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 المستخمص 

)وسائؿ إسناد السمطة في نظاـ الحكـ اإلسالمي( إلي بياف يدؼ ىذا البحث والذي بعنواف ي
أف وسائؿ إسناد السمطة مف سبب اختياري لمموضوع  وكاف الوسائؿ السممية لتداوؿ السمطة،

المساىمة في حؿ جميع المعضالت التي تواجو الدولة، وتتمثؿ الموضوعات الميمة والتي عبرىا يمكف 
نزاليا عمي ارض الواقع،  واتبعت في مشكمة البحث في كيفية معرفة الوسائؿ السممية لتداوؿ السمطة وا 

حيث  المنيج االستقرائي التحميمي واقتضت طبيعة البحث أف اقسمو إلى ثالثة مباحث كتابو ىذا البحث
الوسائؿ  يتمثؿ في ، أما المبحث الثانيعنواف الوسائؿ السممية إلسناد السمطةبجاء المبحث األوؿ 

التداوؿ السممي لمسمطة في التاريخ السياسي ، وجاء المبحث الثالث بعنواف الغير سممية لتداوؿ السمطة
 أىـ التوصياتاألفضؿ، وأما  وإتباع التداوؿ السممي لمسمطة ى، وكانت أىـ النتائج في أف اإلسالمي

زيؿ البحث  وختاما نوصي جميع الدوؿ اإلسالمية وغيرىا بإتباع الوسائؿ السممية إلسناد السمطة
 .بفيرس المصادر والمراجع
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Abstract 
    This study which is entitled "The Means of assignation of authority in 

the system of Islamic ruling”, aims at the clarification of the peaceful means 

of authority circulation. the researcher  chooses this topic because the means 

of authority assignation is one of the most important issues through which the 

contribution of solving all matters that face the statehood. The problem of the 

research is exemplified in knowing how peaceful means of authority The 

circulation and applying it on the ground. the researcher adopted in this study 

the inductive analytical approach. The nature of the research sees the study 

should be detected into three chapters. the first chapter is entitled " The 

peaceful means of authority circulation", the second chapter is represented in 

the non-peaceful means for authority circulation and the third chapter is 

entitled the peaceful circulation of authority in political Islamic history. The 

most important result of the study is: the following of the peaceful circulation 

of authority is the best. The most  recommendation is that :  all Islamic 

countries and the non-Islamic should follow the peaceful means of authority 

circulation. In conclusion the study is tailed with a list of sources and 

references. 
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 مقدمة:
 الحكـ نظاـ مسالة في الميمة الموضوعات مف السمطة إسناد وسائؿ مسالة أف فيو شؾ ال مما      
المجتمع وأصبحت كمما ىدأ  السمطة حوؿ لمتداوؿ اتبعت الوسائؿ السممية كمما انو المعروؼ ومف

 :  التالي النحو وعمية تشمؿ المقدمة عمى اليو ما نصبو ىذا و ،الجميع لدى مقنعة الدولة 
 أواًل : أسباب اختيار الموضوع :

 تواجو الدولة. التي المعضالت جميع لتفادي الميمة الموضوعات مف السمطة إسناد وسائؿ إف .1
 المجتمع. في تعـ التي الفوضى حسـ في يساعد السمطة لتداوؿ السممية الوسائؿ إتباع .2

 الفوضى تعـ عبرىا ويمكف مقنعو غير ألنيا السمطة لتداوؿ سممية في الغير الوسائؿ تفادي .3
 .المجتمع حوؿ

 ثانيًا : أهداف البحث : 
 .الوسائؿ السممية لتداوؿ السمطة بياف .1
 .وتجنبيا تفادييا يتـ حتى السمطة لتداوؿ سمميو الغير الوسائؿ توضيح .2
 السممية الوسائؿ إتباع حالو في والسيما لمدولة األمني الوضع استقرار في ساىمةالم .3

  السمطة. لتداوؿ

 ثالثًا : أهمية البحث :
 معرفو في األىمية تكمف كما السمطة لتداوؿ السممية الوسائؿ معرفو في البحث أىمية تأتي      
 الدولة أمنيًا واقتصاديا استقرار في يساعد ميةالوسائؿ السم معرفو أف كما سممية لتفادييا الغير الوسائؿ
 وغيرىا.

 رابعًا : مشكمة البحث :
نزاليا السمطة لتداوؿ السممية الوسائؿ معرفو كيفيو في البحث مشكمو تكمف        ،الواقع ارض عمى وا 
 .بيا العمؿ وعدـ السمطة لتداوؿ سممية الغير الوسائؿ تفادي كيفيو في أخرى مشكمو تكمف كما
 مسًا : منهج البحث :خا

 االستردادي التاريخ المنيج وكذلؾ االستقرائي التحميمي المنيج البحث ىذا كتابو في اتبع سوؼ      
 ذلؾ. أمكف كمما الوثائقي

 سادسًا : هيكل البحث :
 مطمباف وفيو السمطة إلسناد السممية الوسائؿ األوؿ: المبحث
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 (  )االنتخاب تيارواالخ البيعة + النص طريقو:  األول المطمب 
  الوراثي األسموب واإلستخالؼ + العيد الثاني:  المطمب
 مطمبان وفيه السمطة لتداول الثاني: الوسائل الغير سممية المبحث

 واالستيالء والقير الغمبة طريقو:  األول المطمب 
 والخروج الدعوة طريقو الثاني: المطمب 
 مطمباف وفيو اإلسالمي خالتاري في السممي التداوؿ الثالث : المبحث 
  نموذجا الراشدة الخالفة األول:  المطمب 

 اإلسالمي السياسي الفكر في لمسمطة السممي : التداول الثاني المطمب
  والتوصيات النتائج أىـ في الخاتمة سابعًا:

 

 مطمبان وفيه السمطة إلسناد السممية الوسائل األول: المبحث
 )االنتخاب(  واالختيار لبيعةا + النص : طريقه األول المطمب 
داـ قد ثبت  وما (وقالت بو غالب فرؽ الشيعة) النص مف اهلل سبحانو وتعالىعف طريؽ      

اإلسالمية ال يتسمـ مقاليد الحكـ بوصفو خميفة لممسمميف إال باالستخالؼ أو  بالشرع أف رئيس الدولة
جماع الصحابة أف نصب رئيس الدولة ال فيكوف الحكـ الشرعي المستند إلى القرآف والسنة وا   العيد

وكؿ مف يأخذ الحكـ عف طريؽ غير طريؽ البيعة  ،يكوف إال بالبيعة مف المسمميف عف رضا واختيار
ال يكوف ولي أمر المسمميف، بؿ ىو مغتصب لمسمطة، ال طاعة لو إال إذا أخذ الحكـ مف األمة عف 

وكامؿ اإلرادة. ومف ىنا فإف الحديث عف  طريقيا بمبايعتو بيعة صحيحة بمحض الرضا واالختيار
البيعة القيرية ال مسوغ لو، فإف وصؼ البيعة بالقير يكر عمى جوىرىا بالبطالف، ذلؾ أف البيعة 
المتعمقة بالخالفة ىي عقد مراضاة واختيار، ولكف أجاز أىؿ السنة استالـ الحكـ بإحدى الوسائؿ 

 .(76)الثالث األولى
قد ال تكوف المحؾ الحقيقي لمممارسة السياسية في كثير مف  ورغـ أف النصوص الدستورية

الدوؿ ومنيا الدوؿ العربية، إال أنيا قد تكوف مؤشرًا عمى وجية النظر الرسمية فيما يتعمؽ بانتقاؿ 
 السمطة. 

