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الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي١١٧٩٤ :
تليفون )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[هود]٨٨ :
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مقــدمــة
احلمــد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل خاتم
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه
ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

كبري ا
فال شــك أن مفهوم الدول قد تطــور
ً
تطور ا ً
عرب العصــور وفق مــا اقتضته طبيعة الزمــان واملكان
وأحوال الناس عرب تارخيهم اإلنســاين ،وأن من عظمة
ديننــا احلنيف أنه مل حيدد لبناء الدولة نظا ًما ثابتًا أو قال ًبا
جامدً ا ،إنام فتح باب السياســة الرشعية يف ذلك واس ًعا
وفق ما تقتضيــه مصالح البالد والعباد.
قديــا قد
وإذا كان املؤرخــون وعلــاء االجتــاع
ً
حددوا عنــارص بناء الدولــة بأهنا األرض والشــعب
والســلطة احلاكمة ،فإن مقتضيــات العرص احلديث قد
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اقتضت أن يضيفوا إىل ذلــك الرشعية الدولية ،حتى ال
تدعي أي مجاعــة من اجلامعات -انفصاليــة أو متطرفة
تســيطر عىل قطعة من األرض -أهنا دولة.

وقــد كان حمــور مفهوم الدولــة وتطــور بنائها يف
صــدارة املحــاور التي تناوهلــا مؤمتــر املجلس األعىل
للشئون اإلســامية املنعقد بالقاهرة يف الفرتة من -11
 12رجب 1443هـ املوافــق  13-12فرباير 2022م
حتت عنــوان" :عقــد املواطنة وأثره يف حتقيق الســام
املجتمعــي والعاملي" ،وقــد تضمنــت توصياته مخس
نقاط مهمة حول هذا املحور ،وهي:

 -1التأكيــد عــى أن مفهــوم الدولــة مفهوم مرن
متطــور ،وأن حماولة حرص مفهــوم الدولة يف أنموذج
تارخيي معــن وفرضه نم ًطــا ثابتًا أو قال ًبــا جامدً ا إنام
يعنــي غاية التحجــر واجلمود والوقــوف عكس اجتاه
ً
شــلل حلركة احلياة ،فالتطور
عجلة الزمن ،بام يشــكل
ُسنَّة اهلل يف كونه.

 -2إذا كان العلــاء يقررون أن الفتوى قد تتغري بتغري
الزمــان أو املكان أو احلال؛ فــإن املجال األرحب لذلك
هو جمال السياســة الرشعية يف بناء الدول ونظم اإلدارة.
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 -3أن مــا أتاحه الــرع الرشيف لــويل األمر من
التــرف بحكم الوالية يف ضوء احلفــاظ عىل الثوابت
باب شــديد املرونة والســعة ،ينبئ عــن عظمة الرشع
الرشيف ،وحرصه عىل حتقيق مصالــح البالد والعباد،
فحيــث تكون املصلحة الراجحة فثمة رشع اهلل احلنيف.
 -4أن املواطنة مصطلح أصيل يف اإلسالم ،يتجاوز
التنظري الفلسفي إىل سلوك عميل ،وأن املواطنة احلقيقية
ال إقصــاء معها ،وال تفريق فيها بــن املواطنني ،فالفكر
اإلســامي يضمــن بثرائه وجتاربــه أن نبني حضارات
قائمة عــى مواطنة حقيقية بغــض النظر عن العقيدة أو
اللون أو العرق.

 -5التأكيـــد عىل أن الدولـــة الوطنيـة هي صمـام
أمــان املجتمعــات مجيعهــا ،وأن العمل عىل حتقيـــق
وترسيخ املواطنـة

التفاعلية واإلجيابية الشــاملة واجب الوقت ،وأن بناء
الدولة واحلفـاظ عليهـا واجب ديني ووطني ،والتصدي
لكل حماوالت هدمهــا أو زعزعتها رضورة دينية ووطنية
لتحقيق أمن الناس وأماهنم واســتقرار حياهتم.
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ويرسنا أن نقدم يف هذا الكتاب نخبة من أهم البحوث
التي قدمــت هلذا املؤمتر حول مفهــوم الدولة وتطورها
ونظم بنائها عــر العصور ،مع مشــاركتي بمبحث عن
ترصفات النبي ﷺ يف شــئون الدولة ،مؤكدين أن ذلك
هــا لتصحيح املفاهيــم اخلاطئة التي روجت
أمر ا ُم ًّ
يعد ً
هلا بعض اجلامعــات اإلرهابية واملتطرفــة حول مفهوم
الدولــة ،أو حماولتها فرضها نم ًطــا ثابتًا لبناء الدولة ،أو
حماولة هذه اجلامعات استنســاخ مفاهيم كان هلا ظروفها
يف ســياقها التارخيي وحماولــة فرضها عــى غري زماهنا
ومكاهنا ،ســواء أكان ذلك عن قصد وســوء طوية ،أم
عن جهالة وســوء فهم ،مما يتطلب البيان لتعليم اجلاهل،
وتفنيد أباطيل اإلرهابيني واملتطـــرفني ،وبيـان زيغهـم
وزيفهـــم وخطـرهم عىل الدين والدولة.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان.

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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املبحث الأول

مفهوم الدولة وتطورها

امل�ست�شار الدكتور

حممد عبد الوهاب خفاجي
نائب رئي�س جمل�س الدولة امل�صري

مفهوم الدولة وتطورها
نشأت فكرة الدولة وتطورت عرب القرون حتى وصلت
ملفهوم الدولة احلديثة ،وقد مــرت بعدة مراحل؛ حيث إن
مفهوم الدولة مل يتشــكّل بني عش َّية وضحاها ،بل هو ثمرة
لتاريخ طويــل لتطور املجتمعات اإلنســانية عرب العصور
املختلفة.

وقــد كان للدولة عرب العصور الســابقة عدة مســميات
خمتلفة ،مثل :اإلمرباطورية((( ،والسلطنة((( ،واململكة ،وكانت
يف بعض األحيان ُتكم باسم الدين ،ففي بعض عصور الدولة
الفرعونية كان امللك الفرعوين  -يف منظورهم -هو اإلله ،ومل

((( اإل ْم َ ِبا ُط ِ
ور ّية تعني :السلطة أو القوة ،وسياس ًّيا اإلمرباطورية هي :جمموعة كبرية من الدول
ِ
وحكمت من قبل عاهل (إمرباطور) .املصدر :ويكيبيديا
واألقاليم والشعوب التي ُو ِّحدت ُ
.https://ar.wikipedia.org/wiki/

((( الســلطنة أو النظام السلطاين نظام حكم يكون فيه الســلطان عىل رأس الدولة ،ويتميز بأن
احلكم فيه غال ًبا ما يكون لفرتة طويلة ،يمتدُّ عادة إىل وفاة الســلطان وينتقل منه بالوراثة إىل
ويل عهده ،وتقوم الدولة الســلطانية عىل مفهومني مركزيني مها« :الراعي» و»الرعية» ،وما
حيكم العالقة بينهام هو مبدأ «التملك» ويكيبيديا .https://ar.wikipedia.org/wiki/
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تعرف الدولة آنذاك نظام الفصل بني السلطات ،بل عرفت
نظام جتميع الســلطات بيد امللك عىل أســاس ديني ،فهو
املرشع األول ،والقايض األول ،وقائد اجليش.

ثم تطــور األمر يف ظل نظــام دولة املدينــة يف اليونان
القديمة ،وذلك عن طريق العشــائر القبليــة التي اختذت
مســاحة جغرافية للعيش فيها ،لكل قبيلة منها رئيس يدير
شــئوهنا مع استشارة شــيوخها للذود عن أمن القبيلة ،ثم
َجت َّمعت هــذه القبائل يف ظل مســاحة جغرافية أكرب ُأطلق
عليها «نظام دولة املدينة»؛ حيث جيمعها عادات وتقاليد من
أصل مشــرك ،وظهرت فكرة الوطنية اإلقليمية عن طريق
إطالق اســم طبقة «املواطنون األحرار» ،وهم الذين ولدوا
ونشأوا يف دولة (أثينا) ويتميزون باحلقوق.
وقد ظهر يف اليونان القـــديم مفكـــرون وفالسـفة،
منهم« :أفالطون»حيث حتدث يف حماورته األوىل  -الدولة
(((
فقسمها إىل وظيفة احلكم
املثالية  -عن تقسيم الوظائفَّ ،
واألمور السياســية ،وهــي أخطر طبقة يتــم اختيارها من

((( مجهوريــة أفالطون "املدينة الفاضلــة " ،إعداد :أمحد املنياوي ،ص  7ومــا بعدها ،ط :دار
الكتاب العريب ،بترصف.
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الطبقة الثانية التي تتوىل الدفاع عن الدولة ،ووظيفة الدفاع
عن الدولة التي تقوم هبا طبقـــة املحاربني ،ووظيفة اإلنتاج
التي يقــوم هبا طبقة العامل وأصحــاب احلرف ،أما تلميذه
«أرســطو» فقد تتلمذ عىل يد أســتاذه أفالطــون يف معهد
اللوقيون بأثينــا قرابة العرشين عا ًما ،فريجــع إليه الفضل
يف إرساء مبدأ الفصل بني الســلطات؛ حيث يرى توزيعها
عىل ثــاث هيئات أو ســلطات ،هي :اجلمعيــة العمومية
أو الســلطة الترشيعية ،وهيئة احلكام أو الســلطة التنفيذية،
واهليئة القضائية ،والفرق بني فكر أفالطون وفكر أرســطو:
أن أفالطون كان ينشــد مثالية الدولة مــن الناحية النظرية
املجردة؛ ألنه كان من أرسة أرستقراطية ،بينام تلميذه أرسطو
كان أكثر واقعية؛ ألنه كان ينحدر من أرسة متوسطة ،وكان
يعمل ووالده من قبــل يف خدمة بيت امللك املقدوين ،وكان
حيتك بجميع طبقات املواطنني.
مــرت روما القديمة بثالثة عصــور ،هي :العرص
وقد ّ
امللكي لروما القديمة ،والعرص اجلمهوري لروما القديمة،
وعــر اإلمرباطورية الرومانية ،وظهــر عىل مرسح احلياة
السياسية توزيع السلطات عىل عدة أجهزة يف كل عرص من
العصور الثالثة ،ففي العــر امللكي لروما القديمة كانت
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السلطة تتوزع بني امللك وجملس الشيوخ وجملس الشعب،
ويف العرص اجلمهــوري لروما القديمة كانت الســلطات
تتوزع عىل احلكام اجلمهوريني وجملس الشــيوخ واملجالس
وتفرع عن احلكام اجلمهوريــن عدة مناصب،
الشــعبيةَّ ،
منهــا :احلاكم القضائــي أو «الربيوتر» الــذي كان يامرس
السلطة القضائية ،ثم ُحكَّام األسواق الذين يامرسون بعض
مظاهــر الســلطة التنفيذية يف احلفاظ عــى األمن والنظام
وتوفري الســكينة للمدينة ،ثم املحققون الذين يعهد إليهم
ممارسة مهام وزارة املالية كجهة رقابية ،ثم حاكم اإلحصاء
الذي كان يقوم بمهام وزارة الســكان ،وحفظ األمن العام
واآلداب العامة ،وإعــداد القوائــم االنتخابية للمجالس
الشــعبية ،ثم الدكتاتور الذي يامرس ســلطاته فقط يف ظل
الظروف االستثنائية وحالة الرضورة ،ثم ال ُقن ُْص َلني اللذين
َّ
حل حمل امللك يف ممارســة السلطة ،ويف عرص اإلمرباطورية
الرومانية – اإلمرباطورية ال ُعليا واإلمرباطورية الســفىل –
كانت مجيع السلطات يف يد اإلمرباطور.
ويف تطــور عرب الزمن ســيطرت الســلطة الدينية عىل
أوروبا ،فانترشت احلروب الدينية ملدة ثالثني عا ًما ،وانتهت
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يف عام 1648م بتوقيع اتفاقية «وســتفاليا»(((() يف أوروبا،
ً
فاصل للحرب الدينية والرصاع عىل احلكم؛
واضعة حــدًّ ا
وذلك بإنشــاء نظام جديد ألصول الدولة يف أوروبا ُعرف
دبلومايس يف العصور
باسم الدولة احلديثة ،وهو أول اتّفاق
ّ
احلديثة أرســى يف أوروبا الوســطى نظا ًما جديدً ا مبن ًّيا عىل
مبدأ ســيادة الدّ ول ،وهبذه املثابة يعترب مفهوم نشأة الدولة
احلديثة يف أعقاب مؤمتر "وســتفاليا" ،والتي شكّلت اللبنة
األوىل يف بنيان النظام الدويل احلايل.
 -تعريف الدولة بمفهومها احلديث ،واألركان املكونة هلا:

الدولــة يف مفهومها احلديث تعني :جمموعة من األفراد
يعيشون عىل وجه االستقرار ،ويامرسون نشاطهم عىل إقليم
جغرايف معني ،وخيضعون  -وهم بصدد ممارسة نشاطهم -
لتنظيم قانــون حمدد((( ،وبالتايل فإن الدولة تتكون من ثالثة
عناصـر ،هي( :السكان ،واإلقليم ،والسلطة السياسية ذات
((( صلح وســتفاليا الذي تم يف  30يناير  1648و 24أكتوبر  1648هو اســم عام يطلق عىل
سلسلة من املعاهدات دارت املفاوضات بشأهنا يف مدينتي مونسرت وأوزنابروك يف وستفاليا
بأملانيا ،وقد أهنت هذه املعاهدات حرب األعوام الثامنني وحرب األعوام الثالثني ،ووقعها
مندوبون عن اإلمرباطورية الرومانية ،وفرنســا ،والســويد ،وهولندا ،وســويرسا( .موقع
املعرفة) بترصفhttps://www.marefa.org .
((( يراجع كتابنا :العلوم السياسية وقضايا السياسة واملجتمع يف إطار حقوق اإلنسان ،ص 46
وما بعدها ،ط 2004م.
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الســيادة) ،وقد تفنى الدولة أو تزول بزوال أحد عنارصها
الثالثة السابق ذكرها((( ،وبيان هذه العنارص فيام ييل:

 - 1السكان :يستلزم لقيام الدولة من الناحية القـانونية
وجود عـــدد من األفراد ،وهذا العدد قد خيتلف من جمتمع
آلخــر ،فهناك عد ٌد مــن الدول يبلغ عدد ســكاهنا املاليني،
وهناك عد ٌد من الدول يقل فيها عدد السكان بشكل ملحوظ،
ومن َث َّم فال يشــرط أن يكون هناك عدد معني من السكان،
وإنام يكفي أن توجد جمموعة من األفراد جيمع بينهم ٌ
رابط من
االنسجام والوحدة.

ويقوم جمتمع السكان عىل أمرين ،مها :أمر مادي يتمثل
يف :اجلنس ،أو اللغة ،أو الديــن ،أو العادات ،أو املصالح،
أو التقاليــد املشــركة ،وأمر معنوي أو روحــي يتمثل يف
الرغبات املتبادلة بني أفــراد املجتمع يف العيش م ًعا يف حياة
مشرتكة ،ويف مجيع األحوال يستلزم أن تكون هناك أهداف
حمددة تربط بني أفراد الشــعب ويسعون إىل حتقيقها ،وآمال
ويفرق عادة بني مدلويل الشــعب
معينة يســعون لبلوغهاّ ،
((( ِ
اإلســامي وأد َّلتُــ ُه  ،أ .دَ .و ْه َبة بن مصطفى الزُّ َح ْي ِّ
ــي ،6433 /8 ،ط دار الفكر –
الف ْق ُه
ُّ
سور َّيا – دمشق.
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والسكان :فمدلول الشعب ينطوي عىل مفهومني اجتامعي
وســيايس ،أمــا املفهوم االجتامعــي للشــعب فيعني :أنه
جمموعـة من األفراد يقيمـون عىل إقليم الدولة ،ويتمتعـون
بجنسيتها ،وهؤالء هم الرعايا الوطنيون للدولة ،أما مدلول
الشعب بمفهومه السيايس :فإنه ال يعني مجيع األفراد الذين
ينتمون إىل جنسية الدولة ،وإنام األشخاص الذين يتمتعون
باحلقوق السياســية ،مثل :حق املشــاركة السياسية ،وحق
تويل الوظائف العامة ،فهؤالء فقط يشملهم مدلول الشعب
بمفهومه السيايس.

أما مدلول السكان فهو أوسع نطا ًقا من مدلول الشعب؛ إذ
یعني مدلول السكان مجيع من يقيمون عىل إقليم الدولة ،سواء
أكانوا من رعايا هذه الدولة الوطنيني أم من األجانب الذين ال
ينتمون جلنسيتها ،وال تربطهم هبا سوى رابطة اإلقامة.
 - 2اإلقليم :يعترب عنرص اإلقليم من العنارص األساسـية
الالزمـــة لتـــكوين الدولة ،وهو یعني :استقرار مجاعة من
الســكان يف إقليم معني عىل وجه الدوام واالســتقرار ،وكام
أن عدد الســكان قد يتفاوت من جمتمع آلخر  -كثر أم قل-
فكذلك الشأن بالنسبة لعنرص اإلقليم قد يتفاوت من جمتمع
آلخر ضي ًقا أو اتسا ًعا.
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وال شــك أن عنرص اإلقليم يمثل ركنًــا جوهر ًّيا الز ًما
لتكوين الدولة واستقالل ممارستها لسلطتها السياسية؛ إذ إن
اإلقليم هو النطاق الذي تبارش فيه الدولة سلطاهتا السياسية.
ومفهــوم إقليم الدولة ال يقتــر عىل اإلقليم األريض
فحســـب ،بمعنى األرض اليابســة ،وإنام يتشــكل إقليم
الدولة من :اإلقليــم األريض ،واإلقليم اجلوي ،واإلقليم
املائي ،وبيان ذلك عىل النحو التايل:

 اإلقليم األريض :وهو يتحدد بحدود طبيعية ،مثـل:اجلبـال ،أو البـــحار ،أو األهنار ،أو بحدود صناعية ،مثل:
األســوار ،أو األســاك ،إىل غري ذلك من العالمات التي
تعني هناية اإلقليم ،أو بحدود منصوص عليها يف دســاتري
بعض الــدول حتدد خطوط العرض أو الطول؛ لتعيني احلدّ
الفاصل بني دولة وأخرى.
 اإلقليم اجلوي :وهو يشمل كل الفضاء اجلويالذي يعلو ًّ
كل من اإلقليم األريض واإلقليم البحري،
وللدولة أن متارس عىل إقليمها اجلوي والبحري سلطات
كاملة دون التقيد بارتفاع معني ،ويرتتب عىل ذلك عدة
نتائج ،أمهها :أنه ال حيق للدول األخرى أن تستخدم
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املجال اجلوي الفضائي للدولة صاحبة اإلقليم إال بإذن
سابق ،واتفاق مع الدولة صاحبة اإلقليم.

 اإلقليــم املائي :وهــو يعني البحــر اإلقليمي ،أي:اجلزء الســاحيل من مياه البحر املالصقة لشــواطئ الدولة
الساحلية ،ويشــمل كذلك املياه التي حتدد حدود الدولة،
كاألهنار والبحريات الداخلية ،وقد ثار خالف بني الفقهاء
حول حتديد نطاق البحر اإلقليمي الذي يدخل ضمن إقليم
الدولــة؟ فذهب البعــض إىل أن البحــر اإلقليمي يتحدد
بمســافة آخر مرمى تبلغهــا قذائف املدافع من شــواطئ
الدولة ،وهي ثالثة أميال تقري ًبا ،وهو احلد األدنى املتعارف
عليه بني الدول ،وتذهب الدول احلديثة إىل توســيع نطاق
حدود البحــر اإلقليمي وامتداد حدودها إىل مســافة اثني
عرش ً
ميل يف عرض البحر.

 - 3السلطة السياسية ذات السيادة :ال يكفي لنشوء الدولة
وجود عنرصي الشعب واإلقليم؛ بل يلزم  -باإلضافة إىل ما
تقدم -وجود عنرص ثالث يتمثل يف الســلطة ذات الســيادة،
وعنرص الســلطة يعترب القاســم املشــرك لكافة التنظيامت
السياسية ،والسلطة السياســية يف مفهومها احلديث تستند
إىل الشــعب ،ومن َث َّم يلزم قبول األفراد هلذه الســلطة؛ إذ
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انتهى عهد السلطة التي تستند يف وجودها ونشأهتا إىل جمرد
القوة والقهر ،فلقد أدركت الدول أن الشــعب هو صاحب
السيادة والسلطة.

والســيادة من أهم اخلصائص التي تنفرد هبا الدولة عن
باقي األشــخاص القانونيــة املكونة للدولة ،وهي ســيادة
داخلية وســيادة خارجية ،فالســيادة الداخليــة هي :قدرة
الدولة عىل بسط ســلطتها عىل كل املقيمني عىل إقليمها من
أفراد ومؤسســات ،أما الســيادة اخلارجية فهي :أن تتعامل
الدولة مع باقي الدول عىل أساس املساواة ،وعدم خضوعها
ألي ســلطة خارجية ،األمر الذي جعل من فكرة الســيادة
العنرص اجلوهري الذي يقوم عليه بنيان القانون الدويل ،عىل
أن فكرة سيادة الدولة ليست مطلقة؛ بل نسبية حيث تكون
مقيدة باحرتام قواعد القانون الدويل والقانون اإلنساين.
التمييز بني الدولة واألمة:

 -١الدولة يتحقق بشأهنا ثالثة عنارص :الشعب،
واإلقليم ،والسلطة ذات السيادة ،بينام يتحقق بشأن األمة
عنرصان فقط ،مها :الشعب ،واإلقليم.

 -٢األمة حقيقة اجتامعية تعني :وجود مجاعة كبرية
من األفراد جتمعهم الرغبة يف العيش م ًعا يف حياة مشرتكة،
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فهي وحدة نفسية بني األفراد ،بينام الدولة حقيقة قانونية
تستلزم خضوعها لسلطة سياسية.
 -من أهم الوظائف األساسية للدولة:

تنص كافة دساتري
 -1نرش األمن واألمان يف املجتمعّ :
العامل عىل أنه من بني مهام الدولة نرش األمن واألمان يف
املجتمع ،فال يمكن منح هذه املهمة إىل أي مجاعة أخرى
وإال اهنارت الدولة ،فللدولة وحدها حق ممارسة السلطة
التي خوهلا هلا الشعب من أجل محاية حقوق اإلنسان ،حيث
نصت املادة  59من الدستور املرصي((( عىل أن احلياة اآلمنة
حق لكل إنسان ،وتلتزم الدولة بتوفري األمن والطمأنينة
ملواطنيها ،ولكل مقيم عىل أراضيها.
 -2محايــة موارد الدولــة الطبيعية :مــن بني وظائف
الدولة محاية موارد الدولة الطبيعية؛ فهي ملك للشــعب،
نص الدســتور املرصي يف املــادة  32منه عىل أن:
حيــث َّ
مــوارد الدولــة الطبيعية ملك للشــعب ،تلتــزم الدولة
وحســن اســتغالهلا ،وعدم اســتنزافها،
باحلفاظ عليهاُ ،
((( املقصود بالدستور يف هذا املوضع وما بعده :دستور عام  2014م.
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ومراعاة حقــوق األجيال القادمة فيها ،كــا تلتزم الدولة
بالعمل عىل االســتغالل األمثل ملصــادر الطاقة املتجددة،
وحتفيز االســتثامر فيها ،وتشــجيع البحث العلمي املتعلق
هبــا ،وتعمل الدولة عىل تشــجيع تصنيع املــواد األولية،
وزيادة قيمتهــا املضافة وف ًقا للجــدوى االقتصادية ،وال
جيوز الترصف يف أمالك الدولــة العامة ،ويكون منح حق
اســتغالل املوارد الطبيعية أو التزام املرافق العامة بقانون،
وحيدد القانــون أحكام الترصف يف أمالك الدولة اخلاصة،
والقواعد واإلجراءات املنظمة لذلك.

