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وعلى الـرغم   . دية السياسية قضية سياسية عالمية هامة في هذا الوقت          دتشكل التع 

من وجود اختالفات هامشية في تعريفها إال أنها بصورة عامة تعني حرية التنظـيم              

وهـي  . الحزبي داخل الدولة وحق األحزاب في السعي سلميا نحو استالم الحكـم             

وم على حرية التعبير وحق الناس في تجميع قواهم في تنظيمات وأحـزاب             أساسا تق 

بغرض إقناع أكبر عدد من الناس بوجهة نظرها مما قد يؤدي إلى الفوز بأغلبية من               

وإجماال هذه هي الفكرة الرئيسة التي تقـوم عليهـا          . خالل انتخابات حرة مباشرة     

 الغربي وعلـى رأسـه الواليـات    الديمقراطية الغربية ، وهي التي يروج لها العالم   

وبالنسبة للمؤمنين بالديموقراطية كأفضل نظام حكم يقولون أن        . المتحدة األمريكية   

النظام الديمقراطي هو الضمان العملي لحقوق اإلنسـان وحريتـه ، وأن األنظمـة              

ا أثبتت عجزها وعدم عمليتها علـى الـرغم مـن أن            تاريخياألخرى التي ظهرت    

يكون جميال ، ولهذا لم تدم طويال ، أمـا النظـام الـديمقراطي              طرحها النظري قد    

فيتمتع بقدرة على االستمرار بسبب ما يتيحه من حرية التنظيم والتعبير والفـرص             

 .المتكافئة في الوصول للحكم 

 

تي وظهور ميل نحو يوقد طرحت مسألة التعددية بقوة أكبر منذ انهيار اإلتحاد السوفي         

ويبدو أن الحماس قد دب في الواليات المتحـدة          .طب واحد نظام عالمي يقوم على ق    

فقامت بحملة إعالمية واسعة النطاق بمشاركة عدد من الدول األوروبية على رأسها            

بريطانيا وفرنسا للترويج للتعددية وإقناع مختلف أنظمة الحكم فـي العـالم لتبنيهـا              

لة من أجل حقـوق     ومع هذه الحملة تعمقت الحم    . والعمل حسب قواعدها السياسية     
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وقد لوحظ تزايـد    . اإلنسان واشتدت الوقفة في وجه الديكتاتورية والقمع والتعسف         

إهتمام الكتاب والمثقفين في جميع أنحاء العالم بالتعددية بحيث شهدت أغلب الـدول             

العديد من المؤتمرات والمناقشات حولها في محاولة لحشد الـرأي العـام نحوهـا              

ين والحكام الـذين    يوامتد االهتمام ليشمل السياس   . ظام الحكم وقبولها كصفة الزمة لن   

أخذوا يتحدثون عن نواياهم في إحداث تغييرات سياسية جوهريـة تسـمح بحريـة              

 .األحزاب وبحقها في التنافس من أجل السيطرة على الحكم أو تشكيل حكومة 

 

ددية في  في خضم الحملة ومع الظهور القوي للحركات اإلسالمية برزت مسألة التع          

اإلسالم ومدى استعداد الحركات اإلسالمية الحترام حقوق اإلنسان في حال استالمها           

ولهذا سأناقش في الصفحات القادمة موقف اإلسالم من هذه المسألة علـى            . للحكم  

 .ضوء الجدليات التي سبق طرحها في هذا الكتاب 

 

 الدولة كآلية

 

 إسالمه إال باألمة وذلك ألن القـرآن        اتضح مما تم طرحه سابقا أن المسلم ال يكتمل        

وصف المسلمين على أنهم أمة وليس مجرد آحاد متفرقين ، وألن هناك نشاطات ال              

 من خالل األمة مثل تطبيق التعاليم السماوية كقـوانين          يستطيع المسلم القيام بها إالّ    

إقامة األمة اإلسالمية عبارة عـن أمـر إلهـي وعلـى            . تطبق على أرض الواقع     

سلمين إقامتها ، وعلى المسلم أن يتسلح بالتقوى الالزمة إلقامة األمة وأن يصعد             الم

وإذا قامت األمة وهي    . بمراتبها ألن بصعوده ترتفع فرص المسلمين بتحقيق الهدف       

التي عرفت على أنها ذات قصد وهدف وتتجه نحوهما بوعي ومنهج فإنها بحاجـة              

ال .لة هي على رأس هذه المؤسسات       يد نشاطاتها ، ومؤسسة الدو    سإلى مؤسسات لتج  

يوجد في القرآن الكريم نص يلزم المسلمين بإقامة الدولة لكن إقامة األمة والمحافظة             

ال . عليها بدون مؤسسة تنظيمية تحميها يصبح أمرا عسيرا إن لم يكـن مسـتحيال               
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األمة وال أي تجمع إنساني آخر يستطيع االستمرار وتنظيم شؤونه بدون مؤسسـات             

 مختلف األوضاع وتوزع المهام وتحدد المسؤوليات وتقيم موازين المحاسـبة           ترتب

وإال فإن التجمع أو المجتمع لن يقوى علـى         . التي تضع كل واحد أمام مسؤولياته       

وبما أن اإلسـالم يـأمر      . البقاء وسرعان ما يفقد قدرته على االستمرار ويتالشى         

ها تواجه خطر التالشي مما يلـزمهم       ة فإنه يحرم على المسلمين أن يدعو      مبإقامة األ 

 .القيام باألعمال التنظيمية التي تحافظ عليها ب

 

أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دولة وأقام المؤسسات المتفرعة عنهـا فكانـت               

وهكذا فعل أبو بكر وعمر بـن       . آلية للمحافظة على األمة ولنشر الدعوة اإلسالمية        

إنهـا ضـرورة ألن األمـة       . لة ضرورة وحتمية    الدو. الخطاب رضي اهللا عنهما     

بحاجة إلى تنظيم ، وهي حتمية ألن المسلم ال يستطيع أن يصعد بمراتـب التقـوى                

أي . واإللتزام بدون األمة ، وال بد له أن ينشئ المؤسسات الكفيلة بالمحافظة عليها              

.  الدولة   أنه يهتدي في النهاية إلى مؤسسات عامة ترتقي بالمسلمين نطلق عليها إسم           

 . فضال عن أنها سنة تواترت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 

تجسد الدولة إرادة األمة وتعمل على تنظيم مختلف األعمال والنشاطات مـن أجـل              

تقديم المسلمين كأشخاص وكأمة وتوجيهها نحو الهدف المتمثل باإلبقاء علـى ذلـك             

 واإلرتقاء بالمسلم بحيث يكون     المستوى الذي تكون به األمة خير أمة أخرجت للناس        

أي أن الدولة عبارة عن مؤسسـة تقـوم   . أكثر قدرة على تطبيق التعاليم اإلسالمية       

الحكـم  . بمخلف النشاطات التي تمارسها دول العالم ولكن حسب القواعد اإلسالمية           

في هذه الدولة للشرع الذي تعبر من خالله األمة عن إرادتها االجتهاديـة والمسـلم               

وإذا كان لنا أن ننفي إمكانية إقامة دولة إسالمية بحجـة           . لف في رعايته لها     مستخ

أن القرآن لم ينص عليها صراحة فإننا نحكم بالتالي على تحلل األمة اإلسـالمية إن               

وبذلك نكون قد تجاوزنا حدود اهللا      . استطاعت أن تقوم أصال بدون أصول تنظيمية        
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مال التي تحتاج إلى تنظيم الجهود والطاقات مثل        التي تأمرنا بالقيام بالعديد من األع     

الجهاد في سبيل اهللا ورعاية الشؤون االقتصادية للناس ومقاصصة المخالفين ألوامر           

 .اهللا والمتجاوزين لحدوده 

 

حتى ولو لم يكن األمر خاضعا لجدل عقلي أو لسنة متواترة فان المسلم يجد نفسـه                

من الناحية الواقعية يجد المسـلم      . يه عنه   أمام أمر واقع ال يستطيع أن يغمض عين       

نفسه ينهار أمام عدم وجود مؤسسات ويجد أن شؤونه الداخلية أكبر مـن أن تـتم                

رعايتها بالجهود الشخصية وأن األخطار الخارجية تهدد أركانه وأركان غيـره وأن            

وسـيجد  . متطلبات الحياة المادية والمعنوية أعقد من أن تتوقف عند بعد شخصـي             

سه أمام حتمية ال يستطيع أن يفر منها أال وهي بناء المؤسسات وعلـى رأسـها                نف

 .مؤسسة الدولة 

 

 الذي يحتاج إلـى نقـاش       الموضوععلى كل حال ، ال أريد أن أسهب هنا في هذا            

لكن المهم هنا هو مسألة التعددية في       . طويل خاصة أن هناك آراء مخالفة لما طرح         

 . آلية األمة ظل الدولة اإلسالمية والتي هي

 

 التعددية ضمن األمة 

 

. باب اإلجتهاد في اإلسالم مفتوح وإعمال العقل والفكر في مختلف القضـايا قـائم               

وقـد  . ولهذا تختلف اآلراء حول مختلف القضايا سواء كانت فرعية أو جوهريـة             

تتباين اآلراء إلى درجة كبيرة بحيث يحاول كل صاحب رأي أن يجمع حوله أكبـر               

لكنها جميعها تبقـى آراء     . ء األخرى   االمؤيدين ليظهر على الرأي أو اآلر     عدد من   

أي . ضمن اإلطار اإلسالمي ، وجميعها تستند في تحليالتها على التعاليم السماوية            

أن التباين هنا ليس حول اإلسالم كعقيدة وحول وحدة الكون ونسقه اإللهـي وإنمـا               
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نه ال يمس العقيدة وال يشكل العالم فوق        إ. تباين حول شؤون الدنيا وكيفية تصريفها       

الوعي اإلنساني مادته ، وإنما يمس فقط العالم داخـل دائـرة الـوعي اإلنسـاني                

وبـالحالل  ) المتعلق بآيـات اهللا   (وبالتحديد مسألتي اإللتزام المقترن بالحق الطبيعي       

ة اإلنسان في الوجود المادي وعدم تمكنـه مـن المعرفـة            يوبسبب نسب . والحرام  

لمطلقة ، فإن هذه النسبية تنعكس على مادة الوعي فيحصل اإلختالف فـي الفهـم               ا

 .والتفسير والتحليل ، الخ 

 

التباين هذا ال يلغي األمة وال يدعو إلى إلغائها ، وإنما في الغالب يمثل اجتهـادات                

 أن  يأ. تعكس وجهات نظر حول تقوية دعائم األمة أو تحقيق خير أكبر للمسـلمين            

افع عن ذاته على أنه هو الصحيح إسالميا أو األكثر صحة وأنه يمثـل              كل رأي يد  

ليس من شأن هذا التباين أن يأتي على كيان األمة          . الطاعة األكثر وفاء ألوامر اهللا      

على العكس ، من شأنه أن      . ووحدتها ، وليس من شأنه أن يقلل من التزام المسلمين           

ركة العلمية واألدبية ويفعـل الجـدل       ينشط الفكر في المجتمع ويسهم في إثراء الح       

. التفاهمي داخل المجتمع والحوار مما يؤدي إلى التطوير والتغيير نحـو األفضـل              

 غاب هذا التباين فإن تأثيرا سلبيا سيطرأ على حركة الفكـر والبـذل العلمـي                فإذا

 .واإلبداع في مختلف الميادين 

 

قد يصبح بـين جماعـات      ليس شرطا أن يبقى التباين ضمن حيز األشخاص ، بل           

وقد يكون للتجمع وقع أكبـر      . تتمحور كل منها حول رأي أو مجموعة من اآلراء          

تفاعـل  . في إذكاء حرارة النشاط والحركة ويصبح به المجتمع أكثر حيوية وإنتاجا          

اآلراء ضمن جماعات ال بد أن يكون له أثر في المجتمع أو األمة أكبر مـن اآلراء                 

لكنه من المهم أن يبقى التفاعل ضمن جدل التفاهم         . خصي  التي تبقى ضمن إطار ش    

أما إذا خرج إلى دائرة الجدل التصادمي فإنـه         . أو الحوار داخل اإلطار اإلسالمي      

يصعب علينا أن نصفه بالتفاعل داخل اإلطار اإلسالمي ألن في ذلك العداء الهادف             
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وات متبادلة كما هـو     االجدل التصادمي هو بين متناقضين يحمالن عد      . إلى اإللغاء   

فإذا تطورت األمور بين أصحاب اآلراء المتباينة       . الحال في تصادم الحق والباطل      

إلى هذا الوضع فإن األمة لن تسمح به ألنه يهدد كيانها ووجودها وبالتالي يهدد كل               

 .مسلم كشخص 

 

لكل شخص أو جماعـة حـق       . اإلسالم يسمح بالتعدد ضمن إطار اإلسالم       

ي واالجتماعي داخل األمة اإلسـالمية بهـدف اسـتقطاب المؤيـدين            العمل السياس 

هذا تعدد إسالمي يهدف كل طرف فيه إلى        . والسيطرة على دفة الخالفة في الدولة       

المحافظة على األمة وهو عمل ال يخالف اإلسالم وال يناهض أمة المسـلمين بـل               

 . يعززها وينمي قدراتها 

 

أنهم عانوا تاريخيا من كل محـاوالت كبـت         هذا عبرة للمسلمين من حيث      في  لعل  

مرت فترات تاريخية لـم     . بعض وجهات النظر داخل اإلطار اإلسالمي ومالحقتها        

تكن هناك حرية كافية للتعبير عن اآلراء المختلفة والتكتل حولهـا ممـا أدى إلـى                

ظهور حركات باطنية أثرت كثيرا على وحدة األمة اإلسالمية وتماسكها ، وكان لها             

تصرف كثيرا من الناس    . ر كبير في إضعاف األمة وتعريضها للقوى الخارجية         دو

 حسب قواعد إسالمية ، أو حسب معايير كان يقبلهـا النـاس فـي الزمـان                 اًظاهر

والمكان على أنها قواعد إسالمية ، لكنهم شكلوا حركات باطنية تمخضت في النهاية             

مسك باألخالق اإلسالمية والقواعد    عن نماذج ترفع شعار اإلسالم ولكنها عمليا ال تت        

لم ينجح الكبت في تحقيق الهدف المنشود وهو وحدة الناس تحـت رأي             . الشرعية  

لى ظهور نتائج عكسية أضرت في النهاية فـي كـل اآلراء وفـي              إمعين ، وأدى    

 .المسلمين ككل 
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 ظهرت بين المسلمين فرق كثيرة ومع تعددها تعددت اإلستدخاالت في اإلسالم باسم           

اإلسالم حتى أصبح يظن أن الكثير من األعمال التي يقوم بها  مسلمون في مناطق               

زها ال أن تجتهد في     حاولت أغلب الفرق أن تجتهد تمي     . إسالمية على أنها إسالمية     

الدين والتعاليم مما أدى إلى ظهور ممارسات وأفكار شتى دون أن يكون لها عالقة              

وقد استنجدت أغلب الفـرق     . ه مخالف لإلسالم    باإلسالم إن لم يكن جزء ال بأس ب       

نهـا  أبمقوالت وأعمال نسبت إلى ما يضفي عليها القدسية ومن ثم القبول بها على              

صراعاتها التي كانت تخرج للعلن أحيانا صنعت الفرق مـا           وفي. جزء من الدين    

ا على الرغم من أن هنـاك أسـباب      . رأته مناسبا من التراث اإلسالمي لدعم مواقفها        

تاريخية متعددة لهذه الظاهرة في التاريخ اإلسالمي إال أن اللجوء إلى قهـر الـرأي       

هداف الشخصية أو القبلية كان له الدور       اآلخر وكبته واستخدام التآمر في تحقيق األ      

البارز في نشوء التآمر المضاد وتصنيع أحكام وصفت بالشرعية من أجـل تـدعيم              

 .الرأي وتفنيد موقف الخصوم 

 

 نتيجة لم يعان منها المسلمون فقط ، بل عانى ويعاني منها كل من يحاول كبت                وهذه

محاوالت الكبت تؤدي إلى العمل السري الذي ينفجر فجأة في وجـه            . الرأي اآلخر   

هناك أنظمة إستبدادية كثيـرة     . السلطة القائمة ويأتي بالدمار والويالت على الجميع        