                                                           

(
76

دار النهضة العربية، ، م السياسية المعاصرةإسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة اإلسالمية والنظ( 
 78، ص م4991، القاهرة
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ويالحظ أف كثيرًا مف النظـ السياسية ال تعرؼ حتى اآلف دستورًا بالمعنى الحقيقي لمكممة، بؿ 
 بر الدستور بدعة غربية ال ينبغي التمسؾ بيا.إف بعضيا يعت

ويمكف التمييز في ىذا السياؽ بيف عدة مجموعات مف النظـ السياسية العربية ىي النظـ 
الممكية التقميدية والنظـ الممكية شبو الدستورية والنظـ الجميورية السمطوية والنظـ الجميورية شبو 

 ى توافر دستور حديث واحتراـ ىذا الدستور.الدستورية. ومعيار التمييز ىنا يكمف في مد
فيما يتعمؽ بالنظـ الممكية التقميدية عادة ما تتسـ ىذه النظـ بغياب الدستور أو بغياب التقاليد 
الدستورية التي تقنف طريقة انتقاؿ السمطة بغض النظر عف ىذه الطريقة. فقد ظؿ النظاـ السعودي 

سعينيات ال يعرؼ شيئَا عف الدستور حتى صدرت األنظمة فترة طويمة منذ تأسيس المممكة وحتى الت
–الثالثة التي ال يمكف اعتبارىا دستورًا بالمعنى الحديث لمكممة. ولـ تعرؼ النظـ الممكية في الخميج 

بالتعدد  –بما فييا الكويت–االنتخابات إال منذ فترة قريبة، ولـ تسمح كؿ ىذه النظـ  –فيما عدا الكويت
 . ومف ثـ يعتبر الحديث عف تداوؿ السمطة في مثؿ ىذه النظـ أمرًا غير منطقي.الحزبي حتى اآلف

وتتسـ ىذه النظـ بوجود ممؾ أو سمطاف أو أمير يممؾ ويحكـ، ويشغؿ أفراد األسرة الحاكمة 
معظـ المناصب المحورية )رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخمية.. إلخ( وحيث ال توجد انتخابات 

 تعدد حزبي ال يتـ التنافس أصاًل وتعتبر رغبة رئيس الدولة ىي المعيار الوحيد حيث يعيف نيابية وال
 –الممؾ أو السمطاف أو األمير–رئيس الوزراء أو الوزراء، وتنتقؿ السمطة عمى مستوى رئيس الدولة 

أو أو السمطاف –منو إلى ولي عيده الذي عادة ما يكوف ابنو أو أحد إخوتو. وحيث يعيف الممؾ 
رئيس الوزراء والوزراء ويقيميـ تظؿ رغبة رئيس الدولة ىي السبب الوحيد في تغيير أي مف  –األمير

 .(77)شاغمي المناصب العميا
والخالصة أف الواقع الفعمي ال يحمؿ تمايزات كبيرة بيف مجموعات النظـ التي سبقت اإلشارة 

ر. وباستثناء المغرب الذي تـ فيو االنتقاؿ إلييا، إال أف آليات انتقاؿ السمطة تختمؼ مف نظاـ إلى آخ
العتبارات تتعمؽ برغبة الممؾ الراحؿ في تييئة أوضاع أكثر استقرارًا لمنظاـ مع اقتراب رحيمو، يبقى 
انتقاؿ السمطة عبر انتخابات حرة ونزيية لشغؿ منصب الرئيس أو رئيس الوزراء في النظـ الممكية 

ف ك انت النظـ التي تشيد تعددًا حزبيًا وانتخابات دورية أقرب لتحقيؽ أمرًا بعيد المناؿ حتى اآلف. وا 
ىذا اليدؼ مف تمؾ التي تمنع التعدد أو االنتخابات أو تخمو مف المجمس التشريعي أو مف الدساتير 

 الحديثة.

                                                           

(
77
سعد محمد خميل، تولية رئيس الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي والفكر السياسي الحديث )المؤسسة العربية (  

 .042، صم4977الحديثة، القاهرة 
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ومناطو، فمف غير الممكف تصور تحقؽ التعاقب  تعتبر االنتخابات التعددية أساس التداوؿ
مدار االنتخابات التنافسية، بؿ إف التصويت الحر والمستقؿ والتنافسي ىو الذي  عمى السمطة خارج

يمنح التداوؿ مشروعيتو الدستورية والسياسية. لـ يكف ممكنا توسيع دائرة االنتخابات وتعزيز بعدىا 
ـ إرادتي بمحض مفعولو. ففي ىذا النظاـ يختار الناس النظاـ التمثيمي ويتعمؽ يترسخ التنافسي لو لـ

ممثميف ليـ رقباء بجانب الحكاـ، بؿ قد يصبحوف ىـ أنفسيـ حكاما، وليس مجرد ناطقيف باسـ 
المواطنيف. فيكذا، فتح النظاـ التمثيمي، المؤسس عمى قاعدة االنتخابات، إمكانية تطوير فكرة 

ما أصيال التجربة ميزتيف أساسيتيف في صيرورتو نظا اكسبتو التنافسية وصقؿ أساليبيا اإلجرائية، وقد
 .(78)في الديمقراطيات األوروبية والغريبة الحديثة

وعميو يرى الباحث اف ىذه الطريقة طريقة البيعة والتي تكوف بالرضا واالختيار طواعية مف أىـ 
الوسائؿ السممية لتداوؿ السمطة وبذلؾ يتجنب المجتمع كثرا مف المعضالت، وتعتبر االنتخابات بيعة 

مـ زماـ االمر ويكوف رئيسًا عمي الدولة وبيذا يصبح التداوؿ السممي لمسمطة حقيقية لمف اراد اف يست
فيو ديمقراطية وشوري واسعة وبرضا تاـ مف المجتمع ويصبح االستقرار في الدولة سمو مف السمات 