ووف ًقا للامدة  45من الدستور :تلتزم الدولة بحامية بحارها
وشــواطئها وبحرياهتا وممراهتا املائية وحممياهتــا الطبيعية،
وحيظر التعدّ ي عليها ،أو تلويثها ،أو اســتخدامها فيام يتناىف
مــع طبيعتها ،وحق كل مواطن يف التمتــع هبا مكفول ،كام
تكفل الدولة محاية وتنمية املســاحة اخلــراء يف احلرض،
واحلفاظ عىل الثروة النباتية واحليوانية والســمكية ،ومحاية
املعرض منها لالنقراض أو اخلطر ،والرفق باحليوان ،وذلك
َّ
كله عىل النحو الذي ينظمه القانون.
 -3القيام عــى توفري احلاجات الرضورية للشــعب
وكل مظاهــر احليــاة الكريمة ،وخدمــات مرافق الدولة
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العامــة ،مثل :التعليــم ،والصحة ،واألمن ،والســكان،
والضامن االجتامعي.

 -4محاية الوطن مــن أي اعتــداء يف الداخل أو اخلارج
واحلفاظ عىل األمن القومي ،فهي مــن أهم وظائف الدولة،
وأن ترك هذه الوظيفة لغري الدولة هو يف احلقيقة بداية لنهايتها
وخيانة لشــعبها ،ووف ًقا للامدة  86من الدســتور فإن احلفاظ
عىل األمن القومي واجب ،والتزام الكافة بمراعاته مســئولية
وطنيــة يكفلها القانــون ،والدفاع عن الوطــن ومحاية أرضه
إجباري وف ًقا للقانون.
وواجب مقدس ،والتجنيد
رشف
ٌ
ٌّ
ٌ
ووف ًقا للامدة  :237تلتزم الدولة بمواجهة اإلرهاب بكافة
صوره وأشــكاله ،وتع ّقب مصادر متويله وفــق برنامج زمني
حمدد؛ باعتبــاره هتديدً ا للوطن وللمواطنني ،مع ضامن احلقوق
واحلريات العامــة ،وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة
اإلرهاب ،والتعويض العادل عن األرضار النامجة عنه وبسببه.
 -إقامة العدل بني الناس:

جيب أن نشــر إىل أن النبي حممدً ا ﷺ ملـّــا تويف سارع
الصحابة  إىل االجتامع يف سقيفة بني ساعدة ،ثم قاموا
بمناقشــة أمر خالفة رســول اهلل ﷺ يف محاية الدين وإدارة
شئون الدولة ،فاتفقوا بعد خالف بني املهاجرين واألنصار
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عىل أن يتوىل الصدّ يق أبو بكر  خالفة رسول اهلل ﷺ(((،
ثم تتابــع اخللفاء من بعــده ،يف خالفة راشــدة (11هـ -
41هـ) ،ثم خالفة أموية عىل شــكل ملــك وراثي (41هـ
 132هـــ) ،ثم خالفة عباســ ّية عىل شــكل ملك وراثي(132هـ 656 -هـ) ،ثم دويالت إسالمية كثرية ،ثم خالفة
عثامنية عىل شــكل ملك وراثي (699هـ 1341 -هـ) ،ثم
عرص دويالت أخرى حيكمها ُحكَّام بطرق وراثية.

والواقع أنه ال يوجد دليل رشعــي يمنع وجود الدولة
نصب املسلمون
كوطن يظ ِّلل الشــعب بكل أطيافه ،أو أن ُي ّ
يف األرض بكافة األقطــار واألمصار فر ًدا واحدً ا جيتمعون
حتت لــواء حكمه ،بل إن ذلك يعد مــن أهم املوضوعات
املطلوبة رش ًعا.

إن صالحية الشـــريعة اإلسالمية لكـــل زمان ومكـان
تعني التطـــور والتناغم واالتّســاق مع كل املســتجدات
واملســتحدثات يف كل عرص ،أما األخذ بنموذج حمدّ د لدولة
اخلالفة وإحالهلا حمل الدول احلديثة فيعني التحجر عند زمن
مىض بذات أدواته وشــخوصه وظروفه ،والوقوف ضد كل
ً
متخذا خليلً،
((( انظــر :صحيح البخاري ،كتــاب املناقب ،باب يف قول النبي ﷺ :لــو كنت
حديث رقم .3668
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ٍ
تطور أحرزته البرشية ،بل ضد ُســنَّة احليــاة التي خلقها اهلل
تعاىل عىل نحول تتبدل فيه أحواهلا وتتغري يف غري ثبات مطلق.

وختا ًما ..فإن اجلمـــاعات اإلرهابيـــة التي تتخذ من
زورا وهبتانًا ،وتسلك العنف
الدين
ستـارا بدعوى اخلالفة ً
ً
ومنهاجا هلا ال تعي الفهم الصحيح للدين
والتطرف رشعة
ً
يف إقامة الدولة؛ إ َّما ألهنـــا جتهل عظمة هذا الدين احلنيف
وإيامنه بالتطور الطبيعي للحياة ،ومراعاة متغريات الزمان
ستارا وغطا ًء؛ لتحقيق
واملكان؛ وإ َّما ألهنا تتخذ من الدين ً
مصاحلها ومصالح من يســتخدمها هلدم دوهلا أو إسقاطها
أو إضعافها.

والتطرف يف حقيقتــه وجوهره إنــكار لوجود الدول
وتدمري لكياناهتا ،ومــن َث َّم فإن احلرب ضد اإلرهاب جيب
أال َت ْغ ُفل الدول عن مواجهته جمتمعة متعاونة ،وال جيب أن
تغمض العني عنه برهة من الزمن ،هذه الربهة كلفت ً
دول
االهنيار ،وشتّتت شعوهبا ،وأح َّلت الرعب يف نفوسهم حمل
األمن واألمــان ،فالوقوف ضد اجلامعــات اإلرهابية التي
تزعم اخلالفة لالســتيالء عىل الســلطة هو أمــر الزم ،بل
وواجب حلامية حقوق اإلنســان ،وإقامة أركان الدولة عىل
نحو صحيح.
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املبحث الثاين

مفهوم الدولة يف الع�صور املتعاقبة
و�أُ�س�س اختيار احلاكم

الأ�ستاذ الدكتور

�إبراهيم �صالح الهدهد
ً
�سابقا  -ع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية
رئي�س جامعة الأزهر
وع�ضو املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية

مفهوم الدولة يف العصور املتعاقبة
الدولة يف اللغة مــن دال؛ أي :انتقل من حال إىل حال،
ويقــال :دالت لــه الدولة بمعنــى :تم له النــر والغلبة،
إقليم
والدولةٌ :
كبري مــن األفراد يقطن بصفــة دائمة ً
مجع ٌ
مع ّينًا ،ويتمتع بالشخصية املعنوية ،وبنظـــام حكـــومي،
وباالستقـــال السيـايس((( ،وكان العـــرب يستخدمون
امللك مقابــل الدولة ،بل كانوا يعرفــون مصطلح الدولة،
قال أبو العباس مؤسس الدولة العباسية« :يا أهل الكوفة،
أنتم حمل حمبتنا ومنزل مودتنا ،أنتم الذين مل يتغريوا ...حتى
أدركتم زماننا ،وأتاكم اهلل بدولتنا»(((.

ومعنــى الدولــة يف االصطالح الســيايس يدور حول
هذه املعاين :تنظيم ســيايس للمجتمع ،أو هيئة سياسية ،أو
 -حتديدً ا  -مؤسســات احلكومة ،ويقصد بالدولة املدنية:

((( انظر :املعجم الوسيط ،مادة (د و ل).
((( تاريخ األمم وامللوك للطربي ،347/4 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1407 ،1هـ.
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الدولة القائمة عىل املواطنة وســيادة القانون ،والتي يامرس
فيها الفرد حقوقه وحيصل عىل واجباته ،مع عدم التمييز بني
األعراق أو األلوان أو اللغات ،ويتعاون مجيع أفراد املجتمع
يف الدولة املدنية للوصول إىل حياة آمنة للجميع ،وقد غلب
هذا املفهــوم عىل التعريفات األخــرى للدولة حيث تعترب
مدنية الدولة أحد أركان الدولة احلديثة.
 -الدولة ومسئولياهتا يف التاريخ:

حينام نقرأ التاريخ نجد أن مصـــطلح الدولة يف جوهره
مستقر منذ عهد النبوة وما تاله من عصور حتى اآلن ،ولكن
ٌ
مفهوم تنظيم احلكم وألقاب احلاكم واملســئوليات تتغري من
زمن إىل زمن؛ حســب ما حيقق مصالح الشعب ،وقد رأينا يف
تارخينا وتاريخ العامل من حولنا اختالفات وتنوعات يف ألقاب
احلكام ،مثل( :اخلليفة  -أمري املؤمنني – امللك – الســلطان –
اخلديــوي – األمري – الوايل  -رئيس اجلمهورية) وهكذا ،كام
رأينا الصالحيات واملســئوليات ختتلف مــن زمن إىل زمن،
وسنبحر يف التاريخ بيانًا لذلك:
حاكمـا
 الدولة يف عهد النبـــوة :كان رسول اهلل ﷺً
للدولة ،وكانت املدينة املنورة عاصمة احلكم ،وقد وضـع
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الوثيقة التي أعطت كل مواطن حقه ،وهي وثيقة ترسخ
احلقوق والواجبات لكل املواطنني مع االختالف يف الدين،
ونص الوثيقة يعلن هذا بكل وضوح ،ومما جاء فيها:
ِ
َاب ِمــ ْن ُم َ َّم ٍد النَّبِ ِّي
«بســم اهلل الرمحن الرحيم َه َذا كت ٌ
ــول اهلل ﷺ ب َ ِ ِ
ني وا ُْلس ِ
رس ِ
ني ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش َو َأ ْه ِل
ــل ِم َ
ي ا ُْل ْؤمن َ َ ْ
َْ
َ ُ
ِ
اهدَ َم َع ُه ْم،
َي ْث ِر َبَ ،و َمــ ْن تَبِ َع ُه ْم َف َلح َق ِ ِب ْمَ ،ف َح َّل َم َع ُه ْم َو َج َ
َأنم ُأم ٌة و ِ
احدَ ٌة ِمن د ِ
َّاس ،ا ُْل َه ِ
ون ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ون الن ِ
اج ُر َ
ش َع َل
ْ ُ
َّ ُ ْ َّ َ
ِ
ِ
ُ
ولَ ،و ُه ْم َي ْفدُ َ
ــمَ ،ي َت َعا َق ُل َ
ــم ْال َ
ون
ون َب ْين َُه ْم َم َعاق َل ُه ُ
ِر َبا َعت ِه ْ
ــن ،وبنُو َعو ٍ
ــط ب َ ِ ِ
وف وا ْل ِقس ِ
َعانِيهم بِا َْلعر ِ
ف َع َل
ْ
ي ا ُْل ْؤمن َ َ َ
َْ
َ ْ
َُ ْ ُْ
ون مع ِ
ِر ْب َع ِ ِ
ُ
َ
َ
اق َل ُه ُم ْالُ َ
ولَ ،وك ُُّل َط ِائ َف ٍة َت ْف ِدي َعانِ َي َها
ل
ق
ا
ات ْمَ ،ي َت َع
ََ
وف وا ْل ِقس ِ
بِا َْلعر ِ
نيَ ،و َبنُو ْ
الَ ْز َر ِج َع َل ِر َبا َعتِ ِه ْم
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ط َب ْ َ
َ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْال َ
ولَ ،وك ُُّل َطائ َفة من ُْه ْم َت ْفدي َعان َي َها
ون َم َعاق َل ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،و َبنُو َساعدَ َة َع َل ر َبا َعت ِه ْم
ي ا ُْل ْؤمن َ
بِا َْل ْع ُروف َوا ْلق ْســط َب ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْالُ َ
ولَ ،وك ُُّل َطائ َفة من ُْه ْم َت ْفدي َعان َي َها
ون َم َعاق َل ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِا َْلعر ِ
نيَ ،و َبنُو ُج َش ٍم َع َل ِر َبا َعت ِه ْم،
ي ا ُْل ْؤمن َ
وف َوا ْلق ْســط َب ْ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْال َ
ولَ ،وك ُُّل َطائ َفة من ُْه ْم َت ْفدي َعان َي َها
ون َم َعاق َل ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،و َبنُو الن ََّّج ِ
ار َع َل ِر َبا َعت ِه ْم
ي ا ُْل ْؤمن َ
بِا َْل ْع ُروف َوا ْلق ْســط َب ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْالُ َ
ولَ ،وك ُُّل َطائ َفة من ُْه ْم َت ْفدي َعان َي َها
ون َم َعاق َل ُه ُ
ــرو ب ِن َعو ٍ
وف وا ْل ِقس ِ
بِا َْلعر ِ
ف
ــن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ــط َب ْ َ
نيَ ،و َبنُو َع ْم ِ ْ ْ
َ ْ
ُْ
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ِ
َع َل ِر َبا َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْالُ َ
ولَ ،وك ُُّل َط ِائ َف ٍة ِمن ُْه ْم
ون َم َعاق َل ُه ُ
ني ،وبنُو النَّبِ ِ
ــط ب َ ِ ِ
وف وا ْل ِقس ِ
َت ْف ِدي َعانِيها بِا َْلعر ِ
يت
ي ا ُْل ْؤمن َ َ َ
ََ
َْ
َ ْ
ُْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َع َل ِر َبا َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْال َ
ولَ ،وك ُُّل َطائ َفة من ُْه ْم
ون َم َعاق َل ُه ُ
وف وا ْل ِقس ِ
َت ْف ِدي َعانِيها بِا َْلعر ِ
نيَ ،و َبنُو َأ ْو ٍ
س
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ــط َب ْ َ
ََ
َ ْ
ُْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َع َل ِر َبا َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
ــم ْالُ َ
ولَ ،وك ُُّل َطائ َفة من ُْه ْم
ون َم َعاق َل ُه ُ
وف وا ْل ِقس ِ
َت ْف ِدي َعانِيها بِا َْلعر ِ
ني
نيَ ،و َأ َّن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ط َب ْ َ
ََ
َ ْ
ُْ
ُون م ْفرحــا ِمنْهمَ ،أ ْن ي ِعينُوه بِا َْلعــر ِ
وف ِف فِدَ ٍاء أ ْوَ
ُ
تك َ ُ َ ً
ُ ْ ُ
ُ ْ
َل َي ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
يال ُ
ــف ُم ْؤم ٌن َم ْو َل ُم ْؤم ٍن ُدونَــ ُهَ ،و َأ َّن ا ُْل ْؤمن َ
َع ْق ٍلَ ،و َل ُ َ
ني َع َل َم ْن َب َغى ِمن ُْه ْمَ ،أ ِو ا ْب َت َغى َد ِســي َع َة ((( ُظ ْل ٍم َأ ْو إِ َث ٍم
َوا ُْلت َِّق َ
ني ،و َأ َّن َأي ِديم َع َليه ِم َجِ ِ
اد ب َ ِ ِ
ٍ
ٍ
يع ِه ْم
ي ا ُْل ْؤمن َ َ ْ َ ُ ْ ْ
َأ ْو عُدْ َوان َأ ْو َف َس َ ْ
ــو ك َ
َان َو َلدَ َأ َح ِد ِه ْمَ ،ل َي ْقت ُُل ُم ْؤ ِمــ ٌن ُم ْؤ ِمنًا ِف كَافِ ٍرَ ،و َل
َو َل ْ
ِ
ِ
ِ
ُون َب ْع ُض ُه ْم َم َو ِال َب ْع ٍ
ض ُد َ
ْص كَاف ٌر َع َل ُم ْؤم ٍنَ ،وا ُْل ْؤمن َ
ون
ُين َ ُ
ِ
ِ
الن ِ
وف َو ْالُ ْس َو َة
َّاسَ ،و َأ َّن ُه َم ْن تَبِ َعنَا م َن ا ْل َي ُهودَ ،فإِ َّن َل ُه ا َْل ْع ُر َ
َغي م ْظ ُل ِ
ني و ِ
ِِ
ِ
ني َو َل ُم َتن ِ ٍ
احدٌ ،
وم َ
َاص َع َل ْي ِه ْمَ ،و َأ َّن س ْل َم ا ُْل ْؤمن َ َ
َْ َ
ــع ا ْل َب ِع ُري بِ ِج َّرتِ ِه ،إِ َذا َد َف َع َبِاَ .أ ْي:
َل الدَّ ْفعُِ .ي َق ُال َد َس َ
الس ُ
((( (الدَّ ُال َو ِّ
ــن َوا ْل َع ُيْ ) َأ ْص ٌل َيدُ ُّل ع َ
ِ
ِ ِ
َط َلب َد ْف ًعا ع ََل َسبِ ِ
يوزُ َأ ْن ُيراد بِالدَّ ِسي َع ِة
يل ال ُّظلمَ ،ف َأ َضا َف ُه إِ َل ْيهَ ،وه َي إِ َضا َف ٌة بِ َم ْعنَى م ْنَ ،و َ ُ
كونم م ْظ ُل ِ
لمهــمَ :أي ِ
العطِيــةَ :أ ِي اب َتغَى ِمنْهم َأ ْن يد َفعــوا إِ َلي ِه عَطِية ع ََل وج ِه ُظ ِ
ومنيَ َأ ْو
ْ
َ ْ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ ْ
ِ ِ
سبب َد ْف ِعهم َلَا .النهاية يف غريب احلديث واألثر .117 /2 ،مقاييس
َأ َضا َف َها إِ َل ُظلمه لَ َّن ُه ُ
اللغة ،مادة ( َد َس َع).
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و َل يس َ ِ
ون م ْؤ ِم ٍن ِف ِقت ٍ
َال ِف َســبِ ِ
يل اهلل ،إِ َّل َع َل
ــال ُ ُم ْؤم ٌن ُد َ ُ
َ َُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ب َب ْع ُض ُه ْم
ــواء َوعَدَ ل َب ْين َُه ْمَ ،وأ َّن ك َُّل َغاز َية َغ َ
ــز ْت َي ْع ُق ُ
َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َع َل َأ ْح َس ِ
ــن ُهدً ى َو َأ ْق َومهَ ،و َأ َّن ُه
ني ا ُْلتَّق َ
َب ْع ًضاَ .وإ َّن ا ُْل ْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
َل ُ ِ
ي ُري ُم ْ ِ
ش ٌك َم ًال ل ُق َر ْي ٍ
شَ ،و َل ُيعين َُها َع َل ُم ْؤم ٍنَ ،و َأ َّن ُه َم ِن
ا ْع َت َب َط م ْؤ ِمنًا َقت ًْل َع ْن َب ِّين ٍَة َفإِ َّن ُه َق َو ٌد ،إِ َّل َأ ْن ُير ِض َو ِل ا َْل ْقت ِ
ُول
ْ َ َّ
ُ
ني َع َلي ِه كَا َّف ًة ،و َأ َّنه َل َ ِ
ِ
ِ
ي ُّل ُلِ ْؤ ِم ٍن َأ َق َّر بِ َم فِ
َ
ْ
ُ
َّ
َ ُ
بِا ْل َع ْق ِلَ ،وأن ال ْؤمن َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْص ُم ْ ِد ًثا
الصحي َفةَ ،أ ْو آ َم َن بِاهلل َوا ْل َي ْ
َهذه َّ
ــو ِم ْالخ ِرَ ،أ ْن َين ُ َ
و َل ي ْؤ ِويــهَ ،فمن نَصه َأو آواه َفإِ َّن َع َلي ِ
ــه َل ْعنَ َة اهلل َو َغ َض َب ُه
ْ
َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ ِ
َ
ف َو َل عَدْ ٌلَ ،وأ َّنك ُْم َما ْ
اخ َت َل ْفت ُْم
ص ٌ
َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َل ُي ْق َب ُل منْ ُه َ ْ
فِ ِيه ِم ْن َش ٍء َفإِ َّن ُحكْم ُه إِ َل اهلل َوإِ َل الرس ِ
ــولَ ،و َأ َّن ا ْل َي ُهو َد
َّ ُ
َ
ْ
ني ،و َأ َّن يود بنِي َعوفٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُين ِْف ُق َ
ون َم َع ا ُْل ْؤمن َ
ْ
ني َما َدا ُمــوا ُمَارب َ َ َ ُ َ َ
ني ،لِ ْليه ِ
ِِ
ني ِدين ُُه ْمَ ،و َم َوالِ ِيه ْم
ود ِدين ُُه ْم َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ُأ َّم ٌة مع ا ُْل ْؤمن َ َ ُ
ــه ْم ،(((»...،وقد كان رســول اهلل ﷺ يمثل سلطة
َو َأ ْن ُف ُس ُ
القضاء ،وقيادة اجليش ،وســلطة الترشيــع بالوحي ،فهو
حاكم
السلطة الترشيعية وهو الســلطة التنفيذية؛ ألنه كان
ً
ً
رسول.
بوصفه
((( األموال البن زنجويه ،كتاب العهود التي كتبها رسول اهلل وأصحابه ألهل الصلح ،حديث
اب الدِّ ي ِ
ون النَّ ْف ِ
ــات فِ َيم ُد َ
س ،باب العاقلة،
َّاع َأ ْب َو ِ َ
رقم  ،750والســنن الكربى للبيهقيُ ،ج ُ
حديث رقم .16369
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 -الدولة يف عهد اخللفاء الراشدين:

أ ـ عهــد أيب بكر الصديق ت13هـــ :اختري اخلليفة أبو
بكر الصديق  بعد وفاة ســيدنا رسول اهلل ﷺ ،وبويع
باخلالفة يف سقيفة بني ساعدة ،وقد لقبه الصحابة  لق ًبا
استحدثوه؛ فقد لقبوه( :خليفة رسول اهلل) ،وقد استحدث
أبو بكر  عدة أمور مل تكن يف عهد رسول اهلل ﷺ حتقي ًقا
للمصالح ،ومنها ما ييل:
 -1واجــه املرتدين اخلارجني عىل الدولة بعد مشــورة
الصحابة .