شعوبها مطمئنة ، يتربص كل طـرف منهـا         في العالم ، ال هي هانئة مرتاحة وال         

فلماذا كـل   . ر على أحد  يوفي النهاية تحدث انقالبات وثورات ال تأتي بالخ       . باآلخر  

هذا الحرص على سيادة رأي واحد إذا كان في ذلك خطر كبير على الجميع ؟ لـم                 

يغفل اإلسالم عن هذا األمر ، ولم ينظر إلى نفسه نظرة دنيوية أو نظـرة ضـعف                 

الضعيف هـو   . مجال أمام العقول لتتفتح أمامها آفاق البحث والتقدم والعطاء          ففتح ال 

الذي يعمل على كبت الرأي اآلخر ، ولو شعر في داخله القوة والقدرة على اإلقناع               

والضعيف ال يلجأ فقط إلـى كبـت        . لما تردد في فتح المجال أمام مختلف اآلراء         

 .يت نفسه اآلخرين وإنما يعمد إلى التآمر من أجل تثب
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ن فـي العـالم اآلن إلـى فرضـية أن غيـاب             يلقد تنبه العديد من الكتاب السياسي     

الديمقراطية يؤدي إلى عدم االستقرار الذي قد يتطور إلى صراعات دمويـة يـدفع              

 تالدراسات ما زالت مستمرة حول هذه الفرضية والتي أظنها سـتثب          . الجميع ثمنها   

القهر والكبـت   . ع النفسي لإلنسان والوعي به      ما للكبت من آثار سلبية على الوض      ل

يؤثران على األمن الشخصي لإلنسان ويدفعانه حتما إلى التفكير بوسـائل تحقيـق             

وإذا كـان للصـراعات     . األمن بالضبط كما يحاول الجوعان أن يبحث عن الطعام          

 الداخلية أن تجد حال فإن التفكير ال بد أن يشمل مسألة حرية اآلخرين في التجمـع               

 . والعمل علنا في أوساط الناس 

 

حريـة  . يتكامل الموقف اإلسالمي في هذا الصدد مع الموقف من حرية التعبيـر             

فإذا كان  . التكتل مالزمة لحرية التعبير وتنطلق من ذات األساس األخالقي والخلقي           

للمسلم أن يعبر عن رأيه فإن له الحق في أن ينظم الناس خلف هذا الرأي ليجعلـه                 

أما أن يمنح المسلم حرية التعبير ويحـرم مـن          . ألمة أو رأي األغلبية فيها      رأي ا 

حرية التنظيم فكأنما حرم من إمكانية تغيير نمط عمل المؤسسـات وعلـى رأسـها       

الحرمان من التنظيم وتكتيل الناس عبارة عـن  . حداث تغيير على أساليبها   إالدولة و 

محور نشـاطه ضـمن البعـد       حكم على صاحب الرأي أن يبقى ضعيفا وأن يبقى          

ستبداد مغلـف   افي ذلك   . الشخصي الذي يصعب أن ينجح في مواجهة جهة منظمة          

 .بحرية غير مكتملة 

 

 األمةالتعددية خارج 

 

 عنها الدول واألحزاب غير     تتساءلتعتبر التعددية خارج األمة المسألة المهمة التي        

ـ     . اإلسالمية   ف وجهـات النظـر   مختلف القوى والجهات تحاول أن تعـرف مختل
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 ، وتعتبرها ركنا أساسيا في تحديد كيفيـة التعامـل مـع             الموضوعاإلسالمية حول   

. قامة الحكـم اإلسـالمي   إالمسلمين أو بالتحديد مع الحركات اإلسالمية الهادفة إلى     

هل ستقوم مختلف الحركات بالتعامل مع مختلف األحزاب والتنظيمات علـى ذات            

 وصلت إلى الحكم بطريـق ديمقراطـي؟ أم أن أعـواد            الوتيرة الديمقراطية إذا هي   

المشانق ستُنصب وأبواب السجون ستُفتتح وتنتشر تهم التكفير والردة ضد اآلخرين؟           

شق يتعلق بواجب إقامة األمة وشق آخر يتعلق بـالعهود   : المسألة حقيقة ذات شقين     

 :ه فيما يليوالمواثيق ، ولكل منهما مقوماته ، ولإلسالم موقف من كل منهما أوضح

 

في اإلسالم وأوضحت   مسألة األمة   مة  سبق أن فصلت في الفصل الخاص باأل       : أوال

أن على المسلمين إقامتها ، وأن اهللا سبحانه وتعالى خاطب المسـلمين كأشـخاص              

نا أن إسالم شخص مرتبط عضويا باألمة وليس بمقـدوره          وكان بي . مؤمنين وكأمة   

بدون األمة ، وأن دين اهللا كمنهج حيـاة يـنظم           تحقيق المراتب األسمى من التقوى      

 .حياة الناس وعالقاتهم المختلفة ال يقام إال باألمة 

 

األمة اإلسالمية ذات رسالة وذات منهج حياتي يرتكز على التعاليم السماوية، وهي            

أي أن األمة   . معرفة بهذا المنهج الذي من المفروض أن يطبق عمليا على األرض            

الـذي  ) من جملة ما تعرف به    (وضحت سلفا تأخذ تعريفها بقصدها      وكما أ ) أي أمة (

القصد مادي ويخضع لخطوات عملية تعمـل علـى         . يتم السعي نحو تطبيقه عمليا      

إنه ليس مجرد هدف عام قد يكون معنويا أو ماديا وإنما هدف لـه واقـع                . تحقيقه  

ـ       . مادي ، أي ترجمة عملية       م وضـوابط   بمعنى أن المنهج يتبلور في قوانين ونظ

وتعليمات تعرف الناس بأساليب العمل الصحيحة وتوضح لهـم السـلوك المقبـول             

هناك قواعد سلوكية تحكم الحياة اليوميـة وتـنظم آفـاق           . والسلوك غير المقبول    

 .المستقبل
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احتمال يتمثـل   . يبرز هنا احتماالن بخاصة أن المسألة هذه اجتهادية وليست نصية         

اإلسالمية ألي جماعة تطـرح نفسـها بـديال لألمـة           بعدم السماح في ظل الدولة      

اإلسالمية بالعمل واستقطاب الناس لتأييد أهدافها، واحتمال آخر يتمثل بأن العدل هو            

سياج األمة اإلسالمية وهو الذي يضمن لها استمراريتها بغض النظر عن األحزاب            

 . االحتمالينوفيما يلي أطرح جدل كل من. البديلة التي يمكن أن تظهر على الساحة

 

 يقول االحتمال األول أن األمة اإلسالمية تعمل على تطبيق الشرائع السماوية على            

األمة كجماعة وكأشخاص ، أي على مجتمع المسلمين المشـتركين فـي المنهـاج              

ـ فإنهـا وبما أنها تعمل على ذلك . والقصد على قطعة أرض معينة    ي ألي أمـة   نفْ

يعني وجود شرعة مختلفة عن شـرعة األمـة         ذ أن وجود أي أمة أخرى       إأخرى ،   

كل شرعة تحاول أن تفرض نفسها كمعبر عن الحق والحقيقة فيحصـل           . اإلسالمية  

ال يمكن تطبيق شرعتين مختلفتين في نفس الوقت على أناس معينين           . التصادم حتما 

أي أن األمة اإلسالمية ال تتعايش مـع أنـاس          . تعيشون على قطعة أرض محددة      

وإال يكون في   . م أمة وتحاول هذه األمة األخرى إنفاذ منهجها وشرعتها          يقولون أنه 

 . ذلك نفي لألمة اإلسالمية وبالتالي مخالفة ألمر اهللا سبحانه وتعالى 

 

ليس هذا فقط ، وإنما ال تتعايش األمة اإلسالمية مع أناس يجمعون أنفسهم بهدف أن               

أي ال يمكـن أن     . ي سبب كان    أل رتانهايكونوا أمة بديلة لألمة اإلسالمية فيما إذا        

تتعايش األمة اإلسالمية مع تهديد بإزالتها من قبل أناس يعيشون على ذات األرض             

الجماعات ذات التهديد لمسـتقبل      فاإلبقاء على القوى أو   . وتحت منهجها وشرعتها    

.  يخالف تعاليم اإلسالم أيضا ألن في ذلك تفريط وسـوء إعـداد           واستمرارهااألمة  

من رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا       و من قوة    تمعطستاوأعدوا لهم ما    "  :عالى  قال ت 

على األمة اإلسالمية أن    ) 1(..." وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم         

تقضي على مكامن الخطر التي من الممكن أن تعرقل اإللتزام بما أراد الحق ونشر              
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المسلمون العيش حسب حياة إسـالمية إذا هـم         ثم هل يستطيع    . الدعوة اإلسالمية   

عرضوا أمتهم لخطر الزوال ؟ وهل من اإلسالم أن يسمح المسلمون لقـوى تهـدد               

وجود األمة بالعمل داخلها علما أن اهللا أمر المسلمين بإقامة األمة ؟ اإلجابـة عـن                

مة السؤالين ، في ضوء ما رأينا ، بالنفي وأن واجب المسلمين هو المحافظة على األ              

 .من كافة األخطار سواء كانت داخلية أو خارجية 

 

تسمح ألمم أخرى بأن تعمـل       تقول القاعدة اإلسالمية حسب هذا الرأي أن األمة ال        

. داخل أمة اإلسالم بهدف تحويل المسلمين عن دينهم وإقامة حكم غير حكم اإلسالم              

هور أمة غيـر    ظ. وهذا طبعا يختلف عن اجتهادات الرأي داخل اإلطار اإلسالمي          

ولهذا يرى أصـحابه أنـه      . األمة اإلسالمية يعني تطبيق أحكام غير أحكام اإلسالم         

يحرم على المسلمين السماح ألمة أخرى أن تحكمهـم أو أن تتبلـور علـى أرض                

من شأن السماح بذلك أن يقضي علـى        . المسلمين لكي تحل محل األمة اإلسالمية       

 .دد مستقبل المسلمين ومستقبل األمة اإلسالمية األمة التي أمر اهللا بقيامها وأن يه

 

تنسحب هذه القاعدة على األحزاب التي تسعى إلى السيطرة على الحكومة وتسـيير             

. ال يتمشى اإلسالم مع هذه األحزاب إال إذا كانت إسـالمية            . الدولة حسب برامجها  

. مكن قبولهـا     غير اإلسالمية التي تحاول تطبيق أفكارها ومبادئها ال ي         األحزابأما  

الدولة ، كما أسلفت ، عبارة عن آلية األمة اإلسالمية لتطبيق شـرع اهللا ، لهـذا ال                  

أي أن األحـزاب غيـر      . تسمح األمة بأن تقع مؤسسة الدولة بيد غير المسـلمين           

السماح ألحـزاب غيـر     . اإلسالمية والتي تسعى إلى السيطرة على الحكم ممنوعة         

سالمية عبارة عن تفريط بجزء كبير من الدين ، بـل           إسالمية للعمل داخل األمة اإل    

 .بالدعامة الرئيسة فيه وهي األمة 
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أما الرأي اآلخر فيرى أن العدل أساس الحكم وأن استمرارية األمة وآليتها التي هي              

تستمر األمة إن استمر العدل وتتحلل إن عاب        . الدولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعدل    

يرون هم الذين حاولوا المحافظة على حكمهم عبـر حقـب           كث. العدل وتفشى الظلم  

وفـي  . التاريخ بمنع اآلخرين وقهرهم ومالحقتهم، لكنهم لم يقطفوا غيـر الخيبـة           

التاريخ اإلسالمي ما هو شاهد على أن القهر ال يأتي علـى األمـة إال بـالويالت                 

 .وخراب البيوت، ولم يتمخض إال عن الضعف والهوان والتمزق

 

 المسلمون األحزاب األخرى إن هم أقاموا العدل؟ أال يكفيهم عدلهم مـن      لماذا يخشى 

أجل استمرار االلتفاف الشعبي حولهم؟ األحزاب األخرى الساعية إلى السيطرة على           

بل أنه  . الحكم ال تضير المسلمين إن صنعوا خيرا ونشاطها ال يعرقل استمرار األمة           

ظر بسبب إمكانيـة تحولهـا إلـى        من المحتمل أن تصبح األمة في خطر إن تم الح         

ولهذا يرى أصحاب الرأي اآلخر أن السماح لألحزاب بالعمل أمر          . األعمال السرية 

فقط المطلوب من كل    . يجنب األمة مخاطر الشرذمة وسوء األحوال األمنية الداخلية       

األحزاب هو االلتزام بالقانون الذي ينظم العمل الحزبي، ومن الدولة صياغة قوانين            

 . ال تحرم األحزاب من نشاطها العاديعادلة

 

قد يظهر من بين المسلمين من يقول أن األحزاب األخـرى غيـر ضـرورية ألن                

هذا صحيح من الناحيـة     . اإلسالم يقيم العدل بين الناس والذي هو غاية العمل العام         

النظرية لكنه قد ال يكون صحيحا من الناحية العملية حيث من الممكن أن يخطـىء               

ن على الحكم فيمارسوا الظلم، أو من الممكن أن تكون تفسـيراتهم لـبعض              القائمو

من الصعب االفتراض أن القائمين علـى الحكـم         . القضايا اإلسالمية غير صحيحة   

قادرون دائما على إقامة العدل، وتبقى البوصلة الجماهيرية هامة جدا في تقييم عمل             

 األحزاب فـي هـذه الحالـة        ومن الواضح أن وجود   . القائمين على الشئون العامة   
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ضروري في مساعدة القائمين على الحكم في التعرف على مواطن الخطأ والصواب            

 .في سياساتهم المختلفة

 

هناك افتراض إسالمي يقول أن اإلسالم قد أتى بالحقيقة وتشريعاته تعبر عن الحـق        

سه ومـع   وأن اإلنسان عندما يحيى حسب التعاليم السماوية إنما يكون منسجما مع نف           

ما دام هو كذلك فإنه ال يوجد أي        .  العام   اإللهيالكون انسجاما طبيعيا ومع الناموس      

من شأن أي نظام آخـر      . نظام آخر يعبر عن الحق إذ أن الحق مطلق وليس نسبيا            

الـنظم  . أن يعبر عن أشياء نسبية سرعان ما تنهار أمام تغير الظروف واألحـوال            

عن ضالل ووجودها يساعد على الضالل وقيامها       األخرى ، بعبارة أخرى ، تعبير       

إذا كان كل   . ال يقيم إال الضالل وفي هذا ما يبرر عدم تعايش األمة اإلسالمية معها              

نظام يقول أنه يعمل على إحقاق الحق وينفي هذه الصفة عن األنظمة األخرى فـإن               

كلة تبقى أن   لكن المش . اإلسالم يرى نفسه معبرا عن إرادة إلهية حقة ال يعلوها حق          

 .فهم اإلنسان للمطلق نسبي وليس مطلقا، وهكذا تكون التطبيقات

 

 إذا فشلت األمة اإلسالمية في إقامة العدل فإن هذه هي مشكلتها وليسـت مشـكلة               

 غاب العدل وتفشى الظلم والفوضى واالستغالل فإن األمة اإلسـالمية            فإذا .اإلسالم  

وعلى المرء أن يتوقـع     .  اإلنهيار تضع نفسها في موقف حرج وتصبح تحت تهديد       

غياب العدل يؤدي إلى التذمر وتفرق األمة وضعفها، ويتـدهور          . الفشل ولو جزئيا  

مع ذلك المستوى األخالقي العام وتتطور نزعات البحث عن المصـالح الشخصـية        

ومع هذا يتطور وعي الناس بضرورة تغيير األوضاع ممـا          . دون المصلحة العامة  

معات علنية وسرية تهدف إلى اإلطاحة بالظلم وإقامة نظام حكـم           يؤدي حتما إلى تج   

أي أن فشل األمة اإلسالمية في إقامة العدل سيؤدي في النهايـة إلـى ذات               . جديد  

 الحكم ليحل محله حكم آخر      انهيارطوريات ودول، وهي    االنتيجة التي آلت إليها إمبر    

دوا عن تطبيق شرع اإلسـالم      فإذا ظلمت أمة اإلسالم واستبد حكامها بالحكم وابتع       . 
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فإن ذلك يعني أن الدولة لم تعد دولة إسالمية وأن تمسك األمة بالشـريعة أصـبح                

