزم طاعته حتى لو أمر بقتل أبرياء مثال

مدرك؛ ألن هذا يعيدنا إلى سؤالنا األول عن كيفية تمييزنا لخيريته الكليه املّدعاة، من دون امتالكنا ميزاًنا 

 نزين بوساطته الخير من الشر.

 

املعرفة الدينية، فهي  نخلص من هذه املناقشة إلى أن املعرفة األخالقية ال بّد منها منطقًيا؛ للوصول إلى

 سابقة عليها، وليست مشتقة منها.

يعني هذا أن بإمكان املسلمين أن يؤسسوا نظام دولتهم الذي يحمي مصالحهم من دون مرجعية متجاوزة، 

ويمكن االكتفاء باستلهام قيم اإلسالم، التي تتقاطع تقاطًعا كبيًرا مع قيم الحداثة، وتضمين أحكام شرعية 

ونية بشرطين: األول أن ُيتفق على أن وجودها ضمن مدونة قانونية يزيل عنها صفة القداسة، في مدونات قان

 والثاني: أن يحصل هذا بإرادة ممثلي الشعب، ال بالقسر.

 

أما االختالف في بؤرة التركيز على الفرد في الدولة املدنية، وعلى املجتمع في الدولة اإلسالمية، فيبدو أنه 

ا عضوًيا بمنزلة الكلي والجزئي في املنظومتين، فقد سادت خالف عص ّي على التو 
ً
فيق؛ ألنه مرتبط ارتباط

فلسفة الفردانية في الفكر الغربي؛ ألسباب عديدة، ال يتسع املجال لذكرها، ولكن النتيجة السائدة التي 

 اسًما ال كرستها نظريات فلسفية، وسيرورة تاريخية معينة، هي عّد املوجود هو الجزئي، والكلّي ليس 
ّ

إال

  وجود له في الواقع، ومن هنا، صار االحتفاء بالفرد نتيجة طبيعية؛ ألنه هو املوجود الحقيقّي.
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وهذا اختالف جذري عن املنظومة الفكرية اإلسالمية، التي ال يمكن أن تضع الكلي في غير موقع الصدارة، 

يات كعلم، إضافة إلى الخالق، ألنها منظومة تتمحور حول التوحيد، الذي يفترض اإليمان بالكل

  وكموجودات في األعيان، إضافة إلى اإلنسان، وال تستطيع نتيجة ذلك أن تضع الفرد في موقع الصدارة.

 

ويبدو الفرق الثالث في عّد الدولة جيدة في الفكر اإلسالمي، ومهددة في الفكر الغربي، مشتًقا من الفرق 

ف ف
ّ
على دولة اإلسالميين، ويمكن  -باملعنى الغربي-رض صفة املدنية السابق؛ ولهذا فال نرى داعًيا لتكل

عن دولة مدينية بخصوصية إسالمية؛ لكيال نسلب  -بعد جسر الهوة املسّببة عن الفرق األول -الحديث 

صفة املدنية بعبارة "ذات مرجعية إسالمية" من جهة، وال نغفل الفروق التي تصعب إزالتها بين منظومتين، 

 هما على التطابق من جهة أخرى.ال يمكن قسر 

 

ونقصد بالخصوصية اإلسالمية االعتراف بالفرقين اآلخرين، ونقصد كذلك قيًما حضارية إسالمية، يمكن 

استخراجها من نظرة كلية ال تجزيئية للنصوص، ومن مقاصد التشريع، ال نصوًصا مأخوذة بحرفيتها، 

 وبتفسير أحادّي لها.

ن يشفع بقيم أخرى، وبالتزامات أخالقية أخرى، وأال يظّل في حدود عّده كما أن مفهوم التعددية يجب أ

 قضاًء إلهًيا.

 

 في الختام نقول:

ى 
ّ
سبر من قبل التيارات اإلسالمية التي تتوخ

ُ
إن هذه املحاوالت املتقدمة للمنظرين اإلسالميين يجب أن ت

وقصورها، والبناء على هذه املعرفة  االتصاف بصفة االعتدال السلوكي واإليديولوجي؛ ملعرفة مواطن قوتها

 عن فصل املفاهيم 
ّ
لتقديم رؤية أكثر نضًجا ومساهمة في بناء الدولة املدنية الديمقراطية التعددية، والكف

ى مصالح سياسية بدل أن تكون مكّونات لبنى نظرية 
ّ
عن جذورها النظرية الذي يحيلها إلى شعارات تتوخ

 تؤسس قاعدة انطالق لعمل مثمر.
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