 -2أمر أبو بكر الصديق  بجمع املصحف الرشيف ملا
وكون
استحر القتل بالقراء يف الياممة بعد اقرتاح عمر ّ ،(((
فريق عمل برئاسة زيد بن ثابت  للقيام هبذه املسئولية.

 -3أقــام أبا عبيدة بن اجلراح  عىل شــئون بيت املال،
وبارش القضاء بنفســه ،وأرشك معه بعض الصحابة كعمر بن
اخلطاب  ،كام وىل زيد بن ثابت  الربيد.
((( كتاب املصاحف البن أيب داود ،عبد اهلل بن ســليامن األشــعث السجســتاين ،ت 316هـ،
 ،52/1حتقيق :حممد عبدو ،ط الفاروق احلديثة .مرص .الطبعة األوىل 1423هـ 2002/م.
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 -4حدد ســلطات الوالة ،وأهم مســئولياهتم :إقامة
الصــاة ،وإمامة النــاس ،وتأمني البــاد ،وتعيني القضاة
والعامل ،وبعض األمور املالية.
 -5اســتخلف عمر بــن اخلطاب  مــن بعده عىل
املســلمني ،وهو أمر يتصل برأس الدولة ،ومل يعمله رسول

اهلل ﷺ ،وإنــا فعل أبــو بكر  ذلك من بــاب املصالح
املرسلة؛ حيث مل يرد هني وال منع من الشارع ،لكن املصلحة
اقتضت ذلك.

ب ـ عهد عمر بن اخلطاب  ت 23هـ :بويع عمر 
باخلالفة تأكيدً ا الختيار أيب بكر  له ،وتوىل أمر املسلمني،
ول ّقبه الصحابة  بخليفة خليفـــة رسول اهلل ،فـرأوا أن

ذلك سيطـول ،فلقبـــوه (أمري املؤمنني)؛ لتحقيق املصلحة
بتحديد لقــب احلاكم ،حيث مل يرد نص آمر وال آخر مانع،
ومل يعرتض أحد عىل ذلك ،بل ومل يعرتض أحد عىل طريقة
االختيار ،مع أن رسول اهلل ﷺ مل يستخلف من بعده ،وكان

للفــاروق  أوليات يف إدارة الدولة كثــرة جدًّ ا ،مجعها
غالب بن عبد الكايف القريش يف كتاب كبري عنوانه":أوليات
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الفــاروق يف اإلدارة والقضاء"((( ،والغرض منها حســن
سياســة الدولة ،وكل ذلك من باب املصالح املرسلة ،وهو
داخل يف باب السياســة الرشعية ،ومن مــراد الفقهاء هبذا
الباب :التوســعة عىل والة األمر يف أن يعملوا ما تقيض به
املصلحة مما ال خيالــف أصول الدين ،ومل يقــم عليه دليل
خاص ،فالسياســة الرشعية هي العمل باملصالح املرسلة،
واملصالح املرســلة هــي التي مل يقم من الشــارع دليل عىل
اعتبارها أو إلغائهــا ،وموضوع هذا العلم النظم والقوانني
التي تقتضيها شئون الدولة ،والغاية منه تدبري شئون الدولة.
 وقــد كان مــن أهم أعامل عمر  يف تدبري شــئونالدولة ما ييل:

دون الدواوين التي حتفظ سجالت
 -1كان  أول من َّ
الدولة واجلند ،ومنها :ديوان اجلباية وبيت املال ،وحدد فيه
املــوارد واملصارف ،ومنها :ديوان العطــاء الذي كان يقوم
عىل رواتب املسلمني.
مــر األمصار ،فقد أنشــأ ُمدنًا جديدة يف
 -2أول من ّ
ممرا مائ ًّيا لعبور السفن بني البحر األبيض والبحر
البالد ،وأنشأ ًّ

((( طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ،مكتبة اجليل اجلديد1990 ،م ،بريوت ،صنعاء.
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األمحر أطلق عليه "قناة أمري املؤمنني" ،وأنشــأ معســكرات
حربية يف ثالثة أماكن :دمشق ،واألردن ،وفلسطني.

 -3وضع إجازات للجنــد بحيث يكون احلد األقىص
للغياب عن زوجته أربعة شــهور ،وأول من جعل التجنيد
إجبار ًّيا ،وأول من وضع جنود حراســة عىل احلدود ،وأول
من وضع فري ًقا من القضاة واألطباء واملرتمجني مع اجليوش.
 -4عني القضــاة ،ومنهم :أبو الــدرداء قايض املدينة،
ورشيح قــايض البرصة ،وأبو موســى األشــعري قايض
املدينة(((.

 -5وضع حصة من بيت املال لإلنفاق عىل املواصالت،
ووضع بني مكة واملدينة أماكن هبا طعام وماء للمسافرين،
وحفر جمــرى لتوصيل املاء إىل البرصة ،وأنشــأ املســاجد
واألسواق با ُملدن.
 -6قســم الدولة إىل واليات وأقاليم ،لكل إقليم ٍ
وال،
َّ
ٍ
ولكل والية قاض له االستقاللً ،
قسم مرص إقليمني:
فمثل َّ

((( الفــروق «أنور الربوق يف أنواء الفروق» أليب العباس شــهاب الديــن أمحد بن عبد الرمحن
املالكي القرايف ت684هـ ،ط عامل الكتب.
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املنطقة ال ُعليا وهي الصعيد ،واملنطقة الســفىل وهي الوجه
وعي عىل كل إقليم وال ًيا.
البحريَّ ،

وعي
 -7أنشأ جملس الشورى ،وكان عددهم سبعنيَّ ،
مراقبني عىل الوالة التساع رقعة الدولة.

ج ـ عهـد عثامن بن عفـان  ت 35هـ :جـاء اخللـيفة
عثامن  نتيجة اختيار جملس الشــورى املص ّغر الذي عينه
عمر بــن اخلطاب  حني حرضته الوفاة ،فقد قال وقتها:
َخ ِل ْ ِ
است ْ
"إِ ْن َأ ْست ْ
ف َم ْن ُه َو َخ ْ ٌي ِمنِّي َأ ُبو َبك ٍْرَ ،وإِ ْن
َخ َل َ
ف َف َقد ْ
َأت ُْر ْك َف َقدْ ت ََر َك َم ْن ُه َو َخ ْ ٌي ِمنِّيَ ،ر ُس ُ
ول اهلل ﷺ"((( ..،قالوا:
َأ ْو ِ
اســت ْ
فَ ،ق َالَ :ما َأ ِجدُ َأ َحدً ا َأ َح َّق
َخ ِل ْ
ص َيا َأ ِم َري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
نيْ ،
ِب َذا األَم ِر ِمن ه ُؤالَ ِء النَّ َف ِرَ ،أ ِو الره ِ
ط ،ا َّل ِذي َن ت ُُوفِّ َ َر ُس ُ
ــول
َّ ْ
ْ ْ َ
َ
ِ
ٍ
َ
ْ
َ
الز َب ْ َي،
ــمى َعل ًّياَ ،و ُعث َمنَ ،و ُّ
اهلل ﷺ َو ُه َو َعن ُْه ْم َراض ،ف َس َّ
ح ِنَ ،و َق َالَ :ي ْش َهدُ ك ُْم َع ْبدُ اهلل ْب ُن
الر ْ َ
َو َط ْل َح َةَ ،و َس ْعدً اَ ،و َع ْبدَ َّ
ِ
ِ
ِ
ش ٌء  -ك ََه ْي َئة ال َّت ْع ِز َية َل ُه –،((("..
ُع َم َرَ ،و َل ْي َس َلــ ُه م َن األَ ْم ِر َ ْ
كل ذلــك يبني لنــا أن طريقة االختيــار مرتوكة لكل زمن
الستِخْ َال ِ
ِ
ف ،حديث رقم .7218
((( صحيح البخاري ،كتاب األحكامَ ،ب ُ
اب ْ
((( صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب ِقص ِة البيع ِة ،و ِ
ال ِّت َف ِ
َل ُع ْثم ََن ْب ِن َع َّف َ
ان
ع
اق
َ ُ َّ َ ْ َ َ
َ
َوفِ ِيه َم ْقت َُل ع َُم َر ْب ِن اخلَ َّط ِ
اب  ،حديث رقم .3700
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حســب املتغريات ،وجاء اخلليفة عثامن  فأضاف أشياء
مل تكن من قبل ،ومنها ما ييل:

 -1استحدث األذان الثاين لصالة اجلمعة ،ومل يكن عىل
عهد رســول اهلل ﷺ وال يف عهد اخلليفتني من بعده ،وإنام
فعل ذلك لتزايد أعداد الناس وتباعد ُدورهم.
 -2مجع الناس عىل مصحف واحد وأمر ببقية النســخ
فأحرقــت؛ ملنع فتنة االختــاف ،وذلــك لتباعد أطراف
الدولة ،وأرسل لكل مرص من األمصار مصح ًفا مع قارئ.

دارا للقضاء ،ومل يرتك االســتقالل
 -3أول من اختــذ ً
بالقضاء للقضاة كام كان احلال عليــه زمن عمر  ،وإنام
نظر يف اخلصومات بنفسه وجعل القضاة كاملستشارين.

وزع معسكرات اجلند يف عواصم األقطار الكربى،
ّ -4
وبنــى أول أســطول بحري حلاميــة احلــدود البحرية يف
الشواطئ بمشورة من معاوية بن أيب سفيان  ،كام أنه بنى
موانئ بحرية.
د ـ عهد عيل بن أيب طالب  ت  :40توىل أمر املسلمني
بطريق االختيار ،ومن أهم أعامله ما ييل:
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 -1اهتم بنظام احلسبة يف جمال األسواق ونظم شئوهنا.

 -2اهتم بشــئون الرشطــة وجعلها وظيفــة من أهم
وخصص حراسة لبيت املال ،وحراسة للسجن،
الوظائف،
ّ
رئيسا للرشطة سامه صاحب الرشطة.
وعني ً
 -3اعتنى بالعلم ،كام أوكـل أمر تعيـني القضاة إىل والة
األمصـــار ،فقد كتب إىل األشـرت النخعي حني َّ
وله مرص:
"ثم اخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتـــك يف نفسك ممن ال
تضيق به األمور ،وال يمحكه (ينازعه) اخلصوم"(((.
 -الدولة يف عهد بني أمية (132 -41هـ):

جاء عهد الدولة األموية بشــكل ســيايس جديد ،ومحل
احلاكم لقب أمري املؤمنني ،وكان كل حاكم يعني وليه من بعده
ويأخذ له البيعة ،كام فعل ســيدنا معاوية  ،وتطور الشكل
الســيايس ،ون ُِقلت عاصمــة احلكم إىل دمشــق ،وابتكرت
تقســيامت إداريــة ،وكان معاوية  أول مــن اختذ ديوان
اخلاتم((( ،وأنشــأ ديوان الرســائل ،وديوان الطراز اخلاص
بمالبس اخللفاء واألمراء ،وأنشــئ يف عهــد الدولة األموية
((( السياسة الرشعية يف الشئون الدســتورية واخلارجية واملالية ،عبد الوهاب خالف (املتوىف:
1375هـ) ،ص ،55ط دار القلم.
((( ويقصد باخلاتم :اخلتم الذي ختتم به املكاتبات التي خترج من عند اخلليفة ملواجهة التزوير.
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ديوان املظامل ونظام الكتبة ،كام ْاســت ُْح ِدث منصب احلاجب
ومنصب احلرس ،وكثري من الترصفات السياسية واإلدارية.
وجاءت الدول ترتى من بعدهــم :دولة بني العباس،
ودولــة األندلس ،ودولــة الفاطميني ،ودولــة األيوبيني،
وتغريت أنامط السياســة ،وعني الــوزراء وغري ذلك كثري
من االبتكارات السياسية واإلدارية التي مل تكن من قبلهم،
و ُأنشــئ "النظام الرضائبي" يف عهــد الفاطميني ،واعتنت
الدول بالثقافة والعلوم والفنون ،وكانت كل دولة حريصة
عىل تقديم ما يميزها ،فكانت نظم إدارة الدولة تتغري حسب
تغري األزمنة واألمكنة.
 -عالقة مفهوم الدولة بالسياسة الرشعية:

َأ ْو َل العلامء املســلمون السياســة الرشعية عناية بالغة؛
فصنَّفوا فيهــا مصنفات مهمة تبني معاملهــا ،فتحدثوا عن
أن اإلمامة الكربى واخلالفة وإمارة املؤمنني ألفاظ مرتادفة
عىل معنى واحد ،رســمه العلامء بأنه :رياسة عامة يف الدين
والدنيا ،قوامهــا :النظر يف املصالح وتدبري شــئون األمة،
وحراسة الدين ،وسياســة الدنيا ،ومجهور املسلمني عىل أن
اختيار احلاكم وتوليتــه واجب رشعي ألمور ثالثة ،وهي:
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إمجــاع الصحابة  عــى تولية خليفة قبل دفن رســول
اهلل ﷺ ،وأن مــا ال يتم الواجب إال بــه فهو واجب ،ومن
ذلك إقامة احلدود وســد الثغــور ،وأن ما فيه جلب املنافع
املضار واجب باإلمجاع ،ومن املســلمني من رأوا أن
ودفع
ّ
ذلك واجب بالعقل؛ ألن كل أمة ال تستغني عن قوة حتمي
قوانينها وتدير شــئون أفرادها ،ولقد أكثــر العلامء يف هذا
الباب ،وجممله :أن املنوط بالسلطان حراسة الدين وسياسة
كثريا من مهامه((( ،ومن َث َّم
الدنيا ومحاية الدولة ،وعــدّ دوا ً
فال ُبدَّ لكل دولة من حاكم يقوم عىل محاية حدودها ،وتدبري
مصالح مواطنيها.

 احلكم ال يأخذ ًشكل ثابتًا يف السياسة الرشعية :تأكد
لنا مما عرضناه عدم اختاذ شكل حمدد يف اختيار احلاكم ،وال يف
تدبري مصالح الشعب ،وإنام اختلف ذلك باختالف الزمان
ومتغريات األحوال ،وقد رأينا ذلك تطبي ًقا عمل ًّيا يف عهد
الصحابة والتابعني ،وقد نقل عالء الدين يف كتابه «معني

((( انظر :األحكام الســلطانية للاموردي الشافعي ،ص15وما بعدها ،وبذل النصائح الرشعية
فيام عىل السلطان ووالة األمور وســائر الرعية ملحب الدين املقديس ،ص 106وما بعدها،
وشعب اإليامن للبيهقي ،التاسع واألربعون من شعب اإليامن ،يف طاعة أويل األمر ،فصل يف
فضل اإلمام العادل وجور الوالة ،حديث رقم  6979وما بعده.
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«وا ْع َل ْم َأ َّن الت َّْو ِس َع َة َع َل
احلكام» عن اإلمام القرايف قولهَ :
ِ
ِ
ِ ِ
لشعَِ ،ب ْل ت َْش َهدُ َل ُه
الكَّا ِم ِف ْالَ ْحكَا ِم ِّ
ُْ
الس َياس َّية َل ْي َس ُمَال ًفا ل َّ ْ
الش ِعي ُة ِمن وج ٍ
ِ
ِ
وه:
ْالَد َّل ُة ا ُْل َت َقدِّ َم ُةَ ،وت َْش َهدُ َل ُه َأ ْي ًضا ا ْل َق َواعدُ َّ ْ َّ ْ ُ ُ
ــا ِ
َأحدُ هاَ :أ َّن ا ْل َفســاد َقــدْ َك ُثر وا ْنت ََش بِ ِ
ف ا ْل َع ْ ِ
خ َ
ص
َ َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْالَ َّو ِلَ ،و ُم ْقت ََض َذل َك ْ
ف ْال ْحكَا ِم ب َح ْي ُث َل َت ُْر ُج َع ْن
اخت َل ُ
الش ِع بِا ْل ُك ِّلي ِة لِ َقولِ ِ
ِ
ــه ﷺَ :
ض َار»(((َ ،وت َْر ُك
َّ ْ
َّ ْ
ض َر َو َل َ
«ل َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع الن ُُّص ِ
وص
الض ِرَ ،و ُي َؤ ِّكدُ َذل َك َج ُ
َهذه ا ْل َق َوانني ُي َؤ ِّدي َإل َّ َ
ِ
ال َر ِج.
ا ْل َو ِار َدة بِنَ ْف ِي ْ َ
ج ُع ا ْل ُع َل َم ِءَ ،و ِه َي
َو َثانِ َيهاَ :أ َّن ا َْل ْص َل َح َة ا ُْل ْر َســ َل َة َق َال ِ َبا َ ْ
ِ
الــر ُع بِا ْعتِ َب ِ
ار َهــا َو َل بِإِ ْل َغ ِائ َها،
ــهدْ
ا َْل ْص َل َح ُة ا َّلتي َل ْ َي ْش َ
َّ ْ
ِ
ِ
الص َحا َب َة َ ع ِم ُلوا
َو ُي َؤ ِّكــدُ ا ْل َع َم َل بِا َْل َصال ِح ا ُْل ْر َســ َلة َأ َّن َّ
ــاه ٍد بِ ِ
ُأمورا ُلِ ْط َل ِق ا َْلص َلح ِة َل لِ َت َقدُّ ِم َش ِ
ال ْعتِ َب ِ
ار ن َْح َو ِكتَا َب ِة
ْ َ
ُ ً
ا ُْلصح ِ
فَ ،و َل َي َت َقدَّ ْم فِ ِيه َأ ْم ٌر َو َل نَظِ ٌريَ ،و ِو َل َي ِة ا ْل َع ْه ِد ِم ْن َأبِ
ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َبك ٍْر لِ ُع َم َر َ و َل ْ َي َت َقدَّ ْم ف َيهـــا َأ ْم ٌر َو َل نَظ ٌريَ ،وك ََذل َك ت َْر ُك
ِْ ِ
ي ِست ٍَّةَ ،وتَدْ ِوي ُن الدَّ َو ِاو ِ
ينَ ،و َغ ْ ُي َذلِ َك ِمَّا
ورى َب ْ َ
ال َل َفة ُش َ
َفع َله ُعمر  ،وهدْ م ْالَو َق ِ
اف ا َّلتِي بِإِ َز ِاء ا َْلس ِ
ــج ِد النبوي
َ َ ُ ْ
َ ُ َُ
ْ
جعهم َع َل مصحفٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ
َوالت َّْوس َع ُة ِ َبا ف ا َْل ْسجد عنْدَ ضيقهَ ،و َ ْ ُ ُ ْ
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ،حديث رقم .2341
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ِ
ِ ٍ
ٍ
الم َع ِة بِالس ِ
وق ِمَّا َف َع َل ُه ُع ْث َم ُن ،
ُّ
َواحدَ ،و َ ْتديدُ َأ َذان ِف ْ ُ ُ
َو َغ ْ ُي َذلِ َك كَثِ ٌري ُف ِع َل ُلِ ْط َل ِق ا َْل ْص َل َح ِة.
ِ
ِ
ِ
الش َع َشــدَّ َد ِف َّ
الر َوا َي ِة
الش َ
ــها َدة َأ ْك َث َر م ْن ِّ
َو َثال ُث َهاَ :أ َّن َّ ْ
َــات و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات كَثِ َري ٌة ِف
ال ْختِ َل َف ُ
لت ََو ُّه ِم ا ْل َعدَ َاوةَ ،و َهــذه ا ُْل َب ِاين ُ َ
الــر ِع ِل ْختِ َ ِ
ــو ِ
الَ ،ف ِل َذلِ َك َينْ َب ِغــي َأ ْن ُي َرا َعى
ــاف ْالَ ْح َ
َّ ْ
ُون ا ُْلنَاسب ُة ا ْلو ِاقع ُة ِف ه ِذهِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ف ْال ْح َوال ف ْال ْز َمان َف َتك َ
ْ
اختِ َل ُ
َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ (((
ا ْل َق َوان ِ
الس َياس َّية مَّا َش ِهدَ ْت َلَا ا ْل َق َواعدُ بال ْعت َبار» .
ني ِّ
مبني عىل أصول ،ال عىل
 مبنى الرشع يف شــئون احلياة ٌّتفصيالت:

لقد نص كتاب اهلل  - وهو املصدر الرئيس للترشيع-
عىل األُسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها تنظيم
الشئون العامة للدولة ،وهذه األُسس والقواعد ق َّلام ختتلف
فيها أمة عن أمة أو زمان عن زمان ،أما التفصيالت التي
ختتلف فيها األمم باختالف أحواهلا وأزماهنا فقد سكت
عنها؛ لتكون كل أمة يف سعة من أن تراعي فيها مصاحلها
اخلاصة وما تقتضيه حاهلا ،ومن شواهد ذلك األمر ما ييل:
((( معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام أليب احلســن ،عالء الدين ،عيل بن خليل
الطرابليس احلنفي (املتوىف844 :هـ) ،ص  177بترصف ،ط دار الفكر.
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1ـ يف نظام احلكم :مل يذكر القرآن الكريم نظا ًما لشــكل
احلكومة ،وال لتنظيم سلطاهنا ،وال الختيار أهل احلل والعقد
بالنص عىل الدعائم الثابتة ،وهي( :العدل
فيها ،وإنام اكتفى
ّ
ـ الشــورى ـ املســاواة) ،وترك احلرية الختيار أي شــكل
سيايس لتحقيق هذه األصول ،قال تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ﴾((( ،وقــال ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(((،
وقال ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾(((.
2ـ يف اجلرائــم :فقد حــدد القرآن الكريــم عقوبات
جلرائم حمددة كالزنا ،والسـرقة ،واإلفساد يف األرض (حد
احلرابة) ،ومل حيدد عقوبات لسائر اجلرائم ،وإنام تركها ألويل
األمر ،وهكذا.

3ـ يف السياســة اخلارجية :أكد القــرآن الكريم عالقة
املسلمني بغريهم ،بقوله تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

((( [سورة النساء ،اآلية .]٥٨
((( [سورة الشورى ،اآلية .]٣٨
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]١٠
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(((.

فمفهــوم الدولة واحد يف العصــور املتعاقبة ،ولكن مظهر
الدولــة وطريقة االختيــار وطريقة احلكم خمتلفــة ،وقد ثبت
اجتهــاد احلكام يف كل عــر يف تدبري شــئون الدولة بام حيقق
يروجه الداعون إىل
مصالح الوطن والشعب ،وهو ما يدحض ما ّ
إعادة نظام حكم بعينه ال يالئم الزمان وال املكان وال األحوال.