 .اليامة التي تتبعيا الدولة الت تعمؿ بالطرؽ السممية لتداوؿ السمطة

  الوراثي األسموب +واالستخالف  العهد الثاني:  المطمب
ال تنعقػػػد الخالفػػػة باالسػػػتخالؼ، أي بالعيػػػد، ألنػػػو عقػػػد بػػػيف المسػػػمميف والخميفػػػة. فيشػػػترط فػػػي   

انعقادىػػػا بيعػػػة مػػػف المسػػػمميف وقبػػػوؿ مػػػف الشػػػخص الػػػذي بػػػايعوه. واالسػػػتخالؼ أو العيػػػد ال يتػػػأتى أف 
ر يػأتي بعػده ال يحصػؿ يحصؿ فيو ذلؾ، فال تنعقد بو خالفة. وعمى ذلؾ فاسػتخالؼ خميفػة لخميفػة آخػ

فيو عقد الخالفة ألنو ال يممؾ حؽ عقدىا. وألف الخالفة حؽ لممسمميف ال لمخميفة، فالمسمموف يعقدونيا 
لمػػف يشػػاءوف. فاسػػتخالؼ الخميفػػة غيػػره أي عيػػده بالخالفػػة لغيػػره ال يصػػح، ألنػػو إعطػػاء لمػػا ال يممػػؾ، 

عطاء ما ال يممؾ ال يجوز شرعًا. فإذا استخمؼ الخميفة خميفة آخر سواء أكاف ابنو أو قريبو أو بعيدًا  وا 
عنو ال يجوز، وال تنعقد الخالفة لو مطمقًا ألنو لـ يجر عقدىا ممف يممؾ ىذا العقد، فيي عقػد فضػولي 

 .ال يصح

وأمػػا مػػا روي أف أبػػا بكػػر اسػػتخمؼ عمػػر، وأف عمػػر اسػػتخمؼ السػػتة، وأف الصػػحابة سػػكتوا ولػػـ 
فػإف ذلػؾ ال يػدؿ عمػى جػواز االسػتخالؼ أي العيػد. وذلػؾ ألف أبػا  ينكروا ذلػؾ فكػاف سػكوتيـ إجماعػًا،

نمػػػا استشػػػار المسػػػمميف فػػػيمف يكػػػوف خميفػػػة ليػػػـ فرشػػػح عميػػػًا وعمػػػر. ثػػػـ إف  بكػػػر لػػػـ يسػػػتخمؼ خميفػػػة وا 
المسػػمميف خػػالؿ ثالثػػة أشػػير فػػي حيػػاة أبػػي بكػػر اختػػاروا عمػػر بػػأكثريتيـ، ثػػـ بعػػد وفػػاة أبػػي بكػػر جػػاء 

                                                           

(
78

 02، ص م4971،لة، بيروتمؤسسة الرسا ،سعدي أبو جيب، دراسة في منهاج اإلسالم السياسي( 
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انعقدت الخالفػة لعمػر. أمػا قبػؿ البيعػة فمػـ يكػف خميفػة، ولػـ تنعقػد الخالفػة  الناس وبايعوا عمر، وحينئذ
نمػػا انعقػػدت حػػيف بػػايعوه وقبػػؿ الخالفػػة. وأمػػا عيػػد  لػػو ال بترشػػيح أبػػي بكػػر وال باختيػػار المسػػمميف لػػو، وا 
عمر لمستة فيو ترشيح ليـ مف قبمو بناء عمى طمػب المسػمميف، ثػـ حصػؿ مػف عبػد الػرحمف بػف عػوؼ 

ال أف استشار  المسمميف فيمف يكوف منيـ فاختار أكثرىـ عميًا إذا تقيد بما كاف عميو أبػو بكػر وعمػر، وا 
فعثماف. فمما رفض عمي التقيد بما سار عميو أبو بكر وعمػر بػايع عبػد الػرحمف عثمػاف وبايعػو النػاس. 

يعػػو النػػاس فالخالفػػة انعقػػدت لعثمػػاف ببيعػػة النػػاس لػػو ال بترشػػيح عمػػر وال باختيػػار النػػاس، ولػػو لػػـ يبا
ويقبؿ ىو لـ تنعقد الخالفة. وعمى ذلؾ ال بد مف بيعة المسمميف لمخميفة، وال يجوز أف تكوف بالعيػد أو 

(79)االستخالؼ ألنيا عقد والية وينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى العقود
. 

 االسموب الوراثي : 
وحػػديثًا، فيػػي تعػػد  يعػػد أسػػموب الوراثػػة مػػف أقػػدـ الوسػػائؿ التػػي ُعِرفَػػت فػػي إسػػناد السػػمطة قػػديماً 

انعكاسػػًا لفكػػرة انتقػػاؿ األمػػواؿ مػػف السػػمؼ إلػػى الخمػػؼ المعروفػػة فػػي القػػانوف الخػػاص، فالسػػمطة كانػػت 
تػػورث كمػػا تػػورث الذمػػة الماليػػة، ولقػػد تباينػػت تطبيقػػات ىػػذا النظػػاـ عبػػر التطػػور التػػاريخي لممجمعػػات 

تقسػيـ اإلمبراطوريػة الجرمانيػة المقدسػة السكنية، فكاف في البدء يتـ تقسػيـ الُممػؾ بػيف الورثػة مثػاؿ ذلػؾ 
. وكػػذلؾ توزيػػع األقػػاليـ فػػي الدولػػة العربيػػة 843بػػيف أحفػػاد شػػارؿ الكبيػػر بمقتضػػى معاىػػدة فػػرداف عػػاـ 

اإلسالمية بيف أفراد أسرة صػالح الػديف األيػوبي، إذ قػد تػورث السػمطة إلػى األبػف األكبػر أو األرشػد فػي 
ية الحكػػػـ قرونػػػًا عديػػػدة، إلػػػى أف أتػػػت الثورتػػػاف األمريكيػػػة وغػػػدت السػػػبب األوحػػػد لمشػػػروع (80)العائمػػػة.