 .موضع تساؤل

 

ال يختلف أصحاب الرأي األول من المسلمين عن غيرها في هـذا عـن األمـم أو                 

كل أمة تدافع عن عقيدتها وكل نظام حكم يعتقد أنه األفضل           . أنظمة الحكم المختلفة    

بـالطبع لـم    . تخذ مختلف اإلجراءات للمحافظة على نفسه وضمان استمراريته         وي

االستمرارية ، وربما أدت إجراءات      ينجح أي نظام عبر التاريخ في المحافظة على       

في القرن العشرين ، األنظمة تدافع      . المحافظة على االستمرارية إلى نتائج عكسية       

. افظة على بقائهـا واسـتمراريتها       وعة للمح نعن نفسها ولديها وسائل وضوابط مت     

ال . ال يختلف عن هذه األنظمة ، وال الشيوعي وال االسـتبدادي            النظام الديمقراطي   

 بناء على دعوة تقـوض النظـام        االنتخاباتحزبا يخوض   يقبل النظام الديمقراطي    

إنـه يقبـل    . قراطي  مستبداديا أو أي نظام آخر يتناقض مع النظام الدي        اوتقيم نظاما   

. ابا تعمل ضمن الفكرة الديمقراطية وتحافظ عليها وال تتمرد على ما هو قـائم               أحز

فمثال ديمقراطية الواليات المتحدة لم تمنع التدخل الحكـومي العسـكري بشـؤون             

حتـى أن   . تحدة في محاولة لعرقلة عمله وإفشاله       مالحزب الشيوعي في الواليات ال    

ال تقتصر على داخل الوطن وإنما تمتد        مواجهة األحزاب التي ال تؤمن بالديمقراطية     

فمثال دبرت الواليات المتحدة انقالبا عسكريا ضد الجنرال اللنـدي          . خارجه أيضا   

وعمدت إلى التآمر على العديد مـن       . في تشيلي في السبعينات وغزت الدومينيكان       

أنظمة الحكم في العالم ومولت اإلنقالبات العسكرية ضدها أذكر منها نظـام حكـم              

تحدة من  مولم تتخلف الدول الديمقراطية األخرى عن الواليات ال       . ق في إيران    مصد

 .ناحية المبدأ ، وتخلفها العملي لم يكن إال مسألة إمكانات 

 

عقيدة المحافظة على األمة اإلسالمية ال تختلف عن عقيـدة األمـم األخـرى فـي                

لسوفييتي ضـرورة    النظام الشيوعي في االتحاد ا     ىفمثال رأ . المحافظة على نفسها    
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المحافظة على نفسه وقتل في سبيل ذلك األعداد الهائلة من الروس في عهد ستالين،              

أما األمريكيون فلم يقيموا رحمة للهنـود       . ولم تأخذه بهم شفقة أو رحمة أو تهاون         

 والدول الغربية   . كان من الممكن أن يكونوا عقبة أمام التقدم الرأسمالي           نالحمر الذي 

. ي دعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين مما أدى إلى تشريد الفلسـطينيين             لم تتوان ف  

واألمثلة كثيرة جدا حول اتخاذ األنظمة لوسائل مختلفة من أجـل المحافظـة علـى            

واإلسالم يرى ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة والحازمة       . نفسها ودعم مصالحها    

قتـل األبريـاء أو تـدمير    للمحافظة على األمة ولكن دون مخالفة لشرع اهللا مثـل          

فمثال واجه أبو بكر الصديق هذه المعضلة مباشرة بعـد اسـتالمه زمـام              . البيوت

ولو لم يفعل ذلـك لوضـع       . دين  تالخالفة فخاض قتاال فوريا وبدون تردد ضد المر       

 .األمة كلها على حافة اإلنهيار ولربما انتهى حكم اإلسالم في األرض 

 

يستطيع . ماعات داخل األمة اإلسالمية فالنتيجة مختلفة       أما إذا كان األمر متعلقا بج     

المسيحيون الذين يعيشون في ظل األمة اإلسالمية مثال أن يمارسوا ديانتهم بحريـة             

.  بناء الكنائس وتعليم أبنائهم مبادئ دينهم وتعاليمه         وبإمكانهمكأشخاص وجماعات ،    

إمكان األطبـاء أن يشـكلوا      كذلك ب . لقد أتاح اإلسالم حرية الدين وممارسة الشعائر      

وبإمكان الفالحـين   . جماعة بهدف تطوير علم الطب أو تحقيق مطالب خاصة بهم           

. أن يتجمعوا ضمن أطر زراعية لتطوير األساليب الزراعية وتسويق المحاصـيل            

إنها تعبر عن مصـالح  . هذه جماعات ال تدعي أنها أمة وليس لديها نوايا إقامة أمة          

ون لديها تخطيط من أجل اإلضرار باألمة أو إلحاق األذى بها           خاصة بها دون أن يك    

 .  بل من الممكن أن يكون عملها مفيدا لألمة 

 

الجماعة تختلف عن األمة ألنها ليست بالضرورة ذات منهج حياة ، وقد يكون لهـا               

األمة ذات قصد شامل لمختلف نواحي الحياة ، لكن الجماعـة           . قصد وإنما محدود    

هنا ال أتحدث عن اإلسم ، فهناك جماعـات ليسـت           . مور معينة   تحصر قصدها بأ  
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هذه ال تعتبر جماعة وال تعامل إسالميا       . حقيقة جماعات وإنما تعمل على إقامة أمة        

اإلسالم ال يقف حجر عثرة في وجه الجماعات محدودة الهـدف           . على هذا األساس  

ماعات أشبه مـا    هذه الج . والقصد ما دامت ال تضعف األمة وال تلحق بها ضررا           

تكون بجماعات الضغط الموجودة في مختلف الدول  لكنها ال تشكل فـي اإلسـالم               

هيئات ضغط بهدف تحقيق مكاسب على حساب اآلخرين ، وإنما ينحصر عملها في             

أي أنها تعمـل    . التطوير الذي يفيد األمة ككل في معالجة الهموم الخاصة ألعدائها           

ي الذي يوازن بين مختلف اإلهتمامات ويختـار        أيضا حسب قاعدة التوازن اإلسالم    

تبدو الجماعات من هذه الزاوية مفيدة من حيث أن أعضاءها          . من األمور أوسطها    

 .مختصون في مجالهم ومعرفتهم بمداخله ومخارجه أفضل من غيرهم 

 

إن الـذين آمنـوا     :" قال تعـالى    . دعا اإلسالم المسلمين إلى احترام العهود        : ثانيا

 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا والـذين آووا ونصـروا أولئـك              وهاجروا

بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حتـى               

يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثـاق              

 لو تكفرون كما كفـروا فتكونـون      ودوا:" وقال أيضا   ) 2(". واهللا بما تعملون بصير     

سواء فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل اهللا فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم              

إال الذين يصلون إلى قوم بينكم      . حيث وجدتموهم وال تتخذوا منهم وليا وال نصيرا         

يحترم المسلمون مواثيقهم وعهودهم ألن ذلـك مـن قواعـد           ) 3(..." .وبينهم ميثاق   

المسلم ال ينقض عهدا ، وال يلتف على ميثاق وال          . التعاليم القومية بين الناس واألمم    

 .يخدع من أبرم معهم وثيقة 

 

. هذا مهم بالنسبة لوضع الحركات اإلسالمية اآلن والتي تسعى إلى إقامـة األمـة               

طية بناء على قناعتها بأن هذا      رااختارت بعض هذه الحركات أن تدخل اللعبة الديمق       

 في الجزائـر     االنتخابات خاضت الحركات اإلسالمية  .  يخالف التعاليم اإلسالمية     ال
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فهل دخلت هذه الحركات في عهد أو ميثاق مـع األحـزاب السياسـية              . واألردن  

المختلفة ينص على احترام اللعبة الديمقراطية ونتائجها ؟ وهل دخلت حربا أم عـن              

 طريق التراضي والتفاهم والقبول بالنظام ؟ 

 

ال أعتقد أن األحزاب السياسية ومن ضمنها الحركات اإلسالمية قـد جلسـت معـا               

تناقش مسألة الديمقراطية واتفقت فيما بينها على أن النظام الديمقراطي هو النظـام             

لكـن  . السياسي األفضل في تحديد من يحكم ، وأن إرادة الشعب يجب أن تحتـرم               

ه في خوض اإلنتخابات يعنيان القبول      مجرد قبول كل حزب بالنظام اإلنتخابي وقرار      

أي أن كل حزب قد دخل صـراحة فـي          . بتفاصيل النظام ومبادئه واحترام نتائجه      

ميثاق مع األحزاب األخرى يقبل به النظام ويقبل بحق كل حزب في المنافسة على              

 .  مؤسسة الدولة واستالموصله للحكم تأصوات الناخبين التي من شأنها أن 

 

على العكس،  . جب أن يحترم وال أعتقد أن اإلسالم يعارض اإللتزام به         وهذا ميثاق ي  

فميثاق اإلنتخابات يعطي كل جهة حقها في       . اإلسالم ضد اختراق العهود والمواثيق      

يقول محمد قطـب أن المسـلمين       . المنافسة واإلستقطاب والتنظيم وتعزيز المواقع      

لمصـلحة ال تحـركهم إنمـا       أكثر الناس حرصا على حفظ المواثيق والعهود ألن ا        

المسلم يلتزم بعهده حتى مع الكافر الذي يمكن أن يخون في أيـة             . العقيدة واإليمان   

 )4(. لحظة 

 

 يجب أن تحتـرم مـن قبـل         واالنتخاباتالميثاق واضح في أن العملية الديمقراطية       

لطة  ينقلب من يستلم الس    بمعنى أالّ . الحزب الفائز أو اإلئتالف الذي يشكل الحكومة        

فيحشد الجيش ضد اآلخرين ويستبد بالسلطة ويلغي اإلنتخابات أو يسمح بانتخابـات            

تدخل كل األحزاب المنافسة بنـاء علـى هـذه          . مزورة أو تحت اإلغراء والتهديد      

فهل يجيز اإلسالم لجماعة إسالمية أو حزب       . الرؤية الصريحة لكيفية عمل النظام      
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وإال فإن المسـلم يصـبح صـاحب    . د ذلك   ضمن هذا الميثاق أن تخترقه ؟ ال أعتق       

صورة المخادع واالنتهازي واللئيم ، وهذه صفات تتناقض مع ضرورة أن يكـون             

ه النـاس مـن     قيصد صاحب الدعوة اإلسالمية قد ال    . المسلم قدوة ومثاال لآلخرين     

خالل الحديث، لكن موقفهم قد يتغير عندما يتصرف كقـدوة ويعـاملهم المعاملـة              

 .بمسلم يحلو كالمه والفعل يخالفه ؟ هذه ليست من صفات المسلم فكيف . الحسنة

 

قـد  . قد يقول قائل أن هذا يخالف فكرة األمة وتجسيدها للمنهج اإلسالمي والـدعوة            

يكون ، لكن من يرى هذا عليه أال يدخل في اتفاقات مع آخرين بأنظمة ربما تخالف                

فمـن  . قيد عليه أال يقبل أصـال       التقيد مرتبط بالقبول ، ومن شاء عدم الت       . اإلسالم  

يجتهد بأن النظام الديمقراطي نظام كفر وال يجوز إمتطاؤه أو السـير فـي ركابـه                

أن النظام الديمقراطي نظام يمكـن      بومن يجتهد   ) 5(يستطيع أن يختار طريقا آخر ،       

أن يؤدي إلى قيام األمة اإلسالمية فإن عليه أن يحترم أسسه ومبادئه فيما إذا خاض               

ن يحترم المسلم مواثيقه واتفاقاته أقرب إلى اإلسالم من إنتهاز          أف. تخابات ونجح   اإلن

فإذا ظهر أن المسلم إنما يعمل على إنتهاز الفرص في موقف معين فإنـه              . الفرص  

يلحق الضرر بمسلم آخر في موقع آخر من حيـث أن الثقـة بالمسـلمين تصـبح                 

الدنيا وال يسـعى إلـى تحقيـق        المسلم ال تغريه الحياة     . مهزوزة وموضع تساؤل    

الغاية ال تبرر الوسيلة وإنما يجـب أن تلتـزم الوسـيلة            . مقصده بأي وسيلة كانت     

. بقواعد وأسس الدين اإلسالمي خاصة أن األمة اإلسالمية واثقة من نصر اهللا لهـا               

يقـول   . اإلسالمي فينصرها اهللا ويظهرها على األمم األخرى       بااللتزاماألمة تنتصر   

 المفكرين المسلمين ، أن على المسلمين في معاركهم من أجـل            أحدغنوشي،  راشد ال 

تطوير موقف واضح من الديمقراطية     : ين وهما   تالوصول إلى الحكم أن يراعوا نقط     

بحيث يصبح موقفا متأصال ، والتخلي عن المعايير المزدوجـة بحيـث يطـالبون              

ال أظن أن الغنوشي يحـاول      ) 6(.بالديموقراطية اليوم ويرفضونها عند استالم الحكم       

ا مـن   ء، أي جـز   " متأصلة  " خلط الديمقراطية باإلسالم بحيث تصبح الديمقراطية       
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خر غير اإلسالم ، وإنما     آأظنه يعي تماما أن الديمقراطية عبارة عن نظام         . اإلسالم  

يحاول فقط أن يقول للمسلمين أن قبولهم بمبدأ المنافسة انتخابيا على الحكـم يعنـي               

أما عباسي مدني فيعلق حول مسألة الحريـة فـي          . م بقواعده وقبول النتائج     اإللتزا

ضوء الفكر الديمقراطي المطروح فيقول أن اإلنسان مستخلف على األرض ولـيس            

ؤمن فقط ، وأن حريته منبثقة من هذا اإلستخالف أصـال ، وبالتـالي ال يقـف                 مال

 المسلمون قد قبلـوا عمليـا        فما دام  )7(. اإلسالم ضد الحرية وال يوافق على الكبت        

 . بمبدأ فإن عليهم تحمل النتائج 

 

أي أن  . في هذه الحالة يعمل المسلمون على إقامة حكم إسالمي قد يتجاوز األمـة              

نجاح المسلمين في اإلنتخابات وتشكيلهم للحكومة ال يعني أن األمة اإلسـالمية قـد              

األمر هنا  .  إلى إقامة األمة     قامت ، وإنما يعني تطورا أو خطوة إلى األمام قد تؤدي          

ة من أدوات   امعكوس فبدل أن تكون الحكومة أو الدولة آلية األمة تصبح الحكومة أد           

هنا يعي المسلمون أنهم ال يستطيعون إقامة األمة التي يريدون ألنهـم            . إقامة األمة   

ضمن نظام ديمقراطي له منطلقات وأهداف مختلفة ويقوم على فلسفة مختلفة عـن             

تين تشكالن قاعدة للسـلوك     لإنه يقوم على الفردية والتحررية ال     . ة اإلسالمية   الرؤي

أي أن المسلمين يقبلون هنا بحكومة مهددة بالتغيير مع اإلقرار بحق           . داخل النظام   

 .اآلخرين في تغييرها من خالل العملية الديمقراطية 

 

 

 

 حرية تكوين الرأي
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قد يملـك   . جاوزها إلى حرية تكوين الرأي       عند حرية التعبير بل يت     اإلسالمال يقف   

ال يحصـل علـى مختلـف المعلومـات         أاإلنسان حرية التعبير لكنه من الممكـن        

قد تحجب المعلومات عن الناس وقد يتم       . الضرورية لتكوين رأي ومن ثم الجهر به        

. استبدالها بكالم باطل أو غير حقيقي مما يؤثر على قدرة المرء في تكـوين رأي                

تمل أن يتعرض اإلنسان ألساليب الدعاية أو لغسل دماغ أو لمعلومات تؤيد            من المح 

هذا . وجهة نظر محدودة أو خاصة وبالتالي يتبنى الرأي الذي يريده غيره أن يتبناه              

االحتمال ليس بعيدا أو غير ممكن ، بل عاشته اإلنسانية منذ فجر التاريخ وما زالت               

تتحكم بالمعلومات وتعمل على توجيه آراء      الحكومات وأجهزتها   . تعيشه حتى اآلن    

الناس من خاللها ، وكذلك وسائل اإلعالم التي باتت تتربع علـى كرسـي توجيـه                

قد ال تتصرف وسائل اإلعالم بـنفس الحـدة         .  الرأي العام في مختلف أنحاء العالم     