فاخلالفة بوصفها نظا ًما للحكم ليســت من أصول الدين،
عــرا من العصور،
ولكنها من أشــكال احلكم التي وافقت
ً
وأشــكال احلكم تتغري بتغــر العصور والدول والشــعوب،
حســب ما حيقق املصلحة من عدل وحريــة وتنمية وغريهم،
فال يمكن اجلمود عىل نظــام بعينه؛ بل بام حيقق مصالح البالد
والعبــاد ،وال يصح اســتغالله لتحقيق مصالح شــخصية أو
مجاعية ،وال ألهداف سياسية زائفة.
ُ -أسس اختيار احلاكم يف النظم املعارصة:

الترشيع اإلســامي صالح لكل زمان ومكان ،ومالئم
لكل املســتجدات ،ومــن املعلوم أن النصــوص حمدودة

((( [سورة املمتحنة ،اآلية .]٨
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والوقائع غري حمدودة ،لذا درج علامء األمة منذ العهد األول
عــى أن الفتوى تتغري مــع اختالف األحــوال واألوقات
والنوازل ،ومل يعدموا يو ًما الدليل الرشعي عىل ما يقولون،
ومما يرسي عليه هذا التغيري أســاليب اختيار احلكام ،حيث
يتغري الزمان وتتغري الوسائل.
ففي عهد اخللفاء الراشــدين عىل ضيق مساحته الزمنية
(40-11هـ) إال أن أساليب اختيار احلاكم تعددت ،وكان
ذلك بحرضة الصحابة -رضوان اهلل عليهم -من املهاجرين
واألنصار ،وقـــد تقبلوا هذه الطرائق كلهـــا ،مما شــكل
إمجا ًعا ،واإلمجـاع دليـل معترب عند الفقهاء.

لقد اجتمعت األمة يف العهــود األوىل التي ال تتجاوز
عــام 132هـ حتت حاكم واحد وهي مدة الدولة األموية،
ثم ملا قامــت الدولة العباســية ،بقيت دولــة بني أمية يف
األندلس ،ثم انقسمت هي والعباسية إىل دويالت ،وصار
لكل دولة حدود ومعامل ال يســتطيع أحــد جتاوزها وإال
أريقت الدماء.
 -اتّباع األمة عدة طرق يف اختيار احلاكم:

 -1االختيار احلر عن مشورة :انتقـــل احلبيـب ﷺ إىل
الرفيق األعىل ومل يعني من ييل أمر األمة من بعده ،ومل حيدد
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طريقة االختيار ،وترك ذلك لألمة ،فاختارت األمة أبا بكر
حــرا؛ لفضله ،والختيار النبي ﷺ له
اختيارا
الصديق 
ًّ
ً
إما ًما للصالة أثنــاء مرضه ،وملقامه بني الصحابة -رضوان
هم النبي ﷺ أن يكتب للمســلمني كتا ًبا
اهلل عليهم ،-فقد َّ
(((
يعهد هلـم فيه ،ثم بدا له فـرتك ذلك لألمة  ،فتم االختيـار
من املسلمني أليب بكر الصديق يف ســـقيفة بنـــي ساعدة،
(((.
ومتت البيعة له يف املسجد النبوي

 -2عهـد احلاكم ملن يليـه يف احلكم :عهد أبو بكـر 
باخلالفة مــن بعده لعمر بن اخلطاب  خشــية اختالف

األمــة من بعده يف ظــل حركة الردة ،واخلــوف عىل دولة
اقرتاحا ال إلزا ًما
اإلســام ،وكان عهد أيب بكر لعمــر 
ً
لألمة ،لذا عرض االقرتاح عىل املؤمنني ،فقبـــلوه خمتارين
((( صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب كتابة العلم ،حديث رقم  ،114ولفظه عن ابن عباس
قالََّ « :لا ْاشــتَدَّ بِالنَّبِ ِّي ﷺ َو َج ُع ُه َق َال« :ا ْئت ِ
ُون بِ ِكت ٍ
ُب َلك ُْم ِكتَا ًبا الَ ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه»َ ،ق َال
َاب َأ ْكت ْ
ِ
ِ
اخ َت َل ُفوا َو َك ُث َر ال َّلغ ُ
َاب اللَِّ َح ْس ُبنَاَ .ف ْ
َطَ ،ق َالُ « :قو ُموا
الو َج ُعَ ،وعنْدَ نَا كت ُ
ع َُم ُر إِ َّن النَّبِ َّي ﷺ َغ َل َب ُه َ
َعنِّيَ ،والَ َينْ َب ِغي ِعن ِْدي ال َّتنَازُ ُع».
((( صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب االستخالف ،حديث رقم  .7219ولفظه :عن َأنَس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ْبن َمالك َ :أ َّن ُه َســم َع ُخ ْط َب َة ع َُم َر اآلخ َر َة حنيَ َج َل َس ع ََل املن َ ِْبَ ،و َذل َك الغَد م ْن َي ْو ٍم ت ُُوفِّ َ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
يش َر ُس ُ
ــهدَ َوأ ُبو َبكْر َصام ٌت الَ َي َت َك َّل ُمَ ،ق َالُ « :كن ُْت أ ْر ُجو أ ْن َيع َ
ــول اهلل ﷺ
النَّبِ ُّي ﷺَ ،فت ََش َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اتَ ،فإِ َّن اهلل َت َع َال َقدْ َج َعلَ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َحتَّى َيدْ ُب َرنَاُ ،ي ِريدُ بذلك أن َيكُون آخ َر ُه ْم ،فإن َيك ُم ََّمدٌ ﷺ قدْ َم َ
ِ
ي َأ ْظه ِركُم نُورا َتتَدُ َ ِ
ب رس ِ
ــول اهلل ﷺَ ،ث ِ
ان
ون بِهَ ،هدَ ى اهلل ُم ََّمدً ا ﷺَ ،وإِ َّن َأ َبا َبك ٍْر َصاح ُ َ ُ
َب ْ َ ُ ْ ً ْ
َ
ا ْثن ْ ِ
ِ
َيَ ،فإِ َّن ُه َأ ْو َل ا ُمل ْس ِل ِمنيَ بِ ُأ ُمورك ُْمَ ،ف ُقو ُموا َف َب ِاي ُعو ُه.
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طائعني ،فهذه طريقة خمتلفة يف أســلوب اختيار احلاكم عن
الطريقة السابقة.

 -3حتديــد االختيار يف عدد معني حيــدده احلاكم :وهي
حتي يف
طريقة ثالثة اســتحدثها عمر بن اخلطــاب  ،فقد َّ
األمر فقال :إن تركــت فقد ترك من هو خري مني -يقصد أن
النبي ﷺ مل يعهد إىل أحد مــن بعده  -وإن عهدت فقد عهد
من هو خري مني  -يقصد أبا بكــر  - ولكني أترك األمر
شورى يف الستة الذين تويف رسول اهلل ﷺ وهو راض عنهم،
ثم قال :وحيرضهم عبد اهلل بن عمر وليس له من األمر يشء،
وهو بذلك لــه صفة املراقب ،ثم متــت البيعة ،واكتملت هبا
اإلمامة لعثامن بن عفان  بعد استقرار اللجنة التي حـددها
عمر  بعد مشاورات دامت ثالثة أيام(((.
((( صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب كيف يبايع اإلمام الناس ،حديث رقم  .7207ولفظه
عن املِســور بن مَ ْرم َة َ :أ َّن الره َ ِ
ــاو ُرواَ ،ف َق َال َل ُ ْم َع ْبدُ
َّ ْ
اجت ََم ُعوا َفت ََش َ
ــط ا َّلذي َن َو َّل ُه ْم ع َُم ُر ْ
ْ ََ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الر ْح َِنَ « :ل ْس ُت بِا َّل ِذي ُأنَافِ ُسك ُْم ع ََل َه َذا األ ْمرَ ،و َلكنَّك ُْم إ ْن ش ْئت ُُم ْ
ت ُت َلك ُْم منْك ُْم»َ ،ف َج َع ُلوا
اخ َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
الر ْح َِن ُي َش ِ
او ُرو َن ُه تِ ْل َك
الر ْح َِن َأ ْم َر ُه ْمَ ،و َم َال الن ُ
َّاس ع ََل َع ْبد َّ
الر ْح َِنَ ،ف َل َّم َو َّل ْوا َع ْبدَ َّ
َذل َك إِ َل َع ْبد َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْحَنِ
َ
ِ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
الل َيالَ ،حتَّى إذا كَانَت الل ْيلة التي أ ْص َب ْحنَا من َْها ف َبا َي ْعنَا ُعث َمن ،قال امل ْس َ
ــو ُر :ط َرقني َع ْبدُ َّ
ِ
اب َحتَّى ْاســ َت ْي َق ْظ ُتَ ،ف َق َالَ « :أ َر َ
اك ن َِائ ًم َف َو اهلل َما ا ْكت ََح ْل ُت َه ِذ ِه
ض َب ال َب َ
َب ْعدَ َه ْج ٍع م َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َ َ
هاُ ،ث َّم َدع ِ
ال َّل ْي َل َة بِكَبِ ِري ن َْومٍ ،ا ْن َط ِل ْق َفا ْد ُع الزُّ َب ْ َي َو َســ ْعدً ا»َ ،فدَ ع َْو ُ ُت َم َل ُهَ ،ف َش َاو َر َُ
َانَ ،ف َق َال« :ا ْد ُع
ِل ع َِليــا»َ ،فدَ عَو ُتهَ ،فنَاجاه حتَّى ابــار ال َّلي ُلُ ،ثم َقام ع ِ ِ ِ ِ ِ
ــو ع ََل َط َمعٍَ ،و َقدْ ك َ
َان
َل م ْن عنْده َو ُه َ
َ ُ َ ْ َ َّ ْ
ْ ُ
ًّ
َّ َ ٌّ
َعبدُ الر ْح َِن َي َْشــى ِمن ع ِ
َاجا ُه َحتَّى َف َّر َق َب ْين َُه َم
ْ
َل َشــ ْيئًاُ ،ث َّم َق َال« :ا ْد ُع ِل ُع ْث َم َن»َ ،فدَ ع َْوتُــ ُهَ ،فن َ
ْ
َّ
ٍّ
ِ
الص ْبحِ َ ،ف َل َّم َص َّل لِلن ِ
الر ْه ُط ِعنْدَ املِن َ ِْبَ ،ف َأ ْر َس َل إِ َل َم ْن ك َ
َان
الص ْب َحَ ،و ْ
َّاس ُّ
ا ُملؤَ ِّذ ُن بِ ُّ
اجت ََم َع ُأو َلئ َك َّ
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فهذه ثالث طرق يف االختيــار ،مع مالحظة أن االختيار
والبيعة كانت حمصورة يف أهل املدينة من املهاجرين واألنصار،
وهذا أمر مرجعه إىل أن املدينة مقر اإلسالم وعاصمته األوىل،
وقد دلنا تعدد األساليب يف اختيار احلاكم أن ما صلح يف زمان
قد ال يصلح يف غريه ،وأن طريقة االختيار مرتوكة لألمة حسب
اختالف األحوال واألزمان؛ ألهنا من سنن التطور ،وأن هذه
الطرق ُيستأنس هبا يف االختيار وليست ملزمة.
 -االنتخابات املعارصة ،هل ختالف الرشع؟

إن منطق اإلسالم مع حتقيق النفع واملصلحة ،واحلكمة
ضالــة املؤمن حيثام وجدها فهو أحــق هبا ،والذي نؤمن به
أن االنتخابــات والنظــام الديمقراطــي املعارص مرشوع،
وفيه كثري من حتقيق املصالح جلامهري املواطنني ،لكن الذين
يرفضون ذلك يرفضون األشــياء ألســائها ،أو للمناطق
مها
زورا وهبتانا ،أو و ً
الوافدة منها ،ثــم يبالغون يف ذلــك ً
ً
نصا
وإضالل ،والدســتور املرصي يف مادتــه الثانية ينص ًّ
ــل إِ َل ُأم ِ
ِ
ِ
ِ
اضا ِم َن ا ُمل َه ِ
اج ِري َن َواألَن َْص ِ
ارَ ،و َأ ْر َس َ
حل َّج َة َم َع
ــراء األَ ْجنَادَ ،وكَانُوا َوا َف ْوا ت ْل َك ا َ
َ َ
َح ً
ِ
َل إِنِّ َقدْ َن َظ ْر ُت ِف َأ ْم ِر الن ِ
َّاس،
اجت ََم ُعوا ت ََش َّ
ع َُم َرَ ،ف َل َّم ْ
ــهدَ َع ْبدُ َّ
الر ْح َِنُ ،ث َّم َق َالَ :أ َّما َب ْعدُ َ ،يا ع ُّ
َف َل ْم َأ َر ُه ْم َي ْع ِد ُل َ
ون بِ ُع ْث َم َنَ ،ف َ
ال َ ْت َع َل َّن ع ََل َن ْف ِس َك َسبِ ًيل» بترصف.

50

عىل أن الرشيعة اإلســامية هي املصدر الرئيس للترشيع،
كذلــك املتخصصون يؤكدون أن القانــون املرصي موافق
للرشيعة اإلســامية ،فال جمــال لدعــوى املبطلني من أن
القانون املرصي يصادم اإلســام؛ بل هو مبني عىل مبادئ
اإلســام وقواعده التي حتقق مصالح البــاد والعباد وهبا
يتحقق األمن واالستقرار للمجتمع.

*

*
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*

املبحث الثالث

تطــور الـدول

الأ�ستاذ الدكتور

هاين �سيد متـام
�أ�ستاذ الفقه امل�ساعد بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
جامعة الأزهر

تطــور الــدول
إن بناء الــدول وتطورها خيتلف من زمان لزمان ،ومن
مكان ملكان حســب الظــروف والثقافــة وآليات العرص،
ومن اخلطأ اجلســيم أن تُبنى الدول يف العرص احلديث عىل
مقتضيات وهنج بنائها يف العرص القديم.

ومن عظمة ومجال اإلســام احلنيف أنــه مل حيدِّ د لبناء
أمورا حمددة جيب االلتزام
الدولة وتطويرها وكيفية إدارهتا ً
هبــا ،وإنام ترك هذه األمور للنــاس وظروفهم ،وقدراهتم،
واختالف بيئاهتم ،يقرروهنا حسبام تقتضيه املصلحة العامة
هلــم ،فطبيعة احلياة البرشيــة قائمة عىل التطــور والتجدد
يس اهلل تعاىل لعباده أمور حياهتم ،فأرســل
والتغــر ،وقد َّ
إليهم الرسل الكرام عليهم السالم برشائع متنوعة تتناسب
مع كل طائفة ،حتى ُختمت برشيعة ســيدنا حممد ﷺ التي
تزينــت بالتجدد واملرونة والواقعية؛ مما جعلها صاحلة لكل
زمان ومكان.
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والنصــوص الرشعية حمصورة ومتناهيــة ،أ َّما الوقائع
واملســتجدات العرصية فغري حمصورة ،بــل تتجدد وتتغري
وتكثر يف كل حني ،ومل ِ
تأت الرشيعة بالنصوص التفصيلية
لكل حادثة ولكل أمر؛ بل تُرك تنظيم بعض األمور للناس
حسب زماهنم ومكاهنم ،ومن هذه األمور التي مل ِ
تأت فيها
نصوص تفصيلية توضحها النظم السياســية والدستورية،
فلــم تبني النصــوص كيفية إدارة شــئون الدولــة وكيفية
تطويرها؛ ألن هذا األمر يتطور ويتغري بتطور وتغري الزمان
واملــكان ،وإنام تُرك هذا األمر لرأي الدولة وأهلها يقررونه
عىل وفق مصاحلهم(((.
وقــد اقترصت النصوص الرشعيــة يف هذا األمر عىل
بيان أمور عامة تساعد عىل بناء الدولة وتقويتها وإدارهتا،
منها ما ييل:

 -1الكفاءة والقوة واألمانة يف إدارة الدولة وشــئوهنا
املختلفــة ،فقد قال  عىل لســان ســيدنا يوســف 
مللــك مــر﴿:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

((( الربهــان يف أصول الفقه للجويني ،كتاب القياس 3/ 2 ،وما بعدها ،ط دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م بترصف.

56

ﭼ﴾((( ،وقــال تعاىل عىل لســان ابنة شــعيب ملا طلبت
منه أن يستأجر ســيدنا موسى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾(((.
ومن النصوص النبوية التــي تؤكد أن بناء الدولة وإدارهتا
أمانة ثقيلة ال تكــون إال للقوي األمني القادر عليها ،قوله ﷺ
يف،
لســيدنا أيب ذر  ملا طلب اإلمارةَ « :يا َأ َبا َذ ٍّر ،إِن ََّك َض ِع ٌ
ــو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌي َونَدَ ا َمــ ٌة ،إِ َّل َم ْن َأ َخ َذ َها
َوإِ َّنَا َأ َما َن ُةَ ،وإِ َّنَا َي ْ
بِح ِّقها ،و َأدى ا َّل ِذي َع َلي ِ
ــه فِ َيها»((( ،فهذا احلديث يدل عىل أن
ْ
َ َ َ َّ
ٌّ
وشــاق ،وحيتاج إىل مقومات
صعب
أمر
ٌ
إدارة الدولة وبناءها ٌ
وخربات ،ورؤية واضحة لظروف الدولة الداخلية واخلارجية،
وللواقع الذي نعيشه ،والتعامل مع كل ذلك بصورة صحيحة
مناسبة ،وال ينبغي أن يتصدى هلا من كان به ضعف يف الكفاءة
يف جانب من جوانبها املطلوبة.

 -2الشــورى يف إدارة شــئون الدولة ،وهذا املبدأ من
وجهنا القرآن الكريــم إليها يف حياتنا،
املبــادئ املهمة التي َّ

((( [سورة يوسف ،اآلية .]55
((( [سورة القصص ،اآلية .]26
((( صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري رضورة ،حديث رقم .1825
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خاصة يف األمــور العامة ،قال تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾((( ،وقــال :
﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ُفصل لنا اآليات كيفية تنظيم الشورى،
ﮢ ﮣ﴾((( ،ومل ت ِّ

وإنام تُرك هذا األمر للناس يقررونه كيفام شــاءوا ،وهو ما يؤكد
عىل عظمة هــذا الدين وصالحيته لكل زمــان ومكان ،حيث
تطورت الدولة حتى يف أمور الشورى ،فبعد أن كانت الشورى
توسعت الدول اآلن
يف املايض مع بعض األفراد لتقرير األمورَّ ،
وأصبح هبا مؤسســات خمتلفة منوط هبا شئون الدولة املختلفة،
ٌّ
كل يف جماله ،فصارت الشورى اآلن ال ترجع لألفراد منفردين
وإنام للمؤسسات؛ بناء عىل ما لدهيا من معلومات وخربات.

 -3املســاوة والعدل بــن أبناء الدولــة عىل اختالف
عقائدهــم وألواهنم ،قال تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ﴾((( ،وقــال تعــاىل﴿:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]159
((( [سورة الشورى ،اآلية .]38
((( [سورة النساء ،اآلية .]1
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ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(((.
 -تطور مفهوم أرض الدولة:

من أركان الدولــة :أرضها ،فال ُيتصــور وجود دولة
من غري أرض ُيســتقر و ُيسكن عليها ،ســواء أكانت هذه
األرض كبرية أم صغرية ،واســعة أم ضيقــة ،وحدود كل
دولة واضحــة ،ومعاملها معروفة ،وال جيــوز ألي ٍ
أحد أن
يتجرأ عىل حدودها ويأخــذ منها ،وهذا معلوم للناس منذ
يقره ،قال تعاىل عن إخوة يوسف ﴿ :ﭟ
القدم والكل ّ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾((( ،واملــراد بــاألرض يف
هذه اآليــة :دولة مرص احلبيبة كام قال املفرسون ،ومن ذلك
قول اإلمام الــرازي﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ﴾ َأ ْيَ :ف َل ْن ُأ َف ِ
ار َق
الن ِ ِ ِ
َأر َض ِمص حتَّى ي ْأ َذ َن ِل َأ ِب ِف ِ
يك َُم اهلل
ْ َ َ َ
ْصاف إِ َل ْيه َأ ْو َ ْ
ْ
َ

((( [سورة النساء ،اآلية .]58
((( [سورة يوسف ،اآلية.]80
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النْتِص ِ
وج ِمنْهــا َأو بِ ِ
ِل بِ ْ
اف ِم َّ ْن َأ َخ َذ َأ ِخي َأ ْو بِ َخ َل ِص ِه
َ
ْ
الُ ُر ِ َ
ال ِ
ب ِم َن ْالَ ْســ َب ِ
ِم ْن َي ِد ِه بِ َســ َب ٍ
نيِ ،لَ َّن ُه َل
اك ِم َ
اب َو ُه َو َخ ْ ُي ْ َ
(((.
ِ
ال ِّق»
َْ
يك ُُم إِ َّل بِا ْل َعدْ ل َو ْ َ

وقد تطور مفهوم أرض الدولة وحدودهـــا يف العرص
احلديث ،فبعــد أن كانت حدود الدولــة يف املايض عبارة
عن مســاحة معينة من اليابسة وما حييط هبا من مياه البحار
واألهنار ،تطــور األمر وصار للدولة حــدود جوية ينبغي
احلفاظ عليها ،وال ُيســمح بالدخول فيها من خارجها إال
بإذن الدولة ،بعــد أن كان اجلو غري معتــر يف املايض؛ بل
إن الدولــة الضعيفــة يف تأمني حدودهــا اجلوية أصبحت
ُعرضة لإلغارة والقضاء عليهــا واحتالهلا من غريها؛ ألن
التحكم يف الفضاء وسالح اجلو اآلن هو األساس والغطاء
الذى تعتمــد عليه الدول يف حســم احلــروب واملعارك،
يف ظل التطور العســكري الكبري لســاح اجلو والفضاء،
كالصواريخ العابــرة للقارات ،وغري ذلك ،وأصبحت قوة
اجليوش اآلن تقاس يف الغالب بقوة ســاحها اجلوي ،ويف

((( تفســر الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،493/18 ،ط
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .الطبعة :الثالثة 1420 -هـ.
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هذا يقول الشــيخ حممد أبو زهرة« :اشــراط املتامخة  -أي
اتصال حدود الدول بعضها ببعض  -لتوقع االعتداء أصبح
غري ذي موضوع؛ ألن ابن األرض أخذ يتحكم يف األجواء
بل يتحكم يف الفضاء ،ومل يعد القتال حيتاج إىل املتامخـة ،بل
إن القنابل الفتَّاكة تصل من أقىص األرض إىل أقصاها»(((.