 والفرنسية بما حممتو مف فكرة السيادة الشعبية واالنتخاب الذي سنبحثو الحقًا كأسموب في تولي الحكـ.
وشػػممت الوراثػػة أيضػػًا وراثػػة العضػػوية فػػي المجػػالس والييئػػات مثػػؿ المجػػالس اإلقطاعيػػة فػػي ظػػؿ      

فقػػد كػػاف ىػػذا  .لس النػػبالء فػػي ظػػؿ الممكيػػات مثػػؿ مجمػػس المػػوردات فػػي انكمتػػراالدولػػة اإلقطاعيػػة ومجػػا
األسموب طبيعيًا وأمرًا مشروعًا والسبب أنو كانت ىناؾ فكرة سائدة حوؿ السمطة أنيا تَُقوـْ بالماؿ، تباع 
وتشػػترى، ولعبػػت النظريػػات الدينيػػة دورًا كبيػػرًا فػػي تػػوارث العػػرش، بصػػفة أف الشػػخص الػػذي خصػػو اهلل 

 .(81)بالحكـ دوف غيره مف الناس أف ينقمو إلى َخَمِفِو مف بعده
ونتيجة لمتطور الحاصؿ في الحياة واتجػاه العػالـ نحػو الديمقراطيػة وازديػاد الػوعي الثقػافي وازديػاد       

دور الفرد فػي المجتمػع وفػي بنػاءه أخػذ ىػذا األسػموب باالنحسػار، إال أنيػا الزالػت تمعػب دورًا ميمػًا فػي 
                                                           

(
79

، الكويت (أحمد بن القمقشندي، مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، الجزء األول )جادة اإلرشاد واألنباء الكويتية( 
 012، ص م4991

  492ص  ،4998و  4999 ،سوريا ،منشورات جامعة دمشق ،7ط ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. كمال الغالي (١)
 .402-449ص ،4989 ،بغداد ،مطبعة عالء ،جامعة بغداد ،0ط ،القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،د. نؤوري لطيف (٢)
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اطؽ الخمػػػيج وبعػػػػض منػػػػاطؽ المعمػػػورة فػػػػي إسػػػناد الحكػػػػـ مثػػػػؿ األنظمػػػة الممكيػػػػة واألميريػػػػة بعػػػض منػػػػ
والسػػمطانية التػػي تقػػـو عمػػى تػػوارث العػػرش وال دخػػؿ لمشػػعب فػػي اختيػػاره، فقػػاـ أنصػػار الممكيػػة يقولػػوف 
بمزايا ليػذا األسػموب فػي تػولي الحكػـ مػف أنيػا تعمػؿ عمػى اسػتقرار النظػاـ السياسػي ألنػو أسػموب سػيؿ 

نتقاؿ السمطة، وتبعد البالد عف الفوضى وعف تنافس األحزاب السياسية وصراعاتيا، كما أنيػا تجعػؿ ال
 .(82)مصمحة الممؾ في مصمحة البالد

وظيػػر معارضػػوف ليػػذا األسػػموب فػػي تػػولي الحكػػـ فقػػالوا أنػػو يمكػػف أف يكػػوف ىػػذا األسػػموب غيػػر       
معتػوه مثػؿ تػولي الممػؾ "جػورج الثػاني" العػرش  مثالي في تولي السمطة والحكـ فقد تنتقؿ إلى قاصػر أو

. وأنػػو يجعػػؿ مصػػمحة الممػػؾ فػػوؽ مصػػمحة (83)فػػي بريطانيػػا وكػػاف مصػػابًا بنوبػػات جنػػوف 1727عػػاـ 
الشعب إلعطػاء السػمطة ليػد واحػدة، لجػأت الػنظـ الممكيػة إلػى جعػؿ أجيػزة أخػرى مثػؿ البرلمػاف بجانػب 

 .يسخره كيفما يشاء (84)الممؾ 
 مطمبان وفيه السمطة لتداول وسائل الغير سمميةالثاني: ال المبحث

 واالستيالء والقهر الغمبة : طريقه األول المطمب 
وتكوف ىذه الطريقة بأخذ الخالفة بالقوة كما في حاؿ االنقالب العسكري. ويقوؿ  

التفتازاني: )وتنعقد اإلمامة بالقير واالستيالء، فإذا مات اإلماـ وتصدى لإلمامة مف يستجمع 
طيا مف غير بيعة )أىؿ الحؿ والعقد( أو استخالؼ )بعيد مف اإلماـ السابؽ( وقير الناس شرائ

 .بشوكتو، انعقدت الخالفة لو(

ويقوؿ الشربيني: والطريؽ الثالث يكوف باستيالء شخص متغمب عمى اإلمامة جامع لمشروط 
سمميف. أما االستيالء المعتبرة في اإلمامة عمى الممؾ بقير وغمبة بعد موت اإلماـ لينظـ شمؿ الم

عمى ]إمامة الخميفة[ الحي ففيو أمراف: فإذا كاف ىذا الخميفة الحي متغمبا " )بمعنى أنو وصؿ إلى 
ف كاف إماما " ببيعة أو بعيد مف  الخالفة عف طريؽ الغمبة والقير( انعقدت إمامة المتغمب عميو، وا 

 .(85) اإلماـ السابؽ لـ تنعقد إمامة المتغمب عميو
                                                           

جامعة  ،كمية القانون ،رسالة ماجستير ،وسائل تولي السمطة وتطبيقاتها في دساتير عربية ،دولة أحمد عبد اهلل محمد البريفكاني  (١)
 .22ص ،0220 ،الموصل

 ،بدوف سنة طبع ،منشآت المعارؼ باإلسكندرية ،عبد الحميد متولي، القانوف الدستوري والنظـ السياسية د. (ٕ)
 .165ص

 .181ص ،اإلسكندرية ،بدوف سنة طبع ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الخميفة توليتو وعزلو ،صالح الديف دبوس د. (ٖ)
 .30ص ،سابؽمصدر  ،وسائؿ تولي السمطة ،وكذلؾ دولة أحمد عبد اهلل

 .132 - 131ص  4ج   ،الشربيني، مغني المحتاج  (85)
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 والخروج الدعوة طريقه الثاني: بالمطم 
يعتبر أسموب الدعوة والخروج في بعض أشكالو مف الوسائؿ الغير سممية والمراد بالخروج            

عمي اإلماـ أما أف يكوف بعدـ اإلقرار بإمارتو أو بمقاطعتو وعدـ التعاوف معو أو التحريض عميو 
ة، والثورة مصطمح حديث ومعاصر ومرادؼ أو يراد بو القياـ ضده ومواجيتو بالثورة المسمح

لمخروج وىي سموؾ أنساني ييدؼ إلي تحقيؽ التغيير وتعبر الثورة عف سموؾ ونشاط إنساني 
يحتمؿ الخطأ والصواب وىي التدخؿ اإلرادي مف جانب المعارضة إلحداث تغيير شامؿ وجزري 

(86). 
ييا اال عندما يظير عند الخميفة الكفر الثورة وسيمة غير سممية وخطيرة وال يجوز المجوء ال       

وىنالؾ عدة أسباب لمخروج عف طاعة الخميفة   .الصريح، وذلؾ لما ينشأ عنيا مف المفاسد الكثير
ومواجيتو بالقوة وشير السالح وىي في أكثرىا ترجع  إلي ضالؿ الخارجيف وانحرافيـ العقدي أو 

تباع اليوى أو التطمع إلي الزعامة وقؿ  ما تجد مف الخارجيف مف يريد الخير واإلصالح التطرؼ وا 
وعميو يري الباحث اف تجنب ىذه .(87)وتصحيح مسار الخالفة مف ما أصابيا مف االعوجاج 