التوجيهية التي تتصرف بها الحكومات ، لكن أصحابها يملكون وجهات نظر ولهـم             

نحـن نعـيش هـذا      . وال بد أن يتأثروا بها في سياساتهم لتقديم المعلومات          مصالح  

 . الوضع اآلن ، وجميعنا يتعرض لسيل معلومات موجهة نحو هذا الرأي أو ذاك 

 

ها نحو رأي معين ؟ اإلنسان يتأثر       جما الفائدة من حرية التعبير إذا كان اإلنسان مو        

ة دوفرة لديه ، وهو لديه طاقة محـدو       تالمبمحيطه وبالثقافة التي يتعلمها والمعلومات      

: جدا في تحصيل المعرفة إذا ما قورن بأجهزة ومؤسسات تملك مقومـات ماديـة               

ومن الممكن أن يتحول اإلنسان إلى مجـرد أداة بيـد مـن             . مالية وتقنية ضخمة    

هـذا  . يملكون المعلومات يتم توجيهها بالطريقة المتناسبة مع مصالحهم وآرائهـم           

س يواصل توجيه طالبه على مدى طويل من الزمن نحو عقيدة معينة أو             أشبه بمدر 

رأي محدد ، ثم يحدثهم في آخر درس عن حرية التعبيـر واالختيـار ويخـرجهم                

بماذا يمكن أن يجهر هؤالء الطالب، وما هي        . أحرارا يمثلون رسل إنقاذ اإلنسانية      

 لكنه من المتوقع أن يشابه      اآلراء التي يمكن أن يحملوها ؟ قد يشذ أحد عن القاعدة ،           

الطالب مدرسهم كما يشابه األوالد أباهم ويعبرون عن أنفسهم بطريقة ببغاوية ، أي             
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وهكذا شأن الخاضعين لنظام تربوي معـين       . سهم في عقولهم    رتردادا لما أدخل مد   

نهم فـي   إ. في دولة أو للمعتمدين على المذياع والمرناة في معرفة ما يدور حولهم             

 .عبرون عما تأثروا به على الرغم من احتمال وجود خارجين عن القاعدةالغالب ي

 

وهو أشـبه   . تحت هذه الظروف تتحول حرية التعبير إلى مهزلة والى كذبة كبيرة            

عندها تكون الحرية مزيفة واإلنسان     . بأسير يتم إقناعه أنه حر وهو خلف القضبان         

فـإذا  . ة تحيطها القضبان  موضوعا موجها من قبل غيره دون أن يكون حبيس غرف         

أخذنا ما يدور في النظام الديمقراطي على سبيل المثال وهو النظام الذي يتحدث عن              

ما الذي يجعل الناس في     .  التزام دول العالم بهما      ةالحرية وحقوق اإلنسان وضرور   

 سلبيا من نظام سياسي من أنظمة دول العالم الثالث          اأمريكا أو بريطانيا يقفون موقف    

ه موصوف بأنه نظام إستبدادي ، بينما يقفون موقفا إيجابيا من نظـام إسـتبدادي    ألن

آخر ؟ قد يكون األول معاديا لسياسة أمريكا أو بريطانيا ، وقد يكون النظام الثـاني                

أي أن سيل المعلومات الذي يتعلق بالنظامين يـرتبط بمصـالح           . مواليا أو صديقا    

ي اتخاذ موقف سـلبي مـن النظـامين ألنهمـا           المبدأ يعن . الدولتين وليس بالمبدأ    

إستبداديان ، بينما المصلحة تميز بينهما وتختلف تبعا لذلك نوعية المعلومات التـي             

 .يتم ضخها للناس 

 

إنه منهج خارج عن المبدأ وال يمثـل        . ال يتساوق اإلسالم مع هذا المنهج وال يقبله         

فمـا هـو    . ظروف واألحوال   عقيدة غير عقيدة المصلحة والتي هي متغيرة تبعا لل        

جائز اآلن بحكم المصلحة قد يكون محرما في وقت آخر ، وما يمكـن أن يكـون                 

صحيحا اآلن قد ال يكون صحيحا بعد أسبوع ، ومن الممكن أنه كـان خطـأ قبـل                  

اإلنتهازية ليست مبدأ إسالميا وقد أوضحت في الصفحات السـابقة كيـف            . أسبوع  

 . ءه أو الذين بينه وبينهم ميثاق ويدير ظهره لهم يحرم على المسلم أن يخدع شركا
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 حجـب   مهناك معايير إسالمية واضحة تحكم عملية تكوين الرأي وتقف حائال أمـا           

 :المعلومات وهي تتلخص بالتالي 

 

هذا مبدأ إسالمي سبق شـرحه وهـو        . سلم أن يتعلم ويدرس ويقرأ      م على ال  :أوال  

تعلم والذي يمثل فاتحة الرسالة السماوية التـي        يستند على أمر اهللا تعالى بالقراءة وال      

ويستند أيضا على تقـدير  ...." إقرأ باسم ربك الذي خلق ." نزلت على سيدنا محمد   

وبما أن المعرفة هي أحد أركان التحصـيل العلمـي فـإن علـى              . العلم والعلماء   

 . المسلمين ، أشخاصا وجماعات وأمة ، أن يفتحوا أبواب المعرفة أمام الجميع 

 

الكتمان هذا ال يشمل آيات القرآن الكريم       . كتمان آيات اهللا في اإلسالم محرم        : ثانيا

. فقط وإنما يمتد ليشمل كل أسرار الكون التي تبرهن على قدرة اهللا سبحانه وتعالى               

وبما أن معرفة هذه األسرار منوطة بالبحث العلمي ، أو هي في الغالب نتائج البحث            

 عرضيا ، فإن على المسلم أن يجهر بأبحاثه ونتائجهـا لكـي             سواء كان منهجيا أو   

يستفيد منها اآلخرون فيتقدم البحث عامة وتطور الحياة اإلنسانية وتتصاعد خطوات           

 . تحسين األساليب العلمية لتلبية متطلبات الناس المادية 

 

حجب المعلومات في اإلسالم يدخل ضمن إطار التضليل بحيث يبني المـرء             : ثالثا

. أيه بناء على معلومات ناقصة تهدف إلى حرفه عن الصواب وتحويله إلـى أداة               ر

ال يجوز أن يكون المسلم أداة ، بل يجب أن تتاح له دائما فرصة البناء الذاتي مـن                  

 . خالل التقوى لكي يجد نفسه في الدنيا واآلخرة 

 

الناس علـى   يحرم تزوير المعلومات إسالميا والذي يهدف أساسا إلى وضع           : رابعا

 يخالف الحق ويؤدي إلى إلتزام المسلم بأشياء        مرهذا أ . أرضية من الكذب والدجل     
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لـى  إخطاء كثيرة قـد تقـود       أة مما يقود إلى فشل الجهود والوقوع في         يغير حقيق 

 .الدمار

 

يحرص اإلسالم على أن يكون المسلمون على بينة من أمرهم لكي يسيروا             : خامسا

تقوى اهللا تتطلب المعرفة ، والدولة اإلسالمية آلية األمة         . دائما على هدى ووضوح     

 .في توطيد دعائم التقوى واإللتزام 

 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من          "  :قال سبحانه وتعالى    

دم آإذا كان اهللا قد كرم بني       ) 8(" . الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال        

حتقار الناس باستخدامهم أدوات أو استعمالهم لخدمة مصالح شخصية أو          فهل يجوز ا  

أنظمة حكم ؟ وهل يجوز وضعهم في حالة من الجهل ال يعرفون بها الصواب مـن                

 .الخطأ ؟ اإلسالم يقول ال 

 

باختصار ، يتفوق اإلسالم على األنظمة األخرى وباألخص النظام الديمقراطي فـي            

من خالل حجب المعلومات ، وال يسـمح لوسـائل          يترك الشخص في ظالم      أنه ال 

الحقيقة يجب أن توضع أمام الناس كما هي ولهـم          . اإلعالم بالتالعب بآراء الناس     

أما أن يكون الناس    . أن يتخذوا الرأي الذي يرونه صحيحا والموقف المتناسب معه          

 ومـا   .عرضة للمزاجية واألهواء والمصالح الخاصة فذلك ال يلقى مهادنة إسالمية           

معنى الديمقراطية أو حرية الرأي إذا كان الرأي يصنع للشخص ؟ وبالطبع ال أقول              

هنا أن كل الديمقراطيات ووسائل اإلعالم تقوم بالممارسات القمعية ضد الرأي لكن            

 . الظاهرة حاضرة وموجودة وتلقي بثقلها على اإلنسانية 

 

ير والتعددية حسب التحليـل     في النهاية يمكن تلخيص موقف اإلسالم من حرية التعب        

 : الوارد في هذا الكتاب بالنقاط التالية 
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حرية االختيار الشخصية محترمة إسالميا وال يجوز العبث بها سـواء كـان              -1

. تشمل هذه الحرية حريـة اإلعتقـاد        .  مسلما أو غير مسلم      يالشخص المعن 

 . حرية االختيار متأصلة وليست طارئة 

 

ية أمم أخرى ألنها أمـة المسـلمين ذات المـنهج            شرع ياألمة اإلسالمية تنف   -2

وهي، حسـب الـبعض، ال تفسـح        . والقصد القائم على الشريعة اإلسالمية      

المجال ألمم أخرى لتنافسها وتقيم أمة أخرى تتحكم بالمسلمين وتبعدهم عـن            

وحسب رأي آخر، ال تستمر األمة إال بالعدل ووجود أحزاب أخـرى            . دينهم

 .ضيرتسعى إلقامة خكم ال ي
 
أما إذا كانت الجماعة تعمل على      . إلسالم  اتكوين الجماعات ال يتعارض مع       -3

خلق بديل لألمة اإلسالمية والسيطرة على مؤسسة الدولة لتنفيذ هذا الغـرض            

 .فهي ممنوعة وال مجال لمهادنتها 
 
النظام . إذا عاهد المسلمون عهدا احترموه ، وإذا أوثقوا ميثاقا التزموا ببنوده             -4

قراطي يتيح للمسلمين التنافس مع غير المسلمين في سبيل السيطرة على           الديم

عده ومبادئه إذا قرروا أن يكونوا جزءا منـه         االحكم ، وعليهم أن يحترموا قو     

 .أو أن يستفيدوا من نظامه االنتخابي 
 
يتفوق اإلسالم على غيره من األنظمة في أنه ال ينحصر فقط بحرية التعبيـر               -5

ترم حرية تكوين الرأي والتي تتمشى مع حريـة اإلنسـان           وإنما يتعداها ليح  

 .نه وقدراته اواالعتراف بكي
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א א

אא

اسية يبرز التساؤل حـول االنتخابـات الحـرة          جنب مسألة التعددية السي    إلىجنبا  

مطلوب من اإلسالم إجابات حول كيفيـة مـأل         . المباشرة وحق الترشيح لخوضها     

مراكز المسؤولية السياسية خاصة المسؤولية التشريعية التي تنبثـق عـن السـلطة        

اإللحاح . األقوى ، أو التي من المفترض أن تكون كذلك ، في دولة القرن العشرين               

جابات ليس صادرا عن الدول الغربية أو األنظمة الديمقراطية فحسب ، وإنمـا             باإل

من قبل عدد من المسلمين أنفسهم والذين أخذوا ينظرون إلى النموذج الـديمقراطي             

نظرة إعجاب وتقدير ومن الممكن االستفادة منه أو تطبيقـه فـي بـالد العـرب                

 يرتاحون للنظام الغربي حتـى      نسبة ال بأس بها من العرب والمسلمين      . والمسلمين  

أن بعضهم لم يصبر على العيش في وطنه وهاجر طلبـا للحريـة التـي توفرهـا                 

فهل يكفل النظام اإلسالمي الحرية الشخصية ، وهل تكون المسؤولية          . الديمقراطية  

 السياسية مفتوحة أمام الجميع للمنافسة ؟

 

لى الحكم ، وهي سيف مسـلط       االنتخابات وسيلة الديمقراطية في مراقبة القائمين ع      

إنهـا  . يشهر مرة كل عدة سنوات وذلك حسب النظام المعمول به في الدولة المعنية            

وسيلة الرقابة الجماهرية في اتخاذ قرار حول استمرارية القائمين على الحكم فـي             

لتزاماتهم التي قطعوها   احكمهم ، وتشكل المقياس المقبول ، لعدم خروج الحكام عن           

. ن هم خرجوا عن الطريق التي ترضي النـاس          إ ولتصليح مساراتهم    على أنفسهم 

وتعتبر عملية الترشيح وسيلة كل شخص في الدولة بلغ عمرا معينا أن يتنافس على              

ال يوجد شخص محـروم مـن هـذا         . احتالل موقع المسؤولية وتسيير دفة الحكم       
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م نظاما يفتح المجال    فهل يقيم اإلسال  . التنافس سواء وجد في نفسه الكفاءة أم لم يجد          

أمام األشخاص للتنافس ومراقبة الحكام بطريقة تجعل استمراريتهم في الحكم مهددة           

إذا خرجوا عن الطريق التي يراها الناس مناسبة ؟ هناك إجابات فـي الصـفحات               

ال يوجـد   . القادمة مبنية استنتاجيا على ما تمت مناقشته حتى اآلن في هذا الكتاب             

مختلف القضايا المطروحة في هذا النص لكن توجد مبادئ         نصوص صريحة حول    

 من كلية النظام الذي يعمل      اإسالمية تنير الطريق أمام إجابات رصينة وتشكل جزء       

هناك نصوص حول الشورى لكن ال يوجد وضـوح نصـي           . اإلسالم على إقامته    

د على  عمال التحليل المستن  إلحول االنتخاب أو الحق في الترشيح مما يرخي السبيل          

 . الرؤية اإلسالمية لإلنسان ونشاطاته في الحياة الدنيا 

 

قضية االنتخابات ليست مطروحة بصورة مباشرة في اإلسالم لكنها يمكن أن تدخل            

ضمن آلية سياسية إسالمية تأخذ بعدها الديني المنسجم مع مجمل التعاليم اإلسالمية            

ع محاولة الربط بينها وبين فكرة      تناقش الصفحات القادمة هذه اآللية م     . وهي البيعة   

 .االنتخابات الديمقراطية 

 

 البيعة

 

 ريوجد في اإلسالم نظام البيعة والذي يقوم على موافقة المسلمين كأشخاص على أم            

وهو نظام مستند على القرآن الكريم الذي أقر مبدأ مبايعة المسلمين لرسول            . معين  

إرسال عثمان بن عفان إلى مكة ليخبر       اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الحديبية وعقب         

قريش بما جاء به الرسول وهو الرغبة في الدخول إلى مكة سلما وزيـارة البيـت                

 وبلغ الرسول ،احتبست قريش عثمان رضي اهللا عنه أثناء وجوده في مكة       . الحرام  

عندها قال الرسول بأن المسلمين لن يبرحوا حتى ينـاجزوا          . تل  خبرا بأن عثمان قُ   

كان المسلمون في مهمـة سـلمية       . استنفر المسلمون والحت أجواء القتال       . القوم
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لْفي ، وبدت المهمـة صـعبة واألوقـات         خوبعيدين عن عمقهم السكاني ودعمهم ال     

. تطلبات عالية ، وكانت الدعوة اإلسالمية على منعطف تاريخي حاسم           محرجة وال 

ودعا المسـلمين   ."  ورسوله   اللهم إن عثمان في حاجة هللا     "  :عندها قال رسول اهللا     

وقد أقر القرآن الكريم هذه     . للبيعة التي تمت تحت الشجرة وسميت بيعة الرضوان         

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اهللا ، يد اهللا فوق أيديهم ، فمن نكث        "  :البيعة بالقول   

وأكد ) 1( . "فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجرا عظيما            

لقد رضي اهللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحـت         "  :على هذا اإلقرار بالرضا قائال      

 )2(". الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وأثابهم فتحا قريبا 

 