وبنا ًء عىل هذا التطور الكبــر يف إقامة الدول واحلفاظ
ً
مسئول مسئولية عامة عن محاية أطراف
عليها؛ صار احلاكم
وبحرا ،وأصبح الترصف
وبــرا
جوا
الدولة من كل ناحيةًّ ،
ً
ًّ
يف أمــاك الدولة مــن أي ناحية خيضــع إلرشاف احلاكم
واملؤسســات املنوط هبا حفظ هذه األمــاك ،بعد أن كان
الترصف يف املايض يف بعض هذه األشياء خيضع للترصفات
الفردية باعتبار اإلباحة للجميع ،إال أننا نجد يف تراثنا ما يؤكد
عىل احرتام إرادة الدولة وحاكمها وعدم االفتئات عليه يف
اختصاصاته ،كالترصف يف أمالك الدولة وأراضيها باعتبار
املصلحة العامة ،ومن ذلك إحياء األرض واســتصالحها
ومتلكها ،وأن هذه األمور ال تكــون إال بإذن احلاكم ،وقد
متسك بعض الفقهاء بظاهر قول سيدنا رسول اهلل ﷺَ " :م ْن
ّ

((( العالقات الدولية يف اإلسالم أليب زهرة ،ص .57
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ــس لِ ِع ْر ٍق َظ ِالٍ َح ٌّق"((( ،وقالوا:
َأ ْح َيا َأ ْر ًضا َم ْي َت ًة َف ِه َي َل ُهَ ،و َل ْي َ
أرضا  -يعني :استصلحها  -صارت ملكه
إذا أحيا اإلنسان ً
بنص هذا احلديث ،ســواء أذن احلاكم أو ال ،ومنع بعضهم
ذلك وعىل رأســهم اإلمام أبو حنيفة ،فقال« :إن مت ّلك هذه
األرض يف هــذه احلالة ال يكون إال بــإذن احلاكم ورضاه،
ويمل هذا احلديث عــى اإلذن لقوم خمصوصني»(((؛ ألن
ُ
النبي ﷺ قال هذا الكالم باعتبار كونه احلاكم الذي له حرية
اإلذن والتــرف وفق ما يراه من مصلحة ،وهذا ما يتوافق
مع واقعنا وعرصنا؛ حتى ال تعم الفوىض وينترش الفســاد
بــن الناس ،فال ُبدَّ مــن إذن الدولة يف احلصول عىل األرض
وامتالكها ،واســتدل اإلمام أبو حنيفة بقوله ﷺ« :إِن ََّم لِ ْل َم ْر ِء
َما َطا َب ْت بِ ِه َن ْف ُس إِ َم ِام ِه»(((.
ي ِب َذا ْ ِ ِ
ش ُط ا ْلِ ْل ِك،
قال اإلمام الرسخيسَ « :ف َت َب َّ َ َ
الَديث َ ْ
ــو ْ ِ
ــو إ ْذ ُن ْ ِ
ال ْح َيا ُء
ال َما ِم ك ََم َت َب َّ َ
بَ ،و ُه َ
الســ َب ُ
َو ُه َ
ي بِ َم َو َر َد َّ
ود َشطِهِ،
ــى وج ِ
الســ َب ِ
الك ُْم َب ْعدَ ُو ُج ِ
ب َيت ََو َّق ُ
ف َع َ ُ ُ
وب َّ
َو ْ ُ
ْ
((( سنن أيب داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب يف إحياء املوات ،حديث .3073
((( االختيار لتعليل املختــار للموصيل احلنفي  ،67/ 3ط مطبعة احللبي  -القاهرة  1356هـ -
1937م بترصف.
((( املعجم الكبري للطرباين  ،20/4حديث رقم .3533
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ِ
ِ ِ
ــوا ٌء َف َل ْو َل َي ْش َ ِ
ــر ْط فِ ِيه
َّاس ِف ا َْل َوات م ْن ْالَ َراض َس َ
ُث َّم الن ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إ ْذ َن ْ ِ
ال َما ِم َأ َّدى َإل ا ْمتدَ اد ا ُْلن ََاز َعــة َو ْ
يها،
الُ ُصو َمة َب ْين َُه ْم ف َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
إح َياء نَاح َيةَ ،و َج َع َل التَّدْ بِ َري ِف
ب ِف ْ
ــم َي ْر َغ ُ
َفك ُُّل َواحد من ُْه ْ
ــة ير ِجع َإل ا َْلص َلح ِة َلِا فِ ِيه ِمــن إ ْط َف ِ
ِ ِ
ِ ِِ
اء َث ِائرةِ
ْ َ
م ْثله َإل ْالَئ َّم َ ْ ُ
ْ
َ
ا ْل ِف ْتن َِة»((( ،وبنا ًء عىل هذا أصبح أخذ األرايض واالســتيالء
ونرشا للفوىض ،خاصة
عليهــا دون إذن احلاكم افتئاتًا عليه ً
يف عرصنا الذي أصبحت األمور فيه مقننة.
 -إدارة شئون الدولة ختضع ملقتضيات العرص:

من مقومات إدارة الدولة أن ختضع ملقتضيات العصـر
وما فيه حتقيق املصلحة العامة للبــاد والعباد ،ومن اخلطأ
نظرا
الكبري إدارهتا بنفس مقتضيات وفكر العصور السابقة؛ ً
لتغري أدوات العرص واخلــرات يف إدارهتا من زمان لزمان
ومن مكان ملكان.

وينبغي عىل رئيس الدولة أن يكون عىل دراية بشــئون
دولته املختلفة وبــا حيقق مصاحلهــا ،ويعمل عىل حتقيق
ذلك بام يمتلكه من أدوات وخربات ومعلومات تســاعده
وتعينه ،وال يعبأ بقول معــرض غري مدرك هلذه املصالح،
((( املبسوط للرسخيس ،17 ،16/ 3ط دار املعرفة ،بريوت 1414هـ 1993 -م.
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بل يعمل بقناعته الشــخصية بام ظهر لــه من أمور ورجح
لديه من أدلة حتقق الصالح العــام ،ويف ذلك يقول اإلمام
القــرايف« :إذا كان القضاء يعتمد احلجــاج ،والفتيا تعتمد
األدلــة ،فإن ترصف اإلمامة يعتمــد املصلحة الراجحة أو
(((.
اخلالصة يف حق األمة»

ومن األدلة التي تؤكد عىل إدارة شئون الدولة بفكر جديد
يتناســب مع العرص وعدم االعتامد عىل العصور املاضية ،ما
فعله واستحدثه سيدنا عمر بن اخلطاب  من أمور جديدة
يف إدارة شــئون الدولة مل تكن موجودة قبله يف عرص ســيدنا
أيب بكر الصديق  ،وال يف عرص ســيدنا رســول اهلل ﷺ؛
فقد قام عمر  بتغيري النظــام اإلداري يف عرصه وخالفته
بام حيقق املصالح العامة ،وشــهد النظام اإلداري حتت حكمه
فــدون الدواوين ،أي :الســجالت،
نقلــة حضارية كبرية،
َّ
كديوان بيت املال الذي يضبط املال ،حيث يدون و ُيسجل فيه
ما يدخل بيت املال من أموال وغنائــم ونحو ذلك ،وديوان
النفقات الذي كان ُيدون فيه ما خيرج من بيت املال وما تنفقـه
((( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف ،ص  ،56ط دار البشــائر اإلسالمية للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثانية1416 ،هـ 1995 -م.
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الدولة عىل اجليش وغريه من املصالـــح ،وديــوان اجلند أو
اجليش الذي تُدون ُ
وتفظ فيه أســاء اجلنــود ورواتبهم وما
يتعلق هبم ،وغري ذلك من الدواوين واألمور التي استحدثها
يف شــئون احلكم؛ للحفاظ عىل الرعيــة ورعاية مصاحلهم،
وهكذا كان يترصف ســيدنا عمر  يف حكم واليته بام يراه
مناس ًبا لعرصه وحمق ًقا ألعىل درجات املصلحة.
لذا كانت إدارة شــئون الدولة منوطة باملصلحة حسب
رؤيــة احلاكم واجتهاده ،فإن أخذ بكل األســباب املوكولة
إليه يف حتقيق املصالح وأصــاب فله أجران ،وإن أخطأ فله
ال ِ
اك ُم َف َأ ْخ َط َأ ك َ
َان َل ُه
أجر ،ويف ذلك يقول ﷺ« :إِ َذا ْ
اجت ََهدَ ْ َ
ِ (((
اب ك َ
َان َل ُه َأ ْج َران»
اجت ََهدَ َف َأ َص َ
َأ ْج ٌرَ ،وإِ َذا ْ
.
 -رئاسة الدولة من الفروع:

مــن اخلطأ اجلســيم أن يعتقد بعض الناس أن رئاســة
الدولــة وما يتعلق هبا من أمور كتنصيب احلاكم وغري ذلك
من أصول الدين والعقيدة ،وبالتايل ال ُبدَّ من صبغها بصبغة
معينة ال جيوز اخلروج عنها مهام اختلف العرص ،ومن يفعل
غري ذلك فقد خالف عقيدة اإلسالم واحتكم إىل غري رشع
((( معجم أيب يعىل املوصيل ،ص  ،194حديث رقم .228
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سقيم بعيدٌ كل ال ُب ْعد عن أحكام الدين
فهم
ٌ
اهلل تعاىل ،فهذا ٌ
وتعاليمــه؛ ألن هــذه األمور مل يرد فيها نــص عىل أهنا من
أصول العقيدة والدين ،بل هي من الفروع التي تقبل التغري
والتجدد حسب مقتضيات العرص وحتقيق املصالح.
ويف ذلك يقول اإلمام التفتـازاين»:ال نزاع يف أن مباحث
اإلمامة بعلــم الفروع أليق؛ لرجوعها إىل أن القيام باإلمامة
ونصب اإلمام املوصوف بالصفات املخصوصة من فروض
الكفايات ،وهي أمور كلية تتعلق هبا مصالح دينية أو دنيوية
ال ينتظم األمر إال بحصوهلا ،فيقصد الشــارع حتصيلها يف
اجلملة من غري أن يقصد حصوهلا من كل أحـد ،وال خفـاء
(((
يف أن ذلك من األحكام العملية دون االعتقادية»
.

ً
شــكل من أشكال احلكم
وعىل هذا فاخلالفة بوصفها
ليســت من أصول الدين وعقائده كــا تروج لذلك بعض
اجلامعات ،وإنام هي أمر فرعي ونوع من أنواع احلكم يتطور
ويتجدد مع تطور العرص وجتدده ،وجيتهد الناس فيه حسب
ظروفهم وعرفهم بام حيقق مصاحلهم.
((( رشح املقاصد للتفتازاين.271/ 2 ،
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ولــو نظرنــا يف عرص الصحابــة الكــرام  لوجدنا أن
مصطلح (اخلليفة) مل ُيطلق إال عىل سيدنا أيب بكر الصديق ،
الضح ِ
ات َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َقا ُلوا ِلَ ِب َبك ٍْر :
اك َق َالََّ « :لا َم َ
ف َع ِن َّ َّ
َخ ِلي َف ُة رس ِ
ات َأ ُبو َبك ٍْر َ قا ُلوا لِ ُع َم َر :
ــول اهلل ﷺَ ،ف َل َّم َم َ
َ ُ
َخ ِلي َف ُة َخ ِلي َف ِة رس ِ
َ
َ
َ
م
ع
ال
ق
ف
ﷺ
اهلل
ــول
ــر « :إِ َّن َه َذا َلكَثِ ٌري،
ُ
َ ُ
َ ُ
َفإِ َذا م ُّت َأنَا َف َقام ر ُج ٌل م َق ِامي ُق ْلتُمَ :خ ِلي َف ُة َخ ِلي َف ِة َخ ِلي َف ِة رس ِ
ول
َ ُ
ْ
َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
(((
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
اهللَ ،أ ْنت ُُم ال ْؤمنُون َوأنَا أم ُريك ُْم ،ف ُه َو َس َّمى َنف َس ُه»  ،وهذا يدل
عىل أن لفظ (اخلالفة) ليس إلزا ًما ،وهكذا تطور وتغري مصطلح
احلاكــم عرب الزمان واملــكان ،فأصبح احلاكــم ُيلقب بألقاب
خمتلفة ،كالسلطان ،وامللك ،واألمري ،ورئيس اجلمهورية ،وغري
ذلك ،وال مشكلة يف ذلك؛ ألن اللقب الذي ُيطلق عىل من يدير
شــئون الدولة مل َيرد به نص ُيلتزم به ،وإنام ُيرتك حتديده ألبناء
الدولة بام يرونه مناس ًبا.
 -الدولة احلديثة:

من ســنن اهلل الكونية :التطور والتغــر واالنتقال من
حال إىل حــال ،فالعامل اليوم غري العامل يف املايض ،غري العامل
((( تاريخ املدينة البن شــبة  ،678/2عمر بن شبة (واســمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النمريي
البرصي ،أبو زيد (املتــوىف262 :هـ) ،حققه :فهيم حممد شــلتوت 1399 ،هـ ،طبع عىل
نفقة :السيد حبيب حممود أمحد  -جدة.
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يف املستقبل ،ومن فضل اهلل علينا أن َم ّن علينا برشيعة غراء
خالدة تصلح لكل زمان ومكان ،يستطيع اإلنسان أن يأخذ
منهــا يف أي زمان ومكان ما حيقق مصاحله ويســاعده عىل
متاعب احلياة ،وملــا كان بناء الدول خيتلف من زمان لزمان
ومــن مكان ملكان ،فاإلســام مل يضع قال ًبــا جامدً ا لنظام
ومعايري متى
سســا
احلكم ال يمكن اخلروج عنه  ,إنام وضع ُأ ً
َ
حتققت كان احلكم رشيدً ا يقره اإلسالم ويف مقدمتها مدى
حتقيـق احلكم للعـــدل واملساواة وسعيه لتحقيـق مصالح
البـالد والعبـاد(((.
ومن األشياء التي تساعد عىل ذلك :اإلحالل والتجديد يف
مؤسسات الـدولـة ،ومراعاة التقنية والنظم احلديثة يف شتى
املجاالت التي أصبح ال غنى عنها يف أي جمتمع؛ ألن طبيعة
الدول احلديثــة اآلن ختتلف عن طبيعة الدول القديمـــة،
فأصبح بناء الدولة احلديثة وتطويرها يستدعي إنشاء مناصب
جديدة ومؤسســات خمتلفــة يف كل املجــاالت املختلفة:
الدينية ،والعســكرية ،والسياسية ،واألمنية ،واالقتصادية،

((( الديــن والدولة ،أ.د .حممــد خمتار مجعة مربوك ،وزيــر األوقاف ،طبعــة وزارة األوقاف
1438هـ 2017 /م.
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واالجتامعية ،تســاعد احلاكم يف إدارة شئون الدولة ،حيث
أصبح من املســتحيل أن يتوىل واحد بمفــرده إدارة الدولة
دون الرجوع للمؤسســات واهليئات التي تعينه عىل ذلك،
وهذا ما جيب عىل احلاكم أو املســئول أن ينتهجه يف سياسته
وإدارته لشــئون احلكم ،بأن يستحدث يف إدارته ما يواكب
عرصه وحيقق املصالح العامة ،كام فعل ســيدنا عمر  ملا
استحدث الدواوين لضبط شئون الدولة.

حاكم قو ًّيا ،أمينًــا ،واع ًيا ،مدركًا
وهذا األمر يتطلــب
ً
لتطور العامل وتغريه من حوله ،عا ًملا بطبيعة الدول األخرى
وسياســات العــامل ،وعنده اجلــرأة عىل اختــاذ القرارات
احلاسمة ،وإنشاء اهليئات واملؤسسات احلديثة التي تساعده
عىل مواكبة عــره وتطوير دولته واحلفــاظ عليها ،وهذا
يتطلب االنتامء الكامل والــوالء الكبري إىل أمته وأهل بلده
كلهم عىل السواء ،ال ُيامل فئة عىل حساب فئة ،وال يتحيز
لطرف دون اآلخر.

وختا ًما ..فإن إدارة الدولة وتطويرها ليس بالشــعارات
وال باهلتافات وإنام بالقدرات اجلسمية ،والعقلية ،والنفسية،
والسياسية ،وتراكم اخلربات املختلفة التي تساعد يف احلفاظ
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عىل ســامة الدولة والعمل عىل تطويرهـــا وهنضتهـــا،
واحلفاظ عىل مقوماهتـا وثرواهتـا
ومكانتها بني الدول ،وتنظيم حركة حياة الناس فيها.

وحتقيــق هذه األمــور يتطلب مشــاركة أبنــاء الدولة
حلاكمهــا يف بناء دولتهم وتطويرها ،وعــدم تركه بمفرده،
وهذا يستدعي أن يعمل كل واحد من أبناء الدولة يف نطاق
عملــه ووظيفته بجدٍّ واجتهاد وإتقان ،وأن يراعي اهلل تعاىل
يف عمله ،وأن يعمل عىل نرش الفضائل واألخالق احلســنة،
وأن يكون من املصلحني ،ويبتعد عن الفاســدين ،وعن أي
سبب من أسباب الفساد واإلفساد يف األرض.

فالوطني احلقيقي هو الذي ينرص وطنه ويعزز من قوته
ومتاسكه ،وحيرتم دســتوره وقوانينه ،ويبتعد عن خيانته أو
التآمر عليه إلســقاطه؛ ألن الوطن إذا ســقط ـ ال قدر اهلل
تعاىل ـ فلن يأمن إنســان عىل نفســه ودينه وعرضه وماله،
فبســقوط الوطن تســتباح احلرمات ،وبنا ًء عىل هذا أصبح
أمرا رشع ًّيا
تطوير الدولــة والعمل عىل تقويتهــا وهنضتها ً
ينبغي عىل كل أبنائها العمل من أجل حتقيقه.
*

*
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املبحث الرابع

تطور مفهوم الدولة
عرب الع�صور التاريخية

الأ�ستاذ الدكتور

م�صطفى حممد عبد النبي عو�ض
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم التاريخ واحل�ضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة
جامعة الأزهر

تطور مفهوم الدولة عرب العصور التارخيية
مفهوم الدولة من املفاهيم التي يوجد به كثري من اللبس
والغموض؛ لتداخل العديد من املفاهيم والدالالت سوا ًء
السياسية أو املعرفية أو الفكرية فيه؛ ولعل هذا األمر جعل
هذا املفهوم يتحمل الكثري من التعريفات واألوجه املتعددة.

وهناك مفارقة كبرية بني معاين الدولة اإلسالمية ،من
ضمنها الدولــة التارخيية والتي كانــت موجودة يف العامل
أيضا
اإلسالمي خالل العصور الوســطى ،ومن ضمنها ً
الدولة التي تعيش يف نطاق جغرايف أكثرية شــعوهبا تدين
برســالة اإلســام ،وهناك آراء تارخيية تذكــر أن البداية
األوىل للكتابــات املعارصة والتي عملت عىل التأســيس
ملفهــوم الدولة من منطلق إســامي بدأت منذ ســقوط
الدولة العثامنية ،وســنحاول يف الصفحات القادمة إلقاء
الضوء عىل هذه البداية األوىل ملفهوم الدولة عرب العصور
التارخيية املختلفة.
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هناك فرق شاســع بني هذا املفهوم لدى املعاجم الغربية
واملعاجــم العربية ،فمعناه عند الغرب يعود للكلمة الالتينية
 statusوالتــي تعني “وضع واســتقرار” ،بعكس املعاجم
ٍ
معان متعددة ،منها :الفعل واالنتقال
العربية والتي تدل عىل
(((
وتغــر الزمــان والدهر من حــال إىل حــال  ،ولعل هذا
االختالف اللغوي يعكس يف الواقع اختال ًفا يف مفهوم الدولة
وموقعها يف الفكر العريب والفكر الغريب عىل حد سواء.

وبظهور اإلســام وســط هذه البيئة املحكمة بنظامها
القبيل ،وتقاليدها السياســية ،بدأ ُيزحزح اســتقرار القبيلة
بعض الــيء ،وتتغري العالقــات داخــل مكونات هذه
القبائل ،و ُيك ََّون نظام جديد ومجاعة سياسية جديدة موازية
للقبيلة يف املصري ذاته بعد هجرة رسول اهلل ﷺ من مكة إىل
املدينة ،وهــذا النظام اجلديد مل يكــن يقترص عىل من يدين
باإلســام فقط كام قد يفهم البعض؛ بل كانت هذه اجلامعة
تعددية ،ســوا ًء يف الدين أو النسب القبيل الذي تنتمي إليه،
وهذا املكون الســيايس اجلديد والذي أسســه النبي ﷺ يف
جمتمع املدينة املنورة اكتســب بموجبه سكان املدينة املنورة
ِ
ِ
ِ
َن الدَّ ْه ِ
تغي وتُبدَّ ل ع ِ
ــر َفتِ ْل َك الدُّ و َل ُة والدُّ َو ُل،
((( الدُّ ولة ،بِ َر ْف ِع الدَّ الِ ،ف امل ْلك ُّ
والســنن ا َّلتي َّ
الش ِء ا َّل ِذي يتداول ،والدَّ ول ُة ا ْل ِفع ُل و ِ
ال إِىل َحالٍ.
النْتِ َق ُال ِم ْن َح ٍ
َو َق َال الزَّ َّج ُ
ْ َ
ْ
ُ
اج :الدُّ ولة ْ
اس ُم َّ ْ
ينظر :لسان العرب ،فصل الدال املهملة.
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جمموعة مــن احلقوق ،وترتب عليهــم كذلك جمموعة من
الواجبات ،وكان هذا املكــون اجلديد الرحم والبذرة التي
ختلقت منها بعد ذلك فكرة الدولة يف املجال اإلســامي،
ونشــأت جمموعة من املفاهيم اجلديدة مثل مفهوم املواطنة،
ومفهوم السلطة ،ومفهوم املصري الواحد.

والــيء املهم والذي ال يمكن إغفاله يف هذا الســياق
السيايس اجلديد لدولة املدينة هو صحيفة املدينة ،أو معاهدة
املدينة ،والتي مجعت بني مجيــع الفرقاء داخل هذا املجتمع
القائــم ،وبينــت رشوط النظام الســيايس اجلديد والتي مل
يعهدهــا جمتمع مدينــة يثرب من قبل ،أو عــى وجه الدقة
كانت القبيلة تقف حجـــر عثرة دون ظهــوره ،وتُعد هذه
الصحيفة بمثابة الدستور هلذا املكون السيايس اجلديد؛ ألهنا
أظهرت إدراك املسلمني ملعنى املسئولية السياسية امللقاة عىل
عاتقهـــا ،وتفهمهـم ملعنى املصـــر املشـرتك ،والتعـايش
السلـمي ،وبخاصـة بعد التهـديدات املتعـددة التي كانت
تشكلهـا قـريش واملشـركون ضدهم.