الوسيمة وسيمة الغمبة والقير واالستيالء لموصوؿ الي السمطة فيو خير كثير في حالة العمؿ بيذه 
لمجتمع.، وكذلؾ ال يصح الخروج عف الوسيمة الف ىذه الوسيمة تسبب الحقد والضيؽ وسط ا

الحاكـ اال اف تري كفرا بواحا، واال سوؼ تدخؿ الدولة في فوضي ويصبح القوي يأكؿ الضعيؼ 
 .فينيار المجتمع

 مطمبان وفيه اإلسالمي التاريخ في لمسمطة السممي التداول الثالث : المبحث 
  نموذجاً  الراشدة الخالفة األول:  المطمب 

أف اإلسالـ لـ يأِت بنظاـ متكامؿ لمحكـ بدًءا مف التداوؿ السممي يخطئ مف يظف  
لمسمطة، ووصواًل إلى إدارة العالقة بيف الحاكـ والرعية، وليس أدؿ عمى ذلؾ مف السيرة النبويَّة 

 .الشريفة
فالذيف يتشدقوف بأف اإلسالـ لـ يأت بنصوص شاممة ترتب مختمؼ أركاف عمميَّة السياسة والحكـ 

                                                           

 63ص  ،الغياثي ،( الجويني 86)
 .8/14 ،البداية والنياية ،( ابف كثير 87)
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ة اإلسالميَّة، ال يعرفوف أف مصادر التشريع األوليَّة في اإلسالـ ىي القرآف الكريـ والسُّنَّة في الدول
 .(88)النبويَّة الشريفة قطعيَّة الثبوت

والسُّنَّة النبويَّة ال تعني قوؿ الرسوؿ الكريـ محمد "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ" فقط، فيي تعني  
ـ" مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير، ولو كاف النص قمياًل، فإف كؿ ما صدر عنو "صمَّى اهلل عميو وسمَّ 

سنوات قضاىا "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ" حاكًما لدولة  10سيرتو، التي تشمؿ الفعؿ والتقرير، تشمؿ 
 .اإلسالـ األولى في المدينة المنورة

ا مختمؼ في ىذه السنوات التي أسس فييا النبي "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ" ُعِرض عميو فيي 
فييا المغرضوف عف موقؼ دولة اإلسالـ  يتساءؿالحاالت المثيرة لمجدؿ في زمننا ىذا، والتي 

وحاكميا منيا، مثؿ الموقؼ مف األقميات الدينية وحقوؽ اإلنساف وما إلى ذلؾ.؛ حيث كاف "صمَّى 
 .الممارسةاهلُل عميو وسمَّـ" نموذًجا لمعدؿ وحفظ الكرامة اإلنسانيَّة عمى مختمؼ مستويات 

سنوات دولة النبوة األولى تقطع مف دوف شؾ في أف لإلسالـ تراث شامؿ ومتكامؿ مف  
أصوؿ وقواعد الحكـ، والدليؿ عمى ذلؾ أف النبي الكريـ "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ" قد سمَّـ دولة 

ود فقط مد متكاممة األركاف إلى مف ورائو مف الخمفاء الراشديف، بحيث استطاع ىؤالء في ثالثة عق
 .رقعة دولة اإلسالـ إلى أراضي أكبر إمبراطوريتَْيف في العالـ في ذلؾ الحيف، الفارسيَّة والرومانيَّة

فمو لـ يكف ميراث دولة النبوة كاٍؼ، ما كانت األمور قد استقرت أواًل في دولة اإلسالـ  
الجيوش التي فتحت العالـ استطاع المسمموف بناء  -ثانًيا -الوليدة في شبو جزيرة العرب، وما كاف

 .القديـ كمو في ذلؾ الحيف
فمف المعروؼ في العموـ االستراتيجيَّة والسياسيَّة أف الحرب ال يمكف ليا أف تطوؿ وأف  

تنتيي باالنتصار المنشود، ما لـ تكف الدولة تمتمؾ كؿ عناصر القوة مف استقرار وأمف في 
حشد وتعبئة الجبية الداخميَّة، وما إلى ذلؾ مف الداخؿ، وتوافر الموارد االقتصاديَّة، وحسف 

 .اشتراطات ومحددات لعناصر قوة الدولة
وتحقيؽ عناصر واشتراطات االستقرار واألمف في الداخؿ، وحسف حشد وتعبئة الجبية  

الداخميَّة عمى وجو الخصوص، ال يمكف تحقيقيا إال إذا كاف ىناؾ شرعيَّة قانونيَّة، ومشروعيَّة 
وسياسيَّة لمنظاـ القائـ، وخصوًصا رأسو؛ حيث إف استقرار األمور لمحاكـ مف ىذه  جماىيريَّة

                                                           

(
88

سعد محمد خميل، تولية رئيس الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي والفكر السياسي الحديث )المؤسسة العربية  (
 .18.، ص م4977الحديثة، القاهرة 
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الزاوية، ىو الذي يعطيو القدرة عمى تعبئة الناس وحشدىـ في أوقات الحرب، وأيًضا في أوقات 
 .(89)السػػػمـ في الحاالت التي يكوف فييا ىناؾ مشروًعا قوميِّا تمتؼ حولو الجماىير

ىذه الشرعيَّة والمشروعيَّة، ما كاف  -عمى سبيؿ المثاؿ -مر بف الخطابولوال أف كاف لع 
 .قد استطاع قيادة الدولة اإلسالميَّة إلى تخـو الروماف وبالد ما وراء النيَرْيف

وىو ما يشير إلى سالمة محددات عمميَّة تداوؿ السمطة في اإلسػػػػػػالـ، وخصػػػػػػػػػوًصا في عػػػػػػػػيد 
دة التي سارت عمى منياج النُّبوَّة؛ حيث كانت دولة الخالفة اإلسالميَّة في أزىػػػػػػػػى الخالفة الراش

عصور عدليا، وأنقى صورة ليا في التعبير عف مثالية اإلسالـ باعتباره الديف الخاتـ الُمنزَّؿ مف 
 .لُدف حكيـ عميـ

التي توضح ذلؾ، فوالية أبي بكٍر  وفي دولة الخالفة الراشدة، عدد مف الوقائع التاريخيَّة الُمْثَبَتة
الصديؽ "رضي اهلُل عنو"، كخميفة لرسوؿ اهلل "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ" تمت مف خالؿ بيعة أىؿ 
الحؿ والعقد لو في واقعة سقيفة بني ساعدة، بعد أف طرح األنصار مشرحيـ، سعد بف عبادة، 

 .ميو وسمَّـ"، أبا بكٍر الصديؽوطرح المياجروف مرشحيـ لخالفة رسوؿ اهلل "صمَّى اهلُل ع
في ىذه الواقعة، تشاور قطبا اأُلمَّة في ذلؾ الحيف، مف أىؿ الحؿ والعقد مف الطرَفْيف،  