 ، أرى ضرورة اإلشارة إلى أن هذا الحدث لم يكـن            الموضوعقبل أن أسترسل في     

ر المسلمين نحـو سـلوك       اهللا أراد أن يسي    أي أن . اجتهادا إسالميا وإنما كان قَدَريا    

أراد اهللا قيام المعركة على الرغم      . إنه قََدري كما كانت معركة بدر قدرية        . معين  

على الرغم من أن هـذا األمـر        .  القافلة المحملة بالبضائع     امن أن المسلمين أرادو   

 هامة  إال أنني أذكر أمور   . يحتاج إلى نقاش طويل قد يخرجنا عن موضوع البحث          

رأينا خالل الصفحات السابقة كيف أن اإلسالم يمـنح حريـة           . لتوضيح ما سيتبع    

االختيار لإلنسان بناء على خلقية أودعها اهللا فيه ، فتـرك اإلنسـان مـن الناحيـة         

وقد ساعده اهللا سبحانه وتعالى في عملية اختيار الطريق القويم بأن           . السلوكية حرا   

أما تلك التي فوق السلوك اإلنسـاني وغيـر         . اليم  أرسل الرسل وأنزل الكتب والتع    

الخاضعة للقوة العقلية اإلنسانية فهي قدرية وال يتحمل اإلنسـان مسـؤوليتها مثـل              

لإلنسان أو حركة الجزيئات في المادة ، ونمو الخاليا         ) البيولوجي(التكوين الحيوي   

ية االختيار اإلنسـاني    لقد قدر اهللا سبحانه وتعالى األشياء ومنها حر       . النباتية ، الخ    

وعليه فإن المسلمين قد اسـتلموا التعـاليم ولهـم حريـة            . التي ُأتبعت بالمسؤولية    

اإلختيار داخلها من حيث أنهم يؤمنون بها أو من حيث أنهم اختاروها أصال كقواعد              

 .للسلوك اإلنساني 
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اني ،  صلح الحديبية وكذلك معركة بدر يبدوان وكأنهما ضمن حرية االختيار اإلنس          

لكن النصوص القرآنية حولهما تبين أن اهللا قد قدر حصولهما وأراده لما فيهما مـن               

لم يأت تعليق قرآني على معركة أحد مثال كما         . حسم في انتصار الدعوة اإلسالمية      

أتى حول بدر ، ولم يأت تعليق على المعاهدة مع بني قريظة كما أتى على صـلح                 

 كانا مفصلين حاسمين في تاريخ الدعوة اإلسـالمية         الحديبية ذلك ألن بدر والحديبية    

وأرادهما اهللا سبحانه كحدثين قدريين وكأنهما من نواميس الكـون التـي تحكمهـا              

 .قوانين ثابتة ولكن بثوب إنساني سأشرحه في الصفحات القادمة 

 

وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتين أنها لكـم        "  :أنظر ماذا قال سبحانه في معركة بدر        

دون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد اهللا أن يحق الحق بكلماتـه ويقطـع                وتو

لقـد أراد اهللا    ) 3(.ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كـره المجرمـون        . دابر الكافرين   

وقـد كانـت    . سبحانه المعركة ولكن بأيدي المسلمين لكي تكون عبرة للكـافرين           

 لهذا أخبـر اهللا المسـلمين بمـا         .المعركة كلمة من كلمات اهللا لكي يحق الحق بها          

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم       "  :منحهم من نعم استعدادا للمعركة قائال       

من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت             

وب إذ يوحي ربك إلى المالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قل     . به األقدام   

أما فـي   ) 4( ". نانالذين كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل ب         

ل لكم هـذه وكـف      جوعدكم اهللا مغانم كثيرة تأخذونها فع     "  : الحديبية فقال سبحانه  

وأخـرى لـم    . أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مسـتقيما           

ولو قـاتلكم الـذين     .  قديرا   ء على كل شي   تقدروا عليها قد أحاط اهللا بها وكان اهللا       

سنة اهللا التي قد خلت من قبـل        . كفروا لولوا األدبار ثم ال يجدون وليا وال نصيرا          

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من          . ولن تجد لسنة اهللا تبديال      

ا المخلفين من   وقال مخاطب ) 5(". بعد أن أظفركم عليهم وكان اهللا بما تعملون بصيرا          
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بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلـك             "  :األعراب  

 ) 6(". في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 

 

من الواضح أن بدر والحديبية كانتا آيتين من آيات اهللا سبحانه لتثبيت الحق وتثبيت              

رين متباينين فيهما في حين لـم يكونـوا         وقد انتصر المسلمون انتصا   . الذين آمنوا   

فاهللا سبحانه كف أيدي الكـافرين      . على استعداد لخوض المعركة في كلتا الحالتين        

عن المسلمين وعجل لهم هذه ، أي صلح الحديبية ، علما أن البعض يقـول بـأن                 

وصلح .  لكن السياق القرآني ال يؤيد هذا ، واهللا أعلم         )7(. التعجيل يعني صلح خيبر     

 .الحديبية كان الخطوة الهامة نحو الفتح وذلك لما تبعه من أحداث 

 

ختيـار إنسـاني أو   اما أريد أن أقوله هنا هو أن حدث الحديبية لـم يكـن مجـرد     

بالضرورة معبرا عن إرادة المسلمين ، وإنما كان آية من آيات اهللا وأنه كان تعبيرا               

يفسر قول الرسـول    لفصل ، وهذا ما     لقد كان يوم الحديبية يوم ا     ) 8(.عن إرادة إلهية    

ولهذا لـم   . عليه السالم للمؤمنين وقت الشدة بأنهم خير أهل األرض في ذلك اليوم             

. تكن البيعة للرسول عليه الصالة والسالم فقط وإنما هللا أيضا فكانت يده فوق أيديهم               

ث عبـارة   وإذا كان الحدث قََدرا يفْرق اهللا فيه بين الحق والباطل فإن مجريات الحد            

أي أن البيعة إجراء الزم لحياة المؤمنين حيثما        . عن قدر أيضا وعلى رأسها البيعة       

حلوا وأينما ذهبوا ، وهي ترمز إلى ميلهم القدري نحو الوقـوف معـا ومـؤازرة                

بعضهم البعض في مواجهة األخطار ، وكل واحد منهم يعبر عن نفسه شخصيا فيها              

. لرسول عليه السالم تحت الشجرة واحدا واحـدا   فقد توجه المؤمنون إلى مبايعة ا     . 

أما من لم يرد أن يعلن موقفـا        . اإللتزام  بلقد كان ذلك بمثابة إعالن موقف متبوع        

البيعـة  .  لألخطار ويلتزم به انزوى وأبتعد ، ولم يقطع المسـلمون رأسـه             امواجه

إجراء من إجراءات المؤمنين يظهر في تنظيمهم الحياتي ، وهـو غيـر خاضـع               
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فحيثما ظهر مجتمع المؤمنين تظهر معه البيعة كإجراء تنظيمي         . للمداولة أوالنقاش   

 .                                                          يسهل عليهم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات 
 

  وتمت كجزء من قدر قدره اهللا في الحديبية فهي إجراء          رإذا كانت البيعة مالزمة لقد    

االجتهاد اإلنساني كان غائبا في حينه      . مفروض إلهيا وليست مجرد اجتهاد إنساني       

والمجريات حسب إرادة  على الرغم من أنه ظهر وكأنه فاعل ولكن تمت األحداث 

العنصر اإلنساني كان ظاهرا لكنه لم يكن حقيقيا بالضبط كما كان األمر في             . فوقية

وحيـث أن الحـدث     . لكفار كما ظهر للعيان     معركة بدر التي هزم المسلمون فيها ا      

قدري ومجرياته قدرية حتى لو لم تبد كذلك فإن المسلمين ملزمون بتلك السلوكيات             

البيعة بمثابة العهد الذي يتعاون من خالله المسلمين        . التي واكبته وعلى رأسها البيعة    

                 .         ويتكاتفون في سبيل الحفاظ على األمة وتأمين استمراريتها 

 

 امتدتالبيعة عبارة عن مشاركة شخصية من قبل كل مؤمن في اتخاذ القرار ، وقد               

وهـي فـوق التصـرف    .  لخالفة خليفة أو قبوله أو تنصـيبه     اعمليا لتصبح إقرار  

 يتالعب بمجرياتها ألنها مالزمة لحياة المؤمنين ،        واإلنساني الذي يمكن أن يلغيها أ     

 المجتمع فإن في ذلـك      ولتزم بها الحاكم أ   ا فإذا. إليمان  لياسا  وهي بالتالي تشكل مق   

 كبيرة حول وضـعه     استفهاممؤشر على إيمان صلب ، وإذا لم يلتزم فهناك عالمة           

 بمقوماتها واتبعوهـا شـكال      استهانواوإذا كان بعض خلفاء المسلمين قد       . اإليماني  

 لخلل في ممارستهم    بدون جوهرها الذي يعبر عن الموقف الشخصي لكل مسلم فذلك         

وإذا كان قـد قبـل      . تضمنه المفهوم من متطلبات عملية      يالمسؤولية وليس في ما     

الفقهاء بتطبيق البيعة مزاجيا حسب إرادة الخليفة فإن في ذلك          وبعض المؤثرين دينيا    

                  .                                               عن إرادة اهللا وزيغ عن الدين الحنيف ابتعاد
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تضع البيعة مبدأ يقوم على المشاركة الشخصية بصـورة حـرة دون ممارسـة أي             

وهي تتضمن مبدأ أهمية كل مسلم      . ضغط مباشر أو غير مباشر ، مادي أو معنوي          

ياسـة وصـنع    أساسيا في رسـم الس واعتباره رأيه احترامومسلمة وذلك من خالل    

الحدث ، وما يثبت هذا بشكل راسخ أن الحدث لم يكن اجتهادا ولم يحصل عرضـا                

فالرسول ، عليه السالم ، وهو رسول اهللا الواثـق مـن            . إنما تدخلت به إرادة اهللا      

لم يترفع عن الطلب من المؤمنين القيام بمصافحته مبايعين على           نصر اهللا وتأييده ،   

ذلك ألن اهللا سبحانه أراد أن يرسخ قيما        . لى الموت   الصمود والمواجهة ، وحتى ع    

كان من الممكـن    . عملية للمسلمين لتكون وسائل وأساليب تعينهم في تنظيم حياتهم          

أن ينزل اهللا مالئكته أو أن ينفذ معجزة تبقى حدثا تتكلم به األجيال إال أنه لم يفعـل                  

                                                    .                           وبقيت المشاركة هي األساس

 

 البحر إلنقاذ موسى عليه السالم ، ورفع عيسى بن مريم           انشقاقنفذ سبحانه معجزة    

كانت تلك مثـالين مـن معجـزات اهللا         . عندما وضع في موقف حرج يتهدد حياته        

 اتخـاذ ما كأسلوبين لحـل المشـاكل أو         الشعوب منه  استفادتسبحانه ، لكن كيف     

القرار؟ من الناحية العملية الواقعية ، لم تستفد األجيال منهما ألنهما فـوق القـدرة               

وفي هـذا يكمـن     . اإلنسانية وفوق القانون الطبيعي الرتيب الذي خلقه اهللا سبحانه          

  اإلسـالم  زتجـاو .  الجوهري بين اإلسالم واألديان التي سـبقت         االختالفأساسا  

اإليمان القائم على المعجزات الخارقة التي كان األنبياء قبل محمـد عليـه السـالم               

عتمدون عليها في إقناع أقوامهم بما أتوا من رسائل وتعاليم ، وعمل على إقامة دين               ي

يصلح لكل زمان ومكان ذلك من خالل أساليب عملية يستطيع اإلنسان من خاللهـا              

ولهذا لم ينتصر المسلمون في بدر مـن        . ياته  تدبر أحواله وأوضاعه والتقدم في ح     

خالل معجزة ، ولم ينجز حدث الحديبية بمعجزة ، وإنما أنجز بما ظهر أنـه جهـد                 

وقد أكدت سيرة الرسول هذا التوجه      . إنساني على الرغم من تدخل اإلرادة اإللهية        

لـم  . اإلسالمي من حيث أنه عانى وقاسى وخاض الحروب التي جرح في إحداها             
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 يشـهدها   األعـداء إنزال مصيبة على رؤوس     أو  زو جانبا يدعو اهللا بعمل معجزة       ين

لي الذي وضع أسس الحياة العملية      مالناس ويرونها بأم أعينهم ، بل سلك السلوك الع        

 .                                                                                          اإلسالمية 

 

سبحانه وتعالى المبدأ وتلته سيرة الرسول محمد ، وعلـى المسـلمين أن             لقد وضع   

ال خالفة بدون بيعة وال خـوض لحـدث         . يجدوا دائما األسلوب المناسب لتطبيقه      

هل تتم مصافحة الخليفة أسوة     . تاريخي عظيم دون بيعة ، وتبقى المسألة كيف تتم          

 ؟ ومـاذا إذا كـان عـدد         بما فعله المسلمون عندما صافحوا الرسول في الحديبيـة        

 المسلمين ومـرونتهم فـي      الجتهادالمسلمين بالماليين أو المليارات ؟ األمر يخضع        

الحركة وثباتهم على المبدأ من خالل الرسائل أو جمع التوقيعـات أو المصـافحة ،               

 . أخـرى  ممثلين أو إرسال مندوبين ، أو أي وسيلة          اختيارومن الممكن من خالل     

 هي وسيلة مثلى فـذلك شـأنهم ، وإذا رأوا فـي     االنتخابات أن    رأى المسلمون  فإذا

أي أن  . السير نحو حدث تاريخي فإن لهم الخيار          وسيلة إلقرار سياسة أو    االستفتاء

.                                                                        ين حرية الحركة داخل المبدأ مللمسل

 

 تميز اإلسالم عن األنظمة األخرى التي تعتمـد أسـاليب           المبدأحرية الحركة داخل    

 هي الوسيلة المثلى لتنفيذ البيعة فـي هـذا          االنتخاباتقد تكون   .  حد كبير    إلىثابتة  

، التاريخ في حالة تغير      من يدري  .الوقت ، وقد تكون وسيلة أخرى في وقت آخر          

ساليب والوسائل ، وتتغير أنماط الروابط والعالقات ، ومـا          مستمر ، ومعه تتغير األ    

ة تاريخية معينة قد ال يكون كذلك في مراحل         ليمكن أن يكون وسيلة فعالة في مرح      

للمسلمين أن يخترعوا ويختاروا ويبدعوا ، لكن ليس لهم الخـروج عـن             . أخرى  

 .المبدأ الذي يأذن بالمشاركة الشخصية 
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 االجتماعيـة ارة عـن مجـال التعبيـر عـن التقـوى            هذا علما أن المشاركة عب    

كيف لمسلم أن يصـعد فـي مراتـب          . لاللتزامواالستنهاضية وعبارة عن مقياس     

التقوى إذا سدت في وجهه أبواب المشـاركة وأصـبحت القـرارات والسياسـات              

 المخابرات  وأجهزةمن الكتمان والحراس    بأسوار  محصورة بأيدي قليلة تحيط نفسها      

اب المشاركة يتناقض مع أسس اإليمان ومع بناء شخصية المسلم وبناء           ؟ إغالق أبو  

 غابـت   فإذا. األمة ، وهو عمل غير إسالمي وال يأتي على المسلمين إال بالضرر             

لى أولى مراتب التقوى المتمثلة بمناسـك وشـعائر وإلـى           إ المسلم   انكفأالمشاركة  

محتكرو السـلطة علـى     ممارسة اجتماعية جزئية ال تتجاوز الخطوط التي يضعها         

كلما قلَّت المشاركة قل اإلبداع واإلنتـاج واالبتكـار وتخلـف المسـلم             . المشاركة  

 .               كشخص وكأمة عن اآلخرين

 

وعليه فإن سد سبل المشاركة الشخصية في األمة اإلسالمية وفي الدولة التي تنبثـق              

المشاركة هـي وسـيلة     . ادنه  عنها حرام ، وهو عمل ال يقبله اإلسالم بتاتا وال يه          