واضحا أن رسـول اهلل ﷺ قد هـدف مـن وراء
وقد بدا
ً
هـــذه الصحيفة أن ينشئ نظا ًما سياس ًّيا جديدً ا فوق القبيلة،
يتجــاوز الكثري من األعراف والتقاليد السياســية التي كان
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متعارف عليها ،حيث يؤسس لقيام عالقات تقوم عىل مبدأ
السلم واألمن والتعايش السلمي ،وقد أطلق رسول اهلل ﷺ
«ه َذا
عىل هذا املكــون اجلديد لفظ األمة؛ حيــث قال ﷺَ :
ِ
َاب ِم ْن ُمَم ٍد النَّبِي رس ِ
ني
ني َوا ُْل ْس ِل ِم َ
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ول اهلل ﷺ َب ْ َ
كت ٌ
ِّ َ ُ
َّ
ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش َو َأ ْه ِل َي ْث ِر َبَ ،و َم ْن تَبِ َع ُه ْم َف َل ِح َق ِبِ ْمَ ،ف َح َّل َم َع ُه ْم
وجاهدَ معهمَ ،أنم ُأم ٌة و ِ
احدَ ٌة ِمن د ِ
ون الن ِ
َّاس»(((.
ْ ُ
َ َ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ

واهلدف الواضح من هذا النظام السيايس اجلديد والذي
أعلنه النبي ﷺ هو أن تقوم العالقات بني جمتمعه عىل السلم
واألمن واألمان والتعايش السلمي ،وال ُب ْعد عن كل ما يؤدي
للعنف والقسوة والتي كانت هتيمن عىل العرب يف اجلاهلية،
فمن بني رشوط الصحيفة إعطــاء الديات ،وفداء األرسى
والعدل بني املؤمنني؛ وكل هذا ســيؤدي لتحقيق مبدأ السلم
والســلوك اإلنســاين القويم ،وجعل هلذا املجتمع مرجعية
سياسية لتسوية النزاعات والتوترات االجتامعية والتي كانت
قائمة يف هذا املجتمع من قبل؛ وكانت هتدد أمنه واستقراره.
ِ
يكتف رســول اهلل ﷺ بوضع هذه األُسس واملبادئ
ومل
يف صحيفة املدينة املنورة لبناء النظام السيايس اجلديد لدولته

((( األموال البــن زنجويه ،كتاب العهود التي كتبها رســول اهلل ﷺ وأصحابه ألهل الصلح،
حديث رقم  ،750ومر احلديث بطوله ص .32
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الناشئة؛ بل وضع جمموعة من القوانني والتي تسري يف نفس
ني و ِ
ِِ
ِ
احدٌ َ ،و َل ُي َس َال ُ ُم ْؤ ِم ٌن
االجتاه مثلَ ..« :و َأ َّن ســ ْل َم ا ُْل ْؤمن َ َ
ون م ْؤ ِم ٍن ِف ِقت ٍ
َال ِف َسبِ ِ
يل اهلل ،إِ َّل َع َل َس َو ٍاء َوعَدَ ٍل َب ْين َُه ْم،
ُد َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ني
ــم َب ْع ًضاَ ،وإ َّن ا ُْل ْؤمن َ
َو َأ َّن ك َُّل َغاز َيــة َغ َز ْت َي ْع ُق ُ
ب َب ْع ُض ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ــن ُهدً ى َو َأ ْق َومهَ ،و َأ َّن ُه َل ُي ُري ُم ْ ِ
ني َع َل َأ ْح َس ِ
ش ٌك َم ًال
ا ُْلت َِّق َ
شَ ،و َل ُي ِعين َُها َع َل ُم ْؤ ِم ٍ
لِ ُق َر ْي ٍ
ــنَ ،و َأ َّن ُه َم ِن ا ْع َت َب َط ُم ْؤ ِمنًا َقت ًْل
َع ْن َب ِّين ٍَة َفإِ َّن ُه َق َو ٌد.(((»..

وبالتايل تأسس هذا املرشوع السيايس األول للمسلمني
عىل نبذ الظلم وعدم العدوان بــن مكونات هذا املجتمع،
ونبــذ العنف وحتريمه بــن جمتمع املدينة بعيــدً ا عن الدين
والنســب ،فال جيــوز للموقعني عىل الصحيفــة التظامل ،أو
عدم املســاعدة يف القصاص ،وقد أثبت ذلك رسول اهلل ﷺ
ني َع َل َمــ ْن َب َغى ِمن ُْه ْمَ ،أ ِو
ني َوا ُْلت َِّق َ
بقولــهَ ...« :و َأ َّن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ان َأو َفس ٍ
ِ
ٍ
ني،
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
اد َب ْ َ
ا ْب َت َغى َدســي َع َة ُظ ْل ٍم َأ ْو إِ َث ٍم َأ ْو عُدْ َو ْ َ
ِ ِ
ِ
ــو ك َ
َان َو َلدَ َأ َح ِد ِه ْمَ ،ل َي ْقت ُُل
َو َأ َّن َأ ْيد َ ُي ْم َع َل ْيه ِم َجيع ِه ْم َو َل ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ْص كَافِ ٌر َع َل ُم ْؤ ِم ٍنَ ،وا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون
ُم ْؤم ٌن ُم ْؤمنًا ف كَاف ٍرَ ،و َل ُين َ ُ
َب ْع ُض ُه ْم َم َو ِال َب ْع ٍ
ون الن ِ
ض ُد َ
َّاس.(((»..
((( من حديث صحيفة املدينة ،وقد مر احلديث بطوله يف ص  ،44وسبق خترجيه.
((( املصدر السابق.
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ولعل هــذه الفكرة السياســية اجلديدة والتــي رأيناها
متجســدة يف دولــة املدينة قد قويت واشــتدت مع الوقت،
وأصبحت هي مــكان القبيلة ،فتمت عمليــة املصاحلة بني
األوس واخلزرج ،وانتهى ما كان بينهام عرب التاريخ من رصاع
وحمــن وضغائن ،ومتت املؤاخاة بــن املهاجرين واألنصار،
وقاتل القرشــيون من املسلمني القرشــيني من املرشكني يف
معركتــي بدر وأحد ،كل ذلك عالمــات وأدلة عىل ضعف
و ُق ْرب زوال صوت القبيلة ،وأنـــه مل يعد هلا تأثري كـــا كان
يف السـابق عىل أرض الواقع سوا ًء يف األحداث أو يف البرش.
 املقومات األساســية للدولة املدنية عند املسلمني عربالعصور:
هناك أربعة مقومات أساســية للدولة املدنية من وجهة
نظر املســلمني وذلك عرب العصــور التارخيية املختلفة عىل
النحو التايل:

 -1العقد االختياري ،وقــد وقفت املذاهب الفقهية
اإلســامية يف صف هذا املقوم األســايس للدولة املدنية
وانترصت له ،وهو ما يســمى حال ًيا بنظام الديمقراطية،
اض ٍ
اختِ َي ٍ
اة َو ْ
ار
«ع ْقدُ ُم َر َ
فقد عرف املاوردي اإلمامة بأهناَ :
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ــار»((( ،وعدها اإلمام القرطبي
َل َيدْ ُخ ُل ُه إك َْرا ٌه َو َل ْ
إج َب ٌ
يــل ْالُمةِ
ِ
عقد وكالــة ،حيث قالَ « :فــإِ َّن ْ ِ
ال َما َم ُه َو َوك ُ
َّ
ِ
ب َعن َْها»(((.
َونَائ ٌ
 -2السياســة عبارة عــن اجتهاد ،فهــي ختضع ملنطق
الصواب واخلطــأ؛ لذلك عد القرايف ترصفــات النبي ﷺ
ثالثة ترصفات« :ترصف بالفتيا والتبليغ ،وترصف بالقضاء،
وترصف باإلمامة»(((.

 -3سيادة القانون ،وهذا األساس خيرج من مقاصد
الرشيعة اإلســامية والتي أقرهتا األمــة ،واملتعارف أن
رئيسا
كليات الرشيعة ومقاصدها وأحكامها تعد
مصدرا ً
ً
يف الترشيع اإلســامي للدولة؛ ألن من ضمن املربرات
األصيلــة لوجود الدولــة حفظ الدين وسياســة الدنيا؛
ألن الدولة نائبة عن صاحب الرشع يف حفظ أمر الدين،
كذلك حفظ الدنيا بالدين.

 -4إقامــة العــدل بني النــاس ،وهو يعــد من ضمن
مقتضيات العقد الذي هو بني احلاكم واملحكومني.

((( األحكام السلطانية للاموردي ،ص ،26 :ط دار احلديث ،القاهرة.
((( تفسري القرطبي ،سورة البقرة.272 /1 ،
((( الفروق للقرايف (أنوار الربوق يف أنواء الفروق).358 /1 ،
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املبحث اخلام�س

ً
وحديثا
تطور مفهوم الدولة قدميًا
من منظور �إن�ساين

الأ�ستاذ الدكتور

حممد ب�شــاري
�أمني عام املجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة

قديم وحدي ًثا
تطور مفهوم الدولة ً
من منظور إنساين
َّ
إن املتم ِّعن يف الس ّلم التارخيي لتطور الدولة  -من حيث
مرت بمراحل رئيســة
املفهوم والبنية التارخيية  -يرى أهنا ّ
تك َّيفت فيها مع أبرز ما حييط هبا من ظروف ،سواء املتعلقة
بالبنية املجتمعية أم بالبيئة املكانية ،أم باحلقبة الزمنية.
 -تطور مفهوم الدولة تارخي ًّيا:

بــدأ االجتامع البــري عىل هيئــة جمتمعــات بدائية
قامت عــى اجتــاع األُرس من أصل واحــد ،وهو جمتمع
ً
مشــكل ما
العشــرة ،الذي تالحم مع غريه من العشــائر
يســمى بالقبيلة ،ككيان متحد ينظم العالقات االجتامعية،
واالقتصادية ،وغريها ،ثم ظهر فيام بعد ما يســمى بالدول
مكون
أو اإلمرباطوريات القديمة التي قامت عىل نســيج َّ
تفردت باحتادها الثقايف ،كاالحتاد الذي
من احتاد عدة قبائل ّ
مجع ً
مثل بني اليونانيني ،مشكل ًة جمموعة ُمدن َو ّلدت الح ًقا
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اإلمرباطـورية ،كاإلمرباطـــورية الـرومانيـة التي أخـذت
بالتوسـع والتمدد رش ًقا وغر ًبا ،مرتكز ًة عىل عنرصي القوة
والقانون(((.
وقــد مت َّيز تاريــخ احلضــارة الرومانية بتنــوع املظاهر
السياســية ،واالجتامعية ،واالقتصاديــة ،والثقافية ،حيث
تأثرت هذه احلضــارة باحلضارة اإلغريقية التي ســبقتها،
ومن أبرز مظاهر احلياة التي سادت هذه احلضارة :املظـــهر
السياســـي ،واملظهر االجتامعي ،واملظهر الثقايف ،واملظهر
العمراين.

مرت احلضــارة الرومانية بثالث
ففي املظهر الســيايسّ :
مراحل من احلكم ،وهي :النظام امللكي ،والنظام اجلمهوري،
والنظام اإلمرباطوري ،ومت َّيز احلكم بوجود جملس الشــيوخ
الذي يعترب الطبقة األرستقراطية التي تشارك امللك يف حكم
اإلمرباطورية.

((( احلضارة الرومانية :هي حضارة نشأت من جمتمع زراعي صغري بدأ يف شبه اجلزيرة اإليطالية
يف القرن التاســع قبل امليالد ،إىل أن أصبحت حضارة عظيمة بسطت سيطرهتا حول معظم
بالد البحر األبيض املتوسط ( .ينظر :اإلمرباطورية الرومانية ،تأليف :باتريك لوفو ،ترمجة:
جورج كتــورة ،ط :دار الكتاب اجلديــد املتحدة ،بــروت2008 ،م ) ،و (موقع املعرفة)
.https://www.marefa.org
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أما يف املظهر االجتامعي :فقد غلب عىل احلياة االجتامعية
التي عاشها الرومان االهتامم بالرياضة ،واملسارح ،واملصارعة.

وأما من الناحية الدينيــة :فكانت الوثنية تنترش بعصور
ما قبل امليالد ،بينام الديانة املســيحية انترشت يف فرتة ما بعد
كثريا بالدين ،وهذا ما َّ
دل عليه قلة
امليالد ،ومل هيتم الرومان ً
(((
انتشار املعابد عىل طول اإلمرباطورية .

كثريا باألدب
ويف املظهر الثقايف :فقد تأثر األدب الروماين ً
اإلغريقــي ،وأما من حيــث اللغة فقد ظهــرت بداية اللغة
الالتينية ،ومن َث َّم ظهرت اللغة الرومانية عىل إثر تأثر الرومان
باللهجات املحلية التي ظهرت مع اتساع هذه احلضارة.

أمــا يف القــرون الوســطى :فقد ظهرت عــى أطالل
اإلمرباطوريــة الرومانية األنظمة اإلقطاعية ،التي تداخلت
فيها امللكيــات اخلاصة بالعامــة ،يف إطار ذلــك التجمع
االقتصــادي والســيايس تب ًعا لضعف الدولــة األوروبية؛
مما ســاعد عىل بروز الرتاتبية اهلرمية التي أضعفت سيطرة
َّ
امللك عىل أمالكهم خالل حكم وسيطرة طبقة النبالء عىل
اإلقطاع ،فيام يسمى بالدولة امللكية.
((( اإلمرباطوريــة الرومانية من النشــأة إىل االهنيار تأليف :أمحد غانــم حافظ ،ص  141وما
بعدها ،ط دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية2007 ،م.

85

وقد شهدت أوروبا يف القرن السادس عشـر والدة حركة
اإلصالح الديني الربوتســتانتي منطلقة مــن أملانيا بزعامة
مارتــن لوثر((( ،ثم انتقلت إىل ســويرسا بزعامة :هولدريخ
ْزوينگـْــي((( ،وإىل فرنســا وجنيف بزعامة جان كالفن(((،
وقد ســبق والدة حركة اإلصـــاح الديني الربوتستانتي
والدة عدة حركات دينية يف كل من فرنسا وإنجلرتا.
هــم يف إنتاج مجلة الرشوط
وكان لعرص النهضة دور ُم ٌّ
الدينية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والفكرية،
والفنية ،التي نجم عنهــا والدة حركة اإلصالح الديني يف
القرن السادس عرش ،كام استفادت حركة اإلصالح الديني
من النهضــة بحدود معينة ،واختذت مواقف مغايرة هلا إزاء

((( هو :قســيس أملــاين ُولد 10 :نوفمــر  1483م -مات18 :فربايــر 1546م ،وهو ُمطلق
عرص اإلصالح يف أوروبا ،بعد اعرتاضه عىل صكــوك الغفران .املصلح مارتن لوثر حياته
وتعاليمــه – تأليف القــس الدكتور/حنا جرجس اخلرضي ،ص  34ومــا بعدها ،ط دار
الثقافة املسيحية .القاهرة1983 .م .بترصف.
((( هولدريخ زْ وينگـْــي :قســيس ســويرسيُ ،ولد 1 :يناير 1484م – مــات يف  11أكتوبر
زعيــا لإلصالح يف ســويرسا ،وقد ُولــد يف زمن بزوغ احلــس الوطني
1531م ،ويعــد
ً
السويرسي وتصاعد انتقاد نظام املرتزقة السويرسيني .ينظر :تاريخ عرص النهضة األوربية،
د .نور الدين حاطوم ،ص  ،175ط دار الفكر – دمشق 1985م.بترصف.
ومصلحا فرنســ ًّيا يف
وقســا
ً
((( ( 10يوليــو 1509م –  27مايو 1564م ) ،كان عامل الهوت ًّ
جنيف خالل حركة اإلصالح الربوتستانتي .وكان من املسامهني الرئيسني يف تطوير املنظومة
الالهوتية املسيحية التي ُدعيت فيام بعد بـ «الكالفينية» .ينظر :تاريخ عرص النهضة األوربية،
د .نور الدين حاطوم ،ص ،180ط دار الفكر – دمشق 1985م.بترصف.
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عدد من املوضوعــات :كالفــ ّن ،واألدب ،وقضايا تتعلق
باإلنسان كقضيتي :الفردية واحلرية.

لقد مت ّيــز اإلصالح الديني يف القرن الســادس عرش عن
النهضــة يف القرن اخلامس عــر بعديد مــن امليزات ،ويف
مقدمتها :الرتكيز عىل اإلصالح الديني واالنفصال عن روما؛
فنشط اخلطاب الديني والقـــومي ليصبح العنـــوان املح َّبب
يف عصـر اإلصـــاح الديني الربوتستانتي((( ،فال عجب من
رفع شــعارات تدعو إىل بناء كنائس دينية وطنية مستقلة عن
الكنيســة الكاثوليكية يف روما ،أو مــن الدعوة إىل االنفصال
عن اإلمرباطورية الرومانية إمرباطورية العصور الوسطى.

وأخــرا برزت «الدولــة القومية احلديثــة» التي تعترب
ً
النموذج السائد يف العامل حتى هذا الوقت ،وترجع بوجودها
إىل القرن الرابع عرش ،إ َّبان متكّن ملوك إســبانيا وفرنسا من
إخضاع الكنيســة وأســياد اإلقطاع إىل سيطرهتم ،وبظهور
هذه الدولة ظهرت فكرة املواطنة بمعناها احلديث(((.

((( ينظــر :تاريخ عرص النهضــة األوربية ،د .نور الدين حاطــوم ،ص ،158ط دار الفكر –
دمشق 1985م .بترصف.
((( ينظــر :علم اجتامع القومية ،تأليف :ديفيد ماك كرون ،ترمجة ٍ:ســامي خشــبة ص  20وما
بعدها .ط املركز القومي للرتمجة – القاهرة2007 ،م .بترصف.
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مع العلم بأنه قد تم ترسيخ وجود الدولة القومية وسيادهتا
الوطنية يف أوروبا بعد معاهدة (وســتفاليا 1648م)((( التي
وأقــرت االحرتام املتبادل
اعرتفت بحدود الدول القومية،
َّ
لسيادة هذه الدول عىل أراضيها ومواطنيها(((.
 -استنتاجات:

من خالل دراســة التطور التارخيي ملفهوم الدولة  -من
ً
وصـــول إىل املفهوم املعـاصـــر للدولة
الدولــة اليونانية
احلديثـة ،وما تواجهه اليـوم من حتديـات فكـرية وبنيويـة
– توصلنــا إىل االستنتاجات اآلتية:
 -1أن الدولــة كيان ســيايس ،وقانوين ،وذو ســلطة
ســيادية تتمتع باعرتاف دويل ،يف رقعــة جغرافية حمددة،
يعيش فيهــا جمموعة برشيــة معينة ،وهي ظاهــرة حديثة
برزت إىل الوجــود بعد أن جتاوزت املجتمعــات الغربية
العصور الوسطى ودخلت العصور احلديثة ،بكل ما تبعتها
من التحوالت والتغريات يف كافة املجاالت احلياتية.

((( مرت يف ص  .11وينظر :أساســيات العالقــات الدولية ،تأليف :جوانيتا إلياس ،و د .بيرت
ستش ،ترمجة :حمي الدين محيدي ،ص  49وما بعدها ،ط دار الفرقد – سوريا2016 .م.
((( انظر :التطور التارخيي للدولة ،مقال ،د .صالح الشقباوي .الرابط.)http://cutt.us/966U9( :
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-2أن الدولة احلديثة بشــكلها وبنيتهــا احلالية حديثة
النشأة ،وهي نتيجـــة لتطـــور نسق املجتمعـات القديمة
ونظمهـا بشكلهـــا اجلنيني ،وحتت مسميات أخرى ،وإِن
كانــت االختالفات بني الدولة احلديثة وأشــكاهلا القديمة
كثرية وكبرية َّإل ّأنا يف بعض جوانبها تعد امتدا ًدا هلا ،ومن
َث َّم ال يمكن عدّ (الدولة) ظاهرة حديثة باملطلق.

-3أن بناء الدولة عملية تتعلق بتأسيس وإنشاء وتقوية
بنية املؤسســات وقــدرات الدولة ،وذلــك باالعتامد عىل
الفاعل الســيايس الذي يتوقف عليــه تكوين ووجود هذه
الدولة ،وهذا ال يتم إال بالتوازي مع بناء األمة عىل املستوى
االجتامعــي والثقايف ،وهي عملية هتدف إىل خلق وإنشــاء
هوية مجاعية؛ لكي يستطيع مجيع أفراد هذا املجتمع التامهي
والتامثل مع بعضهم يف الدولة.

 -4أن اهلويــة الثقافيــة هي القــدر الثابت واجلوهري
واملشرتك من الســات التي متيز حضارة أمة من األمم عن
غريها من احلضارات ،والتي جتعل للشــخصية الوطنية أو
القومية طاب ًعا تتميز به عن الشــخصيات الوطنية والقومية
األخرى ،فأفراد املجموعة يتشــاهبون بامليزات األساســية
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كونتهم كمجموعــة ،وربام خيتلفون يف عنارص أخرى
التي ّ
لكنها ال تؤثر عىل كوهنم جمموعة.
 -5أن عالقــة الدولة احلديثة باهلوية َّ
يتجل عن طريق
إشــكالية اهلوية الوطنية واهلوية القومية ،كأنامط وأشكال
مرت
حديثة للهوية اجلامعية يف املجتمعات احلديثة؛ حيث َّ
هذه العالقة اإلشــكالية بصعوبات كثرية وخمتلفة كانت
عىل مرحلتني رئيســتني ،مها :مرحلة نشأة الدولة احلديثة
وبلورة هويتها الوطنيــة ،وكل ما صاحبها من صعوبات
وحتديات ،واملرحلة املعارصة ومــا يواجهها من حتديات
هتدد هويتها الوطنية.

 -6أن التعددية يف املجتمعــات املعارصة تعترب حقيقة
ترتبط بتكوين املجتمع ذاته ،فهــو جمتمع متنوع أو تعددي
أو وفاقي ،والتباينات يف مثل هذا املجتمع ليســت تباينات
يف الــرأي العام بل هي تباينات ثقافية ،أو لغوية ،أو عرقية،
أو مذهبيــة ،أو طائفية ،وهلا حــدود معينة ،وتتميز بالثبات
وعدم التحرك؛ ومن َث َّم فإن تطبيــق نظام تنافيس يف أمثال
تلك املجتمعات  -دون وضع ضوابط معينة -قد يؤدي إىل
نوع من عدم املساواة ،أو اخللل ،أو قصور يف املشاركة.
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 -7أن التعددية الدينية والطائفيــة واملذهبية والقومية
ليســت هي املســئولة عن النزاعات التي قد تعرفها بعض
املجتمعات ،إنام املسئول عن كل ذلك هو استغالل التعددية،
أي توظيفها يف الرصاعات السياسية واالقتصادية.
وختا ًما ..فإن الدولة احلديثة يف بنائها املأمول ســتقدم
للبرشية أنصع الصــور النموذجية التــي حترتم خصائص
اإلنسان ،وتقف عند احتياجاته؛ لتجمعه مع أخيه اإلنسان
عىل طاولة معيشية موحدة ،تشرتك يف قواسمهـا املشرتكة،
وتتـآزر عىل طـاولـة االحرتام ،واحلوار ،وتنعم هبوية ثقافية
ناضجــة ،حتمل ما حتمله مــن الثبات واملركزيــة التي متيز
حضارته ،مع احرتام ما للشــخصية الوطنية أو القومية من
خصائص تتميز هبا عن اآلخر ،دون إخالل بمكانته ضمن
اهلوية الفردية والعاملية.
 -مع التأكيد عىل ما ييل:

 ينبغــي االجتاه إىل إعادة النظــر يف مفهوم عملية بناءحبيســا للنظريــات املهيمنة
الدولة احلديثــة؛ ألنه مل يعد
ً
ّ
متغي حســب
وألن هذا املفهوم
يف النمــوذج الليــرايل،
ّ
السياقات التارخيية والثقافات اإلنسانية.
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 التأكيد عىل أن الدولة الوطنية أســاس أمان املجتمعاتالعربية واإلسالمية واســتقرارها ،وأن حتقيق املواطنة الشاملة
التفاعلية  -بني الوالء للوطن واالنخراط يف املجتمع الدويل -
والعمل عىل حفظها واجب الوقت ،ومسئولية مجاعية.