وانتيت المشاورات بتولية أبي بكٍر "رضي اهلُل عنو"، باعتباره رفيؽ الرسوؿ "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ" 
ماـ المسمميف في مرضو األخير  .الشريؼ في رحمة اليجرة، وا 

وقتيا قاـ خطيب األنصار، فقاؿ: "أتعمموف أف رسوؿ اهلل كاف مف المياجريف، وخميفتو  
مف المياجريف، ونحف كنا أنصار رسوؿ اهلل، ونحف أنصار خميفتو كما كنا أنصاره"، فقاـ عمر بف 

أخذ بيد الخطاب "رضي اهلل عنو"، فقاؿ: "صدؽ قائمكـ.. أما لو قمتـ عمى غير ىذا لـ نبايعكـ"، و 
أبي بكر، وقاؿ: "ىذا صاحبكـ فبايعوه"، فبايعو عمر والمياجروف واألنصار رضواف اهلل تعالى 

 .(90)عمييـ جميًعا
لـ تكف ىذه ىي المرة األولى التي يجتمع فييا أىؿ الحؿ والعقد في اإلسالـ مف أجؿ تحقيؽ أمر 

اإلسالـ، كاف في بيعة العقبة جامع عمى ىذا القدر مف األىميَّة، فكاف أوؿ ظيور واضح ليـ في 
الثانية، عندما انتخب المسمموف مف األوس والخزرج لنقبائيـ االثني عشر الذيف ذىبوا عنيـ 

وبخالؼ  .لمبايعة الرسوؿ "صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ"، في العاـ الثالث عشر مف البعثة النبويَّة الشريفة

                                                           

سعد محمد خميل، تولية رئيس الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي والفكر السياسي الحديث، المرجع السابق، ( 89)
 10ص 

 .099( مبادي القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، مبرغني النصري، ص  90)
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والعقد في عيد الرسوؿ الكريـ "صمَّى اهلُل عميو  ىذا الموقؼ، بيعة العقبة الثانية، كاف ألىؿ الحؿ
، كما في غزوة بدر، كذلؾ (91)وسمَّـ"، أثرىـ السياسي في تثبيت أركاف دولة اإلسالـ ونشر دعوتو

كاف ليـ دورىـ الكبير في تثبيت مفيوـ الشورى في دولة الخالفة في مرحمة الخمفاء الراشديف 
 .والدولتَْيف األمويَّة والعباسيَّة

ومف بيف أبرز المواقؼ التي تـ فييا االستناد إلى آراء أىؿ الحؿ والعيد فيما يتعمؽ  
بقرارات مصيريَّة تتعمؽ بمستقبؿ الدولة، وتداوؿ السمطة عمى رأس قمة ىـر السمطة، كاف وقت أف 
ُطِعَف عمر بف الخطاب "رضي اهلُل عنو"، عندما أمر بوضع ستة مف كبار الصحابة مًعا، لمدة 

أياـ، وكاف مف بينيـ عثماف وعميّّ "رضي اهلُل عنيما"، حتى يختاروا مف بػػػػػػػػػػػػينيـ خػػػػػػميفة  ثالثة
 .لممسمميف، في مشيد قد ال يكوف قد تكرر تاريخيِّا مف قبؿ، ورسختو الممارسة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميَّة

بف حنبؿ "رضي اهلل  وأوؿ مف استخدـ مصطمح أىؿ الحؿ والعقد، ىو اإلماـ أحمد 
عنػػػػػػػػػػػػػػو"، وُيقصد بمصطمح أىؿ الحؿ والعقد، مجموعة ُمعينة مف الناس تختارىـ األمة مف 
وجػػػػػػػػػػػػػػوىيا المطاعيف، ذوي عدالة وعمـ باألمر العاـ، وخصوًصا العمماء المشيوريف ورؤساء 

 .الػػػػػػػػػػػػػػػػػناس
بؿ "تتبع الناس فيما ينوبوف فيو عنيـ مف أمور، تتعمؽ بإقامة وىذه الجماعة، كما يقوؿ ابف حن

مقصود اإلمامة، ورعاية أمور األمة ومصالحيا العامة"، والتي مف بيف أىميا اخػػػػػػػػػػػػػػتيار إماـ 
األمة، أو رئيس الدولة بالمعنى المعاصر، ولذلؾ، فإنو مف المسميات األخرى ألىؿ الػػػػػػػػػػػحؿ 

 .(92)مح أىؿ االختياروالعقد، مصط
وغير بعيد عف مسألة مبدأ التداوؿ السممي لمسمطة، كما يبرزه مصطمح أىؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والعقد، 
والممارسة في التاريخ اإلسالمي، فإف مسألة تداوؿ السمطة سمميِّا ليست ىي الوظيفة السياسيَّة 

ففي اإلسالـ، عمى رئيس الدولة أخذ  اصرة،الوحيدة ألىؿ الحؿ والعقد والتي ليا تطبيقات مع
موافقة أىؿ الحؿ والعقد عمى كؿ ما ُينشئ إلزاًما جديًدا عمى الرعيَّة، وليـ الرقابة عمى الحاكـ 
قرار االلتزامات التػػػػػػػػػػي تمس مصالح العامة، وىي كميا أجزاء  وعزلو عند الحاجة، ومناقشة وا 

 .(93)ريعيَّة لنائب الشعب في البرلمانات المعاصرة أصيمة مف الوظائؼ الرقابيَّة والتش

                                                           

 .012( الفقه االسالمي وادلته، د. وهبه الزحيمي، ص  91)
  .012دين، لعبدالقادر البغدادي ، ص( اصول ال 92)
 .212(نظرية االسالم وهديه في السياسة والقانون والدستور، لممودودي، ص  93)
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ىذه الحقائؽ األوليَّة، التي فصميا كبار عمماء المسمميف، ومفكري األمة عبر التاريخ، ترد      
عمى الكثير مف األمور المعاصرة، التي تثار حوؿ اإلسالـ، والتي تزايدت في الفترة األخيرة، 

والحركات اإلسالميَّة إلى سدة الحكـ في ظؿ ربيع الشعوب العربيَّة، ػبػػػػػػػػػػػػػػعد صعود األحزاب 
وثوراتيا، ولكف تبقى اإلشارة إلى أف الممارسة السياسيَّة ليذه األحزاب والحركات، سوؼ ترسـ 

 الصورة الذىنيَّة النيائيَّة عف دولة اإلسالـ أماـ اآلخر، لذا يجب االحتراز، وىنا يكمف التػػحدي.
الباحث مما ال شؾ فيو أف مشاورة أىؿ الحؿ والعقد مف األشياء الميمة في وعميو يري  