أساسية في تطبيق التعاليم السماوية وبدونها يقترب المسلم مـن حيـاة الرهبنـة أو               

. اإليمان النظري الذي يصعب أن يجد طريقه العملي نحو إقامة الحياة اإلسـالمية              

وإذا حصل أن ضعفت المشاركة في المجتمع اإلسالمي فإن فيها داللة علـى خلـل               

تقدم األمة مرتبط بالمشاركة ألنهـا آليـة        . عليه وإصالحه   التعرف  كبير ال بد من     

زام بهذا المبدأ يشكل خطرا علـى       تتضافر الجهود وتوجيهها نحو البناء ، وعدم االل       

.                                                                                                       األمة

 

 واحتـرام عدم المشاركة والحرمان منها يشكالن خطرا على الشعور الذاتي بالثقـة            

 بعثرة الجهود وضـعف المسـلمين       إلىبمعنى عدم المشاركة ال يؤدي فقط       . النفس  

 صورة الشخص أمام نفسه فيبدأ يشعر بعدم األهمية وعدم وجـود            اهتزاز إلىوإنما  

شـعوره بالهامشـية    . في الممارسة    و زمام المبادرة في الرأي أ     اتخاذالقدرة على   
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 ، فـي الغالـب تكـون        خارجية بقوى   واالستنجاديدفعه بصوره أكبر نحو العزلة      

حرمان األشخاص من المشاركة يشـكل تتفيهـا لهـم          . وهمية، إلنقاذه مما هو فيه      

ولقواهم وطاقاتهم وينعكس عليه داخليا بحيث يشعر بتفاهة ذاتية ممـا يـؤدي فـي               

فكير بوسائل التغيير التي غالبا ما تكون عنيفة ، هذا وضـع ال يبنـي    الت إلىالنهاية  

 وانهيـار  استقراربه تعاني األمة من عدم      .  ال تعمر طويال     فإنهاوإن وجدت   . أمة  

. في بناها الداخلية وتدهور في معنوياتها ، ويسهل على األعداء السـيطرة عليهـا               

 للسـلطان   أو يبـرر للحـاكم      اإلسالم يرفض مثل هذا الوضع وال يتمشى معه وال        

.                                                                                           سياسته التسلطية 

 

.  عبارة عن شكل مـن أشـكال تنفيـذ البيعـة           االنتخاباتالمناقشة أعاله تعني أن     

 محددة ، لكنهم ملزمون بالمبدأ الـذي        ةأو بوسيل المسلمون غير ملزمين بشكل معين      

 اجتهـاد يجتهد المسلمون بالوسيلة لكنه ال يوجد       . يشكل قاعدة المشاركة الشخصية     

ولهذا تتمتع األمة اإلسالمية بمرونة الحركة داخل المبدأ ولها أن تغير شكل            . بالمبدأ  

 كـل   التنفيذ حسب ظروف الزمان والمكان دون أن يشكل ذلك عائقا أمام مشـاركة            

، تمتد المشاركة لتشمل القـرارات التاريخيـة         فضال عن هذا  . شخص في الدولة    

 االنتخاباتهذا على عكس نموذج     . الحاسمة التي تؤثر جذريا على األمة اإلسالمية        

الموسمية التي يشارك فيها الشخص بصوته حول من يجب أن يتبوأ منصـب إدارة              

المشـاركة فـي اإلسـالم      .  القادمة   تاالنتخاباظرا  تشؤون األمة ثم يدير ظهره من     

مستمرة وتبلغ ذروتها في الظروف الحرجة ، وعلـى الحـاكم أو القـائمين علـى                

 .الشؤون مثل مجلس الشورى إن وجد أن يوفروا الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك 

 

. البيعة ليست مشاركة ظرفية وينتهي دور المشارك عند تأديته لفعل رسمي مؤقت             

عن المنتخب من حيث أنه ملزم بمد يد العون لمن بويع كالخليفـة أو              المبايع يختلف   

الموقع العام في اإلسالم عبارة عن أمانة ثقيلـة         . عضو مجلس الشورى باستمرار     
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وكبيرة وبحاجة إلى عمل جماعي وتعاون متبادل ويتطلب مساعدة الجمهور الـذين            

ع الشخص ويدير ظهـره     يأما أن يبا  . هم المبايعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة        

تاركا للمباَيع شأنه في تسيير األمور فذلك ال يتمشى مع مراتب التقوى وال االلتزام              

البيعة عبارة عن التزام بالعمل معا خلف إمام يطبق التعاليم السـماوية وليسـت              . 

      .                                مجرد عمل موسمي ينتهي عند غرفة االقتراع أو المصافحة 

 

البيعـة  .  بالبيعة   االنتخاباتولهذا من المفروض أن يكون المرء حذرا عند مقارنة          

 وتحمل في طياتها تبعات مسـتمرة وذلـك         االنتخاباتتحمل معنى أكثر شمولية من      

 قـد   االنتخـابي في النظـام    .  والتقوى في اإلسالم     وااللتزاموفقا لمبادئ المسؤولية    

 ينفصـل  القادمة ، لكن نظام البيعة ال        النتخاباتاينتخب الشخص ويدير ظهره حتى      

 لحاكم أو خليفة وإنما يعبر عن       اختيارإنه ليس مجرد    . عن الحياة اإلسالمية النشطة     

 شخصي بالعمل خلف إمام يقود الناس في عملهم الجماعي نحو تلك األهداف             التزام

عادة الـدنيا    المسلمين خير أمة أخرجت للناس والتي من شأنها تحقيق س          تجعلالتي  

 .                                                                                       واآلخرة 

 

 الترشيح
 

إذا كانت البيعة هي الصيغة اإلسالمية للمشاركة الشخصية في تولية الخليفة 

خليفة أو وصياغة القرار والتأثير فيه ، فماذا عن الترشيح للمنصب العام كمنصب ال

مناصب ممثلي الجمهور إذا اختار المسلمون أن الترشيح واالنتخاب هما الوسيلة 

نحو العمل بالبيعة ؟ هل يحق لكل مسلم بلغ سناً معينة أن يرشح نفسه للمنصب 

ويطلب البيعة من الناس ؟ هل المجال مفتوح لمن وجد في نفسه أهلية أو رغبة أو 

  أي شأن منها أن يتقدم للناس ماداً يده للتأييد ؟طموحاً في تولي شؤون المسلمين أو
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بناء على الرؤية الواردة في هذا الكتاب حول االلتزام والتقوى واألمـة، أعتقـد أن               

اإلجابة سلباً وأنه ال يجوز فتح باب الترشيح للمنصب العام ألي شـخص شـاء أن                

تهـا ووسـائلها    المنصب العام عالقته مباشرة باألمة، بل هو أحد أدوا        . يرشح نفسه 

. إنه ال يصنع األمة وال يقيمها وإنما ينبثق عنهـا         . للتنظيم والبناء وترتيب العالقات   

بالضبط كما الدولة أداة األمة في تجسيد طموحاتها وتطلعاتها وحمـل المسـؤولية             

وكما أن الدولة تلتزم بالتزام األمة اإلسـالمية        . العامة وتنفيذ مهامها وحمل الرسالة    

منصب العام في الدولة يلتزم بما تلتزم األمة به، وهو الذي يمثل هذا             فإن صاحب ال  

أي أنه حامل أمانة عليه أن يفي بمتطلباتها، وهو يستمد          . االلتزام ويعمل على تطبيقه   

 .استمراريته في الحمل من قدرته على ذلك

 

ذلك أورد هنا بعض النقاط الهامة التي تمت مناقشتها في الفصل حول األمة تذكيراً و             

سبق أن تمت اإلشارة إلى أن      . بهدف تسهيل عملية الربط بين األمة والمنصب العام       

األمة اإلسالمية خير أمة أخرجت للناس وهي خاصية تعبر عـن نتيجـة مشـمولة             

ضمناً في التعاليم السماوية، ألنه من المفترض أن التعاليم تعبر عن الخير اإلنساني             

األمـة ملتزمـة    . هي أمة عـدل ووسـطية     ، و )مطلق ضمن خير اإلنسان   (المطلق  

بالتشريع السماوي ألنه يعبر عن إرادة اهللا التي صاغت كـل قـوانين الكـون ذات     

وهي أمة حركة ونشاط وتقـديم الجديـد        . الصفات المادية والمعنوية على حد سواء     

باستمرار، وتملك إرادة اجتهادية تدفع بها إلى األمام من حيث أنها تفاعل األمة مع              

قع واستغالل المتغيرات من أجل تطور اإلنسانية وتقدمها ممـا يـنعكس علـى              الوا

إقامة األمة واجب على كل مسلم ومسلمة ألنهـا         . الشخص خيراً في الدنيا واآلخرة    

السياج الذي يحمي المسلم وألنها الوسيلة التي يعبر من خاللها المسـلم عـن أوج               

 .تقواه
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 عملياً بالحق ويتخذ الخطوات الالزمة للتعبيـر        أما بالنسبة للمسلم فإن عليه أن يلتزم      

كلما صعدت درجـة التـزام      . هذا االلتزام مرتبط بمراتب التقوى    . عن إيمانه عملياً  

المسلم يصعد هو في سلم مراتب التقوى إلى أن يتوافق التزامه العلمي مـع تقـواه                

األمة ال يبنيها   بمعنى أن   . االستنهاضية التي من شأنها بناء األمة ودفعها إلى األمام        

من تقوقع في صومعة يمارس مناسك، وإنما من يعبد اهللا في مختلـف المجـاالت               

أي كلما ارتقى المرء في مراتب التقوى تطور        . وخاصة تلك التي لها وقع بنائي عام      

 .عطاؤه العام ومساهماته لألمة

 

وقع منها  وحيث أنه من المطلوب أن تكون األمة ملتزمة بالخير اإللهي فإنه من المت            

وما دام متوقعاً استمرارها فـي      . أن تكون معطاءة، وأكثر عطاء من األمم األخرى       

النهوض فإن أصحاب التقوى االستنهاضية هم أكثر الناس قدرة على حملهـا إلـى              

أصحاب التقوى هؤالء مؤمنون أتقياء تجـاوزوا مراحـل التلقـي ليعطـوا             . هدفها

ولذلك فإن األمة ال تمنح حق ارتقاء       . و األفضل ويعملوا في الواقع تهذيباً وتغييراً نح     

كل شـخص   . مناصب دولتها أو مؤسساتها لمن لم يحققوا درجة االمتياز في التقوى          

ال يكلـف اهللا نفسـاً إال   : " فقد قال تعالى   . يعمل حسب طاقته وال يستطيع تجاوزها     

 فقط إلى   فمن كانت لديه طاقة ليصل     )9(".…وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت        

حد التقوى االجتماعية فإنه ال يستطيع تجاوزهـا، ومـن كـان بطاقتـه التقـوى                

وبالطبع مصلحة األمة تتحقق مع صاحب التقـوى        . االستنهاضية فإنه يعمل حسبها   

 .االستنهاضية أكثر منها مع صاحب التقوى االجتماعية

 

تطلب خيـر   المسألة خاضعة لجدلية بسيطة وهي أن بناء خير أمة أخرجت للناس ي           

أي أن هنـاك معيـاراً      . الجهود والتي يقدمها أكثر الناس قدرة على تقـديم الخيـر          

يتحمل كل شخص في األمة اإلسـالمية المسـؤولية         . استحقاقياً وهو معيار الكفاءة   

هل يعقل أن يتولى شـخص أمـر        . المتناسبة مع قدرته على العطاء، أي مع كفاءته       
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مهندس إجراء عملية جراحية لمريض ؟ وهـل        ة وهو ال يعرف النجارة ؟ أو        َرمنَج

يعقل أن يتسلم شخص غض الخبرة مسؤولية دائرة إحصاء وهناك من يتفوق عليـه              

درجات ؟ أم هل من الصواب أن يتحمل مسؤولية أمة وهو ال يملـك أفقـاً إلدارة                 

شؤون الدولة بينما هناك من لديهم الخبرة في إدارة الشؤون العامـة ؟ وهـل مـن                 

 ؟ أو أن يقود شخص      ايتقدم شخص لقيادة نقابة النجارين وهو ليس نجار       الحكمة أن   

 أمة ألنه زعيم قبيلة ؟

 

المنصب العام في اإلسالم ليس تشريفاً وال وجهياً وإنما تكليف يفرض على صاحب             

المنصب أمانة يحاسب عليها في الدنيا من قبل أجهزة الدولة ومن الجمهور أيضـاً،              

المنصب العام  .  وكلما عظمت المسؤولية عظم الحساب     .ويحاسب عليها في اآلخرة   

. يتطلب معرفة وسعة اطالع وتجربة عميقة وخبرة واسعة فـي الخدمـة البنائيـة             

. المعرفة النظرية وحدها ال تفي بالغرض وال الخبرة العملية التي تنقصها النظريـة            

لنظـري  من المفروض أن تتكامل المعرفتان النظرية والعملية ويتكامل الوعيـان ا          

ال يصل إلى مثل هذه المتطلبات مـن        . والعملي لتتكامل الفضيلتان النظرية والعملية    

كانت تقواه محصورة في شعائر ومناسك أو في عمل اجتماعي يقوم على مبادرات             

 .غير منهجية، وال يصل إليها بالطبع من كان بدون تقوى

 

ـ وحسب أي معيار تتحدد التقوى ؟ التقوى في اإلسالم عملية             الهوتيـة أو    توليس

فهي ليسـت اسـتلهامية أو      . إنها نشاط اإلنسان على األرض أمام الناس      . صومعتية

ولهذا ليس من الصعب التعرف على مـن حققـوا          . انزوائية أو مبالغة في المناسك    

أعمال اإلنسان واضحة وإنجازاتـه     . تقوى ترفع من بناء األمة وتدفع بها إلى األمام        

فمـن ثبتـت   .  وهي التي تمايز بين مقدرة شخص وآخر      بينة على أي صعيد كانت،    

قدرته وعطاؤه من خالل اإلنجاز العملي الواقعي الملموس على األرض فهو مرشح            

ولهـذا علـى األمـة    . لقيادة األمة اإلسالمية أو تسلم مسؤولية أي شأن من شؤونها   
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عمـال  اإلسالمية أن تحتفظ بسجالتها وترصد إنجازات أبنائها ومساهماتهم فـي األ          

هذا الرصد ليس بهدف التجسس وإنما بهدف التقويم        . العامة وخدمة األمة اإلسالمية   

وتوثيق النشاطات حتى يأخذ كل شخص، بقدر اإلمكان، الموقـع المتناسـب مـع              

حسب المصطلح الحديث، إنه بهدف وضع الرجل المناسـب فـي المكـان             . قدراته

قوى االستنهاضـية معروفـة     هذا يعني أن نشاطات الشخص في مجال الت       . المناسب

وعلى هذا  . ومعترف بها وتشكل القاعدة في الحكم على قدرات األشخاص وكفاءاتهم         

على العمل اإلنجازي وتقـدير أعمـال اآلخـرين         : ها  ءتربي األمة اإلسالمية أبنا   

 .واالعتراف بها

 

أي أن الترشيح في األمة اإلسالمية ال يقوم على محاباة وال على صلة قرابـة وال                 

وال يستند على ثراء الشخص مالياً أو نفوذه        . على أي نوع من التمييز أو العنصرية      

والذي يحدد اإلنجاز هـو الواقـع       . اإلعالمي واالجتماعي، إنما على اإلنجاز العام     

ومن حيـث أن إخفـاء   . العملي المثبت بوثائق وليس الثرثرة أو الضجيج أو الخداع       

ـ      الم، فـإن المعلومـات حـول إنجـازات         المعلومات والتزوير ممنوعان في اإلس

األشخاص في متناول الجميع، وهي خاضعة للنقاش والتقويم الجماهيري، وخاضعة          

قدرات األشـخاص وطاقـاتهم ذات      . للمداوالت والطعن والتشكيك والتأييد واإلثبات    

المردود العام ليست من األسرار وال يجوز إخفاؤها أو التالعب بهـا أو المبالغـة               

وعليه فإن امتالك شخص    . كم علنيتها فإن رقابة شعبية عليها تتولد تلقائياً       وبح. فيها