 تأسيس مرصد دويل يرصد التطورات البرشية وحاجاهتابام حيافـظ عىل استقرارهـا ،وأمنهـا ،وكرامتها ،ضمن ثوابتهـا
الوطنية ،والقومية ،ووفق الرشعية الدولية يف جماالت حقوق
اإلنسان.
*

*
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املبحث ال�ساد�س

ت�صرفات النبي ﷺ يف �إدارة الدولة

الأ�ستاذ الدكتور

حممد خمتار جمعة مربوك
وزير الأوقاف
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
وع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية
بالأزهر ال�شريف

ترصفات النبي ﷺ يف إدارة الدولة
ً
ورسول
مل يكن النبي ﷺ نب ًّيا فحسب ،إنَّام كان ﷺ نب ًّيا
وحاكم وقائدً ا عسكر ًّيا ،فام ترصف فيه باعتباره نب ًّيا
وقاض ًيا
ً
ً
ورسول فيام يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم واألخالق
وصح نسبته إليه ﷺ ُأخذ عىل النحو الذي بينه ﷺ ألصحابه،

وال خيتلف أمر البيان فيه باختالف الزمان أو املكان ،كونه من
األمور الثابتة ،سواء اتصل بأمر الفرائض :كصوم رمضان،
والصالة ،والزكاة ،واحلج ،أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه ﷺ:
كصوم عرفة أو صوم عاشوراء.

وحاكم ،أو بصفته نب ًّيا
أما ما ترصف فيه النبي ﷺ بصفته نب ًّيا
ً
وقائدً ا عسكر ًّيا ،أو بصفته نب ًّيا وقاض ًيا ،فهو ترصف باعتبارين:
حاكم أو قائدً ا أو قاض ًيا(((.
باعتباره ﷺ نب ًّيا واعتباره ﷺ ً
((( راجع يف ذلك :اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام للقرايف،
ص  99وما بعدها.
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وإذا كان أمر النبوة والرســالة قد ختم بقول اهلل تعاىل:

﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾(((،

ِ
يت َج َو ِام َع
ــتُ :أ ْعطِ ُ
وقولــه ﷺُ « :ف ِّض ْل ُت َع َل ْالَنْبِ َياء بِ ِس ٍّ
ِ
ِ
الر ْع ِ
بَ ،و ُأ ِح َّل ْت ِ َل ا ْل َغن َِائ ُمَ ،و ُج ِع َل ْت ِ َل
ُص ُت بِ ُّ
ا ْلكَلــ ِمَ ،ون ْ
ورا َو َم ْس ِجدً اَ ،و ُأ ْر ِس ْل ُت إِ َل ْ
الَ ْل ِق كَا َّف ًةَ ،و ُختِ َم
ْالَ ْر ُض َط ُه ً
ب النَّبِ ُّي َ
ون»((( ،فــإن ما ترصف فيه النبي ﷺ باعتباره حاك ًم
َِ
أو قائدً ا عســكر ًّيا أو قاض ًيا بقي مــن رشوط ورضورات
الترصف فيه توفــر الصفة األخرى وهــي كون املترصف
حاكم أو قائدً ا عسكر ًّيا أو قاض ًيا بحسب األحوال ،ولنأخذ
ً
أنموذجا لكل صفة من هذه الصفات:
ً

ً
وحاكم
رســول
 فمــا ترصف فيه النبي ﷺ باعتبارهً
م ًعا :قوله ﷺَ « :م ْن َأ ْح َيا َأ ْر ًضا َم ْي َت ًة َف ِه َي َل ُه»((( ،يقول اإلمام
أبــو حنيفة « :هذا منه ﷺ ترصف باإلمامة – أي بصفته
أرضا إال بإذن اإلمام؛ ألن
حاكم ،-فال جيوز ألحد أن حييي ً
ً
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]40
((( صحيح مسلم ،كتاب ا َْلس ِ
وطهورا ،حديث رقم .523
اج ِد ،باب ُجعلت يل األرض مسجدً ا
ً
َ
ِ
اء ا َْلو ِ
ات ،حديث رقم .3075
((( سنن أيب داود ،كتاب اخلراج ،باب يف إِ ْح َي َ
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فيه متليكًا ،فأشــبه اإلقطاعات ،واإلقطاع يتوقف عىل إذن
اإلمام فكذلك اإلحياء»(((.

وعليــه فال جيوز ألحــد أن يضع يده عــى قطعة من
األرض ويقول :أحييتهــا فهي يل ،وبيني وبينكم حديث
رســول اهلل ﷺ ،نقول له :إن النبــي ﷺ ترصف يف ذلك
حاكم ،فال جيــوز لغري احلاكم إصــدار مثل هذا
بصفتــه
ً
القرار املتعلق باحلق العام ،أو املــال العام أو امللك العام،
وإال لصارت األمور إىل الفوىض ،وفتح أبواب ال تسد من
الفتن واالعتــداء عىل امللك العام ،وربام احلرب واالقتتال
بني الناس ،إنام جيب أن يلتزم يف ذلك بام تنظمه الدســاتري
والقوانني التي تنظم شئون البالد والعباد.

 ومما ترصف فيــه النبي ﷺ باعتباره قائدً ا عســكر ًّياقولــه ﷺَ « :م ْن َقت ََل َقتِ ًيل َلــ ُه َع َل ْي ِه َب ِّينَ ٌة َف َل ُه َســ َل ُب ُه»((( ،فال
جيوز ألحد اآلن أن يفعل ذلك ،فإذا قتل إرهاب ًّيا يف مواجهة
إرهابية ،فال جيوز له أن يقول :أنا أوىل بســاحه أو سيارته
وهاتفه وما كان معه من أموال؛ ألن ترصف النبي ﷺ كان

((( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام للقرايف ،ص .111
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب َف ْر ِ
ي ِّم ِ
اخل ُم ِ
ض ُ
س َاأل ْس َال َب ،حديث .3142
سَ ،باب َم ْن ْل َ َ ُ
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حاكم وقائدً ا عســكر ًّيا ،إنام يلتزم يف ذلك بام تنظمه
بصفته
ً
القوانني والدساتري العرصية ونظام الدولة وقواهتا املسلحة.

 ومما ترصف فيه النبي ﷺ باعتباره قاض ًيا قوله ﷺ يفقضية خلع امــرأة ثابت بن قيس ،ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اسَ ،أ َّن ا ْم َر َأ َة
س َأت ِ
َثابِ ِ
ت ْب ِن َق ْي ٍ
َت النَّبِ َّي ﷺَ ،ف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ــول اهللَ ،ثابِ ُت
ِ
ب َع َل ْي ِه ِف ُخ ُل ٍق َوالَ ِد ٍ
ْب ُن َق ْي ٍ
ينَ ،و َل ِكنِّي َأك َْر ُه ال ُك ْف َر
سَ ،ما َأ ْعت ُ
ِ
ِ
ِف ِ
ا ِمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اإل ْســ َ
ول اهلل ﷺَ " :أت َُر ِّدي َن َع َل ْيه َحدي َق َت ُه؟"
ــول اهلل ﷺ" :ا ْق َب ِ
َقا َل ْتَ :ن َع ْمَ ،ق َال َر ُس ُ
ــل احلَ ِدي َق َة َو َط ِّل ْق َها
أيضا
َت ْط ِلي َق ًة"((( ،فقد ترصف ﷺ باعتباره نب ًّيا وقاض ًيا ،وهو ً
من األمور التي ينظمهــا القانون يف عرصنا وجيب االلتزام
فيها بام ينظمه القانون ،وهو ما يعرف يف الفقه اإلســامي
بتطليق القايض ،وله ضوابطه الرشعية والقانونية.
*

*

*

((( صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب اخللع وكيف الطالق فيه ،حديث رقم .5273
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املبحث ال�سابع

�أُ�س�س بناء الدولة احلديثة

الدكتور

امل�أمون علي جرب
الأ�ستاذ امل�ساعد ورئي�س ق�سم القانون العام
بكلية ال�شريعة والقانون

ُأسس بناء الدولة احلديثة
أساسا ال غنى عنه
يمثل النظام "القانون" بمعناه الواسع ً
ُ
للمتصدي لدراسة واقع أي دولة ،فبدون معرفة األسس التي
يقوم عليها نظام أي دولة وقراءة الواقع فيها سيتحول النظام
القانوين ألحداث صامء جمردة من داللتها ومضامينها ،وقد
أوضح الفكر احلديث بكل ثقة واطمئنان أن هناك مقصدً ا
سادسا للمقاصد الرضورية وهو "حفظ األوطان"((( ،حيث
ً
يأيت بوصفه ترمجة حقيقية لبقية املقاصد؛ إذ إن الوطن بمثابة
الوعاء الذي حيتضن اجلميع من سائر املخلوقات ،والتي هي
ُمسخرة خلدمة اإلنسان “الشعب” املقوم الثاين من ُمقومات
الدولة ،واملكلف بحامية أرضه “وطنه” بكل ما فيهً ،
فضل
عن مسئوليته عن تعمريه وف ًقا للنصوص القرآنيـة الرصحية،
وهنا يأيت دور املقـوم الثالث “السلطة” املسئولة بالتضامن
مع الشعب يف محاية وتعمري الوطن “األرض”ً ،
فضل عن
((( من ذلك كتاب «الكليـــات الســت» أ.د .حممد خمتار مجعة وزير األوقاف ،رئيس املجلس
األعىل للشئون اإلسالمية ،وعضو جممع البحوث اإلسالمية ط1440 :هـ2019/م.
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مسئوليتها عن رعاية الشعب الذي هو أساس قيامها وف ًقا
للمفاهيم احلديثة لبناء الدول.

إن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية هي املصــدر الرئيس
للترشيع يف معظم البلدان العربية واإلسالمية ،وهذا ُيربهن
عىل أن اإلســام دين واقعي ال يضيق باجلديد يف احلياة ،وال
يتنكر له؛ بل يزكي اجلديد ويباركه ما دام حيقق نف ًعا ويســد
نصا أو اجتها ًدا أو مصلحة عامة ،حيث إن
مطل ًبا ،وال خيالف ًّ
واقعية اإلسالم تؤمن بأن احلياة َولو ٌد ُتدث كل يوم حد ًثا.
قوية ٍ
فالشــعوب حتتاج إىل دولــة ٍ
فتية حتفــظ كرامتها،

وتقودها إىل التقدم والرقي ،وإال لكان البرش مثل اهلوام إذا
فقدوا قوة الدولة التي حتميهم؛ لذا كان لزا ًما عىل البرش أن
يبحثوا عن مقومات هذه الدولة وخطوات بنائها ،ومن َث َّم
ينضوون حتت رايتها ،ويتمســكون بقوانينها؛ بل ويبذلون
دماءهــم فدا ًء هلا ،إذ ال وجود هلم حقيقي وال حياة بدوهنا،
ويتلخص يف:
وهنا نأيت إىل أهم مقو ٍم من مقومات أي دولة
ُ
الفصل بني الســلطات ،والتنمية االجتامعية ،واملرشوعات
القومية واالسرتاتيجية ،واالهتامم باملرأة واألرسة ،واألُسس
التي تدعم هذه املقومات تتنوع ،فمنهاُ :أســس اقتصادية،
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و ُأسس اجتامعية ،و ُأســس قانونية ،واملتأمل يف حقيقة كل
هذه األُســس املختلفة األيديولوجيــات جيدها يف احلقيقة
تنضــوي حتت القانون مع تنوعه واختالفه؛ لذا فإننا يف هذا
البحث قدمنا احلديث عن األُسس القانونية لدولة القانون
حيث إن دولة القانون؛ بده ًّيا مبني ٌة عليه ،وكذلك احلديث
عن األُسس التي من خالهلا ســيتم تطبيق هذا القانون ،ثم
حتليل ل ُ
يعقب ذلك ٌ
ألســس االقتصادية واالجتامعية املبنية
أيضا.
عىل هذا القانون ً

ُأسس بناء الدولة احلديثة.

 -أوالً :مفهوم الدولة احلديثة ومراحل تطورها:

 -1مفهوم الدولة احلديثة :الدولة احلديثة باختصار هي:
"الدولة القانونية” ،أو “دولة احلقــوق" ،أو “دولة العدل”،
وهي“ :الدولة الدستورية” ،وعنارص بنائها تتمثل يف الفصل
بني السلـــطات ،والتنميـــة االجتمـاعيـــة ،واملشـروعات
عرفت
القـوميـــة واالســراتيجية ،واالهتامم باملــرأة ،وقد َّ
املحكمة الدســتورية ال ُعليا دولة القانون بأهنا“ :الدولة التي
تتقيد يف كافــة مظاهر نشــاطها وأ ًّيا كانت طبيعة ســلطتها
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بقواعد قانونية تعلو عليها ،وتكــون بذاهتا ضاب ًطا ألعامهلا
وترصفاهتا يف أشكاهلا املختلفة”(((.

وقد تعددت تعريفات القانونيني لدولة القانون،
وجمملها يدور حول كوهنا :دولة ذات قانون َي ْلتزم به األفراد
واملؤسسات ،فقد ُع ّرفت بأهنـا“ :الدولة التي ختضع يف
مجيع ترصفاهتا وأعامهلا لسلطان القانون بمعناه الواسع”(((،
وقد أعلنت األمم املتحدة أن سيادة القانون مبدأ أسايس
عىل مستوى العامل ،كام أعلنت ذلك عىل املستوى اإلقليمي
منظمة الدول األمريكية ،وبخاصة يف امليثاق الديمقراطي
للبلدان األمريكية ،وكذلك االحتاد األفريقي ،وال ِس َّيام يف
قانونه التأسييس ،ويمكن العثور عىل إشارات إىل سيادة
القانون يف عدة وثائق جلامعة الدول العربية((( ،ومن َث َّم
فمعنى الدولة القانونية احلديثة“ :خضوع الدولة للقانون يف
مجيع مظاهر نشاطها ،سواء من حيث اإلدارة ،أو القضاء،

((( حكم املحكمة الدستورية ال ُعليا بجلسة  4من يناير للعام 1992م ،يف القضية رقم .22
((( مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته يف النظام الدســتوري اإلسالمي ،رسالة ماجستري،
رشيد غداوية ص ،68جامعة اجلزائر ،دار املنظومة.
((( قائمة معايري سيادة القانون ،بحث أعدته اللجنة ُاألوروبية الربيطانية من خالل القانون -جلنة
البندقية -يف جلستها العامة رقم  105بتاريخ  12 ،11مارس للعام 2016م ،ص .9 ،8
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أو الترشيع”((( ،وعرفها بعضهم بأهنا الدولة“ :التي تلتزم
بالقانون وتتق َّيد به”((( ،فهي الدولة التي تضع لنفسها قيو ًدا
قانونية يف إطار عالقتها مع املواطنني ،وتطبق عليهم أحكا ًما
تستمدُّ أصلها من قانون موضوع يتأسس من الدستور
(((
عرفها الفيلسوف
الذي تُبنى عليه ُج ُّل القوانني  ،وقد ّ
األملاين (إيامنويل كانط)((( بأهنا :الدولة الدستورية ،ويستند
املدون يف الدولة ،وهذا
يف منهجه عىل سيادة الدستور
ّ
التعريف األخري دقيق للغاية؛ إذ إن صفات أو طبيعة الدولة
القـانونيـة تعني" :دولة الدستـور" ،أي :الدولـة العصـرية
الديمقراطية التي يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها ال
عىل أفراد؛ بل عىل مؤسسات ،منها :مؤسسات ترشيعية،
ومؤسسات تنفيذية ،ومؤسسات قضائية ،وعند االطالع
عىل بعض أحكام املحكمة الدستورية ال ُعليا نجدها تعضد
هذه األُسس ،فقد قضت بأن دولة القانون هي التي تتقيد يف
(((.
كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية
((( الدولة القانونية ،د .ثروت بدوي ،جملة إدارة قضايا احلكومة ،ص  ،54العدد  3و  ،4طبعة 1959م.
((( النظم السياسية ،د .حممد عبد اللطيف ،ص  ،115جامعة الكويت1997 ،م.
((( آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر -رسالة دكتوراه يف القانون العام – إعداد :حممد هاميل،
أ.د .حممد كحلولة .جامعة أبو بكر -كلية احلقوق والعلوم السياسية -تلمسان ،ص.5
((( إيامنويل كانط حياته وفلسفته ،مها الصاحلي ،بتاريخ 2015/10/26م2019/6/21 ،م.
.http://russia-now.com/ar/173147
((( انظر :حكم املحكمة ،بجلسة  4يناير ،يف القضايا رقم  22لعام 1992م.
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 -2التطور التارخيي ملفهوم الدولة احلديثة:

إن مفهوم دولـة القانون تبلور تدرجي ًّيـا يف أوروبا باعتباره
تصـورا ً
بديل عن الدولـة اإلمرباطورية ،دولـة احلكم املطلق
ً
(((
والسـلطات املطلقة  ،فتشير املصـادر إىل أن هـذا املصطلح
(دولـة القانـون) خرج مـن رحم املدرسـة الوضعيـة األملانية
يف القـرن التاسـع عشر؛ حيـث رأى أصحاب هذه املدرسـة
انفصـال الدولة عـن القانون فنادوا بإرسـاء دولـة القانون(((،
وال شـك أن الترشيـع اإلسلامي ال يتنـاىف أبـدً ا مـع دولـة
القانـون ،بل يشـد مـن أزرهـا ويعضد ُسـبل تقويتها.
 -ثان ًيا :األُسس القانونية لدولة القانون:

باسـتقراء بعـض كتابـات الباحثين القانونيين عـن
ُأسـس دولـة القانـون نجـد أن هـذه األُسـس تبنـى على
ركيزتين أساسـيتني ،مها :القانـون ،ومكونـات الدولة من
برا،
مؤسسـات أو أفـراد حتترم هـذا القانـون طو ًعـا أو ج ً
ُ
تنضبط عىل التمام إال بالقانون
واحلقيقـ ُة أن املؤسسـات ال
املالئـم لطبيعـة عمل هـذه املؤسسـات ،وعىل ذلـك يمكن
((( انظر :الدولة القانونية والنظام السيايس اإلسالمي ،دراسة دستورية رشعية وقانونية مقارنة،
د .منري محيد البيايت ،ط ،1الدار العربية للطباعة ،بغداد1979 ،م ،ص.67
((( آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر ،ص .5
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حصر ُأسـس دولـة القانـون وفـق هاتين الركيزتين مـن
خلال مـا ييل:
 -1دستور الدولة:

ُع ِّرف الدســتور بأنَّه“ :جمموعة القواعد املتعلقة بتبيان
مصدر الســلطة وتنظيم ممارســتها وانتقاهلا ،والعالقة بني
القابضني عليها ،وكذلك تلك املتعلقة باحلقوق واحلريات
العامــة يف الدولــة”((( ،والدســتور قد يكــون مدونًا أو
غري مدون ،كالدســتور اإلنجليزي املســتمد من العرف،
ٍ
دستور دولة
والســوابق القضائية ،وعىل ذلك فدول ٌة بدون
بدون أساس ،وما ال أساس له ينهـــار رسي ًعـا ،فالدستور
يبني قواعد ممارسة السلطة فيها ،ووسائل ورشوط استعامهلا،
ومن َث َّم يمنع كل استخدام للسلطة العامة ال ت َُرا َعى فيه هذه
الرشوط أو تلك القواعــد((( ،ففي العرص احلديث وخالل
((( النظرية العامة يف القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق ،د .إحسان محيد املفرجي،
ود .كطران زغري نعمة ،ود .رعد ناجي اجلــدة ،ط دار احلكمة ،بغداد1990 ،م ،ص ،16
ويراجع :مبادئ القانون الدســتوري وتطور النظام السيايس يف العراق ،د .محيد الساعدي،
دار احلكمة ،املوصل1990 ،م ،ص ،121ومذكرات أولية يف القانون الدســتوري ،د .عبد
اهلل إسامعيل البستاين ،ص ،180ط الرابطة ،بغداد1951،م.
((( انظر :الدولة القانونية والنظام الســيايس اإلسالمي ،د .منري محيد البيايت ،ص ،67ويراجع:
رقابة دســتورية القوانــن ،د .عبد العزيز حممد ســاملان ،ص ،60ط  ،1دار الفكر العريب،
1995م ،القانون الدستوري وتطور األنظمة السياسية يف مرص ،د .ثروت بدوي ،ص ،23
دار الفكر العريب1971 ،م.
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األعوام الســابقة أصبح لدولة القانون ذات الدستور -أو
املبنية عىل الدستور  -أمهية قصوى؛ فهي عالم ٌة عىل التقدم
ختلف وضعف ،وبذلك فهي معيار
والرقي والقوة ،وضدها
ٌ
لقياس الديمقراطية يف العالـم ،تلجأ إليه املنظمـات الدولية
كاألمم املتحدة ،واالحتاد األُورويب ،والبنك الدويل ،بل تعدُ
من أهم الرشوط يف الدول األوروبيـــة لاللتحـاق باالحتاد
األُورويب،
وأسـاس ذلك كلـه الدستور((( ،فالدستــور هو
ُ
األعىل درج ًة؛ فهو :الترشيع األسايس واألسمى للدولـــة،
وهو الذي حيـــدد املبــادئ العامــــة التي حتكم املجتمع،
وعــى ذلك فالدولــة تســتمد رشعيتها وقوهتــا من هذا
الدســتور((( ،وقيام هذه الدولة “دولــة القانون” يؤدي إىل
التخلص من الرصاع بني السلطة واحلرية.

 -2املؤسسات :بينّا فيام سبق أن ركائز الدولة القانونية
هي :القانون ،ومكونات الدولة من مؤسسات وأفراد حترتم
ربا ،وبينّا بعد ذلك أن القانون ُ
يتمثل
هذا القانون طو ًعا أو ج ً
أساسا من ُأسس الدولة القانونية،
أصالة يف الدستور باعتباره ً
وما ينبثق عنه من قوانني ولوائح ،وأ ّما مكونات الدولة من
((( بحث بعنوان :الدســتور العراقي وإشــكالية تنظيم العالقة بني املركــز واألطراف ،لغالم
إسامعيل حاجم ،جملة نظرة قانونية ،عدد  2 ،527ترشين ثاين للعام 2005م ،ص.3
((( بحث " الدستور العراقي وإشكالية تنظيم العالقة بني املركز واألطراف" ،ص.3
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مؤسسات وأفراد فهي التي حترتم الدستور والقانون ،إذ
الدستور هو الذي يمنح السلطات ،ومن اجلدير بالذكر أن من
تنبثق عن األساس األول أهنا دولة
ُأسس الدولة القانونية التي ُ
حتكمها املؤسسات ال األفرادّ ،
وأن األساس األول لتنظيم
هذه املؤسسات هو الدستور ،وقد قام دستور عام 2014م
ِ
السليمـة ملنـح
للدولة القانونية املصـرية عىل األصـول
السلطـات للمؤسسات ال األفراد(((.