التداوؿ السممي في السمطة، حيث يتـ الرضي التاـ بيف أىؿ الحؿ والعقد وىـ أىؿ االختصاص، 
فيقبؿ باقي المجتمع برأييـ وىـ قدوة ليـ ونموذج لتحقيؽ العدالة فبرأييـ يستقر األمف والنظاـ العاـ 

، ىكذا كاف الحاؿ في عيد الخمفاء الراشديف، وعالوة عمي ذلؾ فاف أىؿ ءاليدو ويستمر  في الدولة
 .الحؿ والعقد ليـ الرأي والمشورة في كؿ شئوف الحياة وليس مقصور دورىـ في اختيار الحاكـ فقط

 اإلسالمي السياسي في الفكر في لمسمطة السممي : التداول الثاني المطمب 
المي نظاـ مرف: جاء بعدد مف الكميات، والضوابط المرجعية النظاـ السياسي اإلس  

لمعمؿ السياسي، وترؾ التفاصيؿ والمتغيرات لمواقع وتغيره زمانًا ومكانًا. ولعمنا إذا تأممنا نصوص 
الكتاب والسنة، ندرؾ بأف عدد الكميات الحاكمة أيضًا محدود، ويبدو لي أّف ىذا مف حكمة 

ياسي وتفصيالتو مف أكثر الّنظـ القابمة لمتغيُّر والتبدُّؿ عبر األزماف المشرّْع؛ ذلؾ أف النظاـ الس
واألمكنة، واجتيادات البشر فييا أيضًا متعددة. ولست ىنا بصدد الحديث عف النظاـ السياسي 
سقاطاتو عمى المشروع  اإلسالمي كمّْو، إال فيما يتعمؽ بمبدأ التداوؿ السّْممي لمسمطة، وا 

 .(94)اإلسالمي
حيث األصؿ العاـ اختيار الحاكـ وانتخابو مسؤولية الشعب، واألمة مصدر فمف   

السمطات، بغض النظر عف شكؿ االختيار وأسموبو: سواء مف خالؿ البيعة، أو انتخاب أىؿ الحؿ 
والعقد، أو االنتخاب المباشر مف الشعب، وىذه بعض صوٍر مقاِربٍة لمبيعة، مف حيث المضموف 

ف اختمفت في الشكؿ وا لصورة وآلية التعبير عف الرأي في الحاكـ. وىذا ُيبنى عميو أف األصؿ وا 
سممية توّلي الحاكـ لمحكـ والمسؤولية، وأف األصؿ ىو حرية االختيار لمحاكـ، وىذا ال يكوف إاّل 

 سمميًا.

                                                           

 021، ص 4991دار النهضة، القاهرة  مراجعات في المشروع اإلسالمي،( د. عبدالجبار سعيد،  94)
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والسؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىو: ىؿ يقبؿ النظاـ السياسي اإلسالمي مبدأ التداوؿ     
وقبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، أحب أف أؤكد أنني  ممي لمسمطة؟ وفي مجتمعاتنا المعاصرة بالذات؟الس

ف  األخطاء، أو كثر فييا المخطئوف. لكنني ال  شابياأتبنى القوؿ بأف مجتمعاتنا اإلسالمية مسممة، وا 
ف غير المسمـ يستطيع أكفرىا، وال أعدىا جاىمية. كما أنني أتبنى فكرة حرية االعتقاد في اإلسالـ، وأ

العيش بحرية وحقوؽ كاممة في المجتمع اإلسالمي، مع مراعاة خصوصياتو الدينية، وىؤالء أقميات في 
وىذا سأتحدث -المجتمعات المسممة. كما أنني أتبنى حرّية تشكيؿ األحزاب، وجواز التعددية الحزبية

ت ميمة يكوف مبدأ التداوؿ السممي ولكف ىذه المبادئ والكميات تشكؿ أرضيا-عنو في مراجعات أخرى
لمسمطة في مجتمعاتنا اإلسالمية في ضوئيا مبدأ مقبوؿ بؿ مطموب. وال يتعارض مع مبادئ النظاـ 
السياسي اإلسالمي، وىو أحد أىـ عناويف الحياة الديمقراطية، واستيعاب اآلخريف والمخالفيف، وقبوؿ 

  التعددية.

إف مبدأ التداوؿ الحضاري الذي  :دأ التداول السممي لمسمطةومن أهم األدلة التي يستند إليها مب
سّنو اهلل عز وجؿ بيف األمـ، يرسخ فكرة أف البقاء لألفضؿ، وىو مرتبط بمنظومة مف السنف اإلليية 

ـَ المَُّو الَِّذي ـُ ُنَداِوُلَيا َبْيَف النَّاِس َوِلَيْعَم ـْ في األمـ والجماعات، قاؿ تعالى: "َوِتْمَؾ اأْلَيَّا َف آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمنُك
وأف اهلل تبارؾ وتعالى مف سننو أف يزيؿ الفاسديف وأف  َٓٗٔوالمَُّو اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَف" آؿ عمراف  ُشَيَداءَ 

" محمد ـْ َـّ ال َيُكوُنوا َأْمثَاَلُك ـْ ُث ْف تََتَولَّْوا َيْسَتْبِدْؿ َقْوًما َغْيَرُك  .((95)(٣ٖ) يستبدؿ بيـ. قاؿ تعالى: "َواِ 

 -طبعًا مف أجؿ المجيد بالصالحيف المصمحيف-ومف سننو سبحانو إىالؾ المترفيف الفاسديف    
َذا َأَرْدَنا َأف نُّْيِمَؾ َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا َفَحؽَّ َعَمْيَيا اْلَقْوؿُ   َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميًرا" كما قاؿ سبحانو: "َواِ 

فالبقاء وفؽ سنف اهلل تعالى لألصمح واألفضؿ، وأحد أىـ معايير األفضمية واألكثر  ١ٔء اإلسرا
ىو اختيار األمة التي ليا حؽ اختيار مف يحكميا وأف تراقبو وأف  -في النظاـ السياسي-صالحاً 

 ، وىذا ىو جوىر التداوؿ السممي لمسمطة، بحيث يرضى(96)تعزلو. سواًء كاف شخصًا أـ حزبًا سياسياً 
الحزب الحاكـ أو الحاكـ بمف يختاره الشعب وتختاره األمة، ويترؾ لو السمطة طواعية، وأف تكوف لديو 

حيثما تتحقؽ مصمحة الدولة  -إف لـز-القابمية لذلؾ. بؿ يكوف عمى استعداد لمتعامؿ بؿ والتعاوف معو 
 والشعب.