لثروة كبيرة تمكنه من تحمل نفقات الترشيح أو التأثير على النـاخبين واسـتقطاب              

أصواتهم ال يشكل مبرراً إسالمياً للترشيح الستالم مسؤولية عامة، وكذلك بالنسـبة            

من المحتمـل أن يبـدو      .  إنجازية صلبة  للنفخ اإلعالمي الذي ال يقوم على أرضية      

الشخص وكأنه صاحب طاقة هائلة ومساهم في بناء األمة نتيجة وهج إعالمي يقوم             

حتـى أنـه ال يجـوز       . هذا ال يبرر الترشيح أيضاً    . على أوهام وليس على حقائق    
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تتعرض الوسائل اإلعالمية   من المفروض أن    إسالمياً اللجوء إلى الوهج اإلعالمي و     

 .م بهكذا ممارسات للمساءلةالتي تقو

 

فمن اتقى اهللا عمل حسب مـا       . هذا ينسجم تماماً مع الرؤية اإلسالمية للتقوى والعلو       

يريد اهللا فأنجز على صعد شخصية واجتماعية وعامة على مستوى األمة، وأما من             

أراد العلو فإنه يعمل من أجل أن يظهر بين الناس، وقد يكون من بين عمله شـيء                 

والرغبة في العلو غير محببة إسالمياً      .  الظاهرية على األقل ليشبع رغبته     من التقوى 

تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون       : "قال تعالى   . وال تقود إلى عاقبة محمودة    

من يزاحم من أجل منصـب إنمـا         )10(."علواً في األرض وال فساداً والعاقبة للمتقين      

يخشى التقي أن   .  أصالً ألن في ذلك ما يمس تقواه       يبغي علواً، وأما التقي فال يزاحم     

يكون هناك من هو أتقى منه فيتولى مسؤولية كان من المفروض أن يتوالها من هو               

عن أبي موسى األشـعري     : هذا حقيقة ما عناه الحديث الشريف     . أقدر منه، فيحجم  

بنـي  دخلت على النبي صلى اهللا عليه وسلم أنا ورجالن من           : "رضي اهللا عنه قال     

يا رسول اهللا أمرنا على بعض ما والك اهللا عز وجـل، وقـال              : عمي فقال أحدهما  

إنّا واهللا ال نولي هذا العمل أحداً سـأله أو أحـداً حـرص              : اآلخر مثل ذلك، فقال     

وقد نبه رسول اهللا أبا سعيد عبد الرحمن بن سمرة من سـؤال اإلمـارة                )11(."عليه

فإنك إن أعطيتها من غير مسألة      :  تسأل اإلمارة  ال: يا عبد الرحمن بن سمرة    : "قائالً

وفي هذا ما ينسجم أيضاً      )12(" … .أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها       

مع البيعة من حيث أنها التزام بالعمل مع اإلمام وليس مجرد شكلية رسمية تنتهـي               

إلسالم السـتالم   ال يسعى الناس في ا    . مع انتهاء أدائها في ظرفها وزمنها المحددين      

سلطة ألنهم يعون أن اإلمامة عبارة عن مسؤولية ضخمة وأمانة عظيمة تحتاج إلى             

فمن رشح لها أو طلب منه أن يتسلمها يعي أن في           . قدرة فائقة وتعاون من الجمهور    

ذلك التزاماً مسبقاً من قبل الذين رشحوه أو طلبوا منه بمساعدته، أو على األقل يقع               

أما الذي يسعى وراء المنصب ال يدرك تمامـاً         . قي بمد يد العون   عليهم التزام أخال  
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وربمـا  . الثقل العظيم الذي يسعى إلى حمله وال يملك حجة أمام الناس لمسـاعدته            

 .يعني سعيه وراء المنصب طمعاً شخصياً في نفوذ أو تحقيق مآرب خاصة

 

ام، لكنني  ال أظن أنني سأحمل المسألة نحو تحريم ترشيح الشخص لنفسه لمنصب ع           

ينم ترشـيح الشـخص     . أعتقد أن هذا العمل ال ينسجم مع أسس التقوى في اإلسالم          

لنفسه أو تزكيته لذاته عن رغبة في تحقيق نفوذ، أو ضعف أمـام جـذب منصـب                 

قد تؤثر الرغبة في    . المسؤولية لما قد يوفره المنصب من امتيازات معنوية أو مادية         

حتى أن  . ستوى األداء وإدارة الشؤون العامة    النفوذ أو الضعف أمام المنصب على م      

االندفاع باتجاه تحقيق رغبة أو عدم القدرة على مقاومة جذب قوة خارجيـة كقـوة               

ب المنصب يشير إلى اهتزاز التماسك النفسي لدى الشخص، أو إلـى إمكانيـة              ذج

ـ         روح المبـادرة والقـدرة علـى        هاستيالء النفوذ والمنصب على تفكيره فتهتز لدي

ولهذا ليس من الحكمة أن يقـدم       . طة التامة بالموضوع الذي هو مسؤول عنه      اإلحا

المسلمون على انتخاب شخص يزكي نفسه أو يعمل من خالل الدعايـة واإلعـالن              

على كسب أصوات الجمهور، أو يستنجد بقبيلته وأبناء عشيرته مـن أجـل دعمـه              

 .انتخابياً

 

ها تحرير اإلنسان من كل أنـواع       تم اإلعراب عن مسألة الحرية في اإلسالم على أن        

العبودية إال من العبودية هللا عز وجل والتي هي أساساً طبيعيـة أو كمـا يصـفها                 

فإذا انساق المرء وراء منصب أو مكسب نفوذي يغفله عن الصراط           . البعض فطرية 

وهـو  . المستقيم، فإنه يكون قد أسلم نفسه لقوى خارجية، وبدأ وعيه بذاته يضمحل           

طالب السلطة أو المنصب يحول نظره ولو قلـيالً عـن       . سس اإليمان بذلك يخالف أ  

ذلـك يلحـق    . الطريق القويم وتصبح هناك خشية من استبداد الهدف على تفكيـره          

من يتملكه شعور االستحواذ على منصب يطـوع        . الضرر بالشخص نفسه وباألمة   

ط بجـزء   نفسه لذلك المنصب أو لمن يمنحه إياه، وهو بذلك يتخلى عن حريته ويفر            
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والمنصب في النهاية هو أداة الشـخص       . من دينه الذي يوصيه بأن العبودية هللا فقط       

 .فمن سعى إليه ارتضى بأن يخضع. الذي يقوم عليه وليس سيد من تسلمه

 

. لكن االفتراض أن كل المسلمين يسيطرون تماماً على شهواتهم ورغباتهم خـاطئ           

وقدراتهم ومسـاعيهم، وتبعـاً لـذلك       المسلمون يختلفون في استعداداتهم ومعارفهم      

ال بد أن يكون هناك من يسعى وراء تكـديس ثـروة، أو             . تختلف مستويات تقواهم  

يجري وراء شهوة، أو يبحث عن نفوذ، الخ، وإذا افترضنا عكس ذلك فإننا نفترض              

وحيث أنه ليس   . أن مجتمع المسلمين ليس مجتمعاً أرضياً وإنما ينتمي إلى عالم آخر          

ع التزام كل المسلمين بمبدأ الحرية اإلسالمي، فإنه من المتوقع أن تساعد            من المتوق 

لذلك مـن   . األمة األشخاص على الوفاء بالتزاماتهم والتدرج صعوداً بمراتب تقواهم        

المفترض أن تنشئ األمة مؤسسات تلتزم بقواعد اإليمان وااللتزام والتقوى، وتضع           

األنظمـة  . ير عمل الدولة بشـكل سـليم      الضوابط والتعليمات واألنظمة الالزمة لس    

العامة تضع أساساً للسلوك العام وتضع تعليمات ضبط هذا السلوك وتحاسب علـى             

تيسر هذه األنظمة على الشخص عملية االلتزام خاصة إذا كان محدود           . اإلخالل به 

 .المعرفة وصاحب تجربة ضعيفة 

 

 في دولة المسلمين وحمـل      بناء على ما ورد أعاله، واستناداً إلى أن مأل المناصب         

المسؤولية يتطلبان استحقاقات معينة وعلى رأسها ما يقدمه المـرء مـن إنجـازات        

عامة، فإنه ليس بإمكان كل شخص أن يرشح نفسه لمأل شاغر، علماً بـأن ترشـيح        

 .الشخص لنفسه غير محبذ إسالمياً 

 

ة التي توفر لهـا     ولهذا من المفترض أن تجتهد أمة المسلمين عبر إرادتها االجتهادي         

آليات االنبثاق إلى واقع عملي وأن تجد طريقة تهيـئ لألمـة خليفـة ومسـؤولين                

من جهتي أرى ضرورة وجـود      . يحافظون على وضعها كخير أمة أخرجت للناس      
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مجلس يتابع إنجازات األشخاص الالستنهاضية ويوثق مساهماتهم في بنـاء األمـة،          

وهذا المجلـس هـو     . ز وحول أهميته  ويضع معايير وأسس للحكم حول ما هو إنجا       

الذي يعلن من يحق له الترشيح أو من بإمكانـه أن يكـون مرشـحاً بنـاء علـى                   

فمن شاء من هؤالء قبول الترشيح يخوض معركة البيعة التي          . استحقاقات وكفاءات 

أي ال يـرغم أحـد علـى        . يمكن أن تتضمن التنافس، ومن شاء أن يبتعد فله ذلك         

  ومع هذا  . ن تقويم لمن هم قادرون على إدارة دفة األمور العامة         علَالترشيح، وإنما ي

من الممكن أن يفتح مجال الترشيح لمن يشاء أن يرشح نفسه لكن دون اعتماده مـن             

 .وقد يكون هذا المجلس هو مجلس أهل الحل والعقد. قبل المجلس

 

ـ             ازاتهم المرشحون في الدولة اإلسالمية ليسوا بحاجة إلى دعاية انتخابيـة ألن إنج

ولهذا فإن مرحلة ما قبل االنتخابات      . وأعمالهم العامة مشهرة وواضحة أمام الجميع     

 مرحلة منافسات بين مرشحين من خالل دعايات وإنمـا          تفي الدولة اإلسالمية ليس   

مرحلة مداوالت شعبية أو بين الجمهور حول أهمية اإلنجازات التـي قـدمها كـل               

ي يكون كل شخص في األمة على بينة مما         شخص ومدى تقويم ومقارنة وموازنة لك     

يمنع هذا بالطبع أعمال التزوير والكذب التي ترافـق أحيانـاً           . يعمل وممن ينتخب  

أعمال الدعاية االنتخابية التي نشهدها في وقتنا الحاضر، وتمنع أيضاً عملية التكتـل      

 .القبلي والعشائري التي قد تلحق أضراراً باألمة

 

ض االنتخابات بمرشحين خاصين بها ويتم انتقاؤهم من بين         بإمكان األحزاب أن تخو   

فالمعايير ال تتحيز   . من تنطبق عليهم معايير الكفاءة لتسلم منصب أو مسؤولية عامة         

لشخص أو فئة وإنما تتعامل مع إنجازات بدون تحيز أو محاباة، وإن لـم يحصـل                

 تستطيع األحزاب   .فذلك يعود إلى خلل في التطبيق سيعود حتماً بالضرر على األمة          

أن تقرر مرشحيها وأن تطرح برامجها على الناس وأن تدافع عنها مـع االلتـزام               

تنطبق على  . بالقواعد اإلسالمية التي تمنع التزوير وحجب المعلومات والكذب، الخ        
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إنهم يخضعون للتقويم والقـيم     . مرشحي األحزاب ما ينطبق على مختلف المرشحين      

ولهذا تلتزم األحزاب بمـا     . ة من أصحاب المواقع العامة    اإلنجازية العملية المطلوب  

يعلن حول إنجازات األشخاص وتحرص على أن يكون مرشحوها من بـين مـن              

 .أقرت قدراتهم اإلنجازية

 

 باب الترشيح مفتوحاً أمام كل الناس فـي         ه من المتوقع أال  يكون     على الرغم من أن   

حد، بل أن كل واحد يلقى التشجيع من        اإلسالم إال أن باب اإلنجاز ليس مغلقاً أمام أ        

الكفاءة معيار استحقاقي يعبر عن طاقات وقـدرات        . أجل تحقيق إنجازات ونجاحات   

حقيقية عبرت عن نفسها عملياً على أرض الواقع، وهي ليست وراثية أو حزبية أو              

قومية، وبالتالي ال يشكل اإلصرار عليها تحيزاً لصالح أحد أو ضـد أحـد، وإنمـا                

. فزاً أمام كل واحد ليسعى ويجتهد ليكون قادراً على المنافسة مع اآلخرين           يشكل حا 

وهذا المعيار االستحقاقي ليس أفالطونياً بحيث يعتمد ما أسماه أفالطـون القـدرات             

ـ  . االستلهامية التي ال يمكن قياسها أو التأكد منها أو مراقبتها           معيـاراً   توهي ليس

إنه معيـار يفـتح أمـام    . نفوذ والتحيز الحزبيرأسمالياً تدخل فيه عوامل الثراء وال  

الناس أبواب اإلطالع والتأكد والمقارنة ولهم أن يحكموا من خالل آلية البيعة التـي              

قد تكون على شكل انتخابات أو وفود أو أي شكل تراه األمة مناسباً ضمن ظروف               

 .الزمان والمكان

 

يث أنه يقيد حريـة المـرء       من المحتمل أن يالقي هذا الطرح انتقادات شديدة من ح         

المنصب العام أو الخالفة أو اإلمامة ليسـت مسـألة          . ويحرمه من ممارسة حق له    

هذه مواقـع تـدير     . شخصية وال هي ميدان تجارب أو خاضعة لتقديرات شخصية        

لألمـة أن تشـترك     . الشؤون العامة للمسلمين وال تتعلق بمصانع أو مزارع خاصة        

لقيادتها وأال تتـرك األمـور للحـظ والنصـيب          كأمة في وضع المقاييس واألسس      

من حق األمة أن تبحث عن الكفاءة التي عرفت بعمق تجربتها ووعيهـا             . والتجربة
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وهذا ليس خاضعاً لتقييمـات شخصـية وإنمـا         . وإنجازاتها لكي تتسلم الشأن العام    

ثم أن اإلسالم ال يقف حجر عثرة أمام        . لتقييمات عامة تشرف عليها مؤسسات عامة     

نجاز الفعلي الذي يؤهل الشخص ألن يكون مرشحاً وإنما يطلب منه أن يصـعد              اإل

في مراتب تقواه باستمرار ويوصيه بعدم التكاسل والتواكل ويحثه على العلم والعمل            

ال يتبنى اإلسالم طرح أفالطون وإنما يقول أن هناك ميدان عمل مفتـوح             . والسعي

ه بدون تمييز حسب لون أو عرق       أمام الجميع وكل شخص ينال مكافأته حسب عمل       

 .أو جنس أو قومية أو ثراء 

 

عند النظر إلى طرق الترشيح الحديثة أظن أن المرء يجد المبرر القوي إلصـرار              

نجد اآلن في كثير من الدول مرشحين ألسباب ال عالقة لهـا            . اإلسالم على الكفاءة  

الذي يزاحم من أجل    بالكفاءة وقد يكون المرشح أبعد ما يكون عن الكفاءة للمنصب           

نجد المرشحين مثالً يستندون إلى خلفياتهم القبلية وآخرين علـى ثـرائهم            . احتالله

، وآخرين مسـتندين علـى أحـزابهم،        "فعالة"وقدراتهم على القيام بدعاية انتخابية      

ونجد بالتالي أعضاء في مجلس األمة ال يفقهون في االقتصـاد أو التنظـيم              . وهكذا

حتى أننا نجد مـن     . كون رؤية للتشريع أو فلسفة تحكم نشاطاتهم      االجتماعي وال يمل  

 .بينهم من له تاريخ أخالقي فاسد وال يصلح إال إلفساد الناس

 

على كل حال، وضع آلية لترشيح أكفياء لخوض منافسة على البيعة ليس سهالً وال              

 التـي   فقط طرحت هنا فكرة أولية إلثارة النقاش ولتوضيح الفكرة        . هو بهذه البساطة  

 .يمكن أن تفي بمتطلبات اإليمان والتقوى والتحرر من عبودية المنصب

 