 -3التدرج القانوين :تعد فكرة تدرج القواعد القانونية
وتوالدها من بعضها حجر الزاوية عند املدرسة القانونية(((،
ٍ
قاعدة
تكون نظا ًما قانون ًّيا مركز ًّيا وهرم ًّيا ،كل
أي أن الدولة ِّ
قانونية فيه تستمد قوهتا من القاعدة األعىل ،إىل أن تصل إىل
الدســتور((( ،وتقوم هذه النظرية عىل أن القواعد القانونية
تتوالد من األعىل إىل األدنى ،أو ما يسمى باهلرم الترشيعي،
واملقصــود بــه ترتيــب القواعــد القانونيــة أو األدوات
الترشيعية من األعــى إىل األدنى وف ًقا لقوهتا واجلهة املنوط
هبــا إصدارها ،مع رضورة االلتــزام – عند التطبيق – هبذا

((( يراجع :دستور مجهورية مرص العربية عام 2014م.
((( هانز كلسن ،األب الروحي للقضاء الدستوري ،د .حييى اجلمل ،ص  ،54جملة الدستورية،
العدد األول ،السنة األوىل ،يناير  2003م.
((( دولــة القانون ودور القضاء اإلداري يف تكريســها يف اجلزائر -لقايض أنيس فيصل -حتت
إرشاف الدكتورة  /نزهية بو الصوف ،جامعة منتوري ،قسطنطينة ،ص.29
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الرتتيب ،واهلرم الترشيعي املتعارف عليه يشــمل الدستور
ثم القانون ثم اللوائح(((.
ِ
خالل اســتقراء بعض أحكام املحكمة الدستورية
ومن
ِ
يتبني تأصيلها هلذا املبدأ األهم للدولة القانونية الدستورية،

املوسومة بتدرج قوانينها وف ًقا للرشعية الدستورية ،فقد جاء
يف حكم املحكمة الدســتورية حول الرقابة القضائية كوهنا
أهم ضامنات خضوع الدولة للقانــون وفق هذه الرشعية،
حيث أكدت املحكمة أن اخلصومة يف الدعوى الدســتورية
 وهي بطبيعتهــا من الدعــوى العينية -قوامهــا مقابلةالنصوص الترشيعية املطعون عليها بأحكام الدستور؛ حتر ًيا
لتطابقها معهــا وإعال ًء للرشعية الدســتورية((( ،ومن هنا
ُيعلم سمو الدســتور عىل مجيع القوانني ،وأن هذه القوانني
األدنى رتب ًة تستمد رشعيتها منه ،فمبدأ سمو الدستور يعد
من أهم األُســس التي تقوم عليها دولة القانون ،وإذا كان
مبــدأ املرشوعية يعني أن تكون مجيع ترصفات الســلطات
العامــة يف الدولة متفقة مــع أحكام القانون ،وأن تســود
((( مقال بعنوان "مبدأ تدرج القواعد القانونية" أ  .أمحد عبد احلميد ،بالوحدة املركزية القانونية،
يف إطــار إرادة املبادرة املرصية إلصالح مناخ األعــال ،بتاريخ  8من يناير 2012م ،رابط:
http://www.errada.gov.eg/index.php?op=show_feature_details&id

((( حكم املحكمة الدستورية ال ُعليا بجلسة  5من سبتمرب للعام 1992م يف القضية ،رقم .55

110

القاعدة القانونية فوق إرادات األشــخاص القانونية كافة،
فإن مبدأ سمو الدســتور يعد أهم النتائج احلتمية واملالزمة
ملبدأ املرشوعية(((.

وعىل ذلك ييل الدســتور يف الدرجة القواعــد القانونية
العامة التــي نظم الدســتور إصدارها واملســاة بالترشيع،
ويف قاعدة هذا البناء تقوم القواعد القانونية الفردية املســاة
بالقرارات اإلدارية ،وهبذه القواعد الفردية يتم البناء القانوين،
وتنتهي عملية التوالد اآليل التي يقوم عليها((( ،وهبذا يستطيع
مبدأ تدرج القواعد القانونية أن يضع ًّ
حل ملشــكلة التعارض
بني القواعد القانونية املختلفــة((( ،فيجب أن يتفق مضمون
القاعدة األدنى مع مضمون القاعدة التي تعلوها(((.
 -4عدالة القوانني واحرتامها:

أ -عالقــة احــرام القوانــن بعدالتهــا :إن عدالة
القوانني ترتبط ارتبا ً
طا وثي ًقــا باحرتامها ،حتى وإن قلنا
((( رقابة دســتورية القوانني ،د .عبــد العزيز حممد ســاملان ،ص ،60ط  ،1دار الفكر العريب،
القاهرة1995 ،م.
((( الرقابة عىل دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية واإلقليم املرصي ،د .أمحد كامل
أبو املجد ،ص  ،41مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة1960 ،م.
((( الوجيز يف الدعوى الدستورية ،د .رفعت عيد سيد ،ص ،13ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.
((( النظم السياسية والقانون الدستوري ،د .فؤاد العطار ،232 ،231/1 ،دار النهضة العربية،
القاهرة1965 ،م1966 -م.
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ربا ،سوا ٌء أكان هذا
بأن هذا االحرتام يمكن أن يكون ج ً
االحرتام من األفراد أم املؤسســات ،ويطلق عىل األخري
مبدأ املرشوعية “خضوع الدولــة للقانون” ،واملقصود
بخضوع الدولة للقانون ،هو :أن ختضع السلطات كافة
بالدولة للقانون ،سوا ٌء أكانت هذه السلطات ترشيعية أم
قضائية أم تنفيذية(((؛ ولذلك قضت املحكمة الدستورية
العليا بأن الدولة الدســتورية القانونية ال ُ ِ
ت ُّل ترشيعاهتا
ُ
مفرتضا
باحلقوق التي يعترب التســليم فيها حلكم القانون
ً
أول ًّيــا((( ،وهبذا املبــدأ تتميز الدولــة القانونية بخضوع
نشاط اجلميع فيها  -أ ًّيا كان نوع هذا النشاط أو الغرض
منه  -للقواعــد القانونية املطبقة أ ًّيــا كان مضمون هذه
القواعد وأ ًّيا كان مصدرها ومستواها يف التدرج اهلرمي
للقواعد القانونية(((.

ويعد مبدأ املرشوعية الضامن احليوي واألسايس حلقوق
األفراد وحرياهتم يف مواجهة السلطة العامة ،إذ يكونون
بمقتضاه يف مأمن من أن تعتدي عليهم((( ،فهو الضامن

((( النظم السياسية ،د .ثروت بدوي.136/1 ،
((( حكم املحكمة الدستورية ال ُعليا بجلسة  6من إبريل لعام 1996م ،يف القضية رقم.30
((( الدولة القانونية ،د .ثروت بدوي ،ص .56
((( احلامية الدســتورية حلق اإلنسان يف قضاء طبيعي ،د .أمحد عبد الوهاب السيد ،ص ،192ط
مؤسسة بيرت للطباعة2002 ،م.
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احلقيقي للحقوق واحلريات املكفولة يف الدستور((( ،ولعل
أهم ما يميز دولة القانون هو أن السلطات اإلدارية ال
يمكنها أن تلزم األفراد بيشء خارج نطاق القوانني املعمول
هبا((( ،وعىل ذلك يتبني أن سيادة القانون هي محاية للدولة
ٍ
ومؤسسات.
أفرا ًدا

مؤسســا للعدالــة ،فيجب أن
كام يعد مبدأ املرشوعية
ً
حيرتم الترشيع مبدأ املساواة ،حيث جيب أن يعالج احلاالت
املامثلة عىل قدم املســاواة ،واملواقف املختلفة بشكل متنوع
مع ضامن املســاواة فيام يتعلق بأي أســاس لتمييز حمتم(((،
ٍ
كثرية
وعىل إثر ذلك قضت املحكمة الدســتورية يف قضايا
أن الدولة القانونية ال ُ ِ
(((
ت ُّل ترشيعاهتا باحلقوق واحلريات ،
ومن التطبيقات العملية هلذا األســاس القانوين للدولة ما
قضت به املحكمة الدســتورية ال ُعليا برفض الدعوى بعدم
دســتورية نص الفقــرة األوىل من املــادة ( )51من قانون
الســلطة القضائية ،فيام تضمنت مــن حتديد أقدمية أعضاء
((( يراجع :باب احلقوق واحلريات بدستور مجهورية مرص العربية للعام 2014م.
((( احلامية الدســتورية حلق اإلنســان يف قضاء طبيعي ،د .أمحد عبد الوهاب السيد ،ص ،209
ومبدأ املرشوعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانــون ،د .طعيمة اجلرف ،ص  ،11ط ،3ط
دار النهضة العربية 1976م.
((( قائمة معايري سيادة القانون ،ص.28
((( حكم املحكمة الدستورية ال ُعليا بتاريخ 1995 /8/15م يف القضية ،رقم .9
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النيابة اإلدارية عنــد تعيينهم يف هــذه الدرجة يف وظائف
القضاء املامثلة لدرجاهتم من تاريخ تعيينهم يف هذه الدرجة؛
ألنه يرتتب عىل ذلك أن يســبقوا زمالءهــم يف القضاء أو
النيابة العامة ،وذلك إخالل بمبدأ املساواة املنصوص عليه
يف الدستور(((.

أثرا لعدالة
ب -املســاواة بني الرجل واملرأة باعتبارها ً
القوانــن ،ومنظورها الرشعــي :ب َّينَّا فيام ســبق أن عدالة
ســبب من أســباب احرتامها ،ومن َث َّم يؤســس
القوانني
ٌ
ُ
وحيث
املجتمــع وفق هذا االحــرام دول ًة قانونيــة قوي ًة،
ّ
إن بعض أفــراد املجتمع قد ال حيصلون عــى هذه العدالة
ٍ
مقارن ًة بآخرين فكان لزا ًما أن نشــر إىل مثال واقعي يف هذا
اجلانب ،وهو العدالة بني الرجل واملرأةُ ،
حيث إهنام ســوا ٌء
أمام القانون الذي هو بمثابــة األداة لتحقيق هذه العدالة،
وإذا أردنــا أن نلخص هذه العدالة نجدها تتمثل يف العدالة
يف احلقوق ســواء كانت ماديــة أو معنويــة ،أو العدالة يف
احلريات؛ فاملســاواة هي :أن حيصل كال اجلنسني عىل نفس
الفــرص يف احلياة ،وأن يتــم التّعامل مــع كليهام عىل قدم
املســاواة بعيدً ا عن التّمييز ،سوا ٌء أكان ذلك يف العمل أم يف
((( قضاء املحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانني.
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ّ
تول املناصب أم يف احلياة العامة عمو ًما ،وكذلك احلصول
عىل نفس احلقوق وأداء نفس الواجبات.

وألن الرشيعة اإلسالمية قررت هذه احلقيقة يف املساواة
بني الرجل واملرأة ،وألن دستور 2014م((( موافق للرشيعة؛
فقد نص يف جانب احلقوق واحلـــريات عىل املسـاواة بني
أفـــراد الشعب عىل الســواء ،ســوا ٌء أكان ذلك يف احلياة
السياســية ،أم االجتامعية ،أم االقتصاديــة ،فلم يفرق بني
ٍ
ٍ
هنج الرشيعة اإلسالمية يف املساواة
رجل وامرأة((( ،وهذا هو ُ
بني الرجل واملرأة ،إذ كانت املساواة يف العبادات ،والثـواب
والعقـاب ،واحلقـوق العـــامة ،وحقوقهـا اخلاصة ،حيث
إن املرأة يف اإلســام نصف املجتمع وتلد النصف اآلخر،
وعىل عاتقها يقع عبء إعداد النشء السوي الصالح الذي
يعد أحد أهم عوامل النجاح للمجتمعات املتحرضة.
 -محاية األوطان واحلفاظ عليها:

محاية األوطان تنبني عىل ثالثة ُأسس ،وهيُ :سبل إرساء
دولة القانــون ،والقوة املنفذة لذلــك ،والقيم واألخالق،
((( يراجع :إعالم األنام بأن ُاألنثى ترث أضعاف الذكر يف اإلســام .بحث لألستاذ الدكتور/
محدي عبد املنعم شلبي ،عميد كلية الرشيعة والقانون بدمنهور األسبق.
((( يراجع :باب احلقوق واحلريات بدستور مجهورية مرص العربية لعام 2014م.
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فأما ُســبل إرســاء دولة القانون فقد بيناها فيام سبق ،وأما
القــوة التنفيذية فيكفينا يف االســتدالل عىل كوهنا وســيلة
حلامية األوطان قوله تعــاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ﴾((( ،وقوله تعــاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ﴾((( ،وكام قال العلامء :إن العربة بعموم اللفظ

ال بخصوص السبب ،فاآلية دالة عىل وجوب إعداد العدة
والقوة لكل مرتبص بالدولة ،وهذا يتمثل يف جيش الدولة
أساســا لدولة
ورشطتها ،وأما القيم واألخالق باعتبارمها
ً
القانــون ،فيكفينا أن النبي ﷺ جاء ليتمم صالح األخالق،
ف َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َق َال" :إِن ََّم ُب ِع ْث ُت ِلُ َت ِّ َم
َصالِ َح ْالَ ْخ َل ِق"((( ،وقد ُأرسل ال إلقامة دولة فحسب؛ بل
إلصالح الدول.
*

*

*

((( [سورة آل عمران ،اآلية .]104
((( [سورة األنفال ،اآلية .]60
اب ُح ْس ِن ا ُلْ ُل ِق ،حديث رقم.273
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
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املبحث الثامن

الدولة القومية احلديثة

الأ�ستاذ الدكتور

عماد �إبراهيم عبد الرازق
�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الفل�سفة كلية الآداب  -بني �سويف.

الدولة القومية احلديثة
إن مفهوم الدولة واحدٌ من املفاهيم األساسية يف الفكر
اإلنســاين بوجه عام ،ويف الفكر الســيايس بوجه خاص،
فهو مفهوم أســاس؛ ألنه يمثل أبرز احللول املبتكرة ألهم
معضالت الوجود اإلنساين يف توزعه بني الفردية واجلامعية
معضلــة التوفيق بني فرديتــه ومجاعيته التــي يرتجم عنها
الوعي اإلنســاين املعارص بمعضلة أو مشــكلة التوفيق بني
احلرية والسلطة ،ومن هنا احتلت الدولة عىل الدوام مكانة
ً
وصول إىل املرادفة بني دراسة
حمورية يف التحليل الســيايس
السياسة ودراســة الدولة يف أغلب األحيان ،وتتجىل تلك
املكانة يف جدالني مهمني يتعلقان ُبأســس االلتزام السيايس
وطبيعة القوة السياســية ،ولعله من األمهية بمكان أن نشري
إىل أن مفهوم الدولة((( تغري وتتطــور عرب التاريخ الطويل
((( تطــور مفهوم الدولة يف املجتمع ،د .خملص طه الصيادي ص  ،28ط دار الثقافة واإلعالم،
الشارقة ،الطبعة األوىل2002 ،م.
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لإلنســانية ،وهذا أمر طبعي يف كل حقول املعرفة أن يتطور
املفهــوم عرب الزمن ،فقد وجد اإلنســان عىل وجه األرض
وتنوعــت احتياجاتــه ومطالبه ،وقد خلقــه اهلل تعاىل عىل
الفطــرة والرغبــات اجلاحمة التي ال ُبدَّ مــن تلبيتها ،ولكن
مقابل ذلــك كانت خماطر احلياة له باملرصــاد ،فاحليوانات
الربية والظواهر الطبيعية كانــت هتدد بقاءه ،وكان بجانب
ذلك يملك ميوله االجتامعية ،مما دفعه إىل التجمع وتكوين
العشــائر واألرس ،ثم عرب مراحل التاريــخ تطورت تلك
األرس والعشــائر واجلامعات لتستقر وتســكن ال ُقرى ،ثم
تطورت ال ُقرى وا ُلدن ،وتوسعت لتكون األقاليم ،واحتدت
األقاليم لتكون الدول.
وبظهور الدول املختلفـــة متعـــددة املوارد واملطامـع
ظهرت السياســة واالقتصاد ،وهذا أمر طبيعي ومنطقي أن
تتطور الدولة عرب العصور ،تبدأ من األرسة ،ثم العشــرة
فالقبيلة فاألقاليــم فال ُقرى وا ُملدن ،ثم الدولة يف شــكلها
احلايل كتنظيم ســيايس لــه أمهيته يف حفظ أمن واســتقرار
األفراد واجلامعات ،فهي كيان ســيايس ال غنى عنه يتوافق
مع تطور حياة األفراد واجلامعات.
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 أشكال الدولة :ختتلف دول العامل يف أشكاهلا؛ فمنهاما هو بســيط من حيث تكوينها ،ومنها ما هو مركب والتي
يصعب الفصل بــن ظواهرها بدقة ،ولعل االختالفات يف
أشكال الدول تعود إىل نظام احلكم.

 ًأول :الدولــة البســيطة املوحدة :هــي الدولة التي
تكون فيها الســلطة واحدة وهلا دســتور واحــد ،ويكون
متجانسا ،وختضع لقوانني واحدة داخل إقليم واحد
شعبها
ً
وتنظيم ســيايس واحد للســلطة ،تكــون موزعة عىل عدة
هيئات ،متارس يف شكل وظائف أو حكومات خمتلفة بمبدأ
الفصل بني الســلطات ،ولكن كل هذه اهليئات والسلطات
هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد يف الدولة البسيطة.

 ثان ًيا :الدولة املركبة((( :هــي الدول التي ترتكب مناحتــاد دولتني أو أكثــر غري أن هذا االحتاد ينقســم إىل عدة
أشــكال بســبب اختالف نوع وطبيعة االحتاد الذي يقوم
بني هذه الدول والتي تنحصـــر يف االحتاد الشخيص ،وهو
أضعف أنواع االحتاد بني الدول ،ألنه نتيجة حادث عارض
((( عن الطبيعة اإلنسانية ،مناظرة بني نعوم تشومسكي وميشيل فوكو ،جلون رامكان ،املرتجم:
أمري زكي ،ص ،194 :ط :دار التنوير للطباعة والنرش  -مرص – القاهرة.
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يف حياة الدول يتمثل يف تويل شــخص واحد الرئاســة ،مع
احتفاظ الدول باالستقالل الكامل واالحتاد.
 الدولــة و تطورها عرب العصور :لعلنا نشــر هنا إىلحقيقة تارخيية مهمة ،وهي أن أهم ما يميز التطور التارخيي
للدولة هو مرورها بأربع مراحل رئيسة:

 ًأول :مرحلــة املجتمعات البدائيــة :وفيها تطورت
الدولة البدائية من اجتامع األُســـر ذات األصل الواحد إىل
جمتمع العشــرة التي تالمحت مع عشــائر أخرى وكونت
القبيلة ،وبذلك تم اكتســاب القوة والتمتــع بفوائد احلياة
حتت قيادة سلطة موحدة.

 ثان ًيا :الدول واإلمرباطوريات القديمة ((( :ومن أمثلةذلك ظاهرة دولة املدينة يف اليونان ،وهي دولة قد نشأت من
جتمع عدة قبائــل ،وأهم ما يميز حضارة هذه املدينة الثقافة
املشــركة التي كانت جتمــع بني اليونانيــن ،إضافة إىل أن
أساسا للنظام
النظام الطبقي يف تلك ا ُلدن اليونانية قد اختذ
ً
الســيايس يف تلك املدن ،ثم تــأيت اإلمرباطورية الرومانية؛
((( العامل والغرب فيليب كورتن ،ص  ،224ط :العبيكان ،الرياض.

122

لتتشكل من جتمع ُمدن صغرية مستقلة عن بعضهـــا مثل:
ا ُملدن اإلغريقيـــة ،وهكذا نشـأت اإلمرباطوريـة الرومانية
وتوسعت يف الرشق والغرب معتمدة عىل القوة والقانون.

 ثال ًثا :دول القرون الوسطى :بعد اندثار اإلمرباطوريةالرومانيــة تالشــت وضعفــت الدولة يف أوروبا وســاد
اإلقطــاع .واإلقطاعيــة((( هي :جتمع اقتصادي وســيايس
تتداخل فيه امللكيــة اخلاصة مع امللكيــة العامة ،حيث إن
اإلقطاعية األصغـر تتبع وحدة إنتاجية أكرب ،وهكذا مهدت
هذه التشــكيلة اهلرمية إىل ظهور ملكيات وصفت بضعف
سيطرة مالكها عىل املناطق التابعة هلا.
فالـــدولة امللكية يف العصور الوسطى قســـمت إىل:
مقاطعات ،فيها إقطـــاعيات حتكم بواســطة النبالء الذين
أقســموا والءهم للملك ولكنهم احتفظوا باالستقالل يف
حكم إقطاعتيهم.

 راب ًعا :الدولــة القومية احلديثــة :الدولة القومية منحيث الشــكل هي الدول الســائدة حال ًيا يف العامل ،وتعود

((( حســن الســلوك احلافظ دولة امللوك ملحمــد بن عبد الكريم البعــي ،ص  ،317ط دار
الوطن .الرياض.
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بوجودها تارخي ًّيــا إىل القرن الرابع عرش بعد أن متكن ملوك
إسبانيا وفرنسا من أسياد اإلقطاع وسيطرهتم عليهم.

ونشــر يف هذا الســياق إىل أنه بظهور الدولة القومية
ظهرت فكــرة املواطنة بمعناها احلايل ،عىل أنه تم ترســيخ
وجــود الدولة القومية وســيادهتا الوطنيــة يف أوروبا بعد
معاهدة (وستفاليا عام 1648م)((( والتي اعرتفت بحدود
الدول وأقــرت االحرتام املتبادل لســيادة هذه الدول عىل
أراضيها ومواطنيها.

 وصفوة القول :أن مفهوم الدولة تطور عرب التاريخ،ومــر بمراحل متعددة بداية من األرسة فالعشــرة فالقبيلة
َّ
فالدولة القديمة ثم الوســطى ثم احلديثة ،وكل مرحلة هلا
ســاهتا وخصائصها وطبيعتها يف احلكــم ،والدولة مفهوم
جوهري وحمــوري من أجــل تلبية احتياجــات املجتمع
وطموحات األفراد.
*

*

*

((( صلح وستفاليا الذي تم يف  30يناير  1648و 24أكتوبر  .1648سبقت اإلشارة إليه ،ص .16
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