                                                           

 .27( سورة محمد، اآلية  95)
النظم الوضعية والفكر السياسي االسالمي، احمد ابراهيم السبيمي، ص ( المسئولية السياسية لرئيس الدولة في  96)

094. 
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بوؿ مبدأ التداوؿ السممي ممارسات الخمفاء الراشديف رضواف اهلل عمييـ في الحكـ دليؿ عمى ق
لمسمطة، وىذا يظير جميًا في خطب الخمفاء رضواف اهلل عمييـ وىـ يوجيوف الناس إلى تقويميـ إذا 
رأوا فييـ اعوجاجا حتى قاؿ بعض الصحابة لعمر لو رأينا فيؾ اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا فحمد اهلل 

ف بدا أنو تغيير غير سممي لكف الشاىد  فيو قابمية عمر لمتغيير أي لتغييره ىو وأحد عمى ذلؾ، وىذا وا 
 .(97) مقتضيات ىذا التغيير عزلو

فإف قبؿ عمر التقويـ بالسيؼ مف رعيتو فقبولو بالتغيير السممي مف باب أولى. وقد يقوؿ 
لـ يتركوا السمطة حتى ماتوا؟!  -رضواف اهلل عمييـ-قائؿ: "أيف التداوؿ السممي لمسمطة ونحف نراىـ

ف بدا صحيحًا، فإنو مردود عميو بأف األمة اختارتيـ ورأت أفضميتيـ وصالحيتيـ، لكنيـ كانوا  وىذا وا 
ووضع األمر بيف يدي األمة مف جية، كما أنيـ  -لو رأت األمة عزليـ-عمى استعداد لترؾ السمطة 

 جميعًا انتقمت السمطة بينيـ سمميًا ودوف انقالبات مف جية أخرى. وفي كؿ األحواؿ كاف الحكـ في
 اختيار الخميفة أو رفض بقائو ىو األمة أو مف يمثميا.

إف القبوؿ بيذا المبدأ وممارستو فعميًا يحقؽ مصمحة كبرى لممشروع اإلسالمي؛ فيجعؿ الناس 
والسياسييف وقادة األحزاب في أيامنا ىذه أكثر قبواًل لإلسالمييف، وأكثر استعدادًا لمتعامؿ والتعاوف 

زموف مبدأ التداوؿ السممي لمسمطة قواًل وعماًل وأنيـ عمى استعداد لترؾ الحكـ معيـ، إذا وجدوا أنيـ يمت
 .(98) إذا لـ يعودوا صالحيف لو، أو إذا اختارت األمة غيرىـ

أما إذا رأوا أننا نقوؿ ذلؾ بألسنتنا دوف قموبنا، ودوف سموكنا وأفعالنا، وأننا نتخذ الديمقراطية 
اس ثـ ندير ظيورنا ليـ، وال نقبؿ مشاركة غيرنا معنا في الحكـ، مطّية لنتمكف ونصعد عمى أكتاؼ النّ 

فضاًل عف أف نرضى تداوؿ السمطة معيـ، وىو ما حصؿ في مصر في تجربة اإلخواف والرئيس 
 ٣٨ونحوه حصؿ في السوداف حيث بقي البشير وحزبو في الحكـ منذ عاـ  )رحمة اهلل عميو( مرسي

ف عامًا، وغير ذلؾ مف الممارسات والتي تجعؿ اآلخريف يتشككوف حتى اليوـ أي قرابة الثمانية وعشري
في مواقفنا وال يثقوف بوعودنا بؿ ينفضوف عّنا بؿ ينقمبوف عمينا. فإذا رأونا ال نقبؿ التداوؿ السممي 

عمى أنو  لمسمطة أو الشراكة السياسية فكيؼ سيقفوف إلى جانبنا ويتبنوف الدفاع عنا ومناصرة فكرتنا؟!
وعي أف نشير إلى وجود بعض التجارب الجيدة في ىذا الجانب مف بعض اإلسالمييف كما مف الموض

                                                           

 .099( نظام الحكم في االسالم، د. محمد النبهاني، ص  97)
 .411( مبادئ الحكم في اإلسالم، د. عبدالحميد المتولي، ص  98)
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ىو الحاؿ في المغرب وتونس واليمف وتركيا، لكنيا في أكثرىا تجارب ناقصة فمف جية لـ يتمكف 
اإلسالميوف مف الحكـ كاماًل كما ىو في تونس واليمف وفمسطيف، ومف جية أخرى فإنيـ مازالوا قائميف 

حكميـ ألف الغالبية اختارتيـ ولـ يدخموا في تجربة مغايرة تنقؿ السمطة إلى غيرىـ كما ىو الحاؿ في 
 في تركيا والمغرب. بؿ غيرىـ حاوؿ االنقالب عمييـ كما حصؿ في تركيا.

وأخيرًا فقد يتساءؿ البعض ويستدركوف عمى ىذه الفكرة مف جية أنو كيؼ يمكف أف نقبؿ أف 
غير المسمـ وأف نتداوؿ معو السمطة؟! وىنا أقوؿ إّف الذي يحدد مواصفات مف يحكمنا العمماني، أو 

يحكـ ومف يؤسس األحزاب ىو الدستور، واألمة التي نحتكـ إلييا مسممة في غالبيا مف جية، وال 
ترتضي أف يحكميا مف ال يصمح ليا إذا تركنا ليا حرية االختيار، ومف قبؿ بقواعد المعبة الديمقراطية 

صالح الدستور بأدوات اإلصالح الديمقراطية والسممية ويخضع لرأي الغالبية، ونصبر حتى يسعى إل
ال فإنو ال يصح أف نرتضي الديمقراطية حتى توصمنا إلى الحكـ ثـّ  نصمح الواقع ونغّيره سمميًا، وا 

 .(99)ننقمب عمييا، وعندىا ال يصح أف نطمب مف الناس واألحزاب أف يثقوا بنا
  والتوصيات النتائج أهم في ةالخاتم سابعًا:
  النتائج أوال :
 .السمطة النتقاؿ واألصح األسمـ ىو لمسمطة السممي التداوؿ إتباع أف .1
 السالبة. المظاىر وظيور الفتف البالد يجنب السمطة لتداوؿ سمميو الغير الوسائؿ إتباع عدـ .2
 .يجةبالنت الجميع ورضاء العدالة تحقيؽ في يساعد السممية الوسائؿ إتباع .3

 ثانيا : التوصيات   
 السمطة. إلسناد السممية الوسائؿ بإتباع وغيرىا اإلسالمية الدوؿ جميع نوصي .1
 االستقرار. وعدـ الفوضى في تساعد ألنيا السممية الغير الوسائؿ بتفادي نوصي .2
 السممي التداوؿ ومفاىيـ لممعرفة والورش والسمنارات والمحاضرات الندوات بإقامة نوصي .3

 .لمسمطة
 

 

 

                                                           

 .17( الحريات العامة في الدولة االسالمية، راشد الغنوشي، ص 99)
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