المجلـس تحـت    ال  ما الذي يضمن عمل المجلس بطريقة موضوعية ؟ ولماذا يقع           

هيمنة خليفة أو سلطان أو صاحب مال ؟ هذه في الحقيقة مشكلة كبيـرة ال تواجـه                 

نحـو الفسـاد وارد، وعـدم       الجنوح  . المسلمين فقط وإنما تواجه كل األمم والدول      
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ال توجد ضمانة   . الموضوعية وارد، وتبرير عدم التقوى بفتاوى مختلفة وارد أيضاً        

مطلقة لمنع الفساد، لكنه من المفترض أن اإليمان في المجتمع اإلسـالمي يشـكل               

أما إذا جنح المجلـس نحـو       . األساس المتين للسلوك التقي الذي ال يتحيز وال يضل        

وحتى تقلل األمـة مـن      . إن في ذلك خروجاً عن مبادئ اإلسالم      غير مرضاة اهللا ف   

إمكانية الجنوح فإنه ال بد من وضع أنظمة ضبط ورقابة وتقويم للمجلس وعضويته             

ال تترك األمور على غاربها، وال يتم االعتمـاد فقـط علـى قـوة               . وطريقة عمله 

ـ        . اإليمان وة شـهوانيته،   اإلسالم دين عملي ويعترف بالواقع وبمحدودية اإلنسان وق

المسلم ملتزم  . ويعالج األمور بطريقة علمية بعيدة عن المزاجية والمصالح الشخصية        

بالقيم العلمية حتى لو لم يكن عالماً، واألمة ملتزمة بالمعايير العلمية ألنها وسـيلتها              

 لكـن   .في التنقيب عن الحقيقة وتقديم الجديد في سبيل تقدمها وتقدم اإلنسانية ككـل            

إن كـان حيـا     . عب هو الحارس األمين على سير األمور بطريقة عادلـة         يبقى الش 

 .استمر العدل، وإن كان ميتا ساد الظلم

 

من المهم هنا التأكيد على أن التقوى االستنهاضية ليست خارجة عن تكامل مراتـب            

فإذا حقق عالم في أي حقل من الحقول اكتشـافاً أدى إلـى             . التقوى وليست منفصلة  

له تقديره على ذلك وله ثوابه في الدنيا واآلخرة، ولكـن            نه بالتأكيد نهوض األمة فإ  

حتى يكون من أصحاب التقوى االستنهاضية التي تؤهله لموقع مسؤولية عامة ال بد             

في هذا المجـال مـن الضـروري التمييـز بـين            . من تكامل مراتب التقوى لديه    

 على أنـه خدمـة      إذ قد يكون التخصص مصنفاً    . التخصص وبين المسؤولية العامة   

عامة وبالتالي يكون المتخصص أقدر من غير المتخصص على إدارة هـذا الشـأن      

أما المسؤولية العامة فهـي أشـمل مـن        . ألن التقوى هنا قد ضاق مجالها التطبيقي      

دة االجتهادية اإلسـالمية فـي حالـة        راالتخصص وأعم ومن المتوقع أن تكون اإل      

.  بالطريقة األكثر صواباً ونفعـاً للمسـلمين       استنفار مستمر إلدارة شؤون المسلمين    

. القادرة على تحديد مصالحها وعلى اختيار الطريق السليم نحو تقـديرها          هي  األمة  
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المتخصص قدير في مجال تخصصه، لكن هل يطمأن إلى بذله وعطائه فـي حـال       

عاماً، عدم تقواه؟ أما التقي فيمكن االطمئنان إلى إخالصه لألمة فيما إذا استلم موقعاً              

لـه فيـه     لكن هل يمكن أن يفيد األمة أو أال يلحق ضرراً بها إذا استلم موقعاً ليس              

 .تخصص ؟ لألمة أن تجتهد حول هذه المسائل وأن توازن بين مختلف الخيارات

 

 الشـورى
 

تشير أغلب المصادر اإلسالمية إلى الشورى كدليل على حـرص اإلسـالم علـى              

ويـتم  .  في تلك األمور التي لم يرد فيهـا نـص          االسترشاد بآراء المسلمين بخاصة   

فاعف عنهم واستغفر لهم وشـاورهم فـي     … : "االستناد عادة إلى قول اهللا سبحانه       

 )14(." وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنـاهم ينفقـون       … : " وقوله   )13(" .…األمر  

ـ             ي، ويذهب بعض المسلمين إلى القول بأن هاتين اآليتين تثبتان أن اإلسالم ديمقراط

ويقول أحد الكتـاب    . وذلك في بحر دفاعهم عن اإلسالم وصالحه لكل زمان ومكان         

أن الشورى فريدة في الحكم اإلسالمي وهي نظام غير موجود في نظـم سياسـية               

علماً أن هذه النتيجة غير صحيحة من حيث أن التشاور وارد في أغلب              )15(. أخرى

 .األنظمة عبر التاريخ

 

الصادر عن حزب التحرير مثالً مع الشورى على أنها نظام          تتعامل مقدمة الدستور    

تقول المقدمة أن . فصالً والذي يقول عنه أنه مقدمة الدستور اإلسالمي       فيه  ويفرد لها   

هناك مجلساً اسمه مجلس الشورى وهو يضم األشخاص الذي يمثلون المسلمين في            

لمسلمين فقط أمـا    الشورى هي حق ل   . الرأي، وأن أعضاء المجلس ينتخبون انتخاباً     

أما محمد أبو فارس ال يتعامـل        )16(. إبداء الرأي فهو حق للمسلمين وغير المسلمين      

مع الشورى على أنها نظام وإنما قاعدة شرعية واجبة وأن األمـة مجمعـة علـى                

 على أية حال، تشير اآلية األولى       )17(. وجوبها، وهي بالتالي قاعدة من قواعد الحكم      
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إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـأن يشـاور المسـلمين،       إلى أمر إلهي موجه     

تثبـت اآليـة    . والثانية تشير إلى صفة مالزمة لسلوك المؤمنين فيما يخص أمورهم         

األولى نهجاً على المسلمين، وبخاصة والتهم، اتباعه وعدم تجاوزه إال بـالطبع إذا             

 حـال وفـاة     كان هناك نص ديني صريح حول مسألة معينة مثل إرث الزوجة في           

أما الثانية فتعني أن مجتمع المؤمنين يلتقي علـى نهـج احتـرام الـذات               . زوجها

واالحترام المتبادل بين األشخاص وعلى أن المشاركة حاصلة في تسيير الشـؤون            

يقود اإليمان وما يتبعه من االلتزام إلى هذه الصفة السلوكية التي يتميز بهـا           . العامة

فإذا لم ينفذ التأصـل نتيجـة       . ة ، والثانية تفيد التأصل    األولى تضع قاعد  . المؤمنون

خلل إيماني لدى المسلمين في مرحلة ما، فإن األولى تشكل أمراً يعيد األمور إلـى               

 .نصابها اإلسالمي الصحيح 

 

اآلية األولى ال تقيم نظاماً كما يقول البعض، لكنها عبارة عن أمـر يشـكل قاعـدة        

 كما هي عليه اآلن، تشكل خطـاً عريضـاً علـى            .لنظام يمكن أن يقيمه المسلمون    

فحتى يتطور نظام مبني علـى هـذه        . المسلمين االلتزام به دون أن تعطي تفاصيل      

القاعدة على المسلمين أن يجيبوا عن أسئلة هامة، على األقل ضمن المرحلة الزمنية             

ـ     هل الشورى ملزمة للخليفة أو المسؤول أم ال       : التي يعيشونها، منها     اك ؟ هـل هن

مجلس شورى معترف به ومحدد العضوية أم أن المسؤول يشاور من يرى مناسباً؟             

وإذا كان هناك مجلس، هل تكون عضـويته باالنتخـاب الجمـاهيري أم باختيـار               

؟ وإلى   ؟ ثم ما هي صالحيات المجلس، وما هي مسؤولية المسؤول أمامه           المسؤول

لمون أن يجعلوا من الشـورى      آخره من األسئلة التي يمكن أن تطرح إذا أراد المس         

وبحكم اإلرادة االجتهادية التي تملكها يستطيع المسلمون ترتيب أوضـاعهم          . نظاماً

وبإمكانهم من خالل اإلرادة أن يوائموا بـين        . في هذا الشأن حسب ما يرونه مناسباً      

 . االلتزام بالشورى وبين كيفية مأل المناصب في الدولة
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اآليـة  .  تحليل أعاله تحت عنواني البيعة والترشيح      هذا الطرح يتفق مع ما ورد من      

تعزز حرية المسلمين وحقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات والذي أعتقد أنه جزء             

 .ال يتجزأ من النظام اإلسالمي حسب ما تفيد اآلية الثانية

 

. مبدأ تأصل المشاركة في النظـام اإلسـالمي       ." وأمرهم شورى بينهم  : "تؤكد اآلية 

ن وااللتزام والتقوى تقود تلقائياً إلى عـدم االسـتئثار بسـلطة أو االسـتهتار               اإليما

إنها تلقائياً تقود إلى حيـاة تكافـل وتضـامن          . باآلخرين وبآرائهم أو االستهانة بهم    

وتكامل بحيث يشعر المسلم أنه مسؤول ومشارك ، وأنه جزء من النظام، واإليمـان   

فالحريـة  . الشعور بالتبعيـة أو الهامشـية     أساساً يقضي على االغتراب والعبودية و     

اإلسالمية ليست مجرد شعار وإنما ممارسة عملية تمتد إلى جذور العمل االجتماعي            

والسياسي واالقتصادي، وال هي مجرد شكلية تأخذ بعض المظاهر االحتفاليـة دون            

ولهذا حرص اإلسـالم    . أن يكون لها صدى فعلي يمارسه كل من أراد أن يمارسه          

 يشعر كل مسلم باستمرار أنه يرعى المصلحة العامة مهما كان موقعه مـن              على أن 

كلكم راع  : "فقد قال عليه السالم   . المسؤولية حتى لو كان في بيته وبين أفراد أسرته        

اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله         : وكلكم مسؤول عن رعيته   

ومسؤولة عن رعيتها، والخادم    ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها         

 )18(." راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عـن رعيتـه             

وهذا يعني أن الشورى ليست مجرد اعتراف بهيبة أحد أو زعامته، وال هي بهدف              

استقطاب أحد إلى جانب رأي ضد رأي، وإنما عبارة عن مشاركة حقيقية تعبر عن              

 .وكأمة التزام المسلمين كأشخاص 

 

تفتح الشورى أبواب المشاركة وآفاقها، وهي تنسجم تماماً مع المبادئ الخلقية مـن             

أما إذا كان   . حيث القدرة التمييزية وحرية االختيار، وبالتالي مع المسؤولية وااللتزام        
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المسلمون ال ينسجمون مع ما أراد اهللا فإن سلوكهم ال يؤثر على جـوهر اإلسـالم                

 .عطي انطباعاً مخالفاً للحقيقةعلى الرغم من أنه ي
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 آلية اتخاذ القرار
 

إذا كان اإلسالم يقر بمبدأ المشاركة في العمل العام وترتيب شؤون األمة، ويقيم مبدأ              

المشاركة، فما هي اآللية التي يعتمدها في اتخاذ قرار معين أو في تنصيب شـخص              

لية التخـاذ القـرار أو      ؟ الديمقراطية تطرح األغلبية كآ     في موقع عام مثل الخالفة    

إذا تعددت الخيارات فقد يتم اعتماد الخيار الذي حصل على أكثـر            . األكثرية أحياناً 

األصوات كما هو الحال في انتخابات الرئاسة في الواليات المتحدة األمريكية، وقـد             

وقد تكون األغلبية هي مصدر     . يصر النظام على األغلبية كما هو الحال في فرنسا        

ومن ثم تكون المجالس المنبثقة عنها صاحب اتخـاذ القـرار المعتـرف             الشرعية،  

 .أما بعض المسلمين فيطرحون اإلجماع أو ما يسمونه بإجماع األمة. بشرعيته

 

إجماع األمة، هو الخيار األفضل في اتخاذ القرار ألنه يعبر عن وحدتها التامة وعن              

وإنه لشيء عظيم أن تنجـز      . غياب انقسامات حزبية وتنظيمية وقبلية وعقائدية، الخ      

لكن هذا من الناحية العملية صعب المنال إن لم يكن          . األمة قراراتها بإجماع أبنائها   

قد يحصل مرة أو عدة مرات أو أحياناً أن تجمع األمة على أمر معـين ،                . مستحيال

لكن إجماعها المستمر على مختلف األمور التي لم يرد بها نص شرعي واضـح ال               

حتى لو كان من الناحية النظرية ممكن من حيـث أن المـؤمنين ولـو               . يبدو ممكناً 

نظرياً يتوجهون بقلوبهم تلقائياً نحو هدف واحد، إال أنه من الناحية العملية ال ينفـذ               

وهنـا ال   . وتبقى هذه الناحية النظرية افتراضية ال تجد طريقها نحو تطبيق كامـل           

 عليه وسلم ألن الرسول كان رسوالً نستطيع أن نقيس على عهد رسول اهللا صلى اهللا     

فإذا حصـل   . من عند اهللا ولم يكن مجرد أي شخص عليه أن يجتهد في كل األمور             

حتى أن  . إجماع متكرر في زمن الرسول فإن هذا ال ينطبق على األزمنة التي تلت            

الصحابة بعد رسول اهللا لم يقدروا على منع حربين كان لهما تأثير كبير في التاريخ               
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مي وهما الجمل وصفين، وتطورت بعدهما الفرق والشيع وما صحبهما مـن            اإلسال

 .خالفات واختالفات

ليس غريباً أن نجد مسلمين يقولون أن إجماع األمة وارد في كـل زمـان ومكـان                 

ويبررون ذلك بعبارات منمقة وجميلة حول اإليمان ومفعوله العظيم فـي تقريـب              

أعتقد أن هذا لن يخرج عن دائـرة        . قالنفوس من بعضها البعض إلى درجة التطاب      

قد تجمع األمة مثالً على     . الرومانسية وتفكير التمني الذي لن يجد طريقاً نحو الواقع        

أمر معين مثل محاربة مرض الطاعون في حال ظهوره، لكن كم هي الحاالت التي              

 ؟ يمكن أن تجمع عليها األمة بالمقارنة مع الحاالت التي ال تجمع عليها

 

وهي تعتبر وسيلة   . ن اإلجماع غير ممكن فقد تكون األغلبية هي الخيار التالي         إذا كا 

األغلبية ال تتناقض مـع المبـادئ       . مقبولة من الناحية العملية لتسهيل اتخاذ القرار      

بالطبع ال يوجد نص حول اآللية التي يتم من خاللها          . اإلسالمية وال تتعارض معها   

لنص الشرعي، ولذلك تبقى المسـألة موضـوع        اتخاذ القرار إذا كان األمر خارج ا      

للمسلمين أن يقرروا اآللية التي يتبعونها في اتخاذ قرارهم         . اإلرادة االجتهادية لألمة  

لكن المهم في ذلك هو التمسك بمبدأ       . وذلك حسب ما يرونه مناسباً لزمانهم ومكانهم      

 يجوز انتهاك   ال. الشورى والمشاركة، والحرص على عدم انتهاك اآللية لهذا المبدأ        

فإذا . المبدأ أو التهاون في تطبيقه، أما اآللية فتبقى مسألة فنية خاضعة الجتهاد األمة            

رأى المسلمون في وقت معين أن األغلبية هي الوسيلة الفعالة نحو اتخـاذ القـرار               

أي أن هناك ثباتاً في المبدأ وحركـة فـي          . وضمان مشاركة الناس، فإن ذلك شأنهم     

وهذا هو أحد الفروق الهامة بين      . ها يمكن أن تتغير وتتبدل مع الزمن      اآللية بحيث أن  

النظام اإلسالمي واألنظمة األخرى التي تعتمد الكم العددي لألصوات في تحديد من            

النظام اإلسالمي متحرك وقادر على تغيير اآلليـات        . يتخذ القرار أو أي قرار يتخذ     

والمسألة في النهايـة    . خرى إلى الثبات  حسب ما يراه مناسباً، بينما تميل األنظمة األ       

فإذا كان الناس على مستوى متدن      . خاضعة لما يمكن أن نسميه وعي الناس وعلمهم       
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من الوعي فإن نظامهم الحركي يخضع للجمود، وإذا كانوا على مستوى عال مـن              

 .الوعي فإنهم يستطيعون بث الحركة في النظام حتى لو كان ثابتاً
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